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 توقیعات حضرت نقطۀ اولٰى 
 نازله به افتخار خال اکبر

 
 مهری افنان

 
حضرت نقطۀ اولٰى در ایّام صباوت، پس از درگذشت والد محترم، در تحت 

ی سیّد علی بسر میبردند، و در ابتدای ایّام جوانی در کفالت خال اعظم، حاج
بوشهر به همراهی خال اکبر به تجارت مشغول بودند، و هر دو خال نهایت رعایت 

 .و محبّت و احترام در حقّ ایشان مبذول میداشتند
پس از اظهار امر در شیراز، سفر به مکّه جهت اعالن امر به شریف مکّه و اظهار 

دم پیش آمد و از آنجا که سفر طوالنی و وسائل سفر محدود بود امر به عامّۀ مر
 اوامر ̍های الزم، حضرت نقطۀ اولی لزومًا برای ترتیب امور تجاری و دستورالعمل

از تعداد .  ابالغ میفرمودند) ها خال(های مبارک  خود را طّی توقیعاتی به دائی
یاج به تحقیق های مبارک اطّالعی در دست نیست، و شاید احت عرائض خال

 توقیع خطاب به خال اکبر به ۵تری باشد، ولی از جوابهای مبارک تعداد  مفصّل
عربی، و یک توقیع به فارسی و عربی، به دست نگارنده رسیده است، و از آنجا 
که غالباً از اوّلین توقیعات آن حضرت صرفًا خطاب به افراد عائلۀ مبارکه است 

 .جالب توجّه است
های خال اکبر، جناب حاجی سیّد محمّد، به افراد فامیل  حوای نامهبطوری که از ف

اکثرًا از ) ها به غیر از حرم و والده و جدّه و دائی(آید، اعضاء عائلۀ مبارک  برمی
این اظهار امر ناگهانی و ادّعای عظیم بابیّت و مظهریّت در بهت و حیرت فرو 

 آنها و نقص امور تجاری آنان اعتباری رفته و نگران بودند که این امر موجب بی
گردد، و در صدد بودند به نحوی آن حضرت را، به خیال خود، از این ادّعا 

ولی خال اکبر که عالوه بر عالقه و احترام خانوادگی، قلبًا نیز تا .  منصرف نمایند
حدّ زیادی این ادّعا را مؤیّد به تأییدات الهی میدانستند در صدد بودند افراد 
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دیدند که عقاید و  ا تا حدّی قانع و مجاب نمایند، زیرا از یک طرف میخانواده ر
 افکار و سیر و سلوک حضرت اعلٰى همه در عوالم روحانی است و به کلّی از 

عوالم مادّی بیرون است، و از طرف دیگر نگران بودند که مبادا این اضطراب 
ی عظیمی شود و به های دشمنان ایشان موجب شورش و بلوا اقوام همراه با دسیسه

این مطلب از فحوای دو .  ای وارد شود وجود مبارک حضرت نقطۀ اولٰى صدمه
نامه از جناب خال به برادر خود، جناب حاجی میرزا سیّد علی، خال اعظم، و 
دیگری خطاب به برادر همسر ایشان، حاجی عبدالحسین، کامًال پیدا است، که 

 :گردد ئه میذیالً قسمتهائی از آنها به ترتیب ارا
دیگر شرحی در باب امر جناب سیّد و موالنا من اللّه علیا مقامه قلمی  "... -۱

فرموده بودید، مخدومی میرزا ابوالقاسم هم نوشته بودند، صاحبی حاجی 
آنچه دریافت شد همین است که این .  مضمون همه یکی است... عبدالحسین هم 

نین یافته که با تدبیر این خیاالت را حکایت را پابرجا ندانسته و صالح کار را چ
گذارده و اوقاتی صرف نمود که به تدریج این حرفها از ذهن مردم برود و واهمه 

.  اند که به این واسطه همۀ ماها مورد صدمات و ضررهای کلّی واقع شویم داشته
و امّا ... اند  عرض میشود به حسب اوضاع دنیاداری همین قسم است که فهمیده

