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در باره مؤلف کتاب 

ه  و فرزند ميرزا محمود تاجر شيخيِ بارفروشي, زبان دان, خطّاط و نويسنده بود. در جناب فاضل مازندراني که نام وي اسداللّ

ميالدي) در شهر بابل (بارفروش سابق) مازندران تولّد يافت. تحصيالت مقدماتي و تکميلي  1880هجري قمري ( ١٢۹۸تاريخ 

يخ اسمعيل ابن الحداد از دانشمندان شيخي ايشان در همان شهر انجام گرفت. در آغاز جواني از فضالء برجسته اي چون ش

مازندران استفاضه نمود و از همان اوقات از علماء بزرگ زمان خويش به شمار رفت.  در غالب معارف عصر چون فقه, ، اصول, ، 

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

, از جمله لوح مبارک بشارات مؤمن و مؤقن به ئو کوشش و سعي جناب عبدالحسين رفيعي اردستاني و زيارت آثار جمال ابه

گشت و قيام به نشر امر مبارک نمود. از طرف حضرت عبدالبهاء  مأمور مذاکره و ابالغ امر به آخوند  مالّ محمد  ئأمر أعزّ ابه

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

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

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

فاضل از جانب حضرت عبدالبهاء مامور تبليغ در امريکا گشتند و حتي هيکل مبارک عباي خود را به ايشان عنايت فرمودند تا به 

مر مهم مؤيد و مؤفق گشت, ايشان رانيابه از طرف مبارک بر دوش نهاده و به تبليغ و انتشار امر مبارک پردازد و چون در اين ا

خواندند. جناب فاضل  »2ل ئتألي ابوالفضا«دانش و حکمت نيز ناميدند. حضرت عبدالبهاء ايشان را در عرصهٴ»1مبلغ کامل «

. از ي معاصر زمان خود بودندئدر زمينه مطالعات آثار حضرت باب و حضرت بهاءاللّه و تاريخ امربديع  سر آمد دانشمندان بها

آثار مطبوع و مهم جناب فاضل: تاريخ ظهورالحق،, اسراراآلثارخصوصي,، امروخلق, ،رهبران و رهروان بزرگ و دهها مقاالت 

ميالدي واقع ١۹۵۷ي در ايران و آمريکا را مي توان نام برد. صعود جناب فاضل در شهر خرمشهر به سال ئمنتشره در مجالّت بها

ان جاويد  شهر اهواز است.گشت. و مرقد ايشان درگلست

جناب فاضل چنين ميفرمايند: "... شكر كن خدا را  [همسر] افتخار خانمه ب ١٩١٩مبر االطهرالفدا در لوحي مورخ ديس -حضرت عبدالبها ارواحنالرمسه -1

غير از ترتيل ايات بينات مقصدي نخواهد ه و بجز نشر نفحات ارزوئي ندارد .خدمت جمال مبارك استه است و موفق ب مبلغ کاملكه حضرت فاضل 

  ) ١۶صفحه م  -١امرو خلق جلد ساند ...(راعلي كاخ ماله درختي در گلشن امكان غرس نموده كه شاخ رحماني ب

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

)Star of the West ٢۵۷صفحه  -ميالدی 1921-1922ازدهم ، ي) نجم باختر مجلّد .  
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کتاب ظهورالحق بزرگترين اثر جناب فاضل مازندراني در نه مجلّد تأليف يافته است. مجلّدات اول, ،دوم، و سوم را به تاريخ 

اختصاص دادند. جلد سوم اين کتاب در طهران انتشار يافت, ولکن تاريخ طبع آن تصريح نگرديده است. اين کتاب  ئعهد اعل

. جلد سوم که متمم دو جلّد ديگر است شرح احوال حروف حي و اصحاب 3به طبع رسيده است   1942-1940ود سال در حد

است. اين کتاب گنجينه اي از مطالب مهمه تاريخيه است.  اعلٰي حضرت باب و بيان محلّ و موقعيت اماکن متبرکه امر در عهد 

ي ئبها -راسته نگرديده است و فقط نسخ خطي آنها به صورت الکترونيکي در أچکه تاکنون به زيور طبع آ اما جلد اول و ذوم

[عادل :به وسيله اين جانب H-Baha’iفايل در  Pdfکه اکنون يک نسخه خطی و نسخه تايپی آن به صورت  مطبوع گشت.

به زيور طبع آراسته گشته است. پور] شفيع،

تخصيص دادند. مجلّدات چهارم و پنجم در باره حيات حضرت بهاءاللّه و  ئهمجلّدات چهارم , پنجم و ششم را به تاريخ عهد اب

ميالدی در آلمان به  ٢٠١١جلد ششم در مورد حيات قدماء و شهداء و احباب عصر حضرت بهاءاللّه است. جلد چهارم در سال 

که  منتشر شد. اما جلد پنجم و ششم عربی چاپ ووفارسیلسانبهامریآثارنشرلجنه-آلمان یئبهامطبوعاتمؤسسه وسيله 

که اکنون  ي مطبوع گشت.ئبها -تاکنون به زيور طبع آراسته نگرديده است و فقط نسخ خطي آنها به صورت الکترونيکي در أچ

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

است.  گشته

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

به زيور طبع آراسته [عادل شفيع پور] به وسيله اين جانب   H-Baha’iاست که اکنون يک نسخه خطی و نسخه تايپی آن در 

دماء و شهداء و احباب عهد ميثاق يعني حضرت عبدالبهاء است که در دو قسمت اول گشته است. مجلّد هشتم در مورد حيات ق

به طبع رسيده است.  در طهران   یئمطبوعات امرمؤسسه به وسيله ميالدی١۹۷۵و  ١۹۷۴,و دوم در سال 

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

به زيور طبع آراسته  پور][عادل شفيع،به وسيله اين جانب  H-Baha’iنگارش يافت. اکنون يک نسخه خطی و نسخه تايپی آن در 

ي به اتمام اين اثر همت گماشت.ئگشته است. و جناب فاضل با نگارش تاريخ يک قرن بها

طبـع بنويس،ايران فرمودند: ملّیروحانیمحفلبهخطابميالدی ١۹۴٣ جوالي ١ مطابقبديع ١٠٠  ةشهرالرحم ۸استخراج ار لوح مبارک مورخه  -3

مابقي بايد توقيف گردد و طبـع کتـب و رسـائل بـالمره      ,زجائنمودندبه آنمباشرتکهارجمندجناباستدالليهوفاضلجنابتاريخکتابازجلديک

و هم چنين در سـخن   از مجموعه تواقيع مبارک حضرت ولی امراهللا خطاب به محفل ملّی ايران) ۴۷۸( صفحه زيرا مخالف اوامر حکومت است.  ,ممنوع

= آزردگـان ( جنـاب رحمـت اهللا ازردگـان ) و ط =      284مطبعه،  –ط ) به اين معنا می باشد م  -284–ناشر چاپ جديد جلد سوم آمده است عبارت (م 

ه است.نمودثبت1942-1940سالهایمطابقشمسیهجری ١٣٢٠-١٣١۹ حدود سالهایدرراکتاباينطبع ٢۴۵ شمارهپيام بهائی  هٴطهران . در مجل
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پس از وصول يکي از مجلّدات تاريخ ظهورالحق خطاب به جناب فاضل  ١٩٣٨فوريه  ٢٦حضرت ولي امراللّه در ابالغيه مورخه 

آن رکن رکين جامعه در موطن اصلي جمال أيهاالفاضل الجليل الشّهم النّبيل مجهودات عظيمه و اقدامات باهرهٴ «ميفرمايند :

ت گويند. اين عبد ممنون و مستبشر و مزيد تأييد را تمجيد نمايند و تهني ئو سکان فردوس ابه اعلٰي احديه آني از ياد نرود. مال 

.ئانته»4ماً ليالً و نهاراً از حضرت خفّي االلطاف متمنّي و ملتمسئدا

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

ول بخش چهارم كتاب تاريخ مذكور صادر شده در پايان ان بخط مبارك چنين مرقوم است . قوله عز بيانه : كه ضمن وص١٩٣٨فوريه  ٢٦مورخه 

جمال احديه آني از ياد نرود مالاعلي وسكان موطن اصلي...ايهالفاضل الجليل الشهم النبيل مجهودات عظيمه و اقدامات باهره ان ركن ركين جامعه در

)٢٣صفحه م  -١( امرو خلق جلد هنيت گويند.تمجيد نمايند و ت ئابه فردوس
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سخنی چند با خوانندگان و مطالعه کنندگان گرامی مجلّدات ظهورالحق

کثر سعی شده است که با حداکثر دقت تمام مطالب يد در اين سری مجلّدات حدائدوستان عزيز, همانطور که مالحظه می،فرما

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

. د نسخه خطی حفظ شو که اصل سعی و اهتمام شده است ,ی که مقدور بوده استئتا آنجامهم  رامو در اين  .شده استاضافه 

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

ين محترم برسانم که بزودی جلد پنجم و هفتم بوسيله ئاين امر مهم به آينده موکول می شود. بايد به اطالع آن عزيزان و قار

. جلّد سوم و چهارم نيز به منتشر می،شودچاپ و عربی وفارسیلسانبهامریآثارنشرلجنه-ن آلمایئبهامطبوعاتمؤسسه 

به وسيله جلد هشتم نيز  عربی چاپ و منتشر شد.وفارسیلسانبهامریآثارنشرلجنه-آلمان یئبهامطبوعاتمؤسسه وسيله 

اين سعی من در اين است که حتی االمکان در تکميل مجلّدات اول, منتشر شد. با توجه با در طهران   یئمطبوعات امرمؤسسه 

دوم,ششم , و نهم کمال سعی و اهتمام را بنمايم تا انشااهللا تمام مجلّدات تکميل گردد. و البته جلد ششم نيز در شرف تايپ و 

ايميل [ درستدوين کامپيوتری است. عزيزانی که مايل به مکاتبه با اين جانب می باشند می توانند باآ

TZH09@YAHOO.COM،.با اين جانب تماس حاصل نمايند [

: عادل شفيع پور قهئبا تقديم احترامات فا                                                                  
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کتاب ظهور الحق

مشتمل بر مقدمه و نه بخش و خاتمه يئخ مفصل امر بهايتار

هيخيتاراسناد مدارک و تعداد و کتابت و اسلوب نگارشيفيان علّت و کيدر بمقدمه     -١

رها يه و غينيد يو نهضتها رانياعالم خصوصاً يدر وصف اوضاع اجتماع (نخست) بخش اول -٢

ن امر شدند يطلوع اه ب يو مؤد يکه منته

حضرت بابوم شهادت يئالهين نهضت بابيسن ئاول رهٴدر ذکر حوادث دو بخش دوم         -٣

ناعداء و أعظم أماکف يشهداء و معارن وين مؤمنير و مهميل احوال مشاهيدر تفصبخش سوم         -٤

هينهضت باب (مذکوره) رهٴدووآثار 

ديه گرديئحضرت بهاءاللّه و نهضت بها يعلناميقه ب ئه که منتهيثان رهٴدر شرح واقعات دوبخش چهارم -٥

آهنگ ملکوتکه يوميئال ئامر اقدس ابهاز آغاز استقالل هٴثالث رهٴث دوثبت حواددر بخش پنجم -٦

فرمودند بدار فقدان و فناء ،بيغ

اماکن و آثار آندورهشهداء و اعداء و اعظم ان ويئن بهاير و مهميش ششم        در ضبط احوال مشاهبخ -٧
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،ئاق جمال ابهثيعهد و مئر درين اشراقمدت طلوع و ؛ رابعه ه|بخش هفتم        در نظم حوادث دور -٨

حضرت عبدالبهاء

آثار آندورهن و اعداء و اماکن ويمخالفن وشهداء و سران ين ثابتير و مهميف احوال مشاهيخش هشتم        در تعرب -٩

للّه امرايآثار حضرت ولبأنوار و يئکه عالم بهاندورهيا ن اوضاع و واقعات و احوالييبخش نهم        در تب -١٠

باشديروشن و درخشان م

ن آمر است.يه ايون آتئشه و يأوضاع عمومچند که متعلق به يح أ مور و أحواليخاتمه           در توض -١١
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)1(

ق بخش اولکتاب ظهور الحفهرست مندرجات 

صفحه    موضوع                                               

13ن امريعه قرب طلوع ايبداختراعات ش انکشافات ويدايجهان و په|ياوضاع عموم -1

عه و اخالق ويشش يدايران بعد از قبول إسالم و پياون کشور ئر شيتقلّب و تغ -2

14شانيملوک و علمااعمال 

20ود اسالم                    ران بعد از وريان در مملکت اياوضاع زرتشت -3

21ران بعد از ورود اسالم   يان در ايهودياوضاع  -4

22بعد از ورود اسالم                                  ران يان در ايحياوضاع مس -5

23ران                                                             يمذاهب متنوعه در ا -6

24عه                                       يو ش ين سنّيما بيضات فبات و تعرتعصّ -7

25ه|حوال عرفاء و متصوفأدر طرق و  -8
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26ن                                        ين و حکماء و متکلّميين و اخباريياصول -9

30و مقاصد آن           يام در قرآن و إشاره بمعانيوم القيات و عالمات يآ -10

32ئاب ظهور مهداخبار و عالمات در ب -11

34عباس                          يطالب و بن ياب يان از بنيسرافرازان و مهتد -12

40ان         ق انتظاراتشيق و دقايه و حقايعشر )ئ(أثنق أثناءيأخبار وارده از طر -13

مئظهور قا يبرا

46فقها و            ه|تام ه|و سلطران يشاه قاجار در ا ين سلطنت فتحعليسن -14

مجتهدان

48ه                            يبا دولت روس رانين ايهدجتَها و مقَفتنه جهاد فُ-15

51مه علماء              ين سلطنت محمد شاه قاجار و نفوذ و قدرت عظيسن -16

52و مخالفت             يئخ احسايفات و أتباع شيد و تألئح احوال و عقاشر -17

نيو معاندت مجتهد

64بر او                                  هوارد يو ستمها يد رشتيشرح احوال س -18
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69بار و اشاراتش راجع         د و اخيه بعد از سيخياوضاع و اختالفات ش -19

از احوال آن بزرگوار ياه|باب اعظم و شمه ب
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)2(

مقدمه

بخش اول



13

)3(

مقدمه

و دانش يئو دانا يد آورنده گوهر هستيمانند پديآغاز گفتار بنام خداوند ب

 یان(؟) و دوران را بسويز آدميده تيبرآمد و دران ياکشورکرانهازيالديمدهٴنوزويهجردهٴزيس دهٴدر س يئن بهاين دلنشيئآ

ـ  ،  ,گشـته  شپر جوش و خروشَ يئايو ژرف در فته و آشفته پهنيدوست و دشمن شخود متوجه و نگران ساخت و ه گـزارش را ب

ع است کتـب  يخ بديتار )٨٧٭(ن سال که هشتاد و هفتم ياف و افساد نثراً و نظماً نوشتند و تاييضدش تزه ا بيد وأمداد و ييعقد تأ

د و يک چنانکه بايچ يهيد. وليردتنوعه موجود و منتشر در اقطار عالم گغات ملُه ر مطبوع بيمطبوع و غاريبس يل و مقاالتئو رسا

در شرح  ين ننمودند و جمعيين تعيه شهور و سنيحوادث جار يو برخ.نکردندضبطراهذاومنايئالمهٴهد تمامت واقعات ميشا

 و موجبات و مآل ياوردند و مبادينحهيمودند و غالباً مدارک صحيان احوال اشخاص ره به سهو و خطا پيواقعات و باز ياريبس

ـ  ديايا بدست نيو نوا يا حاصل نشود و دواعيا اطالع بر اسرار و خفايمطالعه قضان را ازيئچنانکه قار .ات ننگاشتنديو غا ه و آنچـه ب

يغرضانه قلم ما ماسترضاء اعداء متنفذ نوشته شد. چنان يقانه برالّتمقـت و  ين و عنـاد و کتمـان حق  يکه و توهيو از کلمات رکملُم

ت و يث و روايمشحون از حدراًيکث ,قلم دوستان نگاشته گشته که ب،يز سازد و مقدارئه را متنفر و مشميزکباعسواد است که ط

نقل اعجاز و کرامت و خـارج   يم حاويو دعوت و حسب اسلوب قدغيق تبليد حکمت و رهسپر طريممالک ثناد (مسالک)سالک

ـ اشباب و آغاز بحت و استقصاء در آثار و معـارف ام ياه است و نگارنده ب ينگارخ يتار دهٴسامياز خط مستق ن أمـر از هـر بـاب    ي

کامل و جـامع، مسـتند بـه     يخيت و آرزو شدم که تاريننيبد )1320(يقمر يست هجريصد و بيکهزار و سيمطابق حدود سال 

ـ جهـل و ر از يهٴم تا ساين نمايمکنونه تدو 5)4(تمامت امور مرتبط و کاشف اسرار و مقاصدح و قاطع شامليمدارک صح ب در ي

ممالـک شـرق و   ه ه بيدر طول مدت اسفار متوالو .ن را بسر منزل مقصود و مطلوب رسانديمحقق نينماند و طالب قتيشاهراه حق

ـ دقت مطالعه کردم و از مقابله و مفاوضهه ن امر بدست آوردم بياه مباحث مرتبطه بهيغرب آنچه مقاالت و کتب حاو از  ياريبس

قه بدسـت آوردم و از الـواح مـادر    ينمودند و اطالعات عمنين اوليض مالقات اقدميضور صاحب امر و فن که درک حيمتقدم

.باشد،نمره داخل پرانتز مربوط به صفحه نسخه اصل و خطي کتاب مي-5
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ـ   و واقعـات قيحقابرمقدورحسبدهٴکردايپيکافدهٴن عياصحاب و شهداء متقدمالنسخ و از خطوط و آثار  ياحـوال کمـا ه

ـ ن ايت نمودم تا در اثب,کردهبحث و تعمق محاکمه(؟) ٰيصححد مسته ب يئافتم و در هر امريبصر ت ام کـه شـهر شـعبان سـال     ي

ـ   يموجب فرمان مطاع که از په ب ,است يقمر يهجرصد و چهل هشتيکهزارو سي ال زالـت  امراللّـه  يشگاه مقـدس حضـرت ول

ـ ئبها يحسب دستور محفل مرکز .افتيصدور جامع يخين تاريتدوه مفارق االنام ب يته و افضاله مظلة عليسحاب عنا ـ ان اي ان ري

که ظهور الحق * بنام ک مقدمه و خاتمه منقسم ساختم وين کتاب پرداختم و برنٌه بخش و يف ايبه تألن باال زدهيدر طهران آست

ه مطـابق  يه قمرين هجريف از سنيتاله ف قاف با سال شروع بيمراعات تضه ويحساب حروف ابجده معناً با مقصود موافق و لفظاً ب

را تحت عنوان همان  يو واقعات هر سالار کردهياخت يالديو م ين هجريخيق تارين را با تطبيب سنيه نمودم و ترتيتسم,است

فقـد اسـتهدف   ر من صـنّف ئف را مورد مثل ساؤلاً عن القسور ميق امور عاريحقا کشف لبابنکه اقدام بهيسنه منظماً آوردم و با ا

گـر  يد يافته محزون شوند و از جانبيمشهور از کتب و اخبار مخالف از رموز و اسرار را يار برخياز دوستان اخ يچه بعض .سازد

ـ (؟) نکرده هـر امر  يتجافٰیف و بهتان حاصل شود ادنيتحر يبرا يجوالن و مستمسک يبرا يدانيرا مدشمنان و حسودان را  يئ

ن در مرآت اقسام يين آيا  يقو تر )5(کتابت آوردم تا مدارج سر ه بود بوم وقوع مشهوديدر با همان نظر که ئکما وقع و جر

مالک ممالک فضل و احسان است که عون و غفرانه ان باشد و مع کلّ ذالک اعتمادم بيمشهود و ع يعينوع طبه کتاب بنه گانه

يـهٴ پا ,، وارد و شارد، را بهره مند سازد و در جهان خرد و جـان جـاودان مانـده   يقاصو ي، باد,ن نامه مطبوع طباع عموم شدهيا

 ينک اٌمـور يوال (؟).حظن الخطاء و العيالعافو النوال و غيد. و إنّه هو العاصم عن الزينمان آماده يمن و گزيمه يئو جا نيبر

نگـارد اوالً در إنشـاء   ،ين قبـل از ورود در مقصـود م  يئتذکر قارالتفات و يف کتاب مراعات نمود برايچند را که نگارنده در تأل

 يغالباً از عبارت پردازنوع عام الفهم درسلک کتابت آورد والجرمه مطالب را ب ,ش گرفتهيه را پاسلوب سادن مرامييکالم و تب

ـ  يف و عقـب أسـام  يتـأل  يله که معمـوالً در ابتـدا  يه طويعربق خطب حمد و ثناء و جمليز از تلفيو ن يه سازيو قاف ن و يمقدس

احتراز نمود و هم از إطناب و اسـهاب(؟)  ر مأنوسهيه غيلغات پارسآورند و از استعمال  يم ئن و در مقامات  اُخريکاملنييروحان

ـ قيضـاح حقـا  يو اهتمـام  در کشـف و ا   ي، تمامت سع,دهيجاب مقام عنان قلم کشياکالم و شرح و بسط خارج از حد الزام و ه ب

ـ ثان .جست يده دورئفايده و تظاهرات بئرا(؟) در فروغليصشرق وغرب بذل نموده از بحث و تفمنظورفهم عامه انام از اهل  اً ي

ـ  .نمودده همه را با مراعات آداب وصفياحوالشان از ذم و عتاب احتراز و اجتناب ورزو شرح "من کان يأَ"در ذکر نامها   يول

رموافق باعقـل و علـم   يات غيم  ثالثاً از نقل حکايقت کرديحقانير بيط و تقصيتفر ير و بين صفات و مقامات هرکس ناگزييدر تب

ن گمـان  يئو قـار مير در کتب و افواه مسطورو مشهور أسـت قلـم بازداشـت   يکث ي(؟) مقدارباشدههر ککالميه باشد و راوهرچ

لـة الواضـحة   دق واقعـه را مسـتنداً باال  ياقسام کتابـت حقـا  رابعاً در کلّ .ميخبر بود،يند که از أمثال امور مذکوره غافل و بيننما
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م و يشه نداشتيگران انديدم و معتقداتيم و از عدم موافقت با مفاهيستر و حجاب نگاشت يبم يافتيکرده يبدانگونه که خود تحر

ر اقسـام مسـطور   گيدات واقعه که در رناول آنکه بسوابق و لواحق و مقاد.ينما يتحر )6(ع ياز مواض يخواهد در بعض ياگر کس

ام يموله همان اعون مئو شالقاب معتقدات ه را بر اساسد تبصر حاصل گردد.خامساً واقعات هر دوريمز يکند تا منتهرجوع ,شد

نکــه نگارنــده را ين همــان دوره نگــاه کنند.سادســاً بــا ايبــا دوربــبــرده واقعــات را ئد نظــر بــه قهقهــريــن بايئم و قــارينوشــت

ـ ئرسان رايمبنييآنيااحکامومعارفشرحونيبراهولهٴواقعات است و اقامه أدنظرمحصوردرگزارش ـ گـر با يد يل و کتب د ي

ن و يـي تب يا نوشته اند بـرا ين گفته يمقامات و اجوبه که بر اتهامات معرضلين در تفضياز مبلغ ين (؟) برخيبر ا يمعذالک و منته

 يخيمقدسـه کـه بـدان اسـتدالل تـار     الـواح و آثـار   يز در طيم و نيل مذکوره شوئراد مسايد ناچار از ايمرام و مقام شاضاحيا

ـ  يمسطور گردد. سابعاً در ضمن استناد بآثار و اقوال حسب اقتضائاعلبقلمميتعالومعارفازيامهٴم شينمايم از نقـل  مهٴمقام ش

مصداق الفضل(؟) ما شهدت به االعداء و بعلت انطباق با هئارا يز برايا شدند نين امر بودند و يکه از أعدا ايت کسانالمؤلفات و مقا

ـ نۀکه در دور يات نفوسيرح حز شيم و نيآوردگريه ديخياسناد تار ئشـق وبـد گـر يدۀدوردر وبـوده محمـود وسـعد وکي

ن را ين و مخالفياز معاند يات و اعتراضات برخيه و مفتريخياشتباهات تارثامناً مينگاشتبودندچنانچهدورههردرشدندومذموم

ـ    اير مقدسه و ا ثبت کلمات و آثايق و يراد حقايح باسماء و اقوال در ضمن ايتصربدون  ينقل کلمات اصـحاب حـل کـرده حت

ـ عات و الـواح بخـط اصـل و غ   ير از توقيکث يم. تاسعاً مقدارينمود يتجافدان محاجه و مناظرهياالمکان از ورود در م ـ ره و ني زي

ـ ن و مراسالت دولـت و کث يسالطن و احکاميمجتهد ين و هم چند از فتاوير مومنياز اشعار و آثار مشاه ياريبس ز رسـوم و  ا يري

ـ ن)7(م و آنچه را کـه در کتـاب   يرا بدست آورده اقسام کتاب را بدآن مشحون ساختنين و معانديه محبيصور فتوغراف م ياوردي

ـ  يرا مرآتفرو نگذاشته و کتابيا،تهنکخيتاره ون مرتبطه بئاز ش يم که در هر شانيدواريامد و لذا اميبدست ن  يتمام نما و لباس

چند از  يان تنيئبهاين کتاب محفل مليم و پس از شروع به تدويا سازيمه ئه امر ابهيواحوال عموموادثح يموافق و رسا برا

ـ يک يمطالعه و دقت در آن منتخب ساخت تا ياعضاء خود را برا امراللّـه ارسـال    يک (؟) از اقسام متدرجاً بمحضر حضرت ول

:گشتبر إتمام و انجام (؟) نگارندهيو معزّ يه مقود کيرس يدر پ يد پييق و تأيمملو از تشو يمرقوماتد ويگرد
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)يمازندران از فاضل يئامر بها يول يافند ي( شعر در مدح شوق

)يکه دادت خدا بر جهان پارسا ********يبرومند غصن إله ي( أال إ

)يز امرها و نواه يجهان نو کن ********بس يتوآگاه ي( بأسرارقدس

(؟)يتناهنخواهد   يد توانينجو********روچه برنايه پحت چي(ز امروز نص

)يخلق را إعتبار يده ازداور********بديفرمان بکن آنچه ز ,(سزاورتو

)يداناست، بس در گواه يکتايکه ********ردمن نامه بي(شه ها رنجها بهر ا

)يزدان پناهيگرفتم بکف حبل ********يئسستم ز دل خط هر آرزو(گُ

فتم نَگُنَخُفتم نَ ********ازم نه بر کَس نمازمين یود(نه سيفتم تباهه(

)يگناهيگل از خاک هر کشته ب********(ز نوک قلم خون روان شد که سر زد

)يهر طرف رنج و آهدهٴيز غم د********يدين نامه بر پا شهي(نه در سطر ا

)ينه در بر ز مه تا بماه يئمنا********ر از پسندت ينه بر سر بغ يئ(هوا

)ياهيگ يمحقر بهشت يز مور********ٰیمان بر اورنگ ابهيسل ير اي(پذ

)يکه خواه يد بقسميکه شا يبنوع ********ان ين نامه آرم به پايکمک ده که ا
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ن يم مجمـالً بـد  ياسـتفاده نمـود  ده از آنهـا  ف کتاب در دست بوين تأليکه بعالوه امور مذکوره حيو اما کتب و رساالت و مقاالت

ر در ضمن شرح واقعات ثبت يکث يه مقدسه که مقداريانات شفاهيباشد در درجه اول و مهمتر از کلّ الواح و بيل ميتعداد و تفض

ن ين و معمـر يبا استفاده از اطالعات متقدم ئاز ممالک أُخر يران و برخيه ايکه محافل روحانيئاً مجموعه هايگردد و ثانيو درج م

ـ ر کتب شامل و مقـاالت کث يمشاهر يچنانچه در موضوع متنوع باجمع و سا ا جمع نمودهين در قضايو اخالف شهداء و حاضر ره ي

ـ ل هريو تفض ياز واقعات که ذکر اسام يل بعضياتشان و تفضيام حين در شرح اين و مومنيمنظوم و منثور از متقدم ک موجـب  ي

)8ل(ئجملـه کتـاب و رسـا   نآشود که از  ياز آنها م يبرخه ناسبت مقام اشاره بکتاب حسب م يبخشها يل است و در طيتطو

از  ياز اصحاب و شرح برخ يبعض درشأن  اين امر ويمرتب و ناتمام اخ ياست که در تار يره منظوم و منثور مالّ محمد زرنديکث

ـ  يتقـدم مناقب و اوصاف حضرت بـاب و م  يحاو يئد جواد کرباليس يواقعات سرود و رساله حاج از احـوال   مهٴن اصـحاب و ش

ـ در شـرح ح  ياۀن مهجور زواريد حسيف آقا سيه تاليميالم لهٴم خان و رسايمحمد کر يحاج ـ   ي ه و ين بشـرو يات جنـاب مـالّ حس

ف قلعه مازندران در ترجمه احوال خود ية السياز بق يرزاديد ابوطالب شهميآقا س لهٴمازندران و رسا يل واقعات قلعه طبرسيتفض

 ياز بستگان و دوسـتانش چنانکـه بـرأ    يز شهادت برادر و برخيت واقعات قلعه و شهادت جناب باب الباب و نيفيمأجد و ک و والد

ـ    يبخط برادرش آقا س لهٴن مشاهده نمود و رسايالع ـ ل بليد محمدرضا بنـوع مـذکور مـع تفض ب وارده در سنگسـر و  ئات و مصـا ي

ن و ين قـزو يکه در وصف حضرت بـاب واصـحاب و مـؤمن    ينيجعفر واعظ قزوبخط مال  لهٴرزاد و مازندران و طهران و رسايشهم

 ئو هم رساله مطبوعـه آقـا محمـد مصـطف     ينيم قزويبخط مالّ عبدالرح لهٴز رساينوشت و ن يهجر 1290رهها در حدود سال يغ

ـ  يلئهانش و رساان و همريدر شرح اوضاح عراق عرب و جناب قرةالع يبغداد ـ يوخ کـاظم سـمندر قز  يبخط آقا ش در شـرح   ين

ـ يه واقعـات قـزو  ين و کلين متقدمين و مومنياحوال جناب قرةالع ـ  يبخـط حـاج   ين و اوراق ـ ير قزوينص ـ ياز بق ين ف قلعـه  يةالس

از مـالّ محمـد    لهٴره ها و رسـا ين و رشت و غيان احوال و واقعات قلعه مذکوره و قزويدر ب يمازندران و هم بخط پسرش آقا عل

ـ ريد أکبر) و شـرح واقعـات ن  ي(وح يداراب ئيحيد يل احوال جناب آقا سين در تفضيحس خ محمديو خلفش ش يزيريع نيشف ز و ي

ن آن حدود و يه واقعات و شرح احوال مومنيل کليدر تفض يزدي)يريمحمد طاهر(مالم ير مطبوع از حاجينگارش مطبوع و غ

از آقا محمد رضا قنـاد   لهٴاد و اصفهان و رساوارده در نجف آب ياز ستمها يات خودش و برخين درشرح حين المقربياز ز لهٴرسا

بنوع مذکور و رسـاله بخـط مـال     ين آشچيام بغداد و مهاجرت باسالمبول و ادرنه و عکّا و رساله از آقا حسيل ايدر تفض يرازيش

ـ متعـدده از م  لهٴات خودش و رسايه واقعات زنجان و شرح حيل کليدر تفض ين زنجانيحس خ ير تـار د يگـان يرزا ابوالفضـل گلپا ي

ـ تبر ي) محمد بن عبـدالباق 9(6*ن السلطنة يمع يف حاجير مطبوع تأليخ ناتمام غين امر و کتاب تاريمختصر ا کـه در سـال    يزي

گردد.،تفضيل احوال هر يک از مومنين و مورخين مذکور در بخشهاي کتاب حسب مناسبت دوره حياتشان مسطور مي٭ -6



18

م نمود و از آنجاواقعات مذبحه سال يح و تنظيع تا  خاتمه واقعات قلعه مازندران را تصحيشروع کرده از اول ظهورامر بد 1338

 يهشـترود  يخ محمد تقيف شيتال ٰیکتابش رساله ابواب الهدگذاشته در گذشت و مدرک يبر جا ياد داشت هاي)  را 1268(

ـ جـان د يام حضرت باب را در آذرباياست که غالباً واقعات ا ٰياول رهٴمعاصر دو هٴيه و بابيخياز کبار علماء ش ن و يو از حاضـر  دهٴي

مذکور  در اواخر  يخ محمد تقين نوشت شيچن يذکور در مقاممکتابت آورد و حاجه را ب يهجر ١٢۷٠د و تا سال ين شنيمطلع

