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  ءوفاة الرتذک
ّترجمة حياة قدمآء االحبآءفى  ٔ  

   که در ّزکيهدر بيان حال قدماء ياران نفوسى 
  ّايام مرکز عهد و پيمان حضرت غصن ا االعظم 

  برفيق اعلى صعود نموده اند و از قلم ميثاق
  .ر گشته اندخ مذکور و مفتقدر اين اورا

   اکبر يزدى المعروف بکهربائى حسين علىّمحمدّحقوق الطبع محفوظة ل
  ١٣٤٢  االولىىمادج  - ١٩٢٤ ژانويۀ
  ّة هجري١٣٤٣ه فى حيفا سنة ّمطبعة العباسيلطبع با

  
  ٤ص 

   مهاجرين ونفوس مبارکۀاز اين کتاب مستطاب شرح احوال جمعى 
  ست که از فم اطهر ميثاق انور حضرت عبدالبهآء حقائق امجاورين

   ميالدى مسيحى نزول١٩١٥ سة فدا در سنۀّين لتراب عتبته المقدّمقدسال
  ُو صدور يافته و درر و لئالى رخشنده ايست که از يم جود و احسان

  شمس تابان بر سواحل قلوب اهل اطمينانآن و عفو و غفران 
ّ قبل از افول نير عبوديت.افکنده شده   و غروب کوکب ّ

  بائى حسين على اکبر اف يزدى معروف بکهرّمحمدّيت جناب آقا ّرق
  و اجازۀ طبع آنرا رجا نمودند کهّاز ساحت اعز اکرم صدور اذن 
   و چون.بايشان عنايت شدبه اين خدمت بپردازند و اذن 

   راّعشاقدر همان اوقات آتش فراق شعله زد و قلوب 
  بنار هجران محترق ساخت و صعود مبارک رجفه در سبع

  .افتادخدمت و عمل در عهدۀ تعويق  طباق انداخت انجام اين
ّ جناب مذکور ليال و نهارًا در کمال همت و خلوصّاين مدت و در  ً  

  ّو امانت و جانفشانى و محبت بترتيب و تنوير چراغهاى
  . بودندّموفقالکتريک سه مقام مبارک اقدس مشغول و 

ّتا الحين که مجددًا اذن طبع و نشر آن از مرکز امر ولى امر رحمانى ّ  



  واحنا لوحدته الفداء صادرّربانى ارحضرت شوقى افندى 
  و جناب مذکور در کمال ذوق و شوق و شعف و سرور در

  ّ مهيا و حاضر لهذا بتصويب محفل روحانىاين خدمتاجراى 
  و حقوق طبع(حيفا اقدام و مبادرت بطبع آن فرمودند 

  )ستي حسين کهربائّمحمدّمختص بخود آقا 
  )مهر محفل روحانى حيفا( زين ّالدين منشى محفل نور١٣٤٢ّ ج اول � ١٩٢٤ ژانويۀ

  
  ٥ص 

  عليه بهاء ا د قائنىّمحم  حال جناب نبيل اکبر آقا ترجمۀ          
  هو ا  

  در نجف اشرف در دائرۀ شيخ مرتضى
   بهّمسمىنظير بود  مجتهد شهير شخصى بى

   بنبيل اکبرّمطهر قائنى که عاقبت از فم ّمحمدآقا 
  ر حوزۀاين شخص جليل د*  گشت ّلقبُم

  ّمجتهد شهير بر جميع تالميذ تفوق يافتآن 
  مستثنا گشت و باجازۀ اجتهادّ کل لهذا از

  .اجازه بکسى نميداد اختصاص يافت زيرا شيخ مرتضاى مرحوم
  و از اين گذشته در فنون سائره مثل

  
  ٦ص 

  ّحکمت اشراق و مطالب عرفا و معارف شيخيه
  ّو فنون ادبيه نهايت مهارت داشت شخص

  چون بنور* معى بود برهان المعى داشت  جا
   شد شعلۀّمعطرّهدى منور و مشام بنفحات قدس 

  رحمانى گشت و سراج نورانى شد وجد و طرب
  يافت وله و شعفى  دست  داد مانند دريا بجوش
  .آمد و بمثابۀ نهنگ درياى عشق پر خروش گشت

  و چون اجازۀ اجتهاد از شيخ مشار اليه در
  تعريف بيافت از نجف ببغدادنهايت توصيف و 

  شتافت و بشرف لقا فائز شد و اقتباس انوار از
  . نداشتآرامکه شب و روز  آمد  سينا نمود و چنان بهيجانشجرۀ مبارکۀ

  روزى اين شخص محترم در بيرونى بکمال



  *ادب روى زمين حضور نور مبين نشسته بود 
  در اين اثنا حاجى ميرزا حسن عمو معتمد مجتهدين

  *وله وارد شدند ّ الدبال با زين العابدين خان فخرکر
  

  ٧ص 
  حاجى مذکور مالحظه نمود که حضرت نبيل

  اکبر دو زانوى ادب روى زمين نهاده و در نهايت
  ّخفيًا نمود ّتعجبخضوع و خشوع نشسته بسيار 

   جناب نبيل؟جا چه ميکنيدنيشما اآقا  ،گفت
  *يد ا ه آمدکار که شما اکبر فرمودند بجهت همان

  شد زيرا شهرتّتعجب آنها خيلى سبب بارى، 
  مجتهدينّ کل کرده بود که اين شخص ممتاز از
  بعدبارى، * و معتمد عظيم شيخ جليل است 

  حضرت نبيل اکبر عازم ايران شدند و باقليم
  َامير قائن مير علم خان ابتدا* خراسان رفتند 

  بنهايت احترام قيام نمود و حضور ايشان را
  هر کس گمان مينمود* پايان شمرد  غنيمت بى

  که امير با جناب فاضل در درجۀ عشق است
  زيرا مفتون فصاحت خاطر دارد ّتعلقو 

  و بالغت و مجنون علوم و فنون او گشته بود
  *على دين ملوکهم ّديگر احترامات سائرين واضح و معلوم الناس

  
  ٨ص 

   و احترامّعزتحضرت نبيل اکبر در اين 
  ّد ولى شعلۀ محبت ا نگذاشت که ميگذرانّايام

  کتمان حقيقت  نمايد جوش و خروش پوش از
  ،و حجاب بسوخت کار برداشت چنان بر افروخت که پردۀ ستر

  ّهزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم( 
  )م که نجوشمّميسرنبود بر سر آتش                  

  ّولى خطۀ قائن روشن کرد و جمعى را تبليغ
  گشت علماىآفاق ن باين اسم شهير نمود و چو



  ند و سعايت بطهرانبرخاستحسود بنفاق و شقاق 
  برخاست شاه بانتقام ّالدينناصر * نمودند 

   قيامّتعرضو امير اقليم از خوف شاه بنهايت 
  نمود ولوله در شهر افتاد و فتنۀ عظيم رخ نمود

  نآولى * ّتعرض پر داختند ند و بآشفتجميع بر
  دلداده و شيدائى ابدًا فتور ئى وسر گشته و سودا

  نآعاقبت *  و مقاومت جمهور فرمود نياورد
  ّواقف سر مکنون را از قائن سرگون نمودند

  
  ٩ص 

  *رهنمون بطهران شد و بيسر و سامان گشت 
  انّفراشدست تطاول گشودند  اناندر طهران عو

  در جستجو بودند و چاوشان در هر کوى در گفتگو
  گاهى* بت و شکنجه نمايند رند و عقوآتا بدست 

  مانند آه مظلومان بر هر فرازى ميشتافت و گهى
  گان بهر نشيبىمانند سرشک چشم ستمديد

  لهذا مجبور شد عمامه برداشت و کاله* ميتاخت 
  بر نخيزند ّنشناسند و باذيت و جفا انانبر سر گذاشت تا عو

   بنشر نفحات الهىّهمت بکمال ّخفيًاولى 
  سراجى* حجج و براهين مألوف ء االقه مشغول و ب

   رحمانى هميشه در خطر بود ئىنورانى بود و شعله
   همواره حکومت در جستجو بودو در حالى پر حذر

  لهذا عاقبت ببخارا* و احزاب در گفتگو 
  بيانه  و ديار بّخطه آن  نمود و درّتوجهو عشق آباد 

   ولى*اسرار ميپرداخت و چون شمع ميگداخت
  ده ننمود پژمرده و افسراتّبلياين صدمات و 

  
  ١٠ص 

  بلکه روز بروز بر شعله و حالت افزود لسان
  ناطق بود و طبيب حاذق هر دردى را درمان

   اهل حکمت*بود و هر زخمى را مرهم دل و جان
  ون هدايت مينمودّاشراق را بقواعد اشراقي



  و عارفان را بدالئل کشف و شهود اثبات ظهور
  ّيه را بصريحاعاظم شيخمليک وجود ميکرد 

  را مرحوم اقناع ميکرد و فقهاّ سيد عبارات شيخ و
   هدى داللت ميفرمودّئمۀايات قران و احاديث آب

  *ّکلىمستمنديرا عطاى  لهذا هر دردمندى را درمان فورى بود و هر
  نوا شد و بانواع صدمات در بخارا بىبارى، 

  کاشف راز بملکوت آن مبتال عاقبت در غربت
  ئى در نهايت بالغت در  رسالهنياز شتافت بى

  ّدله و براهين قاطعها نمود و تحريراثبات امر 
  ولى در دست ياران نه اميدم چنانستتقرير کرد 

  *گردد و فضالعلماء ّرساله پيدا شود و سبب تنبه  آن که
  

  ١١ص 
  خالصه هر چند در اين دار فانى مورد

   جميع مشايخ عظامو لکنبالياى نامتناهى گشت 
  ا آيت يخ مرتضى و ميرزا حبيب ا ونظير ش

  ّخراسانى و مال اسد ا مازندرانى مشايخ سلف
  نام و نشان گردند و محو و نابود شوند و خلف بى

  نه اثرى و نه ثمرى نه ذکرى و نه خبرى لکن
  غ حضرت نبيل اکبر الى االبد از افقزبا جمن

  ّ ابديه ميدرخشد زيرا هميشه ثابت بر امرّعزت
  ارک و مشغول بخدمت بود تبليغ نفوس مينمودمب

  *و بنشر نفحات ميپرداخت
  ى که در امر الهىّعزتاين واضحست هر 

   که در سبيلراحتىّنيست عاقبت ذلت است و هر 
  *و مسکنت الهى نه عاقبت زحمت است و هر ثروتى نهايت فقر

  هدى آيت فى الحقيقه حضرت نبيل اکبر
  انفشانى کردتقوى در امر مبارک ج آيت بود و
   دنيا گذشتّعزتاز انفشانى کامرانى نمود و در ج

  
  ١٢ص 

  و از مسند جاه و غنا چشم پوشيد از هر قيدى



  ّفراغت داشت و از هر فکرى مجرد بود عالم و فاضل
  مجتهد بود هم حکمىهم  ،بود در جميع فنون ماهر

  هم عارف بود و هم کاشف در علوم ادبى فصيح
  *ى عظيم داشتّمعيتنظير جا و بليغ بود و ناطقى بى

  عليه* و الحمد  خاتمة المطاف بادية االلطاف گشت 
ّبهاء ا االبهى و نو   ر ا مرقده بانوار ساطعةٔ

ّمن ملکوت االبهى و أدخله فى جن   ةٔ
  *االنوار االبرار مستغرقًا فى بحر قآء و اخلده فى ملکوتّالل

  
  ١٣ص 
  اسم ا االصدق حال حضرت ترجمۀ

 هو ا  
  حمنّ الرحضرات ايادى امر ا عليهم نفحات

که بافق اعلى صعود کردند از جمله جناب اسم ا  
   قائنىّمحمدآقا االصدق از جمله جناب نبيل اکبر 

  ّاز جمله جناب مال على اکبر از جمله جناب شيخ
  *ميرزا ورقا و ديگرانند آقا رضاى يزدى از جمله حضرت شهيد ّمحمد

  اسم ا االصدق حقيقة از بدو حياتحضرت 
   جوانىّايامدر *  کردند ّحقتا نفس اخير خدمت ب

  مرحوم بودند و از تالمذۀ ايشانّ سيد در دائرۀ
  ّمحسوب و بنهايت تقديس در ايران مشهور و بمال

  
  ١٤ص 

ّصادق مقدس ملقب و معروف بسيار نفس مبارکى ّ  
  اساناهل خر* و شخص عالم فاضل محترمى بودند 

   بايشان داشتند زيرا فى الحقيقه فاضلّتعلقنهايت 
  مثيل و نظير در نحرير بود و از مشاهير علمآء بى

   عجيبى داشت نفوس راّقوۀتبليغ لسان فصيحى و 
  *بنهايت سهولت اقناع ميکرد

  وقتى ببغداد آمدند و بشرف لقا فائز شدند
  روزى در بيرونى در کنار باغچه نشسته بودند و من

   در اين*باالى سر ايشان در اطاقى نشسته بودمدر 



   از ايشان، فتحعليشاه وارد بيرونى شداثنا شاهزاده نوۀ
   فرمودند من بندۀ اين؟ نمود که شما کى هستيدسؤال

  *درگاهم و پاسبان اين آستان و بناى تبليغ گذاشتند
  من از باال گوش ميدادم شاهزاده در نهايت

  ى در ظرف ربعولاستيحاش باعتراض پرداخت 
  ساعت بکمال مالطفت شاهزاده را ساکت فرمودند
  بعد از اينکه شاهزاده در نهايت انکار بود و آثار

  بشاشته ش منقلب بّ حدتآشکار از شمائلش ّحدت
   

  ١٥ص 
  ّشد و نهايت مسرت اظهار نمود که بسيار

  *نيدم شمسرورم که خدمت شما رسيدم و کالم شما را
  بليغ ميکرد و ازخالصه در نهايت بشاشت ت

  ميديد بماليمت و خندهّ حدت طرف مقابل هر چه
  وضع تبليغشان بسيار خوب بود* مقابلى ميفرمود 

  فى الحقيقه اسم ا بود و کينونتش مبعوث نه نامش
  احاديث بسيارى حفظ داشت و در* معروف 

  مرحوم نهايت مهارت داشتّ سيد مطالب شيخ و
  *شده شهرت يافت و در بدايت امر در شيراز مؤمن 

  محابا بتبليغ پرداخت ايشان را در شيراز و چون بى
   ولى دردند و در کوچه و بازار گرداندندمهار کر

  نهايت سرور و بشاشت صحبت ميداشت و در چنين
  *حالت ابدًا از برايش فتور و سکوت حاصل نشد 

   شد بخراسان سفر کردآزادبعد از اينکه در شيراز 
  ّمعيت و بعد در يغ گشودلسان تبلآنجا و در 

  جناب باب الباب بقلعۀ طبرسى رفت و صدمات
  

  ١٦ص 
  و چون*  کرد و از جملۀ فدائيان بود ّتحملشديد 

   سران مازندران نمودندتسليمرا  در قلعه اسير شد او
  تا او را باطراف ببرند و در بلوکى از بلوکات مازندران

  سيدندمعهود رّمحل ى که ب آنبعد از* شهيد کنند 



  و در بند و زنجير بودند خدا شخصى را الهام کرد که
  ايشانرا نصف شب از زندان رها کرد و همراهى

  *ثابت و راسخ ماندند و در امتحانات شديدهّمحل امان رسيدند نمود تا ب
  مالحظه کنيد در قلعه محصور و ستمکارانًمثال 

  صل گلوله ميريختندّتوپهاى قلعه کوب مته قلعه را ب
   از جمله جناب اسم ا هيجدهاحبابرات و حض
  ها را ئى که چرم کفش  ماندند بدرجهقوت روز بى

  ب تنها رسيد هر روز صبحىآخوردند عاقبت به 
   آب ميخوردند و از ضعف جميع برعهجريک 

   بر قلعهلشکروقتيکه * روى زمين افتاده بودند 
  تى من عند ا حاصلّهجوم ميکرد فورًا يک قو

   را از قلعهلشکرخاستند و   بر مىميشد که
  

  ١٧ص 
  ّاين گرسنگى مدت هيجده روز طول* ميراندند 

  کشيد خيلى امتحان شديد بود از يک جهت
  ّمحصورى و غريبى و از جهت ديگر شدت گرسنگى

  هاى خمپاره  و وقوع گلولهلشکرو از طرفى هجوم 
  خيلى* که در وسط قلعه ميافتاد و ميترکيد 

  ان در چنين موقعى صبرمشکل است که انس
  *او تزلزل حاصل نشود  کند و ثابت و راسخ بماند و ابدًا از براىّتحملو 

  هاى شديده با وجود اين مصيبتبارى، 
   بعد ازنياوردجناب اسم ا بهيچوجه فتورى 

  ى بتبليغ بيش از پيش پرداخت انفاس حيات راآزاد
  جميع وقف نداى بملکوت ا نمود و در

  ف لقا فائز شد و همچنين در سجنعراق بشر
  ّاعظم بساحت اقدس مشرف شد و مظهر نهايت

   فى الحقيقه بحر پر موجى بود و باز*عنايت گرديد
  بلند پرواز وجهى نورانى داشت و لسانى فصيح

  ّو بليغ و قوت و استقامتى عجيب چون زبان بتبليغ
  

  ١٨ص 



  ميگشود برهان مانند سيل روان بود و چون
  جات ميپرداخت چشم گريان مانند ابربدعا و منا

  نيسان بود چهره نورانى بود اخالق رحمانى بود
  ى بودآسمان ّهمتى بود ّعلم کسبى و لدن

  *انى بود ّزهد و ورع و تقوى رب انقطاع و
  ّقبر منورش در همدانست و از قلم اعلى در

  ى نازل و همچنين بعد ازّ او الواح شتّحق
   بسيار شخصصعودش زيارتى مخصوص نازل شد

  *بزرگوارى بود از جميع جهات کامل بود
  اين نفوس مبارکه از عالم رفتند

  الحمد  نماندند که اين بالياى بعد
  از صعود را ببينند و اين امتحانات شديده را

   يتزلزل منها الجبالمشاهده کنند که
  بحقيقت اسم ا* امخة ّاسخة و القلل الشّالر

  ول جدثهطوبى لنفس طاف ح* بود 
  و استبرک بتراب رمسه و عليه

ّالتحية   * فى ملکوت االبهىّالثناء و ّ
  

  ١٩ص 
  على اکبر عليه بهاء ا ّحال حضرت مال ترجمۀ

  
هو ا  

  علىّمال  ايادى امر ا حضرت و از جملۀ
  اين شخص* اکبر عليه بهاء ا االبهى است 

  ونبزرگوار در بدايت حيات بمدارس علوم و فن
  رفت شب و روز ميکوشيد تا در قواعد قوم

ّ و فنون عقليه و علوم فقهيه نهايتّملتو معارف  ّ  
  در بساط حکما و عرفا* مهارت حاصل نمود 

  ليم علم و عرفانقاا آن ّو شيخيه داخل شد و در
   مينمود ولى تشنۀّمکملت حسياو اشراق سير و 

  ن آ در*سمانىآ حقيقت بود و گرسنۀ مائدۀ چشمۀ
  



  ٢٠ص 
  مالآ و نهايت کوشيد سيراب نشد آنچه بساطها 

  * نيافت لب تشنه ماند و حيران و سر گردان آرزوو 
  زيرا در احزاب شور و ولهى نديد جذب و طربى
  نيافت بوى عشقى استشمام ننمود و چون بعمق
  مسائل احزاب رسيد مالحظه نمود از يوم ظهور

  ا المحمود روحى له الفدّمحمدحضرت رسول 
  ال يحصى پيدا شده  وّتا يومنا هذا احزاب اليحد

   مسالک مختلفه طرائقّمتنوعهراء آمذاهب مختلفه 
  کثيره که هر يک بعنوانى دعواى مکاشفات

   بخيال خويش سبيل مستقيمه مينمودند وّمعنوي
  ى يک موج ميزدّمحمدپيمودند لکن بحر  مى

  و جميع اين احزاب را بعمق دريا ميبرد
   اگر کسى در تاريخ* صوتًا وال رکزاال تسمع لهم

  ّ نمايد مى بيند که در اين دريا امواج اليحدّتتبع
   زائلّ لکن عاقبت مانند ظلال يحصى پيدا شد و

  لهذا* گشت موجها فانى و دريا باقى ماند 
  تر حضرت على قبل اکبر روز بروز تشنه

  
  ٢١ص 

  :وردآبر شد تا بدرياى حقيقت رسيد فرياد
  ذا البحر قد ذخراا اکبر ه

  رراّ الديح موجًا يقذفّ الرّجو هي                
  دع فاخلع ثيابک و اغرق فيه و

  بح مفتخراّباحة ليس السّعنک الس               
  ارهّحضرت على قبل اکبر مانند فوبارى، 
  و بمثابۀ مآء معين حقائق و معانى جريان آمد بفوران
  تسليم در بدايت سلوک در مراتب* يافت 

  و رضا مسالک فقر و فنا پيمود و اقتباس انوار
  ميگويد کرد پس بتبليغ پرداخت چه خوش

  ذات نايافته از هستى بخش( 
  )کى تواند که شود هستى بخش              



   چنين بايد که بدايت خود را تبليغّمبلغ
  کند پس ديگران را اگر خود در منهج

  ناتّيات بيآشهوات سالک چگونه ميتواند ب
  

  ٢٢ص 
  *هدايت کند

ّاين شخص جليل بتبليغ جمى غفير موفبارى،    قّ
  ت ا چاک فرمود و در سبيلّشد گريبان بمحب

  عشق چاالک شد سر گشته و سودائى شد و مشهور
  در طهران بايمان و ايقان رسواى خاص* بشيدائى 

   در کوچه و بازار ببهائى مشارو عام گرديد
   اوّ اولئى ميشد ههر وقت فتن* بالبنان گشت 

  ا بود زيرا نخوردّگرفتار ميگشت و حاضر و مهي
  بحبس و زنجير افتاد و درّمرات و ّکرات نداشت ب

  وجود مبارک آن تهديد تيغ و شمشير بود و شمائل
  با شمائل حضرت امين جليل در زير زنجير سبب

  عبرت هر سميع و بصير است که اين دو وجود مبارک
  و رضا در تحت سالسل تسليمچگونه در حالت 
  *اند و بنهايت سکون و قرار هستند و اغالل نشسته

  کار بجائى رسيد که هر وقت ضوضا بلند
  ميشد جناب على قبل اکبر عمامه بر سر مينهاد و عبا در