ام،  شود، و حقیر چگونه متوجّه شده ها حجّت نمی اید این نوشته قلمی فرمودهاینکه 
ها بنفسه حجّت بوده باشد، از مثل جناب  عرض میشود گذشته از اینکه این نوشته

ایشان آدمی که تحصیل ننموده است حال بدون اینکه نگاه به کتابی نماید یا در 
نویسد آیا حجّت  این سیاق میجائی چیزی مطالعه نماید قلم برمیدارد و به 

اند  اید صاحبی ام حاجی عبدالحسین هم نوشته نمیشود، و حال آنکه خودتان نوشته
هر گاه کسی مورد .  که بواسطۀ ریاضات ترقّی کلّی به جهت ایشان حاصل شده

عنایت خداوندی شد که این قسم تفضّل در بارۀ آن بشود البتّه خداوند هم حافظ 
از تسویالت شیطانی محفوظ باشد و جناب ایشان در بسیاری از آن خواهد بود که 
اند هر گاه کسی در طریقۀ خود بر یقین است و امر مرا منکر  نوشتجات فرموده

کسی که این قدر بر خود مطمئن است چگونه میشود .  است بیاید مباهله نماید
ت عقل حقیر فرمائید پریشانی دماغ اس اگر می.  نعوذ باللّه بر باطل بوده باشد

 سواد بود؛ بعد از اینکه  تصدیق این را نمیکند که شخصی تا عاقل بود عامی بی
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.  باری آنچه باید مکرّر عرض شده.  ناخوشی دماغ بهم رسانید عالم فاضل شد
لیکن صاحبه والده و همشیره را از حقیر .دیگر شما تکلیف خود را بهتر میدانید

به جهت حقیر .   هم به ایشان حالی بفرمائیداحوال حقیر را.  عرض سالم برسانید
.  فهمم که این امر حقّ است بینم، می به وجدان می.  دلیل هم ندارم.  شبهه نیست

... صاحبی حاجی عبدالحسین ... خواهند اعتقاد فرمایند  دیگر ایشان هر چه می
ر نوشته بودند از قبل اخبا.  که امری خارق عادت ظاهر شود) هستند(خواهشمند 

گرفتند و از ما  ایم که دو پول سیاه می اللّه، مکرّر دیده سبحان.  الضمیر بدهند ما فی
بعد از آنکه .  اند نبوده است مگر از اجنّه و امور شیطانی داده الضمیر خبر می فی

عهد ." (ها چه مصرف دارد مقام علم افادۀ یقین نکند، به جهت کسی این نقل
 )۱۱۸اعلٰى، ص

در این اوان وفور : "اند رادر همسر، جناب خال چنین مرقوم فرموده و خطاب به ب-۲
اخالص مقتضی آمد که بدین ذریعه مصدّع اوقات فرخنده ساعات گردد، چون 

دانم بعد از ورود حضرات حاج به شیراز در باب حکایت از جناب مستطاب  می
لّه فرجه سخن باب علم حضرت امام صلواة اللّه تعالٰى علیه و علی آبائه و عجّل ال

خواستم به عرض شریف رسانیده باشم .  در میانۀ مردم بسیار مذکور خواهد شد
این مقدّمه را امر واهی ندانسته بدون تأمّل در مقام انکار برآمده نعوذ باللّه حمل بر 

حبّیت دنیا، یا اینکه اعتنائی نفرموده متحمّل این ... خبط دماغ یا اغراض نفسانی 
موجب خسران دارین خواهد بود، بلکه در کمال دقّت و اهتمام ها نشده که  نقل

الزمۀ سعی و کوشش را فرموده تا انشاءاللّه حقیقت امر منکشف گردیده تصدیق یا 
.  زیاده بر این مقصودی ندارم.  نعوذ باللّه تکذیب از روی بصیرت واقع شود
کرّر این قسم به خیال اینکه م.  مطلب حقیر همین است که غافل از کار نباشید