ن حضرت بـاب اعظـم   يز ازمومنيکه ن  يزيتبر ٰیمالّ مصطفه ز بياوراق جداگانه آورد در تبر ياتش همان کتاب را با بعضيام حيا

شتن مفقود االثر يد  و خووداع جهان گفت دا يهجر 1306ات داشته و در سنه يز حيحضرت بهاءاللّه ن هٴام دوريبوده و تا آخر ا

ـ را که بخط  مصّـنف و غ  ئهمان کتاب ابواب الهد ئگشت و مالّ مصطف ـ    ي جاهـا   ير مجلّـد و مقطـوع االول و اآلخـر و در بعض

 يخين بنده موجود است و از مندرجات انکتاب آنچه راجع بمباحث تـار ياوراقش افتاده است بنگارنده داد که اکنون در نزد ا

ع حاضر و ناظر بوده يوقاخود را در اغلب آن يخ محمد تقيز موافقت دارد و شيخ معتبره نير توارئت و با سانان اسيو محل اطم

ه در اثبـات مقـام رکـن رابـع و     يخيگردد و آنچه راجع باستدالل است خصوصاً راجع بوفق مذاق شين کتاب نگاشته مياست در

ز کتاب يشود و نيده و بسب و لعن و کلمات خشنه پرداخته متروک ميمواقع قلم را رخوت بخش يزدر بعضيامثال آن پرداخته و ن

 يهجـر  1267را تا سال  ئاولهٴل احوال حضرت باب که در واقعات دوريدر تفض يکاشان يرزا جانيم يخ مشهور بنام حاجيتار

مـذکور کـه در سـال     بنوع ينخان همدانيرزا حسيخ مشهور از ميمبتال و بعد مقتول گشت. کتاب تار ئنگاشت و درمذبحه عظم

صـاحب مشـهور و معـروف     يخ مـانکچ يافت و بنام تـار ير ييح و تغيل أکبر تصحينب ينيئبواسطه آقا محمد فاضل قا يهجر 1299

ـ و کتب کث )؟ خ حضرت باب نوشته شد.)(ي(از قلم حضرت عبدالبهاء در تاراح که يس يشخص است و هم مقاله ماننـد   ئاٌخـر  ۀري

که بسال  ي) فرانسو10نو (يخ کنت دو گبيو تار يو فارسنامه ناصر يخ و روضة الصفا و منتظم ناصريواره از ناسخ التّيکتاب قاجار

گـر  يبنوشـت و د  يهجر 1269ه را تا سال ياز دولت متبوعه و واقعات اول يندگيم طهران سمت نمايدر سفارت فرانسه مق  1271

هر  يو مخالف نگارش دادند  و ذکر اسام فقدست آورده بقلم مواب يکه از آنجا اخبار يو غرب ين شرقيکتب و مقاالت از مومن

م.يع مناسبه متعرض شويد در ضمن مواضيز از نظر گذشته نکات مهمه شانرا شايگردد نيک موجب اطناب محل مي
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)11(

نهگانه کتاب ظهور الحق يبخش نخست از بخشها

بخش أول

عالم خصوصاً  يدر وصف اوضاع اجتماع

ن أمر شدنديطلوع اه ب يو مؤد يره که منتهيغه وينيد يران و نضهت هايا
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)12(

ه جهان يإشاره به مقامات عموم

ست کـه گـر   يده نيت پوشيانسان مهٴن بحار کون و اطوار نفس کليعت و خلقت و سابحيار عالم طبن ممالک بطون و اسريمئبر سا 

ـ  ۀداد و در نهادش قو يو رفعت سرافراز يازين را خلعت امتف انسايکل لطيه يازينيچه دست قدرت ب و حـد  يبئو تعـال  يترق

اوج قوس صـعود و قبـول    ئاعله ه قوس نزول بيال يو تا از منته دو پروازش بگشا يبرتر يبراو دروازه ملکوت عزت نهاده مرز 

وسـته ظـاهراً و   يخروش بود و نوع بشر پ شه در جوش ويا همين دريرد و الجرم ايه راجعون حصول پذيابد و مصداق اليوصول 

يئفرمانروا يگوناگون آشکار ساخته ره بسو يب و کرامات و معجزاتئب و غرائمود دمبدم عجايپ يق تحول و تبدل ميمعناً طر

جهانتـاب   يره گون سـحاب آفتـاب  يشت و از خلقت هر تدار گيد پديجد يانتظام و انتباه يو بر آشفتگ ير آشفتگاز پس هرد ک

ـ   يبامدر  يالديجده ميمطابق قرن ه يقرن دوازده هجر يد وليخشبدر ـ ين تمامـت قـرون ماض ه ياصـل بـه  ياز واقعـات مه  دهٴه بع

نکـه  يخ مسـطور اسـت و مجمـالً ا   يل در متون تـوار ير آن قبالً مشهود و متصور و معهود نبود و بنوع تفصئافت که نظاياختصاص 

است را درهم برهم کرد و دول اروپا با يعالم علوم و اعتقادات و اسلوب سرجاً د که متديه گرديفاتحه اختراعات و انکشافات علم

 (؟) از کشتههذه کم تاختند و دشت و هامون را يگر اقاليگر برخاسته بر ديکديمجهز گشته بدفع  قتالهه يده و آالت حربيعلوم جد

ـ ون بود و نئناپل يره و جهانخواهيت و فسادات کبشتند که از آنجمله انقالباغايآدم ب ين را به خون بنيزم يساخته رو گان ز در ي

 ئک و پروتسـتان کـه قـرون وسـط    ين کاتولين بيد و خصومت و حوادث خونيدرجه رس ئباعل يهٴو مل يهٴنشان تعصبات مذهبيما ب

صـال  ياست يگلستان پام سلطنت ژرژ(جرج ) سوم در انيمه قرن باياز آنجمله در ن )13افت (يشد ظهور و بروز ناتمام ارمدانبدان 

و د خان سوداء سر بر بکاء (؟) ب يهر لهشهشت قسمت  يکه در آن واحد در سيمنازلها آتش زده بسوختند بنوعگر برخاسته يکدي

ثمـر   اريبس يشد که در سالها يشجرشتند ،نقرن گيکه در ا ءاإنحاء و استعمار ام بر استهلک رقبيو ق اءعدأادت يد و بر زيفلک کش

ـ يوزيا و نيکا و استراليع آمريم وسياعمال اقل خت و در اثناء چنان احوال ويکامشان رن بيزهر آگ ـ  يلند پ مکشـوف شـده    يدر پ

از آتش سـوزان  ۀچون قطع يکيرون آمد که ير بزرگ بان مذکوره دو اميخاکستر بن هوستند و از توديا پيدنيبکشمکش عموم

شدند. آن  يه بشريمه آتيرات عظييان قرار گرفته تواماً مقدمه تغيمقابل جهانا و تابان در يبو يمانند دسته گل يگريو فروزان و د

ـ  ک دوخت و سـاخت و برافراخـت. جهـان فرتـوت را    ين يد و برانداخت و ايک سوخت و بري رسـوم کهنـه فرسـوده     يکرس

 يکياز سر گرفت.  ينو جوا يزندگدگر باربقاء که ساقط اندات ويمتزعزع گشت و بقوت ح يکي.....(؟) صعق و موت انداختيب

مـه و رسـوم   يد قدئد فکر نسخ عوايفرانسه بود که تول ميعظ ت و انقالبيدر اروپا و حدوث جمهورون ياز آندو نبوغ فالسفه ماد
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شـهامت بـر    خـت و درس شـجاعت و  يخرافات وبـدع وباطلـه برانگ   لهٴبازااقتضاء احوال نمود متدرجاً طبق  يهٴه در ازمنه عاليباق

ـ  ياموخت وديبود ب يه جاريکه سالها مخالف مصالح عموميامورصاليإست ـ يگـر تاس ـ م جمهوريس و تحک مسـتقله   تيمـدن ت و ي

ـ محبـت و عاطفـت و تقو   ۀط (؟) قـو يه تنشياجتماع و روابطش اسلوب تازه و حسن انتظام يدايکه موجب پ يشمال يکايامر ت ي

د و دانشـمندان  يو عفو و غفران گردفکار مسالمت و صلح به نشر ا ئشده منته يم روحانيو سوق بتعال يو اخالق يمانياحساسات ا

ـ يبرده که مـادر گ  ين نکته پيند بدنيبير خود ميه را در مرآت قلب منيه و گذشته و آتيق واقعات جارير که حقايروشن ضم يت

ـ ب(؟) بعرصه شـهود آ يغه بحاز س يالديطبق نوزده م يزده هجرياست که در قرن س يعه منتهيه بديت عموميبمدن د و جهـان  ي

 هياشاره بظاهر و صورت و حادثه ثان)14؟؟(بمائال ال د و حادثهيارايو بهاء ب ئباحسن ظهور اعل يث صورت و معنياز حملک را 

1817مطـابق   يقمـر  يهجر 1233م بسال ينگاريه گرفتند تا چنانکه در بخش الحق مفصالً ميت آتيمدن يروح و معنه را اشاره ب

ـ يم ،يالديم 1819مطابق سال  يقمر يهجر 1235و بسال  ئمال اقدس ابهالد جيم )سال،(يالديم و نقطـه   ئالد حضرت باب اعل

ـ يباً در سال قبل از ميد و تقريد و انتظارات مذکوره بردميواقع شد و فجر مواع ئاول ـ ا ئالد ابه ـ ام قهاري ون ئت بوناپـارت نـاپل  ي

نسه جلوس داشت و در انگلستان ژرژ (جـرج) سـوم سـلطنت    سلطنت فرا يجدهم بر کرسيز هيئالد لويو در سال مگشت. يمنقض

ـ  يآخرقبل از آن  يبدو سال يشمال يکايمرام سلطنت الکساندر اول بود و در ايه اينمود ودر مملکت روسيم س ين محاربه بـا انگل

ـ ت و استقالل گرفتـه شـروع بترق  يه با دولت مذکوره صلح نموده و امنفتح را ربود يو گوافت.يوقوع  ـ ات و تي ت يس مـدن ياس

سلطنت داشـت و اسـتانبول مرکـز خالفـت      يسلطان محمود ثان يعثمان يمه مذکوره کردند و در ممالک شاسعه امپراطوريعظ

 يشاه قاجار بود و علمـاء و شـعراء و امـرا    يام سلطنت فتحعليران ايو در اد ياسالم و بنام اسالمبول معروف نزد انام گرد ئکبر

ـ    يرزا بزرگ نـور يآورند و ميم يکومت و دولت روح يمملکت و اطراف بطهران کرس  يشـکار يپ و وزارت ئوالـد جمـال ابه

عه کـه  يعه را انکشافات منيست و اختراعات بديزيتخت ميرزا بن شاه را داشت و با ثروت و عزت و خاندان واسعه در پايم يامامقل

ن يج سـن يفت بعداً به تـدر گرو شمول عموم  ئابه الدير طلوع نموده و اغلب پس از ميغالباً در دو قرن مذکور خصوصاً قرن اخ

و راه آهـن   1807بخـار بسـال    يو کشـت  1799بسال  يو مطبعه سنگ 1781ترن در سال چنانکه اختراع ه افکند يز سايران نيدر ا

شد.ده يکش ين خط تلگرافيع بود اوليکه آغاز دعوت امر بد 1844و بسال  1839در سال  يو عمل صورت فتوغراف 1829بسال 

رانيعه و ملّت اين اسالم و مذهب شيد

ن زردشـت و شـاه و دولـت و سـران     يـي از عربستان وارد شد آ ين اسالم از آن هنگام که در قرن اول هجريران ديدر خاک ا

و  منتشر گشت و آتشکده ها و دخمه ها و آثـار و کتـب   ئو قر )15(ن توده سکنه بالديل در ما بيقل يمملکت را بر افکند و بزمان
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ـ معمور و برقرار گرديف و رسوم اسالمئو صحا رو مقاب ساجدمطمور و مهجور و م يمراسم باستان ـ ي ان کـه  ياز زردشـت  يد و جمع

ـ ماندند. زبان و ادب يل بر جايقل يختند و معدوديع رانده ناچار بهندوستان گريخاضع و مط  يات و رسـوم و اعتقـادات اسـالم   ي

ـ   ياميامتزاج و ازداوج کرده ب يو پارس يازافته تين استقرار ين سرزميدر ا يعرب ـ  يختند و سپس چون اقـوام تُـرک پ از  يدر پ

ز ممتزج و مختلط يان ممتزج شوند لغت و رسوم و آدابشان نيرانيس کرده با ايسمت مشرق و شمال هجوم نموده سلطنت ها تاس

ه گشـت و  يخته بلغات فارسيآم يمبدل بعرب ير تازئد و باالخره لغت جنوب مملکت بعلت اتصال به عربستان و سکونت عشايگرد

ـ  مملکـت  يشد و لغت عمـوم  يخته به فارسيآم يز ترکيه نياز معمورات مرکز ياريبلکه بس يلغت شمال غرب مشـحون از   يفارس

د و آداب سه ملـت حاصـل آمـد و نـژاد و     يمخصوص از عقا يه قرار گرفت و امتزاج و اختالتين با کلمات ترکيه عجيلغات عرب

ـ يخته بقليان و اتراک آميد و آداب ورسوم زردشتيمختلط از عقا يافت و باسالميد استقرار يجديتيمل نـود و  از معتقـدات ه  يل

و رواج خط و لغتشان حـادث   يه مذکوره که پس از سالها حکومت عربيدند و با لغت فارسيق گردتنعن و ميرها متديه و غيئبودا

ـ يتولد  يرانيه عرب و ايئات هجامعروف مرکب از اصو يکوف ياز خط عرب يشد خط ـ الئافت که ال ـ وم خـط مملکـت ا  ي  راني

 يد خوانـد و نامهـا  يرش بايمعجم و مغ يق گرفت که عربيب و تلفيه ترکين لغت چنان از کلمات عربيباشد و هر جمله از هميم

هـر بزرجمهـر گرگـان    چه کنده خندق پسته فستق سـراپرده سـرادق بزرگم  ناء و اشخاص معرب و دگرگون شدند چنايبالد و اش

افتند.يانج برنامج شهرت يانه برنامه آوج ساوج ميجان سپاهان اصفهان آوه ساوه ميگان آذربايجرجان آذربا

ه و ياصـل  يه محرف از معانيه در ضمن جمل فارسياز لغات عرب يريامد و کثيوم بدست نيال ياز آنها ال ياريه بسياصل ياسام ئحت

ق استعمال شدند مانند بقال و ينطريه در آمده بديه باسلوب کلمات عربيگشت و بسا از کلمات فارسر متناسبه يغ يمستعمل در معان

سازد يصود و منظور دور مل آن ما را از مقينوشتجات و امثالها که تفص ،نامجات ،جاتي) سبز16ن (يبسات ،نيخوان ،ريدسات ،قصاب،عطار

ن بدان زبان سـخن  يکه مقربئت و ماليب الوهيمعتقد شدند که ذات غ يحته را لغت مقدسه دانسته يان لغت عربيرانيا و معذالک

ـ اجوبـه بعرب  ين محتضريدر بال ئانجام داده حت يه را فقط بعربيه و عبادات و ادعينينرو تمامت مراسم ديند و بديگويم ـ ي ن يه تلق

رهـا  يه و غينين نمط تمامت کتب ديها برند ساليد و اعمال بازپرس و باز خواست کنند پاسخ گوئکردند تا فرشتگان را که از عقا

ـ ه ل را بيع و تکميه اش توسيره در انواع فنون ادبيره وفيفات کثيتاله نگاشتهيبلغت عرب صـل رسـاندند و در   يمکن ان يمـا  ئاقص

 يبرا يه افراط نموده اوقات شب و روز را چنان مستغرق ساختند که اندک فرصت و فراغتياستعمال و ضبط قواعد و آداب لفظ

ـ بپا ير شد که در مباحث مذکور عمـر يوف يافتند و علما بنوع اطالق عبارت از انبوهيات متحدثه نيعلوم و صناعات و ضرور ان ي

مانند صدرالعلما ، فخراالدباء شمس الشّعراء،  يه خوض کرده بلباس و لهجه عرب متشبه و متظاهر و بالقابيه اسالمينيبرده در علوم د

از خانـدانها خلفـاً    يگشتند و مع ذالک معـدود  يو امثالها مفتخر و متعال ين ، فلک المعاليوم ، قطب المحققنظام الفضالء ، بحرالعل
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شه حضرت باب اعظـم  يپ ئراز فارس مشرق فضال و شعرا نامدار خاندان تجارت و تقويستند چنانچه در شيعن سلف بحال ثابت ز

استوار ماند خاندان عظمـت و نبالـت    يد باستانئد و عوائطاع مملکت بر عقاگر اقيشتر از ديفاطمه و در نور مازندران که ب از بنی

ـ   ين مملکت بااين اسالم دريد و اما ديدرخشيان ميساسان ياياز بقا يان جمال ابهيبن باسـلوب اهـل سـنت و     ينکـه در قـرون اول

ـ ي،راز ي، طبرسئضاويار امثال بين بسين و حکماء و متصوفيجماعت بوده فقها و مفسر ـ ، و غي، غزال رهم طلـوع کردنـد متـدرجاً    ي

حاصل کرده خود  ينبوه و حب مفرط نسبت بدودمان يدت قويعق يد گرفت و اهاليجد يبعالوه اختالط و امتزاج مذکور رنگ

ـ   يهاشم فاطم يات بنيشان و ارتفاع رايو زفر يهاشم عباس يغات ودعات بنياعشان خواندند و دعوت و تبليرا از اش  يماننـد داع

غـات  يو بلـدان و تبل  ئن در قـر يالرضا در طوس و انتشار منتسـب  يبن موس ي) عل 17ثاله در طبرستان و قهستان استقرار(ر و اميکب

و  يلياسـمع  يانيو سـال  يديز يد چنديگرد يدت اهالير عقييه مغرب مانند حسن صباح و ناصر خسرو و موجب تغين فاطميمبلغ

ـ   يه که خود را بنين صفويشدند تا در دوره سالط يعشر ئباالخره اثن ن يعه خواندنـد و هـم در دوره سـالط   يفاطمه و خلفـاء ش

ر ييت ملّت گشت و متدرجاً چندان تغيدت دولت و اکثرين و عقيه رسماً ديعشر ئه کردند مذهب أثنيبه صفو يه که تأسيقاجار

از خلفاء ثالث  يوتبره مذکورهمئبرتوغل در حب ا يمستقل مبتن ينيقه (؟) ديافت که در انظار دقيو تحدث در اصول و فروع 

ـ قت سنت و جماعت و مؤسس بر علـم توح يو طر يو جمهور اصحاب و زوجات النب ـ د و عقاي ـ ئ جداگانـه جلـوه کـرد      يد وفقه

ه از طرق عامـه اسـت و   يث مرويفاطمه که غالباً مخالف با احاد يات منقوله از خاندان بنيه اش اخبار و روايمدرک احکام شرع

ـ    يو اثرخبر  يافت که در عصرنبيل يا تبديو  د شديمز ياسم و احکامض وسنن و مرئفرا  ياز آنها نبود و اقامه شـهادت بنـام عل

ـ (؟) علامثـال اذ   يک انـدک او را در اذکـار  باشد و انـد  ياز آن م ين و اخالفش در اذان صلوة نمونه ايرالمومنيام اً مظهـر  ي

ه غالـب  يرساند که در عصر صفو يئجاه ان آمد و حب و بغض کار را بيش و لعن چهار ضرب بميقر يب و اللهم العن صنمئالعجا

ـ   يات شر را در ذم و شتم خلفاء تاويمه و آئرا راجع بمدح و ثناء ا ير قرآنيات خيآ ـ ئه و ردئيل کرده آنـان را بکلمـات س ه نـام  ي

ـ يل در محرم و نمـا غ زن و قفل بند و نعش و کجاوه و نخيو ت يه گردانو شب يو در عصر قاجار روضه خوان بردند حه در يش فض

ـ  ئش و مانند آن رايدراو يو دوره گرد يو سباب يع االول و اشتعال بشغل مداحينهم رب ـ معتقـد بالوه  يج شـد و جمع ـ ي  يت عل

ا مردند مفقود يران کشته شدند و يدر که در فتوحات بالد ا يرهما شدند و قبور اصحاب نبيو غ يعلبن ن ين بلکه حسيرالمومنيام

از آن بقـاع را در عـراق    يه برخيه و خصوصاً قاجارين صفويفاطمه مرتفع گشت و سالط ياز بن يريعه بنام کثيبقاع رفد و يگرد

ـ ز يب نمودند و سفرها با شوکت و تظاهر بخضوع برايع و تذهير و ترفيران تعميعرب و ا ـ  ي ادگـار  ينـه ب ياء ثميارت رفتنـد و اش

ـ ختند و صـور ز يرهما برانگيو غ يباش يمتول يجه حاين التوليبنام اماوقاف  انيباهظه فراهم کردند و متول نهادند و اوقاف ارات ي

ـ ز يار سفر بـرا يقتدا حاصل کرده بصرف مال و اختو إان ميا ي) اهال18ختند و الجرم(ياويوارها بيه مرصع ساخته بر ديعرب ارت ي
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 يبر اول نامشان اضـافه شـد و آنکـه بـرا     يئراً لقب کرباليکاً و توقيارت بقاع کربال رفتند تبريز يکه برايافتند و کسانينام و مقام 

ز ئارت کعبه و اعمال حج فايرا گفتند که بز يکس يد چنانچه حاجيملقب گرد يارت مشهد رضا در طوس شتافت بلقب مشهديز

 ياز عذاب اخـرو ابد. بوساطت و شفاعت يمقابر متبرکه مذکوره انتقال ه ز بئافتند که اموات را چون جناين اعتقاد يگشت و چن

رجـال   يد بـر اول نامهـا  يز لفظ سياموات بحدود مذکوره رواج گرفت و ن يز و استخوانهائمصون مانند و لذا حمل و نقل جنا

افت و داشتن دستارسبز بر سر و چنان شـال  ياختصاص  يو ترکّ يزنانشان از عرب يگوم باول و آخر نامهايده و بيفاطمه و س يبن

شان يبا يستيبا ئمنافع اخر يدات و بعضئد و خمس ارباح عايگران ممنوع و محروم گرديان شده و بردبر کمر مخصوص برجالش

 يبـآخر نامهـا   گرفتند و لفـظ خـان و خـانم کـه    ينقد درسندان(؟) شرع(؟) ارمغان باعمال قوت و اسلحه از مردم م يرسد و برخ

ـ  يوع يدر اول اسما رجال شراً يرزا که توقيشد و لفظاً آقا و ميافزوده م مردان و و زنان  ۀادگـار از دورِ يو  يافت. متـداول ترک

است و لفظ آخوند و مـالّ کـه    يمور گورکانير تيام ۀمانده أز دور يرزاده باقيزخان و اوالد و احفادش و چهارم مخفف اميچنگ

باشـد و صـدها   يهـود م يز ملّـت  ع ايارد و شـا است اول مخفف آقا خوانـده و دوم و ع يشا يروسا و روحان يماً قبل از نامهايتعظ

ـ  ي،نسـقچ ,يلخـان ي، ا,، شالق,، قشالق,القيي:مانند يترکه رهها بياء و ادوات و بالد و مناصب و غياش ياسام ـ  ي، ا ,يباش ،,يشـک آغاس

،,ي، سـاغر ,ارخالق، ,، غزل آال ,ساواجبالق,،آق رود,، قره سر,ليئ، تنگوز ,ليئچقان يس ,، قورمه، ,مهي، ق ,، قمه ,يوزباشي، ,يباش يقوشچ

ـ د و بالجملـه ا ين مملکت گرديه ايه از لغت عموميرها خصوصاً در عصر قاجاريقاپوق و غ ,قاپو،،ي، عال,ساچمه ـ در ا راني ـ مل ني ت ي

ـ راست در مقابـل عثمان  ,محسوب بوده ينکه اسالميد با اين جديئتازه و آ ـ سـتاد و مقـاتالت کث  يبا يان و ترکسـتان و نـواح  ي ره ي

ن واقعات در يفرو نگذاشتند و ا يزيرچير و تنفيگر از رد و تکفيکدين نسبت به يدتيفات عقيافت و در کتب و تاليشان وقوع ،نيماب

ـ ه بحث در نجاسـت ظاهر يد و در کتب فقهيرس ٰيحد اعله ه بيقاجارهٴه و باالخره در دوريام صفويا ـ ه ي ـ ا باطني ه اهـل سـنت و   ي

ـ  يد نوشتند و آنان بر همرون انيکه از اسالم بيجماعت در ضمن نجاست کسان ـ )19عه و(ين نسق نسـبت بش ا بقـول خـود رفضـه    ي

نکـه عامـه   يجملـه ا ان جـدا شـدند از آن  يه اسالميگر از عامير ديکث يان بعالوه امور مذکوره بجهاتيرانيکهتر(کمتر ؟) نکردندو ا

ـ ، حنبل ,فـه يفه از امام ابوحنينمودند. حن گذشتندکه در قرن دوم در ياز چهار تن مجتهد مفت يرويپ ،,ه از امـام احمـد حنبـل   ي

ار در اعصار برخاستند و ين بسيد از اسالف را روا ندانسته مجتهديتقل غالباًان يرانيا يول ,يه از امام شافعيشافع ,ه از امام مالکيمالک

ـ ه ن بيلطه مجتهدو س يد کردند و متدرجاً حکمرانيو تقل يتأس يک انبوهياراستند و از هر ير و اختالف بيده بتغايکتب عد  ئاعل

ه خـود برخواسـتند و در امـور مهمـه ناچـار از      ينفسـان  يها،ئه هون آل قاجار تحت نفوذشان قرار گرفته بيد و سالطيدرجه رس

ک يا تحريشدند و  ين اندک آزرده ميا دادند و معذالک اگر بزرگان مجتهديا و عطايوسته هداياجازت و موافقتشان بودند و پ

ران بود و حشمت و قـدرت و  يز ايراً عراق عرب و نيکردند و مرکزشان اخيفراهم م يد و شورش و آشوب عمومافتند بنام جهايم
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شـان کـه در   يکرد و از جمله فتاويم يئنشان غالباً مکدر و اختالف حکم فرماير داشت و مابيخ عالم کم نظيسلطه و ثروتشان در تار

ره و عدم جواز اقتدا و اکتساب خطوط و يتشان از حقوق کثيمسلم و محرومر يت ملل غسان قرار گرفت نجايرانيدت تمامت ايعق

د ازدواج موقت که يگر اهاجه (؟) بلکه استحباب اکيگر وجوب استتار رو و مو و بدن و صوت زنان برمردان ديعلوم و آدابشان د

ـ يسالها بمباشرت و اداره ا يق کرده گروهيزنان و مردان را بدان تشو گـر آنچـه امـوال و    ينمودنـد د ياش منعمل مندوب(؟) مع

شان تعلّق يو امثالها است با يو برار ين و معادن و جبال و صحارئه و دفايامالک بدان مالک و ترکه بدون وارث و اوقاف عموم

بسـت و اطـراف   يسترک و امضاء بزرگشان صورت م يه ازدواج و طالق و معامالت و محاکمات در محضرشان بمهرهايدارد و کل

ن يگشت و ظالميون (؟؟) مسبرد شاهيکه پناه م يو متعد ين کردند حرم بوده هر جانييگر که بنام بست تعيد يان و محالعماراتش

متخلص و اموال گرد آورده بظلم را غصب و احسـان(؟) و مطهـر    يغماگر بشفاعتشان خود را از عذاب اخرويرحم ين بيو سالط

ـ ن در هربلـد و قر ين و فقهاء و مجتهـد يين که بنام اصوليطبقه روساء د از خدا و خلق نداشتند و بالجمله يميپنداشته ب ـ ي  دهٴه ع

ـ م و حـدود د يستند و بنام اجراء تعـال يزين مقدسه مي) مصادراحکام  و قوان20بعنوان( يريکث ـ ن تعزي ـ ر و حـد ب ي رحم(؟) و قتـل  ي

 تا آنها بهشان اداره شده است يو فتاوحسب آمال تمسکون ئمنتظر بودند که تا  صحت شکردند. يم ي(؟) با دستشان جاريحقوق

برسند. يو مسند ينجاح و فالح صور

رانيا يان و مذاهب و مشارب اهالياد

ماً و يز قـد يگر نيان و مذاهب دياد يول .ه شديعشر ئمذهب اثن ،دولت ين رسميئت و آلّمت يدت اکثريگر چه بنوع مذکور عق

 يبـا مسـلمانان کنـار    يئمانده از زناشو ياکان بر جاين نيئان به آيراز زرتشتق داشتند چنانچه چند هزايت تحقيداٌ بنوع اقليجد

مملکت و تاخت و تاز ملت بهره از  يقات مذهب رسميستند و تکفراٌ منجعاٌ درتحت تضيز زد يشتر آنها در قسمت کرمان ويجسته ب

نکـه بـه مـداخلت و معاونـت هـم نـژادان و       يا تـا  ه مقتدر نگشتندينيده نگرفتند و باداء مراسم ديت در عقيه و حريحقوق متساو

ـ نيو ب يو آبرومنـد  يسودگس بآيتان که با مساعدت حکومت انگلدر هندوسده يگز يشان جايهمک ـ  يرومنـد يو ن يازي دند يرس

شـان  يبـر ا  ير زمانين از ديمجتهد يه که بفتويه رسمينيالت ديقات و تحمين همگنان قد برافرازند و تضيما بيتوانستند در وطن ف

هـر قـدر    يات و رسوم مملکتيکه بعالوه مال ) بوديوانيمنال و خراج د يبمعن يه کلمه پارسيه ( معرب گزيگشت اوالٌ جز يمجر

ان هند بـدخالت حکومتشـان بمقـدار هشتصـد هـزار تومـان       يخره پارسشد  و بااليتوانستند اخذ ميچارگان ميخواستند و آن بيم

ـ دولت ا ينده وزارت امور خارجه براينما ۀش بواسطيش پرين دروشايمحدود کرده محض ارفاق واسعاد همک ران فرسـتادند  ي

ن و فقهاء بپردازد و تـا  ياز مجتهد يرا ببرخ ءک از بهايست مقدار پنج يد بايخريم يشان ملکياز ا يکيبود که  ياً خمس اراضيثان

ـ  ت ارثيفين در کيچن يفقهاء قانون يملک در تصرفش مصون ماند ثالثاً به فتوا ـ ان بمياز زردشـت  يبرقرار شد که چون تن رد و ي
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ۀنـرو موقـع و بهـان   يثه مطلقاً محروم شـوند و از ا رگر ويب همان وراث گردد و ديملک نصيمت ماااز وراث مسلم باشد تم يکي

ـ ن قانون شده بااعمال نفوذ نسب خود را از جانب پدر ياز سادات و فقهاء متشبث بد ي) برخ21(بدست آمده  ئبمتـوف  ا مـادر ي

شانرا از لباس نـو و عمـارت   يبد و دستور مطالبه ارث نمودند رابعاً ات کذشت بواسطه مؤيد سالها از وفات ميرساندند و با آنکه شا

ـ زدان و اقامت مقررات يده و رکوب و مراکب ممنوع و محروم داشتند خامساً از اشاعت آتشکده يجد ـ  يو اس س ير بـدان  و تاس

نگهداشتن  يگزاف گرفتند و برا يز از سوداگران و بازرگانانشان در رهگذرها راهداريمنع کردند و ندخمه آرامگاه مرده گان 

دور مانـده در مشـاغل آبرومنـد و     يت و کتابت خط مملکتئان از قرايحقارت و ذلّت دادند و الجرم عموم پارس يسدره و کشت

ـ     يند و عدم اختالط نژاد و لسانافتند و غالباً بفالحت و زراعت مشغول گشتيراه نيامور حکومت ه يدر هـم شکسـته از لغـت فارس

شـانرا  يو انواع جور و ستم را که مسلمانان وارد کردند تـا ا از توده ممتاز و جدا شدند  يد و رسوم باستانئمرسومه مذکوره و عقا

ـ  ت دختران و زنانشان شده تصرف نمودند متحمل شده و بياسالم ين اسالم در آرند و بسا مدعيبد از  يندرت اتفاق افتاد کـه تن

دنـد کـه طبـق دسـتور دسـتوران      يتعصب ورز يدن نام اسالم احتراز جستند و بحدياز شن يکند و حت ين تازييشان قبول آيا

خور آتش دوزخ نشوند و بانتظار ظهور  نهادند تا نشنوند و دريان دست در گوشها مشد انگشت يمرتفع م ينگ اذان بعربنکه بايهم

باشند. روز گذراندند تا مگـر آنـان   يششان ميخ و بزرگان و مهتران کين آور که موعود و موسوم کتب و تواريرام ددر و بهيهوش

ـ  اعاده کننـد و دسـتوران و موبـدان    ين باستانيئن و آيواقعات گذشته را نموده تاج و تخت و د يو تالف نديايب اسـتدالل   يهم