  بر انگيزند انانبر ميکرد و منتظر ميشد که عو
  

  ٢٣ص 
  *ان بريزند و چاوشان بسجن و زندان برند ّفراشو 

  *محفوظ و مصون ماند ّالهيه را مالحظه کنيد که با وجود اينولى قدرت 
  )بينى از دريا  باشد که خشکش آن نشان عارف( 

  که آنبا وجود* فى الحقيقه او چنين بود 
   جانش در خطر بود اهل کين دردقيقه ئىدر هر 

   نور مبين مع ذلک از هرّمحبتکمين و او شهير ب
  در وسطآفتى محفوظ بود در قعر دريا خشک و 

  بعدبارى، * صعود فرمود آنکه تا ا متش بردًا و سالآ



  از حضرت مقصود نيز در نهايت ثبوت و رسوخ بر
  آفاقّ عهد نير ّمروجو  ودود بود منادى ميثاق بودّ رب عهد و پيمان

   لقا بنهايت شوق و شعف بساحتّايامدر 
  اقدس شتافت و شرف مثول يافت و بنظر عنايت

  ّرحمانيه مشمول پسملحوظ گشت و بعواطف 
   بخدمت امرّاياممراجعت بايران کرد و در جميع 

  
  ٢٤ص 

   ميکرد هر چههادلبا ظالمان هميشه مج* ميپرداخت 
  تهديد و تخويف مينمودند در مقابل تشديد ميکرد

  ميخواست ميگفت آنچه و شکست نميخورد 
  *و از ايادى امر ا بود و در نهايت ثبات و استقامت

   مخصوص داشتم زيرا خوش صحبتّتمحببا او 
   شبى در عالمّايامدر اين * مثيل و نظير  بود و نديم بى

  رؤيا ايشانرا ديدم هر چند هيکل جسيم بود ولى در
  مثل* تر مشاهده شد  تر و فربه عالم رؤيا جسيم

  ايد اينکه سفرى رفته گفتم جناب خوب فربه شده
  گفت بلى الحمد  در جايهائى سفر کردم هوا

  در غايت عذوبت مناظر آب در نهايت لطافت
  ّپر حالوت غذا با لذت لهذا بمن ساخته است

  ام ام و نشئۀ اوالى جوانى يافته ّو قوت گرفته
   مشغولّحق بودم و بذکر مأنوسبنفحات رحمانى 

  تعبير تبليغ در( و ببراهين الهى ناطق تبليغ ميکردم 
  جهان ديگر عبارت از نشر نفحات قدس است

  قدرى با هم صحبتبارى،  *)ن بمنزلۀ تبليغ است هما
  

  ٢٥ص 
  *غائب گشتند  در اين اثنا جمعى وارد شدند و ايشانشتيمدا
  قد نورانيش در طهرانست هر چند جسمش مدفونرم

  در تراب است و لکن روح پاکش در مقعد صدق
   زيارت مراقداشتياقبسيار * عند مليک مقتدر 

  اينها بندگان*  آيد همّاحباى الهى را دارم اگر فرا



  هاّمشقتجمال مبارکند در سبيل او باليا ديدند و 
  عليهم بهاء ا* کشيدند و صدمات خوردند 

ّالتحيةاالبهى و عليهم    *الکبرياء من ساحة  و الغفرانحمةّالر و عليهم ّالثناء و ّ
-------------------- 

   
  ٢٦ص 
  شيخ سلمان حال حضرت ترجمۀ
هو ا  

  *يخ سلمان عليه بهآء ا االبهى حضرت ش
   در هنديان١٢٦٦  اين قاصد امين و پيک مبين در سنۀ

  و مانند طيور باوج سرور بر پريدنداى الهى شنيد 
  چنان منجذب شد که از هنديان پياده بتاخت

  شور و ولهى و سرور و شعفى* و بطهران شتافت 
   با ياران الهىّخفيًاداشت چون بطهران وارد شد 

   تقى کاشانىّمحمدآقا تا روزى با *  بود آوازمراز و هم ه
  ّعليه بهاء ا االبهى در بازار ميگذشت فراشان

  روز ثانى او را* او را يافتند ّمحل از عقب روان شدند و 
  

  ٢٧ص 
  فتادندى اوّه و فراشان بجستجوچاوشان داروغ

  سؤال * آوردندعاقبت گرفتند نزد محتسب شهر 
   گفت من از اهل هنديانم بطهران؟ هستىنمود که تو کى

  ام و عزم خراسان دارم تا بزيارت حضرت مدهآ
  گفت ديروز با* ّ مشرف شوم ّالسالمرضا عليه 

   گفت؟ بچه سبب ميرفتى،اين شخص قبا سفيد
  را روز بعد  آنعبائى روز پيش باو فروختم و بهاى

   چگونه اعتماد،گفت تو شخص غريبى* ميخواستم 
  ّگفت شخص صرافى کفيل شد جناب ؟باو نمودى

   محتسب*ّ صراف عليه بهاء ا را ذکر کردّمحمدآقا 
ّ او را نزد صراف بر و تحقيق کيفيّفراشگفت اى    تّ

   پيش افتادّفراشّچون نزد صراف رفتند * نما 
  گفت مسئله عبا و کفالت شما چگونه است بيان



  ّ گفت من خبر ندارم فراش بسلمان گفت بيا،کن
  * معلوم گشت که تو بابى هستىمسئلۀ

  چون از چهار سو مرور کردند و عمامۀ پيک
  شخصى شوشترى اهل شوشتر بود ين مانند عمامۀام
  

  ٢٨ص 
   شيخآغوشو دست در  آمد از حجرۀ تجارت برون
  ى آمد على کجا بودى کىّمحمدنمود و گفت خواجه 

  ام ه آمد جواب داد چند روز است،ى آمدخوش
  ّبفراش گفت چه* ام  روغه افتادهو حاال گير دا

  ميخواهى از جان اين شخص گفت بابى است
  شخص شوشترى گفت استغفر ا من اين خواجه

  ّانيست متقى و ازمسلم على را ميشناسم مرد ّمحمد
  ّى بفراش داد و جناب شيخ رامبلغشيعيان على و 

  شخص آن چون داخل حجره شدند* خالص کرد 
  ود مشاراليه گفت مناستفسار از احواالت نم

  خواجه شوشترى حيران*  على نيستم ّمحمدخواجه 
  ماند و گفت سبحان ا بعينه مثل او هستى بدون امتياز

  ام بده جناب سلمان  دادهّفراشب آنچه حال که نيستى 
  رو بدروازه گذاشتآنجا  را داد و از مبلغ آن فورًا

  جمال مبارکآنکه تا بارى، * و بهنديان شتافت 
   قاصديکهّ اولآوردندعراق عرب تشريف ب

  پيک رحمانى بود و بشرف آمد آن بساحت اقدس
  

  ٢٩ص 
  *هنديان مراجعت کرد حضور مثول يافت و با لوحى خطاب بياران
  اين نفس مبارک هر سال پياده عزم کوى

  دوست مينمود و با الواح مراجعت باصفهان و شيراز
  *الهى را ميرساند  الواحو کاشان و طهران و شهرهاى ديگر ميکرد و

  ١٣٠٩   صعود مبارک سنۀّايام تا ٦٩از سنۀ 
  هر سال بساحت اقدس ميشتافت و عرايض ميرساند

  ن الواححبااو الواح حامل ميشد و محفوظ و مصون بص



   مديده هر سال پياده ازّمدتدر اين * ميرساند 
  ايران بعراق و يا بادرنه و يا بسجن اعظم در نهايت

  فى الحقيقه* و مراجعت ميکرد  آمد  مىشوق و شعف
  ّتحمل شديد داشت سفر پياده مينمود و غذايش

   مديده درّمدتاکثر نان و پياز بود و در اين 
  جميع اسفار چنان حرکت نمود که ابدًا در جائى
  گير نکرد و عريضه و لوحى از دست نداد جميع

  نشحباا و جميع الواح را بصعرايض را رسانيد
  

  ٣٠ص 
  ّکراتبا وجود اينکه در اصفهان ب*  کرد واصل

   شديد افتاد صبور و شکورّمشقتّو مرات در تعب و 
  بود بيگانگان لقب او را جبرئيل بابيان نهاده

  عمر خدمتى عظيم بامر ا نمودبودند در تمام 
  ّزيرا سبب ترويج شد و مورث سرور احباى الهى

  اءدر هر سال بشارات الهى را بشهرها و قر* گشت 
   بود و نظرّمقربايران ميرساند و در ساحت اقدس 

  عنايت مخصوصى باو بود الواحى بنام او در کتب
  و بعد از صعود جمال مبارک روحى* الهى موجود 

  ئه الفدا ثابت و راسخ بر ميثاق بود و بکمالّحباال
   بخدمت امر ميپرداخت و بر نهج سابق هر سالّقوت

  ّحباء همراهبسجن اعظم وارد و مکاتيبى از ا
  را گرفته رجوع بايران آنداشت و جواب

  .و بملکوت ابهى پرواز کرد در شيراز بال و پر گشودآنکه ميکرد تا 
  از بدايت تاريخ بشر الى يومنا هذا چنين پيک
  امينى و قاصد نور مبينى در عالم وجود موجود

  
  ٣١ص 

  حال باز ماندگان محترمى در اصفهان* نگشت 
  ىّاحبا ّالبته ايران پريشانند دارد بجهت انقالب

  را خواهند داشت عليه بهاء ا آنها الهى مراعات
ّالتحيةاالبهى و عليه    *ّالثناء و ّ



  
  عليه بهاء ا االبهى  علىّمحمدميرزا  سدرۀ مبارکه جناب آقا ذکر حضرت افنان 

هو ا  
  ّدر ايام مبارک در نهايت سختى سجن 

  ء از قلعه برون رودّاحبااعظم نميگذاشتند کسى از 
  ّکج کاله و سيد بر*  آيد و يا نفسى از ياران درون

  سر دروازۀ دوم منزل داشتند و شب و روز مواظب
  

  ٣٢ص 
  ء مسافر ميديدند فورًاّاحبابودند چون نفسى را از 

  بحکومت ميرفتند و خبر ميدادند که اين شخص
  حکومت* ه و جواب خواهد برد آوردعرائض 

  ص را گرفته بعد از اخذ اوراق و حبسشخ آننيز
  ّمدت اين دأب حکومت شد و *سرگون مينمود

   نه سال فى الحقيقه اندکّ حتىمديدى دوام نمود
  در چنين اوقاتى جناب فرع* اندک زائل شد 

   علىّمحمده حضرت حاجى ميرزا ّمقدسجليل سدرۀ 
  *مرسيلياه بتشريف بردند   بمصر و از مصرآوردندافنان از هندوستان تشريف 

  روزى من باالى بام خان بودم بعضى ياران
  حاضر و من راه ميرفتم مغرب بود در اين اثنا نظرم

  يد گفتمآ ه مىکبساحل دور افتاد ديدم که يک کالس
  ى درّمقدسحضرات چنين احساس ميشود که نفس 

  *خيلى دور از نظر بود ّاما اين کالسکه است 
   چه نميگذارندگفتم بيائيد برويم دم دروازه اگر

  يک دو نفر را* مى ايستيم تا بيايد آنجا بيرون برويم ولى 
  

  ٣٣ص 
  ّرا صدا کردم و خفيًا باو اکرام بان گرفتم رفتم دروازه

  يد همچنين گمانآ ّکردم و سرًا گفتم يک کالسکه مى
  يکى از دوستان ماست وقتيکه وارد آن ميکنم که در

  يز مراجعت ننمائىّميشود تو بايد تعرض نکنى و بضابط ن
  خالصه يک صندلى گذاشت نشستم مغرب



   کوچک را هم بسته بودند دريچۀگشده بود در بزر
  ايشان آمد  کالسکه*بيرون ماند بان باز بود دروازه
   چه وجه نورانى داشت سراپا قطعۀوارد شدند واقعًا

  نور بود انسان چون بوجه مبارکش نگاه ميکرد
   ثبوت و رسوخ و ايمانمسرور ميشد چه که در نهايت

  و ايقان بود و روى بشوش داشت بسيار نفس مبارکى
   ميکرد روز بروز بر ايمان و ايقانّترقىبود روز بروز 

  ت و انجذاب و اشتعال مى افزود چند روزىّو نوراني
  مقصد*  فوق العاده نمود ّترقىکه در سجن اعظم بود 

  ه ايشان ميان عکا و حيفا بود کاينست که کالسکۀ
  *ّت و روحانيت ميکردّانسان احساس نوراني

   فيوضات نامتناهىبعد از استفاضۀبارى، 
  

  ٣٤ص 
   از حضور شدند و بصفحات چين سفرّمرخص
   بسرّحقى برضاى ّآنجا ايامى در ّمدتو نمودند 

  ه در آمدبعد بهندوستان*  بودند ّتذکرميبردند و م
  ّحضرات افنان و احباء* هندوستان صعود نمودند 

  در هندوستان مصلحت چنان ديدند که جسد
  ش را بعراق بفرستند ظاهر باسم نجف تا درّمطهر

  انانمسلمّجوار مدينة ا مقر يابند زيرا در قبرستان 
  جسد مبارکش امانت گذاشته شده* راه نميدادند 

ّسيد اسد ا در بمبائى بود متکفآقا بود    ل حمل جسدّ
  ايرانيان* اق رساند  شد و باحترام تمام بعرّمطهر

  اعداء در واپور بودند در بوشهر خبر دادند که
   على بابى را بنجف ميبرند تا نعشّمحمدنعش ميرزا 

   درّالسالمشخص بابى در نجف اشرف در وادى 
  خواستند* ّجوار مقدس دفن شود و اين جائز نيست 

   برون برند ولى نتوانستندشتىّجسد مقدس را از ک
ّمقدرات غيبيه ر   *ا ببينيد چه ميکندّ

  ّمختصر هيکل مقدس ببصره رسيد و چون
  



  ٣٥ص 
  اسدّآقا سيد ّط و تقيه بود بحسب ظاهر حتيازمان ا

  ا مجبور بود بنجف اشرف ببرد مگر اينکه بانواع
  *تدابير کارى بکند که در جوار مدينة ا دفن نمايد 

  مبارک است الى االبد ولىّمحل هر چند نجف اشرف 
  ى ياران اين بود لهذا خدا اعدا را واداشت تاآرزو

  ينهتاعدا هجوم کردند که در قرن* نند اينکه ممانعت ک
   را ببرند و در بصره دفن کنند و يا بدرياّمطهرجسد 

ّاهميتاين مسئله * و يا بصحرا بيندازند     پيدا کردّ
  دّسيآقا مجبورًا  که ممکن نشد بنجف ببرد  ئىبدرجه

  در بغداد ممکن نشد جائى دفن* برد اسد ا ببغداد 
   اعداء مصون ماند نهايتّتعرضکند که از 

  مصلحت ديدند که بحضرت سلمان پاک فارسى در
  پنج فرسخى بغداد ببرند و در مداين قريب قبر
  ،بارى* سلمان پاک نزديک ايوان کسرى دفن کنند 

  جنب ايوان نوشيروان در نهايت احترامآنجا بردند 
  تقدير* هى را در مرقد متين گذاشتند اين وديعۀ ال

  چنان بود که بعد از هزار و سيصد سال که پاى تخت
  

  ٣٦ص 
  و اثرىوک ايران خراب و ويران شده بود مل

  هاى خاک و خرابه نمانده بود و ايوان نيز ّجز تپه
  نصفش شکاف خورده سقط افتاده دو باره ايوان

  *و جلوۀ کسروى نمايد شکوه خسروى يابد 
  *ست و بسيار بلند آندهنۀ  طاق عجيبى است پنجاه و دو قدم عرضًقيقةو ح

   شامل حال ايرانيان قديمّالهيهتوفيقات بارى، 
  گشت تا اين پاى تخت ويران دو باره معمور

ّربانيهات تأييدلهذا ب* ان گردد آبادو     اسباب چنينّ
  دفن شودآنجا  در ّمطهرکه اين جسد  آمد فراهم
  من* ه شهر شهيرى خواهد شد ئى نيست که و شبه

  در اين باب خيلى مکاتبه کردم تا اينکه اين جسد
  ّ سيدآقااز بصره جناب * استقرار يافت آنجا  در ّمطهر



  شخصىآنجا * اسد ا مينوشت و من جواب ميدادم 
  *که معاونت کند  داشت باو نوشتمّکلىاز مأمورين بود که با ما رابطۀ 

  بغداد نوشت که من حيرانماسد ا از ّآقا سيد 
  

  ٣٧ص 
  چه بکنم و کجا دفن نمايم در هر جا دفن کنم بيرون

  الحمد  عاقبت در چنين موقعى که* ند آورمى 
  اند بقدم مبارک ّبکرات جمال مبارک تشريف برده

  ء بغدادّاحباالواح نازل گشته و آنجا  و در فائز شده
  مدر رکاب مبارک بودند در همان موقعى که اس

  اين از چه بود* اعظم مشى ميفرمودند دفن شد 
   چنينّخلوصى که جناب افنان داشتند و اال آن از

  *و االرض مواتّو ممکن نبود و  اسباب الس آمد اسبابى فراهم نمى
   بايشان داشتم خيلى از ايشانّمحبتخيلى 

  ى نوشته و با اوراقّمفصلمسرور بودم يک زيارتنامۀ 
  ه است کهّمقدسبقعه از بقاع  آن *بايران فرستادم 

  ّمفصلى ساخته شودمشرق االذکار آنجا بايد در 
  و اگر ممکن باشد نفس طاق کسرى تعمير گردد

  ات مشرقّتفرعو مشرق اذکار گردد و همچنين م
  مريضخانه است و مدارس و دار آن  واالذکار

  الفنون است و مکتبهاى ابتدائيست و ملجأ فقرا
  

  ٣٨ص 
  *و مسافر خانه است لجأ ايتام و عجزه و ضعفاء و م

  سبحان ا طاق کسرى که در نهايت زينت
  بود حال بجاى پردۀ زربفت پردۀ عنکبوت

  *و بجاى نوبت سلطانى آواز زاغ و زغن است 
  ٰىدّالصها دار حکومة ّميفرمايد کأننچه اچن

   وقتى که*ترجيع صوتهّ اال التسمع من ارجائها
   قسم بود در قشله چنديم عکاء قشله همينآمد

  هاى و روى کنگره آنها درخت بود که بر روى
  قشله شب تا صبح بوم فرياد ميزد و فى الحقيقه



  * ميشودّمتأثر زعج است انسان چه قدرُصوت اين بوم چه قدر م
   ناّايامّفرع مقدس از بدايت جوانى تا بارى، 

  توانى با روى نورانى در بين خلق چون شمع روشن
  ه بر پريد و درّبافق ابديآنکه تا ميدرخشيد 

  حمنّ الرّه ربعليه نفحات* بحر انوار مستغرق شد 
  * و الغفرانحمةّالر فى بحر ضوان مستغرقًاّ الر وحمةّالر و عليه

  
  ٣٩ص 

   حاجى ميرزا حسن افنان ترجمۀ حال حضرت
هو ا  

  و از اعاظم مهاجرين و مجاورين حضرت حاجى 
   اخير بشرفّايام که در ميرزا حسن افنان کبيرند

  * گرديد ّموفقهجرت و جوار و عنايت پروردگار 
   و ازنقطۀ اولى روحى له الفدا منسوبحضرتش ب

  هنوز طفل* افنان سدرۀ مبارکه بقلم اعلى منصوص 
  رضيع بود که از ثدى عنايت حضرت اعلى بهره

   غريبّتعلقجمال منير  بآن  وو نصيب گرفت
  که با دانايان مرافقکودک مراهق بود * داشت 

   و شبگشت و بتحصيل علوم و فنون پرداخت
  

  ٤٠ص 
   بود و ازّتفکرو روز در غوامض مسائل الهى م

  ّ حتىّتحيرمآفاق  کبرى در منشور آياتمشاهدۀ 
   نظير رياضى و هندسه و جغرافى نيزّمادىدر علوم 
   يد طولى داشتّشتىخالصه در فنون ماهر بود 

  در ليل*  کامل ّاطالعخالف و بر آراء اسالف و ا
  و نهار اوقاتى قليله صرف تجارت مينمود ولى اکثر

  فى الحقيقه* اوقات در مطالعه و مذاکره ميگذراند 
   امر ا در بين علماءّعزتبود و سبب آفاق  مۀّعال

  ّبکلماتى مختصر حل مسائل مشکله ميکرد* اعالم 
  يعنى سخنش در نهايت ايجاز ولى از قبيل اعجاز

   حضرت اعلى نفحۀ هدايت کبرىّايامدر * بود 



   ا شعلهّمحبت مبارک نار ّايامبمشام رسيد ولى در 
  روخت که جميع حجبات اوهام بسوختزد چنان بر اف

  ّمحبتو بقدر امکان بترويج دين ا پرداخت و ب
  *گشتآفاق جمال مبارک شهير 

  اى عشق منم از تو سر گشته و سودائى( 
  ) عالم مشهور بشيدائى و اندر همۀ                

  
  ٤١ص 

  در نامۀ مجنونان از نام من آغازند( 
  )زين پيش اگر بودم سر دفتر دانائى                    

  بعد از صعود حضرت اعلى روحى له الفدابارى، 
   طاهره ضجيعّمواظب خدمت حضرت حرم طيبۀ

  ّموفقجمال کبريا بود و باين منقبت عظمى 
   حضرت رحمن مغمومرقتو در ايران از ف* ديد گر

  ّسليل جليلش بشرف صهريتآنکه و پريشان بود تا 
  فائز گرديد سرور و شادمانى نمود و فرح و کامرانى

   عنايت جوارّ ايران را بگذاشت و بظليافت
  شمائل عجيبى داشت* حضرت مقصود شتافت 

   اغيار ميگفتند که در جبينّ حتىوجهش نورانى بود
  بيروت رفت و باه ى بّمدتبارى، * و نور مبين دارد پرت

  و خواجۀت نمود قامالعالم شهير خواجه فنديک 
  مذکور در بعضى محافل تعريف و توصيف از فضل

  نىّو کمال افنان کبير نمود که در شرق چنين متفن
  بعد مراجعت بارض مقصود نمود و در* نادر است 

  *سانى کرد جوار قصر حصر افکار در فضائل عالم ان
  

  ٤٢ص 
  بسيارى از اوقات باکتشافات نجوم مشغول بود و در

  دور بينى در دست ّتفکردقائق حرکات کواکب م
  ّايام* داشت و هر شب باکتشافات مشغول ميشد 