ادّعاها واقع شده و اصلی نداشته، به جهت حقیر شکّی بر صحّت این مقدّمه 
ام و از سابق، یعنی  نیست، زیرا که صاحب این مقام عالی و رتبۀ جلیل را شناخته

در سلک تجّار بوده، اگر .  ام از بدو عمر شریف ایشان، الٰى حال، بندگی داشته
بقدر خودهامون .  ند آنقدر نبوده که کارسازی شودا قلیل تحصیلی در علوم فرموده

اند الٰى قبل از ظهور این  خانه و بعد از آن مشغول شده بلکه کمتر هم در مکتب
 از جناب ایشان، بحسب ظاهر مثل خود ماها بوده، اطّالعی از علوم .  احوال
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ه نداشته و الحال امر به نحوی است که میفرمایند هر مسألۀ مشکل هر کس داشت
باشد، هر عالم فاضلی در تحقیق علوم دین هر چه خواهد سؤال نماید، و نه اینست 

همین مرحله دلیلی .  آیند به وجه اکمل و اتمّ محض ادّعا باشد، از عهده برمی
دیگر کتابی که از ایشان ظاهر شده و سایر .  است قوی و حجّتی است کافی

اند، به نظر شریف   نوشتهجات، من جمله شرحی خطاب به کافّۀ علماء نوشته
از سابقین الحقین علماء .  خواهد رسید و سبک و سیاق عبارت قرآن مجید است

خود .  و خطباء عبارات بسیار شنیده شده، به این سیاق گویا کسی نشنیده باشد
.  توانند مثل آن را بیاورند فرمایند اگر کلّ اهل عالم جمع شوند نمی ایشان می

اللّه علیه و آله، این  اللّه صلی جّت بود به جهت جناب رسولچنانچه قرآن مجید ح
بودن آن را حقیر از طریق  اگرچه وجه حجّت.  هم حجّت است به جهت من

دهم که مثل این تا حال از  توانم فهمیده باشم، امّا این را تمیز می فصاحت نمی
توانم  یفصاحت قرآن مجید را هم من حیث الفصاحه حقیر نم.  ام دیگری نشنیده

تمیز دهم، بلکه به مجرّد گفتۀ دیگران که در شریعت مقدّسه ثابت شده تصدیق 
امّا ظاهر است فهم حقیر بر .  بینم این را هم بر همان سبک کالم و سیاق می.  دارم

سرکار عالی خود باید دقّت فرموده تا امر ظاهر .  خودم حجّت است، نه بر دیگری
د عقل و ادراک خود را به دست دیگری از علماء یا انشاءاللّه خواهند فرمو.  شود

 )   ۱۲۰عهد اعلٰى، ص..." (غیر ایشان نخواهند داد 
حاجی عبدالحسین مذکور هرگز به ایمان توفیق نیافت و همواره به مخالفت و 

 .تفتین مشغول بود
مطالع توقیعات نامبرده در باال که از قلم حضرت نقطه خطاب به جناب خال اکبر 

 :شده به قرار ذیل استنازل 
خطّ المخا ... ( سبحان الّذی قد نزل اآلیات علی من یشاء من عباده –۱

مُخا شهری است در (الی الخال فی بوشهر،نسخۀ خطّی منتشر نشده 
 .)) مینامندMockaجنوب عربستان که امروز آنرا 

...  الحمدللّه الّذی قد نزل الکتاب بالحقّ فیه آیات بیّنات لقوم یسمعون –۲
 ))مسقط: محلّ صدور توقیع (۹۲عهد اعلٰى، ص(
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عهد ... ( اقرء کتاب ذکر اسم ربّک الّذی ینزل اآلن الیک کتاباً مبینًا –۳
 )۹۴اعلٰى، ص

منها سیّد ... ( شهداللّه انّه ال اله االّ هو و المالئکه و اولو العلم بالقسط –۴
 )تشر نشده، هوالحیّ القیوم ذوالجالل و االکرام، نسخۀ خطیّ من۹۲
 یا الهی انت المعبود وحدک الشریک لک بک عرفتک و بنفسک –۵