عت يران شريان و اقوام موجوده در ايگر از اديانتظار دلخوش و برقرار داشتند دنهاده آنان را بآرزو و ه نيد معيبکتب کرده مواع

رامون مقبـره  ي) تن پ9000(م ساکن شدند و تنها در همدان قرب نه هزارين هزار از عهد قديهودند که چنديت يه و جمعيموسو

امور و غالباً بدند يرهم مجتمع گرديانان و غد بدون امتزاج با مسلميخراب و پل لهٴدر مح يدند و در هر بلديگز ياسترمردخا جا

ان تحـت  يافته مورد توجه گشتند و مانند زردشتيز ورود ين يدر امور طبابت و مشاغل حکومت يکسب و تجارت مشتغل شده برخ

"يـهٴ رد آبخاطر داشته آنـانرا مغضـوب خـدا و مـو     يشانرا در عهد نبيذلک مقاومتها  يقات مسلمانان قرار گرفتند و مضافاً علييتض

شـان را  از کفار و نجساً شـمرده زن ومـرد   و  "8...اًيازل هوديو ال تتّخذ ال 7عاً بغضب من اللّهئو با)22(هم الذلة و المسکنةيضربت عل

ـ متکاثربق يشـد کـه انبـوه   يملعبه صغار و کبار و مورد تطاول و حمله در کوچه و بازار قرار دادند و بسا م ـ ي از فقهـاء   يادت برخ

فرو نگذاشتند و انـواع تعـرض روا داشـتند     يزيغماء و افتقاء چيمتجاسربر محلّه شان هجوم نموده از ضرب و جفاء و  و يمتجاف

لَّةُ َلْيِهمُ عَ َوُضرَِبْت فَِإنَّ َلُكم مَّا َسأَْلُتْم -7 َكانُوا ٰذِلَك بِأَنـَُّهْم َكانُوا َيْكُفُروَن ِبآيَاِت اللَِّه َويـَْقتـُُلوَن النَِّبيِّيَن بِغَْيِر اْلَحقِّ ٰذِلَك ِبَما َعَصوا وَّ َواْلَمْسَكَنُة َوبَاُؤوا ِبَغَضٍب مَِّن اللَّهِ الذِّ

﴾٦١لبقرة: آية سورة ا﴿يـَْعَتُدونَ 
ُهْم ِإنَّ اللََّه اْليَـُهودَ تـَتَِّخُذوا َال يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا -8 يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمينَ َال َوالنََّصاَرٰى َأْولَِياَء بـَْعُضُهْم َأْولَِياُء بـَْعٍض َوَمن يـَتَـَولَُّهم مِّنُكْم فَِإنَُّه ِمنـْ

﴾٥١﴿سورة المائدة: آية 
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ختـه  يرشـان  يده در محلـه بخانـه ها  يد و در آنحـال مـردان و زنـان و کودکـان سـتمد     يد مسلمان شوين امر دادند که بايوچن

ن محفــوظ ين واقعــات راه گذاشــتند تــا از مهــاجميچنــ يبــراطــان کــه يدنــد و از ســوراخ حيلزريکــه بشــدت م يهنگــام(؟)

م سـر  يان وخاخـا ييرب يخ دعوينسو و انسو شتافتند و حسب مسطورات کتب و تواريند بديت نمايگر معاونت و حمايکديمانده(؟)ب

د و با همه حقارت يآ رونيبش بيو انتظام از مکمن غ يداور يخواستند تا پيرا باستغاثه و و ندبه م حيو ظهور مسبر آتش افروخته 

ن و و مباشـرت مـاکوالت و مشروباتشـان احتـراز     يد و رسوم تمسک جسته از معاشرت باسـق يسته وبتقاليت تعصب زيبغا يو خوار

؟ يافتند و جمعياز يخود از توده انفکاک و امت   ينيو د يمرسوم و با خواص و حدود قوم يخته بفارسيآم يکردند و بلغت عبر

ان به آداب مسـلمانان و در نهـان   ين اظهار قبول اسالم کرده در عيدر طول مدت تعرضات در هجمات مسلم شان ؟حادر از ايکث

کمتـر منحـل    يل متدرجاً اسالم را قبول کردند.وليار قليبس يد معدوديد خوانده شدند و شايماندند بنام جد يبآداب خود باق

ن و وجهاء چنان ظاهراً در اسالم ين و فقهاء و متنفذياز مجتهد يب جمعيق و ترغيشان بتشويحکمااز  ين شدند و برخيدر مسلم

ران فرق و مذاهب سه يد و اقوام ائگر از عقايمنتشر کردند. د مطبوع هود نوشتند وين و رد الييت آن آيدر حق يگشتند که کتاب

ـ ير ده مملکت و منتشر ديان متمرکز در بالد غربيان و کلدانيارامنه و آشور يهٴحيه مسيگانه شرق ـ از گرج يگر نقاطند و جمع ان را ي

ز بحـال  ين اقوام نيماندند و ا يخود باق يئسايده کليا به عقيه آوردند که به اسالم در آمده يه و قاجاريام فتوحات صفويز در اين

ر ئند و با عشاد دانستيث و مشرک وپليثلتشانرا معتقد بين ايکرده مورد تنفر و ثعرض بودند چه مسلم يشان زندگانياجتماع با همک

ن يرها واقع شدند و در حيکشمکش داشته کر و فر نمودند و مورد هجوم و قتل و غارت و غ يران و عثمانيا يساکن سرحد غرب

ن و اعداد و نشر يام بر مجازات و انتقام مخالفيح و قي) باز آمدن مس23(خود بوده انتظار  يئسايتعصّبات کلد و يمثول متمسک بتقال

ـ   ين چند از جانب برخين وعات و مبشّريحيغبراء داشتند و بعالوه فرق مذکوره از مس طيت درسيحيمس ن يحياز مراکز فـرق مس

ه يبيست که وقوع حروب صليده نيو پوش ين مختفين محققيش نبردند و بر مطلعياز پ يدت پرداختند و کاريمده بنشر عقاروپا  آ

ده يت شـد يک عداوت و عصـب يه و تحريجاد رقابت قويموجب ا 1270سال  تا 1106ان اروپا و مسلمانان از سال يحين مسيما بيف

ه اقتدار شدند و متدرجاً قدرت حاصل کرده با افتخار به انکشـافات  يته يان اروپ منتهض برايحيماً مسيد و هر دو السيشان گرد

تـا بـدان   نمودنـد   ير آمـده تصـرفات  بهند د 1498ها در سال  يه گشتند اوالً پرتغاليه متوجه ممالک شرقيه و اقتدارات فلکيعلم

ن ورود کرده بسط بسـاط  ين بملکت چيسوعين يمبلغ 1692افتند و در سال يها بهند ورود  يسيانگل 1600د که بسال يگرد يمنته

ـ در ان مملکت قرار گرفتنـد و پطـر کب  ه به  اعمال قدرت يحيغ و دعوت نمودند و متدرجاً دول مسيتبل 1694ر روس در سـال  ي

ـ  يدر پ يپ 1769ه از سال يه عثمانيمه اسالميه برخاست و دولت عظيات ملکيترق بفتوحات و گـر  يه و ديشکست ها از دولت روس

د گشت و يمز يوسط يايدول اروپا درآساز دست داد و يگريبعد از د يکياز ممالک متصرفه خود را  ياريافته بسيدول اروپا 
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ـ شکست فاحش از دولت روس د يالديم 1871ران بسال يدولت ات را در آن ممالک قوت و اقتدار حاصل آمد و يحيمس و ده ي

ـ ن سمند همت در مييسوعيک و پرتستانت و فرقه ين از کاتوليحين مسيالجرم مبلغ ـ دان تبلي غ راندنـد و از کنـاءس انگسـتان و    ي

ان جاهل يعياد و حس تعصب شقيقاظ و ايجز ا يغالباً ثمر يس کردند وليران تاسيه در ايريه و خيغيکا موسسات تبليفرانسه و آمر

آنگـاه  ان و مذاهب مذکوره از يماندند و بعالوه اد يز باقين نياز صاءب يليران قليکلذالک در جنوب ا يحاصل نداد و مضافاً عل

ـ متـدرجاً در اقل قت سنّت و جماعـت يافت طريقتدار امملکت قوت و ن يادر  يکه مذهب اثناء عشر ت واقـع شـد و بـاالخره   ي

؟ در سر راههـا  کودکان  کهيبطورند دستايانيق و قوانييتحت تضه خود برقرار و يد و تعصبات مذهبيبا تقالاز آنان)24(ياهٴعد

ره که ملوک مذکوره بمنظور اجتهادات يرهم ادا نمودند و در قرون اخيح (؟) نسبت بخلفاء و غيضد و فکلمات ردر مواقع عبور 

ب چنان بود يدن خطيو چ يشاعرزدند و بساط  يگر مؤالياز خلفاء و د يو تبر يعلبه آل  يش دم از افراط در توليقدرت خو

ـ نه زدن و طبل و بوق نواختن و سر شـکافتن و ن يدن و سياه پوشيه و سيام يکه(؟) لعن و سب نسبت به بن زه و علَـم برافراشـتن   ي

کرامات و مقامات  يشمار حاويراد و دعوات بار و اوي(؟) مبسوط گشت و کتب منظوم و منثور بسسبکم در تمامت يچنانکه نگاشت

ـ عاقه نسبت به نيح و مطاعن مفترئباعه و مشاعل قيه و اکابر شيخاندان علو افـت  يروانشـان رواج  يو پ يب(؟) اصحاب و زوجات نب

گـر بـه   يد يمين م منسوب شده وينگاريب ميکه عنقر يو(؟) و سن يکه صوفياللّه ولنعمتدان يه مريبنعمت ياز اهال يمين.........؟ 

فـرو نگذاشـتند    يزيگر چيکديدند و از رقابت و عداوت و قتل و غارت يده گردينام يعيش در صفویيروان سلطان حيه پيدريح

ـ بغانيمتـد  انيل سنيشناختند و بالجمله جمع قل يدر را نميک از نعمت وحيچ يبودند و ه يعيشکه همه يدر صورت ت وهـن و  ي

ربسـتان و کردسـتان و   عدت و اعمال در ممللک مقتدره اهل سنت و جماعـت از خـاک   ين عقيدب ران يدند و ملّت ايذلت رس

شان در حـدود  يرها معروف و مشهور شد و هرگاه اتفاق مسافرت برايو افغانستان و ترکستان و غاناطول ه ويه و سوريعراق و مصر

ـ ضرجان و مال و ع نمودنديده گشتند چه اگر اظهار ميه و اخفاء عقيمذکوره افتاد ناچار بتق گرفـت و   يشان مورد تعرض قرار م

ـ يقاس هجماتا مرهيدر ممالک مذکوره از بخارا و افغانستان و غ يگه داد کـه   يه روعيه از جانب اهل سنت و جماعت نسبت بش

ـ وتو المحسن صـباح   ۀادرگار دوريه يلياسمععه يش يايز فرقه ازبقايد و ني(؟) گردکوتاعراض مه وروؤس مقطوع صدها  در ان ي

از آنان ريکث يز جمعيستند و نيه زينده از خوف هجوم و قتل و غارت درقفما يبرجا ؟ستانکرتخراسان و  ياز بالد و قرا يبرخ

گرچه بکرات نسـبت بآنـان حکـم     ندستيمملکت زنيا)25(اهل حق خواندند در اقسامهٴفئطا را شيکه خو ياللله يمعروف بعل

ل و اعدام کرد شان را قتياز رؤسا يشده بقتل و غارت پرداختند و حکومت برخ ين جاريو مجتهد ر از جانب فقهاير و تدميتکف

ـ   يشانرا محب غاليز اير و شجعانند و عامه مردم نيسته و غالباً از عشايال اجتماع زشان بحيچون غالباً با همک يول  ينسبت بامـام عل

و مراسـم خـود   رض کردند و آنان در مواطن مستقره باحتفاالتبدان حضرت کمتر تع يدوست يبجهات مذکوره و برا شناختند
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شرب مو هست بودهياکثر يکه مذهب رسم هيعشر يعه اثنيدر مذهب شند وينما يش رفتار ميران خويپرداخته طبق دستور پ

و القاب  نيوروانش بعنايتصوف بود که پ ده يعق ر زمان مهديران از ديد داشت چه مملکت ايشدو يوقو انيان و جريتصوف سر

ل داده يره تشـک يت کثيو جمعند رهها معروفيوغاهل اسرار قلندران وش ويقت و فقرا و دراويو اهل طر ن و عرفاين و واصليسالک

ـ ولوشهور گشـتند ماننـد م  و م يمسما عرب بودند يا ترک ييا هندييرانيخشان که ايشاممتعدد شده بنام  يشعب و سلسله ها ه ي

ـ وان شمس تبريشعار معروف بنام دوان ايو د يمعنو يصاحب مثنو يروم ين بلخيمنسوب بموناال جالل الد ـ  يد ز، وي ه يگـر بکتاش

ـ  ين سهرورديخ نجم الديه منسوب بشيردهروز سيبکتاش و ن يمشهور بنام حاج يد محمد رضويمنسوب بس خ اشـراق  يمعروف بش

 يد احمد رفاهيه منسوب بسيرفاع و يلياسحق اردبن يالديفصخ يه منسوب بشيره در حکمة االشراق و صفويفات کثيصاحب تصن

ه يو نوربخش  يکرمان ين نعمة اهللا وليه منسوب به شاه نورالديز نعمة الهيو ن يئن نقشبند بخارايه منسوب بخواجه بهاءالديو نقشبند

و تمامت  ين اردستانيرجمال الديه منسوب بميرجماليو پ ين کبريخ نجم الديه منسوب بشيد محمد نوربخش و کبرويمنسوب بس

ـ يف عرفا شطّارئگر از طوايگردد ديم يبمعروف کرخ يشده از او منته يطوس يخ احمد غزاليبش ين شعب منتهيا خ يه منسوب بش

ـ  از ديزيخ ابايبش اًقت از شطار متصاعدين طريه و ايصاحب تحفه شطار يبيشطار طيغنمحمد عبدال ـ زيان باالکس  رفـو يطبـن دي

ـ چشت کـه قر  از اهل يه منسوب بخواجه احمد چشتيگر چشتيد شود يم يمنته يبسطام ـ همواُگريباشـد د ياز هـرات م  يه اي ه ي

ـ رهـا ماننـد قادر  يو غ يخعاد نيل بن زيمکُه ه منسوب بيليمگر کُيد همواُ ابنميمنسوب بسلطان ابراه ـ مرکـه  )26(هي ـ ي د يدان س

داشـته   يخيک مشـا يان که هر شيخاکسار و اه يذهبه يه و جالليخالدگر يان درير پيمعروف و ملقّب به غوث و پ يالنيعبدالقادر گ

ـ  يرفتار نمودند و چون ف ير و سلوک روحيه و سياضات نفسانين مخصوص در ريقيبطر نامـدار   يئن متصـوفه فضـال و شـعرا   يمـا ب

 دئکه از عقا يذاتيد و تنفيلسان گردردان فاش و وِيرانين ايار بنثر و نظم نشر دادند افکار و کلماتشان در مابيبس يفاتيبرخاسته تال

ـ    ر گشت ئر و سائدند مانند امثال داين نامييشرقن ين ظاهريئروانشان نمودند مرايفقها و و پ و اعمال ار يو فقها نسـبت بـه آنـان بس

شان يکه ايت نفوذ ن شده کلمات و افکارشان را مردود و خودشانرا محقر و مطرود شمردند و با وجود کثرت عدت و شديخشمگ

داده بقتـل   ئخ شـانرا فتـو  ياز مشـا  يجور و جفا وارد آوردند و بس يبود هم ينيان ديشوايدر طبقه پ يدر ملّت و دولت حترا

عت يبصراحت ذکر کردند و شر يه برشمردند و گاهيح و کنايب فقها را برمز و تلويرساندند و عرفا در اشعار و آثارخود غالباً معا

 سلوک وه ياضات نفسيل را منحصر در رقت وصويا قانع تبشر خواندند و طرقت دانسته آنانريلباب حقحفظ يبرا يقشر لهٴرا بمنز

و احتـراز از  ت و عزلـت  ينشان رهبانيشود و در ماب يحاصل ميولمرشد و يافتند که فقط به رهبريه ميروح يهايو عبور از واد

و بجز مشرب عرفا چهار افت يوع و نشر يه  شيشهوان يقوا اتفعضو استعمال مخدرات و م يو دوره گرد يانيطالت و عربو  دئفوا

روانشـان  ين که بنوع مفصّـل بـا پ  ين و فقها و مجتهدييه بودند اول اصوليعشر يعه اثنيگراز رؤساء و دانشوران شيدفرق و مشرب 
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ـ يکرد و قـوان يخاطرشان م يادتاً و ضرورتاً مراعات رجيعقت تامه داشته يأَکثر شـا ن از  ئحسـب اجتهـاد و آرا  مملکـت   يهٴن اساس

ـ قيه حقيه گشت که إفاده ظن به احکام شرعيچند استنباط و تهيهٴمدارک نقل ـ نمـود و ظـن و گمـان را از جهـت احت    يمه ي اج و ي

ه مـرتبط بـا آنهـا    يات و در مباحث لفظيز فرعها اير محتاج الير مهمه و غيدر موضوعات غ يضرورت حجت دانستند و متدرجاً حت

عـوام سـهل الفهـم و     يبرازه اسالم و کتاب قرآن را که در صدر اسالم يوج دهٴعت سايف کردند و شريو کتابها تالعمرها صرف 

شکوک انبوه کردند که خـود  و از اختالفات و  متباعه  هيثيحد)27(ساختند و از افکار و امور يو مصور مل يثقالعمل بود چندان 

ـ  ينمودند و از منظور و مقصود ظهور شر اطيبه احتعمل نشان يزمانده متدز در فهم و عمل باين ـ بس تريعت کـه تاس  نيت وقـوان ي

نهمه عاقبت شمار يرانداخت و با اود يات بشريرات و ترقييل کردند که تغيتحم همرا بر آن يت غافل شده امورسراعصه يضرور

ـ با جم يست بعضياکه بيد بحديت شدت رسيشان بنهائراآت کثرت و اختالف ين بغايمجتهد گـر بـا عامـه    يد يهور اتباعش از برخ

ش و اتباع واجب يشان استنباطات خود را در حق خوياز اک يد و هر نيانمروانش احتراز کرده حکم نجاست در حقشان صادريپ

ـ تبع بـه ند و هر گـروه از انـام  دکريگر نمياستفاده دمعلومهاوقات يت در بعضئخواند و از قرآن جز قراياالتباع  م ـ ت از ي اله رس

خود شناخته طرف مراجعـات  مقلد ار مطلق يرا حسب اختنر شاياز مشاه يکين را نمودند و شخص سلطان ياز مجتهد يکيه يعلم

له و ئحال انتظام و نسبت باعضا عاآحاد ملت در يزندگان شعونو تمامت  يو عباد يئو جزا يئداد و امور قضايه اش قرار ميشرع

ا کافر گشته تحـت  يشد مفسق يشان منظم و مقرر گردد و اگر جز آن ميافق دستور و فتوامو يستيبا يالبسه و الح يحتبجامعه بشر

ـ يضاء و  سوداء و سمراء و خضراء ولهيره متنوع االشکال بيم کبئگرفتند و عما يمجازات قرار م ـ يمه غل ـ وع طيظ وس د و يل سـف ي

رک ستسرنقره مرصع  يو چوبدست يمغول سبز يو ساغريعراق ين صفراء و خضراء عربيلند و نعلو لباس و رداء فراخ بمخضّب 

ـ از مر يمخصوص و بـا رونـق مـع انبـوه     يک مساجد و منابريت و صحابتشان افزود و هر بامهبر نيسجه صد دانه ثم و ن و يدي

ثقـة  ، داشته  با ثروت و شوکت و خدام وافره و اعوان متکاثره و از دولت بالقاب حجةاالسـالم  (?)نيومهن و مايذمن و متليسامع

شده مالذاالنام  ه متخصصياله عيات ماليه و تخصصيات عاليخلع و وقفنظام العلما امام جمعه و امثالها ملقب با  ،خ االسالميش ،االسالم

ه کربال يام قاجاريه شهر اصفهان و در ايه شان در دور صفويت مرکزيو حوزه جمعبودند)28(ن العواميبةاهللا يمرجع االحکام و آ

ت استنباط احکام يفيچند راجع بک يبودند و در امور يو نفوذاً اقل از طبقه اولن که عدةًييرفت دوم طبقه اخبارقرار گ و نجف

آوردنـد   يدر اسـتنباط احکـام بجـا   ن ييرا کـه اصـول  دند و استعمال نظر و فکريه از مدارک مذکوره با آنان مخالفت ورزيشرع

دند و يطان که در قرآن مذکور است نامياس کردن شيبق لن و  عميکلام سه امام اعظيعقل استحساناتانحراف از حق و اسلوب

مـه قـرار   ئه را فقط اخبـار ا ينيل دئن شمردند و مدارک و ادله معتمده در استنباط  مسايآنرا از اهل ضاللت و بدعت در امور د

ر يه و تفسينصوص قرآن ياز مجرا يفتو استدالل و ين شناختند و حتيد و اعمال دئعقا يبا مبنا رامذکورهث وارده يداده احاد
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ـ   ئقـه ا ياز طر يانيرا بدون ورود شرح و ب ياله يات احکام وحيکلمات و آ ـ يمـه اثناعشـر تفس و  موجـب نـزول عـذاب    يراهر ب

ـ ات و نظرير قرآن و ورود در عقليافته از تفسين گروه بحث و تعمق در ظواهر اخبار قوت تامه يخواندند و نزد ا)عزا(يزع ات ي

 رقـرا  تعرضشـان ن شده مـورد طعـن و  يمجتهد مشهوره مخالف د و فروع احکامئاز عقا ياريجستند و الجرم در بس يت دوريانه

را بـا آنهـا    هيمباحث فلسـف کردند که  يه شده سعيه و معارف اسالميل اعتقادئن بودند که منهک در مسايگرفتند سوم طبقه متکلم

ن بلکـه عامـه   ين ديخته در اذهان متلمذيه آميل حکمئاز مسا يرا با امور ينياده دد و معارف سئق دهند و لذا عقايو تطب قيفتو

ت خلقـت  يفيم و حدوث اسماء و صفات و کدقمر منيو غ ينيض و علم عيبر و تفون گنجاندند و بحث در قضا و قدر و جيمسلم

از صحت و يعار جه و عمل وياز نت يخال يفاضن و امثالها نمودند و غالباً مصطلحات و الياطيه  و شضاو که ئطبقات سموات و مال

ـ ه شمرده گشت چهارم طبقه حکما کـه منعکـف در عقا  ياسالم دئعقا از معارف و اصولن رهگذرياقت ازيحق ن و يياشـراق )29(دئ

از آنهنگـام  ه خود کردند و يقه فلسفيطر ق يتطب لير و تاويه را به تفسيد و آثار اسالمئن و ارسطو شده ظواهر عقايئافالطون و مشا

ـ نوس و بقـراط و فلک يل مذکوره تبحر حاصل نموده طـب جـال  ئران در مساين ايونان در اسالم داخل شد متفلسفيکه فلسفه  ات ي

ه از يه باقيمباحث عقل ۀکرده به اضاف يرويات سقراط و افالطون و ارسطو و امثالهم را پيدوس و فلسفيات اقليسدوس و هنيبطلم

فـات  يفنـون برخاسـتند کـه تال   يذ  يريگوناگون و مشـاه  ينمودند و فلسفه ها يقاتيگر افزوده تحقير دايبس يلئران باستان مسايا

ران يمه ايد قدئتصوف و عقااشراق و مشّاء و  يفلسفه ها يرازين شيألهتمه صدر اليو در اواخر دوره صفوگذاشتند يره برجايکث

ـ ن طريفلسـفه مخصـوص بنـا نهـاد وبـرا      خته منطبق کرده يآمعشر يمه اثنئآثار ا وه قرآن طبنن مستيو هند را با مضام ـ ي ر يق تفس

ج يکرده کتب ومطالبش را ترو يا تاسمرهيوغيجيدهومال عبد الرزاق  يض کاشانيمال محسن فو صهرش  ذيبرقرآن نوشت وتلم

ن  منفـور و مـردود و   يهدمجتافتند ونزد فقها ويبسزا  يه شهرتيبر خاست که در دورهء قاجارن يصدرالمتونشر نمودند وفرقه بنام 

م ينمودند چنانکه ار ب يز شرعيپاها بر فلکه بسته تعر يمذکور را موبت يت است که مالصدرايو حکا قات گشتنديمورد حمله و تض

ش با لباس دگرگـون  يبانجام رساند و خو يد و اسفار اربعه مشهوره را در غاريگرد يو مخف يتعرضشان در جبال و غارات منزو

سـبحه   ,ب صلوةيافت که هنگام اداء دعوات عقيينمازگذار  يعام يخواست اداء نماز کند مرد يمسجدمد و در راز درآيبش

ت ينکه معتقد بوحدانيا يگفت برا ?يکنيست و چرا لعن ميد که مال صدرا کيپرس يم از ويلعن کردن گرفت حکيبدست  برو

ن را ير مجتهـد يواجـب الوجـود را ندانسـت و مقصـد تشـه     ن وحدت وجود و وحدت يفرق ب يامع ت و مردساواجب الوجود

ـ   يو متوار يفختگر بار بغار شتافته ميت اوضاع برده ديفيبه ک ين نمونه پيم از ايد و حکينفهم ـ در ا ينـور  يگشـت و مالعل ام ي

ـ يکرده نزد متفقه بتشرع و )30(شاه تظاهر يسلطنت فتحعل حکمـا نمـود و از     لياضـال  از يتبـر  يرزا ابوالقاسم مجتهد قم

ـ مـه عرفان يفـات حک يکه تال يم سبزواريحک يمال هاد يذش حاجيجست و تلم يخالص فقها ر و تعرضيتکف ـ به و اشـعار  ي و  يعرب
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افت و ببذل و يشهرت ريکثد و بعمل يه و کرامت معروف گردينوشت از مردم گوشه گرفته بزهد و قناعت و مقامات معنو يفارس

.ر جهالء مستخلص داشتير و تحقياز تکفک خود يانعام بر دور و نزد

امتيق ظهورو يره اسالم و طلوع مهديام اخيا ن در خصوصيده مسلميعق

د يب بثلث از قرآن وعده و وعيرقه قرات و دستور متفيست که در آيده نيشر و اهل نظر پنهان و پون دانشور و ارباب خبيحققبرم

ـ وم السـاعة  يامة يوم القيل يره از قبيده اش مسطور است و بالقاب کثيواقعات شد ب با عالمات ويمه يوميار و انذار از و ابش وم ي

و مشـهور   يوم المعـاد مسـم  يامة و يوم القيرها ملقب و در السن و افواه بين و غيوم الديوم الحشر يوم الفصل يناد وم التيالجمع 

مقام بلند بالغت و  يم برايعظ يه اش نه تنها رکنيو معنوه يلفظفه يه و صناعات لطيق روحانئره مذکوره با دقايات کثيد و آيگرد

وم مذکور را از اصول اعتقادات يت قرآن است بلکه دخالت تامه در اثبات نبوت و عظمت مقام صاحبش دارد و لذا اعتقاد بياله

ـ لـه شـک و ترد  ک از عالمات و واقعاتش را به منزيا هر يو  شيئمجد در يه مقرر کردند و شک و ترديمانيو ارکان ا د در اصـل  ي

ستارگان  يراکندگپو  يرگيآدم در جهان ت يدخان از آسمان برتمامت بن هٴن است احاطياز آنها چن ياسالم شمردند که نبذه ا

ـ   يچيو تار شدن مهر و ماه درخشان و انشقاق و پ دن يده و در هم شدن همه آسمان حدوث  زلزال و خروج امـوال و اثقـال پاش

ـ ا  انبساط ارض در طول و عرض آراسـتن جنـان و افـروختن ن   ياها و موت کل احيرق درکوهها و تشعب و تط خـتن  يران و آوي

از  ۀاء محاسـبه اعمـال مصـادر   يکه بعث و حشر امم و انبئبا روح و افواج مال هيبر ثمان رب االرباب برعرش محمول يئيزان مجيم

ـ يم مـذکور  يا و دو عمل عظيا جنت عليو  يدوزخ ادناز ومقرشان اء و سعدأيک از اشقيرا و ارجاع هيکل در دار دن ـ يعن قيض

ـ مـن غ  يرد اول بدعوت داعيمقتدر توانا صورت گ نفخات بشر بدو دعوت و نداء و دويح و افاقه و قبض و اعاده )31( ر عـوج  ي

ـ  يئب که با ندايقر يمکان از يبنداء مناد ير را ظاهر و مشهور سازد و ثانکميکه بنفخ در صور امر ـ  رس در  يا و نقرنـاقور عظم

ه ملـل متمدنـه   يرند و در قرن اول اسالم که هنوز علوم عقليات تازه گيزند و حيابدان افسرده و راقد رسد برخمقابر و مراقد به

نگونـه از  يتفکّر و غـوص در ا  يقتال و جهاد فارغ برادرصرف يز برايافت و اوقاتشان نين ره نيمسلم دهٴشرق و غرب باذهان سا

ـ ظاهر يش عالم خلقت است همان معـان ياديت و پيت الوهيفيگراز قرآن که مباحث کيم ديث نبود چنانکه در رکن عظمباح ه ي

ـ ژه آيز بـو يوم معاد را نيات ير گشتند آن و مجسمه و مشبهه مشهوييخدا شدند و بنام ظاهر دجسته رفته معتقد بيات را پذيآ اتي

باشـد دانسـته   ين در حول خود ميکه منوط بحرکت زم يزمانيعيطب يوميوم را ين ه گرفته آيظاهر يراجعه بمبدء مطابق معان

 ياعتقاد نمودند و تمامت عالمات و واقعـات را در رو از قرآن مذکور است پنجاه هزار سال  يئمقدارش را چنانکه در جا يول
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ردر قرآن يق و تفسيتدق ۀانان وارد شد و دورن مسلميرها بيه و غيه و فلکيو علوم عقل گرين بنوع ظاهر گرفتند و چون ملل ديزم

ت يمحـدود استفهامل مذکوره نزد عقل و علم و بائت مسايعدم مقبولوجوده شدند وباين از ظاهريشروع گشت باز اغلب مسلم

ـ ل آياست تأو يهيد تنزيت و مخالف با توحيم الوهبنان يرها که مبايت و تمکّن و غيو محاط ه دم ز ندانسـت ئات مـذکوره را جـا  ي

الظـاهر   يکرده همه امور مذکوره را عل يکفر شمردند و بتوده ملل سالفه تأسدربطالنق با عقل و علم را موجبيطبزدن از ت

ان يشـوا يه گرفتند و رؤسا پيوثالث و رباع جسمانيمثناجنحه يکه ذوئمذکور را از مال يو مناد يمعتقد شدند و داع يبتمام معن

ـ يد تنزيبا شان توح يات راجعه بهردورکن که منافياز آ ياريمه در بسئنکه بتبع از اياز با يه نيعشر ياثن ۀعيش  يلياسـت تـأو   يه

ـ و امثالهـا قا  جاء امـر ربـک   يبمعن"10جاء ربک والملک صفاً صفاً  "و يااستويبمعن "9يالعرش استو يوالرحمن عل"شدند ل ئ

ـ تشبه و تجسد نشوند و معـذلک در مقـام فهـم مقصـود و مـراد از آ      تا دچار)32(رون بردند.يظاهر ب يشده جمله را از معن ات ي

ـ يکرده مالک طاعات و عبادات استخالص از له ين بآنان تاسيمسلمدهٴتوووستنديه پيمذکوره بظاهر ـ  يب جه م و يم و عـذاب ال

ـ  ين يدظاهرکه از ياعمالشان همان ضربه اد و از يوم معاد مشهور گرديورود بقصور و وصول بغلمان و حور در  ن و يحيهـود و مس

ن افسـرده و دلسـرد گشـتند و    يفتور حاصل شده از د يريکث يانبوهد ويکل اسالم رسيان سالفه وارد شد بر هيبر اد يملل اخر

ـ يعت کمـا يد بشر انگاشتند تا حدود و احکام شريم و اميب يبراديو وع هعدوون مذکوره را محضئدر ش ۀات مسطوريآ وينبغ

ـ   ينيو ع يچوجه مصداق و مقصود واقعيل و تصور شاعرانه دانستند که بهيمعمول گردد با تخويمجرقيلي نيـي آله ينـدارد ول

مقعـد صـدق    يغمبر و قرارش فيپ يبرده و معراج روح يپ يوحييان هواالوح ينطق عن الهويمنصف که بمقام المنور الفکر

ـ از ارباب علوم حکم يباشند و برخيواقف و عالم م يرا به خوبات مذکوره يک مقتدر را احساس نمودند و بطالن فرضيعند مل ه ي

د انکار ننموده بحال خـود گذاشـتند و  ير معقول شمردند و چون از صاحب مقدس اسالم رسيل مذکوره را غئه ظواهر مسايعقل

ش از يل کردند که پين و تأوييدت و مصطلحاتشان حل و تبيمطابق مشرب و عق ياز حکما و متصوفه و عرفا هر صنفگريد يجمع

مقصوده موکـول بـه    يل معانين و تفصييباشد و ما تب يد ميک است از مفاد لفظ و مراد متکلم بعيآنچه بمفهوم و مقصودشان نزد

گردد و آنچـه   يم برپا مئو قا يوم ظهور مهديامت در يم که قيگذرين اشاره اکتفا نموده مين مقام بهميه کرده در ايآت يبخشها

ن قـرون و اعصـار   يه تمامت مذاهب مسلميباً مجمع عليد و تقرياز اخبار و آثار رس يره اسالم و طلوع مهدياخ اميدر خصوص ا

در جامعـه  )33(ش بدع و شـقاق يدايو پ يقوت و قدرت شباب اسالمول تحو يو انحطاط اخالق يمانيا يجيضعف تدرباشد يم

النـاس   يعل يأتي"وست کهيره بصدق و صحت پيات کثيروا ينب از قول ين لفظ و معنياست و بد يپس از غروب انوار محمد

آخرالزمـان قـوم رؤسـاء     يخرج فيعند اهللا و الخلق الخالق  لهمک شرئيرهم او ليدنانو نهم درهمهميبطونهم و دزمان همتهم

9
) ٥طه؛ آية ( سورة ،الرَّْحٰمُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوىٰ -
﴾٢٢آية الفجر:   سورة ﴿،ƢčǨÈǏƢčǨÈǏَواْلَمَلكُ رَبُّكَ َوَجاَء -10
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ون باهـل  شـتغل يلعبادة و ا يجتهدون فيون القرآن و ئقريکون عامتهم يالناس زمان  يعل يأتي"و"11ضلونيفتون الناس فيجهان 

الناس  ين عليتأيب ليصه "ايو"12ا ين بالدنياکلون الديتهم و علمهم الرزق ئقرا ياخذون عليعلمون يث ال يرکون من حشيالبدع 

 نإ وحطب الّـا  أکل النار الين کما ياکلون الدين يرالديغ يه تنفقهون فئه مراتون قرائه کذاب خطبائل فقهايقل ۀاومرأريزمان کث

ـ ال اسمه و ال من القرآن االرسـمه  من االسالم ا يبقيزمان ال يامت يعل ياتيس "و"13ن منزالًيس للظالمئو ب لهم يمثولنارا دعون ي

د قـال  يقال ابو سع "14هم تعود يفتنة و المان و هم بعد الناس عند فقها ذالک الزمان شرفقها تحت ظلّ السماء منهم خرجت اليباال

ـ قلنـا  خحر ضـب کسـلکتموه    الو سلکو يحت بشبراً و ذرعاً فذراعاً راًبشن من قبلکم لتتبعن سن "رسول اهللا هـود و  يا رسـول اهللا ال ي

ناس زمان همتهم بطونهم، وشرفهم متاعهم، وقبلتهم نساؤهم ، و دينهم دارههم ودنانيرهم، أولئك شرار الخلق ال يأتي علي ال - 11-1

موسسات  -طبع بيروت -31186حديث شماره  -102صفحه  -11مجلد  - ( کنز اُالمل (ألمتقي الهندي )خالق لهم عند اهللا.