  ّمسرتخوشى بسر ميبرد در نهايت فراغت و غايت 
  ت روزشّو تمام بشاشت در جوار حضرت احدي



  *وروزفيروز بود و شبش روشن مانند ن
  ّمعيتصعود حضرت مقصود وقوع يافت جآنکه تا 

  آه و حسرته ّخاطر پريشان شد و فرح و مسرت ب
  ّمبدل گشت مصيبت کبرى رخ نمود و فراق پر

  اق دست داد روز روشن شب تار گشتاحتر
   چشمهافاى گلشن منقلب بخار گلخن گرديدو ص

  ى چند بسر بردّايام *گريان بود و سوخته و افروخته
  ّ فراق ننمود و در مدت قليله روح مبارکشّحملتولى 

  ّترک اين جهان نموده بجهان ابدى شتافت و در جنت
   الکبرىحمةّالر عليه* لقا فائز و مستغرق بحر انوار شد 

  القرون و االعصار ّله البر کة على ممر له الموهبة العظمى و و
  *ّقبر شريفش در عکا در منشيه است

  
  ٤٣ص 
   على اصفهانىّحمدم  حال آقاترجمۀ

 هو ا  
  نداحبابعلى اصفهانى از قدماى ّمحمد جناب آقا 

  از*  امر مقتبس از نار هدى گرديدند ّ اولکه از
  بسيارند و منزلشان مجمع عرفا و حکما  عرفا بودجرگۀ

  در اصفهان* شخص کريمى بود و خلق عظيمى داشت 
  و ملجأ و پناه هر غريب از غنىاز محترمين بود 

  بسيار با ذوق و خوش مشرب بود حليم* قير و ف
  و سليم بود و نديم و کريم و بخوش گذرانى در شهر

  مهتدى بنور هدى شد و مشتعل بنارآنکه تا * شهير 
  تبليغ گرديدّمحل اش  خانهموقده در شجرۀ سيناء 

  
  ٤٤ص 

  ّاحبا* کريم شد ّ رب اش مرکز تمجيد و کاشانه
  ّمحبتنند شمع بنار شب و روز در منزلش جمع و او ما

  خانه آن منوال در ى مديده بر اينّمدتا افروخته 
   و بيان براهين و حجج ميشدّبيناتترتيل آيات 

  با وجود شهرت چون منتسب بامام جمعۀ* بالغات 



  ئى اصفهان بود محفوظ و مصون ماند تا بدرجه
  رسيد که امام جمعه خود عذر ايشانرا خواست که

ِمن من ب    در خطرىصيانت نتوانم وعد حفظ َ
  لهذا از اصفهان بعراق* نست که سفر کنى  آبهتر

  ىّايامفائز شد آفاق شتافت و بشرف لقاء محبوب 
  بسر ميبرد و روز بروز قدم پيشتر ميگذاشت بمعيشت

  * و بخوشى و سرور زندگانى مينمود خفيف قانع بود
  بسيار خوش اخالق بود و خوش اطوار و ممتزج با

  موکب مبارک از بغدادآنکه تا *  با اغيار ّ حتىّاحبا
   در رکاب جمال قدم سفرحرکت باسالمبول نمود

   ادرنه دائمًا بر حالتّکرد و از اسالمبول بارض سر
   بر يک اسلوب سلوکّواحد بود ابدًا تلون نداشت

  
  ٤٥ص 

   جمالّ خويش را در ظلّايامنيز آنجا در * ميکرد 
  فيفىمبارک بخوش گذرانى گذارند کسب خ

  ّمينمود ولى برکت عجيب مى يافت و از ارض سر
  ّمدت* ّ جمال قدم بقلعۀ عکا اسير شد ّمعيتدر 

  شرافت بآن حيات از مسجونين محسوب و معدود و
  * جمال مبارک بودّکبرى فائز که مسجون در ظل

   خويش را بنهايت سرور و شادمانى ميگذراندّايام
   هر روز تا بظهر مشغولکسب خفيفى داشت

   و بعد از ظهر سماور چاى را در ترکبکسب بود
  شبديز بسته يا بباغ و راغ ميرفت يا بصحرائى

   مزرعه بود يا در باغ رضوان بودميشتافت يا در
  ببحر هر نعمتى ميرفت* و يا در قصر بشرف لقا فائز 

  که اين چاى امروز چه قدر خوش طعم و خوش رائحه
  ن است اين صحرا چه قدر دلنشيگ رنو خوش

   هر چيزى رااست و اين گلها چه قدر رنگين
  و هوا را فى الحقيقه آب ّ حتىى داردعطرميگفت 

  هر کس* بسرورى وقت ميگذراند که وصف ندارد 
  



  ٤٦ص 
  ميگفت که پادشاهان عالم را چنين فرح عظيم

   نه اين پير مرد در نهايت فراغت است و غايتّميسر
  طعام تناولى از بهترين ّاتفاقو از قضاى * ّمسرت 

  *مينمود و در عکا در بهترين مقام منزل داشت 
   و خوشىآسايشسبحان ا در سجن و چنين راحت و 

  ّعزتهشتاد بافق ّ سن بعد ازآنکه تا * و شادمانى 
  ده از جمال قدمّتعدالواح م*  عروج نمود ّابديه

  *پايان  داشت و در جميع احوال مظهر الطاف بى
  وحّعه ا بالرّو مت* ضوان ّ الرو حمةّالر الف منآيه عليه بهاء االبهى و عل

  *در عکاست شّمنورجدث * يحان ّ الرو
---------------- 

  
  ٤٧ص 

  الح باغبانّالص عبد ترجمۀ حال جناب آقا
 هو ا  

  و از جملۀ مهاجرين و مجاورين سجن اعظم
  اين وجود مسعود* الح باغبان بود ّالص عبدآقا جناب 
  پدر * احبابن بود و از اوالد قدماى از اصفها

  پاک گهرش فوت شد و اين طفل در سبيل الهى
  پرستار بود و مظلوم  بيکس و بىيتيم نشو و نما نمود
  ببلوغ رسيدآنکه تا بارى،  *در دست هر ستمکار

   و هجرتکوى دوست نمودآهنگ بعد از بلوغ 
  *فائز شد بسجن اعظم کرد و در باغ رضوان بشرف باغبانى

  
  ٤٨ص 
   و در ايماننظير بود الحقيقه در باغبانى بىفى 

  و ايقان متين و رزين و صادق و امين بود و در اخالق
  *ک لعلى خلق عظيم ّ و انيۀ مبارکۀآمستفيض از 

  لهذا بباغبانى رضوان سر افراز شد و باين وسيله
   بشرف لقا فائز بود و بموهبت عظمىّايامدر اکثر 

  ئه الفدا نهّحباروحى الحائز زيرا اسم اعظم 



  ّسال در قلعۀ عکا محبوس و محصور و فراشان
  * مواظب و چاوشان در قشله و بعد در خانه دائمًا

  رى ساکن و از اين النهّحقجمال مبارک در خانۀ م
   قدمى بيرون نميگذاشتند زيرا عوانانگو آشيانۀ تن
  ه سال موعدولى بعد از ن* ه داشتند ّمواظبت تام

   و رغمًا النفقدور محتوم منقضى گشت مّايام
  اش بنهايت اقتدار از ستمکار عبد الحميد و عونه

  *منزل گرفتند قلعه برون رفتند و در قصر ملوکانه خارج شهر
  نهايت تشديد عبد الحميد بىآنکه با وجود 

   لکن جمالميکرد تأکيد در سجن ّمتصلمينمود و 
  

  ٤٩ص 
  ّعزتيت ئه الفدآء در نهاّحبامبارک روحى ال

  معلوم عموم است گاهى در چنانکه* و اقتدار 
  ّقصر بودند و گهى در مزرعه و ايامى در حيفا

  ۀ جبل کرمل زده ميشدّمِو اوقاتى خيمۀ مبارک در ق
  و بشرفى الهى از هر ديار حاضر ميشدند ّو احبا

  اهالى و ارکان حکومت جميع* لقا فائز ميگشتند 
َميديدند با وجود اين نفسى نف   و اين* سى نميزد َ

  از اعظم معجزات جمال مبارک است که مسجون
  بودند ولى در نهايت حشمت و اقتدار حرکت
  ميکردند زندان ايوان شد و نفس سجن باغ

  و اين در قرون اولى ابدًا وقوع* جنان گشت 
   و اقتدار حرکتقوتندارد که شخصى اسير زندان ب

  ک اثيرفرمايد و در زير زنجير صيت امر ا بفل
  در شرق و غرب فتوحات عظيمه گرددرسد و 

  *هور العظيمّهذا الظ هذا ما امتاز به* کند ّمسخر و بقلم اعلى کون را 
  روزى جميع ارکان حکومت و امراء مملکت

  
  ٥٠ص 

  ند جمال آمدو علماء مدينه و مشاهير عرفاء بالد بقصر
  مبارک ابدًا اعتنائى نفرمود و بساحت اقدس راه



  اين عبد با*  پرسش خاطرى نفرمود ّى حتنداد
  نشسته ساعتى چند مصاحبت نمود بعد مراجعتآنان 

  حّفرمان پادشاهى مصرآنکه با وجود * کردند 
  باين بود که جمال مبارک بايد در داخل قلعۀ عکا در

   قدمىت قراول محبوس باشندحجرۀ تنها در تح
  ت نکنندقامال ّاحبا با نفسى از ّ حتىبرون ننهند

   وجود چنين فرمانى و حکم نافذى خيمه و خرگاهبا
  *مبارک با نهايت حشمت در جبل کرمل مرتفع 

َچه قوه و قدرتى اعظم از اين که در زندان علم رحمن َ ّ  
  سبحان من له* موج زند آفاق مرتفع گردد و بر 

  ةّسبحان من له العز* هذه القدرة و العظمة 
  *سجن عکاء فى عدآء و هوسبحان من له الغلبة على اال* و الکبرياء 

  الح مذکور طالعش بلندّالص عبدبارى، 
  و اخترش مسعود زيرا در اکثر اوقات بشرف لقا

  
  ٥١ص 

  فائز چند سال باين خدمت سر افراز و در کمال
  ّامانت و ديانت و صداقت ايامى بسر برد و در

  ّدر اين مدت خاضع و خاشع بود ّاحبانزد جميع 
  عاقبت از اين جوار باغ بجوار*  نکرد ّکدرنفسى را م

   و جمال قدم از او راضى شتافترحمت کبرى
   و خطابى از فماز قلم اعلى صادر و بعد از صعودش زيارتى از براى او

  و عليه* و الواح است   نازل و مندرج در کتبّمطهر
  *االعلى  فى الملکوتّالرحمة  و عليهالبهآء االبهى

  
  ٥٢ص 

  جناب استاد اسمعيل
  و اه 

  نفوس مبارکه روح المخلصين له الفداجملۀ و از 
  اين مرد خدا در* جناب استاد اسمعيل معمار است 

  و درّوله فرخ خان بود ّ الدطهران معمار باشى امين
  و بخوشى و کامرانى و اعتبار بود ّعزتنهايت 



  اين شخص*  و احترام زندگانى مينمود ّعزتو 
  تون و شيدائىنورانى سر گشته و سودائى شد و مف

  ئى افروخت که پرده گشت عشق الهى چنان نائره
  بدريد جانان ّمحبتو گريبان بو حجاب بسوخت 

  ولهّ الدامين* و در طهران مشهور برکن بهائيان شد 
  

  ٥٣ص 
  خر او راادر بدايت بسيار حمايت کرد ولى در او

  احضار نموده گفت استاد در نزد من بسيار عزيزى
  حمايت و محافظت کردم ولى شاه ازو تا توانستم ترا 

  و ميدانى که چه قدرحقيقت حال تو آگاه گشته 
  ً ميترسم که بغتة تراغضوب و خونخوار است

  از اين ديار يديار ديگرآنکه بدار زند لهذا خوشتر 
  حضرت استاد* سفر نمائيد و از اين خطر برهيد 

  ّنهايت فرح و مسرت کار و بار را بگذاشت و از با
  منال چشم پوشيد و عازم عراق گشت اموال و

  حرمى تازه* ى بسر ميبرد ّايامولى در غايت افالس 
   آمداندازه مادر زن بعراق ى بىّتعلقداشت و 

  هاى چند دختر خويش را بعنوان و بدسائس و حيله
  بورود کرمانشاهّموقت باجازۀ استاد بطهران برد 

  نزد مجتهد رفت که داماد من از دين بر گشته لهذا
  مجتهد طالق دادهبارى، * دختر من بر او حرام است 

  اين خبر چون ببغداد* و از براى ديگرى نکاح نمود 
  رسيد اين شخص مؤمن صادق بخنديد و گفت

  
  ٥٤ص 

  الحمد  که در سبيل الهى از براى من هيچ چيز باقى
   و باين جانفشانى و پاکتف حرم رّحتىنماند 
  * شدمّموفقبازى 

  جمال قدم و اسم اعظم روحى لهچون بارى، 
  ّالفدا از بغداد حرکت بروميلى فرمودند احباى

  احباببعد اهالى بغداد بر الهى در بغداد ماندند 



  *مظلومانرا باسيرى بموصل فرستادند  آن قيام کردند و
  اين استاد جليل با وجود پيرى و ناتوانى پياده بى

   نمودهّزاد و توشه جبال و بيابان و تالل و دره قطع
  وقتى جمال مبارک از* و بسجن اعظم وصول يافت 

  ى رومى را مرقوم فرمودندّبراى او اين غزل مال
   بنقطۀ اولى و حضرت اعلىّتوجهکه جناب استاد 

  خوش بسرايد لهذاآهنگ  و اين نغمه را بنمايد
  :ى ميکردّتغن شبهاى تار و تاريک طى مسافت مينمود و اين غزل را

  تو سرگشته و سودائىاى عشق منم از ( 
  )و اندر همۀ عالم مشهور بشيدائى                  

  
  ٥٥ص 

  در نامۀ مجنونان از نام من آغازند( 
  )زين پيش اگر بودم سر دفتر دانائى                  

  اى باده فروش من سرمايۀ جوش من( 
  )اى از تو خروش من من نايم و تو نائى                

  گيم خواهى در من نفسى در دمگر زند( 
  )من مردۀ صد ساله تو جان مسيحائى                   

  اول تو و آخرتو ظاهر تو و باطن تو( 
  )هر چشمى در عين هويدائى   مستور ز                

  آهنگاين مرغ بال و پر شکسته باين بارى، 
   بقشلهّخفيًامود کوى مقصود نآهنگ  ،بديع مشغول
  ى چند بشرفّايام*  ولى خسته و ناتوان وارد گشت

  لقا فائز بود بعد مأمور بسکنى در حيفا شد و خود را
  ئى و نه بحيفا رسانيد نه منزلى نه مأوائى نه النه

   خارج شهر ئىدر مغاره* ئى  و نه آبى و نه دانهئى  کاشانه
  کرد و تدارک ّتهيهمنزل نمود و مجموعۀ صغيرى 
   آننه و سنجاق و غيره درچند انگشتر خزف و انگشتا

   و از صبح تا ظهر ميگشت يک روزگذاشت
  

  ٥٦ص 
  بيست پاره يک روز سى پاره روز پر مداخلش چهل



   نانى قناعتلقمۀه پاره بوده رجوع بمغاره ميکرد و ب
  *ودود ميپرداختّ رب مينمود و بتسبيح و تقديس

  هر دم شکرانه بر زبان ميراند که الحمد  باين موهبت
  ظمى فائز شدم و از دوست و آشنا بيگانهع

  گشتم و در اين مغاره النه و آشيانه نمودم و از
  *اعظم از اين خريداران يوسف الهى شمرده شدم چه نعمتى است

  در اين حالت صعود نمود و از لسانبارى، 
   او رضايت مسموعّحقدر ّمرات و ّکرات مبارک ب

  گشت مشمول الطاف بود و منظور
ّالتحيةعليه * نظر کبريا    *و عليه البهاء االبهى ّالثناء و ّ

  
  ٥٧ص 

  جناب نبيل زرندى
  

هو ا  
  مهاجرين و مجاورين حضرت نبيلجملۀ و از 

   ذات محترم در ريعان عمر و عنفواناين* جليل است
  شباب در زرند خويش و پيوند بگذاشت و بعون

  داوند علم هدايت بر افراختو عنايت حضرت خ
   و سرور طالبان گشت و ازشقان شدسر خيل عا
  بعراق عرب شتافت ولى مقصد جمعراق ع

  خويش را نيافت چه که حضرت مقصود در کردستان
  خلوتگاه آن  سرگلو بود و فريدًا وحيدًا دردر مغارۀ

  بجمال خويش عشق ميباخت نه مونسى و نه يارى
  

  ٥٨ص 
   خبر منقطع و عراقّکلىو نه مجالسى و نه غمگسارى ب

  جناب* بخسوف احتراق مبتال آفاق ّفراق نير از 
  مذکور چون نار موقده را مخمود ديد و يارانرا
  معدود و يحيى در حفرۀ خفا غنوده و خزيده

  و خموده و جمود استيال يافته مجبورًا با نهايت کرب
  زيست نمود تا جمالآنجا و بال راه کربال گرفت در 



  هر* ود  عودت فرمّالسالمقدم از کردستان بدار 
   عراق را جان تازه و وجد و طربىاحبابيک از 

   از جمله نبيل جليل بود کهاندازه دست داد بى
  ى بسرورّايامبحضور شتافت و نصيب موفور يافت 

  انى انشاّ ربو شادمانى ميگذراند و قصائدى در محامد
   طبع روانى داشت و فصاحت لسانى شعلهمينمود

  ىّمدتعد از ب* و شورى داشت و سودا و سرورى 
  عودت و از بغدادآنجا مراجعت بکربال نمود و از 
   در امتحاناتّمحمدسيد  بايران رفت از معاشرت با
   ولى مانند نجوم شياطينو افتتانات شديده افتاد

  اوهام را رجوم بود و بمثابۀ شهاب ثاقب بر اهل
  

  ٥٩ص 
  وساوس غالب باز ببغداد مراجعت نمود و در سايۀ

  ه آرميد از بغداد مأمور بکرمانشاهشجرۀ مبارک
  گشت ّموفقشد دو باره عودت کرد و در هر سفر بخدمتى 

   بمدينةّالسالمموکب مبارک از دار آنکه تا 
  نبيل جليل* االسالم يعنى اسالمبول حرکت نمود 

  بعد از سفر جمال قدم بلباس درويشى در آمد و پياده
   *ّقطع مراحل کرد تا در راه بموکب مقدس پيوست
  از اسالمبول مأمور بمراجعت بايران شد تا در ايران
  بتبليغ امر ا پردازد و از بالد و قرى عبور نموده

   چون اين خدمت را* را از وقايع مستخبر سازداحباب
   ثمانين بلند شدانجام داد و آوازۀ طبل الست در سنۀ

  ّيک زنان بارض سر پويانّبلى بلى گويان و لب
  ع صهباء وفاء بامرّوز بلقاء و تجربعد از ف* گشت 

  محتوم عازم هر مرز و بوم گرديد تا در هر ارض و بوم
   نمايد و بشارت بطلوعّقيومّ رب نداء بظهور حضرت
   آتش بود و نائرۀ فى الحقيقه شعلۀ*شمس حقيقت دهد

  
  ٦٠ص 

  عشق سر کش در نهايت انجذاب بديار عبور نمود



  ر بخشيد هرو ببشارت کبرى قلوب را روح موفو
  جمعى را شمع بود و هر محفلى را شاهد انجمن گشت

   بدست گرفت و حريفان را سر مست نمودّمحبتجام 
  *وصول يافت  با طبل و دهل قطع سبل مينمود تا بسجن اعظم

   ضيق شديد بود ابواب مسدود و راههاّايامن آ
  ّمحمدّ سيد مقطوع بلباس تبديل بدروازۀ عکا رسيد

  ق فورًا بحکومت سعايت نمودند که اينتوفي و رفيق بى
  شخص بخارى نيست ايرانيست محض جستجوى
  خبر از جمال مبارک باين ديار سفر نموده فورًا او را

  دَفَ صاخراج نمودند و در نهايت نوميدى بقصبۀ
  ئى از کوه و در مغاره آمد عاقبت بحيفاحرکت نمود 

  و روز ناله و مناجات ميفرمود کرمل مأوى کرد از يار و اغيار در کنار بود و شب
  ى در اين حوالى معتکف بود و فتح باب راّمدت
   چون ميقات محتوم سجن منقضى شد*منتظر

  
  ٦١ص 

  در نهايت اقتدار جلوه فرمود ابوابآفاق و مظلوم 
  مفتوح گشت جناب نبيل مذکور با صدرى مشروح

   اّمحبتبحضور شتافت و مانند شمع بنار 
  روز در محامد دلبر دوو شب و ميگداخت 
  ين نظر بنسبت آستان غزل و قصائدّتعلقجهان و م
  *حضور مثول مى يافت   بشرفّايامس ميساخت و اکثر ّس و مسدّو مخم

  صعود واقع شد از مصيبت کبرىآنکه تا 
   عظمى چنان تزلزل در ارکان افتاد کهّۀو رزي

  ميگرييد و ميلرزيد و فرياد و فغان باوج اعلى
  سنۀ شداد تطبيق يبت کبرى را باميرسيد مص

  *اند  مشهود اخبار داده نمود و بتحقيق رسيد که حضرت مقصود از وقايع
  نبيل از هجران و حرمان چنانبارى، 

  سوزان و گريان گشت که هر کس مبهوت و حيران
  ميشد ميسوخت و ميساخت و نرد جانفشانى

   نماند صبر و قرار فرارّتحملميباخت 
  



  ٦٢ص 
  عشق شعله ور گرديدکرد آتش 

  ّعشاقطاقت  صبورى طاق شد سر خيل 
  محابا رو بدريا زد و تاريخ گرديد بى

  وفات خويش را قبل از جانفشانى نوشت
  و با کلمۀ غريق تطبيق نمود جان

  *يافت  باخت و از هجران و حرمان نجات جانانب
  اين شخص محترم عالم و دانا بود
  اش و فصيح و بليغ و ناطق و گويا قريحه
  الهام صريحه بود و طبع روان و شعر

  زالل على الخصوص قصيدۀ بها بها آب مانند
   حيات راّمدتدر نهايت انجذاب گفته و 

  نا توانىّ سن از عنفوان جوانى تا
   و خدمت حضرت رحمن گذراندّعبوديتبر 

  ات کرده و متاعب و زحماتّشق مّتحمل
   بدايع کلمات شنيدهّمطهرديده و از فم 

  آمال ملکوت انوار ديده و بنهايت ّىتجلو 
  

  ٦٣ص 
  طاقتش طاقآفاق ّو عاقبت در فراق نير رسيده 

  شد بدريا زد و غريق بحر فدا شد و برفيق اعلى
ّالتحيةعليه * رسيد     الواسعةحمةّالر ة و عليهّ الوفيّ