  )حرز خال، نسخۀ خطیّ منتشر نشده... (اعتصمت 
 شهد اللّه انّه ال اله االّ هو له الخلق و االمر یحیی و یمیت ثم یمیت و –۶

 )بدیع۱۵۲، دورۀ بیان، ٦ها، شخوشه... (یحیی 
 :میتوان به طور کلّی به دو نوع تقسیم نمودمطالب توقیعات نامبرده در فوق را 

 مطالب مربوط به امور تجاری و محاسبات و اداء دیون و خرید و فروش و –اوّل 
 بعضی امور خانوادگی؛

در اینجا .   مطالب مربوط به اظهار امر و ظهور خود آن حضرت است–دوّم 
ت و ایمان ای از بندگان الهی است و امر به اطاع خطاب مظهر الهی به بنده

 .واعتقاد به آیات آن حضرت است، نه مکالمه و مکاتبۀ دو خویشاوند
مینامند، و اینکه بدون اذن و اجازۀ " ذکر"در اکثر این توقیعات ابتدا خود را به نام 

فرمایند، ولی در عین حال از عظمت امر الهی و بُعد  حرفی نازل نمی" بقیّةاللّه"
اشاره به این نکته میفرمایند که خداوند در روز مردم از امر او سخن میرانند، و 

 رفتار میکند و ظالمین با سرهای افکنده به نار راجع میگردند، و هر عدلقیامت به 
که را خداوند بخواهد تأیید میفرماید و بر خود فرض میداند که در یوم قیامت به 

را نصرت ) لهیامر ا (کلمۀ پروردگارعدل رفتار کند و به جناب خال میفرمایند که 
اللّه  ولکن انصر کلمة ربّک و التخف فی سبیل:  "کن و در راه خدا از کسی مترس

و مکرّر به این نکته اشاره ."  من احد الّن اللّه ربّک لیجزی الصادقین جزاءً حسناً
میفرمایند که حضرتشان از کسی بیم ندارند و خوف را در ساحتشان راهی نیست 

و ما ارٰى بحول اللّه فی نفسی قدر ): "۲ن، توقیع شمارۀ ، دورۀ بیا٦ها، شخوشه(
لک و اللّه ̍اللّه االّ اقلّ من ذ خردل من خوف و ما اجد کلّ الخلق فی جنب حکم

 ) ۲، دورۀ بیان، توقیع شمارۀ ٦ها، شخوشه." (خبیر علیم



  به افتخار خال اكبرنازله  ٰتوقيعات حضرت نقطة اولي                                                       10 سفينة عرفان دفتر

79 

و از آنجا که از تعلّق خاطر و نگرانی جناب خال در مورد خطراتی که آن حضرت 
دید میکند آگاه بودند، مکرّرًا در این توقیعات ایشان را متذکّر میدارند که را ته

برای هر کس اجلی محتوم است، و جناب خال نباید به خود ترسی راه دهند و 
و اّن الّروح : "وعدۀ تأیید خداوند را که در قرآن نازل شده مکرّر یادآور میشوند

 )   ۳توقیع شمارۀ ." ( حمیدٌیؤیّدنی فی کلّ حین باذن اللّه و اللّه قوی
 مبارک را به اظهار امرنکتۀ جالب توجّه در این توقیع این است که سیر تدریجی 

و مبعوث از " ذکر"وضوح نشان میدهند، زیرا همان طور که گفته شد خود را به نام 
مینامند، و در همان ) ۳توقیع شمارۀ " (بقیةاللّه حجّة ربّک امام حقّ سمیع"جانب 
:  خود به قرآن استشهاد میفرمایندرسل به وعدۀ نصر و تأیید خداوند در مورد توقیع

ولکّن اللّه قد کتب حکمنا فی القرآن من قبل و اللّه سمیع علیم کتب اللّه ال غلبّن "
که به خوبی بر ادّعای ) ۳توقیع شمارۀ ." (انا و رسلی انّه ال اله االّ هو لقوّی عزیز