عتبر سني و شيعه از قول حضرت علي ع )ميالدي  ( از احاديث م 1989هجري مطابق  1409الرسالة 

يأتي علي الناس زمان بطونهم آلهتهم، ونساؤهم قبلتهم، ودنانيرهم دينهم، وشرفهم متاعهم، ال يبقي من اإليمان إال اسمه، وال من -2

هم شّر الخلق علي وجه اإلسالم إال رسمه، وال من القرآن إال درسه، مساجدهم معمورة من البناء وقلوبهم خراب من الهدي، علماؤ 

 1983هجري مطابق  1403طبع موسسة الوفا – 11حديث شماره  453صفحه  - 22(و در بحار االنوار مجلسي مجلد  …األرض

از احاديث معتبر سني و شيعه از قول حضرت محمد ص ) - ميالدي

 -207صفحه  -10مجلد  - مل (ألمتقي الهندي )( کنز االُ يخرج في آخر الزمان قوم روؤسا جهاال يفتون الناس فيضللون ويضلون. -3

( از احاديث معتبر سني و شيعه از قول حضرت محمد ص )-  29092حديث شماره 

يأتي علي الناس زمان يکون عامتهم يقرؤون القرآن و يجتهدون في العبادة ويشتغلون بأهل البدع يشرکون من حيث ال يعلمون يأخذون  -12

 -207صفحه  -10مجلد  - (کنز اُالمل (ألمتقي الهندي )ق يأکلون الدنيا بالدين، وهم أتباع الدجال األعور.علي قراءتهم وعلمهم الرز 

ميالدي (از احاديث معتبر سني و شيعه از قول  1989هجري مطابق  1409موسسات الرسالة  -طبع بيروت – 29093حديث شماره 

حديث  89،88وي ) تاليف و تصحيح عبدالرحمن عبدالعزيز الشبل صفحه حضرت محمد ص ) و در دعا الکالم و اهله ( االنصاري هر 

 ميالدي   1998هجري مطابق  1418مکتبة العلوم و الِحَکم –طبع مدينه   -66شماره 

نار ليأتين علي الناس زمان کثير أمراؤه قيل فقهاؤه کذاب خطباؤه مراؤون قراؤه يتفقهون في غير الدين يأکلون الدنيا کما تأکل ال-13

 29096حديث شماره   207صفحه  -10مجلد  -( کنز االُمل (ألمتقي الهندي )الحطب، أال وإن النار مثوي لهم بئس للظالمين منزًال.

 از احاديث معتبر سني و شيعه از قول حضرت محمد ص ) -

م أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي سيأتي علي أمتي زمان ال يبقي من القرآن إال رسمه ومن اإلسالم إال اسمه يسمون به وه -14

 - 10مجلد  -شيخ ُکليني -( الکافي   خراب من الهدي، فقهاء ذلك الزمان شّر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود.

 از احاديث معتبر سني و شيعه از قول حضرت محمد ص ) -  49حديث شماره   - 308،307صفحه 
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ـ  رفع العلم و هـذا القـرآن   يف يا رسول اللّه کيل يقال  فمن و ق يالنصار هـود  يثکلتـک امـک و هـذا ال    ينـا فقـال: ا  ن اظهريب

ذهب حملته ثـالث  ين ذهاب العلم ان إواالهمئايبنت به ائاجمما حرف تعلقون باليصحبوا يلمصاحف لم ن اظهرهم ايبئوالنّصار

ـ بإن  و "...ان قال يلا"16حذوا النعل بالنعل،...ل يئاسرا يبن يعليما ات يامت ين عليئايل"و  "15مرات ـ  يئاسـرا  ين  يل تفرقـت عل

ن آخرالزمـان را  يات اخالق و اعمال فاسده مسلميئو بالجمله  جز   "17ملة،... نيثالث و سبع يعل يو تفرق امتملّةن ين و سبعيتيثن

د رضي اهللا عنه أن النبي صلي اهللا عليه وسلم قال لتتبعن شبرا بشبر وذراعاً بذراع حتي لو سلکوا خحر ضب (...عن أبي سعي - 15-1

-141،140صفحه  – 53و در بحار االنوار مجلسي مجلد   145صفحه  -4الُبخاري مجلد  –( صحيح البخاري -)لسلکتموه...

از احاديث معتبر سني و شيعه از قول حضرت محمد ص )

يا أيها الناس خذوا من العلم قبل أن يقبض العلم وقبل أن يرفع العلم. قيل: يا رسول اهللا کيف يرفع العلم وهذا القرآن بين أظهرنا؟  -2

فقال: أي ثکلتك أمك وهذه اليهود والنصاري بين أظهرهم المصاحف لم يصحبوا يتعلقوا بالحرف مما جاءتهم أنبياؤهم، أال وإن من ذهاب 

و در کتب   28869حديث شماره   168صفحه  -10مجلد  - ( کنز اُالُ◌َمل (ألمتقي الهندي )هب حملته ثالث مرار.العلم أن يذ

از احاديث معتبر سني و شيعه از قول حضرت محمد  -طبع بيروت دارالصدر 266صفحه  5سنت مسند احمد ( احمد بن حنبل) مجلد 

ص )

حذوا النعل بالنعل، حتي إذا کان منهم من أتي أمه عالنية لکان في أمتي من يصنع ذلك، وإن  ليأتين علي أمتي ما أتي علي بني إسرائيل-16

؟ بني إسرائيل تفرقت علي ثنتين وسبعين ملة، وتفرق أمتي علي ثالث وسبعين ملة، کلهم في النار إال ملة واحدة، قالوا: من هي يا رسول اهللا

و در بحار  928حديث شماره   183صفحه  - 1مجلد  - نز اُالُ◌َمل (ألمتقي الهندي )( ک .(قال: من کان علي ما أنا عليه وأصحابي.

از احاديث معتبر سني و شيعه  - ميالدي 1983هجري مطابق  1403طبع موسسة الوفا – 29،30صفحه  - 28االنوار مجلسي مجلد 

از قول حضرت محمد ص )

أمتي علي ثالث وسبعين ملة، کلهم في النار إال ملة واحدة، قالوا: من هي يا وإن بني إسرائيل تفرقت علي ثنتين وسبعين ملة، وتفرق -17

و  928حديث شماره   183صفحه  -1مجلد  - ( کنز اُالُ◌َمل (ألمتقي الهندي ).(رسول اهللا؟ قال: من کان علي ما أنا عليه وأصحابي.

از احاديث معتبر سني  -ميالدي 1983ري مطابق هج 1403طبع موسسة الوفا – 29،30صفحه  - 28در بحار االنوار مجلسي مجلد 

 و شيعه از قول حضرت محمد ص )
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ـ  رشـوه جور و عدوان و حکم ناحق و اخـذ   انت قتل و شرارت فسوق و نفاق و عداء و افترانياز قبل سرقت و خ ن مـردان و  يب

 بر شـمردند و خبـر دادنـد کـه در چنـان حـال و زمـان از       عت قرآن و امثالها رايسوء احوال زنان و عدم اطاعت از احکام شر

امت از طرق کل يام قيو ق ين و ظهور مهديه راجع بانحطاط مسلميد و اخبار و آثار مرويظهور نما يمان مهدين و ايانحطاط د

ـ  يمترصّد زو)34(وسته منتظريف معتقد و در قرون گذشته پئت و تمامت طواسه متظافرايمذاهب و فرق اسالم بعلـت   يسـتند ول

فـه  يار مانند اخـتالف در خل يبس يات احوال و آثارش اختالفيفين کييو تع يص مهديتشختنوع افکار و تشتت اغراض و انظار در 

داد چـه   يمه اول از قرن اول رويادت در نيام و قيت و قين مرحله از طلوع و هدايم مقامان بعد حاصل شد و نخستئرسول و قا

ان را کـه را  يسف ية بن ابيبر آمدند و معاو يئفرمانفراو  ين بصدد حکمرانيدر جامعه مسلم يهٴام يبنمتدرجاً ن ييسنحقبل از عصر

ـ  ،رو شدندو سرأً ببذل و مساعدت و اظهار موافقت و مرافقتيبود پ ياسيوس يواه يکه فرد را بـا خـود همـراه کـرده      يگروه

و عظمت و بت و شجاعت يغمبر که هيطالب ابن عم و صهر پيبن اب يهاشم خواست و عل ينسبت به بن يخالفت يوبرتر يگردنکش

ام فرمود يده قيق دئج معارف و حقاين و ترويين را محتاج باقامه عدل و مساوات و تبيان است جامعه مسلميلتش معروف جهانيفض

ت با حکمد ين برکشين و مارقيف قاطع بر فاسقيبرده اصحاب راز و همراه  و هم آواز شدند و س يل و مقاصدش پئبمسا يو جمع

ـ شـرفت مقاصـد گرد  يه و جهالت مسلمانان مانع ازپياست معاويد و سيکل اسالم دميد در هيجد يمه اش صوريو بالغت عظ د و ي

ن شـدند و در مسـاجد   يو خاندانش مطرود و مردود مسلم يکشاند که عل يئنشست و کار را به جا يئواه به سلطنت و حکمريمعاو

ارشدش حسن خواسـت  د ونجلين بقتل رسيمخالف غيدريغ بيه تبگفتند و عاقبت  يبر منابر نسبت به آن حضرت سب و لعن هم

نشانده و با استماع سب و لعن نسبت بپدر واال گُهـر   يرا بر جا يموانع مذکوره و يکردند ول ياظهار همراه يليد وقليام نمايق

ثـه ماننـد   ن با شجاعت و نقاوت و بالغـت مورو يه صلح نمود و بعد از او برادرش حسيلب ببست و حق خود را از خالفت با معاو

ن بمرافقت و مساعدت ياکثر متظاهر ين درخواست وليو تابع ين از سلطان و قاضيب جامعه مسلميپدر برخاست و اصالح و تهذ

ـ ن مقتـول گرد يه پادشاه مسـلم يدبن معاويزيلش بدست سپاه ياران قليرا تنها گذاشتند تا با بستگان و يده ويدست کش د و از آن ي

ـ   ين بآسـان يران ديت دليادت و هدايد که قيرس يا ه بدرجهيپس قدرت و شدت  امو ـ يان حقيشـوا يبسـت و پ  يصـورت نم  يق

ـ ن دم نزدند و گـاه گـاه  بنـوع تق   يت محبيميو فقدان قوت و صم )35(ن يمعاندنيشه ازمخبرياند انشسته ب يبکُنج  يه اشـاره ا ي

رامونشان گرفتـه  يپ يت افروختند و گروهيرا ا برخاستهيو  ندطالب خواستياب يگر از گردنفرازان بنيد ينمودند و معذلک جمع
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ـ يحنطالب مشـهور بـابن ال  يبن اب يتند چنانکه محمدبن علخانم اسالم شيت در صراط مستقيت و مهدويمئبقا ـ   ف  يه بـرادر کهتـر اب

ـ ا يهجـر 81بسـال   ين را که به علم و زهد و عبادت و شجاعت موصـوف بـود ودر شصـت سـالگ    ين مذکوريحسن ام خالفـت  ي

ـ عب يه اتباع مختاربن ابيئاسيکه فه معروف بئنه گشت طايع مديبن مروان در گذشته در قبرستان بقعبدالملک  ـ  دهٴي مشـهور   يثقف

نه و مکه دانستند و منتظـر شـدند   يمد نيبيب در کوه رضويوغا يموعود خواندند و ح ين و مهديس امام بعد از حسيبلقب کَ

شان ابوهاشـم پسـر   يگر از ايد ير ظلّ حسب ودودمان خود سربلند سازد و برخت افراخته اسالم را ديرون آمده رايکه از خفا ب

ـ  18يز امويام و اصالح احوال انام بعمربن عبدالعزيت قنوبموعود گفتند تا  يو موجود و مهد يرا بعد از پدرح  يو د کـه  يرس

ن را که يرالمومنيام يد و سب بر عليال نمئن را خواست زايدر آخر قرن اول اسالم بخالفت نشست و افتراق وسوء اخالق مسلم

د و در طول مـدت شصـت سـال خالفـت     يع گرديشا يهجر 41ه بسال يعتش  با معاوياز خالفت وب ياز آغاز عزل حسن بن عل

ن جلوسش برمنبـر خطبـه ادا کـرده و در    يه مرسوم و معمول بود برافکند و در اوليه قبل ازد ور اقطارشاسعه  مملکت اسالميامو

"19عظکم لعلکم تـذکرون ييو البغ نکرعن الفحشاء والم ينهيامر بالعدل و االحسان و ي" ان اهللا هيد آيآنکه سب نما يجاآخر به 

مه يقه مستقينکه شروع به ازاله بدع و اقامه سنن و طريد و هميه مذکوره در آخر خطبه مرسوم گرديت آئت کرد و آنگاه قرائقرا

ـ  يشود ويار از قبضه شأن خارج ميخته دانستند که زمام ايام ينمود و بن از صُـلَحا   يرا مسموم کرده هالک ساختند و الجـرم جمع

ـ طالب همچنـان بصـدد ق  ياب يمن از بنيخواندند و در اثنا آن احوال مه يرهم عمر مذکور را مهديه و غيامو ام و رفـع اعـالم   ي

بعهـد خالفـت هشـام بـن عبـدالملک       116ه در سال طالب را کيه بن عبداهللا بن جعفربن ابيعبداهللا بن معاو يبرآمدند و گروه

طالب در کوفه مـردم را  يبن اب ين بن عليبن الحس يد بن عليز 122ام خالفت مذکوره بسال يگرفتند و در ا يافت مهديوفات 

ام شانرا مغلوب کرده سرش را جدا نموده نزد هشيتش پرداخته افعادعت نمودند و حکمران به ميباو ب يدعوت بخود کرده جمع

ـ در گذشت و پسـرش ول  125و چندان بداشتند تا هشام بسال  )36(ختند يآويبدمشق فرستاد و جسدش را در کوفه ب د بخالفـت  ي

خفض گشـت تـا   نه ميام يطالب مرتفع و بدست بنياب ياز گرونفرازان بنيأتيرا قينطرينشست و امر داد جسد را سوزاندند و بد

ت و اسـتقامت  ياز جـاده هـدا  ه را خارج يام يو رفتار و اعمال و آثار بندت يعقکه  يعم نب ز از ابناءيالعباس ن ين بنيآنکه از ماب

بن عبداهللا بن عباس در عراق و خراسان بسال  يشناخت محمدبن علقراضناال ه و الزميغاصب خالفت نبودانسته ملوک شانرا 

ساخت و پس  بنصرتش اميق يايمه يريکث يجمع ش و عدهيمعروف در خراسان پ يوابومسلم خراساننمود شروع به دعوت  132

جالل الّدين سيوطي ، تاريخ الُخلفاء–از حسن بصري و امثاله منقول است إّن کان في هذه االمة مهدي فهو عمر بن عبدالعزيز -18

90سوره نحل، آيه  –قرآن مجيد -19

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن. َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبىُر بِاْلَعْدِل َواإلْحَساِن ِإنَّ اللََّه يَْأمُ  َويـَنـْ
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در   دعـوت را  139افتنـد و بسـال  ير باو عالقـه  يت کثيپدر بامامت خوانده شد و جمع حسب نصم يراهاز وفات محمد پسرش اب

 م دريرا اخذ و حبس کرد و باالخره ابراه يو يهٴومملوک ا نيمچهاردهيامو اننمود و مروام با اسلحه يخراسان فاش کرده ق

ـ   را انوده مريالعباس و ملقب به منصور به خالفت رس يابه ب يافت و برادرش عبداهللا مکنيوفات  مجلس  ـ ام يمقتـول و بن را  هي

د و ابوعبداهللا محمد بن يسال بطول انجام 524باً يس گشت که مدت خالفتشان تقريه تاسيعباس هيهاشمخلفاء  لهٴبرانداخت و سلس

 بعـد و پنداشتند موعود يه نمود مهديحيره در ممالک مسيبخالفت نشسته فتوحات کث158سال را که در  يمنصور ملقب به مهد

ـ ج شـد و معاو ئباً و لساناً راتد کيزيه و يان و معاويسف يشان لعن و طعن برابين خلفايباهللا شانزدهمالمعتضد خالفت  نيسندر  ه را ي

ـ يه کثيث نبويالقران و احاد يفالمحدثه  بردا مستجوةرين تفسين و مفسريبر لعن کردند و محدثمنال يعل ـ االم يره بروبن ه رواج ي

نمودنـد  يزمام خالفت را قبضه کردند اقدام و جنبش م جهراً العباس سراً و  باالخره يز که بنيطالب در آن اثناء نياب يدادند و بن

ام خالفت منصـور  يدر ا168ادق را که بسال ه امام جعفر صيو فرقه ناووسرا الباقر يبن علامام محمد يال انيعيچنانکه فرقه از ش

ـ ام حيل بن امام جعفر صادق را که در ايه اسمعيليفه اسمعئاز طا يپنداشتند و گروه)37(موعود يافت مهديمذکور وفات  ات ي

 يل مـذکور را پـس از آنکـه در گذشـت مهـد     يشان محمدبن اسمعيگر از ايد يدانستند و گروه يو مهد يوالد وفات کرد ح

ـ   ينثبداهللا بن حسن المعبن ابوعبداهللا ابوالقاسم محمد145دند و در سال خوان صـف  تّطالـب کـه م  يبـن اب  يبن الحسن بـن عل

نه را تصرف نمود و بـرادرش  ياعش برخاسته مديبود با اتباع و اش20هيو نفس زک يبشجاعت و استمرار در عبادت و معروف بمهد

عهـد خـود   يفه بـرادرزاده و ول يکرد و منصور خل ير گردآورده  آنحدود را مصفر بنام براديکث يجمع يحاونم در بصره ويابراه

خنـدق رسـول اللّـه     ينـه را برجـا  يداگرد مدنه فرستاد و محمد گريدفع محمد مذکور بمد يبار يرا با سپاه يبن موس يسيع

ـ   يسيب مقتول گشت و عشان و اصحايله و خوئده واقع شد و باالخره محمد با عايشدننشان مقاتله يکند و ما ب يخندق ش هاپبـا س

افته سرش را نزد منصـور فرسـتاد   يکرده غلبه  يکوفه تالق يواحنم و سپاهش در يبصره شتافت و با ابراه يحسب امر منصور سو

ـ ام کرد و در آن مينه قياع در مدير از اقربا و اشيکث يبا جمع 168بسال يمثنن اليبن الحس ين بن عليان حسشسپس ابن عم ان ي

 ينـه باعمـال هـاد   يبودنـد و حکمـران مد   ينثم بن الحسن الميحق بن ابراهسو عبداهللا بن ا ينثبن محمدبن الحسن المحسن 

ـ  ياز اهـال  ياع بمکه راند و گروهين با اصحاب و اشيکردند و حس ينه را مصفيرا رانده مد يفه عباسيخل ـ  ندسـت ويپ يوه ب  يول

ـ   يفيه بودند قتال عناعمال حج بمک يالعباس که برا ياز اکابر بن يجمع ختنـد و  ين شکسـت خـورده گر  يدادند و اصـحاب حس

جدا کرده نزد منصور فرستادند و واقعه مـذکوره در  بدن نه ازياز صد نفر اصحابش و اهل مداده يزان مذکور سر حسن را يعباس

ن گفت: يبه چنثشان در مرياز ا يچنانکه شاعر رخ داد فئن مکه و طايرج واقع ببق يمسميموضع

 اسم ۀي و اسم ابياسم ۀلدي اسمدر شأن نفس زکيه اخباري نبوي روايت شده فرمودند : " يقتل باحجار الزيت من ولدي نفس زّکيه يهد اّن المهدي من و -20

ياب
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ـ بقـرج غـدوة    کفن ترکوا )38(له سيوارده ل يالذ هاتکيحبن  يحسن بن علال ين بقوله و عليالحس يعل  نيکيفال" ـ غ يف ر ي

بمازندران شتافته بدعوت پرداخت و عدت حاصل نمود و  ينثبن عبداهللا بن الحسن الم ييحي35سال سپس ب "21منزلة الوطن

ـ مکالمت کرده وعده و نو بمسالمت يع فرستاد و فضل باودف يپ يرا با سپاه ييحيد و فضل بن يهارون رش د داد و هـارون  ي

ن شده ببغداد رفت و هارون اکـرام  ئمطم ييحيخالفت بفرستاد و د يصنا دامان نامه موکد بقسم و موشح بشهادات و ضمانات 

کاظم را   يامام موسه يفواق ۀندان نگهداشت تا در گذشت و فرقبحبس انداخته چ يد و پس از چنديار بخشيکرده اموال بس

ـ  يرا مهد يالنق يان محمدبن عليعيگر از شيد هٴب دانستند و فرقئاغو  يوفات نمود مهد 183که بسال  گـر فرقـه   يند و ددرمش

 ينکـه او را فرزنـد  يگفتند و بـا ا  يوفات کرده جنب پدر مدفون شد مهد يراسرمن در260ه بسال کرا  يامام حسن عسگر

ـ -4ن بن روح ويابوالقاسم حس-3ابوجعفر و  -2د و پسرشيعثمان بن سع-1ن نام ياعش بديشوکال ا ظاهر نبود چهارتن از  يعل

ـ  ياست و محض تحفظ از تعـرض معتمـدباهللا خل   ياز او باق يريد صغيشدند که طفل وح يمدع يريبن محمدالسم  يفـه عباس

شان اعتقاد ياع و اتباع امام حسن باياز اش يو جمع ل او خواندنديب و وکئش را نايخو باشد ويپنهان گشته و امام بعد از پدر م

ـ  وعـت را  امه مرتبطه بجيمال رد و امويام وکالت وکالء اربعه هفتاد و سه سال به طول انجاميو اا جستندفاقتو  انجـام   هکالـةً عن

ـ 323وردنـد چـون در سـال    آ يعات بعنوان صدور از امام محمد بن الحسـن العسـگر  يداده اوراق وصول و توق ام وفـات  هنگ

نـک آغـاز   يسر آمد و ا يبت صغريغ ۀن مضمون  در آورد که دوريبد يعين نکرده توقيخود مع يبرجا يليد وکيرسيريسم

شروع شـد و   ياساهللا عب يمتقام خالفت اليدر ا يبت کبريند و غيوم ظهورش نبيامام را تا  يگر احديت و داس يربت کبيغ

ت تامـه و کتمـان و   يرها به نوع اقليران و غياسالم در ا يهٴن مذاهب قويسالها در ب افت کهيه انعقاد يعشر ئنجا مذهب اثنياز ا

ـ و ن ده از طبقه امرا و علما برخاست قدرت و شهرت حاصل کردنـد ين عقين اياز معتقد يکه برخ يست و گاهيه زيتق ز اوالد ي

بـن   يـي حين يابوالحس 250دند تا در سال وقت ش يمترصد منته وستهيپ)39(مياز قتلش چنانکه نوشت ه پسيديد مذکور وزيز

ـ جمعش را شکسته متفـرق سـاختند و سـر او را بر    يسابفه عين باهللا خليعام کرد و سپاه مستيدر کوفه ق يتيعمر با جمع ده نـزد  ي

اين شعر که در َمرثيه إمام حسن و إمام حسين سروده شده است.-21

  " فألبکين علي الحسين *** بعولة وعلي الحسن وعلي ابن عاتکة الذي *

  * أثووه ليس بذي کفن ترکوا بفخ غدوة *** في غير منزلة الوطن."

مقاتيل الطالبين ، دار الطبع نجف، از منشورات  - ميالدي)  967هجري قمري مطابق  356 منبع : ابوالفرج اصفهاني ( تاريخ وفات

.305ميالدي ، صفحه 1965المکتب الحيدريه، طبع 
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ـ يام کرده طبرستان را تصرف نموده جمعين سال قيالحق در ا يال يز حسن ملقب بداعيفه فرستادند و نيخل گـرد آورد تـا    يت

ـ بـن ز کشته شـد پـس محمـد    يضد باهللا عباسعتم بدست عمال287تصرف آورد و بسال تا بالد گرگان را ب 257سال  در د از ي

ـ مجروح گشته وفات کرد آنگاه پسـرش ز  يل سامانيرت بود در جنگ اسمعيکوسيب و فاضل و شاعر و نيهمان سلسله که اد د ي

وفات نمود و بعد از او حسن بن 304ام بدعوت کرد تا بسال يملقب بناصر معروف باطروش در طبرستان ق ين عليسپس حسن 

ـ  يلمياد و يج بن زيبدست عمال مرداو 316در سال  يقاسم ملقب بداع ـ چ يکشته شد و سلسله شان منقرض گشت و ه ک از ي

ـ  296دند تا در سال يمقابل نرس يمستقل و اقتدار ب يطالب بمقام حکمرانيفرق و دعات آل اب ن در يياطمابتداء دولت خلفـاء ف

ـ يبن الحس يل بن جعفربن عليقا شد که نسب به محمد بن اسمعيآفر طالـب داشـتند و دعـوت از محمـدبن     يبـن اب  ين بن عل

مـن و رسـتم بـن    يصنعا ن که از آنجمله ابوعبداهللا از اهل يد و بواسطه مبلغيل بن جعفر شروع گرديعبداهللا بن احمدبن اسمع

کردند و  يرويان پيعيار از شيت بسيقا رفت و جمعياً بممالک مغرب آفرين نشر گشت ثانميحوشب از اهل کوفه بودند اوالً در 

صش بدعوت و خالفت قرار گرفـت  يحسب تنص يداهللا ملقب به مهديعبخلفش محمدبن عبداهللا در اثناء دعوت در گذشت و

ـ  افت و بعد از او يوفات 322ه را بنا نمود و در سال يد و شهر مهديو بقدرت و نفوذ رس م ئقـا ه پسرش ابوالقاسم محمد ملقـب ب

و مـذهب   اتفاق افتاد562ن معروف اند در مصر بسال ييمخلفاء فاطه فه که بئن طايقدرت تامه حاصل کرد و انقراض خالفت ا

افته مذهب يج تام يدت شدند تروين عقيافت و غالباً معتقد بديس يه تاسيدر قرن دهم سلطنت و خالفت صفو چونه ياثنا عشر

ـ نماين مملکت مکرمـت م يران گشت و حال متجاوز از چهارصد سال است در ايت اياکثر ت ولدو د و بجـز  دعـات و فـرق    ي

ـ   تندسترات  آيبرخاسته جمع يار در ممالک متنوعه اسالم بنام مهديدعات و فرق بس يان آل عليعيمذکوره از ش از  يکـه برخ

ـ  ياب ينبمامتشان که نت و جماعت بودند و تاهل س)40(از فرق يعه و گروهيفرق ش  يفاطمـه در مقـام   يطالب و خصوصـاً بن

 لـهٴ ااز يا برايو  يدت و مذهب موروثيت و نشر عقيا سجايت قوم و دودمان خود و يلووقت و ايافتند غالباً بنام حقيع قرار يرف

ـ برپا گشت و اگر فاٴدهناستو ر مشروعيز بنام رفع امور غين يگر و گاهيد يسلطنت و حکومت مهٴده و اقاونفوذ و قدرت موج ده ئ

ق ذکر بـود و  ئراليل و غيار قليد بسيعه از آن بخشيا شيو  يا الاقل بعالم اسالميالم بشر عب يو اجتماع يو اخالق يروحان يو ثمر

ـ بتأو يا کالم اکابر و اصحاب حتيو  يو امام يباخبار نبو يهر فرد يهر سلسله حت ـ ي ـ از آيل برخ ـ ات  قرآني اثبـات   يه بـرا ي

ت برافراختند.يم و هداايت قيتمسک جستند و از صدر اول را مقامشان
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يدتشان در خصوص مهدويه و عقيق اثنا عشرياخبار وارده از طر

ـ يمسلم هن است که عاميه وارد شد خالصه و جوهر مفاد چنيق اثنا عشرياز طرثوره اماما آنچه در اخبار  از جـاده   ين بعد از نب

ـ ه دين بدست گرفتند بعلت ضـاللت و جهالـت مقاصـد اصـل    يکه  زمام امر ديو کسانرون رفتند يت و استقامت بيهدا ـ ن ي  نيمب

اول گشـت غالبـاً   متـد نشـان شـد   يمابيکه ف يه از نبيقتش منحرف ساختند و اخبار و سنن مرويندانستند و اسالم را در مرکز حق

ـ که بـر آ  يرياندند و تفاسشان غافل ميبعداً از رسول شد که ا يرين و تفسييا تبيا محرف بود و يمجعول  ـ ات قرآني ه نمودنـد  ي

مـا  يقضا و معامالت و عقود کـه ف  وه و حدود يد و اعمال عباديهذا تمامت عقا يعلبناء د ويقه گرديخارج از حدود مقاصد حق

ـ رون از اصول و فروع واقعيه متداول گشت بيه و فروع فقهين بصورت اصول اعتقادين مسلميب  افـت و امـور  يه اسـالم قـرار   ي

ـ ن يرالمـومن يحضرت ام اسالم يقيحق نيمبن شد که نقطه علم و يا يمذکوره برا ـ  يعل ـ  نب ـ ليو  ينبغيطالـب را کمـا   ياب ق ي

ـ  يان رفتـه و بـدعتها  يه از ميه و تقربات معنويام اساس معرفت روحانيج اينشناختند و مرکز اسالم قرار ندادند و بتدر ار در يبس

مـه  ئو ظلم و ضاللت و فسوق و شقاق و شقاوت اهل اسالم را فرا گرفت و ا يتعدن داخل گشت و يو اعمال مسلم)41(ديعقا