  *العالمينّ رب له الفوز العظيم و الفيض المبين فى ملکوت و
------------- 

  يش صدق علىدرو نابج
هو ا  

   مهاجرين و مجاورين و مسجونينو از جملۀ
  صدق على درويش و آزاد از بيگانه و خويشآقا جناب 

  ى درّايامادبا جملۀ بود در سلک عرفا بود و از 
  کسوت فقر بسر ميبرد و از ساغر طريقت بادۀ سلوک

  فين ديگر اوقاتّآشاميد ولى چون مانند متصو مى
  يش اغبر نمينمود بلکه خود راخويش را صرف حش



   و تصفيه ميکرد و جوياىکيهزه تّاز اوهام صوفي
  

  ٦٤ص 
   طبعّحق و پويا در سبيل ّحق بود و گوياى ّحق

  شعرى در نهايت سالست داشت و قصائدى در محامد
  قصائد قصيده از جملهمينگاشت آفاق مظلوم 

  :ستنقصيده اي  آنايست که در حبس قشله گفته است شاه بيت
  هر تار ز گيسويت صد دل بکمند آورد( 

  )دل بر سر دل ريزد چون زلف بر افشانى        
  اين درويش آزاد در بغداد از دلبر بىبارى، 

  را از افق عراقآفاق ر ّنشان نشان يافت و طلوع ني
  و از فيض اشراق بهره و نصيب بردمشاهده نمود 

  * و مجنون يار مهربان گرديدگشتآفاق مفتون دلبر 
  هر چند ساکت و صامت بود ولى ارکان و اعضايش

  چون موکب* مانند لسان ناطق ببيان فائق بود 
   در شرف حرکت بود بجانّالسالممبارک از دار 

  ى مهترى يعنى سايسى در رکاب مبارکّتمناشتافت و 
  روز پياده با قافله پويا بود و شب بتيمار اسبهاکرد 

  از نصفميپرداخت بجان و دل ميکوشيد و بعد 
  

  ٦٥ص 
  * خام شتىو بالين خ  ولى بستر احرام بودآرميدشب در بستر خواب مى 

  ود و در نهايتميسردر بين راه قصائد بارى، 
  احبابشوق و وله غزلخوانى مينمود و سبب سرور 

   بود صدق محض بودّمسمىو اصحاب بود اسم با 
  * صرف پاک جان بود و آشفتۀ دلبر مهربان ّحب

   عالى يعنى مهترى پادشاهى حقيقىدر اين منصب
  مينمود و بر سلطنت جهان مفخرت ميکرد هميشه

  قافلۀآنکه تا آستان بود و سر حلقۀ راستان عاکف 
  *ساالر عشق باسالمبول و ادرنه و سجن عکا رسيد 

  *و ايقان  در جميع اين مراحل مقيم درگاه بود و مستقيم بر ايمان
  و تخصيص يافتدر قشله شبى از قلم اعلى بنام ا



  شب انجمنى بيارايند آن که هر سال درويشان در
   مشغولّحق کنند و بذکر ّمهياو گلزار و گلشنى 

   بيانّمطهربعد حقيقت درويشان از فم * گردند 
  گشت که مقصود از درويشان نفوسى عالم گرد

  
  ٦٦ص 

  و شب و روز در طيش و نبرد نيستند بلکه مراد
   فارغ و بشريعة انفوسى هستند که از ماسوى ا

   و در دين ا ثابت و بر ميثاق ا راسخّتمسکم
   قائم و در عبادت قدمى راسخّالهيه ّعبوديتو بر 

  دارند نه بمصطلح اهل ايران سر گشته و پريشان و حمل
  *ادبان  بر ديگران و سر حلقۀ بى

  عنايتّ ظل اين درويش بزرگوار دربارى، 
   و در نهايت را بسر بردپروردگار جميع حيات

  سوى بود مواظبت بر خدمت انقطاع از ما
  ّحقو از جان و دل خدمت ببندگان مينمود 

  * قائمآستان ّعبوديتميکرد جميع را خادم بود و بر 
  ودود خلع قميص وجود کردّ رب در جوارآنکه تا 

  ّو از بصر سر نابود گرديد ولى ببصيرت سر
  و ازلوس نمود  جّابديه ّعزتمشهود و بر سرير 

  و در جهانىيرى اين عالم عنصرى رهائى يافت اس
  ً زاده ا قربًا و وصاال*وسيع خيمه بر افراشت
  سرار مستغرقًا فى عالم االّاللقاءو رزقه ا المشاهدة و 

   
  ٦٧ص 

  *در عکا است ّقبر منورش* فى بحر االنوار و عليه بهاء ا االبهى 
----------------- 

  عليهما بهاء ا محمود و آقا رضا  احوال آقا ميرزاترجمۀ
هو ا  

  و از جملۀ مهاجرين و مجاورين و مسجونين جناب 
  آقا ميرزا محمود از اهل کاشان عليه بهاء ا االبهى

  اين دو نفس* و جناب آقا رضا از اهل شيراز بودند 



   ا بدهن معرفت اّمحبتمبارک مانند دو شمع 
  ّالهيه اياتعنّ ظل ت درّعل بودند از بدو طفوليمشت

   خدمات شدندّموفقپنچاه و پنج سال بهر خدمتى 
  * و تقرير است تحريرّاين دو نفس مقدس خارج از 

   باسالمبولّتوجهزيرا چون موکب مبارک از بغداد 
  

  ٦٨ص 
  ر بودند غفيرى حاضّ جمّمقدسنمود در رکاب 

  شخيص پاىو در راه قحطى و غال اين دو شخص 
  پياده در جلو کجاوه هر روز هفت هشت فرسخ راه
  طى ميکردند و خسته و نا توان بمنزل ميرسيدند

   و تدارک طعام و طبخّتهيهبا نهايت خستگى فورًا 
  فى الحقيقه*  ياران ميگشتند احتىمينمودند و سبب ر

  زحمتى ميکشيدند که فوق طاقت بشر بود زيرا
  ر بيست و چهاربعضى روزها تصادف ميکرد که د

  ساعت دو يا سه ساعت ميخوابيدند يعنى بعد از
  بشستنآنان  طعام تناول مينمودند احباباينکه همۀ 

  و ادوات طبخ مشغول ميگشتند آالت ىآورو جمع 
  تا نصف شب کار را با کمال ميرساندند و استراحت

  ه جميع اسباب رابرخاستميکردند طلوع صبح نيز 
  *رک در جلو کجاوه ميرفتند مى بستند و در رکاب مبا

   شدندّموفقمالحظه کنيد بچه خدمت عظيمه 
   گشتند که از بدايت خروجّمخصصو بچه موهبتى 

  بغداد و وصول باسالمبول در رکاب مبارک مشى
  

  ٦٩ص 
   بودنداحبابّ کل ميکردند سبب فرح و سرور

   جميع حاضرين هر کسىآسايشو باعث راحت و 
  *ودند  مينمّمهياميخواست  آنچه 
  اين آقا رضا و آقا ميرزا محمود هر دو جوهربارى، 
  در اين*  ا بودند و منقطع از ما سوى ا ّمحبت
  ّکدررا نشنيد و سبب تآنان  کسى صداى ّمدت



  خاطرى نشدند بنهايت صداقت و امانت مشى
  و حرکت مينمودند جمال مبارک نهايت عنايت را

  ّمشرفر  و هميشه بحضو ايشان داشتندّحقدر 
  *ميشدند و جمال مبارک اظهار رضايت ميفرمودند 
  آقا ميرزا محمود در بدايت بلوغ بود که از کاشان
  ببغداد رسيد آقا رضا در بغداد مؤمن و موقن شد

  انجمنى بودند*  بودند که وصف ندارد تىحالولى ب
   که در بغداد از بىاحباب ّهفت نفر از اجلۀ

  زل داشتند در اطاق خيلى حقير منبضاعتى
  ئى روح و ريحان و معيشت بسيار سخت ولى بدرجه

  داشتند که خود را در فردوس جنان ميديدند بى
  

  ٧٠ص 
   بعضى شبها تا الى صبح*نهايت مسرور و شادمان بودند
   هر روز ميرفتندبتالوت مناجات مشغول بودند

  و بکسب مشغول ميگشتند تا شام يکى ده پاره شايد
  ى ديگر چهل پنجاه پارهيکى بيست پاره و برخ

   و اين وجوه را در طعام شبآوردندبدست مى 
  بيست پارهآنان روزى يکى از * صرف مينمودند 

  شخص آن  ديگران کسبى نکردندآوردبدست 
  ن را آ زهيد را خرما گرفت و آورد هفت نفرمبلغاين 

  و بنهايت قناعتودند طعام شام نم
  *بسر ميبردند  تّمسرمعيشت ميکردند ولى در نهايت فرح و 

   خويش را درّاياماين دو نفس محترم بارى، 
  فضائل عالم انسانى بسر بردند بينا بودند و هوشيار شنوا

  ئى جز رضاى مبارکآرزوبودند و خوش گفتار 
  ّ مقدس نمىآستاننداشتند موهبتى جز خدمت 

  بعد از ظهور مصيبت کبرى يعنى صعود* شمردند 
  ى صعودآرزو مبارک مانند شمع ميگداختند و

  
  ٧١ص 

  ميکردند و بر عهد و ميثاق ثابت بودند و در



   راءعبدالبها* ساعى و فائق آفاق ّترويج امر نير 
  اعتماد در جميع امور معتمدّمحل مجالس و مؤانس و 

  *بودند و در نهايت خضوع و خشوع و مبتهل و متواضع 
  صادر نشد کهآنان ئى از لسان  ّدر اين مدت کلمه

  *وجود کند هميشه فانى محض بودند داللت بر 
  ّابديه ّعزتصعود بملکوت عبدالبهاء در غياب آنکه تا 

  ر شدم که در وقت عروجّ و متحسّمتأثرنمودند بسيار 
  بافق اعلى حاضر نبودم ولى بدل و جان حاضرآنها 

  بحسب ظاهر وداع ننمودمّاما ر ّ و متحسّمتأثربودم و 
   و عليهماّالثناء و ّحيةّالتعليهما * م ّمتأثراز اين جهت 

  ّالمأوى و ظلّ جنة  و البهاء و اسکنهما ا فىّالرحمة
  *العزيز المختار همّ ربسدرة المنتهى مستغرقين فى بحر االنوار عند

------------------ 
   

  ٧٢ص 
  جناب پدر جان قزوينى

 هو ا  
  مهاجرين ببغداد مرحوم جناب پدر از جملهو 

   روى يارزنده دل آشفتۀ ن پير اي*جان قزوينى بود
   چون ببغداد وارد* اّمحبت گلشن بود و گل شکفتۀ

  ّشد شب و روز تبتل و مناجات مينمود هر چند بر
ّعليروى زمين مشى ميکرد ولى در اعلى     سير مينمودينّ

   چون*محض امتثال امر الهى بکسب و کار مألوف بود
  بضاعتى نداشت چند جفت جوراب زير بغل در
  ارانّکوچه و بازار گرفته ميگذشت و ميفروخت طر

  ميدزديدند نهايت مجبور بر اين شد که در دو کف
  دست نهاده در کوچه و بازار عبور نمايد ولى بمناجات

  ّمشغول ميشد که يک روز ملتفت شد که طراران
  جورابها را از پيش چشم که در روى دست او

  
  ٧٣ص 

   زيرا در عالم ديگراند و او ملتفت نبوده بوده ربوده



   عجيب داشتتىحالسير ميکرد درست ملتفت نميشد 
  *هميشه مانند مست مدهوش بود

  وال در عراق بسر بردنم ى بر اينّمدتبارى، 
   بشرف لقا فائز اسمش عبد ا بودّايامو در اکثر 
   فى الحقيقه* نمودندّملقب او را بپدر جان ّاحبا و لکن
  مبارکّ ظل بت در را پدر مهربان بود عاقّکل

  ّب طي*بمقعد صدق عند مليک مقتدر پرواز نمود
  ب رحمته و شمله بلحظات اعينّا مضجعه بصي

ّالتحيةته و عليه ّرحماني   *ّالثناء و ّ
-------------------------------- 
  جناب آقا شيخ صادق يزدى

  مهاجرين بغداد جناب شيخ صادق از جملهو 
  بوستان الهى را نخل اين جناب صادق *يزدى بود

   عراقّايام در *بارق جم ا را نّمحبتباسق بود و افق 
  

  ٧٤ص 
  شتافت انقطاع و انجذاب اين نفسآفاق ّ نير ّبظل

  ّمشخص بود و عشق ّمجسم ّمحبتمبارک بوصف نيايد 
   فراغت نداشتّحقدر شب و روز آنى از ذکر 

  و ابدًا از دار دنيا و ما فيها خبر نداشت هميشه
   بود و اکثر اوقاتّتضرع و ّتبتلر و ّذکتستغرق م

  ى باوّ جمال مبارک يک نظر عنايت خاص*ميگريست
  *عنايت ظاهر بود داشتند و هر وقت باو عطف نظر مينمودند نهايت
  روزى خبر دادند که آقا شيخ  صادق دم عروج

  است خرآه نفس است رفتم بعيادت مالحظه شد ک
  حت اقدس شتافتم بسا*قولنج ايالقوس نموده است

  ت را عرض نمودم فرمودند برو دست بموضعّکيفي
  قولنجّمحل  رفتم مالحظه شد که *ِقولنج نه و بگو يا شافى
  باال آمده و مانند سنگ ورم کرده نظير سيبى مثل
   آنتاب است دست بر مار بر خود مى پيچد و بى

  شافى گفتم  ياّتضرع نموده بلسان ّتوجهموضع نهاده و 
  *ورم بتحليل رفت آن  قولنج زائل شد وخاستبرفورًا 



  
  ٧٥ص 

  حالت خوشى در عراقه  بّمجسماين روح بارى، 
  موکب مبارک حرکت نمودآنکه بسر ميبرد تا 

   اّمحبت ًامتثاال لالمر در بغداد ماند ولى نائرۀ
  چنان شعله ميزد که بعد از وصول جمال مبارک بموصل

  نه سر برهنه در رکاب نماند پاى برهّتحملديگر او را 
  ن صحرا در جوار رحمت آدرآنکه چاپار دويد دويد تا 

   سقاه ا کأسًا مزاجها کافور و انزل*کبرى آرميد
  ر ترابه بالمسکّ و عطهورّ الماء الطّمطهرعلى جدثه ال

  *ورّحراء و انزل عليه طبقات من النّکى فى ذلک الصّالز
--------------------------------- 

   امينّمحمداب شاه جن
 هو ا  

  ّ بامين از قدماى احباىّملقب الّمحمدجناب شاه 
  الهى بود و سر گشته و سودائى در عنفوان جوانى نداى

  انى نمود پردۀ اوهامّ رب بملکوتّتوجهالهى شنيد و 
   شبهات قوم*بدريد و بمقصود دل و جان رسيد

  
  ٧٦ص 

  ثرت مصائبو شدائد لوم او را مانع و حائل نگشت و ک
  متزلزل ننمود در کمال ثبوت و استقامت يوم ظهور
   هر*نور حقيقت معرضين و معترضين را مقاومت کرد

   افزودند بر ثبات و استقامت افزودتچه بر القاء شبها
  ت بيشتر کردند قدم پيشتر نهادّو هر چه آزار و اذي

  *مفتون جمال کبريا شد و مجنون جمال ابهى گشت
  ّ بود و فوارۀ معرفت ا آتش عشق اّمحبت نائرۀ

   فراق ننمودّتحملچنان شعله زد که صبر و قرار نيافت و 
   هامون راگاز موطن خويش واليت يزد برون آمد ري
  پرند و پرنيان يافت و چون نسيم صبا کوه

  بکوى دوست بسر منزلآنکه و بيابان پيمود تا 
  *در عراق فائز گشت قارسيد از دام فراق نجات يافت و بشرف ل جانان



  راه يافت از هرآفاق چون بخلوتگاه دلبر 
  فکرى خالى شد و از هر قيدى رهائى يافت و مظهر

  ى چند در عراق بود مأمورّايام * نامتناهى شداياتعن
  ى چند در ايران بسر بردّايامبرجوع بايران گرديد 

  
  ٧٧ص 

  و با ياران مؤانس و مجالس گشت و نفس طاهر سبب
   راّاحبا و انجذاب دوستان شد و هر يک از اشتعال

  ى با جناب ميرزاّمدت بعد از *وله و شوقى جديد داد
  ابوالحسن امين ثانى عليه بهاء ا االبهى در سجن

   بسيار گرفتارّمشقتاعظم وارد و در اين سفر بتعب و 
  ّحمام در ّ حتىزيرا دخول در سجن بسيار دشوار
  ين ثانى ميرزا ابوبشرف لقا فائز گشت و حضرت ام

  الحسن چنان مشاهدۀ کبريا بر او تأثير کرد که
  *جارى گشت مجروح شد و دم رأس لرزيد و پاى لغزيد و بيفتاد و

  ّمحمدحضرت امين مذکور يعنى شاه بارى، 
  پايان بشرف لقب امين فائز شد و مظهر الطاف بى

   شد و در نهايت انجذابّالهيهگشت و حامل الواح 
  يران شتافت و بکمال امانت بخدمتدل و جان با
   خدمات نمايان نمود و يارانرا راحت دلبرخاست

   و غيرتّهمت اين شخص بزرگوار در *و جان گشت
  مثيل و در بين خلق نظير بود و در خدمات بى بى

  
  ٧٨ص 
   منتشرّمقدس آستان ّعبوديتظليل صيتش بّظل 

   آرام نداشتدقيقه ئىو صوتش در محافل ياران مشتهر 
  آسايش و سر ببالين رميداو در بستر راحت شبى ني

  ننهاد شب و روز مانند طيور در پرواز بود و بمثابۀ
  ّ بر وحدت پويان و دوان جميع ياران مسرورآهوى

  و شادمان هر نفسى را بشارتى بود و هر طالبى را
  اشارتى سر گشتۀ کوى يار مهربان بود و گمگشتۀ

  باديه باد پيما بود و دردر دشت و  جانان ّمحبتباديۀ 



  قرار هر روزى در اقليمى بود صبر و بى کهسار بى
  و هر شبى در کشورى مقيم ابدًا آرام نداشت و بر

  ذربايجان در ميان دوآبآدر آنکه خدمت قيام نمود تا 
  بدون انانعو آن *گرفتار بدست اشرار اکراد گشت

  بيگناه بگمان ديگران مظلومًا شهيد آن جستجوى حال
  غريب نيز نظير طوائف ديگر آن ودند گمان کردند کهنم

  *هنر است و بدخواه کردان و بى
  خبر شهادت چون بارض سجن رسيد جميع
   آنّتمسجونين محزون و دلخون شدند و بر مظلومي

  
  ٧٩ص 

   حزنآثار در ساحت اقدس ّ حتىبزرگوار بگريستند
  ن شهيد دشت آ از قلم اعلى ذکر*ظاهر و مشهود بود

  ده درّتعد نهايت عنايت صادر و همچنين الواح مبال با
  ّجنت او نازل و حال در جوار رحمت کبرى در ّحق

  ّتجلىابهى با طيور قدس همدم و همراز و در محفل 
  غرق انوار و ذکر و ستايشش در السن و افواه و بطون

ّالتحية عليه * باقى و بر قرارٓ االباداوراق الى ابد   ّالثناء و ّ
  * الکبرىحمةّالر  االبهى و عليهو عليه البهاء

----------------------------- 
  احّجناب مشهدى فت
   اين*اح عليه البهاء االبهىّجناب مشهدى فت

   برادر پاک گهر جنابّمصور زهد و تقواى ّمجسمروح 
   است بداللت برادر بشريعت اعسکرحاجى على 

  ده واحوارد و بمثابۀ دو پيکر يعنى جوزاء در نقطۀ
  *ّجمع شدند و بنور هدايت کبرى منور گشتند

   در جميععسکراين شخص محترم با حاجى على 
  

  ٨٠ص 
  مراتب همعنان بود و شريک ايمان و سهيم وجدان

  اين دو* ّ سر بايجان بارضآذر در هجرت از ّحتى
  برادر در جميع مراتب و شئون وجود بمثابۀ شخص



  رواحد بودند در مشرب در مسلک در مذهب د
  اخالق در اطوار در ايمان در ايقان در عرفان در

  چه آن* در سجن اعظم هميشه با هم بودندّ حتىاطمينان
  جاره بود در ادرنه امانتّيملک دنيا داشت مال الت از ما

  *اموال را از ميان بردند آن انصافان گذاشت بعد بى
  در سبيل الهى پا کبازى نمود و در سجن اعظم

  رد وفانى محض بود ابدًا از اينبنهايت قناعت بسر ب
  ئى که داللت بر وجود کند استماع نشد شخص کلمه

  هميشه در زاويۀ سجن منزوى و در گوشۀ صمت
  و سکوت معتکف بذکر ا مشغول در جميع احوال

  مصيبت کبرىآنکه  بود تا ّتضرعه و ّدر حالت تنب
  ّحزن و احتراق تحمل فراق ننمودّ شدت رخ نمود و از

  ّ طوبى له ثم*از صعود عروج بملکوت ابهى کردبعد 
  *بشرى و عليه البهآء االبهىّ ثم طوبى بشرى له

  
  ٨١ص 

  جناب نبيل قائن
 هو ا  

   على عليه بهاء اّمحمدّجناب نبيل قائن مال 
   اين شخص عظيم از کسانى است که قبل از*االبهى

  طلوع صبح هدى نقطۀ اولى روحى له الفدا منجذب
   و صهباى عرفان از دست ساقى مبارک شدجمال

  ء پسر مير اسد ا خانايعنى يکى از امر* عنايت نوشيد 
  اقامتامير قائن در طهران برسم رهن سياسى مأمور 

  زيرا اميرآن ّ مربى  على محافظ وّمحمدّمال بود و جناب 
   از اين جهت که امير*جوان بود و دور از پدر مهربان

   جمال مبارک نهايتديم بويب و در طهران مقغر
  بسا شبها که*  او مبذول ميداشتند ّحقعنايت را در 

