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 مقدّمه

 

همگی خاطرات افرادی است که به نحوی به حضور جمال اقدس ابهی مشرّف  در این مجموعه مندرج و یادداشت های حکایات

توان بروز  ه اند. حکایاتی که چندین بار خواندنشان نیز لذّت بخش و روح نواز خواهد بود چرا که در تمامی این خاطرات میشد

از  بسیاری از وقایع عجیبه و فوق العادهدر این حکایات بسیاری از بیانات و نیز آثار و صفات الهی را مشاهده کرد. همچنین 

 ی از عظمت و قدرت مظهر ظهور الهی است.حضرت بهاءاهلل وجود دارد که حاک

دهند و به عنوان  به هیچ عنوان مالک مظهریّت حضرت بهاءاهلل قرار نمیآن را  عجیبه و مانند وقایع است که اهل بهاءمسلّم 

 نسبت دادن این وقایع به مظهر ظهور به عنوان مالکی برای حقّانیّتِ ،کنند چرا که به فرموده حضرت بهاءاهلل معجزه تلقی نمی

امّا خواندن چنین داستانهای دلنشین برای مؤمنین امر مبارک خالی از لطف نیست. همچنان که کاهد.  ، از ارزش و مقام او میاو

 فرمایند :  حضرت عبدالبهاء درباره این وقایع عجیبه می

عالم و اوّل مربّی عالم در این عهد  حضرت را اوّل معلّم ید آنیءاللّه چه اعتقاد دارید بگواحضرت به اگر سؤال نمایند که در حقّ"

پنجاه سال پیش صادر و  ءاللّهادیگر از قلم حضرت به دهید که این تعالیم صلح عمومی و تعالیم دانیم و این را شرح و تفسیر می

عجیبی که از  و از آثار... بحث کنید  دیگر از عظمت جمال مبارک ...تشار یافت عالم ان در ایران و هندوستان طبع شده و در همه

اتیب )منتخبات مک "تحقّق یافت و از نفوذ امر مبارک صحبت بدارید جمیع ملوک فرمودند وه که ب ییها او ظاهر شد و از خطاب

 (298، صفحه 1عبدالبهاء، جلد 

از منابع گرانبهای امر بدون تردید که  به هدف حفظ تاریخ و خاطرات وه تهیّه شداز وقایع زمان حیات جمال قدم  مجموعهاین 

به مناسبت دویستمین سال میالد حضرتش که سالی بس مقدّس است به مؤمنین آید گردآوری شده است و  الهی به شمار می

 گردد. جمال قدم تقدیم می

 فواد پیمانی
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در عکّا روزی جمال قدم و حضرت عبدالبهاء به باغ تشریف فرما شدند. خادم  کند حکیم رجبعلی نجف آبادی حکایت می -1

سنگریزه آن را سوراخ کرده و خادم ناراحت شد. من چون  ،مبارک کوزه آبی به محضر مبارک آورد و هنگام زمین گذاشتن

ری که قطره آبی از آن خارج وسایل تعمیر کفش همراه داشتم با قطعه ای چرم تمیز و یک تکه چوب، سوراخ را گرفتم به طو

شد و در حقیقت کوزه را وصله کردم. حضرت عبدالبهاء کوزه را به محضر جمال اقدس ابهی بردند و جمال قدم ضمن  نمی

مرحبا مرحبا، تو حکیم الهی هستی، هم حکیم کوزه ها هستی و هم حکیم دل ها و قلب ها، خداوند "عنایات خاصه فرمودند : 

 ."کرد تو را تأیید خواهد

جناب حکیم، ما دیشب ناله اطفال و خانواده تو را از نجف آباد شنیدیم، " : پس از دو سال روزی مرا احضار نمودند و فرمودند

و ده روز اجازه توقف  "مرحبا، ایمان یعنی اطاعت امراهلل"ن شده اظهار اطاعت کردم، فرمودند : . من گریا"شما مرخّص هستید

مرحمتی خود مقداری نان  ه روز من و پیرمردی برای وداع به قصر مشرّف شدیم. جمال مبارک با دستِعنایت فرمودند. پس از د

خشک و باقلوای یزدی به ما عنایت فرمودند. من برای اینکه تمام نان خشک را تصاحب کنم عبای خود را پهن کردم که خرده 

بعد  "جناب حکیم زرنگ است، بهایی باید فِطَن باشد" : های نان به زمین نریزد و جمال قدم ضمن اظهار محبّت فرمودند

 ."اهلل مانِفی اَ"فرمودند : 

ما حرکت کردیم و پیرمرد چون دندان نداشت نان خشک خود را با باقلوای من عوض کرد. هنوز مسافتی از راه طی نشده بود 

: گردید. چون به محضر مبارک رسیدیم فرمودند که قاصد مبارک با اسب به ما رسیده اظهار کرد جمال قدم اظهار فرموده اند بر

این نان خشک برای برکت  ! تازه تو نان این پیرمرد را گرفتی ،حکیم، نانی را که به تو دادیم برای هفت نسل تو کافیست"

 ص فرمودند.و دوباره مقداری نان و باقلوا عنایت فرموده، مرخّ "است

شبی که حضرت بهاءاهلل امر به مراجعت دادند، طفل من مریض بوده و مادر  من چون به نجف آباد رسیدم معلوم شد در همان

 طفل از آستان مبارک بازگشت حکیم را به خانواده رجا کرده است.

 

 

 

 

 

 



 روزگار محبوب

 

3 

 

 

جناب حاج خلیل اهلل بیک فارانی ... در جوانی به اتّفاق پدر به لقای جمال مبارک فائز گشته و به حضور حضرت مولی الوری  -2

داشت که یک دفعه جمال مبارک به  شده ... شبی در مجلسی از ایّام تشرّف خود به حضور جمال قدم صحبت می نیز مشرّف

آییم و هنگام عصر با چند نفر از اصحاب به منزل ما نزول اجالل فرمودند و  ابوی فرمودند که ما امروز عصر به بازدید شما می

 نکه برای مراجعت حرکت نمودند، ما هیکل انور را مشایعت نمودیم، در بیرونِمن و ابوی را غرق دریای عنایت کردند و بعد از آ

در اشاره فرمودند که دیگر پیشتر نرویم و خود با همراهان تشریف بردند. من از پشت سر، چشم به قامت برازنده و مشی موزون 

شد اگر  چه می"ه والهانه با خود گفتم : و تاج وهّاج ایشان دوخته بودم تا وقتی که در خم کوچه از نظر غایب شدند. آنگا

 ."یافتند کردند تا امر و احبّایش عزّت می شناختند و به خدمت قیام می سالطین عالم جمال قدم را می

کردند  اگر شاهان دنیا اقبال می"فردا که مشرّف شدیم رو به من آورده با بیانی که جهانی لطف و مالحت در بر داشت فرمودند : 

آوردید و کی  کردید و کجا مجال تشرّف به دست می شدند دیگر شما چگونه به این درگاه راه پیدا می و وزراء مؤمن میو اُمراء 

یافتید ؟ بلی، سالطین هم ایمان خواهند آورد و امر الهی به ظاهر ظاهر نیز عزیز خواهد  فرصت استماع خطاب رب االرباب می

 ."از میدان ربوده باشند شد، امّا وقتی که ضعفای ارض گوی سبقت را

 

********    ******** 

 

 نویسد : حاجی میرزا حیدر علی در شرح تشرّف خود به حضور حضرت بهاءاهلل چنین می -3

مدّت ها بود که این آرزو را در دل داشتم که خود را به سجود بر اَقدام مبارک بیاندازم. یک بار اجازه تشرّف و حضور در اطاق 

فرمودند، وقتی به سوی من آمدند به  حال مسطّح چون ورقی کاغذ بر دیوار اطاق بودم و  . در حالی که مشی میمبارک را یافتم

رفتم. مجدّداً برگشتند و  شدند به فاصله یکی دو قدم به امید آنکه آرزویم را مجری دارم به دنبال هیکل مبارک می چون دور می

. بعد "روی ! بینم که به جلو و عقب می چیست ؟ می"م. با لبخندی فرمودند : من هم عقب عقب رفته خاضعانه به دیوار چسبید

 ."همانجا که هستی باش"دست مبارک را گشوده، به من فرمودند : 

 اگر چه به آرزویم نرسیدم ولی حرکت دست مبارک و آن تبسّم، رضایت مرا به سروری بی حدّ فائز نمود.
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حضرات از اسالمبول آمد در گلیبولی و در حضور جمال مبارک جلّ جالله مشرّف شد یک بیک باشی از طرف دولت همراه  -4

و امر حرکت در دست او بود و فرمان پادشاهی را معروض داشت که نفس جمال مبارک و جناب آمیرزا موسی کلیم و جناب آقا 

ا حرکت نمایند و مابقی نروند و بمانند و این شدند به عکّ اَخَوان جمال قدم با درویش صدقعلی که چهار نفر می ،میرزا محمّد قلی

صد درجه زیادتر ناله  خبر چون به اهل حرم رسید گریه و فغان بلند گردید و همچنین احبّای مردانه در زیر عمارت استماع کردند

م ولکن ضعفا را من به ذات خود حرفی ندار"و فغان نمودند. جمال مبارک جلّ کبریائه به بیک باشی مأمور حکومت فرمودند : 

توانم مأیوس کنم و منع نمایم، زیرا در ادرنه دو نفس را خواستیم منع نماییم که با ما نیایند و در آنجا باشند، دیدید سر  نمی

خودش را به دست خودش برید و برادرش هم در صدد بود که خودش را تلف کند. به زحمتهای تمام تا آنها را منع کردیم و 

باشند و االن اگر من اهل زنانه و احبّاء را بخواهم منع کنم شاید ده نفر یا بیشتر خودشان  داوا و معالجه میاالن سخت مشغول م

 ."کنند و باید جمیعاً ذکور و اناث با من باشند و به همراهی من سفر کنند را هالک می

حکم ". جمال قدم به او فرمودند : "زدشود به هم  خیر، این حکمِ شاهانه شده است نمی"بعد از استماع، بیک باشی گفت : 

حکمِ من است نه حکم شاهانه و االن برو و تلغراف بزن به پادشاه که اراده اراده من است و باید جمیع  ،شاهانه چیست ؟! حکم

سم خبر گوید، همین قِ گویم خدا می رود و این را من نمی همراه با من بیایند و حکم حکم من است و بگو که ادرنه از دستت می

 و بیک باشی رفت و تفصیل را جمیعاً تلغراف به پادشاه عثمانی زد. "بفرست

آنچه میل مبارک است "آنچه را که جمال مبارک بیان فرموده بودند در جواب تلغراف از پادشاه عثمانی آمد جهت بیک باشی : 

الهی حرکت نمایند و به میل و اراده مبارک همان قِسم اجرا نمایید و جمیع اهل حرم و احبّای الهی همراه آن ذات تقدیس 

 ."حرکت بشود

 

********    ******** 

 

حاجی حسن ترک اوّلین بار در کرمانشاه به حضور حضرت بهاءاهلل رسیده بود و چندین بار نیز در بغداد مشرّف شده و حیاتی  -5

جدید یافته بود. او با آنکه نصیبی از علوم نداشت ولی تحریر تفسیری درباره قیوم االسماء از آثار مبارکه حضرت اعلی را آغاز 

گفت، وقتی که در حضور حضرت بهاءاهلل راجع به این سکوت او سخن به میان  بود و سخن نمی نمود. وی بیشتر اوقات ساکت

 . "به زودی نوبت حرف زدن او هم خواهد رسید"آمد فرمودند : 

بعد از مدّتی یک روز وی در حالی که با خنجری مسلّح شده بود به حضور مبارک آمد و تقاضا نمود به او اجازه بدهند که با 

حاجی، "خته سر پل بایستد و امر الهی را گوشزد همگان نماید. حضرت بهاءاهلل با مالطفت و با قاطعیّت به او فرمودند : خنجر آ

خنجر را کنار بگذار، امر الهی باید با محبّت و دوستی به نفوسی که آمادگی شنیدن را دارند ابالغ شود، به شمشیر و خنجر 

 ."احتیاجی نیست
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ونده سه تن از قضّات رسمی دستگاه حکومت ترکان بودند که بر قدرت حضرت بهاءاهلل آگاه بودند. آنان بازپرسان این پر...  -6

دانستند. بنابراین کمی قبل از ورود حضرت به شور  شدند را می تأثیرات آن حضرت بر افرادی که به حضورشان مشرّف می

د ... برنخیزند و این چنین، هیچ نوع احترامی را برای ایشان قائل نشستند و به اتّفاق آراء تصمیم گرفتند در حین ورود از جای خو

 ه بازپرسی ایشان بپردازند.بنشوند و مستقیماً 

اهلل به اتاق وارد شدند هر سه به احترام ایشان از جای برخاستند و نتوانستند هیچ مقاومتی لحظاتی بعد هنگامی که حضرت بهاء

کرد یک  در برابر عظمت مظهر ظهور از خود نشان دهند ... یکی از مأمورین که سؤاالت را خطاب به حضرت بهاءاهلل مطرح می

درست "دادند :  د، جمال قدم با این جمالت جواب میکر نظامی ارتش عثمانی بود با درجه سرهنگی. وقتی از حضرت سؤال می

. جواب ایشان همراه با ذکر عنوان سرگردی بود نه سرهنگی یعنی عمالً یک درجه "خیر سرگرد"، "بله سرگرد"، "است سرگرد

 پایین تر از درجه آن زمانِ بازجو.