ـ و آخرشان  يغمبرعليو ابن عم و صهر پ يقيفه حقيو خل ياً عن سلف که اولشان وصخلفعشر  ياثن ـ    نيازدهمي محمـد   شخلف

ـ شگر و با رسول اهللا ارتباط و اتحاد دايکديبودند روحاً و علماً با  ين العسکريبن الحس عشـر مطـالع شـمس     يته مانند بروج اثن

ث و ملهـم مـن جانـب اهللا    ن و محديئق مدخل و تصرف در آين و حقيو مالک زمام د يقيحق يداهم و ئد و قائو قا يمحمد

ـ    يگر احکام روش و مقصديبودند و در معارف و اعمال و عبادات و د نمـود و لـذا    يداشتند که با مدارک عامـه مطابقـت نم

ـ و از محارم اصحاب اظهار و امر باخفاء و استتار فرمودند يبرخ يبرا يکردند و گاه گاهيم هياط و تقياحت ـ از آنـان ن  يبعض ز ي

فـه  يو معادن الهـام و محـال نـزول احکـام و حامـل لط      يش را مهابط وحيمه مذکوره خوئاوردند چه ايرار نتاب و تحمل اس

ق ئه را برداشته حقـا يد و اعمال جاريعقا يبا ما بود يظاهر يتدارح نمودند که اگر اقيتصر يح و گاهيه گفتند و تلويدمحم

ـ و متمم قرآن که نزد ماست ظاهر و پد يست آشکار کردمين مردم مفهوم نيه را که نزد ايقرآن ـ  يدار نمـودم ي  يمقتضـا  يول

شـد و در اشاراتشـان   زمامش بصاحب امرنـا معبـر    کر بامرنا و ماليرد و مقاصد مذکوره تعبيگيست و بدست ما انجام نميوقت ن

از خـواص و اصحابشـان عـارف بنکـات      يليبود و قل و مندمج د و احکام مندرجئض و سنن و قضا و عقائره در فرايرات کثييتغ

ـ ان گرديمه نمائن بروز نمود و از آثار و احوال اير المومنيام يد از علصقاممذکوره شدند و بدو و اساس آن  د تـا در عصـر   ي

ـ ام يئافت و گلـه و شـکوا  يه بود قوت و شدت يه و مراعاتشان از علويه و استقرار عباسيخالفت امو ن که هنگام زواليصادق ر ي

ـ ملوک امو يدهايام و تشديا)42(هيمه از اوضاع جارئگر اين و ديالمومن ـ ي بـامر   يشـان اشـاه و اخطـار   يه نسـبت با يه و عباس

ن بـا آنـان   يسـتند و عامـه مسـلم   يو ذلـت ز قلّـت  لشان به يبان در سيئاع عارف بمقامشان و فداياصحاب و اش يمذکوره بود و ل
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ـ ه اسالم درايقت و معارف واقعير از حقيام اخينکه در ايه بسر بردند تا ايقدند و لذا غالباً در تيمعاندت ورزمخالفت و  ـ  يدي ام أن

ـ زد بدع را زايم برخئقا و ياب گردد مهديکم يقيمسلم حق اشدر بيکث ودرتن در ظاهر مقينکه مسلمينماند و با ا يباق يزيچ ل ئ

مه را ظاهر سازد و مقام و رتبـه اش  ئد و مقاصد ايرا آشکار و منتشر فرما ين الهيو د يق معارف و احکام اسالم واقعئکرده حقا

ـ لل و اقوام از فرق اسالم غمامت تمم است و يت مهم و فخياز و بغا ۀم صادريم و آثار و تعايبس عظ رهم در ظـل دسـتورش   ي

غ و ضالل و جنگ و جدال از عـالم برافتـد و   يل شود و سوء اخالق و نفاق و شرک و افتراق و زئد و اختالف بشر زارنيقرار گ

ع نوظهور جهانرا رنگ گلزار و گلشن سازد جهـان  ئد و علوم و بدايصلح و اتحاد و معاونت و مساوات سرتاسر بشر را احاطه نما

ن و يه مبيعشرئدر اخبار و آثار اثن رن امويل ايدادگر گردد و تفص يت خدااسايات و سيمرآت مش يگر و عالم انسانيد يجهان

ـ "ن در اثنـاء خطابـه فرمودنـد    يرالمومنيام ين است عليات مسطوره در کتب مذکوره چنياز روا ۀنبذمشروح است و   يتأيس

ذالک الزمان س عند اهل يه لاهللا ورسول يکذب عل من الحق و اظهر من الباطن واالکثر من ياخن يئيه شيس فيکم زمان ليعل

المعروف و ال اعرف من  منانکر يئيالبالد ش يحق تالوته و ال انفق منه اذا حرف عن مواضعه و الف يسلقه ابورمن الکتاب اذا تل

ـ مصطحبان و صاحبانان يدان متقيذ طرئومياهله ناساه حفظته فالکتاب و تالمنکر فقد نبذ الکتاب حملته و ـ طر يف ق واحـد ال  ي

ـ  يالهـد  هـم الن الضـاللة ال توافـق   عهم و ميفأ يلو  )43(الناس يالک الزمان فذ يو فالکتاب و اهله فهو ا مهيودي  أًو ان اجتمع

عرفـون  يعندهم اال اسمه و ال تق يس الکتاب امامهم فلميمةالکتاب و لئکانّهم ا ةاعجمالفرقه و افترقوا عن ال يفاجتمع القوم عل

 يعيمان ال يامتحن اللّه قلبه لال مرسل او عبد يحتمله االّ ملک مقرب أو بنيمستعصب ال امرنا صعب نإ"ضاًيا"22برهز و خطّهالّا

ـ بـت و نبـا   يشاء و نبـا ات يمحو ما ي"" نبا بفتح اهللا و نبا بختم و نبا ضاًيا"23ةينة او احالم رزّيثنا االّ حصون حصيحد دفع الزمـان  ي

مـاً ال نزّلـت   ئباهللا الغرور ما انزلت السماء فطرة من مأمنذ جلسه اهللا عز و جلّ و لو قد قـام قا غرنکم يث فال ينزل الغيالکلب و نبا 

ـ المر يم   تمشئالسماء قطرة و الخرجت االرض نباتها و اذهبت الشحنأ من قلوب العباد و اصلحت السباع و البها ـ ئ ن العـراق  ية ب

، حديث 232 - 233ص. 34جلد  -ميالدي) 1699هجري قمري مطابق  1111عالمه مجلسي (وفات سال -بحاراالنوار-22

ميالدي. (اين آيه که از نهج البالغه  1983هجري قمري مطابق  1403ء التورث العربي ، سال بيروت، طبع داراحيا – 997شماره. 

ميالدي) ثبت گرديده است.  940-41هجري قمري مطابق  329شيخ کليني ( وفات بسال  –است دراصل در کتاب اصول کافي 

بد امتحن الّله قلبه لاليمان ال يعي حديثنا االّ حصون إّن امرنا صعب مستعصب اليحتمله االّ ملک مقرب أو بني مرسل او ع"-23

"رزّينةحصينة او احالم

  اين آيه به تکرار بوسيله شيخ احمد أحسائي و حضرت باب (در تفسير سورة البقره و ديگر آثارحضرتشان) مورد استفاده قرار گرفت.

نقل گرديده   - 81صفحه  - 53ر بحاراالنوار مجلسي جلد همچنين در کتاب ايقان مبارک قسمتي از آن نقل گرديد.اصل اين حديث د

است. در کتاب خصال صدوق ....ص.....آيه......نيز نقل شده است.
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ـ     -3"24هجمها سبع و ال تخافـه ينتها  ال يرأسها ز يالبنات و عل يها االعليالشام ال تضع قدم يال  ي" فتنتشـراالرض بالعـدل و لقط

ـ  ياطراف االرض کانعامهم و  ين الهلها و تامن الوحوش ترتعص فيالسماء قطرها والشّجرة ثمرها واالرض نباتها و تز  يقـذف ف

اهللا کلّا من سـعته و تخـرج    يفنيوم ية يل هذه اآليذ تاوئوميه من علم فيما عند اخ يحتاج مؤمن الين العلم فال يقلوب المؤمن

ـ يذ اهل صواب للذئوميه فالمسلمون يام الخالياال يهنما بما اسلفتم فيم کلوا اهئقول القايلهم االرض کنوزها و   ين اذن لهم ف

قولون يصرون و بيقبل اهللا بدرزعاً تاکل منه انعامهم و انفسهم افاليک و الملک صفاً صفاً فالئة و جايل هذه االيذ تاوئوميالکالم ف

نصـرون فـاعرض عـنهم و انتظـرانتم     يمـانهم و ال هـم   ين کفـروا ا ينفع الـذ يوم الفتح ال ين قل يهذاالوعد ان کنتم صادق يمت

ن کله واحدا کما قال يکون الديان االختالف و يرفع عن الملل و االديا مفضل لي" فواهللا  "االمام جعفرالصادق -4"25منتظرون 

لغـرور، بنا يفتح اهللا، وبنا يختم اهللا، ونبا يمحو ما يشاء، وبنا يثبت، وبنا يدفع اهللا الزمان الکلب، وبنا ينزل الغيث، فال يغرنکم باهللا ا-24

ســماء (مــن) فطــرة مــن مــاء منــذ حبســه اهللا عــز وجــل، ولــو قــد قــام قائمنــا ألنزلــت الســماء قطرهــا، وال خرجــت األرض نباتهــا، مــا أنزلــت ال

ولذهبت من الشحناء من قلوب العباد، واصطلحت السباع والبهائم   حتي تمشي المرأة بين العـراق إلـي الشـام، ال تضـع قـدميها إال علـي 

هيجها سبع وال تخافه.البنات و علي رأسها زينتها ال ي

  حديث فوق از حضرت امام علي عليه بهاء اهللا األبهي روايت شده

 ۱۳۶۲هجــري مطــابق  ۱۴۰۳منبــع:  الشــيخ الصــدوق، الخصــال، منشــورات جماعــة المدرســين فــي الحــوزة العلميــة فــي قــم المقدســة، 

هجـري  ۱۴۰۳لبنـان،  –بيـروت  –حيـاء التـراث العربـي . و ايضًا العالمة المجلسـي اهللا يرحمـه، بحـار األنـوار، دار إ۶۲۶شمسي، ص.  

  . ۱۱، حديث شماره ي ۳۱۶، ص. ۵۲ميالدي، جلد  ۱۹۸۳مطابق 

فتستبشر األرض بالعدل، وتعطي السماء قطرها، والشجر ثمرها، واألرض نباتها وتتزين ألهلها، وتأمن الوحوش حتى ترتعي في طـرق -25

منين العلم فال يحتاج مؤمن إلى ما عند أخيه من علم، فيومئذ تأويل هذه اآلية "يغنـي اهللا كـال مـن األرض كأنعامهم، ويقذف في قلوب المؤ 

). وتخرج لهم األرض كنوزها، ويقول القائم: كلوا هنيئا بمـا أسـلفتم فـي األيـام الخاليـة، فالمسـلمون يومئـذ أهـل ۱۲۹سعته" (سورة النساء 

). فال يقبل اهللا يومئذ إال دينه ۲۲ل هذه اآلية "وجاء ربك والملك صفا صفا" (سورة الفجر صواب للدين، اذن لهم في الكالم فيومئذ تأوي

الحــق أال هللا الــدين الخــالص، فيومئــذ تأويــل هــذه اآليــة "أولــم يــروا أنــا نســوق المــاء إلــى األرض الجــرز فنخــرج بــه زرعــا تأكــل منــه أنعــامهم 
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الد ن قـال  ياآلخرة من الخاسـر  يقبل منه و هو فينا فلن  يراالسالم ديتبغ غينداللّه االسالم و قال اهللا و من ن عيجل ذکره ان

ا مفضـل  يو محمد هواالسالم قال نعم  يسيو ع يم و نوح و موسيه ابراهئآبا يف ين الّذيوالد يو موال يديا سيالمنفضل قلت 

ـ آخره و من هـذه اآل  يتاب اهللا قال نعم من اوله الک يالجدة ف يا موالير قال المفضل يهواالسالم الغ ن عنـداهللا  ية ان الـد ي

ن لک يمسلم )44(ل و اجعلنايم و اسمعيضة ابراهيق ين و منه قوله اهللا فيم هو سماکم المسلميکم ابراهياالسالم و قوله ثم ملّة اب

تنا  يرمن ذ

ن و يل و انا من المسلميئآمنت به بنور اسرا يذانواراللّه اال الّ الفرق قال آمنت قصة فرعون اذا ادرکه يو قوله ف لک امة مسلمة

ـ  يمـن انصـار   يفنين و قول يالعالممان للّه ربيمع سل ن اسلمت ن و قرآيمسلم ياقوتيل ان يق سيمان و بلقيقصة سل يف  يال

ـ  جلّ و عزّ ل و اشهد بانا مسلمون و قولهنحن انصاراللّه آمن باللّه ونياللّه قال الحوار طوعـاً   السـموات و االرض  يه اسلّم مـن ف

ـ  يقولوا آمنّا باللّه و ما انزل الن و قوله يمن المسلمن قلت(؟) يذاالحهيلوط اذا(؟) وجدنا فقصة  يوکرهاً و قوله ف قولـه ال   ينـا ال

"26له مسـلمون  قوله و نحن  يعقوب الموت الياًضرحذام کنتم شهداً ا ين احد منهم و نحن له مسلمون و قوله تعالينفرق ب

تم صادقين * قل يوم الفتح ال ينفع الذين كفروا إيمانهم وال هم ينصرون * فـأعرض وأنفسهم أفال يبصرون * ويقولون متى هذا الفتح إن كن

  ). ۲۹-۲۷عنهم وانتظر إنهم منتظرون" (سورة السجدة 

  حديث فوق از قول حضرت امام علي عليه بهاء اهللا االبهي نقل شده 

مـيالدي،  ۱۹۸۳هجـري مطـابق  ۱۴۰۳لبنـان،  –بيروت  – منبع:  العالمة المجلسي اهللا يرحمه، بحار األنوار، دار إحياء التراث العربي

  . ۸۶-۸۵، ص. ۵۳جلد 

فواهللا يا مفضل ليرفع عن الملل واألديان االختالف ويكون الدين كله واحدا كما قال جل ذكره "إن الدين عند اهللا اإلسـالم" (سـورة -21

). قــال ۸۵وهــو فــي اآلخــرة مــن الخاســرين" (ســورة آل عمــران ) وقــال اهللا "ومــن يبتــغ غيــر اإلســالم دينــا فلــن يقبــل منــه ۱۹آل عمــران 

المفضل: قلت: يا سيدي وموالي والدين الذي في آبائه إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد صلى اهللا عليه وآله هو اإلسالم ؟ قال: نعم 

آخـره ومنـه هـذه اآليـة "إن الـدين عنـد اهللا يا مفضل، هـو اإلسـالم ال غيـر. قلـت: يـا مـوالي أتجـده فـي كتـاب اهللا ؟ قـال: نعـم مـن أولـه إلـى 

) ومنه قوله تعالى فـي قصـة إبـراهيم وإسـماعيل "واجعلنـا ۷۸اإلسالم" وقوله تعالى "ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين" (سورة الحج 

لغرق قال آمنت أنه ال إلـه إال ) وقوله تعالى في قصة فرعون "حتى إذا أدركه ا۱۲۸مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك" (سورة البقرة 
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ـ  يال نظريق االّ و من اراد ان ئا معشرالخاليقول يالکعبة و  ئد ظهره اليم سئدنا القايامام جعفرالصادق سضاً "يا ث فهـا  يآدم و ش

ل يم واسمعيابراه ينظرالياالّ و من اراد ان نوح و سام نوح و ولده سام فها انا ذا  ينظر اليان ث االّ و من اراديان ذا آدم و ش

و  يسيع ينظراليوشع االّ و من اراد ان يو  يوشع فها انا ذا موسيو  يموس ينظرالياالّ و من اراد ان  ليم واسمعيابراه ذا اا انفه

ـ محمد و ام فها انا ذا يمحمد و عل ينظراليو من اراد ان االّ  و شمعون  يسيشمعون فها انا ذا ع االّ و مـن اراد ان   نير المـومن ي

ـ  ين فهذا هـم فل يمة من ولد الحسئاالينظرالين االّ و من اراد ان يفها انا ذا الحسن والحس نيحسالحسن وال ينظرالي و  ينظـر ال

العباد  يمنا اذا قام اشرقت االرض بنور ربها و استغنئقاان "االمام محمد الباقر"27تنبوايعلم وا و مائبما تنب يما نب يو انّن يلنئسيل

) وفي قصة سـليمان وبلقـيس "قبـل أن يـأتوني مسـلمين" وقولهـا "أسـلمت ۹۰الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين" (سورة يونس 

نصـار اهللا ). وقـول عيسـى عليـه السـالم "مـن أنصـاري إلـى اهللا قـال الحواريـون نحـن أ۴۴و  ۳۱مع سليمان هللا رب العالمين" (سورة النمل 

) وقوله عزوجل "وله أسلم من في السموات واألرض طوعا وكرها" (سـورة آل عمـران ۵۲آمنا باهللا واشهد بأنا مسلمون" (سورة آل عمران 

إلى قوله  -) وقوله "قولوا آمنا باهللا وما أنزل إلينا ۳۶) وقوله في قصة لوط "فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين" (سورة الذاريات ۸۳

 -إلـى قولـه  -) وقولـه تعـالى "أم كنـتم شـهداء إذ حضـر يعقـوب المـوت ۱۳۶ال نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون" (سـورة البقـرة  -

  ). ۱۳۳ونحن له مسلمون" (سورة البقرة 

قـائم آل منتخب فوق قسمتي است از حديث مفصلي که از حضرت امام جعفر الصادق عليه السالم روايت شـده و داراي عالمـات ظهـور 

زاد محمد صلوات اهللا عليهما است. براي اطالعات بيشتر به کتاب قاموس ايقان تأليف فاضل ارجمند جناب عبد الحميد اشـراق خـاوري، 

مراجعه فرمائيد.، نعم عليه بالنعم و اآلالءأعالم البقاء و  ياهللا درجته ف

مـيالدي،  ۱۹۸۳هجـري مطـابق  ۱۴۰۳لبنـان،  –بيروت  –التراث العربي منبع:  العالمة المجلسي اهللا يرحمه، بحار األنوار، دار إحياء 

  .۵-۴، ص. ۵۳جلد 

وسيدنا القائم عليه السالم مسند ظهره إلى الكعبة، ويقول: يا معشر الخالئق أال ومن أراد أن ينظر إلى آدم وشـيث، فهـا أنـا ذا آدم -27

ذا نـوح وسـام، أال ومـن أراد أن ينظـر إلـى إبـراهيم وإسـماعيل فهـا أنـا ذا إبـراهيم وشيث، أال ومن أراد أن ينظـر إلـى نـوح وولـده سـام فهـا أنـا 

وإسماعيل، أال ومن أراد أن ينظر إلى موسى ويوشع، فها أنا ذا موسى ويوشع، أال ومن أراد أن ينظر إلى عيسى وشمعون فها أنا ذا عيسـى 

اهللا عليهما فها أنا ذا محمـد صـلى اهللا عليـه وآلـه وأميـر المـؤمنين عليـه وشمعون. أال ومن أراد أن ينظر إلى محمد وأمير المؤمنين صلوات 
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ـ " وضع –"28عن ضوء الشمس و ذاهلت الظّلمة ـ ي االمـام  "29رؤس االعـداء فجمـع بـه فقـولهم وکلّمـا بـه اخالقهـم         يده عل

منـا  ئن فاذا قام قايوم الحرفيال يحتعرف الناس يت به ارسل حرفان فلم ئع ماجايالعلم سبعة و عشرون حرفاً فجم"جعفرالصادق

السالم، أال ومن أراد أن ينظر إلى الحسن والحسين عليهما السالم فها أنا ذا الحسن والحسين، أال ومن أراد أن ينظر إلى األئمة من ولد

سألتي، فاني أنبئكم بما نبئتم به وما لم تنبئوا به.الحسين عليهم السالم فها أنا ذا األئمة عليهم السالم أجيبوا إلى م

منتخب فوق نيز قسـمتي اسـت از حـديث مفصـل حضـرت امـام جعفـر الصـادق عليـه السـالم راجـع بـه ظهـور قـائم آل محمـد صـلوات اهللا 

  عليهما.

مـيالدي،  ۱۹۸۳هجـري مطـابق  ۱۴۰۳لبنـان،  –بيروت  –العالمة المجلسي اهللا يرحمه، بحار األنوار، دار إحياء التراث العربي منبع:

. اين حديث نيز در تأليفات شيخ أحمـد األحسـائي قـدس اهللا سـّره وأعلـي مقامـه الرفيـع نقـل شـده مـن جملـه جلـد سـوم  ۹، ص. ۵۳جلد 

عليه بهاء اهللا. -الفضائل گلپايگانيرزا ابو ) و ايضاً در کتاب الفرائد مي۷۸کتاب شرح الزيارة الجامعة الکبيرة (صفحه 

اصل حديث اين است:-28

إن قائمنا إذا قام أشرقت األرض بنور ربها، واستغنى العباد من ضوء الشمس، ويعمر الرجل في ملكه حتى يولد له ألف ذكر، ال يولد فيهم 

ى بغلـة انثى، ويبني في ظهر الكوفة مسجدا له ألـف بـاب ويتصـل بيـوت الكوفـة بنهـر كـربال وبـالحيرة، حتـى يخـرج الرجـل يـوم الجمعـة، علـ

  سفواء يريد الجمعة فال يدركها.

  حديث فوق از قول حضرت امام محمد الباقر عليه السالم نقل شده

مـيالدي،  ۱۹۸۳هجري مطابق  ۱۴۰۳لبنان،  –بيروت  –العالمة المجلسي اهللا يرحمه، بحار األنوار، دار إحياء التراث العربي منبع:

. ۳۳۰، ص. ۵۲جلد 

اصل حديث اين است:-29

  ا قام قائمنا وضع يده على رؤس العباد فجمع به عقولهم وأكمل به أخالقهم.إذ

  حديث فوق از قول حضرت امام جعفر الصادق عليه السالم روايت شده 
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منا اربع عالمات من اربعـة  ئقا يان ف"5"30ن حرفاً ها سبعة و عشروياتيين حتيها الحرفيو منهم الن حرفاً ياخرج الخمسة العشر

حقه اما العالمة  يما قالوا ف ئسيالخوف و االنتظار و اما العالمة من ع يوسف و محمد و اما عالمة من موسيو  يسيو ع يموس ينب

م آل محمـد  ي" لـو خـرج قـا   باقراالمام محمد   6"31شهد (؟) بآثار مثل القرآنيه و العالمة من محمد يوسف السجن و التقيمن 

ميالدي،  ۱۹۸۳هجري مطابق  ۱۴۰۳لبنان،  –بيروت  –العالمة المجلسي اهللا يرحمه، بحار األنوار، دار إحياء التراث العربي منبع:

.۷۱، حديث سماره ي  ۳۳۶ص.  ،۵۲جلد 

اصل حديث اين است:-30

العلم سبعة وعشرون حرفا فجميع ما جاءت به الرسل حرفان فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين، فإذا قام قائمنا أخرج الخمسة 

.والعشرين حرفا فبثها في الناس، وضم إليها الحرفين، حتى يبثها سبعة وعشرين حرفا

  قول حضرت امام جعفر الصادق عليه السالم نقل شده.حديث فوق از 

ميالدي،  ۱۹۸۳هجري مطابق  ۱۴۰۳لبنان،  –بيروت  –العالمة المجلسي اهللا يرحمه، بحار األنوار، دار إحياء التراث العربي منبع:

.۷۳، حديث سماره ي  ۳۳۶، ص. ۵۲جلد 

  فته کذلک:حديث مبارک فوق در کتاب مستطاب إيقان شريف عز نزول يا-31

إّن في قائمنا أربع عالمات من أربعة أنبياء، موسى وعيسى ويوسف ومحّمد.  أّما العالمة من موسى فالخوف واالنتظار.  وأّما العالمة من«

»عيسى فما قالوا في حّقه والعالمة من يوسف الّسجن والّتقّية.  والعالمة من محّمد يظهر بآثار مثل القرآن 

ث مشابه اين حديث در کتب معتبر شيعي قرائت ميشوند، من جمله:اما چندين احادي  

في صاحب األمر سنة من موسى وسنة من عيسى وسنة من يوسف وسـنة مـن محمـد صـلى اهللا عليـه وآلـه فأمـا مـن موسـى فخـائف يترقـب، 

 عليـه وآلـه فالقيـام بسـيرته وتبيـين وأما من عيسى فيقال فيه ما قيل في عيسى، وأما من يوسف فالسـجن والتقيـة، وأمـا مـن محمـد صـلى اهللا

  آثاره ثم يضع سيفه على عاتقه ثمانية أشهر وال يزال يقتل أعداء اهللا حتى يرضى اهللا

  حديث فوق از قول حضرت امام جعفر الصادق عليه السالم نقل شده.
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بـاً و  يان االسـالم بـدء غر  "نيرالمومنيعن قول ام يقال امام جعفر الصادق اخبرن"32تّبعه ....يکة و اول من ئلنصرة اللّه بالمال

د و يکتاب جدد و يم بامر جدئقوم القاي"–"34داًيدعاًء جدم استانعت ئقام القااذا "فقال"33للغربا يفطوب)45(عود کما بدءيس

مـيالدي،  ۱۹۸۳هجـري مطـابق  ۱۴۰۳بنـان، ل –بيروت  –العالمة المجلسي اهللا يرحمه، بحار األنوار، دار إحياء التراث العربي منبع:

.۲۱۸، ص. ۵۱جلد 

اصل حديث اين است:-32

  لو قد خرج قائم آل محمد لنصره اهللا بالمالئكة وأول من يتبعه محمد وعلي الثاني إلى آخر ما مر.

  حديث فوق از قول حضرت امام محمد الباقر عليه تحية وسالم نقل شده.

مـيالدي،  ۱۹۸۳هجـري مطـابق  ۱۴۰۳لبنـان،  –بيروت  –رحمه، بحار األنوار، دار إحياء التراث العربي العالمة المجلسي اهللا يمنبع:

.۹۶. حديث شماره ي  ۹۱، ص. ۵۳جلد 

اصل حديث اين است:-33

اإلسالم بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء

  الصادق عليه السالم  نقل شده. حديث فوق از قول حضرت محمد صلي اهللا عليه و حصرت امام جعفر

مـيالدي،  ۱۹۸۳هجـري مطـابق  ۱۴۰۳لبنـان،  –بيروت  –العالمة المجلسي اهللا يرحمه، بحار األنوار، دار إحياء التراث العربي منبع:  

.۱۴۸و  ۱۴۷. حديث شماره ي  ۳۶۶، ص. ۵۲جلد 

  اصل حديث اين است:-34

يداً إذا قام القائم عليه السالم استأنف دعاء جد

  حديث فوق از قول حضرت امام جعفر الصادق عليه السالم  نقل شده.
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ه اختلفوا کما اختلف هذا يالکتاب فاختلف ف ينا موسيو لقد آت "يقوله تعال يو قال ف"35ديالعرب شد يعل دة و قضاءيسنة جد

ـ "36ريناس کثنکره ييحتهم به ياتييم الذّئمع القا يالکتاب الّذ يختلفون فيالکتاب و  ياالمة ف ـ "قولـه ثـم   يو ف  يو اذا تتل

ـ رعقولون نحـن الن يم و ئکذبون القاين قال يراالولياتنا قالوا اساطيهم آيعل ـ ک و ال نف ـ انّـک مـن ذر   فرع ة فاطمـة کمـا قـال    ي

هدم ما کان قبله يصنع ما صنع رسول اهللا ي"رته قاليف سيک يرة المهديل عن سئاالمام جعفر الصادق س"37لمحمدالمشرکون

مـيالدي،  ۱۹۸۳هجـري مطـابق  ۱۴۰۳لبنـان،  –بيروت  –العالمة المجلسي اهللا يرحمه، بحار األنوار، دار إحياء التراث العربي منبع:

  . ۱۵۰. حديث شماره ي  ۳۶۷، ص. ۵۲جلد 

اصل حديث اين است:-35

وكتاب جديد، وسنة جديدة وقضاء [جديد] على العرب شديد،يقوم بأمر جديد،

  حديث فوق از قول حضرت امام محمد الباقر عليه السالم  نقل شده.

مـيالدي،  ۱۹۸۳هجـري مطـابق  ۱۴۰۳لبنـان،  –بيروت  –العالمة المجلسي اهللا يرحمه، بحار األنوار، دار إحياء التراث العربي منبع:

. ۹۶اره ي . حديث شم ۲۳۱، ص. ۵۲جلد 

اصل حديث اين است:-36

) قال: اختلفوا كما اختلفت هذه االمة ۱۱۱قال: عند خروج القائم وفي قوله عزوجل "ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه" (سورة هود 

  في الكتاب وسيختلفون في الكتاب الذي مع القائم الذي يأتيهم به حتى ينكره ناس كثير

  مام محمد الباقر عليه السالم  نقل شده.حديث فوق از قول حضرت ا

مـيالدي،  ۱۹۸۳هجـري مطـابق  ۱۴۰۳لبنـان،  –بيروت  –العالمة المجلسي اهللا يرحمه، بحار األنوار، دار إحياء التراث العربي منبع:  

  . ۶۲. و نيز حديث شماره ي  ۶۲، ص. ۵۱جلد 

اصل حديث اين است:-37



50

د باقر"ضاًيا"38دا يالم جدستانف االسيهللا و  يکما هدم رسول اهللا امر ربد و يو کتاب جدديم بامر جدئقوم القاي"االمام محم

ـ  يد کما دعا رسول اهللا فيکان جاء بامر جد ير الّذيم جاء بامر غئاذا قام القاالعرب يده و قضاء عليسنّة جد  يبدء االسالم ال

ـ  يالد يظهره علين الحق يو د يارسل رسوله بالمهد يالّذوثم ه "قوله يضاً فيا"39ديشدديامر جد مـأل االرض  ين کلـه ف

) يعني تكذيبه بقائم آل محمد عليه السالم إذ يقول لـه: لسـنا نعرفـك ۱۵أساطير األولين" (سورة القلم  في قوله "إذا تتلى عليه آياتنا قال

.ولست من ولد فاطمة كما قال المشركون لمحمد صلى اهللا عليه وآله

  حديث فوق از قول حضرت امام جعفر الصادق عليه السالم  نقل شده.

مـيالدي،  ۱۹۸۳هجـري مطـابق  ۱۴۰۳لبنـان،  –بيروت  –ألنوار، دار إحياء التراث العربي العالمة المجلسي اهللا يرحمه، بحار امنبع:  

. ۶۰. حديث شماره ي  ۶۱، ص. ۵۱جلد 

اصل حديث اين است:-38

قال: سألته عن سيرة المهـدي كيـف سـيرته ؟ قـال: يصـنع مـا صـنع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه يهـدم مـا كـان قبلـه، كمـا هـدم رسـول اهللا 

  صلى اهللا عليه وآله أمر الجاهلية ويستأنف االسالم جديدا.

  حديث فوق از قول حضرت امام جعفر الصادق عليه السالم  نقل شده.

مـيالدي،  ۱۹۸۳هجـري مطـابق  ۱۴۰۳لبنـان،  –بيروت  –العالمة المجلسي اهللا يرحمه، بحار األنوار، دار إحياء التراث العربي منبع:  

. ۱۰۸ديث شماره ي . ح ۳۵۳-۳۵۲، ص. ۵۲جلد 

اصل حديث اين است:-39

فطوبى  إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وإن االسالم بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا

  للغرباء.

  حديث فوق از قول حضرت امام محمد الباقر عليه السالم  نقل شده.

مـيالدي،  ۱۹۸۳هجـري مطـابق  ۱۴۰۳لبنـان،  –بيروت  –المجلسي اهللا يرحمه، بحار األنوار، دار إحياء التراث العربي  العالمةمنبع:

. ۱۴۷. حديث شماره ي  ۳۶۶، ص. ۵۲جلد 
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ـ صف هذاالمر منهم لکثيل له ان من ير فقيسييئيم من العرب  شئمع القا "ضاًيا"40ت جوراً و ظلماً ئملقسطاً و عدال کما ر قـال  ي

مـأة و ثلثـه عشـر     ثلث مئاصحاب القا"و قال"41ريخرج من الغربال خلق کثيهزبوا و سيزوا و يميمحصوا و يالبد للناس من ان

سول اهللا مـن جهـال   استقبله ر مماً النّاس اشدجهلة ماً اذا قام استقبل من ئاان ق"االمام جعفر الصادق قال"42رجالً اوالد العجم

اصل حديث اين است:-40

إنها نزلت في القائم من آل ) ۳۲"هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون" (سورة براءة 

محمد عليهم السالم وهو اإلمام الذي يظهره اهللا على الدين كله فيمال األرض قسطا وعدال كما ملئت جورا وظلما وهذا مما ذكرنا أن 

  تأويله بعد تنزيله.