  ّملقب على الّمحمدّمال و جناب ان بود مهمدر درخانه 
  

  ٨٢ص 
  *روحى له الفدا بود  اين پيش از ظهور نقطۀ اولى * آنبنبيل قائن همدم



  اوقات منجذب جمال آن اين سرور ثقات در
  و مجلسى لسان بستايشو در هر محفل رک گشت مبا

  در نهايت وله و عشق گشود و بقاعدۀ سابق کرامات
  عظيم روايت مينمود که من بديدۀ خود مشاهده

  شور و شعفى عجيببارى، * نمودم و بسمع خود شنيدم 
  داشت و بنار عشق احتراق عظيم با اين حالت با امير

  حضرت فاضل جليلآنکه  تا *مراجعت بقائن نمود
   قائنى روح المخلصينّمحمديل اکبر جناب آقا ّالملقب بنب

  بعد از اجازۀ اجتهاد از مرحوم شيخله الفدا 
   ا بايرانّمحبتمرتضى و وصول ببغداد و اشتعال بنار 

  شتافت و جميع علماء و مشاهير مجتهدين معترف بفضل
  منزلت ايشان بودند چونّ علو و کمال و فنون و علوم و
  *با زبان بتبليغ گشود محا وارد بقائن گشت بى

  ّ على بمجرد استماع نام مبارک فورًاّمحمدّمال جناب 
  منجذب حضرت اعلى شد و فرمود من بشرف

  
  ٨٣ص 

  حضور جمال مبارک در طهران فائز شدم و در وهلۀ
  * او گشتم ّمحبتاولى مشتعل بنار 

  سمانى داشتآت ّاين شخص محترم علويبارى، 
  يش سرچاه علم هدايتانى در قريۀ خوّ ربو موهبت

  خاندان* کبرى بر افراشت و زبان بتبليغ گشود 
   هدايت کرد و بسائر نفوس پرداختخويش را

  و از ا وارد نمود ّمحبتغفيرى را بر شريعت ّجم 
  ميرآنکه با وجود * هدايت کبرى نصيب بخشيد 

  علم خان حاکم قائن را همواره يار غار بود و خدمات
  باک محض امير بى آن محترم بودفائقه نمود و امين 

  ايمان و ايقان اين جان پاک بکمال غضب قيام نمود
  ّالدين زيرا خوف از ناصرو بغارت و نهب پرداخت 

  شاه داشت حضرت نبيل اکبر را اخراج کرد و جناب
  نبيل قائن را تاالن و تاراج نمود بعد از حبس و زجر

   *سر گردان ديار کرد و آوارۀ دشت و کهسار نمود



  اين شخص نورانى بالى ناگهانى را کامرانى
  اج را تاج جهانبانى انگاشترشمرد و تاالن و تا

  
  ٨٤ص 

  *انى شمرد ّ ربو سرگونى را شادکامى و اعظم موهبت
  سر و سامان ى در طهران بظاهر پريشان و بىّمدت

  *بسر برد ولى بباطن در نهايت روح و ريحان 
  بمحافل* يثاق نفس ثبتت على المّ کل ُنأو هذا ش

  بزرگان راه داشت و از حقيقت احوال امراء آگاه لهذا
  بايد و شايد القا آنچه ت ميکرد و قامالبا بعضى 

   خاطر بود و بدخواهانّتسلىمينمود ياران الهى را 
  جمال مبارک را سيف شاهر از نفوسى بود که در
  *قرآن عظيم ميفرمايد ال تأخذه فى ا لومة الئم 

  مشغول بنشر نفحات بود و انتشارشب و روز 
   خويش ميکوشيد و بادۀّقوۀ بقدر ّبيناتيات آ

  *ابر پر خروش   ا مينوشيد چون بحر پر جوش بود و چونّمحبت
  از سجن اعظم اجازۀ حضور از براىآنکه تا 

  او رفت زيرا در طهران بشيدائى و رسوائى پيرهن
  ر و شکيبباک بود و صب چاک نمود و معروف عموم و بى

  خوف نميدانست و محابا و مدارا نمى شناخت لهذا بى
  

  ٨٥ص 
  چون بسجن رسيد عوانان* و بيم بود ولى خطر عظيم 

  کوشيد بدخول سجن راهىآنچه او را اخراج کردند 
  فريدًاآنجا ى چند در ّايامنيافت مجبورًا بناصره شتافت 

  وحيدًا با دو سليل خويش آقا غالمحسين و آقا على اکبر
  تا آنکه تدبيرى*  و ابتهال بسر ميبرد ّتذللدر نهايت 

  در دخول او بسجن گرديد و احضار بزندان ابرار شد
   و تقريرتحرير وارد سجن گشت که خارج از تىحالب

  تحساه است و بشرف لقا فائز گرديد و چون ب
  اقدس رسيد و بصرش روى جمال مبارک ديد بلرزيد

  خاستار عنايت بربعد از اظهو بيفتاد و بيهوش شد 



   در قشله بود بعد مراجعتّخفيًاى چند ّايامو 
   جميع اهل ناصره در احوال او حيران*بناصره کرد

  بودند که اين شخص واضح است که جليل است
  مثيل چگونه زاويۀ  در وطن خود معروف و بىّالبتهو 

  ناصره را انتخاب کرده و بمعيشت پر عسرتى راضى
  نکه ابواب سجن مطابق وعدبعد از ايبارى، * شده 

  اسم اعظم جمال قدم مفتوح شد و جميع ياران
  

  ٨٦ص 
   و راحت داخل و خارجّعزتو مسافرين در نهايت 

   على نبيل قائن هرّمحمدّقلعه ميشدند جناب مال 
  ماهى مى آمد و بشرف لقا فائز ميشد ولى بحسب

  چندآنجا در * امر مبارک قرارگاه مدينۀ ناصره بود 
  ّت مسيحيان را تبليغ نمود و شب و روز بر مظلومينفر از

  جمال مبارک ميگريست و مدار معيشتش شراکت با من
  را سوزن آنبود يعنى سه قران من سرمايه دادم و ايشان

  زنهاى اين را متاع تجارت قرار دادند وگرفتند 
  ناصره تخم مرغ ميدادند و از ايشان سوزن ميگرفتند

  د هر تخمى به سه سوزنروزى سى چهل تخم جمع ميکر
  گذران ميکرد آن  و از منفعتمى فروخت ها را تخم

  ّلهذا هر روز مجدد از آقا رضا سوزن ميخواست زيرا
   سبحان ا دو*کاروان بين عکا و ناصره هر روز بود

   و لسان بشکرانهسال باين سرمايه گذران کرد
  مالحظه کنيد که چه قدر قناعت داشت* ميگشود 
  ل ناصره ميگفتند از حرکات و روش اينکه همۀ اه

  پايان دارد ولى مرد پير واضح است که ثروتى بى
  

  ٨٧ص 
  چون در غربت است محافظه ميخواهد و بسوزن

  *فروشى ثروت خويش مستور ميدارد 
   ميشدّمشرفهر وقت که بحضور مبارک 

  و اين عبد را مونسايت جديد ميگشت مظهر عن



  وقت که احزانجان و نديم روز و شب بود هر 
  تقامال ّجردهجوم ميکرد او را احضار ميکردم بم

  چه قدر خوش صحبت بود*  رخ ميداد ّمسرت
  و خوش مشرب و گشاده روى و آزاد قلب از هر
  قيدى رهائى يافته همواره در پرواز بود عاقبت

  *لقا فائز ميشد  در سجن اعظم مسکن و مأوى نمود و هر روز بشرف
  ر شخصى قبر کن حاجىروزى در بازاآنکه تا 

  ديد و با بعضى دوستان همراه بوداحمد نام را 
   و عافيت بود خنده کنانّصحتدر نهايت آنکه با وجود 

  ًا با قبر کنّمتفق احباببقبر کن گفت با من بيا با 
   گفت اى حاجى احمد من از ا صالح رفتّبنبى

  اينست چون از اين عالم آن تو خواهشى دارم و
  

  ٨٨ص 
  ان ديگر انتقال نمايم قبر من را در اينجا بکنبجه

  يعنى در جوار حضرت غصن اطهر خواهش من
  بعد از غروب آفتاب* اينست و بخششى باو نمود 

  فورًااند   جناب نبيل قائن بيمار شدهخبر دادند که
   انداين عبد بمنزل ايشان رفت مالحظه شد که نشسته

  ت ميفرمايند و بسيار شادمانندو صحب
  خندند و شوخى و مزاح ميکنند ولى عرق از سرو مي

  ّو صورت ايشان بدون سبب جارى است اما شديد
  و جز اين بيمارى ندارند عرق آمد آمد تا اينکه
  *صعود فرمودند  بيحال شدند و در بستر خوابيدند دم صبح

   او اظهارّحقجمال مبارک نهايت عنايت در 
  ازل او نّحق در ّشتىداشتند و الواح مبارکۀ 

  و بعد از صعودش هر وقت بمناسبتى ذکر ايمان و ايقان
  و انجذاب او را ميفرمودند که اين شخصى است

  که قبل از ظهور حضرت اعلى روحى له الفداء منجذب
  بآ ابهى شد طوبى له و حسن مّجنتبنفحات 

  
  ٨٩ص 



  *بفضله من يشاء   اّبشرى له من هذه الموهبة الکبرى و يختص
----------------- 

   تقى منشادىّمحمدّ سيد جناب آقا
 هو ا  

  تقى منشادى منشأش قريۀّ سيد جناب آقا
   جوانى نفحۀ رحمانى بمشام رسيدمنشاد بود در

  انى شد قلبّ ربفکرشو حاالت روحانى رخ داد 
  نداء* نورانى گشت توفيقات سبحانى رخ داد 

  ى چنان وله و طرب بخشيد که راحت منشادآسمان
   و سر گشتۀداد و تارک اقربا و اوالد شد بباد

  کوه و بيابان گشت قطع مراحل نمود تا بسواحل
  يا کرد تا بمدنيۀ حيفا واصل شدرسيد سفر در

  در* بسوى عکا شتافت تا بشرف لقا فائز گرديد 
   و بکسبان صغيرى بگشادّبدايت در حيفا دک

  ضعيفى بپرداخت برکت شامل شد و نعمت کامل
  

  ٩٠ص 
  اشانه النه و آشيانۀ زائران شد و حينگشت ک

  گانآزادسرور  آن ورود و وقت خروج ميهمان
  نين بتمشيت امور ياران ميپرداختو همچ* بودند 

  و وسائط سفر حاضر ميکرد و در نهايت صدق
  واسطۀ ارسال الواحآنکه  تا و استقامت قائم بود

  اين خدمت را *شد و وسيلۀ تقديم عرائض گشت
   و بطرز دلنشينن مجرى داشتبنهايت اتقا

  جارى ميداشت در ارسال و مرسول محکم و متين
  و معتمد و امين شهير آفاق شد و معروفبود 

  بالد گرديد مظهر الطاف جمال مبارک شد و معدن
   آزاد بود و بخشونتّکلىّعدل و انصاف از تعلق دنيا ب

  اد نه در قيد طعام و خواب بوددر معيشت معت
  تنها در اطاقىت و آسايش داشت  براحّتعلقو نه 

  و دررغيفى ميگذراند ه  و اکثر شبها بمنزل داشت
  خفت ولى مسافرين را ماء معين بود ئى مى گوشه



  ّمهنا ميکرد و بقدر قدرت سفرۀ ّمهيابالين راحت 
  ميگسترد روى شکفته و خندان و اخالق پر روح

  
  ٩١ص 

  خاعلى ثابت و راسٔمال ّ بعد از صعود نير و ريحان
  *بر عهد و پيمان و مانند سيف قاطع در مقابل ناقضان 

  آنان هر چند بلطايف الحيل کوشيدند و ما فوق
  ئى  و سفرهجرى داشتند احترام و مهربانى مّتصور
   شايان رايگان نمودند تاّمهيا نهادند و عيش ّمهنا

   روز بروز رخنه در ثبوت و رسوخ او نمايندبتوانند
  هر فکرى آزاد بود و از غيربر استقامت افزود و از 

  و چون مأيوس از تزلزل او* ميثاق الهى بيزار 
  شدند انواع جفا روا داشتند و در صدد پريشانى
  *استقامت  او افتادند ولى او جوهر ثبوت بود و حقيقت

  ک بيوفايان عبد الحميد خان درتحريو چون ب
  تقى نزدّ سيد ّصدد تعرض باين عبد افتاد و جناب آقا

   مشهور بارسال و مرسول اوراق لهذا مجبورجمهور
  پورت سعيد ارسال دارم و اوراق راه بر آن شدم که او را ب

  بوسائط غير معروفه نزد او فرستم و او باطراف
  نتوانستند که انان باين تدبير بيوفايان و عو*ارسال نمايد

  
  ٩٢ص 

  ه در اواخرّ هيئت تفتيشيّ حتىاوراق بدست آرند
  کتحري و بد چون حاضر گشتند عبدالحميّايام

  آشنايان بيگانه بفکر قلع و قمع شجرۀ مبارکه افتادند
   بر آن شدند که اين عبد را يا بقعرّمصمم ّحتى

  ّمقررفيزان بفرستند اين ه دريا اندازند و يا ب
  ئى بدست آرند عاجز بود لهذا کوشيدند که ورقه

   در بحبوحۀ تضييق شديد و هجومو قاصر ماندند
  *اتقان بود  زيد پليد باز ارسال و مرسول در نهايتهر ي

  ها باينّحقخالصه جناب مشار اليه کماهى 
  خدمت در پورتسعيد سنين عديده قائم بود و جميع



  ياران از او خوشنود مسافرين ممنون مهاجرين مخجول
   گرماىّتحملو ياران پورتسعيد در نهايت سرور ولى 

  ّماىُحه د و ب شفراشّ مصريه نتوانست اسير ّخطۀ
  ّ ربو از پورتسعيد بملکوتحرقه خلع ثياب نمود ُم

  *مجيد پرواز کرد و ببارگاه کبريا صعود نمود 
  اين جوهر تقى و گوهر عقل و نهى فضائل و خصائلى

  
  ٩٣ص 

   عقول فحول رجال بود هيچ فکرىّمحيرداشت که 
   نداشت و هيچ اميدى جز رضاىّحقجز فکر 
   اجعل اورادىّتى ح وحيد نخواست مظهرّرب

  و اذکارى وردًا واحدًا و حالى فى خدمتک سرمدًا
  ه بدرياقّعلتّبرد ا لوعته بفيض الوصال و شفا * بود 

  *القرب فى ملکوت الجمال و عليه البهاء االبهى
-------------------------- 

  اغ يزدىّ على صبّمحمدجناب آقا 
 هو ا  

  اغّ على صبدّمحممهاجرين جناب آقا  از جملهو 
   اين شخص غيور در عنفوان شباب در*يزدى است

  عراق کشف حجاب نمود و پردۀ ارتياب بدريد
  االربابّ رب عنايتّظل  و بتاز اوهام نجات ياف

  سواد ولى در نهايت  شخصى بود بظاهر بى*شتافت
   بحضوراحبابذکاء و صادق الوداد بداللت يکى از 

  اغيار معروفمبارک شرف مثول يافت و در ميان 
  

  ٩٤ص 
  و در جوار بيت مبارک النه و آشيانهو مشهور گشت 

ّنمود و صبح و شام بحضور مشرف و ايامى در نهايت   *سرور و فرح بسر ميبرد  ّ
  موکب مبارک از بغداد بسمتآنکه تا 

  اسالمبول حرکت کرد مالزم رکاب بود و از نار
  *سيديم ه رّتب و تاب تا بمدينۀ قسطنطني  ا پرّمحبت

  ّمحمدف بسکون در ادرنه کرد آقا يکلچون دولت ت



  احبابعلى مذکور را بجهت تمشيت عبور و مرور 
  *شد ّ سر  و حرکت بارضشتيمه گذاّدر قسطنطني

  فريد و وحيد در عذاب شديد افتاداين شخص 
  زيرا نه مونسى نه مجالسى نه آشنائى نه يار مهربانى

  ار الطافبعد از دو سال بادرنه آمد و در جو
  چون* مبارک پناه آورد به پيله ورى مشغول شد 

  عرصه بر ياران اناندرياى طغيان بجوش آمد و عو
  ّمعيتاو نيز داخل اسيران بود و در نمودند تنگ 

  ى در سجن اعظم بود تاّمدت* بقلعۀ عکا نفى شد 
  و درادۀ مبارک بشهر صيدا رحلت کرد آنکه بار

  
  ٩٥ص 

  ارت شد گاهى بشرف حضورمشغول بکسب و تجآنجا 
  در* مثول مى يافت و در شهر صيدا بسر ميبرد 

   و سبب و اعتبار بودّعزتاعمال و افعال در نهايت 
   بعد از وقوع مصيبت کبرى*ت در اعين و انظارّعلوي

  رجوع بعکا نمود و در جوار روضۀ مبارکه روحى
  جميع ياران* لتربته الفدا مابقى حيات را بسر برد 

  حالت بافق اينه  درگاه کبريا بّمقرباضى و از او ر
  ين را بنار حسرتّتعلق شتافت و مّابديه ّعزت

  الطاف بود و ممدوح االوصاف مظهر بگداخت
   عليه البهاء*قنوع و شکور بود و وقور و صبور

  االبهى و انزل ا على قبره طبقات
  *در عکا است بشّماء قبر طيّور من السّالن

  
  ٩٦ص 

  ار از اهل اصفهانّالغف بدجناب آقا ع
 هو ا  

  مهاجرين و مجاورين و مسجونين جناب از جملهو 
  اين شخص* ار از اهل اصفهان است ّالغف آقا عبد

  تحسياهوشيار سالهاى چند در مرز و بوم روم 
  بنفس* سفرى بعراق نمود آنکه و تجارت ميکرد تا 



   على از اهل صاد بدرگاه پاکّمحمدپاک جناب آقا 
  يک وجود و حقيقت موجود پناه برد ملسّمقد

  پردۀ اوهام دريد  و بجناح فالح و نجاح در فضاى
  حجاب رقيقى داشت لهذا بالقاء پريد  ا برّمحبت
  ئى از عالم موهوم رهائى يافت و بحضرت معلوم کلمه

  پيوست و هنگام سفر از عراق بمدينۀ کبرى و در
  

  ٩٧ص 
  م نغمه و هم آواز و ترجمانهو بين راه همدم و همراز بود 

  ّاحبا زيرا در ترکى ماهر بود و جميع احبابجميع 
  لسان قاصر بنهايت روح و ريحان سفر بانتهى آن در

  *رسيد و در مدينۀ کبرى مؤانس و مجالس بود 
   همراه تاو همچنين مسجونًاّ سر و همچنين در ارض
  خواستند که او را بقبرس انان عو*بمدينۀ حيفا رسيديم

  ببرند جزع و فزع نمود خواست در سجن عکاء همدم
  ّ جبريه مانعّقوۀاو را ب انانباشد چون عو

   بدريا انداختشتىخود را از فراز کشدند 
  ه نگشت از دريا برونّ متنبحيا ابدًا ولى مأمور بى
   مسجون نمود و بعنف و جبرشتىآورد و در ک
  در ماغوسا مسجون بود ولى بهر وسيله* بقبرس برد 

  بود مجال فرار يافت و بسوى عکا شتافت در عکا نام
  محفوظ انان عوّخويش را عبد ا نهاد تا از شر

  عنايت مستريح بود و اوقاتّ ظل و درو مصون ماند 
  ر اعظم بافقّنيآنکه تا بروح و ريحان ميگذشت 

  اعلى صعود فرمود پريشان شد و اسير احزان گشت
  

  ٩٨ص 
  بمدينۀ شام سفر کردآنکه ا ت* سر و سامان گرديد  بى
  شيانه نمود و شبآدر کلبۀ احزان النه و آنجا ى در ّايام
  عاقبت عليل شد محضز بماتم و غم بسر ميبرد و رو

  اس را روانهّپرستارى و مواظبت جناب حاجى عب
  *نمايد و هر روز خبر بدهد  نموديم تا نهايت مواظبت و معالجه و پرستارى مجرى



  ار شب و روز با پرستارّالغفجناب عبد بارى، 
  ى پرواز بجهان اسرار ميکردآرزوصحبت مينمود و 

  ستانآدر غربت و هجرت و فراق رحلت بآنکه تا 
   فى الحقيقه شخصى بود حليم*نمودآفاق ّ نير ّمقدس

  و بردبار و سليم و خوش رفتار و خوش خلق و خوش
ّالتحية عليه *گفتار   و عليه و عليه البهاء االبهى ّالثناء و ّ
  *شام است خوش مشامش در تراب*  االعلى ّه العلىّ رب منّالرحمة

-------------- 
  

  ٩٩ص 
  جناب آقا على نجف آبادى

 هو ا  
  مهاجرين و مجاورين جناب آقا على از جملهو 

  اين جوان روحانى چون نداء* نجف آبادى است 
   غفور شنيد از جام طهور سرمست شد و پرتوّرب

  بعنايت نور مبين* طور مشاهده نمود م ّظهور مکل
  چون بعلم اليقين فائز گرديد بسجن اعظم شتافت

  ّحقو برتبۀ بلند  انوار عين يقين کرد و مشاهدۀ
  هّمقدسّاليقين رسيد مدتى مديد در ماحول مدينۀ 
  ّتبتلل و ّالکاسب حبيب ا شد و در نهايت توک

  مى و بسيار شخص مظلو بسر ميبردّايام ّتضرعو 
  صدا و ندا و پر صبر و سکون اخالق حميده و بىبود 

  جميع ياران از او راضى* داشت واطوار پسنديده 
  

  ١٠٠ص 
   در اواخر*ّ مقبول و مرضىّاحديتو خود او در درگاه 

  ۀّمقدسبمدينۀ  چون احساس حسن ختام نمود ّايام
   بورود ضعيف و عليلجن اعظم حاضر شدس

  جليلّ رب گاه بدرّتضرعگشت و شب و روز 
  مينمود انفاس حيات منتهى گشت و ابواب صعود
  بملکوت اعلى مفتوح شد و از اين جهان خاک رو

  * کرد ّتوجهبگرداند و بجهان پاک 



   بودّتذکره و مّى داشت هميشه متنبّرقتحالت پر 
  گى لودآو از هر سيار منقطع گشت  بّايامو در اواخر 
  ر حالوتىدر چنين حالت پ*  بود ّمنزهّمقدس و 

  ترک النه و آشيانۀ اين جهان نمود و خيمه و خرگاه
  ة منّ ا مشامه بنفحة قدسيّعطر* در جهان باال زد 