فرد به کرّات از قوانین تخطی خاطر این که آن شش هفته بعد نامه ای از ستاد مرکزی استامبول واصل شد مبنی بر اینکه به 

 یابد. کرده درجه اش از سرهنگی به سرگردی تقلیل می

 

********    ******** 

 

یک شب شخصی به نام سیّد حسین روضه خوان که برای زیارت به عراق سفر کرده بود و در صف مریدان هیکل مبارک  -7

بعد به عنوان  ن از کُردها را بسیج کرده اند تا شبِبر بدهد که دشمنان در حدود صد تَدرآمده بود، پنهانی به بیت مبارک آمد تا خ

 گروه عزاداران جمع شوند و به بیت مبارک حمله کنند.

بابی های عرب که از این نقشه آگاه شده بودند دور هم گرد آمدند تا برای دفاع آماده شوند. هیکل مبارک به آنان اطمینان دادند 

فتاب پس از آنکه دسته عزاداری سینه زنان آنه احتیاجی به این کار نخواهد بود. شب بعد چهار ساعت بعد از غروب که هیچ گو

 "اینها میهمان من هستند"پدیدار شد، هیکل مبارک فرمودند که درِ خانه را باز کرده آن گروه را به داخل راه بدهند و فرمودند : 

الب و چای پذیرایی شود. آنها به عنوان دشمن وارد خانه شده و مانند دوست از منزل خارج و دستور دادند که از آنها با شربت گ

شدند و قبول کردند که نقشه های پلید در سر داشتند ولی با دیدن مهربانی و عظمت حضرت بهاءاهلل قلوبشان منقلب شد و 

 ."ا را لعنت کندخدا دشمنان شم"زدند :  شدند فریاد می هنگامی که از بیت مبارک خارج می
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بردند، شبانه جمعی سوار ریختند و جمال مبارک را با یازده  در سفر مازندران وقتی که رو به قلعه شیخ طبرسی تشریف می -8

نفر گرفتند بردند به شهر آمل. روزی جمیع علماء در مسجد مجتمع شدند و جمال مبارک را حاضر کردند و اهل شهر آمل نیز 

ا تیشه، قصّاب با ساطور، زارع با بیل و کلنگ. مقصودشان این بود که به هیئت جمع شدند، هر صنفی با اسلحه ای، نجّار ب

اجتماع، جمال مبارک را شهید نمایند. علماء شروع به سؤاالت علمیه نمودند هر سؤالی کردند جواب کافی شنیدند. جمال مبارک 

ه دست آرند. لوحی ببرآمدند که از نوشتجات چیزی حقیقت ظهور را به ادلّه و براهین ثابت فرمودند. علماء عاجز ماندند در صدد 

از الواح نقطه اولی از جیب یکی از خادمین جمال مبارک که موسوم به ملّا باقر بود درآوردند. در آن لوح یک فقره از بیانات 

ان که یکی از علمای آمل . ملّا علیج"المعلوم حوُصَ الموهوم وَ حوُمَ"فرماید :  حضرت امیر مؤمنان علی علیه السّالم بود که می

لمش معلوم است، فضیلت باب معلوم شد، کسی که صحو را به صاد بنویسد دیگر مرتبه عِ"بود صدا را به خنده بلند کرد گفت : 

 ."صحو باید به سین نوشته شود، باب غلط نوشته

امیر مؤمنان است در جواب کمیل  این عبارت کالمِ حضرت ،جناب آخوند شما خطا کردید و نفهمیدید"جمال مبارک فرمودند : 

کند زِدنی  فرمایند، در هر مرتبه عرض می نماید چند فقره جواب می بن زیاد نخعی در وقتی که از آن حضرت سؤال از حقیقت می

ز المعلوم یعنی کسی که طالب فهم حقیقت و وصل به حق است باید قلب را ا حوُصَ الموهوم وَ حوُفرمایند مَ بیاناً تا آنکه می

فرمایند، از موهوم بگذرد و به معلوم ناظر  موهومات و مسموعات تقالید پاک و مقدّس نماید و ناظر شود به آنچه مظهر ظهور می

گردد ... این کلمه صحو به صاد به معنی هوشیاری است و سهو به سین به معنی فراموشی و غفلت است. بسیار فرق است ما 

 ."و غفلت کردید، این عبارت صحیح نوشته شدهبین این دو کلمه، شما سهو نمودید 

چون این بیانات در مجمع حضور خواص و عوام از لسان مبارک ظاهر شد جمیع مبهوت شدند و جهلِ آن مجتهد واضح شد و 

 کل دانستند که آن آخوند از علم عاری و بریست.
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قلم را همراه  نیشکنفر از احباء از جمله م ندچ کند، مى ونگحضرت بهاءاهلل و همراهان را به عکا سر که دولت عثمانى وقتى -9

. در دنشه آرزوى رفتن به عکا و خارج شدن از قبرس را داشتیو هم ندار ناراحت بودین عدّه بسید. اینما د مىیزل به قبرس تبعا

خى به یم و ذاردگ ا در سبدى مىقسمتى از اوراق و نامه هاى خود ر کرد و مى ارىنگزل مرتباً با نقاط مختلفه نامه ان زمان یا

 کرد. زان مىیسبد اوراق و نوشتجات خود را به سقف اطاق آو اىه سقف زده و با طناب و قرقر

 مشکینن ناراحت بودند. وقتى جناب یده بود و همه خصوصاً زارعیدى بود که باران در قبرس نباریقضا در آن سال مدّت مد از

کند و  زل سِحر و جادو مىادن باران آن است که یکه علت نبار فتگ د مىیرس مردم عادى مىبه  رفت و رون مىیقلم از منزل ب

و مردم دهان به  پیچد عه در شهر مىین شای.. کم کم ا. زان نموده استیسقف اطاق آو بهتمام اوراق سِحر و جادو را در سبدى 

 .کند ى است که ازل مىیدن باران سِحر و جادویت نبارکنند که عل از مدتى همه باور مى پس.. . کنند ف مىیرا تعر دهان آن

ن کار را یهم .. و. در آن بود آتش زنندنچه کرده و آپیدا که در نبودن ازل به خانه او بروند و سبد را  رندگی م مىیتصم روزى

و زارى  هیرگشروع به  و اردگذ سر به آستان مى رددگ ان مطلع مىیقلم به منزل آمده و از جر مشکیندهند. شب که  انجام مى

و  هیرگشود، مدتها در حال مناجات و  فردا باران نبارد اوضاع من خراب مى رگ.. ا. کردم لطىغ بهاءاهلل چها حضرت یکند که  مى

لى زود از سر و صدا یبرد و صبح خ .. سَحر خوابش مى. دیایخواسته که باران ب ن از حضرت بهاءاهلل مىیقلبى حز زارى بوده و با

.. و محبت مردم . شود رقص کنان از اطاق خارج مى خوشحالىدن کرده و از یدى شروع به باریشد ررگباند یب شود و مى دار مىیب

 پیداقبرس خارج شده و نجات  جزیرهتوانستند از  دیگرنفر  و چندشود که او  ین عمل موجب می.. ا. ابدی ش مىینسبت به او افزا

 کنند.

 

********    ******** 

 

ر و خشکی نیست مگر در کتاب این که در قرآن آمده تَروزی در طهران میرزا تقی خان امیرکبیر از جمال مبارک پرسید  -10

. پرسید مثالً راجع به من چیزی در قرآن هست ؟ فرمودند : "یعنی همه چیز در قرآن هست"خدا، چه معنی دارد ؟ فرمودند : 

. میرزا تقی خان از این کنایه سخت برآشفت ولی کظم ""اًیّقِتَ نتَن کُاِ   نکَمِ حمنِالرَّبِ اِنّی اَعوذُ"فرمایند  بلی، آنجا که می"

. چون نام ""ارُالنّ هُلُکُأتَ   ربانٍقُا بِینَتِأی یَتّحَ"فرمایند  آنجا که می"غیظ کرد و دوباره پرسید راجع به پدر من چطور ؟ فرمودند : 

 آشپز قائم مقام بود با آتش سر و کار داشت. پدر میرزا تقی خان قربان بود و چون
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با خضوع به حضور  یشادمان تیاحضار فرمودند. با نها 1331رجب  24عصر کند که  حکایت می یهزار ریاردش جناب -11

مبارک مشغول  کلیکرده بودند که ه یسؤال ایمصر به حضور مبارک مشرّف بودند و گو ی. دو نفر از علمامیمبارک مشرّف شد

که موضوع چه  دمیپرس یقم اسداهلل دیّاز س رون،یجواب بودند. بعد از اتمام جواب حضرات برخاستند و مرخّص شدند. بعد، در ب

 : جواب دادند نگونهیو آنها ا دمیدو نفر موضوع را پرس نیاسداهلل گفت که من هم کنجکاو بودم و از ا دیّبود. س

 ییادّعا رانیبا هم مشورت و صحبت کرده بودند که بهاءاهلل در ا راًیبزرگ مصر اخ یت علماآن است که حضرا قتیحق گفتند"

 شانیکردند. حال پسر ا دیرا کشتند و خودش را تبع روانشیاز پ یکردند و جمع یهمّت رانیا یقبول کردند و علما یکرد و جمع

داده و حاال  بیرا فر یو اروپ نموده و جمع کایمسافرت به امر یحتّ .کرده امیق شیومقاصد پدر خ شرفتیپ یبرا یعبّاس افند

نوشتند و ما را مأمور  یا . با هم مشورت کردند و پنج سؤال از قرآن در ورقهمیبکن یمراجعت کرده. خوب است ما هم اقدام

تا اشتباه و نواقص آن را در  میو ببر سندیخودشان بنو طّآنها را به خ یکنند و معن ریرا تفس ها  هیآ نیکه ا میو بده میاوریکردند ب

 در مجلّه و روزنامه طبع و نشر گردد. میو بده میسیهمان ورقه بنو

اظهار محبّت فرمودند که خجالت مانع شد که ورقه را  ینوع میاوّل که به حضور رفت ه. دفعمیآمد تیما بر حسب مأمور خالصه

 یلیرا جواب دادند. ما خ ءاز سؤاالت علما یکی اناتشانیشروع به صحبت فرمودند و در ضمن ب شانیو ا می. نشستمیکن میتقد

. می. رفتمیمجدّداً احضار شد ،اوّل همان روزِ عصر سؤاالت جواب داده شده است. از یکی یتصادف میو تصوّر کرد میکرد رتیح

ورقه در بغل ما  نیکه ا میفرمودند. فکر کرد ریاز سؤاالت را تفس گرید یهآ کیاظهار محبّت کردند و در ضمن صحبت  شتریب

ضمن  عهدف نیا صبح باز دعوت فرمودند. اد. فرمیدر فکر بود یلیدو سؤال را جواب داده باشند. خ یشود که تصادف یاست نم

سؤال  نیهار محبّت به آخر. امروز عصر هم با اظمیدر فکر فرو رفت یلیجواب دادند. خ زین گریبه دو سؤال د شانیها  صحبت

که به  میرو یدارند. اکنون م بیعلم غ شانیا میو دانست مینداد شانیرا اصالً به ا ءعلما هو ورق میجواب دادند و ما شرم کرد

 ."مییموضوع را بگو ءعلما انیآقا
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خود به محضر حضرت بهاءاهلل مرحوم آقا رضا سعادتی که از مؤمنین ثابت و راسخ امراهلل بودند در خصوص تشرّف  -12

 نویسند : می

فرمودند. در بین، گاهی  چون مشرّف شدم زیارتنامه حضرت سیّدالشهداء به طرز نزول آیات به تأنّی کلمه به کلمه تالوت می

 نده به خیالِکردند. کم کم جمعیّت احبّاء به چهل و پنج نفر رسیده بود که ب فرمودند و هم افراد احبّاء را احضار می بیاناتی می

عشق آباد افتادم. چون در موقع حرکت از عشق آباد از بزرگ و کوچک و زن و مرد و پیر و جوان خواهش کرده بودند  دوستانِ

که در موقع تشرّف به حضور مبارک، آنان را یاد نموده و نائب الزّیاره باشم. چون در هر دفعه مشرّف شدن، بعضی را به خاطر 

فرمودند نیابت شما مقبول و اظهار عنایت و الطاف بی نهایت درباره طرف و  ف شده بودم و در هر دفعه میآورده و نهایتاً مشرّ

فرمودند، آن روز به خیال این افتادم که خوب است کار را یک دفعه کنم و افراد احبّاء را به یاد آورده نائب الزّیاره باشم  خودم می

والفضل علیه بهاءاهلل و پنج نفر دیگر از دوستان را از خاطر گذراندم، بعد خیال کردم و به این حال و خیال اسم حضرت میرزا اب

که زیارتم به نیابت از عموم باشد چه اگر به یاد آوردن اسامی و صور باشد از بیانات مبارک محروم خواهم ماند و وجود اقدس 

گر از قلب با خبری چه نیاز به ذکر اسامی است ؟ و این فکر عالِم بر کل است که ناگاه بر قلب نادانم این خیال خطور نمود که ا

 در حقیقت اتّفاقی به قلبم راه یافت نه آنکه العَیاذُ باهلل اعتقاد چنین باشد.