  حديث فوق از قول حضرت امام محمد الباقر عليه السالم  نقل شده.

ميالدي،  ۱۹۸۳هجري مطابق  ۱۴۰۳لبنان،  –بيروت  –مه، بحار األنوار، دار إحياء التراث العربي العالمة المجلسي اهللا يرحمنبع:

. ۲۲. حديث شماره ي  ۵۰، ص. ۵۱جلد 

اصل حديث اين است:-41

نـاس مـن قلت: جعلت فداك كم مع القائم من العرب ؟ قال: شئ يسير. فقلت: واهللا إن من يصف هـذا األمـر مـنهم لكثيـر. فقـال: البـد لل

أن يمحصوا، ويميزوا، ويغربلوا ويخرج في الغربال خلق كثير.

  حديث فوق از قول حضرت امام جعفر الصادق عليه السالم  نقل شده.

مـيالدي،  ۱۹۸۳هجـري مطـابق  ۱۴۰۳لبنـان،  –بيروت  –العالمة المجلسي اهللا يرحمه، بحار األنوار، دار إحياء التراث العربي منبع:

  . ۳۱. حديث شماره ي  ۱۱۴، ص. ۵۲جلد 

- اصل حديث اين است:42

  أصحاب القائم ثالثمائة وثالثة عشر رجال أوالد العجم

  حديث فوق از قول حضرت امام محمد الباقرعليه السالم  نقل شده.
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و ان دان و الخشب المنحوتهيصخورو الععبدون الحجارة و اليلناس و هم ايتلک قال ان رسول اهللا ااف ذيل و کية قيلهاجال

ـ عدله جوف بهم يدخلن عليلقال امام اهللا  ه به ثميج عليه کتاب اهللا و تحيل علتاويالناس و کلهم  ينا اذا قام اتمئقا وتهم کمـا  ي

جعفر صادق مراد از  مفضل از اماث ميو در  حد "44نها اهل الشرق و الغربلعة الحق ياذا ظهرت را"وقال"43دخل الحروالقري

وم تذهل کـل  يم يعظ يئير و ان زلزلة الساعة شئالسرا يوم تبليو النّاقور يقر ففاذا ن "لية از قبميوم القيه در شأن يات قرآنيآ

وم قاميو امثالها را بوقوعات"45يک عود الساعة قام انا علمها عند ربنلوئسيو القمر  انشقضعت و اقترب الساعة وعما ار ةًعمرض

مـيالدي،  ۱۹۸۳ابق هجـري مطـ ۱۴۰۳لبنـان،  –بيروت  –العالمة المجلسي اهللا يرحمه، بحار األنوار، دار إحياء التراث العربي منبع:

.۱۵۷. حديث شماره ي  ۳۷۰، ص. ۵۲جلد 

اصل حديث اين است:-43

إن قائمنا إذا قام استقبل من جهلة الناس أشد مما استقبله رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله من جهال الجاهليـة فقلـت: وكيـف ذلـك ؟ قـال: 

رة والصـخور والعيـدان والخشـب المنحوتـة، وإن قائمنـا إذا قـام أتـى النـاس إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله أتى الناس وهم يعبدون الحجا

وكلهم يتأول عليه كتاب اهللا، ويحتج عليه به، ثم قال: أما واهللا ليدخلن عليهم عدله جوف بيوتهم كما يدخل الحر والقر.

  حديث فوق از قول حضرت امام جعفر الصادق عليه السالم  نقل شده.

مـيالدي،  ۱۹۸۳هجـري مطـابق  ۱۴۰۳لبنـان،  –بيروت  –لسي اهللا يرحمه، بحار األنوار، دار إحياء التراث العربي العالمة المج  منبع:

.۱۳۱. حديث شماره ي  ۳۶۲، ص. ۵۲جلد 

اصل حديث اين است: -44

  إذا ظهرت راية الحق لعنها أهل الشرق والغرب

  شده.حديث فوق از قول حضرت امام جعفر الصادق عليه السالم  نقل 

مـيالدي،  ۱۹۸۳هجـري مطـابق  ۱۴۰۳لبنـان،  –بيروت  –العالمة المجلسي اهللا يرحمه، بحار األنوار، دار إحياء التراث العربي منبع:

.۱۳۴. حديث شماره ي  ۳۶۳، ص. ۵۲جلد 

گردد:ی  مرقوم م . اصل اين آيه ها ذيالً ه استفوق ثبت نشددر  صحيحبه طور قرآنيند اما برخي از آنها  ايهعبارتاينها -45
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اتـه  ياللّـه و ربـان آ   يا داعيک يالسالم عل "ن جمل مذکور استيم ائارت قايزفرمودند ودر صورت )46(نييبت ور يستفمئالقا

ـ ا حجـة اهللا و دل يک يفة اهللا و ناصر حقه السالم عليا خليک يه السالم علينيان ديا باب اهللا و ديک يالسالم عل ل ارادتـه السـالم   ي

.46کتاب اللّه وترجمانه  يا تأليک يعل

فَِإَذا نُِقَر ِفي النَّاُقورِ  )۸(سورة المدثر 

َلى السََّرائِرُ  )۹(سورة الطارق  يـَْوَم تـُبـْ

يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا رَبَُّكْم ِإنَّ زَْلَزَلَة السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيمٌ  )۱(سورة الحج 

َشِديٌد ا َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت َحْمٍل َحْمَلَها َوتـََرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُهْم ِبُسَكاَرى َوَلِكنَّ َعَذاَب اللَِّه يـَْوَم تـََرْونـََها َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّ 

 )۲(سورة الحج 

اقْـتَـَرَبِت السَّاَعُة َواْنَشقَّ اْلَقَمرُ  )۱(سورة القمر 

 ِإال بـَْغَتًة ُقْل ِإنََّما ِعْلُمَها ِعْنَد رَبِّي ال ُيَجلِّيَها ِلَوْقِتَها ِإال ُهَو ثـَُقَلْت ِفي السََّماَواِت َواألْرِض ال تَْأتِيُكمْ َيْسأَُلوَنَك َعِن السَّاَعِة أَيَّاَن ُمْرَساَها

َها ُقْل إِنََّما ِعْلُمَها ِعْنَد اللَِّه َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـَعْ  )۱۸۷َلُموَن (سورة األعراف َيْسأَُلوَنَك َكأَنََّك َحِفيٌّ َعنـْ

حديث مفضل بن عمر، يکي از اصحاب امام جعفر الصادق، حديث مفصلي است که از حضرت امام جعفر الصادق عليه السالم روايت 

شده و داراي عالمات ظهور قائم آل محمد صلوات اهللا عليهما است. براي اطالعات بيشتر به کتاب قاموس ايقان تأليف فاضل جليل 

  اشراق خاوري مراجعه فرمائيد. جناب

ميالدي،  ۱۹۸۳هجري مطابق  ۱۴۰۳لبنان،  –بيروت  –العالمة المجلسي اهللا يرحمه، بحار األنوار، دار إحياء التراث العربي منبع:  

.۳۸- ۱، ص. ۵۳جلد 

اصل حديث اين است: -٤٥ 

يان دينه، السالم عليك يا خليفة اهللا وناصر حقه، السالم عليك يا السالم عليك يا داعي اهللا، ورباني آياته، السالم عليك يا باب اهللا ود

حجة اهللا ودليل  إرادته، السالم عليك يا تالي كتاب اهللا وترجمانه، 

ميالدي،  ۱۹۸۳هجري مطابق  ۱۴۰۳لبنان،  –بيروت  –العالمة المجلسي اهللا يرحمه، بحار األنوار، دار إحياء التراث العربي منبع:

. ۱۷۱ ، ص.۵۳جلد 
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شاه يفتحعل

در  يالديم1791مطابق سال 1312افت و بسال يتولد  1183ه بسال يقاجار لهٴن پادشاه از سلسيشاه دوم يفتحعل

متمول  يدر اصفهان وفات نمود پادشاه يالديم 1834مطلبق  يقمر يهجر 1250طهران بتخت سلطنت نشست و عاقبت بسال

ران پس از يامش مملکت ايعلم و فضل و شعر بود و در ا حبرو فقها و ميو پ هيعشر يراثنئشعادت و يعقه و متجمل و متمسک ب

گذراند و با  زوجات و  يمسرت و خوشه ن عمر بيت و استقرار حاصل کرد و شاه سنيمند ايکه سابقاً د يانقالبات و فتور

ا يجز آنچه از نسلش تباه شده ه وفات بن نوشتند در هنگام يار آورد چنانکه مورخيخت و اوالد بسياميره بيمنقطعات و اماء کث

خود  يش هفتصد و هشتاد و شش تن بشمار آمد و امور مملکت را به استقالل و استبداد رأيهاه|ريافتند مجموع اوالد و نبيوفات 

شجاعت  از اهل فضل و ين آنان برخيها سپرد که در به|ريرا مطلقاً بدست پسران و نب يو لشگر ياداره کرد و اقسام امور کشور

عنوان شاهزاده و خطاب ه رزا و بيمحمد م ,رزايرزا بر آخر نامها مانند عباس ميکنون که با افزون کلمه م يشان الهٴبودند و شمار

ل و اراده شان يد که بدون ميرس هٴن تسلط فقها بر شاه و آحاد ملت بدرجيمصور است و در آن سن ,حضرت مخصص و مفتخرند

و مقررات  يمات شاهيبه تصم ينيالعه طرفةخواستند ب،يگرفت و هر گاه م يت صورت وقوع نماز امور مملکت و دول يامر

ق نجات و خالص را يگانه طريرا در قلب شاه پرورانده  يم از عذاب و عقاب اخروينمودند و ب،يدولت را نسخ و برطرف م

مشغول باوراد و )47(رايافته ويتسلّط  ين صفويسر آنها برسلطان حياطاعت به اوامر و احکام خود مقرر نمودند چنانکه از مشاه

عت داده حکم بجهاد با افغان کردند و مجتمع شده ينان بقوت باطن شرير و رسوم ظاهره کرده اطمئج شعايه و تروينياذکار د

مملکت  ن افزودند و از شرقيت و غضب مهاجميبقول معروف آش با ورد قل هواهللا پختند و لعن چهار ضرب گرفتند و بر عصب

ن ين وموسسيرهم مقتول و منکوب شدند و چندتن از محدثيت فقها و غيتخت گلدکوب و سلطنت و دولت و تمامت جمعيتا پا

غوله ين از بياح أعدا و کين و سکونت هبوب اريله قتل عام جمهور ساکنئغا يپس از انقضا يمذکور امثال مالمحمد باقر مجلس

افته يز مرتع ين شاه نيام ايه را منقرض ساختند در ايمه صفويق سلطنت دودمان عظيطرنين سربرآوردند و بديرزميها ونقب ز

ر کردندو يخواند  تکف يمعنو يل شدند که مردم هر که را مثنويبچنان احوال و اعمال پرداختند و عرفا و حکما بدرجه ذل

مرشد  يد معصوم عليمالعبداهللا مجتهد س يبفتو اط ازتنجس با دست نگرفتند و در کرمانشاه غوغاه و فتنه شدهياحت يآنکتاب برا

شان يد و شهوت از ايو شاه بعلت ضعف نفس و فقد قدرت و انهماک در تقالندتکشيدانش بسختيتن از مر را با هفتاد يهند
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د محمد باقر يس يکرد و در مسافرتش بداخل مملکت همه جا برآنان ورود نمود خاصه در اصفهان حاج يل همير و تجليتوق

ش مقدم داشته راکباً وراجالً يو اشالهم را بر خو يمالاحمد نراق يرزاابوالقاسم و در کاشاه حاجيم يحجتةاالسالم و در قم حاج

خواست و  يمذکور فتو يقم يرزاير گرفتند خواست بقتل آرد و از مياز طفاة تراکمه را که اس يتن يشان گذشت و نوبتيدر پ

ش فرستاد ينمضمون برايرزا بخط خود ايبخشم و ميترکمانرا بتو م يکنياگر شفاعتم نزد خدا منوشت که  ياو اجازه نداد شاه بو

 يد برايطلبيشفاعت  م ياز گناهکار ينک گناهکاريار دارم و ايبشفعاء بس يازمنديا نيا خود از کثرت ذنوب و خطايکه خدا

ختم کرد  يمعنو يت از مثنوين بيمکتب را بد           اتش درگذر يئامرز و ازسيخته نشود گناهانش را بير ينکه خون مسلمانيا

 يتازه برمردم گذاشت و حاج يمنال يو نوبت -)م چون کنم يا نگويم يخود بگو ****تنم،يه ميان گفت و گري(من م -)48(

سن ک رفته ذفن و محاينزد يف  خواست و او قبول نکرد و حاجيمالاحمد مذکوز حسب اصرار جمهور نزدش حاضرشده تخف

 يده از سرمنال  گذشت و حاجيب جهنّم بسوزد شاه ترسين شعرات در مهيلش را با دست گرفته گفت روا مدار ايظ و طويغل

ات فاسده و يکاسده و روح ۀران که با اسلحيا يکيل نامنظّم چريمت سپاه قليشش را از دست بِهِشت و چون واقعه ناستوده عزير

و  يجهاد مل ين برايمعروف با سرداران دولت الکساندر اول واقع شد فقها و مجتهد يه کردند و جنگهايمدافعه از سپاه روس

 يد و اجماليا شدند و شکست فاضح و خسران واضح به دولت و مملکت رسي) با دولت مذکوره آماده ومه1781-1202(ينيد

پرشور در  يفقاهت و قضاوت بگسترد و سر تخت مسنديکه در پا يقم يرزايح مجتهد از تالمذه ميرزا مسيم ينکه حاجياز واقعه ا

خ جعفر مجتهد شاه ير نموده رقبا را برانداخت با شير و تدميرا تکف يراخباريخ محمود شهيو ش است برافروخت يطلب جاه و ر

سموات تمسک نموده متعهد استهالک و  يصلوات و دعا  يئعت و و توانايان کرد و به باطن شريص و به رزم با روسيرا تحر

روسها قرار گرفته از قبه و گنجه و دربند و  ۀه که تحت سلطيگر مسلمانان  بالد قفقازيد يصال دشمنان کشند و از جانبيات

د محمد مجتهد فرستاده از ضعف اسالم و عدم يز به کربال نزد فقها خصوصاً آقا سيره ها  مشروحات متظلمانه رقت انگيروان و غيش

ن يبد ين نمودند که اگر چندير کرده تبيدند و از وخامت عاقبت تحذير نالئمصاعف و شعااحترام روسها نسبت به مساجد و 

ان رخت يل شده زنان و مردان عادات آنانرا گرفته اسالم بتامه از ميت متمايحين بمسيمنوال بگذرد کودکان و جوانان مسلم

ختند.يد مجتهد را برانگين خصوصاً سيد تا کافه مجتهديخواهد کش

رانين ايهاد و فقها و مجتهدفتنه ج
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عه و ين موطن شيرالمومنيام يام خالفت حضرت عليکه از ا ين سر من رأيبالد عراق عرب از کوفه و کربال و نجف و کاظم

اخالفش و محبس و مسکن و مشهد و مدفنشان و فرزندان و مه از ئفن آن حضرت و محل توجه امرکز خالفت و مرقد و مد

ت افرازد و ير از آنجا برخاسته رأيوم اخيکه در  )49(ديب امام دوازدهم گرديده شان مغايخره حسب عقاصحابشان گشت و باال

ن و مرکز يم مقر فقها و مجتهديه چنانکه نوشتيان شد و در عصر سلطنت قاجاريعين مقدس متبرک شيامت بپاسازد سرزميق

ن اقامت جسته بتدرس و يبود و صدها از فقها و مجتهده و اخذ اجازات اجراء حدود و اجتهاد و افقاء ينيل علوم ديتحص

شتافتند بهره  ين که متعاقبأً متواتراً بدان سو هميرئرهما از افواج زايران و غيره هند و ايس پرداخته از موقوفات خطيبتدر

شاه  يرزا بن فتحعليم يبود که چون شاهزاده محمد عل ينيد باقر قزويم بن آقا سيد ابراهيس يشان آقايداشتند و از کبار رؤسا

ز با پدر بشتافت و پس از يم پسران خود همراه برد و پسر نيتعل يرفت پدر را برا يکرمانشاه م ين به حکمرانياز حکومت قزو

د مؤلف يمجتهد شه يف العلما آمليه گماشت و او غالباً نزد شريالت فقهيپسر شهزاده آن جوانرا به عراق عرب به تتحص يچند

خ محمدحسن صاحب الجواهر و بعداً يه اش شين شد و به درجه تأليمجتهد سئل کرده افقه و ارياالصول تحصکتاب ضوابط 

ض در فقه و برادر  ايمجتهد مؤلف کتاب ر يد عليد محمد مجتهد پسر آقا سياقته و آقا سينبوغ و بلوغ  ياالنصار يخ مرتضيش

ل فقه و اصول نوده از يتحص يره نزد آقا باقر مجتهد بهبهانيغده در فقه و يفات عديمجتهد صاحب تأل يد مهديمهتر آقا س

د يخته قبر امام شهيه بکربال ريکه وهابيد و هنگاميگردن معتبر و مؤلف کتاب مناهل و مناهج و مانند پدر ساکن کربال يمجتهد

عودت کرده ملجأ فقها گشت و خت و باصفهان رفته سالها اقامت جست آنگاه به کربال يرا شکستند و شکافتند بگر ين بن عليحس

ق يرا تشو يوارد طهران شده اهال1241خود ساخت و در شوال  يع فتاويبند ارادت و اخالص و مقلد و مطيشاه را پا يفتحعل

گر به نفسه با يد يه نمود  چنانکه در ماهيحمله به دولت روس يز سپاه و توجه به قفقاز برايبه جهاد و شاه  را اغراء بتجه

که با کوکبه جالل بقصد يمکاتبه بمعسکر آورد و هنگام)50(را بقوت يمت کرد و ارکان اجتهاد و فتويان عزيو سپاهشهزادگان 

د و اکثر ير منزل گزيمال عبدالوهاب مجتهد شه ين شد در خانه حاجيجان با جمع همراهان وارد قزويام و اقتحام در آذربايق

داشت و  ين که از تالمذه اش بود اجازه اجتهاد از ويمجتهد ساکن قزو يرقانمالصالح ب يران امثال حاجين ايفقها و مجتهد

ه و يه و عرفانيه واصوليفات فقهيمذکو رکه صاحب تأل يمال احمد فاضل نراق يز حاجيمعروف و ن  يمال تق يبرادر مهترش حاج

 يرهم را موافق و مرافق کرد و همگيغ و يمالجعفر استرآبادا يگر حاجيمالمحمد و د يرها نثراً و نظماً بود و پسرش حاجيغ

ر امور خارجه که کراهت از قتال داشتند يرزا ابوالحسن خان وزيرزا عبدالوهاب معتمد الدوله و ميجهاد دادند و مانند م يفتوا

د و در آن هنگامه که يد مجتهد بلقب جاهد ملقب و مشتهر گرديو سدت خواندنديمان و عقيسخنان درشت گفته فاتر در ا

ب السلطنه ئجان نايان بسمت آذرباين و اتباعشان با شاه و شهزادگان و لشگريم از مجتهدئجتماع و حرکت انبوه ارباب عماا
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ک از شهزادگان يرزا ابن ارشد شاه سردار کل شد و فقها با تجمل از عظمت تمام همراه رفتند و حسب االمر شاهانه هر يعباس م

رزا ابن ارشد يدند هنگام اقامه صلوة گستردند چنانکه مجمد ميق سجاده کشيطر يرطسرافراز گشته د ياز مجتهد يبخدمت تن

ن در شبها بمباحثات يد و مجتهديمالصالح گرد يد مفتخر بخدمت حاجيب سلطنه که بعد از فوت پدر واجد بمقام سلطنت رسئنا

ش حکم ينمود و رأيل قضاوت مئده در مساه دايقرار گرفته تکيمجاهد بر مسند د مجتهديه پرداخته سيه شرعيقات علميو تحق

ند و او را به مالقات بار نداده و گفتند ياز در صلح و سالمت زده نشند يحت کرده سخنيام نصير روس پيقاطع بود و هر قدر سف

 ن خارج شوند ما جهاد راين زمياز خاک ا ين روسيست و اگر چه مهاجميعت اسالم روا نيمت و مداهنت با کفار در شريمال

دان کارزار ين ميالع يو برا)51(دند يدبانان سپاه دشمن رسينکه بديم و هميداريم و دست از محاربه بر نمينگاريواجب م

بشاه  يم پشت بسپاه و رويذ و تمايم اصحاب تعاوئدند کارزار و دلها  وقرار گشت ارباب  عمايدند و عاقبت احوال سنجيبد

افتند و يم گرفته شکست يران را بيان ايدند و لشگريدند تا بوسط مملکت رسيبر دند و کوه و صحرايختند و چندان دويگر

و احتقار که در متون  يترکمان در آمدند و غبا ر خوار يجان ومضافاتشان را قبضه نمودند تا بصحرايان روس آذربايسپاه

ز يم وانفصال و نيشدت ب يد ولحاصل کر ين آمده قراريد مجاهد تا قزويخت سيران فروريخ مسطور است بر کشور ايتوار

ده بعراق گرفتار مرض اسهال شده در گذشت و جسدش يرون کشاند و نرسيرا بيران وياستماع سرزنش و نکوهش از اقوال از ا

خت که لکه عار و ي)برانگ1243گر(يد يز بسالين يگريح مجتهد مذکور فتنه مهمه ديرزا  مسيم يرا بکربال استقرار دادند و حاج

م طهران را کافر و يردولت روس و مقيدوف سفيباينکه گريل و خوار ساخت و مجمل واقعه ايته دولت و ملت را ذلدعوار گش

و هشت تن از  ير را با سيخته سفير کرده مردم طهران را بر هجوم و قتل بشوراند تا اجتماع نموده بسفارت ريمتجاهر بفسق تشه

ر مورد عفو و ير و تملق و تذلل وفيخط يار گشته آخراالمرببذل اموريشار بسمردمش کشتند و اموال غارت کردند و شاه دچار ف

د.يغفران گرد

محمد شاه

ست و پنجاه در طهران براورنگ سلطنت يافت و بسال هزار و دويتولد 1222ه در سالين پادشاه سلسله قاجاريمحمد شاه سوم

ت يه ارشاد و واليرا که داع يسرزا آقايم يود و حاجمتصوف عارف بم ينگارياز احوالش در بخش سوم م يلينشست و تفص

خص اول مملکت ساخته تمامت امور مملکت را در قبضه اش شم يآوريل در بخش سوم ميز بتفصيباطنه داشت و احوالش را ن

مه ظاهر ه خوانده کره و نفرت تايشرن را جاهل و قيداشتند و فقها و مجتهده يهلقت شاه نعمة الياز طر يروينهاد و هر دو پ
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ن يانجام چن يبرا يشجاعت و قدرتش کاف ين را بشکند وليکردند و الجرم شاه در دل گرفت که نفوذ و صولت مجتهد

 ين حاجيب مايدر اصفهان ف يافته اذکار باز ماند نوبتير نبود و بعالوه دچار مرض نقرس گشته جسماً و روحاً ضعف يخط يامر

از  يکيتابع  يمه اهاليد شد و هر نيالف و تشاجر شدخت هد محمد امام جمعيس يجحجةاالسالم و حا)52(د محمد باقريس

امده به ينخت و منوچهر خان معتمدالدوله حکمران با همه شجاعت و قدرت از عهده برين مفسده برانگيشان بوده اشرار جانبيا

د و بعد از يمنزل گز يان رفته در سراپرده سلطنتله مرتفع نشود و شاه با سپاه به اصفهئد غايايشاه نوشت که تا خود به اصفهان ن

نش بسربازان ير و توهيتحق يپ يرزا آقاسيم ينمود و شاه و حاج يحجةاالسالم مذکور قصد ورود در محضر شاه يروز

نکه يايولندين نشيرد و حجةاالسالم ناچار بر زميبگذاشتند که شاه برآن قرار گ شيپ ينکنند و کرس يئدستور دادند که اعتنا

افکندند که  يئاهويخواندند ه يات هميم از مردم باقراء قرآن که در اطرافش آيعظ يحجةاالسالم سواره روان شد و انبوه

ز ير نيدند و وزيش ار بوسيار به استقبال شتافته تواضع کرده  دستهاياختيبزينم نمودد و سربازان يدند و بير شنيشاه و وز

ن ين کرده خود بر زميمک يرا بر کرسيافت جز آنکه ويه با احترام نزد شاه آورد و شاه چاره نش را گرفتير بازويش رفته زيپ

 ين را ميافتم تمامت آحاد مجتهدييگفت که اگر دست مين مير فقها چنيمکرراً در مقام  تحق يرزا آقاسيم يبنشست و حاج

نه زد و باز خواست کند به عنوان نمويم موعود برخئاگذاشتم تا اگر ق يم يرا برجا يمال جعفر استر آباد يکشتم و فقط حاج

عرضه دارم و  رغرون خداوندان جعل ويرا در چنگال زورمند ان و دانش يديفتارگره دهم وئاز فقها در حضرتش ارا

 شاه و او يم در دوره سلطنت فتحعلينگاريل ميم و صاحبش چنانچه در بخش الحق بتفصين امر عظيبالجمله والدت و طلوع ا

عرفا به مقاومت برخاستند  يافت که دولت و مراکز اجتهاد و فقاهت و تمامت طبقات ملت حتير سلطنت محمد شاه وقوع خا

و کردند آنچه خواستند.

يئخ احسايه و احوال شيخيشرح طلوع ش

ده در علوم يعدفات يد و تأليبا عظمت دولت و دارالعلم مملکت گرد يه شهر اصفهان مقر کرسين دوره سلطنت صفويدر سن

ض و مال عبدالرزاق ين و مال محسن فيالدءبهاخين و شير داماد و صدر المتالهين و فقها امثال ميمتنوعه از حکما و عرفا و محدث

افته از اصفهان به عراق ير ييماند و پس از آن دوره دارالعلم  تغ يرههم برجايو غ يو مال محمد باقر مجلس ياض و مال محمد تقيف

د و بالتبع در يندور گرديس و بحث درايو نجف مرکز تدر)53(افته و علوم منحصر در فقه و اصول شده کرباليتقال عرب ان

ن دوره يار که در ايفات بسينامدار و تأل ياست و شهرت برفقه و اصول گشت و مدار افکار علمايو رز مدار عظمتيران نيبالد ا

ه قرار گرفت  و در مباحث يت استدالل از مدارک احکام فقهيفيه و کيل فرعئمساب در شقوق يق و تنقيطلوع کرد وعموماً تحق

 يره  برايل کثئو عمر را در  موضوعات و مساراق اوقات کردندغم به حد افراط استيه چنانکه نوشتيد لفظئه و قوايئه  جزيفرع
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ات و يجاسات و احکام انواع شکنل طهارت و يل از قبئافت که در مسايانتشار امظاعنيت عوام از جانب مجتهديد و تبعيتقل

ل متعلق به آنها و ئض و سنن و مسائو آنهمه فران کردنديو اشهر و احوط مع يات در طاعات بدقت بحث کرده حکم اقويسهو

ن ظن  يه به طريانات ذوقسه و استحياسات عقليا بقيالداللت و  يالسند و ظن يه ظنيتند از آثار مروشرها را که کتابها انبايغ

 ين سفر کرد و جز برخيمان از جامعه مسلميان و اخالص و ايام که علم و عرفان و حکمت و تبياستنباط نمودندو در چنان ا

شد که اوقات  يد کاظم رشتيآنگاه س يئخ احمد احسايشنماند  اوالً طلوع يه بر جاييايره يتعصبه جامده و ياقوال و اعمال قشر

ت خلقت و يفيت و کيل  معرفت الوهيه از قبيق اخبار و  آثار اثنا عشريه از طريد و معارف اسالمياه عقيخود را در مباحث اساس

ت مقوال از يفيکه و اجنه و بعث و حشر و کئم و ماليه مانند و جنت و جهيمانيمعتقدات ا يبرا ين عقلييادله نبوت و امامت و تب

ر يث  ماثوره که به اصطالحشان تفسيات و احاديل آير و تأويواح و تفسار يامت و بقايل معاد و قئاموات و ثواب و عذاب و مسا

ق باب يه صرفه نسبتاً در طرير را از قشور جهليکث يار در امور مذکوره نمودند و جمعيحات بسيفات و توضيده شد و تألياطن نامب

از يفريطمه يعرب اهل قرصخريه بنلياز قب ينيالبحر يئن االحساين الديخ احمد بن زيمان و عمل آوردند و شيعرفان و ا

افت و پدرش يه مذکوره واقع شده آنجا نشو و نما يدر قريقمر يهجر1166بشهر رجب سال )54(بود و والدتش ءاحساءقرا

نش از اهل سنت و جماعت و از ياسالف سابق يه قرار داشتند وليعه اثنا عشرين مذکور و اجدادش تا چند پشت در شين الديز

در  استغراقاخالق دور و ب وآنحدود از علم  يعامه اهال ويعلم و عرفان عارهيلحواز ياعراب ساکن جبال و صحار رئعشا

ن توجه بخدا و تنبه و تفکر در امور و الهام سخ را در صغر يمشهور بودند و ش يزيو انهماک در قتل و خونر يو مناه يهمال

 يه احاطه کرد و در پنج سالگيق عاليو درک حقا عرش ذوقل علوم و يوق بتحصقه و شيعم ياهايه رودهه و مشايبافکار روحان

ه و يرها فرا گرفت و در علوم عقليه و غيت قرآن بصحت و کمال نمود و متدرجاً علوم عربئپرداخت و قرا يت و کتابت عربئقرا

ه و استفاضات يبير و الهامات غيصفاء ضم ه بواسطه شدتيليا فوق کل علوم تحصمبسزا حاصل کرد و  يه و فقه و اصول مهارتينقل

 يداريمه اطهار در خواب و بئو اار تخمافت و مشهور شد که با رسول يياء آگهيق علوم و اشئق و دقايا از حقايرؤ لهٴيبوس

 هين بعلم در آنحدود خوشدل نبود چه که اغلب آنان صوفيو معروف ءاحسااهل  يکند وليمالقات نمود  کسب مطالب و مآرب م

1186بسال  ينعييست سالگيه بودند لذا در سن  بيل و عرفانئجاهل و غافل از مسا يان قشريعيش يلياهل سنت و جماعت و قل

د يافت خصوصاً نزد آقا باقر وحين نجف و کربال محشور گشته در محضر درسشان حضور يمسافرت بعراق عرب نموده با مجتهد

بحرالعلوم تلمذ  يد عليخ جعفر عرب و آقا سيه و نزد شيد فقه امامين و اساتييالم اصولکه از اع ينيقزو يد مهديو آقا س يبهبهان

ه اش يدند و از احاطه علميفاتش را دياز تال يبمقاماتش برده برخ ينگذشت که پ يره اجتهاد گرفت و چندئاخباهٴوازعدکرده 

ف و يل و تعريجل و تبيه اش ر شگفت ماندند و تجليوحاناضات و عبادات و حاالت ريه و ريدر مقعول و منقول و از تصورات فکر
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ده از ير نزدش تلمذکرده تا بمقام اجتهاد رسيکث ين عراق عرب شده جمعين و مدرسيف نمودند و الجرم از اعالم مجتهديتوص

ل و يخ تجليشچنانکه در کتاب اشارات االصول از )55(بود ير کلباسيم شهيمحمد ابراه ياو اجازه گرفتند از آنجمله حاج

کرده ازدواج نمود  ءاحسا د عودت بوطنشيبعد بعلت طاعون که موجب تفرقه جمع گرد ياجازه را ثبت نمود و چندصورت

دت خود کرد يبود شروع بنشر عق يباً در سن چهل سالگيو تقر يزده هجريل قرن سئام که حدود اوايبماند و در آن ا يو چند

 مت عراق عرب کرد و حسب کششيعز1212ست و در سال ين رفته چهار سال بزيحرله ببئافت پس با عايغه يو شهرت بل

 يله ببصره رفته بماند ولئر بست و با عايران بر ضميارادتمندانش نقش ا يان داشت و بموجب  استدعايعيکه بجانب ش ينداجو

ه ينيبجا آوردند و رجوعات د ياز و ل و اکراميچند در اطراف و حدود بسر برد و همه جا تجل يمت در اقامت نکرده بنقاطداا

 ير پردازد بصد محليا تفسيبود که بعبادت و تفکر و تذکر و  يد گشت و چون طالب محل فارغيه و مالقات انام دم بدم مزيعلم