  ّالعفو و الغفران و نور بصره بمشاهدة الجمال فى ملکوت
  ة تعبق منّح روحه بنسمات مسکيّوالجالل و ر

ّالتحيةو عليه * ملکوت االبهى    *ش در عکا استب طاهرّقبر طي *ّالثناء و ّ
-------------------------- 

   
  ١٠١ص 

  بايجانىآذر ّمحمدو مشهدى  جناب مشهدى حسين
 هو ا  

  مهاجرين و مجاورين جناب مشهدى از جملهو 
  اين دو نفس* بايجانى است آذر ّمحمدحسين و مشهدى 

  و در وطن خويشبايجانند آذرى ّاحبامبارک از 
   خويش آزاد گشتندقدم پيش نهادند و از بيگانه و

  و بنياد ثبوت و استقامت نهادند از حجبات اوهام
  و بعنايت و الطاف مليک وجود سررهيدند 

  دو نفس مبارکى بودند در نهايت* بسجود نهادند 
  تسليمصدق و صفا و در غايت فقر و فنا و مظهر 

  و رضا منجذب بنور هدى بودند و مستبشر ببشارات
  ّو بارض سرد نبرخاستبايجان آذر از *کبرى

  مدينۀ مبارکه در قصبۀ آن ى در اطرافّمدتشتافتند 
  

  ١٠٢ص 
  ّتبتل و ّتضرعسا بسر ميبردند روز در يکلقرق 

  بودند و شب را بگريه و زارى ميگذرانيدند و بر
  در زمان* ناله و فغان مينمودند آفاق ّت نير ّمظلومي

  سرگونى بعکا چون حاضر در شهر نبودند دستگير
  حوالى با قلبى سوزان و چشمى گريان آن درنگشتند 

  بسر ميبردند چون از عکا خبر صحيح گرفتند



   فى*ترک ديار روم نمودند و باين مرز و بوم شتافتند
  الحقيقه دو نفس نفيس بودند و دو بندۀ صادق

  بوصف نيايد و ثباتآنان جمال مبارک صفاى قلب 
  *و استقامتشان از بيان خارج 

   بسر ميبردندّايامباغ فردوس در خارج عکاء در 
  و بفالحت و زراعت مشغول بودند و لسان بشکرانه

  شدند که دو باره بجوارّموفقميگشودند که الحمد   
  بايجان بودندآذر ولى چون از اهالى *عنايت رسيدند

   حرارت اين بالد ننمودندّتحملو بهواى سرد معتاد 
  آبو هوا بسيار وخيم و بدايت ورود بعکا بود 

  لهذا مريض و عليل شدند و بناخوشى* بسيار ثقيل 
  

  ١٠٣ص 
  طبقه گرفتار گشتند ولى در نهايتُحرقه و مُم

  *  غريبىّتحملانبساط و انشراح صبر عجيبى داشتند و 
  تّو شدا وجود سورت حرارت ّدر ايام بيمارى ب

  مرض و عطش و اضطراب و انقالب در نهايت سکون
  کهتيحالدر * ارات ا و قرار بودند و مستبشر ببش

  دل و جان بشکرانۀ حضرت رحمن مشغول با روح
  و ريحان از اين جهان بجهان ديگر شتافتند و از اين

  حمةّالر عليهما* قفس بگلشن باقى پرواز نمودند 
ّالتحيةضوان و عليهما ّ الرو    و ادخلهما ا فىّالثناء و ّ

   منشرحينّاللقاءعين بّعالم البقاء متمت
  *است ّمنورشان در عکا دو قبر*  الملکوت االبهى فى

------------------ 
   

  ١٠٤ص 
  حيم يزدىّ الرجناب حاجى عبد

 هو ا  
  مهاجرين و مجاورين جناب حاجى از جملهو 
  اين نفس نفيس از اهالى* حيم يزدى است ّالر عبد

  بدايت حيات در نهايت زهد و تقوىيزد بود و از 



   شهير و در عبادتّمقدسو در ميان مردم شخص 
  در نزد* مثل و نظير  بت بر اعمال صالحه بىظو موا
   درگاهّعبوديت و شب و روز در ّمسلم بديانت ّکل
  *و حميم بود  نهايت سليم و حليم و رحيم ت ثابت و محکم بىّاحدي

   استماعّجردچون استعداد کامل داشت بمبارى، 
  گفتنداء از ملکوت اعلى طبل الست را جواب بلى 

  محابا گشت و بىآفاق ّو بتمامه منجذب اشراق نير 
  

  ١٠٥ص 
  يان پرداخت در شهر شهير شدآشناان و ّتعلقبهدايت م
  ّاذيتسوء منفور و حقير لهذا مورد علماء و در نزد 

  و بال گرديد و مغضوب و مبغوض اهل نفس و هوى
  علماء سوء در قتل او کوشيدندخلق شور يدند و * شد 

  ّحتىايت جور و جفا مبذول داشت نيز نهحکومت 
  چوبّاذيت شديد نمودند اين شخص سليم را 

  يانه زدند و زجر روز و شبانه نمودند لهذا مجبورو تاز
  * و آوارۀ کوه و صحرا شد بر ترک اوطان گشت

  ّبارض مقدس وارد گشت ولى در نهايتآنکه تا 
َناتوانى هر کس ميديد گمان ميکرد نف   س اخير استَ

   لهذا بورود حيفا جناب.تحليل جسم عليلو نهايت 
   على بسرعت بعکا آمد و از اينّمحمدّمال نبيل قائن 

  عبد رجا نمود که فورًا حاجى مذکور را بخواهيد
   گفتم.موت استکرات حد ناتوان و در س زيرا بى

  فرمود که* تا بقصر بروم و از حضور اجازت طلبم 
  مناين بطول مى انجامد و حاجى بعکا نميرسد 

َمرادم اينست که نف   رد و باينآس اخير در عکا برَ
   

  ١٠٦ص 
  . گردد فورًا او را بخواهيدّمشرفموهبت عظمى 

  اين عبد نيز خواهش ايشان را پذيرفتم و فورًا حاجى
  عبد در او جز مذکور را خواستم چون بعکا رسيد اين

  همسى از حيات نديد گاهى چشم ميگشود و لکن



  لى از نفحات سجن اعظم حياتوّابدًا تکلم نمينمود 
  *جديد ديد و شوق لقا نفحۀ تازه در او دميد 

  چون صبح بعيادت او رفتم حاجى را در نهايت
  روح و ريحان يافتم بساحت اقدس رجاى مثول
نمود گفتم موکول باذن و اجازه است انشاء ا  

   چند روز بعد اجازۀ* ميگرديدّمخصصباين عنايت 
  پيشگاه حضور شتافته بّتشرف حصول يافت و 

  چون بساحت اقدس رسيد روح حيات در او
  بعد از مراجعت مالحظه شد که حاجى حاجى* دميد 

  جناب*  و سالمت ّصحتديگر است و در نهايت 
   مبهوت گشت و گفت هواى سجننبيل قائن

  *ياران حقيقى را حيات جديد است 
  ىّايامشخص مذکور در جوار عنايت بارى، 

   
  ١٠٧ص 
  آياتيبرد و شب و روز بذکر و فکر تالوت بسر م
  گذارند لهذا معاشرت بت بر عبادات مىظو موا

   و اين عبد بسيار مواظبت مينمودقليل داشت
  صعودآنکه تا * و غذاى خفيف سفارش ميکرد 

  حضرت مقصود بنيان ويران کرد آتش حسرت شعله
   اکثر اوقات با چشمى گريانبرخاستزد آه و فغان 
  منوال  بر اين*نمود  حرکت مذبوحى مىو قلبى سوزان

  ى ترک اين خاکدانآرزو بسر برد و هر روز ّايام
   رهائى يافترقت تا از اين حسرت و فميکرد

  ّتجلىو در عالم انوار در محفل و بجهان الهى شتافت 
ّالتحيةعليه * پروردگار در آمد     و عليهّالثناء و ّ

  *االنوار من ملکوت االسرار ّ الکبرى و نور ا مضجعه بسطوعّالرحمة
------------------------ 

   
  ١٠٨ص 

  جناب حاجى عبد ا نجف آبادى
 هو ا  



   اين شخص از*حاجى عبد ا نجف آبادى
   شتافت و درّمقدسايران بعد از ايمان و ايقان بارض 

  شخصى بود* عنايت ساکن و مستريح گشت ّظل 
  طاف حضرتدر نهايت سکون و قرار و مطمئن بال

   و شب و روز باپروردگار خوش خلق و خوشخو
  غوره ى چند بّايام* ياران الهى در مذاکره و گفتگو 

  بفالحت و زراعت مشغولآنجا طبريا رفت و در 
  ّتوسل ميگذراند و ّتضرع و ّتبتلشد اوقات ب

  * مينمود قلب سليم داشت و خلقى عظيم ّتشبثو 
  حمتو در جوار ربعد از غور مراجعت نمود 

  ّمنان در جنينه ساکن و بر قرار گشتحضرت 
  

  ١٠٩ص 
  و بملکوت ابهىو در اکثر اوقات بشرف لقا فائز 

  ناظر گاهى گريه و زارى مينمود و گهى سرور
و شادمانى و وقتى حبور و کامرانى از ما سوى ا  

   دلشاد اکثر شبهاّحقآزاد بود و بعون و عنايت 
  اجل موعودآنکه ا  ت*بيدار بود و در حالت مناجات

  حضرت مقصود صعود نمود از عالمّ ظل رسيد و در
  خاک بجهان افالک شتافت و بملکوت اسرار پرواز

ّالتحية عليه *نمود   *ه االعلىّرب  فى جوارحمةّالر  و عليهّالثناء و ّ
---------------- 

  افّ هادى صحّمحمدجناب آقا 
هو ا  

   هادىدّمحممهاجرين و مجاورين آقا  از جملهو 
   اين شخص شاخص از اهل اصفهان*ّصحاف بود

   چون* ماهر و فائق بر ديگرانتجليدبود و در تهذيب و 
  ان چاک نمود سريع و چاالک گشتببعشق الهى گري

  
  ١١٠ص 
   و سفرىاک وطن مألوف بگذاشت بيع و بىو شج

  ى زياد مرور بر بالدّمشقتمخوف پيش نهاد بتعب و 



  مسجونان رکه رسيد و باببقعۀ مباآنکه نمود تا 
   بودآستانجميع اوقات عاکف * مشارکه کرد 

  ميدانى که در مقابل بيتو جاروب کش و پاسبان 
  *نظافت و لطافت بود   مذکور شسته و روفته در نهايتّهمتمبارک بود ب

  ّتبسمميدان مى افتاد و  آن همواره نظر مبارک بر
  لوه هادى ميدان سجن را جّمحمدميفرمودند که آقا 

  گاه قصر مينمايد و جميع همسايگان را خوشنود
  و چون روفتن و شستن اتمام مى* و ممنون ميکند 

  *د کتب و الواح ميپرداخت تجلييافت بتذهيب و 
  مسرورآفاق  بسر ميبرد و بلقاى دلبر ّاياموال نم بر اين

  فى الحقيقه بسيار نفس پاک و صادقى* و شادمان بود 
  *گى فارغلودآ اوار و الئق و از هربود و موهبت وصال را سز

  عبد آمد و از امتداد بيمارى شکايت روزى نزد اين
  

  ١١١ص 
  نمود گفت دو سال است که تب لرز مينمايم و حکيمان

   تب فرصت،مسهل و گنه گنه ميدهند روزى چند
  ميدهد باز عودت ميکند باز گنه گنه ميدهند

   هرام و از باز بر ميگردد من از حيات بيزار شده
   گفتم چه غذائى ميل*ئى بنما ام چاره کارى باز مانده

  من*  گفت نميدانم ؟دارى و بنهايت اشتهاء ميطلبى
  نام از آش کشکآنکه بشوخى اطعمه را شمردم تا 

  ،بارى* بردم گفت بسيار خوب لکن بشرط سير داغ 
  *سفارش کردم تا از براى او آماده نمودند و رفتم 

   يک قدح آش خوردمروز ثانى حاضر شد و گفت
  و سر ببالين نهادم و تا بصباح خفتم خالصه قريب دو

  احبابروزى يکى از *  را داشت ّصحتسال نهايت 
ُماى مُ هادى حّمحمدحاضر و گفت آقا    حرقه نمودهّ

  چون بعيادت او شتافتم ديدم حرارت تب بچهل و دو
  درجه رسيده و هوش کمى دارد از حاضرين پرسيدم

  چون تب نمود گفت من دوا راچه کرده گفتند 
  ام آش کشکى با سير داغ يک شکم سير تجربه کرده



  
  ١١٢ص 

  ّتحيراز قضا و قدر م* خورد و باين حال گرفتار شد 
  ماندم گفتم چون دو سال پيش مسهل زياد خورده

   و نهايت اشتها داشت و تب لرزبود و مزاج پاک بود
  حال با وجودّاما  بود لهذا آش کشک تجويز شد

  ّاخالط و عدم اشتها على الخصوص تب حمى قياس
  *قضا و قدر چنين بود  بتب لرز نميشود چگونه آش کشک ميل فرمود گفتند

   فرصت معالجه نبود اينکار گذشته بودبارى، 
   عالى داشتّهمتشخص بظاهر کوتاه بود ولى 

  ىّايام* و مقامى سامى قلبى پاک داشت و جانى تابناک 
  شت در نزد دوستان محبوب داآستانکه مالزمت 

  جمال مبارک گاه گاهى*  درگاه کبريا بود ّمقربو 
  و اظهار عنايتّتبسم کنان صحبت ميفرمودند 

   هرّحقدائمًا شکرانه مينمود و جز رضاى * ميکردند 
  فد المرفودّ الرطوبى له من هذا* حالى را افسانه ميشمرد 

   هنيئًا هذه الکأسبشرى له من هذا الورد المورود
  *سعى مشکور ّ کل  ا منهّتقبلمزاجها کافور و 

   
  ١١٣ص 

   قلىّمحمدجناب آقا ميرزا 
 هو ا  

   قلى برادر صادق جمالّمحمدجناب آقا ميرزا 
  گىآزاده خص بزرگوار از آغاز کودکى ب اين ش*مبارک
  ّتولد تازه دو در وقت عروج حضرت والمعروف 

  آغوشخويش را در  ّاياملهذا از آغاز تا انجام * يافته 
  عنايت گذراند از هر فکرى در کنار بود و از هر

  در ايران در* ذکرى جز امر مبارک برى و بيزار 
  و در عراق منظور نظرمهد الطاف پرورش يافت 

  بود در حضور مبارک ساقى چاى ّنير آفاق بود
  دائمًا ساکت* و در مرور مبارک مالزم ليل و نهار 

   مشمولت مستقيم و ثابتود و بر عهد السصامت ب و



  شب و روز بشرف* عواطف بود و مصدر لطائف 
  

  ١١٤ص 
  حضور مثول داشت و در جميع موارد صبور و حمول

  ج قبول رسيد بر يک تيره حرکت ميکردتا باو
  و در رکاب مبارک سفر مينمود از عراق در موکب

   باسالمبول نمود و در اثناى راه مأمورّتوجهاسم اعظم 
  و خرگاه بود در خدمت بنهايتبنصب خيمه 

  يپرداخت و مالل و کالل نميدانست مّهمت
  *بر يک منوال  ّو همچنين در اسالمبول و ارض سر هميشه او را حال

  ّدر معيت حضرت بيچون سرگونآنکه تا 
  دًا اسير زندانّبسجن اعظم گرديد و در فرمان مؤب

  بود و راحت و زحمت و سختى و سستى و بيمارى
  در حالت واحده بود و بشکرانۀ الطافو تندرستى 

  جمال مبارک در نهايت بالغت ناطق و با قلبى
  فارغ و رخى بازغ بحمد و ستايش مألوف

  و در هر صبح و شام بحضور مثول مى يافت
  *مألوف  و بشرف لقا محظوظ و مرزوق و بصمت و سکوت

  
  ١١٥ص 

  بجهان اشراق صعود فرمودآفاق چون دلبر 
  ثاق و بيزار از مکر و نفاق درثابت بر عهد و مي

   و هر مستمعى را بسر ميبردّايام ّتضرع و ّتبتلنهايت 
  ّتذکر مبارک را مّايامو وعظ و نصيحت ميکرد 
َ بعد از صعود نفسى راحت*ّمتأثرو از بقاى در اين عالم  َ  

  ننمود و با نفسى مصاحبت نکرد اکثر اوقات
  يبرد و از خويش بسر ميگانه و تنها در النه و آشيانۀ

  فراق در احتراق بود روز بروز بر ضعف
  *بجهان الهى پرواز کرد آنکه و ناتوانى افزود تا 

  حمةّالر  و عليهّالثناء و عليه ّالسالمو عليه 
  *در نقيب طبريا است شّمنوررمس * ضوان ّ الرفى حديقة

--------------------- 



  
  ١١٦ص 

  جناب استاد احمدو  جناب استاد باقر
  هو ا 

  ّو از جملۀ مهاجرين جناب استاد باقر نجار
  اين دو برادر پاک*  بودند ّنجارو جناب استاد احمد 

   يکديگرآغوشگهر از بدايت هدايت دست در 
  داى الهى شنيدندبودند و از اهل کاشان بودند ن
  ى در وطن خويشّمدت* و خطاب الست را بلى گفتند 

  ايت رحمنو بعرفان و هد مألوف بودند ّحقبذکر 
  و بديانتر نزد يار و اغيار محترم بودند دموصوف 

  چون عوانان * ّمسلمو امانت و زهد و تقوى مشهور و 
  کردندتنگ و عرصه بر ايشان دست تطاول گشودند 

  مبارک شتافتند بسيارّظل و ببعراق نمودند هجرت 
  ى در عراق در نهايتّمدت* دو نفس مبارکى بودند 

  
  ١١٧ص 
  ال اوقاتى بسر بردند استاد احمد بادرنه و ابتهّتضرع

  *شتافت استاد باقر در عراق بود بموصل اسير شد 
   مبارک بسجن اعظم آمد و استادّمعيتاستاد احمد در 

  هر دو برادر در* باقر از موصل بعکا هجرت کرد 
   بودند و از هر قيدى آزاد در سجنّحقپناه 

  و از بيگانه و خويشبصنعت خويش مشغول شدند 
   در نهايت سکون و وقار و ايقاندر کنار بودند

  *و اطمينان در پناه رحمن با روح و ريحان ميگذرانيدند
  *احمد عروج کرد  ى بعد از او استادّمدتاستاد باقر صعود نمود و ّاول 

   کالم اين دو برادر مؤمن و موقنخالصۀ
   و مبتهل در جميعّتضرعثابت و راسخ صابر و شاکر م

  ّمدتبحضرت کبريا داشتند در  ّتوجهاوقات 
  ندنياورد در سجن قصورى ننمودند فتورى اقامۀ

  هورطکمال فرح و سرور بودند و از جام بلکه در 
  چون صعود نمودند ياران دلخون و محزون* سرمست 



  گشتند و جميع از الطاف جمال مبارک طلب عنايت
  

  ١١٨ص 
  هميشه مشمول بالطاف بودند* و عفو و مغفرت نمودند 

  د باسعاف جمال مبارک از هر دو راضى با اينّو مؤي
  زاد و توشه سفر آخرت نمودند و بجهان ابدى

   من الطافحمةّالر امعليهما البهاء االبهى عليه* شتافتند 
  الکبرياء  و لهما مقعد صدق فى ملکوت

  * در عکا استّمعطر هر دو قبر *االبهى
-------------------------------- 

  
   حناسابّمحمد جناب آقا

 هو ا  
   حناسابّمحمدمهاجرين جناب آقا  از جملهو 

   اين شخص پر نصاب از قدماى اصحاب از*است
  *گشت آفاق ّ نير اعظم شهرۀ ّمحبتبدايت اشراق ب

  از اصفهان چشم از دو جهان پوشيد و بجمال جانان
  *و زنده بنفحۀ مشکبارصبر و قرار شد  گشود بى

   چشمى بينا داشتّمعطرمشامى ّقلبى منور داشت و 
   و دروشى شنوا سبب هدايت نفوسى گشتو گ

  ّاذيتاين امر عظيم صدق و خلوص داشت بسيار 
  

  ١١٩ص 
  تا*  قصور ننمود نياوردو زحمت کشيد ولى فتور 

  هدا و معتمد و مؤتمنّ در نزد سلطان الشّمقربآنکه 
  اء و سالهاى چندى باين خدمتّالشهددر نزد محبوب 

  ّ بکرات حضرتّمؤيد بود و بعون و عنايت ّموفق
  اء اظهار رضايت از او نمودند که اينّالشهدسلطان 

  ّه مرضيۀه است بلکه راضيّشخص از نفوس مطمئن
   حضرتّمحبتخالص در دين ا است و مخلص در 

  *صحبت و شيرين گفتار  کبرياء خوش اخالق و خوشرفتار بود و خوش
   چندى دراءّالشهدبعداز شهادت سلطان 



  تش فراق در نهايت احتراق بود عاقبتآاصفهان از 
  هجرت بسجن عکا کرد و بشرف لقا فائز شد و بجاروب

  بسيار حليم مبارک مفتخر گشت آستانکشى 
  بعد از وقوع مصيبت* و سليم بود و قرين و نديم 

  ئه الفداء ازّحباکبرى و صعود جمال ابهى روحى ال
   آرام نداشته ئىدقيقى يافت که رقت چنان حرقتف

   مبارک رااست و اطراف خانۀخ هر سحر گاه بر مى
  

  ١٢٠ص 
  *ميروفت و مثل باران ميگريست و مناجات ميخواند

  ّتحملى بود چه قدر بزرگوار بود ّمقدسچه وجود 
  احتراق قالب تهى کردّ شدت فراق ننمود از

  ّنور ا*  پروردگار شتافت ّتجلىو بجهان انوار محفل 
  ح اّو من ملکوت الغفران و رةنوار ساطعاجدثه ب

  جاته فىبحبوحة الجنان و اعلى ا درروحه فى 
  *ش در عکا استّمنوررمس * حمن ّ الرحديقة

----------------------------------- 
  

  جناب حاجى فرج ا تفريشى
 هو ا  

  مهاجرين و مجاورين جناب حاجى از جملهو 
  اين شخص فرخنده از عنفوان* ود فرج ا تفريشى ب

  جوانى بندۀ جمال مبارک بود و با پدر بزرگوارش
  *مهاجرت نمود ّ سر آقا لطف ا از ايران بارض