بغتتهً وجه مبارک را با تبسّم به فانی متوجّه فرموده و اسامی آمیرزا ابوالفضل و پنج نفر دیگر را که به خاطر آورده بودم یک یک 

و آنچه در قلبم  "عموماً زنانه و مردانه، بلی بلی زیارت و نیابت شما قبول است، قبول است، قبول است"بیان فرمودند : چنین 

خیال نموده بودم فرمودند. بعد حالتی به من دست داد که چشمم تار شد و نزدیک بود بر زمین بافتم. به محض اینکه این حال 

و او حلوا را آورده در حضور مبارک گذارد و هیکل مبارک جلّ عظمته به  "حلوا را بیاور عبد حاضر،"در من پیدا شد فرمودند : 

فرمودند ولی چون به بنده رسید دو قرص در نعلبکی گذارده، مرحمت  هر یک، یک قرص نیم شکری در نعلبکی عنایت می

 فرمودند.

 

********    ******** 

 

ما هنوز "اد بودند، یک نفر از گروه عمّامه داران خدمت ایشان عرض کرد : زمانی که حضرت بهاءاهلل در حال ترک بغد -13

به او گفتیم "فرمودند :  . حضرت بهاءاهلل واقعه را برای نبیل چنین نقل "دانیم که درباره شما چه فکر کنیم و چه بگوئیم نمی

حقیق است نه تقلید ! برو خودت جستجو کن. داد که این مسئله ت شد جواب می سالها وقتی سؤالی درباره ما از شیخ مرتضی می

گویید چه کار کنیم. بروید  کنید و می ن دستور را رعایت نکردید و حاال که ما در صدد حرکت هستیم آمده اید و سؤال مییشما ا

 ."و تفسیرهای خودتان را بخوانید

بودیم ولی کامالً واضح بود که آن مرد  هیچ وقت به کسی به این صورت جواب نداده"هیکل مبارک سپس به نبیل فرمودند : 

 ."نیّت صمیمانه نداشت
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میرزا محمّد حسین کرمانی مشهور به میرزا محیط پس از وفات سیّد کاظم رشتی ادّعای رهبری طایفه شیخیّه را کرده بود.  -14

را نازل  "فه بین الحرمینصحی"امر خود را به او اعالن نموده و در جواب سؤاالت او  ،حضرت اعلی در محل کعبه در مکّه

فرموده بودند. ولی با همه اینها میرزا محیط از اقبال به این ظهور اعظم محروم ماند و در کربال اقامت گزید. او بیست سال بعد 

 از این واقعه در صدد مالقات محرمانه با حضرت بهاءاهلل برآمد.

 نویسد : نبیل می

زیست تقاضای  اطاعت و فروتنی توسط یکی از شاهزادگان که در بغداد میاین شخص در روزهای آخر حیات با تظاهر به 

مالقات از هیکل مبارک نمود و خواهش کرد که این تقاضای او کامالً محرمانه باقی بماند. جمال مبارک در جواب او فرمودند : 

شرایطی را که هر رهگذر باید در طلب  بردم قصیده ای سرودم و به او بگویید در روزهایی که در کوههای سلیمانیه به سر می "

 ز قصیده را برای او بخوانید که :حقیقت بپیماید در آن ذکر کردم، این چند بیت ا

 ور نثار جان و تن داری بیا و هم بیار                            گر خیال جان به دل هستت همی اینجا میا              

 ه دور شو زحمت میاراین رَ ور نباشی مردِ                             وصل بهاء داری طلبرسم ره اینست گر                

 ."تواند آزادانه و بدون پرده پوشی به دیدن من بیاید، در غیر این صورت مایل به مالقات او نیستم خواهد می اگر می

آشفتگی شد. با دریافت این جواب، وی که از طرفی میرزا محیط از این جواب صریح و روشن حضرت بهاءاهلل دچار تشویش و 

قدرت مقاومت خود را از دست داده و از طرف دیگر مایل به پذیرفتن حقیقت نبود به قصد رفتن به محلّ اقامت خود در کربال 

اصله میان و ف به راه افتاد و به محض ورود به خانه اش در کربال دچار بیماری شد و پس از سه روز چشم از جهان فرو بست

 جواب حضرت بهاءاهلل و وفات او هفت روز بود.

 

 

 

 

 

 

 



 روزگار محبوب

 

11 

 

 

فرمودند قلبم  شد ولی هر وقت احضار می میرزا محمّد باقر هائی فرمود تشرّف به حضور جمال قیّوم همه روزه حاصل می -15

بدو تشرّف برای حقیر  گرفت و ساده نبود. همان حاالتی که در گشت و تشرّف مکرر حالت عادی به خود نمی ضربانش شدید می

به وجود آمد در هر تشرّفی ادامه داشت. عظمت و جالل و قدرت و هیمنه و کمال و صحبت و بیانات مبارک روز به روز در 

 شد و سایر زائرین هم به همین حال بودند.  نظرم مهمتر می

نمودم. روز بعد  یفیت را مشاهده میروزی در قلبم خطور کرد که کاش در موقع نزول آیات حاضر بودم و به چشم خود آن ک

رفتم صوت مبارک را شنیدم و به  تقریباً دو سه ساعت بعد از ظهر بود که بنده را احضار فرمودند. از پله های قصر که باال می

فرمایند و صورت مبارک برافروخته و  محض اینکه وارد صحن قصر شدم، دیدم جمال اقدس ابهی با آن هیکل نوراء مشی می

بر پیشانی و جبین نورانی حضرتشان نمایان و دست مبارک حضرتشان از عبا بیرون است و در حال مشی با صوتی مهیمن  عرق

نمود، آیات از فم اطهر صادر و نازل است و میرزا آقا جان کاتب وحی نشسته و  و قوی که در اعماق قلب و روح انسان نفوذ می

ذاشته و به سرعت مشغول تحریر آیات منزله است. دیدن آن منظره چنان مرا مقداری قلم و کاغذ در طرف دست راست خود گ

دادند با دست  منقلب و مضطرب نمود که نزدیک بود بر زمین نقش بندم. هیکل اطهر در حالی که به بیانات خودشان ادامه می

لرزید از پله ها به  که تمام بند بند بدنم می راست مبارکشان که از عبا بیرون بود به بنده اشاره فرمودند که بروید بیرون. در حالی

 دانستم کجا روم و چه کنم. سختی پایین آمدم و نمی

 

********    ******** 

 

ن جمله روزی شخصی نمود. مِ در ایّام اقامت در بغداد شیخ عبدالحسین طهرانی نفوسی را تحریک به قتل جمال مبارک می -16

جمال مبارک بود. به محض آنکه چشمش به هیکل انور افتاد هفت تیر از دستش به زمین به نام رضا ترک با اسلحه در کمین 

هفت تیرش را بده و راه منزلش را هم "پرید و به حال بهت در گوشه ای ایستاد. جمال قدم به برادرشان جناب کلیم فرمودند : 

 ."به او بنما که پیداست راهش را گم کرده است
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 .اهلل بر وى آشکار شود از شیخ عبدالحسین دعوت کرده بودند که با ایشان مالقات کند تا شاید حقیقت امراهلل  حضرت بهاء -17

سبب استیالى ترس و وحشت در وقت موعود از حضور در محلّ معهود ه چه این دعوت را ابتدا پذیرفته بود ولی بعداً ب گراشیخ 

حسن عمو را که به اخالص و تقوى  تصمیم گرفتند حاجى مالّ ءعلما ،وقحال پس از عدم موفّقیّت انجمن ف ،خوددارى کرده بود

اهلل بفرستند تا بعضى سؤاالت کند و حقیقت رسالت آن حضرت را  حضور حضرت بهاءه معروف و به عقل و نهى موصوف بود ب

اهلل بود و اغلب به  ن حضرت بهاءالعابدین خان فخرالدّوله که از دوستان و ستایشگرا حسن از شاهزاده زین حاجى مالّ .کشف نماید

شاهزاده این کار را انجام داد و در روز تعیین شده خود  .رسید تقاضا نمود که این مالقات را ترتیب دهد حضور مبارک مى

حضور مبارک رسید بحر موّاج بیانات مبارکه را در ه حسن ب مجرّد اینکه حاجى مالّه ب. حسن را به بیت مبارک هدایت نمود مالّ

هاى   وى پس از آنکه جواب .اى ناچیز یافت کران علم حضرتش چون قطره مقابل خود مشاهده کرد و خود را در برابر دریاى بی

طور  نظر علماى دین اینه ساحت اقدس معروض داشت که به کننده در باره سؤاالت خود دریافت نمود ب  ساده و روشن و قانع

سالت آن تواند حجّت قاطع و غائى براى اثبات حقّانیّت ر آن معجزه مى ،ظاهر نماینداى  رسد که اگر وجود مبارک معجزه مى

ولی  ،چند حقّ ندارند زیرا حقّ باید خلق را امتحان نماید نه خلق حقّ را هر" :  اهلل در جواب فرمودند حضرت بهاء حضرت باشد.

زه را انتخاب کنند و بنویسند که به ظهور این معجزه از بنشینند و باالتّفاق یک معج ءحال این قول مقبول و مرغوب ... علما

یم و این ورقه را مهر کنند و بیاور و این را میزان قرار ینما ماند و کلّ اقرار و اعتراف بر حقیقت این امر مى اى نمى ما شبهه براى

  ."ظاهر نشد بطالن ما ظاهر گردد اى نماند و اگر دهند اگر ظاهر شد از براى شما شبهه

از لسان مبارک صادر شده بود قانع کننده و منطقى یافت از جاى  ءحسن این بیانات عالیه را که در جواب پیغام علما حاجى مالّ

و حسن به وعده خود وفا نمود  مالّ .ابالغ کند ءخود بلند شد و زانوى مبارک را بوسید و قول داد که فرمایشات مبارک را به علما

اخذ تصمیم موفّق نشده و از  محضر مبارک پیغام فرستاد که حضرات بهه و تبادل نظر علماء را بکنکاش  هسه روز بعد نتیج

خود ملّاحسن  ولی .عمل آورنده اهلل ب باره پیام حضرت بهاءصالح ندیدند که اقدامى در واند  طلب معجزه انصراف حاصل نموده

 نجمیع گفت و خوف و عدم اقدام علماء را بیاه ران کرد تفصیل را ببه ای بعداً  قضیّه را در اکثر محافل نقل نمود و در سفری که

 .کرد

 معجزاتِ ،با ارسال این پیام شافى و کافى"ند : فرموددر بیانی به این مضمون  ءحضار از تصمیم علمامبارک پس از استجمال 

 ."یمیرا بخواهند اتیان نما یم تا آنچهرا در انتخاب آن مخیّر گذارد ءهمه انبیا ظاهر و محقّق گردید چه که علما
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میالدی به عکّا آمد. او برای زیارت حضرت بهاءاهلل به آنجا آمده بود. او با قلم خود نوشته  1890ادوارد براون در بهار سال  -18

 ای درباره تشرّفش به حضور جمال اقدس ابهی در بهجی به میراث گذاشته است که به این شرح است :

تأمّل کرد تا من کفشهایم را از پا خارج کردم، سپس با یک حرکت فوریِ دست، پرده را عقب زده و پس از راهنمای من قدری 