ل ئبعزم نشر معارف و مسا 1221ن بکربال شد در ذورق اقامت داشت و در سال ييکه هجوم وهاب 1216گر برآمد و در سال يد

را در بصره توقف داده با له ئء عااعضا از يحرکت نمود و نخست بعضءاحسا مه ازئشاهد متبرکه امارت يعه و زيدر بالد شخود 

 يطءثنادراد ويران گرديارت مشهد رضا رهسپار ايمتبرکه عراق عرب رفت آنگاه بعزم ز مشاهدارت يله بزئگر از عايد يبعض

خ جعفر عرب در آنجا اقامت داشته يخصوصاً فقها اکرام تمام نمودند و ش يموم اهالعشدواردزديبه نکهيهمقيطر

ت داده بعزم مشهد رهسپار جعارادت حاصل کرده اصرار در اقامتش نمودند لذا وعده مرا يت کامله بجا آورد و اهالاليتجل

د مردم بعلت يمت بصره نمايعزخواست بماند و چون  ياميکه رفت عودت کرده ا يقيارت از همان طريگشت و بعد از اداء ز

در آنجا بماند و بنشر  وله را روانه بصره داشتهئاز اعضاء عا ينمودند الجرم بعض ممانعتل و معارفش ئاق بدرک مساياشتشدت

 شاه نامه نگاشته طالب مالقات يو فتحعل ديچيپران يه اش در بالد ايت معارف و مقامات معنويافکار و اسرارش پرداخت و ص

خ يچند سؤال نمود و ش يلئبمقاماتش برده ارادت حاصل کرد و مسا يشاه پتوقف نمود و  يم بطهران رفته چندد الجريگرد

ساکن طهران ير اخباريرزا محمد شهيد و ميال نگاشت  و شاه اصرار کرد که در طهران اقامت نمئح مساين و تشرييدر تب يلئرسا

نمود و او قبول نکرد و اقامت در  يتخت هميدر پا ياق و لزوم اقامت ويه اظهار اشتبجا آورد)56(م يل و تکريت تجليز غاين

زد آوردند و يله اش را از بصره به ئعا يزد را اظهار داشت پس حسب فرمان شاهيل باقامت  در يران را وعده داد و ميمملکت ا

وسته از اطراف ير گشت و پشتهمران يدر تمامت ات و علم و فضل و زهد و عظمتش ساقامت جرفته زديببود که  1224ن بسال يا

مت مشهد رضا يفرستاد و پس از دوسال مجدداً عز يه کردند و جواب همينيه و ديواالت علمئده سيو اکناف رسل و رساالت رس

ا نشر زد متجاوز از پنج سال گذشت و معارف خود ريعودت نمود و تمامت مدت اقامتش در  رفتهارتيه زکرده باجالل تمام ب

ه يت احترام از ناحيو عدم رعا کرهام متدرجاً آثاريون در اواخر ادند و چيف و علما باو گروير را از معاريکث يداده جمع
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بمفارقتش نشدند مهاجرت کرده باصفهان  ينکه مردم راضيمه عراق نمود و با ائارت مشاهد ايان شد عزم به زينما ياحوال برخ

 يو مالعل يم کلباسيمحمد ابراه يد محمد باقر حجةاالسالم و حاجيس يل حاجيه از قبيفضله و يعلوم عقلنياطوسرفت و 

ه خواستند و خواستار اقامتش گشتند و ينيله دضعل مئبجا آورده حل مساريوقتتيرهم نهاين و غيل واحدالديو مال اسمع ينور

در سال اميادامت در اقامت ننمود و در همان ايبسزا کردند ول ياستقبال و مهمان نوازقامتشام ايوم ورود و ايدر 

را يرا فرستاد اصرار کردند تا و يداشت جمع يشاه حکمران کرمانشاه که ارادت کامله بو يرزا بن فتحعليم يعلمحمد1229

د و معارف و يسال انجامخ در آن بلد بچند ينمود و مدت اقامت ش يئرايل و پذيت احترام و تجليوسته نهايبکرمانشاه بردند و پ

ابشان به کربال مالقات کرد و چند سفر بعراق عرب رفته با رؤسأ ين را در ذهاب و اياز مجتهد ياريافت و بسيفاتش نشر تام يتأل

اماکن متبرکه  عراق شتافت  يارت بسويسم و زامراز اداء پسمت حج کرد و يعز1232ن مکالمات نمود چنانکه بسال يمجتهد

در )57(ش منعطف شدهين هنگام افکار صدها نفوس بسويابکرمانشاه نموده بماند و درد آنگاه عودتيورت گزهشت ماه مجا

خاصّه شهزاده  ءاز عظما يريق گشتند و شاه و کثتنعد و معارفش مئدند و بعقايگرو يوباز رؤسا و علما ياغلب بالد برخ

اعراض و اعتراض نموده بمقارمت  گريدعده  آنان در مقابل يلبجا آوردند و يم از ويل و تکريت تجليرزا نهايم يمحمدعل

د مخصوصه در اصول و فروع شده ادعا نمود که مستنبط از قرآن و ئمبدع عقاياثنا عشر يعيخ در اسالم شيکه شبرخاستند چه 

ه يات مذهبيرورضبلکه ن مخالف اجماعاتيد مذکوره در نظر جمع اکثر مجتهدئباشد و عقاياض برقلبش مفوره و مثاجازه ما

ه معروف نمودند و يخينام شبه و يع اثناعشريه مبتدعه منشعب از تشئروانش را بخطا و ضاللت نسبت داده آنانرا فيشان آمده او و پ

ن را داشت مدرک احکام را اخبار ماثوره قرار داد و از تتبع يياخبار دهٴيه عقيخ در مقام استنباط اصول و فروع اسالميبالجمله ش

از مواضع در  يارياستنباط کرده آنرا واصل از امام خواند و در بس يرماثوره قرآن معارف و احکاميه و تفاسيثار مرودر آ

از مواضع نگاشت سمعت  يه السالم و در برخيت عن الصادق علعن نوشت سميره چنيبارت جامعه کيفاتش خصوصاً شرح زيتأل

ن و حکما و عرفا اختالف بود و ين متشرعيمابيه اسالم فيل اعتقادئر معضالت مسام سالها ديان کرديکه بيعنه مشا فهته و چون بنوع

که با فکر منور يخ بنوعيدشان ننمودند شئبعقا ءاناعتن برخط امرنا مقعول جامد ماندند و حکما و عرفا آنانرا نادان خوانده يمتشرع

خته از ظاهر شرع با يآم يقيام دهد لذا طريالتنشان يب هو قلب صافش استنباط نمود خواست فرق مذکوره را مجتمع ساخت

قتش يطر ينمود ولبانات معقوله ين برقرار داشت و جانب شرع را منظور گرفته بينو يلحات و معتقداتطحکمت ظاهر کرده مص

مه ئقت ايطرن يخ دانسته عيقلب الش يض من االمام علئقه را فايره آنطيخيرفتند و شين مقبول افتاد و نه حکما پذينه نزد متشرع

 از وحدتتکثر ورت صديفيد و کيو توح ءبدمان يدر بکه ياساس و)58(ت کردنديار ازو حکاياطهار خواندند و کرامات بس

ب از ابصار و افکار مقدس و منزه از اسم و رسم و ذکر و يغ يادبالم ءبدمتاذن بود که يعه وضع کرد انوبر مدارک متيمبن
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باشد و يخلق مقطوع م ن او ويمابل مسدود و الطلب مردود و هرگونه نسبت يسبالاستيناعت فصاوهر نعت واشاره و وصف

گردد و با ارکان عرفا و متصوفه که معتقد بوحدت يه بر ميم سلبيشود مآلشان بمفاه يباو نسبت داده م کهياتوصفنعتها  تمامت

در زيونصدرا مال مشاء ه  و شرح يشده در شرح عربودند مخالفت کر ير متناهير عالم غسرتاست در يوجود و ظهور الوه

قال  ستودنعبارت يض را باياز کلماتش ف يه اارپنمود و دررا ردشاند ئو عقا کلماتيکاشانضيفن مالمحسن يب قرةالعاتکشرح 

تصوف اهل ازارکان   ياعراب نيالد يمحخيشنيالدتيمم از دشومرا ياالعراب نيدالّتيمم مامهالتبعاًيالقاسان يئيالمس

گرفتند  يب همين کالمش را تکرار کرده عيب احوال و اقوالش ائب و معالاثمعه در ذکر يسنت و جماعت است که علما ش

دم و گفت در عالم يرا در آسمان اول و عثمان را در دوم و عمر را سوم و ابوبکر را چهارم د يآنجا که گفت در معراجم عل

داشت من آن خشت را گذاشته قصر را تمام کردم چون  يک خشت باقيک يم که ناتمام بود يم ارزنده سديد  يا  قصريرؤ

نعبارت گفت که اول من شرح کفر يمالصدرا ا ۀخ درباريز شيافت و نيت مطلقه بمن اختتام ير کردم که واليدار شدم تعبيب

 يش اعتقاد ونطاعماً غلط و کفر خواند و از جمله عنماً وظفاء ليقة کل االشيط الحقيکه گفت بس ارصدرا و کالم مشهورش

ن نمود ان يالد يياز مؤلفاتش نقل از مح يند در بعضيرا که گوياد کرد و کالم ويم را يود  در جهخلبانقطاع عذاب و انکار 

خ را يردود ش يورنيبرشمرد و مالعل يشتزق بيحة التحقئمنه رامشّيفش گفت هذا کالميفرعون مات مؤمناً موحداً  و در توص

خ ارکان متصوفه و يخ نگاشته چنانچه شيفع ردود شد در يکتاب ياز تالمذه و يراوزسبيمال هاد يجواب نوشت و حاج

ن يت و مخالفت مابنونيبت ينجا غايه شمرد و از ايو وجود خوانده از ثنوت يماهيعنين يلهبال ئرا قاير کرد وين را تکفيياشراق

ت است يب مشيدرمن الغن بود که اول ماصيخ ايده شيد جدئز از جمله از اصول عقايو ن دمان آيمبهه و حکما و متصوفهيخيش

پس اذن و اجل و کتاب که مراتب ساراده و از آن قدر پس قضا  تياز مشوهاثفبنت يو المشتيمشالب )59(اءياالشخلق اهللا

ه مذکوره اند قرار يمکرر نزد که يقابل مراتب سبعه صعودشد و در قوس م يهتافتند و بدان قوس نزول منيسبعه اند تحقق 

باشند و  يو موس عفرن و جيو فاطمه و حسن و حس يو چهارده معصوم استقرار گرفت که محمد و عل ينجا سبع الثّانياازدارند و

خلق  ۀز علل اربعوضات عالم وجود و ايف افعال و يمال و ظهور اسماء و صفات و کماالت و مجارجال از يشان مقام تفصيا

شان و ين ايمابيض فيوسته ابواب فيداهللا و پبا عنبلّه ا عرف النبرد يگيشان تعلّق ميت و عبادات بانات اند و کل اوصاف و نعوئکا

وضات صادره يناس دسترس داشته ف طاهره موجودند که عامه يارکنا حولها قرب يالت ين القرينکم و بيعالم خلق بمفاد و جعلناب

هرگز از االرض باهلها  الحجة ساختذهبت و    ب مستور لئراوغاظاهر مشهواما  االرض من حجةخلويول الو بمدل نندرا اخذ ک

باشد و پس از رحلت يفعل ميل عما ئسيمقام عصمت و ال يست که مراجع احکام و داراينبوده و ن يض خاليط فئابواب و وسا

ن ييت را داراشد و در مقام تبيخ مقام بابيزدهم شيس راس ماه باً دريو تقر نواب اربعه معروفه منصوبه بودند يامام حسن عسکر
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ن بظواهر اخبار يين بود و ظاهريين و عقليين ظاهريدان مبارزه بيت معاد و تعلق ثواب و عقاب که ميفيز کيو ن يمعراج النب

ت عود افراد يفيگفتند و که ينعلب يبجسمه حت السماء و مکالمه با پروردگار را يال يه متمسک شده عروج نبيات قرآنيماثوره و آ

 ين عروج جسمانييکافر پنداشتند و عقلد ئه دانستند و منکر آن عقايانم را تماماً جسميا جهيانسان در عالم محشر و ورود بجنت 

ه شان يل علمه که مخالف اصويلکام اجسام فيبودند موجب خرق و الق که  عموماً در خصوص سموات معتقديالسماء را بنوع يال

و مورد  يبنا کرده حامل و متحد روح انسان يئايور قلفه هيه لطيخ اساس اجسام مثاليد شز منکر معاد جسم شدنياست گفتند و ن

ز از اجراء يه و نيثواب و عقاب شمرد و گفت بدن مرکب از اجزاء عنصر )60(ل عروج وعود و تعلقيتمامت امور مذکوره از قب

ه است که محشور يلکفاء زماند اجيم جاه بمرکز خود روند و آنچه بريعنصرجزاء از مفارقت روح  اافالک تسعه است و پس 

جز ارض زيشوند و در معراج ن يه ماکول نميلکفگردد چه که اجزاء  يره  آکل و ماکول حل ميق شبه شهينطريگردند و بديم

ام در ملک نگردد و يه شود و لذا موجب خرق و التيلکفجزاء با ابه هواء و نار بنار لمذه صعود  يئبه ماء و هوا يئبه ارض و ما

ن بظاهرها معتقد و ييه ظاهره محمدبن الحسن کيب طوالنيغ ۀلش مسطور است و دربارئامثال ذلک که در کتب و رسا

 مهٴگشتند و نغ ينوع يه ماثوره بظواهرها هستند تا آشکار گردد و عرفا و حکما منکر آن امور شده معتقد بمهديم جسمانئعالمنتظر

يعنين يم موعود معئو قا يده مهديز حسب ظاهر عقيخ نيم است زدند شئت دااميش تا قيم است آسائقا ييول يپس بهردور

جنَة  يه دخل فئفداه الخاف من اعدا ين نوشت ان االمام روحيدرباره اش چن يرا مقبول داشت ول يمحمدبن الحسن العسکر

 هدنديه پسنديظاهر ءن معتقدات را علمايلم بصورة شخص من اشخاص هذاالعالم و بالجمله امثال اهذا العا يفعود يا و سيقلالهور

معاد و لش را در باب ئن اربعةعشر خواندند و مسايدر حق معصوم يخ را غاليمخالف نصوص و ضرورت مذهب خود شمردند و ش

م يامش واقع شد و معذلک چنانکه نوشتيالف در اواخر ان اختيکردند و آغاز شهرت ا معراج و امثالها مخالف مذهب اعالن اشهار

ن پاس يست و شاه و شهزادگان و اشراف و جماعت مجتهديد باکمال احترام و اکرام زيران که اقامت گزياز بالد ا يبلد هردر

ارت مشهد يم زرزا در گذشت بعزيم يمحمدعل 1234مقاماتس را مراعات کردند و بالجمله در کرمانشاه بسربرد تا چون در سال 

مالعبدالوهاب سابق الذکر  ين به خانه حاجيچند اقامت کرد و در قزو يامين گذشته ايرون رفت و بقم  و طهران و قزويرضا ب

گران اجازه ورود يذ کردند و دافته تلمياز خواص و محارم حضور  يبپا داشت که جمع يد و در روزها حوزه درسيمنزل گز

شان يک از ايد هر ياقتدا نموده و چون ببازد)61(ت ادا کرده تمامت علماء بلد حاضررا بجماع صلوةجمعه نداشتند ودر مسجد 

معاد  ترفت و مجتهد مذکور در صحب يمجتهد برغان يمال تق يد حاجيببازد يشدند تا روزيهمراه م يز باويگران نيرفت ديم

نفس  يعنيه يدت مال صدرا است که معاد را با صورت نوعيه و معارضه گذاشت و بدو گفت اعتقاد شما همان عقء مباحثابن يباو

 يئايبجسم هور قل يول يگفت بل يان کردم حاجيرا که من معاد را راجع بجسم بين است زيدانست و او گفت نه چنيناطقه م
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ح لشما مصطکه  يئاياست نه جسم امور قل ين جسم عنصريه و اجماع علما بتعلق معاد برهميار اسالماهر آثود و ظيراجع گرد

مالعبدالوهاب بر  يرون آمده بمسجد رفت علماء باقتداء صلوة باو حاضر نشدند و فقط حاجيخ از آنجا به بيد و چون شينمود

د يل بطبع رسئاجوبةالمسا ۀنوشت که بعداً ضمن مجموع يماند و از او خواست که رساله راجع به تعلق معاد بجسم عنصر يجا

د که ماوقع يشيشان شده از آن انديرزا رکن الدوله حکمران متکدر و پريم ينقيافتاد و شاهزاده علها انبرش بر زيغلغله تکف يول

خ و فقها را حاضر يافت برپا کرده شين پرداخت و مجلس ضيبر سازد و باصالح ذات  اليشاه رسد و او را متأثر و متغ يبسمع فتحعل

ک يدر  يخ فاصله قرار داد و با ويخود و شن يوارد شد و ماب يتقمالين بود حاجيخ برصدر مجلس مکيکه شيئنمود و در اثنا

خ بود حاجب کرد و پس يش ياز گونه اش که به سو يکدست خودرا بر طرفيظرف و کاسه طعام نخورد و هنگام اکل و شرب 

ن يکند و او چن يشتخواست که آ يمال تق يخ کرد و از حاجيار از شير بسيف و توقياز فراغتشان از طعام شاهزاده حکمران توص

ت خواند ياسالمحقوق خ و اتباعش مبالغه کرده آنانرا کافر و محروم ازير شيست و در تکفين ين آشتين کفر و ديپاسخ داد که ماب

ر بست و از يمه  کربال را بر ضمئمت عراق عرب و اقامت دايران بسر برد نقش عزيخ پس از شانزده سال که در بالد ايو الجرم ش

از زوار و  يد و در اثناء راه دچار وبا گشت و جمعيدر شاهرود اقامت گز ياميرون رفت و ايشهد رضا بمارت يز ين برايقزو

در تربت يزد نمود و چند روزيمت يق تربت و طبس عزيارت از طرياز زوجاتش هالک شدند و پس از اداء ز يتن ياتباع  حت

زد يرا بياده مسلح ويست پيکصد سوار و دويق يت طرينمودند و بعلت فقدانل کامل از او يبماند و در آنجا استقبال و تجل )61(

مت اصفهان کرد و فقها و اشراف بلد مراسم يآوردند و پس از سه ماه توقف عز يبجا يئرايبالد استقبال و پذ يرساندند و اهال

 يم کلباسيمحمد ابراه يحاج يم برجايک از اسفارش باصفهان در مسجد حکيداشتند و در هر  معمول يئرايو پذ احترام

م يل و تعظيت تجلياغ يحاج يپاس عظمت مقام علمبز ير فقها نئاقتدا نمود و سا يبو يت کرد و حاجعاجماقامت صلوة ب

ت نکرد و چون عياشمگران احترام و استقبال  و يمانند دگذاشته يدتيد باقر حجةاالسالم عقيس يآوردند و فقط حاج يبجا

له را بکرمانشاه فرستاد و خود شهر رمضانرا در ئش بود و حرکتش را مانع شدند و الجرم عايام در پيشهر صد يخواست حرکت نما

تام کردند آنگاه بکرمانشاه عودت نموده يانام در صلوة باو ا هر از فقها و عظماء و عاميوف يانبوه ياليام و ليآن بلد بسر برد و در ا

گذاشته بعزم عراق عرب رهسپار شده در کربال رحل اقامت انداخت و مجلس درس و يله را برجائکسال بماند پس عايب بيقر

از طالب علوم  ياز مردم بالد باو مراجعه کردند و اندک اندک فتنه برخاست و گروه ياريبس و ل خود را بپا کردئشر مسان

اض شروع باظهار کراهت از او و ير صاحب يد عليبن آقا س يد مهديت گذاشتند و آقا سيت و سعايمخالفت و شکا يه بناينيد

 اجتماع کرده خواستند سجل بکفرش مهمور و ۀدر خان يبشرش در السن و افواه افتاد و فقها يمعتقداتش نمود و زمزمه بتکف

انباشت و در  ينسبت بو ياتيد و مفتريدر ردنوشت و عقا يشان کتابياز ا يند و بعلت حدوث زلزله انجام نگرفت و تنينمايممض
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 ين و سب خلفاء را نشان داده از قول وييخيخواند و کتاب نزد داود پاشا برده قدح ش يرها مجلس کرده کتابرا همعص

ن سبب شد که پاشا بعد از يدادند و ايت ميو مح يين را خالق و رزاق و محيرالمؤمنيام يه دادند که علئت کردند و ارايحکا

افتاد  ين اهاليد بيشد ياشت که قحطدازده ماه بدان حالت بيت دکرده م ر آخور خود را فرستاد کربال را محاصرهيم يچند

خراب شد و گلوله از شبکه حرم  ين بن عليحس جعضماز قرب  يتوپ و خمپاره انداختند و قسم)63(گلولهو دوازده هزار

از همان هنگام که خبر خ يش يدند ولير بقتل رسيکث ياز خانه ها خراب گشت و جمع ياريرا هدف ساخت و بس يداخل شده تن

ه ياء و اثاثيکه از فروش اس يخت و و با نقوديمکه گر يت متأثر و محزون شده بسويبغاد يبشن رساندن کتاب نزد داود پاشا

د يد شده همه روزه مزيپد ين بغداد و شام مزاجش را انحرافيز با خود برد و در ما بيله را نئعا ياز اعضا يفراهم  نمود جمع

ست و يکشنبه بيوم ين واقعه در ينجهان در گذشت و اينه نام داشت باصابت باو سام از اينه که مديمد يرب سه منزلگشت تا در ق

ع دفن کردند ينه نقل نموده در قبرستان بقيک واقع شد و جسدش را بمديست و چهل و يکهزار و دويقعده از سال يک شهر ذي

ران بروز کرد و دجله يپس از فوتش طاعون در عراق عرب و ا يندکگشت و ا يام عمرش هفتاد و پنج سال منتهيو مدت ا

و دولت  يز محاربه عثمانيه شد که بالد قفقاز بدست روس افتاد و نيران با روسيان نمود و در همان سال محاربه ايبغداد طغ

بود و در ما يست يجاذبت و ينوران يکيخ يره شيد و از حاالت و مناقب کثيگرد يت عثمانيبمغلوب يداد که منته يروس رو

گر يعلم و تنور فکر و صفاء قلب دگر وفرت يو در جلوه در انظار داشتيمنيمايد و سيام با محاسن و ابروان و لباس سفياواخر ا

ات غالب اوقات را در تفکر و تذکر يةالحماتخچنانکه تا  اضتيرق يز زهد و عبادت و سلوک طريوسعت و شدت قوه حافظه و ن

را فوت ننمود بلکه نوافل اضت معروف شد و در مدت العمر صلوات يبکثرت عبادت و شدت ر ياز آغاز جوان صرف نمود و

بدست داشت  درب مسجد  يکه ساعتيام اقامت اصفهان مقارن زوال در حاليآورد  آورده اند که ا يستاده بجايند همه را ايگو

ند در يکرد گوين راه چند رکعت از نافله را ادا ميتافت و در بشيمحراب م يشد بالتأمل روينکه زوال مينشست و هم يم ميحک

ده تحمل ياضات شديام ريل ائآورد و در اوايم يضه را بجايخته با دست گرفته نافله و فرياز سقف آو يسمانيو ر يماريحال ب

ش يخورد که دندانهار کند م چندانيآوريباً ميحالش را قر )64(د کاظم که وصفيس يار خورد چنانکه حاجيبسکندر کرد و 

ل ئمبعوث نشد  مگر با قا يغمبريچ پيث کنند که هيجمله حدآنار است ازيبسکندر  در خصوص يند اخبار اسالميخت و گوير

ص ئو خصال ئگر از خصاينمودند ديمداومت مکندر اء بخوردنين دانستند که انبيبود و از اکندر راثش ينکه در ميبودن ببداء و ا

ن هزاران يگر نفوذش در ما بيگران رجحان نداد ديش را بر ديه با همه مردم چندانکه اوالدخويبت متساوحسن خلق و محخ يش

 يز شهزادگان محمد علشده امقروض يکيم بود آورده اند از يعظ ۀرهم بدرجيارادتمندانش از شاه و شهزادگان و علماء و غ

ش داده يه به مهر و امضاء خوعانيبخ يروش تا هزار تومان بدهم و شاز بهشت به من بف يام خواست شاهزاده گفت بابرزا اداء ويم
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جالل به طهران برد و کراراً شاه او را بکمال اعزاز و ا يه فتحعلنا طبع بود چنانکغقناعت و است لماکگر يهزار تومان بگرفت د

ره ياز شاه و غ يناريدارد قبول نکرده دله اش را جواب گفتند و هر قدر اصرار کرد او را در طهران نگهئده  اسيبمالقات شاه رس

اده از هفتاد تن ذکور و يند زيار بود گويام عمر بانتها رساند و او را زنان متعدد و اوالد بسيرفت و با کمال زهد و قناعت اينپذ

کتاب شرح است  ک بشمار آوردند که از آن جملهيکصد و يفاتش را يران همراه داشت و تعداد تأليله در ائر عاير و کبياناث صغ

ام اقامت آنجا بنگاشت و کتاب ياز علماء در ا ين رودباريد حسيره در چهار مجلد که حسب خواهش آقا سيکبجامعه  ارتيز

ز شرح تبصره عالمه يه مالصدرا و شرح مشاعر و نيحکماء اصفهان نوشت و شرح عرش يحکمت برا ةيکه بر هداد کوثرئشرح فوا

ه .يدريو رساله ح يو کتاب فتاو يعل

يد رشتيشرح احوال س

 و نمودند چه مکرراً در حقش مدح و ثناء گفته يد کاظم رشتيس قاتالمذه اش آبه ارشد جه روانش تويخ پيو پس از وفات ش

زد در ين اقامت يال  و کامل داشت حق را  باو سپرد و در سنيازده پسر عالم و  عينکه يت نوشت و با ايخود وص خطّباالخره ب

علم از که نيشما نرسد اخذ اه که اگردست ما ب)65(دنديز از او پرسيو ن .»فهميال  رهيم و غفهيد کاظم يس :«ن گفتيقش چنح

واسطه ،يشان بيمه خود مشافهةً آموختم و ائو من از امشافهةً آموخت چه که علم را از من  ,د کاظمياز س :جواب گفت ؟ميئنما

فار سلوک کند استغ يراسته د و با او بيقش نمايد و پدرش و هرکه تصديس يبرات نامه ياز خدا آموختند و در وص ياحد

صاحب قلب و  يواقع شد و در صغر سن و جوان يهجر1305سال ه والدتش ب يد قاسم رشتيد کاظم بن سيفرمود و آقا س

که هنوز در  يازده سالگير ه را در وطن نمود و ديه و علميئالت ابتدايبود و تحص يرحمان يو اوصاف و کماالت ينوران يفکر

ه يه شافيکرده اجوبه کاف يواالتئده سيد يقيرا عالم حقيده ويرزا به مالقاتش رسيرشت اقامت داشت شهزاده محمد رضا م

ا مشاهده کرده طالب يران در عالم رؤيل مسافرتش در ائخ را در اواينگاشت و ش يبه فارس يلئهنگام رساد در آنيده و سيشن

زاهد و عابد که در خانه اش  يرياتفاق په افته بيران خبر ياز اقامتش در ا يسالگ ١۸ باً يش گشت و در سن تقردار و آثاريد

را ، يدند ويگر رسيکديکه به ،نيخ به استقبال رفت و هميزد بشتافت و شين و تا ياده به قزويمصروف داشت پ يافته عمريت يترب

خ يه به حد کمال نمود و بعداً شيه و معنويخ مانده استفاضات ظاهريخدمت ش د و روانه شهر شدند و دريده بوسيدر آغوش کش

 يد وليدا گردين هوين مطلعيه اش بر متبصريه و معنويم گشت و گرچه متدرجاً مقامات علميکربال رفته مقه اذن داد تا ب اريو

ن يرا باب االمام و روحاً و معناً عيه ويخيشقتش نمود تمامت يمقام حقه ص بيم تنصينه چنانکه نگاشتيمده ن رفتن بيخ حيچون ش
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ده و يل شرح القصيفاتش از قبيمات و تاليانات و تعليس و افاده قرار گرفته در بيدرتند سل اجمالش شناختند و بر ميخ و تفصيش

اهل سنت و  يج کرد و در بغداد مجلس مناظره با علمايل و ترويح و تفصيخ را توضيل و مقاصد شئرهما مسايحجةالبالغه و غ

ساخت و )66(ن و واضحيعجزشان را مب ,عه جواب گفتهيمذاهب شه ل راجعه بئالت و اشکاالت را در مسااوئجماعت برپا نمود س

از بالد  ساًنرهم رجاالً  و يه و غيخيمه اش کربال بوده علما و شئادت و افاقامت وا محل چهادت شد يبر ز امشيه در ايخيشهرت ش

ان احکام و اعمال يت اخبار و آثار و بيکردند و اجازه روا يه هميه و روحياب و استفاده علميذهاب و ا ران و عراق نزدشيا

ن از اتباعشان و يصبن و متعينمودند و متدرجاً معارضت مجتهديا باستنتاخ حفظ مين خط يله اش را بعيگرفتند و مرقومات جل

د و چون يعه اش گردين در حق او و شيقاومت و سوء قصد معارضبم يگرفت و منته تقوت شدنيتئف نيکاک باختالف و اصط

ه اقامت صلوة و اداء يخيح بحال ادب و احترام با جماعت شيرازضروکزرع ديمرقد مقدار  ين پايياپه ببست ينيدر صحن حس

ه معروف يبنام باالسر ه آنانرايخيآوردند ال شيم يارت و عبادت بجايح زيضر سر يفقها و اتباعشان بسمت باال يکرد وليارت ميز

ل اقامه کرده ئخ نمودند و او داليده شيج کتب و عقيس و ترويد از تدريو تهد يرا نهين وينکه از جانب مجتهديکردند تا ا

 يمال تق يخ مرحوم و حاجين شيمجتهد خواستند که در واقعه ماب يد مهدين برافروخته از آقا سين معاندينشد و متعصب يمنته

 ءاهازوج يد و عده اير صادر نمايا حکم تکفيده  و رفتارش بازدارد و يعقازد را يقطع دهد و س يده راحکمت کر يبرغان

 يمالجعفر استراباد يحاج يف العلما آمليب نمود که شريترت يمجلس يد مهديد مخصوصه اش دادند و آقا سئشهادت بر عقا

ا داشتند در مجلس نشستند تا چون حکم کفر و قتل صادر شود  برعيزشان که غالباً اسلحه زيخونر از اتباع يافتند و جمعيحضور 

د يت کرده گفتند ظواهر عبارات کفر است و سئخ قرايکتب ش ياز برخ يد را حاضر کردند مواضعينکه سيدارند و هم يمجر

م يگرفتند که مفاهده امضام و از او مطالبه نموين گفتند که ما ناظر و مامور بظواهريان کرد و مجتهديه بيليو مقاصد تاو يمعان

ن يشان داد و معاند ۀعيد و شيخ و سيحکم بکفر ش يد مهديستفاد داشتند کفر است پس آقا سمکه يظواهر عبارات مذکوره بنوع

د از کربال يبه منبر برآمده فرمان به اخراج س يد مهديو آقا س)67(مجتمع گشتند يبعد از آن در روضه عباس بن عل يچند

خ محمد يل شيز از قبين نجف نيش نبرده متفرق شدند سپس مجتهدياز پ ين تا قرب خانه اش رفته کاريمهاجم داد و انبوه

بنجف بر  ير کردند و او ناچار شده روزير رفتار داده تکفييتغ يرهما با ويخ جعفر و غيبن ش يخ عليحسن صاحب الجواهر و ش

اد کرد يمه خطابه ئبه ا يئض امور خدايو عدم تفو يو قدم علم اله يانش را در باب معاد و معراج جسميد خوئمنبر برآمد و عقا

ن ين و متعاوميدند و اشد مخالفينکش دست اصحابش را نزدشان فرستاد و آنان از رفتار سخت خود يو مال حسن گوهر از علما

 يو مال آقا دربند يعفر استراآبادمال ج يو حاج يد مهديو آقا س ينيم قزويد ابراهيف العلما و آقا سين عراق شرياز مجتهد يو

ج و ييته ختهيران فتنه برانگيکه دم بدم ن بودند يخ محمد حسن نجفين صاحب کتاب فصول االصول و شيخ محمد حسيو ش
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ر و ضاللت و اضاللش يرا تکفيه ويع مذکوره که ارکان فقاهت اماميد پس از وقايت فراهم کردند و سيفساد نموده محنت و بلا

ن خود يه در لعن مخالفيعشر يق اثنيش که از طريقر يمصنن عالاللهمرهيبوتيئدعانييالمتحرليدللهٴردند  در رساکريتشه را