 به ۱۴)۳توقیع شمارۀ (ت، و بعد در توقیعی دیگر  ایشان گواه اسرسالتمقام 
" مکلّم موسی"فرمایند که بشارت به ظهور  خطبةالغدیر و خطبۀ تطنجیّه استشهاد می

بر شجرۀ طور دارد و مفهوم آن آنست که آنچه بر حضرت موسی از شجرۀ طور 
ظاهر شد جزئی از یک ذرّه است، در حالی که ظهور حضرتشان به منزلۀ ظهور 

م موسی است، که دلیل بر مظهریّت نفس مبارکشان میباشد، و پس از اشارات مکّل
دیگری به مطالب قرآن کریم و تحقّق آن در خود آن حضرت، اشاره به بیان 

السّالم میفرمایند که با ظهور حضرتشان تحقّق یافته است، یعنی  حضرت علی علیه
 میشود و عرض آن از آسمان صراطی که از مو باریکتر است، امّا برای مؤمنین وسیع

 است، و به عبارت دیگر اشارات مربوط به یوم امر مبارکتا زمین است، همین 
 .قیامت را همه در ظهور خود و امر مبارکشان متحقّق میدانند

، از آنجا که حضرت خال هر روز صبح تالوت )٦ها، جخوشه(در توقیع دیگری 
میپردازند و " سرّ آل محمّد" تفسیر معنی به" آمنت به سّر آل محمّد،"اند  میفرموده
 مینامند که در آن کلمۀ اثبات بر نفی تقدّم یافت، ۱"ظهور سّر" را اوّل ۱۲۶۰اوّل سنۀ 

چونکه ظهور سّر ظهوراللّه : "... و سّر محمّد و آل محمّد ظاهر شد، و میفرمایند
در این توقیع به و ..." است، نه ظهور به شأن نبوّت، و والیت بل به ظهور ربوبیّت 

 از این جهت بود : "صراحت مقام خود را ظهور قائم آل محمّد و ظهور قیّوم مینامند
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که اشاره به )  ٦ها، ج خوشه." (که در بدو ظهور، سورۀ اسم خود را تفسیر کرد
 و برای جناب خال صریحًا ۲است" تفسیر سورۀ یوسف"یا " االسماء قیّوم"کتاب 

غیراللّه : "... ای نازل فرماید  خداوند کسی قادر نیست آیهتوضیح میدهند که غیر از
قادر نیست آیه نازل فرماید، که اگر این امری بود که از شأن بنده بود از یوم نزول 

 کسی آیه آورده بود، و همین قدر که کسی ۳ سال گذشت۱۲۷۰ که ۱۲۶۰قرآن تا سنۀ 
ِل او است و دلیل واقع آیه آورد دلیل است که غیر از خداوند نیست، بل از قِبَ

 )    ٦ها، ج خوشه..." (وجوده اثباته و آیاته دلیله 
حضرت رسول و ائمۀ اطهار در این ) روحانی(و در بقیۀ توقیع اشاره به رجوع 

ظهور میفرمایند که اشاره به حروف حّی است و اشاره به اینکه خداوند به وعدۀ 
سورۀ " (...لَى الٍّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرِْض َو نُرِيُد أَن نَّمُنَّ َع: "خود وفا فرمود
هزار سال است ظاهر  و قیامت صغرٰى  برپا شد و روزی که پنجاه) ۵القصص، آیۀ 

گردید و همۀ اشیاء حشر و نشر شد و کلّ به جزای خود رسیدند ولی اقارب و 
کنم  اخل میولی اقارب را از جهت فضل در استثناء د: "فامیل را استثناء فرمودند

زیرا هر چند که محجوب بودند ولی ایشان را به ظاهر ." الجل حّب ایشان
میشناختند، و بعد میفرمایند که اگر به عدلی که مردم منتظر آن هستند بخواهند جزا 