آنکه از در وارد شدم پرده را انداخت. من خود را در اطاق بزرگی یافتم که سرتاسر صدر آن را نیمکت کوتاهی فرا گرفته بود. در 

روم و به زیارت چه کسی  دانستم که به کجا می آنکه قبالً به طور مبهم میقسمت روبروی در، دو یا سه صندلی قرار داشت. با 

نائل خواهم شد ولی مَهابَت و عظمت آن محیط، قلبم را به طپش درآورد و یکی دو ثانیه گذشت تا توانستم به خود آیم و متوجّه 

د، هیکلی جلیل در نهایت وقار، در حالی که شوم که در آن اطاق تنها نیستم. در آن گوشه جایی که نیمکت به دیوار چسبیده بو

چشمانم به  پوشانید، جلوس فرموده بود. دو تاجی به رسم درویشان و به دورِ آن عمامه ای سفید و کوچک رأس مبارکش را می

ز آن کرد و ا سیمایی افتاد که هرگز فراموش نخواهم کرد و از وصف آن عاجزم. آن چشمان نافذ تا اعماق روح انسان نفوذ می

جبین قدرت و عظمت نمودار بود. خطوط عمیق پیشانی حاکی از کِبَر سن بود ولی انبوه گیسوان و محاسن سیاه و پر پشت که 

نمود. مپرس که در حضور چه شخصی ایستادم و به چه منبع  رسد، خالف آن را می به یکدیگر آمیخته و تقریباً تا کمر می

 هان عالم غبطه ورزند و امپراطورهای امم حسرت برند.تقدیس و عشقی سر فرود آوردم که پادشا

الحمد هلل که فائز شده اید ... شما به دیدار یک مسجونِ منفی "صدایی مالیم و مهیمن امر به جلوس نموده و آنگاه فرمود : 

حقّ سجن و نفی به آمده اید ... ما جز اصالح عالم و سعادت امم مقصدی نداریم، معذلک ما را اهل نزاع و فساد شمرده، مست

دانند ... آیا اگر تمام اقوام و ملل در ظلّ یک دیانت درآیند و جمیع مردمان مانند برادر شوند، روابط محبّت و یگانگی  بالد می

میان ابناء بشر استحکام یابد و اختالفات مذهبی از میان برود و تباین نژادی محو و زائل شود، چه عیب و ضرری دارد ؟ ... بلی 

یا شما در اروپا نیز آتّه چنین خواهد شد ! این جنگهای بی ثمر و منازعات خانمان سوز منتهی شود و صلح اکبر تحقّق یابد ... الب

کنیم که پادشاهان و  به همین محتاج نیستید ؟ ... و آیا همین نیست که حضرت مسیح خبر داده ؟ ... با وجود این مشاهده می

ه عوضِ آنکه در سبیل سعادت و آسایش عالم انسان صرف کنند، خودسرانه در تهیّه وسائل دمار و زمامداران شما خزائن خود را ب

برند ... این جنگها و کشتارها و اختالفات باید قطع شود و ابناء بشر مانند یک قوم و یک عائله گردند  انهدام نوع بشر به کار می

 "یُحِبُّ العَالم ...... لَیسَ الفَخر لِمَن یُحِبُّ الوَطَنِ بَل لِمَن 

آورم، این بود کلماتی که با بیاناتِ دیگر من از بهاء شنیدم. اکنون بر عهده خوانندگان است که دقّت و  تا آنجا که به خاطر می

 برد یا ضرر ؟. مالحظه کنند آیا اینگونه تعالیم شایسته قتل و سجن است ؟ و آیا جهان از نشر و اشاعه آن نفع می
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 یکاظم بود که مرد خیاز آنان موسوم به آقا ش یکیبودند.  نیاز اهل علم و ارباب عمائم جزو مؤمن یا سابقاً عدّهبناب  در -19

محرّم و صفر به  یاهدر ماه یمسلمان امیّبوده است که در ا نیچن قشیتصد تیفیجواب بود. ک و حاضر ریمطّلع و منجذب و دل

عمو،  یملّا عل ،یخوان  هنگام اشتغال به موعظه و روضه یا . دفعهشده یو به وعظ مشغول م رفته یاز توابع مراغه م خرمازد یۀقر

کاظم  خی. لکن شکرده یصحبت م شیرا به سمعش رسانده و هر روز برا دیامر جد یدر خرمازد ندا ،یمراغ لیبرادر جناب دخ

را  یملّا عل التیو تأو نموده یم یجاهالنه معن خوانده یرا که در بشارت ظهور م یثیو احاد اتیو آ 1فییزرا تَ یملّا عل لیدال

 آن. نهد یم انیدر م الشیبوده. در مراجعت به بُناب مطلب را با ع شیخو یانصاف ی. امّا خود باطناً متوجّه بشده یمتعصّبانه منکر م

 یبود که تو از رو نیخود زدن است. بهتر ا هشیبه ر شهیت شیلجاجت به خرج دادن با دست خو نیدر امر د" : دیگو یزن م

 "حق به جانب او بوده دی. شایکرد یو مطالبش را عادالنه قضاوت م یداد یانصاف به گفتارش دل م

باره  نیو از حق در ا دیپرداخت و از بس نال ازیبالفاصله به مسجد رفت و به مناجات و راز و ن دهیزن بر خود لرز هاز گفت خیش

 : دینازل شده، به دستش رس یلوح امنع اقدس، که از قلم اعل نیاقعه او نیهفته پس از ا کیوش گشت. کمتر از مده دیمدد طلب

عَنِ اهلل  اءیمِنَ األش ءٌیش منَعَکَیَأن  اکَیّ. إمیذکرت نمود ایعل همبارک هکلم نیو به ا میدیرا شن تیکاظم ندا خیش ای ،هواهلل"

 کتابِهِ یو مشتعالً بنارِ أمرِهِ و عامالً بِما أنزَلَهُ ف اتِهیمالکِ ملکوتِ األسماء. کُنْ متمسّکاً بِحَبلِهِ و منقَطعاً عن دونِهِ و منجذباً بآ

 یو عَل کیکه سبب جذب قلوب است. و البهاءُ عل یبه حکمت و به اخالق و به اعمال مینما یم تی. تو و دوستان را وصعیالبد

 ".عیهذَا المقامِ الرّف یف هِیإنّا نُکَبّرُ عَلَ یالعل بِعبدِ یمَن سُمّ

 

********    ******** 

 

بعد از آنکه حضرت بهاءاهلل در آمل، بی سوادی علماء را آشکار نمودند، مأمورین حکومت جمال مبارک و چند نفر از  -20

آنها "خواستند ملّا باقر و حاج میرزا جانی و میرزا یحیی را چوب بزنند. جمال مبارک فرمودند :  اصحاب را توقیف کردند و می

. جمال مبارک را چوب بستند "مه آنها بر من است و عوض همه آنها مرا چوب بزنیدهمراهان منند و تقصیری ندارند، جریمه ه

  به قدری زدند که از پای مبارک خون جاری شد.

بعدها میرزا یحیی چند بار قیام بر قتل جمال مبارک نمود ولی به مراد خود نرسید. حضرت بهاءاهلل درباره او در لوحی فرمودند : 

  ."دم بر قتلم قیام نمودسنین به ید رحمت تربیت فرمونفسی را که در شهور و "
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بینند که در بازار  جناب حاج میرزا حیدر علی در بهجۀ الصدور نوشته اند که قبل از ایمان به امر مبارک شبی در خواب می -21

نه تشریف دارند و اجازه فرموده کنند که ایّها النّاس، حضرت خاتم االنبیاء در فالن خا قنادی اصفهان چهار تن از جارچیان ندا می

خواهد به زیارتشان برود. من به زیارت شتافتم و وارد خانه ای شدم که به آن وضع و هیئت عمارتی ندیده  اند که هر که می

بودم، چون داخل شدم و به عمارت فوقانی رسیدم دیدم حجره ای است مسقّف که اطرافش چند حجره است و حضرت رسول 

زنند و بعضی هم در حضور ادب ایستاده اند. من مشرّف شدم و بی اختیار روی پاهای مبارکشان افتادم. آن  دم میاکرم در آنجا ق

تواند بگوید هلل و فی اهلل و خالصاً لوجه اهلل رفتم و  کسی می"حضرت با دست مرحمت مرا بلند کردند و بعد ایستادند و فرمودند : 

ده باشند و بخواهند او را بکشند که چرا داخل شده ای و اگر این قسم نباشد به که همه اهل عالم شمشیر کشی ،وارد شدم

 بعد از خواب بیدار شدم. "تواند بگوید مقصودی جز خدا نداشتم حقیقت نمی

 ... چهارده سال از این واقعه گذشت و به مرور زمان خواب از نظرم محو شده بود تا آنکه در ارض سِرّ )ادرنه( وارد شدم و روزی

چهار پنج ساعت  ،شدم. در یکی از شبها که روزش مشرّف نشده بودم در قهوه خانه جنب بیت یکبار و گاهی دوبار مشرّف می

 ت تمنّای تشرّف را نداشتم. بغتتۀ درِأقا میرزا محمّد قلی نشسته بودم و کمال اشتیاق را به مشرّف شدن داشتم ولی جرآپهلوی 

فرمایند و  االعظم فرمودند بیا. چون رفتم دیدم جمال قدم در فضای بیت مسقّف مشی میقهوه خانه باز شد و حضرت سراهلل 

بعضی از احباب به کمال ادب در محضر ایستاده اند. به محض ورود سجده کردم و روی پای مبارک افتادم، مرا بلند کردند و 

شدم، که همه اهل عالم شمشیر کشیده باشند که او را بگوید هلل و فی اهلل و خالصاً لوجه اهلل وارد تواند  کسی می"فرمودند : 

 ."بکشند که چرا داخل شده ای

 من همان آن، بیان چهارده سال قبل و همان عمارت و همان جمال بی مثال در نظرم جلوه گر شد و بر دیوار بیت چون نقشِ

 دیوار منصعق گردیدم و آهسته آهسته از آن حال به خود آمدم متوجّه جمال اقدس ابهی شدم.

 

 

 

 

 

 

 



 روزگار محبوب

 

16 

 

 

رود و پس از شش ماه مسافرت رنج آور  آقا عبدالرّحیم بشرویی از طریق بغداد دیار بکر و موصل پیاده به ارض اقدس می -22

جون و باب سجن مسدود و مأمورین مسلّح قدم به قدم مراقب و رسد. در آن هنگام جمال قدم در قشله عسکریه مس به عکّا می

مواظب بوده اند که نفسی از واردین و زائرین قدم به زندان نگذارد. مشارً الیه در عکا با جناب نبیل زرندی مالقات و قصد خود را 

ت که در اطراف سجن سرگردانم و فرماید که من خود نُه ماه اس نماید، جناب نبیل می که تشرّف به ساحت اقدس است بیان می

رود و لباس خود را بیرون آورده  هنوز باب لقا بر وجهم مفتوح نگشته است. آقا عبدالرّحیم از ایشان جدا شده به کنار دریا می

نماید که از طبقه  شود. ناگهان مالحظه می شوید و پس از خشک شدن پوشیده و در اطراف حصار سجن به طواف مشغول می می

فرمایند.  شود که جمال قدم وی را به حضور دعوت می خواند، فی الفور متوجّه می نی قشله، دستی از پنجره او را به درون میفوقا

شود و احدی از او ممانعت  رسد و بی پروا از میان مستحفظین مسلّح عبور کرده وارد سجن می شتابان به باب قشله می

آورد، جمال مبارک بیانی به این مضمون  شرط ادب و خضوع را به جای می شود و نماید. وقتی به حضور مشرّف می نمی

فرمایند که هر چند به رنج افتادی ولی به گنج رسیدی، ما دیدگان محافظان را بستیم تا تو به لقای حقّ فائز شوی و قدرت و  می

 کن.عظمت او را به چشم خود ببینی. برو و آنچه مشاهده کردی برای احبّای الهی حکایت 

شود که در مراجعت به ایران به صاحبان آن  پس از شرف یابی و مرخصی از ساحت اقدس تعدادی لوح مبارک به او عنایت می

شوند. آقا عبدالرّحیم حین عبور از جلوی یک دکّان، آهسته و آرام بسته  تسلیم نماید. در بغداد مأمورین حکومت به او مظنون می

سپارد. مأمورین  اندازد و آن امانت را در قلب خویش به خدا می متوکّالً علی اهلل به داخل آن دکان میالواح را از بغل بیرون آورده 

شود و مبلغی هم برای مصارف  برند. داروغه از مصاحبه با وی خشنود می رسند و او را نزد داروغه می که در تعقیب او بودند می