را اول و  يد مهدين مذکور نوشت و آقا سين و مجتهديکفرمه د راجع بيو عباد گرد دهاذ ورداسالم نشر داده وِاز صدر اول

ن يه ديات اوليرا که از منهشانيادهٴناستو و اعمالکرده شمرده و تکفيررا ثالث ينيم قزويد ابراهيو س يصاحب فصول را ثان

ار است يمذکور بس يدر دعا عطفوهاعوها و رب احکام يها و رب فروج ضاخذو هل فرب عقومجن ير اين بود بر شمرد و نظايمب

 يخ مهديفاتش را نام برد و لذا حاج شيو تال ر نموده کتبيل و توقيت تجلينهايخ را بير وشيت تحقيرساله فقها را بغاآن رو د

که از يدر حال)68(راير ويشر يديس يو نوبت دبر آن نمو يهٴد م شروع بنوشتن ريد ابراهيه آقا سن و تالمذياز مجتهد يکجور

 يتفانوس سوخت و نوبحامل ابت نکرده لباس اصرفت هدف گلوله طپانچه ساخت و گلوله  يه به خانه مينيحسروضه ارت يز

ن از طول سجده و يدند و ماموميده بعقد هالک کشيچين عمامه بگردنش پيره صلوة بود و معانديگر در حال سجده اخيد

د مظلوم نجات يختند وسين تاختند و آنان گريق نفس بوحشت سر برافراشته بر معاندياصحاب صف اول از استماع صوت ض

ده اش را ينه اش فرو کردند و باالخره به ضرب چوب و لگد دير بر سگر خنجيد يگشت و بار يرنجور و بستر يمدت يافت ولي

را بجبر و يکه ونيهمموم و مهموم نمود چه غرا چند سال ميبرخاسته و يو مشقاتمتاثر ساختند و از مجلس محاکمه مذکوره فتن 

تول گردد و خط مذکور از او خ امضا نهد وگرنه مقيف و اجبار نمودند که بکفر شيدند و تکليم بمجلس کشيعنف چنانکه نوشت

افته يه فتور يخين شياز مستضعف ير کرد و جمعيخ احمد را تکفيد کاظم شيران غلغله انداختند که سيگرفتند ببالد عراق و ا

 يو انابه نمودند و معدود ن ماوقع را دانستهيات و عيران بکربال رفته کذب نشرياز ا يباعتراض و سب پرداختند و گروه يبرخ

د ير امام شهئدر حا يئمجتهد طباطبا يد مهدياشته آقا سمگگر آنکه مدت سه سال يماندند و د يات بر انکار باقير الحآخ يال

شان ياز اصحاب ابراز راز ننموده ا ين و اجدادش گفت و او باحدينهاده ناسزا نسبت باو و والد ن سر بگوششين الطرقيب هنگام

و مجازات کردند و او مانع انتظام  بردند عزم ينکه بواقعه پيد و همينمايه استفسار مينيه ديل خفئگمان داشتند که آنمرد از مسا

 ن اسالميم دياز صراط مستق يم رشتد کاظيبهند نوشتتند که س يان همه ممالک حتيعيش ين براين مجتهديز معانديد و نيگرد

ق هنگامه مخاصمه گرم بود که ناگهان ينطريند و بدنکر ممانعتيدنان م وهو فرستادن درا يت وينرا از تبعنااست تا آمنحرف

توپ بمصرف رساند و  هزار گلوله يک سيه کرد و نزدمحاصر )69(ب چهار ماهيعراق بکربال حمله برده قر يب پاشا والينج

از  ينشهر مسخر شده عساکر عثما1258حجه بسال يازدهم شهر ذيب بصبح از شب ياز بلد را خراب کردند و قر ياريقسمت بس

باً سه ساعت فرمان قتل عام داد و ين شد و تقريختند و پاشا سواره داخل رواق امام حسيهود بنوع فتح و غلبه بشهر ريو  يسن

ح يکه باندرون ضر را يتن يافتند کشتند و حتيه مقتول گشتند و در رواق و حرم هر که را نب دوازده هزار تن از سکيند قريگو
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ب يد مامن شد و قريار بغارت و زنان و کودکان باسارت بردند و فقط خانه سيک کردند و اموال بسگلوله و هالپناه برد هدف 

ت راه باز کرده آنچه از اموال توانستند آورده نگهداشتند و يده هزار نفر پناه برده محفوظ و معصون ماندند و از مجاورت ب

ه ين ناچار شدند بتقينت در کربال برقرار گشت و مجتهدد هالک نشد و از آن بعد عساکر و قضات اهل سيعه سيشاز  يحدا

وفات  1259سال دريعنيگر يل شد تا بسال ديور و علاورده رنجيد و تحمل نيد گرديد اندوه سين امور موجب مزيشدند و ا

ه جمله يجدبخ وفات را باحباب حروف ايت و تارمدفون گش ين بن عليد حسيقبر امام شه ير پاينمود و در پشت پنجره رواق ز

از بالد که  يبپا نمودند و در برخ يو سوگوار يه داريظم تعزعران مجالس ميه مخصوصاً در بالد ايخينور ضبط کردند و ش غاب

افتند ين و فقها و اتباعشان در مجالس حضور نيل داشتند و از مجتهديبود چند روز حسب الحکم بازارها را تعط يخيحکمران ش

ان آمده ناچار بحضور گشتند.يگر به ميد يا جهات و علليدند و يحکمران اجبار دکه از جانب يمگر در بالد

باب اعظمه د و اخبار و اشاراتش راجع بيه بعد از سيخياوضاع و اختالفات ش

و االقوام و المذاهب  يش را اعليده خويدرجه ارتفاع و امتناع رس يد باعليه مقارن وفات سيخيه شيه عرفانيو نهضت فکر

ن و ين خود دانستند و مجتهديه خدا و اتباع رسول  دانش و فهم کتاب مقدسه را حصر در بيقياالمام و معرفت حقاصحاب 

ن گفتند تا چه رسد يمه طاهرئن و جاهل و منکر مقامات اييقيباب علم و  انسداده ب لئاس و قايد و ظن و قياتباعشان را اهل تقل

شان حئن امور موجب اتفاد قرايبودند و اان رين)70(عذابمستحق اک وپو نا شان مشرکدنز دران که کل ير مذاهب و ادئبسا

ه و اخبار ماثوره و مداومت بطاعات و اوراد مشهور يات قرآنير آيه و ضبط و تفسينيه دضلل معئر و حل مساير و تحريتقر در گشته

ا بالعکس يمخالف و ه ئف يمعان يانهمم يخير شافت که اگياشتداد  يشان بحدين نسبت به ايشدند و بعداً متدرجاً عناد مخالف

د او را يگرديدت فتنه مقابله مين بعقيتئکردند و اگر از فير ميل و تطهيهمان ظروف را تغسينمود پس ازرفتن ميشده صرف طعام م

 اگر مداخله عقالکه  وستيز وقوع پيدر تبر و کردهدن يما بيف يبيمه مصادمه و مقاتله 1283خواندند تا در ساليداالسالم ميجد

که بخانه پدر ارجاع  ننها که مطلّقه و رها و چه نوعروسانمودند چه زيگر را قتل و غارت ميکدييم اهاليد نينبود شا حاوصل

 ه مجلسيخيکه ش يم در همدان بمسجديئنمايان احوالش ميب بيکه عنقر 47م خانيمحمد کر يشدند و در سال فوت حاج

حاج محمد کريم خان کرماني  پسر ابراهيم خان ظهيرالدوله پسر مهدي قلي خان پسر محمد حسن خان(برادر آغا محمد خان -47

قاجار) پسر فتح علي خان قاجار بود. و پدرش ابراهيم خان پسر عمو و داماد بابا خان ( فتح علي شاه قاجار) بود و چندي حکمران خراسان 

مان و بلوچستان شد. مشاراليه از پيروان شيخ احمد احسائي بود. حاج کريم خان در شهرکرمان ليله پنج شنبه هيجدهم ماه و بعد حاکم کر

هجري قمري متولد شد از شاگردان سيد کاظم رشتي بود پس از اتمام تحصيالت خود از کربال عازم کرمان شد و مدعي  1225محرم سال 
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در  1315ر کردند و در سال يل و تطهيه را تغسيمجتهد حکم داد مسجد و اثاث يداهللا بروجردش گرفتند مال عبيبرا يسوگوار

شان اقامه صلوة يخود را پس از آنکه سالها در خانه اش با ا سيئر يرزا باقر جذقيم يه خواستند که حاجيخيشهر مذکور ش

س و يئداشت که ردان خود را برآنيراتب مسجد مرمسجد برده صلوة جماعت برپا دارند و امام دارند و امام مه جماعت کرد ب

ده خواستند خانه ين دست نکشيدرببست و مهاجم هشد به خانه خود در آمد راچانوس و سب و استهزا کردند تا ئمرجمع 

ماندهبغروبساعتسهازشدهيفطرديعروزدرواقعهنياوديکشزبانهفتنههٴه بدفاع برخاستند و شراريخيبسوزانند الجرم ش

دان قتل و يب داده تا سه شبانه روز ميرامون خانه مذکوره سنگرها ترتيدر پن يتئفدند وين بقتل رسيچند از طرف يتن غروبيال

شان بغارت بردند و اما مرکز مطاع يار از ايو مشهد عموم آتش زدند و اموال بس يئه را در مريخياز ش ينهب آراسته گشت و تن

ه واقع شد يمسلم نکرد متعدد و مختلف فص يو تنصحيتصروننوشتتيوصخوديبرجاياحدهٴبارد چون دريه پس از سيخيش

دند يمهم گرد يل استاد بوده مرجع اموريحه و تجليدر علم و تقرب داشته مورد مد يچند از ارکان اصحابش که مقام يچه تن

 يدر کربال و حاج يط کرمانيرزا محي حسن گوهر و مت اعالم کردند از آنجمله ماليم هدالَش را مرکز علم و عيبرخاسته خو

تمسک جسته  بخودد راجع ياز  س يو دالالت)71(ز بودند که باشاراتيدر تبر يم خان در کرمان و مال محمد ممقانيمحمد کر

 ه و از خاندانيقاجار يم خان که از دودمان سلطنتيمحمد کر يان حاجيش جذب کردند و در آن ميخو يرا بسو يجمع

ده باالخره يمهم رس يد بود بمقاميز از ارشد تالمذه سيره و نيکث     تيعشرت وياشراف و حکمرانان و صاحب دولت و جمع

شه دولت ياندمنطنه ن ويتعرض مجتهدجهت نکه ازيم با اينگاريه بدو متوجه شدند و او چنانچه در بخش سوم مفصّالً ميخيشاغلب 

فصل يمقابل موافقت داد و در کتاب چهارفصل و سه ئف لئه را با مسايخيد شصقاماتش انيو بفات يتالاط کرده دريم و احتيب

 يعنيين مقام لعن کرد معذلک نزد خواص و محارم خود را رکن رابع خوانده معرفت ارکان ثلثه اخريا ينسبت بمدع

د معتقد شدند يخ و سيش يه براک يه ظهور همان مقاميخيوش درشمممتنع ت نبوت امامت را بدون معرفت و توسل بخوديالوه

است نشسته زمام امور يمحمد خان بر يم پسر ارشدش حاجيآور يالحقه م يدر او دانستند و پس از وفاتش چنانکه در بخشها

را  ياست کردند و عنان گروهيه ريت و داعيه اظهار افضليخياز علما و ارکان ش يز بعضيامش نيه را بدست گرفت و در ايخيش

ود و خود را باطناً صاحب اسرار و رکن رابع ميدانست و مدعي علم لدني و علم آلهي و علم کيميا وصايت و جانشيني سيد کاظم رشتي ب

هجري  1288گري بود . پيروان او به کريمخاني معروفند واعتاب او در کرمان هنوز داراي رياست ديني هستند . کريم خان در سال 

ال در گذشت و جسدش را به قريه لنگر مراجعت دادند و بعد از دو سال به قمري در بين راه عتبات روز بيست و سوم شعبان به مرض اسه

عتبات (کربال) بردند.وي تاليفات بسيار دارد واز جمله تاليفات وي کتاب ارشاد العوام است.

)1953-1957( دائرة المعارف بهائي صفحه 
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مسند جندق وهمدان فات بود و دريفاضل و صاحب تال يمذکور مرديجندقرزا باقريم يکه از آن جمله حاج قبضه نمودند

د ين خان که اکنون در قين العابديز يمحمد خان برادرش حاج يه بگسترد و بعد از فوت حاجيخيادت برشفاست و اير

از علما و  يجمع يافت وليعف و اندراس راه ضق و ه تفريخيق در شينطريه را عهده دار گشت و بديخياست معظم شياتست ريح

اوردند و يم فرود نيسرتسلان مذکوريک از مدعيچ يفاً مهم بودند بعد از فوتش در کربال بهيو ک د که کماًين اصحاب بسيمقدس

ه من له الحق بجستن  يدان ندانستند و برايمنيق جوالن در ايمان الياه و مناقب يل نفسئان و فضايآنان را درمقام علم و ب

رهم بودند يه و غينين قزويو قرة الع)72(يلياردب وسفيو مال  يبسطام يه و مالعلين بشرويجمله مالحستکاپو افتادند که از آن

ق عمه کرد وباستکمال د استفاده ويه در خراسان نمود و مدت نه سال در کربال نزد سيالت علمين مذکور که تحصيو مالحس

 هت و شجاعت کاملحراصت زهد و کثرت طاعات آراسته و بياه شان گشته بغيمعنو يواه مملو از افکار و قدين رسيسييرمطالب 

ن اصفهان و خراسان ماظره کرده يان مجتهدارکبا  تا آمد رانيبا ياز جانب و يافت و نوبتيد يآراسته بود تقرب تام نزد س

ف مقاماتش بدست داشت يد در توصيار از نصوص سيبس ياسناد المالء ثابت و روشن نمود و يد را عليخ و سيل شئقت مسايحق

را که در  يلئط مقابل شده امتحانات کرده دانست که امثال آن نفوس صفات و فضايرزا محيم ون گوهريسبا مالح يچند روز

دند رگمان بيوه در حق يخياز ش يندارند و برخ استر الزم و درخو ين مقاميام بچنيق يه برايه و عمليعلموه يروح مقامات

د بايکه چون من له الحق را ند و لذا باو متوجه و ناظر شد را قابل و کامل نشمرده سرباز زد شيمقام شود و او خونيم ائکه قا

ران گشت و يتجسساً ره سپار امت و عبادت پرداخت آنگاه اضيدر کوفه بمسجد اعتکاف جسته بريتشان اطالع دهد و او مديبا

در عراق  يمان آوردند و برخيراز رفته ايز بشيگر نيد يد و عده اين گردامياز بهيفاده يرت باب اعظم رسراز بحضور حضيدر ش

ج يخلد ويدمه يخيشرق شمق ستاره امر اعظم از ينطريده مؤمن شدند و بديشان رسه دستعه بيات و آثار بدير حاصل کرده آخب

ن يدند چنانچه تمامت ايشان درظل منظور و مقصودشان آرم هقيقوست و اصحاب حيع پيبد يايد بدريخ و سيو معارف ش ليمسا

شه در اواخر يپ يتقووتجارتهيفاطمدهٴراز در خانوايشه حضرت ب ت آندو وال شوديم نگاشتهالحقمفصالً مرتباً در بخش  رامو

پدر يشه تجارتير پدرا  يام جوانيا)73(گذشت  و هر چندنخ شش سال از عمرشان ين وفات شيخ واقع شد و حيات شيام حيا

غالب اوقات در طاعات و مناجات مصروف ونگذراند دريو عرب ياز فارس يتدمامشق خط و مق زج يالتيو اسالف بسر برده تحص

ارت يش نماند متجاوز از شش ماه در کربال بزيد چهارسال پيساتيح نيکه از سن يکسالگيست و يد و فقط در حدود بيگرد

ه يه و کماالت معنويل نفسانئاصحابش پرداختند و فضا يد و حشر با بعضيبحضوردر محضر درس سيساعاتو مهئمقامات متبرکه ا

ت احترام از آن يد غايد و سيچيو کثرت طاعات و جذبه حاالت همه جا پ يشدت تقو وتيص افت ويه بروز و ظهور يمتعال

قوم بعده نمود که يراجع بمن  يو اشارات و حاالتاعش گشت يرت اصحاب و اشيکه موجب حيع اطفال نمود بحديجوان بد



72

مان به آن بزرگوار يش اتيباهل  يد حتيه و اصحاب سيخيابر شانطباق برآنحضرت گرفت و سبب شد که جمع مهم از علما و اک

و  اناتش را محصور در قرب ظهور موعوديات تمامت و روؤس و بيره حين اخيد در سنيکه س ندت کرديحکابتواتر  آوردند و

ان آن احوال و يشمار داد و چندان بسط مقال در بيم از فتن و امتحانات بياتش نموده بشارت طلوع انوار و بييو کنعالمات 

مخصوص   يه نهضت و انتظار و استعداديخيه و اخبار ماثوره کرد که در شيات قرآنين و آيخ و اکابر متقدميانات شياستدالل ب

 و انتظار در غالبمترصد جاد حالينموضوع گفته ايوسته سخن در ايران و عراق پيدر بالد اد و اعاظم و ارکانشان يحاصل گرد

درنگ يا شدند که چون ندا بسمعشان رسد بيمه هه زاد و راحله و اسلحه کرديد تهيموجب عقاباز بالد  يانام نمودند و در برخ

ه م در سنئد بصراحت فرمود اگر قايدند که ست کريکربال و نجف کرده در رکاب حضرت بنصرت پردازند و رواه حرکت ب

 يدر ظهور بسند مذکوره هست و پ يرجاء کل يشود ول يم يار طوالنيبس المراد و االفنعم ست و شصت ظاهر شود ويهزار و دو

ن شما خواهم رفت مختلف و متفرق يد من از بيم مانيمستق للّهک است در امر ايم نزدئن گفت ظهور قايباصحاب چن يدر پ

 يم فرمودند باحديبرد که پس از شما به که پناه يپرس شانيا )74(از يد تا حق ظاهر شود و تنيد بلکه متفق و متحد باشيشون

ز يد و نيا بنورش روشن نمارد که حق ظاهر شده عالم ينخواهد کش يد و طولين گوهر باشيدر اطراف مالحس يزنه چند روزئجا

عالم نيز ادم که شما ايا دير عالم رؤدنا دوش دين معروض داشت سير محضرش چند  يکيام يت کردند که در اواخر ايحکا

م برده طواف ساله اليبروضه امام عل يم و در عماريع جنازه آمدييرهم بتشيره از طالب و غيت کثيد و با جمعيرحلت کرد يفان

م ناگهان آفتاب از مقام يرفتياحترام مواعزاز وکه باکمال يم و در حاليسپار گشتمدفن ره يدم و بسويآور يداده صلوة بجا

د و چنان متشعشع بود که ابصار طاقت مشاهده نداشت و من در شدت هول و مآ ينتأبا يرش نازل شده در عقب عمايخو

درنگ آمدم و هنوز وحشت و يبخواب نرفتم و پس از اداء صلوة ب رگر بايدار شدم و چون مقارن طلوع فجر بود دياضطراب ب

ا موجب اضطراب ين رؤيل کرده گفتند هرگز اياز حضار مجلس شروع به تاو يد و برخيير بفرماياست تعب ين باقاضطراب در م

ا صادقه ين رؤيواب فرمود که اد جيس يباشد وليت و امامت ميوال يو نورافشان يرش طول عمر و درخشندگيست چه که تعبين

ال خواهم کرد و آفتاب در خواب همان موعود قتنگر ايجهان دب بيده عنقريان رسيل کشف و الهام است و عمرم بپايبقاز 

آغاز  يرقرايو ب يتابيکردند ب يه و زارين گريمعن مستيباشد که بعد از من طلوع نموده عالم را روشن سازد و حاضريمنتظر م

زنهار بعد از من  شما ظاهر شود يقيد که من بروم و صاحب حقيخواه يا نمين گفت آيشان نموده چنيبا يد روينمودند و س

شتن را ظاهر و يخوالبتّه ن عصر موجود و حاضر است ويد چه که در ايابيرا در يد تا آن مخزن علم الهيريد و آرام نگيغفلت نکن

وا در محافل و مجالس افشا کرد که آندو رپ يد بيخ و سياصحاب و تالمذه ش ياز کبار علما يوسفعليآشکار خواهد نمود و مال 
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ت برده گفتند که سخنان مال يد شکايا نزد سمم خان و امثالهيمد کرحم ين گوهر و حاجرزا حسيو م 48موعودند مبشرمقدمه و 

د در جواب گفت اعتنا ين شهرت دادند که سيشدت تعرضاتشان گردد و چن )75(ن رسد موجبياگر بسمع مخالف يوسفعلي

دوستان ممتَحن     ***   است معروف و بتحقيق اين سخن در ميان-48

ٰیچونکه شيخ پاکدين راهنما ***  احمد أحسائي آن نجم هد       

      آنکه نجم صبح يوم اللّه بدوود***   قلبش از اسرار حق آگاه ب

محرم آمد جانب بيت العتيق *** که ز هر اقليم و هر نهج عميق      

دوند،روند *** در پيش لبيک گويان مي،ان با جان بسويش ميدوست      

کاظم آن فخر اعاظم در بال *** ماند بعد از شيخ اندر کربال       

مکان از شش طرف ***  بر سهام رد نمودندش هدفعالمان آن      

که تو و شيخ تو هر دو در نهان *** هادم شرع اللهيد اندر جهان       

اج جسم احمديد ***   هم بحشر و نشرتن منکر شديدمنکر معر      

سيد صافي بل روشن روان ***  عرض حالي کرد بازاري روان      

سوي احمد کاي دو چشم روشنم *** شاکرم که جان نثار تو منم      

عالمان بعد از تو برپا خاستند *** کينه سي ساله از من خواستند     

ملتجا ***  آخر اين امر آنجا در کجا شرح فرما اي تو ما را      

شيخ در ظَهر کتاب او نوشت *** بذر اسرار اندرون مزرع بکشت  

که بود اين امر را البد مقر *** بهر هر امري مقدر مستقر 

ليک مي نايد نکو تعيين اين *** اين نباء معلوم گردد بعد حين 

ق شود آن آفتاب کشف اين سر پيش از اين نبود صواب*** بعد حين مشر 

سيد آن رمز مليح ادراک کرد *** جان خود را در بال چاالک کرد 

بود سال غين و راء و ميم و باء *** که جناب احمدي شد در خفاء 

در بقيع يثرب اندر خاک شد *** خاک او تاج سر افالک شد 

سيد اندر کربالي پر بال *** لحظه لحظه مينمودي بر مال

اللّه را *** مينمودي بي محابا راه را بهر شاگردانش امر

پرده هاي وهم را برميدريد *** با هزاران پر سوي حق ميدويد

کاي حبيبان من و ايسالکان *** نيست موالي شما وز سالکان 

ني بجابلقا و جابلسا بود *** در همين خطه ترابش جا بود

مود  بعد من چون شمس مشرق ميشود***مغرب امروز همه مشرق مي ن
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ح يبتلو الد اويد رفته استفسار نمود و سيمذکوره متاثر شده نزد سات ياز استماع نشر يعل،وسفيد و مالينکن  يعل،وسفيبسخنان مال

حاً گفت که صاحب ظهور الساعة ظاهر و ياً صريار امر نمود ثانيغن و ايه مخالفيتق يعنيمه اطهار ئسلوک روش الرايسح ويو تصر

د ياعظم در مجلس درس سحضرت باب  يد  و نوشته اند که روزيفرما،يمشهود در انجمن است و پس از رحلت من اعالن م

ادا نمود که سوگند  را نعبارتيب مناسبت حال اسمقال حد در اثناء جريافتاد و س أءردآفتاب از منفذ برزانو و ينشست و روشن

در رساله بخطش  ينيمالجعفر واعظ قزونم و با دستش اشاره بانحضرت نمود و يب يدا مين ظاهر و هويبحق من حق را مانند ا

 هفده سال از اهل فارس و نبس ين گنجه نشسته بودم جوانيد جنب جناب مالحسيدر مجلس درس س يروز"تن نوشيچن

با سر و جان سويش بشتا بيد کلّ *** تا جمال اقدسش يابيد کلّ

تا جمال اللّه ببينيد از رخش *** زنده گرديد از جمال فرخش

سال آخر سيد از حجاب ؟ نور *** چون سوي سامره  کردي عبور

مسجدي کو را بر آثام است نام *** بر نماز کرد آنجا قيام 

* چون نماز ظهر کرد آن نور عينبين بغداد و مقام کاظمين **

يک شبان آمد به پيش آن عزيز *** بوسه بر زانوي او زو اشک ريز

که رسول اللّه را ديدي بخواب ***که بکاظم گوي کمافيه الجناب

زين سفر چون باز گرديبا وال *** بعد سه روز ديگر در کربال 

تو رو ده عمر باللّه و راه سوي  لبيک گو ***جانب دار بقا آري

چون تو رفتي شمس حق مشرق شود *** روشن از وي مشرق و مغرب شود

سيد ان رويا چو کردي استماع *** با تبسم همچو شمس ....

گفت اين رويا چو شمس صادق است ***صدق او مانند صبح صادق است

زين بيان اصحاب او گريان شدند **** از بياناتش دل بريان شدند 

اي سالکان *** که روم من از مکان و المکان  گفت راضي نيستيد 

بعد من ظاهر شود  شاه شما **** اين جهان گردد به دلخواه شما 

از چهل تن دوستان از آنميان *** متفرق گشت ؟ بدفع شد اين ميان 

از سفر چون باز گشت راجع همگنان *** که چنان فرمود سيد آنزمان

بحر روانش ممدود روز سوم سوي رضوانش صعود *** شد از

روز هفتم از صعود آن در وجود*** نير بشرويه از ره رخ نمود

بزرگ ؟ آمد زبان او قضاجمله اصحاب را غرق عزا *** ديد تر

چون وصيتهاي سيد را نکو *** مستمع گرديد از اصحاب او  

"نبيل زرندي تاريخ خطّي"که پس از من جانب صحرا شويد *** با توکّل دوست جويان راه رويد .انتهي
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د برسم اعراب دو دست بر سر نهاد يد نشست و سيت نظافت و لطافت وارد مجلس شده مقابل جناب سيانهتجارت در يبز

دم آقا با يو متعجب شده گفت هرگز ند ين معنين ملتفت ايبرخاسته تعارف نمودند و کذلک پس از اتمام درس و مال حس

م شتافت و ات الحريباب ب ينکه اصحاب رفتند و آقا بعزم اندرون حرم روان شد در عقب اليد و همين نوع رفتار نمايا ياحد

د ياحوال س يگفت از جناب آقا چگونگ )76(ا شدميت را جويفيان کوچه ماندم تا مراجعت کرد و کيرون خانه ميمن در ب

ام يده در ان بنيشود و ا يب برشما معلوم ميل القدر است اصرار کردم فرمودند عنقريد جليجوان را سوال کردم  فرمودند س

د شدم و يخ و سيکتب ش خاسران آمده مشغول باستنيدم و سپس بايد ديشانرا در مجلس جناب سيا رباه ارت کربال سياقامت بز

ارت کرده منجذب يشانرا در کربال زيز ايبود ن يمعلّ يکه مجاور کربال ينيل قزويخ محمد نبيش يرسول والد حاج يحاج

کرد و مردود و  يه اظهار عداوت ميت مذهبيبد بود و با پسر مذکور خود بعلت عصينکه معاند جناب سيحاالتشان گشت و با ا

تجارت  يزتاجر و در يد جوانيوم عرفه سيب ين نمود که قريت چنيم حکايسباب و شتام داشت برا يشمرد و لسانيمطرود م

ن يم امام حسحرران بيا يخ نجف و کربال و علمايمشا عيجمآورد بجاه آن است که يقيارت حقيراز بکربال آمد و زيازاهل ش

ان يان جبروتيره مشغول شدند ملکوتيبارت جامعه کيزبه إجراء  نکهيندارند هم يمقام و نأشدين سيارت آمدند در مقابل ايبز

ارت باز يگشته از اداء ز يو يکل متوجه بسو ارت سخنانش شده ارواحيل و زجما يهمه محو تماشا انيو ناسوتان يقدوس

گفت وارد شد و يکه درس ميجوان و تاجر بمجالس درسش درحال يديافت که سيانتشار  ديس ن اصحابيمابيز فيون)77(ماندند

بار و کُبه گفتند آقا  يگر هميکديشده بر يمتح درس خواست وآورده اجازه اتمام  يت تواضع بجايبرخاسته غا ياو از جا

د يز گفتند که سيکند و ن ين رفتار ميل علوم ما نمودند چنيتاجر تحص يد چگونه با جوانينماينم تناًن از علما و فضال اعيرمعم

و نه  مهزولن و بدنش نه يثلثن و ين عشريمابالنسب ينيب حسسالح يعل ند"ن فرموديان صفات و احوال موعود منتظر چنيدر ب

د تلمذ نکرده يخ مرحوم و سيو نزد ش "ينقصان ومبرا از شرب دخان علمش اله يش بير اعضاينه قصل و ينه طون قامتش يمس

ان سابق الذکر ممتنع يننموده است و تمامت صفات مذکوره در حضرت باب اعظم مجتمع و در مدع يه طيالت علميدوره تحص

ل آنچه مذکور شد مستفاد يمان آوردند نوزده صفت و عالمت از قبيده اين  که نزد آن حضرت رسيعلماء د        فَحول بود و

متحقق باشد تا بکمال ظاهر و  يستيشخص موعود با يدر معن يدر صورت و برخ يات و اخبار در دست داشتند که بعضياز آ

هرچندتن با هم  ياز درگاه بار يله کوفه با تضرع و زارهر مسجد سد و بعد از اعتکاف مدت چهل شبانه روز ديباطن جلوه نما

ام اعتکاف در مسجد يکه در ا"ن آورديچنيهشترود يخ محمد تقيو ش"49وصول بمقصود شتافتند يموعود و پ يبجستجو

     يمحلاز انام دريا مشاهده کردم انبوهيه گفت که من دوشنبه در عالم رؤين بشرويارت آنمکان رفت و مالحسيبز يکوفه زن

، صفحه ينيمال جعفر قزو  يخ خطّ يتار -49
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ت بنس گريد يضعبو  "ستيا چين رؤير ايا تعبيراز طلوع خواهد نمود آيب آفتاب از شيند عنقريگو يگر ميکدياجتماع نموده با 

راز ين سبب شد او متوجه شيد و ايرسپن يرش را از مالحسيام اعتکاف بمسجد کوفه تعبيدادند که در ايبه شبانا را يرؤنيا

ده شد چنانکه يراز صور دميد گذشت که در شيسفوت  چهل روز از ش ازيب نوشت که ينيز مالجعفر واعظ قزويو ن "50ديگرد

اردت انشاء  يان يوم الّذييتعلم فلام انک اللّه"استبقرهه|ر سوريه تفسياعظم در آخر خطبه افتتاح ن کالم حضرت بابيح

فاستقامت  يتيب تلقاء تئجا يحت ءالهوا ية و رفعت فرة ذرذقد صارت  يتن ارض المقدسة الّالتها بيل يف تيرأک الکتاب قد ذال

اللّه  يفصّل يبنوم قبل الخبر ض النّاسبعخبرت أده من هناک و قيرحمته اللّه عل يل معلّميالخلل العالميلثم جاء خبر فوت ج

و اخبار و يرشت دياز واقعات بعد از وفات س ن مقدارينقل همه ن بخش بيو ما در ا"51ه بجودهياللّه عل يه بجوده ثم صلّيعل

م.ينگار،يل ميتفصه گر بيد يمقداربه الحق دو بخش يو در مطاو مياکتفا کرد ,حضرت باب اعظم نموددر حق که يابشار

يه القسم الثّانيليقد تَم القسم االول و 

ن اّلسلطنه ، صفحهيمع يحاج يخ خطّ يتار  -50

م  الحمدهللا الـذي تجلـي للممكنـات يمطلع اين اثر مبارك چنين است: "بسم اهللا الرحمن الرحر سورة بقره از آثار حضرت اعلئ. يتفس-51

لـذي بطراز النقطةالمنفصلة عن لجة االبداع لها بها اليها" وسپس فاتحه تفسير راباعبارات زيراغاز مـي فرماينـد: "اللهـم انـك الـتعلم فـي يـوم ا

قد صارت ذرة ذرة ورفعت في الهوا حتي جائت كلها تلقا بيتي ثم استقامت  ارض المقدسة  اردت انشا ذلك الكتاب قد رايت في ليلتها بان

اهللا عليه من هناك وقد اخبرت بعض الناس قبل الخبر بنومي فصلي اهللا عليه بجوده اناهللا  ثم جاء خبرفوت الخليل العالم الجليل معلمي رحمة

)٤٥٦ عهد اعلي: صفحه (رب العالمين .". االباهللا والحمدهللا وانااليه راجعون والحول والقوة