 .دهند احدی مستحقّ نمیشود، مگر آنکه به فضل با آنها معامله شود
در لباس : "...  میفرمایند کهو در قسمت آخر توقیع اشاره به ظهور خود چنین

عبودیّت ظاهر میشود به حجّتی که دین ایشان برپاست و شاهد میگیرد هر نفسی را 
هر کس در باب داخل است در نور، و .  بر عملش، فرق نار، نور عدد باب است

 ."  را به همین بشناسیدنار و جنّتامروز  اهل .  االّ در نار
ترس نگارنده قرار دارد در باالی آن نوشته شده و باالخره توقیع آخری که در دس

که دعائی است تمامًا به لسان عربی و جهت " حرز خال روحی له الفداء: "است
حفظ و حراست خال اکبر نازل شده و بسیار دلنشین و زیبا است و ذیًال درج 

 :میشود
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 حرز خال روحی له الفداء"
 بسمه العلیّ العظیم

دک الشریک لک بک عرفتک و بنفسک اعتصمت یا الهی انت المعبود وح
بکینونیّتک و انت دللتنی علیک و دعوتنی الیک و لوال انت لم یک شیئاُ حتّی 
یعرفک بک انت االله الحّی القیوم و الصمد الوتر المحمود قد خلقت الکل 
بامرک و دبرّت فی االمر بنفسه فکّل بمشیّتک منقادة لعظمتک و بارادتک خائفة 

و باذنک سیّارة الی محلّ قضائک و قدرک و ال لشئ حکم اّال من سطوتک 
بسلطانک  انت الّذی کنت اقرب منی  من کلّ شیء و انت الّذی کنت ارحم بی 
من کلشیء لم یزل سجد لوجهک وجوه الجبّارین و ذلّ لعزتک اعناق المتکبرین و 

ی اللّهم اطاع امرک طوعا ُ وکرها کل من فی ملکوت السموات و االرضین فاعصمن
بقوّتک من کلّ زلل یباعدنی من رحمتک و ایّدنی بنفحاتک و تجلّیاتک فی کّل 
حین و بعد حین و احفظنی من سیئات الدهور و جریرات یوم النشور بحقّ اسمائک 
العظیمة و آیاتک القدیمة و عالماتک البدیعة بما انت تعلم حقها السواک و بما 

لّه جمال السّموات و االرض و انّک انت انت تعرف قدرها الدونک انّک انت ال
اللّه جالل السّموات و االرض و انّک انت اللّه بهاء السّموات و االرض و اّنک 
انت اللّه عماد السّموات و االرض اللهم انت تعلم کلشیء و الیتعاظمک شیء فی 
السّموات و االرض فاحرسنی بعینک الّتی التنام و اکفنی بمنعک الّذی الترام و 
ادخلنی فی حصنک بسلطانک الّذی ال تضام فانیّ بک ارجی و ادفع و بک اصل 
و انقطع و بک اقهر علی االعداء و اغضب و بک ادرء فی نحورهم و احفظ نفسی 
من شرورهم فاکفنی ما اهمنی وکن لی ظهیرًا و حصنا حسبنا الله و نعم الوکیل نعم 

 ."المولی و نعم النّصیر و الحمدلله رب العالمین
از مطالعه و زیارت مجموعۀ این تواقیع میتوان بخوبی دریافت که لطف و عنایت 
حضرت اعلٰى روح ماسواه فداه در مورد دائی مبارکشان چقدر عظیم است و از 
طرفی این استدالالت و اظهار امر و ابراز مقام الهی حضرتشان چگونه در روح و 

ا که قسمتهایی از آن در ابتدای هایی رقلب جناب خال نفوذ نموده که ایشان نامه
این مقاله درج شد، به اقوام خود نوشتند و از طرف دیگر پس از ظهور جمال 

 " رسالۀ خالیّه"اقدس ابهٰى، سؤاالت خود را به محضر اطهر تقدیم داشته با دریافت 
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نامیده شد مفتخر شده به مقام یقین وایمان کامل " ایقان"که بعداً به کتاب مستطاب 
 . شدندواصل
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