گذرد،  رود و نزدیک غروب با احتیاط تمام از مقابل آن دکان می مذبور می دهد. اقا عبدالرّحیم به حوالی دکان سفر به او می

دارد. آقا عبدالرّحیم  امانت گران بها را مسترد می ،خواند و با تکبیر اهلل ابهی ناگهان صاحب دکان با اشاره دست او را به درون می

نماید و از طریق یزد و اصفهان و خراسان  امان مالقات میماند و با یاران آن س چند روز در بغداد منزل همان دکان دار بهایی می

 رساند. رود و الواح مقدّسه را به صاحبانش می به بشرویه می
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 فرمایند که خالصه آن چنین است : حضرت عبدالبهاء در تذکرة الوفا شرحی می -23

ایمان آورده و از یزد به نجف شتافته و پس از ارتفاع آقا میرزا جعفر یزدی که از طلّاب علوم اسالمی بوده به امر حضرت اعلی "

ندای جمال مبارک در بغداد به آن مدینه عزیمت کرده و تبدیل لباس نموده و کاله بر سر نهاده و به شغل نجّاری پرداخته و از 

و سایر احبّاء مسجون  عراق با جمال مبارک به اسالمبول رفته و سپس در ادرنه به خدمت قائم بود و در عکّا با جمال مبارک

شود و عاقبت طبیب او را  شده است. آقا میرزا جعفر در زمان حبس در قشله عسکریّه به مرض شدید مبتلی و اسیر بستر می

آورد و بستگان و منتسبینش به گریه و زاری انباز  شود و مریض نفس اخیر بر می کند و دیگر به بالینش حاضر نمی جواب می

 شوند. می

شود و  بروید مناجات یا شافی را بخوانید میرزا جعفر زنده می"فرمایند :  دهد، می ا جان خبر فوت او را به جمال مبارک میمیرزا آق

شوند در حالی که بدن سرد شده و جمیع آثار  . حضرت عبدالبهاء بر سر بالین او حاضر می"آید به نهایت سرعت به حالت اوّل می

شود و اعضاء به حالت اصلیّه عود  فرمایند، اندک اندک حرارت در بدن ظاهر می وت میموت ظاهر بوده، دعای شفا را تال

گذارد. بعد از آن واقعه مدّت مدیدی  نشیند و بنای مزاح و مطایبه می خیزد و می نماید و بعد از یک ساعت میرزا جعفر برمی می

 "کند اعظم به جهان الهوت پرواز میپردازد و عاقبت در سجن  نماید و کماکان به خدمت یاران می زیست می

 

********    ******** 

 

جواب عنایت  ،کردم خواستم حضور مبارک عرض کنم قلباً عرض می در احیان تشرّف هر وقت مطلبی داشتم که می -24

کردم. از جمله  داد که خود را فراموش می فرمودند زیرا هنگام تشرّف لسان یارای تکلّم نداشت و چنان حالتی دست می می

خواستم سؤال کنم این بود که آیا مقامات ائمّه قبل متفاوت یا مساوی بود، چه که به تصوّر خود شأن و مقام آنها  مطالبی که می

کردم و هیچوقت ممکن نشد که  شدم این مطلب را فراموش می م. تقریباً مدت شش ماه هر وقت مشرّف میدانست را متفاوت می

در بین راه از عکّا تا قصر همواره به این مطلب  رفتم این مطلب را قلباً عرض کنم. تا یومی از ایّام که به قصد تشرّف به قصر می

رفتم این مطلب را به قلب  راموش شود و حتّی وقتی از پله های قصر باال میمتذکّر بودم که مبادا حین تشرّف باز این موضوع ف

. چون به باال نظر کردم دیدم جمال قدم جلّ "مرحبا"سپردم. بغتتۀ صوت مبارک را شنیدم که فرمودند :  و فکر باطنی خود می

اموش شد، و فرمودند بسم اهلل و تشریف بردند خر پله ها بود ایستاده اند. باز آن مطلب به کلّی فرجالله روی آن پله بزرگ که آ

 در اطاق مبارک.

فرمودند و لوحی  بنشین. دم درب اطاق نشستم و طلعت مبارک در اطاق مشی میچون به حضور مبارک مشرّف شدم، فرمودند 

هلل آمدند و هلل گفتند و الی ائمه مِن ا"به اسم بنده نازل شد که تمام عبارات آن فارسی بود و در اواسط آن به مناسبتی فرمودند : 

. آن وقت بر بنده معلوم شد که مراتب و مقامات ائمّه اطهار مساوی بوده و کلّ از یک حقیقت و یک ذات بودند. "اهلل راجع شدند

 نهایت اینست که در مقامی مصداق فَضًّلنا بَعضهم علی بعضٍ گشتند.
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ستجوی این سرچشمه عظیم روحانی بوده تشرّف به حضور جمال برای مردی چون احمد که تمام ایّام حیاتش را در ج -25

رفت. وقتی که برای اوّلین بار به وجه منیر حضرت بهاءاهلل سیمایی آکنده از  مبارک تجربه ای خطیر و سراسر مهیّج به شمار می

ی بهجت افزای جمال قدم بود جذّابیّت، طراوت و قدرت نفوذ نظر افکند، حیران و از خود بی خود شد و تنها پس از استماع ندا

که به خود آمد. ... حضرت بهاءاهلل به وی اجازه فرمودند در بغداد بماند و محلّ اقامتش را در جوار بیت مبارک قرار دهد. احمد 

گردد. انسان بیش از این مگر چه  شود و به سعادتمندترین انسان روی زمین مبدّل می هم بالفاصله به کار دوزندگی مشغول می

؟ در زمان مظهر کلّی الهی زندگی کند، او را بپرستد، مورد محبّت و تفقّد حضرتش واقع شود و این چنین از لحاظ خواهد  می

 قلب و روح و حتّی مسکن و مأوا به معبودش نزدیک باشد.

، در حالی که اشک در یک بار هنگامی که درباره وقایع سال های اقامتش در جوار بیت مبارک حضرت بهاءاهلل از او سؤال کردند

وقایع آن ایّام به راستی وصف ناپذیر و عظیم و مهیمن بود و ایّام و لیالی ما مشحون از حوادث و چشمانش حلقه زده بود گفت : 

تجارب تلخ و شیرین. خاطرات و تجاربی که توصیفشان در توان هیچ کس نیست. فی المثل، یومی از ایّام هنگامی که جمال 

 (یعنی سیّد اسمعیل زواره ای)فرمودند، یک مأمور دولت به ایشان نزدیک شده اطّالع داد که یکی از پیروانشان  مبارک مشی می

 کشته شده و جسدش در ساحل رودخانه پیدا شده است. لسان عظمت جواب فرمودند :

ودیم، لهذا تاب نیاورده، خود را فدا کسی او را نکشته است، در پس هفتاد هزار حجاب نور، به مقدار سمّ ابره، خویش را به او نم"

 ."نمود

 

********    ******** 

 

کند روزی حضرت بهاءاهلل ذکر شهادت ملّا علی سبزواری را فرمودند که پس از آنکه او را برای  میرزا حبیب اهلل نقل می -26

غضب رگ گردنش را کمی برید، با شهادت حاضر کردند به جلّاد گفت که ابتدا یکی از رگ های گردن او را قطع کنند. میر 

ایّها النّاس، حسین بن علی در صحرای کربال حین شهادت فرمود هَل مِن "خون خودش ریش سفیدش را رنگین کرد و گفت : 

به چه این مرد " : جمال مبارک چند بار فرمودند ،. بعد از این بیانات"گویم هَل مِن ناظِرٍ ینظُرونی ناصرٍ ینصُرُونی، ولی من می

و آن  نشدند لی متأثّرو او را تماشا کردندمردم  ! شهادت داد دیانتبه حقّانیّت این  مبارک خود، با خون کلمات عظیمی ناطق شد

کند. کلیّه این حوادث در  تمام این حوادث غریب عظمت امر مبارک را ثابت می د.نفس بی گناه را با بی رحمی به شهادت رساندن

 ." رسید و نسل های آینده به آن افتخار خواهند کردصفحات تاریخ به ثبت خواهد 
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در اصفهان شخص متنفّذی به امر مبارک اقبال کرد و پس از مؤانست و مجالست با احبّا معلوم شد که او دیر زمانی به  -27

دهد که سالهاست  یگویند که این عادت را ترک کند و جواب م به او می 2شُرب مسکِرات معتاد بوده است. دوستان به کمال حَزم

ی شده اید خالف شرع را اهمیّت یکنند که چون شما بها گویند اگر مردم بفهمند خیال می است. می 3مبتلی است و ترکش مُتَعَسِّر

گوید جمال مبارک به خلوت من  بیند ! می گویند جمال مبارک که می گوید هیچکس جز شماها نخواهد فهمید. می دهید. می نمی

شوند تا آنکه موجبات تشرّفش به محضر جمال قدم  ر متعرّض نمیگبینند دی ون دوستان او را در این حالت میکاری ندارد. چ

کند که در اوّلین روز تشرّف به محضر مبارک با جمعی از زائرین در حضور ایستاده بودیم و  شود ... چنین حکایت می فراهم می

ه بودند، من که محو مشی و خرام مبارک شده بودم با خود گفتم جمال قدم فرمودند و مشغول بیانات نصحیّ جمال قدم مَشی می

مظهر کلّی الهی هستند بسیار خوب، موعود کلّ ملل و امم هستند صحیح و درست، امّا اینکه در بعضی از الواح مقام خودشان را 

من آمده،  یمال قدم در حین مشی به سوج ،؟ به محض خطور این فکرمُرسِلِ رسل و مُنزِلِ کتب خوانده اند چه تفسیری دارد 

شأن و مقام  ،بتُکُ لِنزِل و مُسُرُ لِرسِبلی، مُ"مخصوص فرمودند :  دست مبارک را روی شانه ام گذاشته، با ابهّت و عظمتِ

 ."ماست

پس اعمال و افعال  ،خواند من دیگر حال خود را نفهمیدم، بعد از این واقعه با خود گفتم نفس مقدّسی که افکار درونی مرا می

 بیند. برونی مرا هم می

 

********    ******** 

 

عبد حاضر چای به آقا "یومی از ایّام به حضور مبارک مشرّف شدم. فرمودند بنشین. چون نشستم به خادم اهلل فرمودند :  -28

به صورت جمال مبارک افتاد. دیگر . خادم اهلل یک استکان چای آورده به دست بنده داد. چون چای را گرفتم نظرم "طاهر بده

های ! چای ها را ریختی عبا را خراب "هیچ نفهمیدم و نتوانستم چشم از جمال بی مثال مبارک بردارم. یک وقتی فرمودند : 

 ."کردی، این عبا را حفظ کن لباس تو است تا عَجَم. ما هم در سفر سلیمانیّه فقط یک پیراهن و زیر جامه داشتیم

ت مبارک ملتفت شدم که استکان روی فرش افتاده و نعلبکی در دست بنده مانده و چای داغ روی عبا و لباس ریخته بعد از بیانا

 و به کلّی نفهمیدم.