   جمالّمحبتجناب آقا لطف ا مؤمن و موقن و بر 
   و برد بار بود و ازّتحملمبارک ثابت و راسخ م

  
  ١٢١ص 

  در*  کنار زخارف اين عالم و حطام دنيا عارى و در
   بسرّايام ّاحديتنهايت قناعت در جوار حضرت 

   و انکسار بدرگاه پروردگارّتذللميبرد و در نهايت 
  قبر* از اين جهان فانى بجهان نامتناهى پروازکرد 



  حاجى فرج ا در ادرنهّاما  *ّمعطر او در ادرنه است
  ستمکاران جمال مبارک راآنکه باقى و بر قرار بود تا 

   جمال مبارک باين سجنّمعيتدر کا نمودند نفى بع
  ّبعد از اينکه سختى براحت مبدل* اعظم وارد شد 

  ّمحمدگشت بکسب مشغول گرديد و با جناب آقا 
  ى بنهايت راحتّايامعلى اصفهانى شريک و سهيم بود 

   شدّمرخصآنکه و خوشى ميگذراند تا 
  ّمدتى در هندوستان بود تا* و بهندوستان شتافت 

  *پروردگار رسيد  رواز بگلستان غفران کرد و بجوار رحمتپآنکه 
  اين بندۀ آستان جمال مبارک در رزايا و باليا

  يک بود و در مصائب و رزايا سهيمبا دوستان شر
  مشمول الطاف جمال مبارک و مسرور بعنايت نامتناهى

  
  ١٢٢ص 

  قلب احباباصحاب بود و معاشر و مجالس با  از جملۀ
  مى نحيف و عليل با وجود اينسليم داشت و جس

  عليه* شاکر بود و راضى و صابر در بالياى سبيل الهى 
ّالتحية   ماء و عليهّة و البرکات من السّله العطي  وّالثناء و ّ

  *قبر پاکش در بمبئى هندوستانست * البهاء االبهى 
---------------------------------------------- 

  انآقا ابراهيم اصفهانى و اخو
 هو ا  

  و از جملۀ مجاورين و مهاجرين جناب آقا ابراهيم
ّالتحيةاصفهانى عليه    اين نفوس مبارکه*  است ءّالثنا و ّ

   ابراهيم آقاّمحمد صادق آقا ّمحمدچهار برادر بودند آقا 
   بزرگوارّ على در بغداد با عمّمحمدحبيب ا آقا 

  انه رضا المعروف بعريض در يک خّمحمدجناب آقا 
  ساآطيور *  شب و روز معاشر و مجالس بودند و

  النه و آشيانۀ واحد داشتند و بمثابۀ گل و الله همواره
  در نهايت لطافت و طراوت جلوه مينمودند و چون

   عراق قدم گذاشت خانه و کاشانۀّخطۀجمال قدم ب
  



  ١٢٣ص 
   و بدين سبب دردر جوار بيت مبارک بودآنان 

  ۀ جمال مشعوف و مسرورعبور و مرور بمشاهد
  اندک اندک حرکات و سکنات مبارک* ميشدند 
  اثر آنها  روى دلجوى محبوب آقاق درو مشاهدۀ
   زالل هدايت شدند و طالب الطافکرد تشنۀ
  درخانه آمدند مانند شقائق و اللهه چون ب* و عنايت 

  رخ بر افروختند و شيفتۀ انوار ساطع از جبين مبين
   روى يار نازنين گشتند حجبات راگرديدند و آشفتۀ

  *رسيدند   خود دريدند و بمقصود دل و جانمبلغبدون 
  جمال قدم ميرزا جواد ترشيزى را امر فرمودند

   القاء کلمه پذيرفتندّجردرفت و بمآنان يک شب بخانۀ 
   ننمودند استعداد عجيبى داشتند اينست کهّتوقفابدًا 

  لم تمسسه نار لو و ىء يکاد زيتها يض:در قران ميفرمايد
  ئى شديد يعنى دهن استعداد بدرجه* نور على نور 

  بآتش و لو است که نزديک است بنفسه مشتعل شود
  ئى رسد ت هدايت بدرجهّنرسد يعنى استعداد و قابلي

  
  ١٢٤ص 

  اين نفوس* که بدون القاء کلمه نور هدايت بتابد 
  مت چنين بودند فى الحقيقه در نهايت ثبوت و استقاّزکيه

  *ت بودند ّ بحضرت احديّتوجهو 
   صادق از عراقّمحمدبرادر ارشد جناب آقا 

  ه شتافت و بارضّبقسطنطنيآفاق در رکاب دلبر 
  ى درّايامحرکت نمود و در کمال روح و ريحان سر ّ

  جوار حضرت رحمن بسر ميبرد حليم بود و سليم
   لب خندان داشت و دلىو صبور بود و شکور دائمًا

  و روحى منجذب روى جانانن خرم و شادما
  بعد مأذون برجوع عراق گشت زيرا عائله در

  و چون* ى چند بزيست ّايامبود و بذکر و فکر آنجا 
  ّدر عراق امتحان و شدت بلوى رخ داد هر چهار

   و مظلومًادندبرادر با عموى پاک گهر از اسرا ش



   رضاىّمحمدحضرت آقا * اسيرًا بحدبا رسيدند 
   ذکرنورانى جان و دل رحمانىردى بود عمو پيرم

  که آنبا وجود* و فکر سبحانى و از هر قيدى آزاد 
  ل بود و خوش گذران و از هر جهتّدر عراق متمو

  
  ١٢٥ص 

  پايان ولى در حدبا سرخيل اسراء ت بىّدر رفاهي
  اج شديد مبتال گشت در نهايت عسرتاحتيشد و ب

  با وجود اين صابر و شکور بودزندگانى مينمود 
  اضى و وقور شب و روز شکرانه مينمود و درو ر
  جان بجانانآنکه تا * ئى معتکف و منزوى بود  زاويه

  داد و از قيود اين عالم فانى رهائى يافت و بجهان بى
  العفو و الغفراناغمسه ا فى بحار * دپايان پرواز کر
  *الجنان  ضوان و اخلده فى فردوسّ الر وحمةّالرّ جنة و ادخله فى

   صادق او نيز در حدباء درّمحمدجناب آقا ا ّامو 
  ّهسبيل الهى بعسرت مبتال بود ولى نفس مطمئن

  و نهايت خطابه گشت ّراضيه و مرضيبود 
  فسّتها النّ يا اي،يک گفت و مظهرّ را لبّعزت ّرب

   فادخلى فىّمرضيةک راضية ّ ربة ارجعى الىّالمطمئن
  * گرديد ،ىّجنتعبادى و ادخلى 

   على از موصل بعد از اسارت ببقعۀّمدمحآقا ّاما و 
  بسرن ٓو در جوار الطاف الى االمبارکه شتافت 

   
  ١٢٦ص 

  ميبرد هر چند در بقعۀ مبارکه در عسرتست ولى در
   اليه او نيزٰداداش ابراهيم مومىّاما  و *ّمسرتنهايت 

  ولى در بالد مجاوره در نهايت صبر آمد از حدبا بعکا
  بکسب وسعى مشغول بود ّمشقتو سکون و قناعت و 

  و شب و روز از صعود حضرت مقصود در آتش غم
   بملکوت اسرارّتوجه و انکسار و ّتذللميگداخت و ب

  عاقبت سالخورده و از حرکت* قطع انفاس ميکرد 
  افتاده بحيفا آمد و در مسافر خانه النه و آشيانه نمود



   بخداوندّتبتل روز و شبانه و ّتضرع و ّتذکرو اوقات را ب
  يگانه ميگذراند کم کم از سالخوردگى وجود انحالل

  جان عريان آغاز نمود تا عاقبت قميص جسم را دريد و با
   از عالم ظلمانى بفضاى نورانىبملکوت رحمن بر پريد

  ر ا رمسهّنو* انتقال نمود و مستغرق بحر انوار گشت 
   ا روحه بنفحات العفوّروحبسطوع االنوار و 
  *ضوان ّ الر وحمةّالر ليهو الغفران و ع

  آقا حبيب ا او نيز در عراق از خيل اسراّاما و 
  ى مديدهّمدتگشت و بموصل حدباء سرگون شد 

  
  ١٢٧ص 
  مدينه بعسرت و قناعت گذران ميکرد ولى برآن  در

  در زمان قحطى و غال در* ايمان و ايقان مى افزود 
  حدباء هر چند بر غربا بسيار بد گذشت ولى قلوب

  غذاى روحانى داشتنها امطمئن بذکر ا بود و ج
  ّتحمل و  رحمانى لهذا صبر و شکيب نمودندو دلها طعام

  غريب داشتند هر کس حيران بود که اين غريبان
  چرا مانند ديگران از قحطى و غال سر گشته و پريشان

  *نيستند و شب و روز شکرانه مينمايند عجيب اطمينانى دارند
   حبيب از صبر و شکيب نصيبخالصه جناب آقا

  نهايت شاد و مسرور بغربت و قلبى بىموفور داشت 
  اسراء* وطن مألوف بود و هميشه مشعوف و مشغوف 

  حدبا بعد از حرکت از زورآء هميشه در ساحت جمال
  *ابهى مذکور بودند و مورد الطاف نا محصور 

  جناب حبيب بعد از سنين معدوده بجوار رحمت کبرى
  افنان سدرۀ منتهى النه و آشيانه ساختشتافت و در 

  *نعيم پرداخت  ّجنتکريم در ّ رب و بالحان بديعه بتسبيح و تقديس
  

  ١٢٨ص 
   بمنصورّملقبال  ابراهيمّمحمدجناب آقا 

 هو ا  
  ّمحمدمجاورين و مهاجرين جناب آقا  از جملهو 



  اين مرد خدا از*  بمنصور بود ّملقبّابراهيم نحاس 
  ود و در ريعان شباب و عنفوان جوانىاهل کاشان ب

  هور گشتطسرمست جام  نورانى ديد ّتجلى
  مزاجها کافور بسيار خوش حالت کأس و مخمور از

  چون نور هدايت در* بود و پر ذوق و بشاشت 
  زجاجۀ دل و جان بر افروخت از کاشان بزوراء

  شتافت و بشرف لقاء فائز گشت طبعى روان داشت
  *نظمى مانند عقد لئال  و ّسيال  ئىو قريحه
   و بيگانه صلح و سالمآشنا با ّالسالمدر دار 

  اخوان خويش را* گماشت   را بمهربانى مىّهمتداشت و 
  

  ١٢٩ص 
   صنعت گشودۀّ و دکاز ايران ببغداد آورد

  اسراء از جملهت ديگران پرداخت او نيز ّرفاهيه و ب
  جا آنبود و از زوراء بحدباء سرگون گشت و از

   شب و روزّتضرع و ّتبتلدر نهايت *  شتافت بحيفا
  ّ بود و مناجات ميکرد مدتى مديده در حيفاّتذکرم

   بود و مسافرين را بنهايت خضوعّموفقء ّاحبابخدمت 
  ل نمودّهأيفا تدر ح* و خشوع مواظبت ميکرد 

  شتىهر روز حياتى تازه و بشاء يافت ّء اجالّو اسال
  ت صرفاندوخ مى آنچه اندازه ميجست و  بى

  اءّالشهدبعد از شهادت سلطان * آشنا و بيگانه مينمود 
  شهيد دشت بال گفت و در آن ئى در ماتم قصيده

   بود حاضرين جميعًاّمؤثرساحت اقدس خواند بسيار 
  *گريستند و نحيب بکا بلند شد 

   عمرّايام بر حالت واحده ّزکيهاين نفس بارى، 
  ند گلشور و وله بود مان بسر برد و بينهايت با

  يک گفتّ خندان و شکفته پيک اجل را لبو شکوفۀ
   حيفا بعالم باال عروج نمود و از برزخ ادنىّخطۀو از 

  
  ١٣٠ص 

  و از عالم خاک صعود نمود و دربرفيق اعلى شتافت 



  طوبى له و حسن* جهان پاک خيمه و خرگاه زد 
  *ضوان ّ الرضةفى رو ادخله قباب الغفران وّ ظل ده ا برحمته فىّمآب و تغم

----------------- 
  

  جناب آقا زين العابدين يزدى
 هو ا  

  مهاجرين که در بين سفر بارض از جملهو 
   گفت جنابّلبيک در بين راه پيک اجل را ّمقدس

  اين شخص خالص* آقا زين العابدين يزدى بود 
  باهتزاز شنيد ّحقمخلص چون در منشاد نداء 

   شعله زد دل و جان اّمحبت نائرۀ  آمدو حرکت
  روح و ريحان يافت شمع هدايت در زجاجۀ قلب
  بر افروخت عشق الهى آشوب و فتنه در اقليم وجود

  چنان زمام از دست جانانانجذاب بجمال * انداخت 
  گرفت که ترک وطن محبوب نمود و بارض مقصود

  
  ١٣١ص 
  در بين راه با دو پسر خويش سير*  کرد ّتوجه

  ّ و باميد وصل شادمانى و مسرتو حرکت مينمود
  ئى با و در هر کوه و بيابانى و قرى و قصبهداشت 
  ُولى بعد مسافت طريق او را*  معاشرت ميکرد ّاحبا

   نمود هر چند دلّمشقتغريق درياى زحمت و 
  ولى تن ضعيف گشت و عاقبتقوى داشت 

  *سر و سامان گشت  مريض و ناتوان شد و عليل و بى
   و مالل ندانست عزمنياورد با وجود مرض کالل

  لهذا بيمارى*  ارادۀ غريب ّقوۀشديد داشت و 
  و ناتوانى روز بروز افزود عاقبت بجوار رحمت کبرى

  *داد   جانرقتپرواز نمود و در نهايت حسرت از ف
  هر چند بظاهر جام وصال ننوشيد و بمشاهدۀ

  ُجمال نرسيد ولى فى الحقيقه روح روح و ريحان
   و اجر لقآء از براىملۀ فائزين محسوبيافت و از ج

  اين شخص پاک جان در نهايت* ّاو مقدر و محتوم 



َصدق و خلوص و ايمان و ايقان بود جز راستى نفسى َ  
  

  ١٣٢ص 
  ئى نداشتآرزوبر نمى آورد و بغير از خدا پرستى 
  و صداقتّ نيت طريق دوستى ميپيمود و بحسن

  الوصالکأس  سقاه ا* و ثبوت و استقامت معروف 
  ّو ادخله فى عالم البقآء و قرتفى ملکوت الجمال 
  *ر فى عالم االسراراعيناه بمشاهدة االنو

-------------------------------------- 
  مهدى يزدىّمال جناب حاجى 

  
هو ا  

  مهدىّمال و از جملۀ مهاجرين جناب حاجى 
  اين شخص کامل فاضل هر چند* يزدى است 
   احاديث و اخبارّتتبعهل علم نبود ولى در بظاهر از ا

  ّقوۀماهر و در تفسير آيات لسانى ناطق داشت و 
  د بود و معروفّغريبى در عبادت مشهور بتزه

  اکثر* انى ّ ربد قلبى نورانى داشت و جانىّبتهج
  اوقات خويش را بقرائت ادعيه و نماز و عجز و نياز

  انميگذراند کاشف اسرار بود و محرم ابرار لس
  

  ١٣٣ص 
  بليغ در تبليغ داشت و در هدايت ناس بى

  *مينمود  و احاديث و آيات را مسلسل روايتاختيار بود 
   باين اسم در نزدّمتهمچون در شهر شهير شد  و بارى، 

  و رسوا بآئينپردۀ کتمان دريد  امير و فقير
  و فتوى سوء در يزد بر او قيام نمودند علمآء* جديد 

  ولى چون حضرت مجتهد حاجى* بر قتلش ميدادند 
  ظلمانى موافقت ننمود عاقبتعلماء باقر اردکانى با ّمال 

  با دو پسر خويش حضرت* بخروج از وطن مجبور گرديد 
  شهيد مجيد جناب ورقاء و جناب ميرزا حسين عزم

  نمود ولى بهر شهرى که مرور نمود جانانکوى 



  ئى که عبور کرد زبان فصيح بگشود و بهر قريه
   و برهان کردّحجت اقامۀ ليغ امر ا نمودو تب

   نمود روايت احاديثآشکار الئحه واضح و ّادلۀو 
   نمودّبيناتو اخبار کرد و تفسير و تأويل آيات 

   فرو نگذاشت ساعتى آرام نگرفت رائحۀدقيقه ئى
   و نفحات قدس بمشامها ا منتشر نمودّمحبت عطر

  
  ١٣٤ص 

  ص ميکردتحرينمود و رساند ياران را تشويق مي
  *عرفان بربايند  وى سبقت از ميدانگند و زتا بهدايت ديگران پردا

   جميلّ بربّتوجهشخصى جليل بود و بارى، 
  داشت از نشئۀ اولى در دار دنيا فراغت داشت

   مصروف بلوغ موهبت در نشئۀ اخرىّهمتو جميع  
  قلب نورانى بود و فکر روحانى و جانبود 
   بودء در راه اسير بالآسمانى ّهمتانى و ّرب

   بىّمشقتو در طى صحرا و صعود و نزول کوهها در 
  منتهى ولى از جبين نور هدى نمايان و در دل آتش

  لهذا با کمال سرور از حدود*  در فوران اشتياق
  بيروت رسيد بيمار و بيقراره بآنکه و ثغور مرور نمود تا 

  قآتش شو*  نمود اقامتشهر  آن ى چند درّايام
   و دل و جان چنان بهيجان آمد کهشعله افروخت
  لى و بيمارى صبر و شکيب نتوانستبا وجود علي

  چون موزۀ درستىنمود  جانانپياده عزم کوى 
  مرضّ شدت در پا نبود زخم و مجروح شد

  
  ١٣٥ص 

  *مستولى گشت تاب و توان حرکت نماند 
  با وجود اين بهر قسمى بود خود را بمزرعه

  وار قصر مزرعه بملکوت ارساند و در ج
  رسيد و طاقتش جانانو جان بصعود نمود 

  ّعشاقاز صبورى طاق شد و عبرت 
  *بباختآفاق ّ نير و جان در طلبگشت 



  ٔالبقاء و تلئالّ جنة فى قًاا ا کأسًا دهعهّجر
  *و عليه بهاء افيق االعلى ّ الر فىقًااوجهه نورًا و اشر

  * واقععۀ عکارش در مزّمطهرقبر 
--------------------------------- 

  ميرزا موسى  يعنى جناب آقاکليمحضرت 
 هو ا  

   يعنى جناب آقا ميرزا موسى عليهکليمحضرت 
  ّلهذا از سن* بهاء ا برادر حقيقى جمال مبارک بود 

   تربيت جمال قدم اسم اعظم نشوآغوشت در ّطفولي
   يعنى درمتزج شدشير م  باّالهيه ّمحبتو نما نمود و 

  
  ١٣٦ص 

   غريبى بجمال مبارک داشت هميشهّتعلقشير خوارگى 
   *ّاحديتمورد عنايت بود و مظهر الطاف حضرت 

  بعد از وفات حضرت والدشان در پناه مبارک تربيت
  تا بدرجۀ بلوغعنايت نشو و نما نمود ّ ظل شد و در

   و در جميع موارد افزودّعبوديترسيد روز بروز بر 
   فارغ بودّکلى از فکر دنيا بال اوامر مينمودامتث

  ابدًا* افروخت  خاندان مى آن و مانند سراج بازغ در
  نيفتاد و دلبستگى بمقاصد نداشتدر فکر مناصب 

  *يش خدمت جمال مبارک بود آرزو و آمالنهايت 
   هربهيچوجه از حضور انفکاک نيافتاين بود که 

  و از بادۀ ه سائرين جفا نمودند او وفا کردقدر ک
  ندا از شيراز بلند شدآنکه تا * صفا سرمست بود 

  ئى از گلشن  گرديد و بنفحهّمنور قلبش ّمطهرببيانى از فم 
  ّعبوديتو بخدمت ياران و  شد ّمعطرهدايت مشامش 
  نى از آبى بمن داشت وي غرّتعلقدوستان پرداخت 

  در طهران شب و روز* عبدالبهاء فراغت نداشت 
  گرديدّ کل  و بتدريج معروفودبترويج مشغول ب

  
  ١٣٧ص 
  جمالآنکه تا *  با نفوس مبارکه مألوف بود ًاو دائم



  مبارک از طهران رو بعراق حرکت فرمودند از ميان
   قلى حرکتّمحمداخوان در رکاب مبارک او و آقا ميرزا 

   از ايران و ايرانيان گذشتند و از راحتدکردن
  ئى را بجان و هر بالو آسايش خويش چشم پوشيدند

  *بعراق رسيدندآنکه پسنديدند تا  جانانو دل در ره 
   غيبوبت مبارک يعنى سفر بکردستان حضرتّايامدر 
   در ورطۀ خوف و بيم بود يعنى همواره جانشکليم

  در خطر و هر روز از روز ديگر بتر بود ولى صبر
  که آنتا*  مينمود خوف و هراسى نداشت ّتحملو 

  ن مراجعت فرمودند بر منوالجمال مبارک از کردستا
  سابق هميشه در آستان حاضر بود و بقدر وسع

  شهرۀ آفاق گشت و در چنانکه در خدمت ميکوشيد
   باسالمبولّالسالموقت حرکت موکب مبارک از دار

  کت نمود و خدمت ميفرمود مبارک حرّمعيتدر 
  در زمان سکونو  *ادرنهه و همچنين از اسالمبول ب

  الف از ميرزا يحيى استشمام کرددر ادرنه رائحۀ خ
  

  ١٣٨ص 
  شب و روز نصيحت مينمود و داللت ميفرمود ولى

   مانندّمحمدّ سيد  بلکه وساوس نداشتتأثيرى
  عاقبت حضرت* ّسم مهلک تأثيرى عجيب داشت 

   مأيوس شد و با وجود اين آرام نداشت کهکليم
  شايد اين غبار را بنشاند و شخص معهود را از اين

  غموم و هموم درّ شدت ک برهاند و ازورطه مهل
  :عاقبت مالحظه کرد که *آتش تأسف ميگداخت و بهر آهنگى مينواخت 

  چنان اناننکتۀ رمز سنائى پيش ناد( 
  )ينه دار ئپيش کر بربط سرا و پيش کور آ           

   اى:گفتچون نوميد شد کناره گرفت 
  ن اگر ديگران پى بحقائق نبرند امر در پيش م،برادر

  الطاف جمال مبارک را فراموش آن و تو مشتبه نيست
  چهت مينمودند نمودى که من و تو هر دو را تربي