 

 

                                                           
 استواری  -.  هوشیاری  2

 سخت و دشوار  . 3
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شدیم. یک روز صبح بعد از صرف چای با جناب نبیل مشرّف شدیم،  اکثر اوقات با جناب نبیل اعظم همراه مشرّف می -29

نده جوابی ب "آیا صبح چای نوشیدید یا نه ؟"، بعد سؤال فرمودند : "عبد حاضر چای به نبیل بده ولی به آقا طاهر نده"فرمودند : 

چای سفید "مودند : فر عرض کرد : سه پیاله. "؟  ک چند پیالههر ی"فرمودند :  .عرض نکردم. جناب نبیل عرض کردند : بلی

من همیشه با نان : عرض کرد  "ا ؟با نان خوردید یا ناشت"جاوه(. فرمودند :  مسه )چایعرض کرد چای نَ "؟نوشیدید یا نه 

. "چای نمسه را فرنگیان در دهان مار کردند و مار را کشته است"نوشد. فرمودند :  خورم ولی آقا طاهر همیشه ناشتا چای می می

سمیّت مار  گویی ! سَمیّتِ آن فوقِ چه می"ریاق )داروی ضدّ سَم( است. هیکل مبارک فرمودند : جناب نبیل عرض کرد پس تِ

 ."خوریم ! ما چای سفید می"بعد فرمودند :  "گویی تریاق است ؟ است که مار را کشته است، تو می

نمودیم. شش پیاله عصر و سه پیاله صبح. از این بیان مبارک  در آن اوقات بنده با جناب نبیل هر یک نُه پیاله چای صرف می

 کنم. ردم و از آن تاریخ تا کنون چای سفید استعمال میبنده چای را کم ک

 

********   ******** 

 

شیخ حسن زنوزی از مؤمنین اوّلیه به امر حضرت اعلی به کربال رفت زیرا به او فرموده بودند که تو باید به کربال بروی و  -30

در آن حین مرا نیز به یاد آور و محبّت و خضوع مرا  ،در آنجا ساکن شوی تا به چشم خود جمال حسین موعود را مشاهده کنی

به او تقدیم نما. روزی نزدیک باب داخلی حرم حضرت امام حسین به زیارت مشغول بود که برای اوّلین بار چشمش به جمال 

خواهم  می"دند : مبارک افتاد. هیکل انور با لطف و محبّت مخصوص به او توجّه نموده در حالی که دست او را گرفته بودند فرمو

شکر کن خدا را که در "زدند. ناگهان فرمودند :  و صحبت کنان با او قدم می "امروز تو را در کربال به بابی بودن شهرت دهم

 ."کربال ماندی و به چشم خود جمال حسین موعود را مشاهده نمودی

 شناخت. شدّت شادی و مسرّت سر از پا نمیشیخ حسن با سرور و حیرت موفور بیان حضرت ربّ اعلی را به یاد آورد و از 

 

********   ******** 

 

کند که روزی یکی از آخوندهای ایرانی که شخصی فربه بود به حضور مبارک آمد و اظهار داشت که لقب  نبیل حکایت می -31

 ."! اهللءانشا"است. هیکل مبارک در جواب فرمودند :  "خاتم المجتهدین"او 
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کنند که یک دفعه در قصر هنگام غروب مشرّف گشتم، جواد قزوینی در محضر  سمندری حکایت می جناب طراز اهلل -32

فرمودند و با هیمنه در  فرمودند و به این ذرّه اظهار عنایات النهایه می نمود و جواب عنایت می ض را عرض مییمبارک عرا

رما از بصره رسیده بود، هیکل مبارک یک دانه میل فرمودند. یک جعبه حلبی خ مخاطب می "طراز افندی"خطاب، بنده را به 

بعد یک مشت به بنده عنایت فرمودند. دفعه  "ببین چقدر ریز است !"فرموده هسته آن را به جواد عنایت فرمودند. فرمودند : 

فتم. فرمودند : خواهند به من مرحمت کنند لذا فوری دامن کت خود را جلو گر ثانی دست مبارک را به حلبی برده گمان کردم می

. و این بار خرما را به جواد عنایت فرمودند. آن روز هم با کمال مسرّت و "کند، اینجا سجن اعظم است زیاد بخوری ضرر می"

 مفتخر شدیم. "فی امان اهلل"نشاط از محضر مبارک مرخّص شده و به کلمه 

 

********    ******** 

 

 کند : کایت میجناب احمد یزدی مخاطب لوح احمد عربی ح -33

حتّی در و پنجره اطاقها را هم کندند، من خود را در  روزی ارازل و اوباش به مؤمنین هجوم کرده هر چه داشتیم بردند"

رسید. چون توقّف در  بادگیرخانه مخفی نمودم و چهل روز و شب در آنجا به سر برده مخفیانه نان و آب مختصری به من می

ر شد عازم بغداد شدم و پنج سال بود که جمال مبارک در بغداد ورود فرموده بودند. چون از شهر خارج شدم به سِّعَتَکاشان مُ

شخصی برخوردم که او مسافر بود، ما هم او را نشناخته و به اسم زائر کربال خود را به هم معرفی کرده و تمام راه را تا بغداد به 

چون وارد بغداد شده به طرف بیت مبارک رفتیم. رفیق خود را به همان طرف عازم  ادای صالت و آداب اسالمی مشغول بودیم و

دیده و فهمیدم که هر دو مؤمن بوده ایم و از یکدیگر تقیّه کردیم. پس از ورود بیت مبارک و حصول تشرّف، هیکل مبارک به 

)این بیان مضمون بیان مبارک حضرت  "شود ؟! فی میرود در بادگیرخانه مخ شود می آدمی که بابی می"من توجّه فرموده و فرمودند : 

 (و عین بیان مبارک نیست بهاءاهلل است

********    ******** 

 

 : کنند می تیاکبر حکا لینب جناب -34

 اریعالم و فاضل و بس یمعروف به مقدّس که شخص ،یصادق خراسان با جناب آخوند ملّا محمّد ،یاز روزها، طرف عصر یروز

آرا در   که دست شاهزاده ملک یءاهلل در حالتااثناء حضرت به نیا که در میبود، نشسته و مشغول صحبت بود القدر  لیوقور و جل

بلند شده  اریاخت یوقار بود، ب کلیکه ه ،ی. به محض ورود، جناب مقدّس خراسانندشد یرونیدست مبارکش بود از کوچه وارد ب

 .دیزیبرخ ! آخوند":  افروخته فرمودند هحرکت ناپسند آمده با چهر نیءاهلل را اابهءاهلل افتاد. حضرت احضرت به یها  قدم یرو

 رفتند. رونیآرا ب  و فوراً با ملک "دیرا موقوف کن ها یباز دیمر نیا
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یک روز صبح زود وقتی جمال مبارک از منزل خارج شده بودند، آقا سیّد حسن شیرازی سراسیمه وارد خانه شد و پرسید :  -35

من به او چای تعارف کردم و گفتم :  "گویید ؟ چه می". او گفت : "به کنار رودخانه رفته اند"جواب دادم :  "کجا هستند ؟ آقا"

دانید که دیشب جلسه ای در حضور شیخ  شود ... قیامت شده ... آقا می آقا ! دنیا دارد زیر و رو می". او گفت : "بر خواهند گشت"

دند و با والی نیز نوعی به توافق رسیده اند. چطور است که جمال مبارک به کنار رودخانه رفته اند عبدالحسین و قنسول گرفته بو

 ."؟ آنها خیال دارند فردا حمله را آغاز کنند !

خواست  کرد که چه اتّفاق افتاده است، جمال مبارک از در وارد شدند. آقا حسن فوراً می در حینی که او داشت برایم تعریف می

و شروع به صحبت فرمودند.  "بگذارید راجع به مطالب دیگری حرف بزنیم"خود را ابراز کند ولی جمال مبارک فرمودند :  نگرانی

و به این  "اینها هیچ فایده ای ندارد"باالخره آقا سیّد حسن اصرار ورزید که درد دلش را بگوید ولی جمال مبارک فرمودند : 

 سپس به خانه اش رفت.صورت آقا سیّد حسن برای نهار ماند و 

حاجی  عصر آن روز جمال مبارک از خانه خارج شدند. احباب در اطرافشان حلقه زده بودند. در بین آنها دو نفر به نامهای

زدند و سپس رو  قا محمّد جواد اصفهانی وجود داشتند که افرادی دو رو بودند. جمال مبارک به باال و پایین قدم میآعبدالحمید و 

آیا خبرها را شنیده اید ؟ مجتهد ها و قنسول دست به دست هم داده و بیست هزار نفر را جمع "بّاء نموده فرمودند : به جمع اح

بروید به آنها بگویید که "کار را مخاطب قرار داده فرمودند : . آن گاه آن دو شخص ریا"داده اندکرده اند بر علیه ما حکم جهاد 

. آن دو "ن، دو نفر را خواهم فرستاد که آنها را تا کاظمین عقب برانند. اگر جرأت دارند بیایندقسم به خدای یگانه، خداوند عالمیا

 دانید چه شد ؟ همه آن جمع متفرّق شدند ! نفر به سرعت رفتند و آنچه را شنیده بودند برای آنها بازگو کردند و بعد می

 

********    ******** 

 

نویسد حاجی ابوالحسن شیرازی پدر میرزا محمّد باقرخان دهقان که در هنگام سفر حضرت اعلی  حاجی میرزا حبیب اهلل می -36

چطور شد که "برای زیارت مکّه معظمه با آن حضرت در یک کشتی همسفر بود به حضور حضرت بهاءاهلل عرض کرد : 

احبّاء شده  رطنت کند و خداوند او را که آنقدر باعث ضُرّ امر و آزاناصرالدّین شاه توانست پس از شهادت حضرت نقطه اولی سل

 "بود حفظ نمود، در حالی که یزید پس از شهید نمودن امام حسین بیش از سه سال عمر نکرد ؟

به خاطر عمل خالف بعضی از مؤمنین اوّلیه که قصد جان وی را کردند خداوند او را "حضرت بهاءاهلل در جواب فرمودند : 

 ."شمول لطف خود قرار داد، ولی او هم به سزای اعمال خود خواهد رسید و شما آن را خواهید دیدم
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حضرت بهاءاهلل در لوحی خطاب به عالی پاشا صدر اعظم عبدالعزیز خلیفه عثمانی، ارزش عالم خاکی را ضمن بیان حکایتی  -37

 فرمایند : از دوران طفولیت خود چنین بیان می

بود در طهران اراده تزویج نمود و  وان که کبیرخْوالد از برای یکی از اِ ،بلوغ نرسیده حدّه غالم طفل بود و بوقتی که این "

مشغول بودند. روز آخر مذکور نمودند امروز بازی شاه سلطان سلیم است و  جشنه چنانچه عادت آن بلد است هفت شبانه روز ب

نمود، تا آنکه در صحن  مالحظه می د و این غالم در یکی از غرف عمارت نشستهت بسیار شو اعیان و ارکان بلد جمعیّ از امراء

می آمد، از خیمه بیرون آمده  نظره بری بقدر شِه هیکل انسانی که قامتشان به ب خیمه بر پا نمودند. مشاهده شد صوری عمارت

جاروب مشغول شدند و ه آمدند، مشاهده شد که ببعد صوری دیگر بیرون  ها را بگذارید. آید کرسی نمودند که سلطان می ندا می

نمود که برای سالم در  خبارپاشی. بعد شخصی دیگر ندا نمود، مذکور نمودند جارچی باشی است، ناس را اِ خری به آباُ ءعدّه

رسم عجم است و جمعی دیگر با تبرزین و همچنین جمعی  حضور سلطان حاضر شوند. بعد جمعی با شال و کاله، چنانچه

کمال ه ب فلک آمده در مقامهای خود ایستادند. بعد شخصی با شوکت سلطانی و اکلیل خاقانی اشان و میر غضبان با چوب ورّف

بر تخت متمکّن شد. و حین جلوس صدای  تمکین خری آمده در کمال وقار و سکون وف اُو یتوقّ ةًم مرّتبختر و جالل یتقدّ

 سلطان را احاطه نمود. بعد که مرتفع گشت مشاهده شد که سلطان نشسته و وزراء و یک و شیپور بلند گردید و دخان خیمه وشلّ

گرفته آوردند. از نفس سلطان امر شد که گردن  در حضور ایستاده اند. در این اثناء دزدی های خود مستقرّ امراء و ارکان بر مقام

ار حضّه خون بود از او جاری گشت. بعد سلطان به بیه بو آب قرمزی که ش را زده باشی گردن آن او را بزنند. فی الفور میر غضب

چند فوج از عساکر با  دّ یاغی شده اند. سان عسکر دیدهح رنموده در این اثناء خبر دیگر رسید که فالن س بعضی مکالمات

جنگ مشغولند. این وپ شد. مذکور نمودند که حال در تاستماع صداهای  مور نمود. بعد از چند دقیقه از ورای خیمهأطوپخانه م

بعد از مقدار بیست دقیقه . ر که این چه اسبابیست ! سالم منتهی شد و پرده خیمه را حائل نمودندمتفکّر و متحیّ غالم بسیار

او سؤال نمودم : این جعبه چیست و این اسباب چه بوده ؟ مذکور  در زیر بغل. از ای شخصی از ورای خیمه بیرون آمد و جعبه

اقتدار که مشاهده  اسباب منبسطه و اشیای مشهوده و سلطان و امراء و وزراء و جالل و استجالل و قدرت و یننمود که جمیع ا

 نظر اینه جمیع اسباب دنیا ب ،که از آن یوم هِندِن عِمِ ۀٍمَلَکَبِ ءیشَ لَّکُ قَلِذی خُبّی الَّرَ وَفَ  فرمودید، اآلن در این جعبه است.

چنین ه نمودم که ناس ب ب مینخواهد داشت. بسیار تعجّ نداشته و 4رقْلی وَردَقدر خَه بداً بآید و اَ میغالم مثل آن دستگاه آمده و 

نمایند.  می عین الیقین مالحظهه را ب وال آنرین  قبل از مشاهده جالل هر ذی جاللی زَآنکه متبصّ نمایند، مع امورات افتخار می

صدق و انصاف طی ه هر نفسی الزم است که این ایّام قلیله را ب هیدا. براللّه شَفی بِکَ ه وَبلَوال قَأیت الزَّد رَقَ ا وَلّیئاً اِأیت شَما رَ

خزائن مشهوده و  قدم عقل و عدل رفتار نماید. عنقریب جمیع این اشیاء ظاهره وه ب اًموفّق نشد اقلّ عرفان حقه نماید. اگر ب

مثابه همان جعبه. و جمیع ه جعبه قبر تشریف خواهند برد، ب ره درنفوس متکبّه و عساکر مصفوفه و البسه مزیّنه و زخارف دنیویّ

نکرون. یَ رون وَذین یَالَّ نَن مِکُال تَ بر وَعتَبوده و خواهد بود. اِ 5بیانعب صِافتخارها در نظر اهل بصیرت مثل لَ این جدال و نزاع و

مقصود آنکه سر  عی نداشته و ندارند.مبتالیند و ابداً هم از امثال تو توقّ از این غالم و دوستان حق گذشته، چه که جمیع اسیر و

باشید که ضرّی  ی، بی جهت متعرّض عباد اللّه نشوی، تا قدرت و قوّت باقیست در صدد آنیشعور آه ب از فراش غفلت برداری و
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ید، خود یر امورات و اختالفات دنیای فانیه نمامشاهده د عین الیقینه ید و بیانصاف آه ید. اگر فی الجمله بیاز مظلومی رفع نما

 "... دنیا مغرور مشوه مثابه آن بازیست که مذکور شد. بشنو سخن حق را و به ب ید که جمیعیاقرار مینما

 

********    ******** 

 

 کند : چنین بازگو می میرزا ابوالفضائل گلپایگانی در یکی از آثار خود مطلبی را که خود از یکی از روحانیون شنیده بود -38

در مجلسی که حضرت بهاءاهلل حضور داشتند میرزا نظر علی قزوینی مرشد معروف صوفیه که در نزد محمّد شاه قرب و منزلت 

گفت اگر االن نوکر من به من بگوید که  داد و در مورد خودش می سخن می فراوان داشت راجع به مدارج عالیه یک انسان دادِ

خواهد انقطاع من به درجه ایست که عدم عالقه خود را به دیدار او ابراز خواهم داشت.  ی درب خانه مرا میعیسی مسیح در جلو

گروهی در آن مجلس خاموش ماندند و عده ای دیگر بر سبیل تملّق زمزمه های تحسین آمیز سر دادند. در این میان فقط میرزا 

شما به "ه نسبت به آن مظهر الهی چنین بی حرمتی کرده بود فرموده : حسینعلی بود که به سخن آمد و رو به درویش قزوینی ک

ورزند، با همه اینها اگر میر غضب دربار با ده نفر از  له به شما ارادت فراوان می شخص اعلیحضرت خیلی نزدیک هستید و معظمٌ

مردانش به درب این خانه بیاید و بگوید که اعلیحضرت شما را احضار کرده اند آیا شما همینطور آرام خواهید ماند یا دچار 

نمود و آنگاه گفت : در واقع نگران خواهم شد.  میرزا نظر علی قبل از آنکه جوابی بگوید لحظه ای مکث "شوید ؟ تشویش می

 "پس بنابراین درست نیست که اینگونه قاطعانه ادّعا کنید !"حضرت بهاءاهلل فرمودند : 

 بنا به روایت میرزا ابوالفضائل این سخنان محکم حضرت بهاءاهلل حاضرین را به سکوت وا داشت.

 

********    ******** 

 

ا فرمایید با احبّ ا گفتند اجازه میآق"روزی که احبّاء در محضر مبارک مشرّف بودند، میرزا ضیاءاهلل وارد شد و عرض کرد :  -39

 ."آقای غصن اکبر": عرض کرد  ،"خواهد ؟ کی این اجازه را می"فرمودند :  "برویم ؟ جنینه باغ به

مَن طافَ حولهُ  آن یک آقا هماسم دارند،  بقیه همه، هست "اآق"فقط یک نفر "فرمودند :  جمال قدم با حالتی برافروخته

 ."االسماء غصن اعظم است
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 هی را که دربارییاودو فقره ر برای شاگردان خویش مجتهد نوری ،نور مراجعت فرمودند ه حضرت بهاءاللّه از خطّهک وقتی -40

جمعی از مردم ایستاده  خواب اوّل این بود که گفت در میان .داد بیان کرد آنها اهمّیّت میه بود و خیلی ب حضرت بهاءاللّه دیده

 من خیلی خوشحال شدم و با .حضرت صاحب الزّمان در آنجا تشریف دارند گویند کنند و می منزلی اشاره میه بودم دیدم همه ب

نگذاشتند وارد شوم تعجّب منزل که رسیدم مرا  حضور حضرت برسانم. دره طرف آن منزل رفتم که زودتر خود را به سرعت ب

ورود  ،حضور مبارک بروده ب گفتند حضرت قائم با یک نفر مشغول مذاکره هستند هیچ کس حقّ ندارد کردم و سبب پرسیدم

 ات مأمورینی که درب منزلاز هیئت و خصوصیّ، باشد حضور حضرت می من خواستم بدانم چه کسی در  اکیداً ممنوع است.

دیگر در خواب دیدم که چند صندوق در  مرتبه است. باط کردم که آن شخص جلیل حضرت بهاءاللّهایستاده بودند چنین استن

باز کردم دیدم همه پر از  صندوقها را .حضرت بهاءاللّه استه من گفت این صندوقها متعلّق به شده یکی ب من گذاشته محلّی دورِ

 کند. آنها چشم را خیره می جواهر گرانبها نوشته شده و تابشِحروفش با  کتابها را باز کردم دیدم تمام کلمات و ،کتاب است

 از خواب بیدار شدم. حدّی بود که از شدّت حیرت و تعجّب بغتۀًه نورانیّت و تابش آن جواهرها ب

 

********    ******** 

 

مبین روشن شد، هیکل انور در اوّلین دفعه ای که به حضور جمال اقدس ابهی جلّ کبریائه بار یافته و دیده اش به جمال  -41

به نظرش آشنا آمد و یقین کرد که قبالً آن طلعت نوراء را زیارت کرده، امّا در کجا و چه موقع این تشرّف برایش حاصل شده 

یافت، در آن مسئله حیران بود، تا آنکه روزی هنگام تشرّف به او خطاب فرمودند :  6معلومش نگردید و چند نوبت که شرف مُثُول

 ."اوهام را بسوزان 7اصنامِ ،اءورق"

جناب ورقاء از این بیان مبارک دفعۀً به یاد آورد که هنگام طفولیت در عالم رویا به فوز لقاء فائز گردیده و شرحش این است که 

در اوان طفولیت شبی در خواب دید که در باغچه منزل مشغول عروسک بازی است و در بین بازی خدا آمد و عروسک ها را از 

دستش گرفته و در آتش افکند و او فوراً بیدار شد و صبح به پدر و مادر گفت که من دیشب خدا را در خواب دیدم، والدین به او 

توان دید که تو او را دیده باشی، و این رویا به مرور زمان از خاطرش محو  پرخاش کردند که این چه حرفی است مگر خدا را می

ارک نام سوزاندن اوهام اصنام را بردند جناب ورقاء به حکم تداعی معانی سوختن عروسک به شده بود تا موقعی که جمال مب

 یادش آمد و تعبیر رویای خود را در عالم شهود مشهود دید.

 

 

                                                           
 . حاضر شدن در محضر شخصی )بزرگوار( 6

 ت ها. بُ 7
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در پایتخت عثمانی رویه حضرت بهاءاهلل بر این پایه استوار بود که از تصویب و حمایت نقشه های شرورانه آنان کامالً  -42

فرمودند زیرا امر مبارک کوچکترین رابطه ای با اینگونه خیانت ها و فتنه ها و هسادها نداشت و این همان روشی بود  یامتناع م

نمود. بنا به اظهار آقا رضا، حضرت بهاءاهلل با لحنی شدید و سرزنش  که هجده قرن قبل حضرت مسیح نیز عیناً آن را تعقیب می

رفت و کوشش فراوان داشت که به هر ترتیب ممکن بابی  از توطئه گران به شمار می آمیز خطاب به حاجی میرزا صفا که یکی

ما با این  "ها را از استانبول به یکی از گوشه های قاره اروپا تبعید کند و اکنون چهره واقعی خود را آشکار کرده بود فرمودند : 

ولی "گفت :  . حاجی میرزا صفا با تزویر آشکاری می"تعداد قلیل، تا شهادت آخرین نفر بر سر حرف خود باقی خواهیم بود

تو مرا از "نویسد هیکل مبارک در پاسخ وی فرمودند :  . چنان که آقا رضا می"توان در مقابل یک دولت ایستادگی کرد نمی

ریکه قدرت و ترسانی ؟ اگر تمام دنیا با شمشیرهای برهنه بر من یکّه و تنها حمله ور شوند باز خود را بر ا قدرت دولت می

بینم، سرنوشت کلیّه مظاهر الهی این بوده که مورد ظلم و ستم قرار گیرند ولی این مخالفت ها هیچگاه آنان  عظمت جالس می

 ."را از اظهار کلمه الهی منع ننمود و از مقصد خود باز نداشت

********    ******** 

 

روزی با جناب نبیل اعظم مشرّف بودیم. جمال مبارک روی صندلی جالس بودند و ما هر دو در حضور مبارک ایستاده  -43

 حکیم سنائی است :خوانم، و این شعر از  یک شعر برایت می"بودیم. در این بین به حقیر فرمودند : 

 هر چه بینی جز هوی آن دین بود در دل نگار                 هر چه بینی جز خدا آن بت بود بر هم شکن                  

 "یا درآی و همچو مردان گوی و در میدان فکن                  ی پیش کن   ییا برو همچون زنان رنگی و بو               

 

********    ******** 

 

و عرض کرد که دیروز چند نفر از اشرار روزی یکی از مالزمان سفارت ایران در بغداد به حضور جمال قدم مشرّف شد  -44

ایرانی را که به دولت خیانت کرده اند گرفته ایم، یکی از آنها اظهار کرد که از مخلصین و مؤمنین شماست و ما نظر به احترام 

احدی در " : خواهیم بدانیم تکلیف ما با او چه خواهد بود. جمال مبارک فرمودند شما تا حال با او کاری نداشته ایم و اینک می

عالم به من نسبت ندارد مگر کسانی که در اعمال و اقوالشان به من اقتدا کنند به نوعی که اگر جمیع اهل عالم بخواهند آنان را 

از راه راست، اخالق حسنه و اعمال پسندیده منحرف کنند نتوانند و هیچ کس به آنان چه در امور دولت و چه در مسائل دیانت 

این میرزا موسی برادر اَبی و اُمّی من " : و بعد به جناب کلیم که در حضور مشرّف بود اشاره نموده فرمودند ،"ایدایرادی وارد ننم

است و از کودکی تا حال با من بوده، اگر او به امری که منافی دین و دولت است قیام کند و بر شما ثابت شود، اگر او را تنبیه و 

اهم بود. شما هم نباید شفاعت احدی را درباره او قبول کنید. این میزان است نه آنکه هر ت نکنید من از شما ناراضی خوسسیا

. مالزم سفارت به "کس هر عمل قبیحی که می خواهد مرتکب شود و خود را به من نسبت دهد و شما هم از او قبول کنید

 کمال خضوع از محضر مبارک مرخّص شد.
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دانستند که عاقبت آنان چه  جمال قدم و عائله مبارک از ادرنه سرگون شوند و احبّا نمیوقتی دستور باب عالی صادر شد که  -45

دهند گلوی خود را با تیغ برید. در همان هنگامه که عساکر  خواهد بود، حاج جعفر که تصوّر کرد به اصحاب اجازه همراهی نمی

خبر به جمال مبارک رسید. فوری به عیادت او تشریف بردند، اطراف خانه را احاطه کرده و غوغا و هیاهو از هر سو بلند بود، این 

ورزد. جمال قدم سر او را روی زانوی خودشان گذاشتند و دست به  معلوم شد که حاج جعفر از قبول دکتر و بخیه گلو امتناع می

م و یقین کن که کالم خواه به خون حضرت اعلی قسم که من به هر جا وارد شوم تو را می"سر و صورت او مالیده فرمودند : 

شود. حال حرکت شما مناسب نیست بگذار معالجه کنند و بهتر بشوی و بتوانی حرکت کنی، من فوری تو را خواهم  من دو نمی

 . حاج جعفر پس از حصول اطمینان تن به معالجه داد."خواست

 

********    ******** 

 

ه فراموش نشدنی که برای اوّلین بار در کربال در خدمت محبوب تازه حال و مشاهدات خود را در آن لیل میرزا آقاجان شرح -46

 : نحو برای نبیل نقل نموده است چنین یافته خود گذرانده و آن حضرت میهمان حاجی میرزا حسن حکیم باشی بودند

 فرمودند بیتوته میجا  بردند و در همان سر میه در باالی بام ب برحسب عادت شب را چون فصل تابستان بود جمال اقدس ابهی

مجرّدی ه خواب رفتند من هم با اجازه مبارک در چند قدمی ایشان به استراحت پرداختم. به که هیکل اقدس ب ... آن شب وقتی

جانب من در ه مشغول شدم مشاهده کردم که هیکل اطهر قیام فرموده و ب هصلو که از جا بر خاستم و در گوشه بام به ادای

فرمودند  عقب مشی می در این هنگام در حالی که جلو و ."! هم بیداری تو"عبد نزدیک شدند فرمودند  اینه حرکتند و چون ب

تالوت آیات مشغول گردید. قلم از وصف آن صوت ملیح عاجز و بیان از تبیان کلمات که از فم مبارکش صادر ه لسان قدم ب

 شد و هر کلمه که از ریای نور در مقابل دیدگانم مجسّم میداشت هزاران د وجود برمی هر قدمی که آن ساذج شد قاصر است. می

گشت. در این حال که اشعّه نار بر آن هیکل  گردید هزاران عالم جالل و عظمت در برابر وجهم مصوّر می لسان اطهرش القا می

درخشید اندکی توقّف فرموده و با بیانی لطیف که زبان توصیف آن  النّهار می  ۀرائع انور تابیده و جمال منیرش چون آفتاب در

اهلل  متعال امراهلل ظاهر و ارادة خداونده قسم ب ،قلب محفوظ دار نصیحت مرا بپذیر و در صدفِ ،ای فرزند": نتواند نمود فرمودند 

ه آن ورقاء احدیّه ب بدین نحو ."ه منماکلمات الهیّه متمسّکند توجّ تحریفه که ب نسخنان بیهوده اهل بیاه غالب خواهد شد. ب

اطاق حضرتش منتقل و ه آنگاه فراش هیکل مبارک را ب ترنّم و تغنّی مشغول و به نزول آیات مألوف بود تا فجر طالع گردید.

 .پس از تهیّه چای از محضر مبارکش مرخّص شدم
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کاله که هنوز بر رأس مبارک  اهده نمودم که با شبیومی جمال مبارک را بین فجر و طلوع آفتاب مش ،قبل از ایّام هجرت -47

قدرت  در این حین چنان آثار اضطراب و تشویش در هیکل اقدس مشهود بود که .شدند طور بغتی از بیت خارج میه بود ب

این ":  این بیانات قهریّه ناطقه شدّت ب کمال غضب وه مواجهه با وجه مبارک از من سلب گردید. هیکل قیّوم در حین مشی ب

ه الحال نیز ب ،زرین نداشتند 8لِجْنفوس همان نفوسی هستند که مدّت سه هزار سال به پرستش اصنام مألوف و معبودی جز عَ

چه نسبتی بین این نفوس واهیه سافله و طلعت احدیّه موجود و چه ارتباطی بین این عبده اوثان و مقصد  ،همان اوهام معتکف

 ) ترجمه ( "هود.اعلی و غایت قصوای حبّ و شوق مش

خره فرمودند تا آنکه باال  ."بدنم خارج گردید ی روح ازیمن از هیمنه این بیانات بر جای خشک شده و گو" گوید میرزا آقاجان می

مون. بگو این قائِ هِمرِاَبِ لٌّکُ وَ هُلَ بادٌعِ لٌّاهلل کُ وَاهلل هُ بحانَل سُاهلل قُ یرُغَ جٍرِّفَن مُل مِاین عباد بگو این ذکر را بخوانند هَه ب": 

شاید جمال الهی کشف نقاب کند و انوار  ،حال نوم و یقظه تالوت نمایند روز در اذکار منیعه را پانصد بار بل هزار بار شب و

لسانه االطهر همین آیه ه بعد دریافتم که آن وجود اقدس نیز ب. "سبحانی از مشرق اراده رحمانی بر عالم و عالمیان اشراق نماید

وجه انورش محسوس و مشهود بود. در آن ایّام هیکل مبارک غالباً ذکر فراق  فرمود در حالی که آثار حزن شدید بر را تالوت می

کرد. هنگامی  فرمودند که از جمیع کناره خواهند جست ولی احدی از احبّا مقصود و منظور مبارک را درک نمی ی مییو جدا

 ."مکث نمودیم ولی ادنی توجّه و اقبال و کمترین تذکّر و انتباهی از آنان مشاهده نگردیدچندی در بین این قوم " : فرمودند می

قرار مشاهده فرمودند قبل از وقوع حوادث شدید تری مصمّم بر ترک عراق گشتند  ل چون جمال مبارک اوضاع را بدینآبالم

از قبل  ،فی الجمله بر امورات محدثه بعد اطّالع یافتمچون " : فرماید بنفسه المهیمنۀ علی االمکان می چنانکه در کتاب ایقان 

 و مقصود جز این نبود که محلّ اختالف احباب نشوم و مصدر انقالب ...  مهاجرت اختیار نمودم و سر در بیابانهای فراق نهادم

اجعت نبود و خدا که این مهاجرتم را خیال مره اصحاب نگردم و سبب ضرّ احدی نشوم و علّت حزن قلبی نگردم. قسم ب

 ."مسافرتم را امید مواصلت نه

 

********    ******** 

 

منزل بنده با جناب نبیل پهلوی بیت مبارک حضرت کلیم بود که در خان سوق ابیض واقع است. چون بنده همیشه با  -48

نرسد. آن روز بنده در  کردم جناب نبیل تسبیح بنده را گرفته به سقف آویختند که دیگر دست بنده به آن تسبیح استخاره می

این تسبیح از کی است که در "منزل جناب نبیل مهمان بودم، جمال قدم جل ذکره االعظم تشریف آورده از نبیل پرسیدند : 

 عرض کرد تسبیح آقا طاهر است. "اینجا حبس کرده ای ؟

مبتدی از قضایا و تواریخ انبیای قبل کنی اوّل با  هر وقت در یزد تبلیغ می"آن روز ضمن بعضی بیانات به بنده فرمودند : 

 ."صحبت کن

                                                           
 موسی ساختند و بنی اسرائیل را دعوت به پرستش آن نمودند. . گوساله. مقصود گوساله زرّینی است که سامری در غیاب حضرت 8
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به قدری او را زده  ،یکی از اصحاب اولیّه حضرت نقطه اولی به نام حاج محمّد تقی در نیریز گرفتار اذیّت و آزار اشرار شد -49

جسد بی جان به خواب بودند که یارای حرکت نداشت، به هر زحمتی بود از نیریز خارج شد و در دو سه منزلی بیرون شهر مانند 

 رفت. این است حکایتی که خودش نقل کرده است :

دانستم که در بغداد  در عالم رویا جمال قدم را زیارت کردم با آنکه ایشان را ندیده بودم ولی یقین داشتم که خودشانند و می

صدمات زنده بمانی. محزون مباش و نزد همه  را حفظ کردم که با آنو من ت" : تشریف دارند. سر بر قدمشان نهادم، فرمودند

همیشه ": عرض کردم  ."! توکّل که داری": . فرمودند "نه خرجی دارم و نه طاقت پیاده رفتن": . عرض کردم "من به بغداد بیا

نهری که  . در این حین از خواب بیدار شدم با حیرت فوق العاده دیدم کاروانی درکنار همان"خود را متوکل علی اهلل میدانسته ام

در میان آنان پیاده نیز  .روند وّاری هستند که از کرمان به کربال برای زیارت میمعلوم شد زُ ،ام بار انداخته اند من به خواب رفته

ناگاه شخصی از چادری بیرون آمد و به سمت من روانه شد و به من گفت با من بیا. حیرت زده بر جای ماندم ولی آن  .بسیار بود

همین دستور را تکرار کرد. دنبال او رفتم و به چادر داخل شدم. مردی خوش سیما که چند نفر نیز در حضورش  شخص دوباره

بودند به احترام من به پا خاست و مرا پهلوی خود نشاند و گفت دیشب حضرت امام حسین علیه السالم را در خواب دیده ام و 

بینم به من سپرده و فرمودند که این حاجی میهمان من  در تو می شخصی را با همین قیافه و مشخصات و عالمات که االن

ی از اسم و تا کربال پیش تو باشد و لهذا تو تا کربال میهمان منی. خالصه این مرد متشخّص مرا با خود حرکت داد و حتّ ،است

اده و تأکید در میهمان نوازی کرد که امام علیه السالم همین تو را به من نشان د من هم جویا نشد و مرتّب تکرار میرسم 

گفت باید تا کربال با من باشی. گفتم همان وجود  .شوم دیم گفتم من اینجا از شما جدا میفرموده است. با این حال به بغداد رسی

 بالمانم و به کر مبارکی که مرا به شما سپرده به خواب من هم آمده و مرا به بغداد دعوت فرموده است و لهذا من در بغداد می

آیم. میزبان رنگش پرید و با لحنی معذرت آمیز گفت راستش را بخواهی امام حسین به من فرمود که شما را تا بغداد  نمی

چون به حضور جمال قدم مشرّف شدم همان هیکل مبارکی را که در خواب و با من به کمال محبّت وداع کرد. همراهی کنم 

 یه قرار گرفتم.مورد عنایت النها دیده بودم زیارت کردم و
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گردد که شرح ایمان میرزا آقا خان ملقّب به  در انتهای این مجموعه حکایتی از حیات حضرت اعلی نقل می

 کند : را بیان می "بشیر الهی"

 

حسین د ا محمّآقا ملّ پسرملقّب شد  "بشیر الهی"که از طرف حضرت عبدالبهاء به  "بشیر السّلطان"میرزا آقا خان ملقّب به  -50

د حسین از مؤمنین اولیّه ظهور بیان و به حضرت اعلی ارادت و ایمان قلبی ا محمّاز فضال و خوش نویسان معروف شیراز بود. ملّ

شهر نزد ایشان  محترمینِ راسخ داشت شخصی بود بسیار حلیم و سلیم و عابد و منقطع، حرفه رسمی اش تدریس یعنی اطفالِ

تشرّف به ایمان به حضرت اعلی پدر خود ملّا محمود پسر میرزا علیرضا خان جواهرشناس  کردند. پس از کسب علم و فیض می

ی یک دفعه او را برای تشرّف به حضور فتحعلی شاه را که از فضال و شعرای آن عصر بود به دین جدید دعوت نمود و حتّ

گردید. لهذا جسورانه اعتراض نمود و پس از حضرت نقطه اولی برد ولی حجاب علم و غرور فقاهت مانع از ایمان و هدایت 

کرد مراجعت نمود. به محض  شان و عصبانی که از انقالب درونی حکایت مییساعتی مذاکره و مکابره مؤمن نشده با حالتی پر

ورود به منزل به ظاهر حالت غش به او دست داد بیهوش بیافتاد. پس از ساعتی که او را مالش دادند کم کم به هوش آمد 

 گفت و ایمان آورد. "صدّقنا و آمَنّا"

ملّا محمد حسین از پدر سؤال نمود که موجب این تغییر حال چه بود و چه کیفیّتی دست داد که بیهوش شدید و چون به هوش 

ه آسمان در حالت اغماء دیدم دو نفر آمدند مرا از زمین در ربودند و ب"در جواب گفت :  ؟آمدید مؤمن شده آمنّا و صدّقنا گفتید !

ی آمد او را رها کنید. آن دو نفر مرا وسط آسمان و زمین رها کردند و من شروع به سقوط یبردند، به انتهای اوج که رسید ندا

ل شدم و آمدم. آنچه به انبیاء و اولیاء و مقدّسین متوسّ کردم و بسیار هراسان شدم چه که با سرعت زیاد به طرف زمین می

یده نکرد، به یک یک امام ها ملتجی شده قسم دادم باز هم نتیجه نبخشید، باالخره مستأصل شدم و التماس کرده قسم دادم فا

موت را قریب دیدم لهذا به آن سیّدی که تو مرا نزد او بردی قسم دادم، ناگاه آن دو نفر آمده زیر بغل مرا گرفته آهسته بر زمین 

 گذاشتند و اینک من متنبّه شدم و به او ایمان آوردم.

پس از این واقعه برای عذرخواهی از جسارتی که در محضر مبارک کرده بود قصیده عربی مفصّل و غرایی انشاد کرده در ضمن 

  آن از جسارت خود عذرخواهی کرده طلب عفو و غفران نمود.
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