  قدر مواظب درس و مشق تو بودند شب و روز امال



  دهّتعدو انشاء تعليم ميدادند و هر دم بخطوط م
   بانامل مبارکه تعليم مشقّ حتىتشويق ميفرمودند

 
  ١٣٩ص 

  د که بچه درجه موردجميع خلق ميدانن* ميدادند 
   عنايتآغوشالطاف بودى و چگونه تو را در 

  الطاف است که آن اين شکرانۀ* تربيت فرمودند 
  مبارکّ ظل  همداستان شوى و ازّمحمدد ّسي با

   اينست شرط وفا اين است پاس،خارج گردى
   ابدًا تأثيرى نداشت بلکه؟منتهى نعمت بى

  رروز بروز شخص معهود ضمير خويش را آشکا
  *جدائى حاصل گشت آنکه مينمود تا 

  در رکابّ سر  از ارضکليمحضرت بارى، 
  شتافت و در فرمان سلطانى نام او مبارک بقلعۀ عکا

  ّايامنيز بنفى ابدى منصوص بود و در سجن اعظم 
  بخدمات جمال مبارک محصور مينمودخويش را 

  و شب و روز بشرف لقا فائز و بالفت با ياران
  از اين جهان خاک بعالم پاک شتافتآنکه مألوف تا 

  * و ابتهال صعود فرمود ّتضرع و ّتبتلو در نهايت 
   عراق ايلخانى مشهور پسر موسى خانّايامدر 

  جواد طباطبائىّ سيد قزوينى بواسطۀ جناب حاجى
 

  ١٤٠ص 
  ّحقجواد در ّ سيد جناب آقا* بحضور مبارک رسيد 

  ند گنهاو شفاعت نمود که ايلخانى عليقلى خان هر چ
   حيات اسير شهوات ولى پشيمانّمدتکار است و در 

  شده است و بحضور مبارک آمده است از شهوات
  ه توبه مينمايد و من بعد مخالف رضاى مبارکّنفساني

َنفسى نخواهد کشيد استدعاى   اش دارم که توبه آن َ
  فرمودند* قبول شود و مظهر الطاف جمال مبارک گردد 

  هذا خطاى او را ميپوشميع نمود لچون شما را شف
  ايلخانى معهود* و در راحت و آسايش او ميکوشم 



  لکن جميع را در هوى و هوسپايان داشت  دولت بى
  ئى رسيد که جرئت اج بدرجهاحتيبر باد داد 

  خروج از خانه نمينمود زيرا طلبکاران هجوم
  جمال مبارک او را امر فرمودند که نزد* ميکردند 

  د و از او سفارشنامه باسالمبولوالى شام عمر پاشا رو
  ايلخانى امتثال امر نمود و نهايت رعايت از* گيرد 

  بعد از نوميدى اميدوار گشتوالى بغداد ديد 
  بکر رسيد دياره چون ب* و حرکت باسالمبول نمود 

  
  ١٤١ص 
  ئى سفارشنامه  دو نفر تاجر ارمنى عريضهّحقدر 

   منّحقنوشت که اين دو نفر عازم بغدادند و در 
   و از من  سفارشنهايت رعايت را مجرى داشتند

  نامه خواستند من جز الطاف مبارک ملجأ و پناهى
  ها آنّحقدارم که عنايتى در  آن نداشتم لهذا استدعاى

  بفرمايند عنوان مکتوب يعنى روى پاکت را نوشته
  اين عريضه* بود حضرت بهاء ا مقتداى بابيان 

  قديم نمودند و از آنانرا در سر جسر بحضور مبارک ت
  گفتند که ايلخانى در* استفسار خاطر فرمودند 

  ل اين امر را براى ما حکايت کرددياربکر تفصي
  جمال مبارک چون*  مبارک بخانه آمدند ّمعيتو در 

   بودکليماندرون تشريف آوردند در مقابل جناب 
  * اظهار نمودند بنهايت بشاشت  صيت امر ا بدياربکر رسيدکليم کليم :فرمودند
  فى الحقيقه جمال مبارک را برادر حقيقى بودبارى، 

ّالتحية عليه *اين بود که در جميع موارد استقامت نمود ّ  
  * و االلطافحمةّالر  و البهاء و عليهحوّر ال و عليهّالثناءو 
  

  ١٤٢ص 
   خانّمحمدجناب حاجى 

 هو ا  
   خانّمحمدو از جملۀ مهاجرين و مجاورين حاجى 

  ّاين ذات مکرم از طائفۀ* از اهل سيستانست 



  بلوچ بود در ريعان جوانى شورى در سر افتاد
  و بسلک عرفا در آمد درويش فانى شد و از

   بقاعدۀ درويشان در*وطن خويش برون آمد
  جستجوى مرشد کامل و باصطالح قلندران مشتاق

   و بابهر کوى بجستجوى رفت* ان گرديد پيرمغ
  ئى چه عارف نمود از هيچ طائفههر نفسى گفتگو 

   ا استشمامّمحبتو چه حکيم و چه شيخى رائحۀ 
  يعنى از دراويش جز ريش روئيده و کيش* ننمود 
  بنام درويش ولى بحقيقتيوزه نديد ى و درّتکد

  
  ١٤٣ص 

  ونّدر اشراقي* در قيد هر کم و بيش مشاهده نمود 
  دنتيجه سخنى نشني اشراق نيافت و جز مباحث بى

  و غوامض مالحظه کرد که طمطراق الفاظ است
  مجاز حقيقت مفقود و دقائق معانى معدوم حکمت

   فضائل حاصل گرددنتيجۀ آن حقيقى آنست که از
  اين حکما بالعکس چون بنهايت کمال رسند اسير
  رذائل شوند و ال ابالى و ذميم الخصائل گردند و از

  اّو ام *  عارى و خالى شوندّکلىمنقبت عالم انسانى ب
  مغز از سفلى باقى ، اخذ شدهطائفۀ شيخى جوهر

  *گرديده  ميان رفته پوستى مانده و اکثر مسائل حشو و زوائد
   استماع ندآء از ملکوت اعلى فريادّجردلهذا بم
   مسافات بعيده و چون باد باديه پيما شدآوردبلى بر

  طى نمود و بسجن اعظم وارد گشت و بشرف لقا
   مشاهدۀ طلعت نوراء منجذبدّجرفائز گرديد بم

  عيان طريقتّمد تا باشد و مراجعت بايران کرد 
  چه آنت نمايد وقامالو رفقاى سابق طالبان حقيقت 

  
  ١٤٤ص 

  *ت است مجرى دارد ّمقتضاى وفا و فريضۀ ذم
  خالصه بهر يک از آشنايان چه در ذهاب و چه
  آهنگدر اياب همدم و همراز شد و بمسامع آنان اين 



  انى را با نغمه و آواز رساند تا بوطن خويش رسيدآسم
  ان خود از هر جهت اسباب راحتّتعلقو از براى م
   تا در نهايت خوشى زندگانى ساختّمهياو معيشت 

  نمايند بعد جميع اقربآء و خويش و عيال و اوالد را
  که من بعد منتظر رجوع من مباشيدوداع نمود 

   بيابان کوه وعصائى در دست گرفت و سرگشتۀ
  شد و با دوستان قديم يعنى عارف مشربان معاشر

   در طهران با مرحومّ اولدر سفر* و مؤانس گشت 
  *ت نمود قامالى الممالک فآقا ميرزا يوسف خان مستو

  را آن چون با ايشان صحبت داشت خواهشى نمودند و
   و باطل شمردند و خواهش اينکه ولدىّحقميزان 

  ّکلىهبتى رخ دهد ب اگر چنين موباو عنايت شود
  بساحت اقدس عرض نمود گردد ّحقمفتون 

  لهذا در سفر ثانى چون* و وعدۀ صريح بشنود 
  

  ١٤٥ص 
  مالحظه کردت نمود قامالبجناب ميرزا يوسفخان 

  گفت جناب ميرزا الحمد * که طفلى در آغوش دارد 
  *و هماى سعادت بدام افتاد ميزان تام آمد 

  برهان واضح گشتمرحوم ميرزا يوسف گفت 
   گردىّمشرفو مرا اطمينان حاصل و در اين سنه چون 

  *محفوظ و مصون ماند  ّحقاين طفل را عنايت ميطلبم تا در صون حمايت 
  داءُسعحاجى خان  مذکور نزد سرور بارى، 

  ا رفت و ايشانرا شفيع نمود کهّالشهدحضرت سلطان 
  حضرت مشاراليه* پاسبان آستان مبارک گردد 

  ئى استدعاى حاجى خان را عرض نمود ضهعريه ب
  حاجى خان بسجن اعظم وارد و در* و شفاعت فرمود 

  ّجوار يار مهربان ساکن شد مدتى بشرف جوار
   بعد در باغ مزرعه اکثر اوقات بشرف قدومّموفق

   و بعد از صعود حضرت ميشدّمشرفمبارک 
  مقصود روحى لتربته الفداء ثابت بر عهد و ميثاق

  در غيبوبت اينآنکه ل نفاق بيزار تا بود و از اه



  
  ١٤٦ص 

  عبد در سفر اروپ و امريک بمسافر خانۀ حظيرة
  القدس شتافت و در جوار مقام اعلى بجهان باال پرواز

  االبهىّ جنة ة منّ ا روحه بنفحة مسکيّروح* نمود 
ّالتحيةة من الفردوس االعلى و عليه ّو رائحة زکي ّ  

  * در حيفا است جدث نورانيش*ّالثناءو 
---------------------------------- 

   ابراهيم اميرّمحمدجناب آقا 
 هو ا  

  ّمحمدو از جملۀ مهاجرين و مجاورين جناب آقا 
  اين وجود مسعود از اهل نيريز* ابراهيم امير بود 

  امير* بود و از صهباى ايمان و ايقان جامى لبريز 
  ن گرديد و گرفتارشاب امرد بود که اسير دلبر مهربا

  قوعات نيريز بعد از صدمات وشد اناندست عو
   او راّفراشو سه ستمکاران او را بدست آوردند 

   بازو خود را از بند رهاقوتف نمودند امير بّکتُم
   خنجرى غصب کرده خود راّفراشنمود و از کمر 

  
  ١٤٧ص 

   آياتتحريربآنجا در *  و بعراق شتافت نجات داد
   شدّموفقّدمت آستان مقدس پرداخت بعد بخ

  و در نهايت ثبات و استقامت شب و روز مالزم درگاه
  بادرنه و ازآنجا ه و از ّبود و در سفر عراق بقسطنطني

  ادرنه بسجن اعظم حاضر رکاب بود و بامة ا کنيز
  اش بديعه بمرحوم ّه و صبيشيان شدآآستان حبيبه هم 

  *حسين آقا قهوه چى همدم و همراز گشت 
   حيات را در نهايتّمدتامير مذکور ارى، ب

  بعد از صعودآنکه  تا  قيام داشتّعبوديتثبات ب
  عاقبت عالماعلى بانحالل تن مبتال شد ٔمال مصباح 

  ر اّ نو*خاک را بگذاشت و بجهان پاک شتافت
  مضجعه بشعاع ساطع من الملکوت االعلى و عليه



ّالتحية   * استمزار پر انوارش در عکا * ّالثناء و ّ
-------------------------------------------- 

   
  ١٤٨ص 

  جناب آقا ميرزا مهدى کاشانى
 هو ا  

  و از جملۀ مهاجرين و مجاورين جناب آقا ميرزا
  اين شخص محترم از اهل* مهدى کاشانى است 

  کاشان بود و در بدايت عمر تحصيل علوم و فنون
   و انشاءدر شعرآنکه از پدر مرحوم مينمود تا 

   و در بين اقرانشکسته مهارت تام يافتّ خط و
  ّتطفوليّ سن در* ديگر مستثنا بود  انانممتاز و از جو

  ّمحبتو بنار  خبر گرفت ّاحديتاز ظهور حضرت 
  ر افروخت و از خريداران يوسف حقيقى شدا ب

   عاشقان در آمد و در دائرۀسر حلقۀ طالبان گرديد
  بيان بليغه  اثبات ظهور ب و درلسان تبليغ گشود

  عضى را بشاهراه هدايت داللت کردب* پرداخت 
  

  ١٤٩ص 
  موردکاشان بعشق الهى رسواى جهان شد و در 

  مالمت بيگانه و آشنا گرديد و معرض شماتت هر يار
  يکى گفت اين سر گشته و سودائيست* بيوفا شد 

  ديگرى گفت اين بخت بر گشته و رسوائى جفا
  گشودند و ستمکاران رحمکاران زبان طعن 

  گشد و اشرار بستيزه و جنتنگ چون عرصه * ننمودند 
  جناب مذکور ترک وطن مألوف کردند برخاست

   عراق شتافت و بحضورّخطۀو بمرکز اشراق 
  دلبر آفاق رسيد چندى بمصاحبت ياران پرداخت

  ىّمدت بعد از * خوشى مينواختآهنگو بمحامد و نعوت 
  ى در وطنّايام و مأذون برجوع کاشان گشت

  سر آمد طاقت فراقه دو باره شور بخويش بسر برد 
نماند مراجعت بعراق کرد و همشيرۀ خويش امة ا  



  در بغداد در* المحترمه حرم ثالث را ببغداد آورد 
  موکب مبارک ازآنکه عنايت بسر ميبرد تا ّظل 

  در بغداد* ه حرکت نمود ّعراق بسمت قسطنطني
  و از آتش فراق در احتراق ور شدبمحافظۀ بيت مأم

  
  ١٥٠ص 

َاشت و نفسى آسايش و راحت ننموبود دمى آرام ند   دَ
   از عراق بموصل نفى و تبعيد شدند از جملۀّآنکه احباتا 

  ّمشقتبنهايت تعب و اسيران بود و از زمرۀ مظلومان 
  *بموصل رسيد و در حدباء اسير محنت و بال بود 

   در نهايتٰود و در منفىاکثر اوقات ضعيف و عليل ب
  با وجود اين صبور و شکور بود و حمولفقر و فنا 
   فراق نماندّتحملطاقت طاق شد و آنکه و وقور تا 

  اذن حضور خواست مأذونًا مأجورًا بسجن اعظم
  محنتّ شدت صدمات راه وّ شدت از* شتافت 

   با جسمى ضعيف و نحيف و ناتوان بزندانّمشقتو 
   بود که جمال مبارک درىّايامعکا واصل گشت 

  *داخل قلعه در وسط قشله محبوس و مسجون بودند 
  ى بوجدّايامتعب موفور  جناب مذکور بابارى، 

  و سرور گذراند بال را عطا يافت و زحمت را
  رحمت دانست و نقمت را نعمت شمرد زيرا در

   را ميگذراندّايامانى ّ ربسبيل الهى بود و ابتغاء رضاء
   يافت و روز بروز جسم برّمرض شدتآنکه تا 

  
  ١٥١ص 

  و در پناه عنايت بجوار رحمتانحالل افزود 
  م بين خلقّاين ذات مکر* کبرى طيران نمود 

  نام و نشان  ا بىّمحبتمحترم بود ولى در سبيل 
   نمود و هيچّتحمل و انواع باليا و رزايا گشت

  تسليموقت شکوه ننمود راضى بقضا بود و راه 
  ود مشمول نظر عنايت بود و درو رضا مى پيم
  لهذا از بدايت حيات تا نهايت ّمقربدرگاه کبرياء 



  ّ رببر حالت واحده مستغرق بحر رضا بود و
  بجهان پنهان صعودآنکه ادرکنى ادرکنى ميگفت تا 

   ا مشامه بنفحات القدس فى الفردوسّعطر* نمود 
  کان کأس  طهورا فىاالعلى و سقاه شرابًا

ّالتحيةو عليه را مزاجها کافو   *ش در عکاستّمعطررمس  *ّالثناء و ّ
---------------------------- 

  
  ١٥٢ص 

  جناب مشکين قلم
  ّخطاطو از جملۀ مهاجرين و مجاورين و مسجونين 

  قلم* شهير مير عماد ثانى حضرت مشکين قلم است 
  از مشاهيرن بود و جبين روشن بنور مبين مشکي

  اين عارف سالک صيتش* د عرفا و سرحلقۀ ظرفا بو
  ّخطاطان بود در ايران سرور بجميع ممالک رسيد

  و معروف در نزد بزرگان در طهران در نزد وزرا
  و بنيانو امنا مکانت مخصوصى داشت 

  و در روم شهير هر مرزمرصوصى گذاشت 
  ان حيران از مهارتّخطاطو بوم بود و جميع 

  *اهر بنجمى ، ماالتزيرا در جميع خطوط ماهر بود و در کقلم او 
   

  ١٥٣ص 
  اين شخص کامل صيت امر ا را در اصفهان

  نمود مسافات بعيده جانانشنيد لهذا عزم کوى 
  طى کرد و دشت و صحرا پيمود و از کوه و دريا

  وارد شد و بمنتهىّ سر بارضآنکه  تا گذشت
  صهباى اطمينان* درجۀ ايمان و ايقان واصل گشت 

  د بحضور مثول يافتنداى رحمن شنينوشيد و 
  سرمست بادۀ عشق* و باوج قبول عروج نمود 

  وله و شوق سر گشته و سر گردانّ شدت گرديد و از
  آشفته و سودائى شد و سر گشته و شيدائى* گشت 
  ى در جوار عنايت بسر ميبرد و هرّمدت* گرديد 

  روز مورد الطاف جديد ميشد و بتزيين و تنميق



   اسم اعظموهاى رنگين ميپرداخت  قطعه
  يا بهاء االبهى را باشکال مختلفه در غايت اتقان

  پس مأمور* مينگاشت و بجميع آفاق ميفرستاد 
   همراهّسياحو با حضرت سفر باسالمبول گرديد 

  مدينۀ عظمى رسيد در بدايت جميع بآن چون* شد 
  نهايت احترام مجرىّ کل بزرگان ايرانى و عثمانى

  
  ١٥٤ص 

  ولىمشکين او گرديدند ّ خط داشتند و شيفتۀ
   سفير*محابا بتبليغ پرداخت و بىلسان بليغ گشاد 

  ايران در کمين بود حضرت مشکين را در نزد
   باين نمود که اين شخص از طرف حضرتّمتهموزراء 

  بهاء ا بجهت فساد و فتنه و ضوضاء باين مدينۀ کبرى
  نموده و بانواع تدبير باز بتسخيرّمسخر آمده جمعى را 

  اين بهائيان ايران را زير و زبر* شغول است م
  دولت* نمودند حال بپايتخت عثمانيان پرداختند 

  ايران بيست هزار نفر طعمۀ شمشير کرد تا بتدبير اين
  نائرۀ فساد را بنشاند حال شما بيدار شويد عنقريب
  آتش فساد شعله زند و عاقبت خرمن سوز بلکه

  *و چاره از دست برود جهانسوز گردد 
  مظلوم در پايتخت روم مشغولآنکه آن و حال 

  بخوشنويسى و معروف بخدا پرستى بود در اصالح
  در الفت بين اديان سعىميکوشيد نه در فساد 

  مينمود نه کلفت بين مردمان غريبان را مينواخت
  أرا ملج گان و بتربيت اهل وطن ميپرداخت بيچار

  
  ١٥٥ص 

  ت عالم انسانىو پناه بود و فقيرانرا گنج روان بوحد
  *دعوت مينمود و از بغض و عداوت بيزار بود 
  ولى سفير ايران نفوذ عظيم داشت و با وزراء

  داشت که در آن روابط خصوصى قديم جمعى را بر
  و هر نسبت باين طائفهمجالس و محافل داخل شوند 



  از هر طرف انانک عوتحريجواسيس ب* بدهند 
  سفير لوائحىاحاطه بجناب مشکين نمودند و بتعليم 

  ردند که اين شخص شب و روزکبصدر اعظم تقديم 
  ک فساد مشغول طاغى و باغى است و عاصىتحريب

  اين بود که جناب مشکين را مسجون* و ياغى 
  گاليپولى فرستادند و باين مظلومان همداستانه نمودند و ب

  *شد او را بقبرس فرستادند و ما را بسجن عکاء
  ماغوسا محبوس گرديددر جزيرۀ قبرس در قلعۀ 

  * در ماغوسا مسجون و اسير بود ٩٤ تا ٨٥و از سنۀ 
  و چون قبرس از دست عثمانيان برفت حضرت

   کوى دوستآهنگمشکين از اسيرى رهائى يافت و 
   بسر ميبردّايامعنايت ّ ظل  و دردر مدينۀ عکا نمود

  
  ١٥٦ص 

   ميپرداختّمکملهاى  و بتزيين و تنميق لوحه
  و شب و روز در نهايت روحفرستاد و باطراف مي

   ا ميگداخت و جميعّمحبتو ريحان مانند شمع بنار 
  و بعد از صعود حضرت*  خاطر بود ّتسلىيارانرا 

  مقصود در نهايت ثبوت و رسوخ در عهد و ميثاق
  و مانند سيف شاهر بر رقاب ناکثينمحکم و متين بود 

  دقيقه ئىميکرد و  نميدانست و لغير ا محابا ناابدًا مدار
  *نمينمود  در خدمت فتور نداشت و در هيچ موردى قصور

  بعد از صعود سفرى بهندوستان نمود و در
  ى بسر بردّايامبا حقيقت پرستان آميزش کرد آنجا 

  چون خبر ناتوانى* ى جديد نمود ّهمتو هر روزى 
  فورًا او را احضار نمودم مراجعتاو باين عبد رسيد 
  رد ياران شادى نمودند و کامرانىباين سجن اعظم ک

   شب و روز همدم و همراز بود و هم نغمه و همکردند
  انجذاب شديدى و آواز حالت غريبى داشت

  جامع فضائل بود و مجمع خصائل مؤمن و موقن
  

  ١٥٧ص 



  و مطمئن و منقطع بود بسيار خوش مشرب و شيرين
  نظير نديم بى* سخن و اخالق مانند بوستان و گلشن 

   ا از هر نعمتىّمحبت در مثيل و قرين بىبود 
  ى چشم پوشيد راحتّعزتگذشت و از هر 

  و آسايش نخواست ثروت و آاليش نجست باين
  ّتبتلى نداشت و شب و روز خويش را بر ّتقيدجهان 

  هميشه بشوش بود و در جوش*  ميگماشت ّتضرعو 
   درّمصور بود و روح ّمجسم ّمحبتو خروش 

  ير بود و در صبرنظ صدق و خلوص بى
َ فانى بود و بنفس رحمانىّکلىمثيل ب و سکون بى   *باقى  َ

  اگر آشفتۀ جمال و دلبستۀ بملکوت جالل نبود
   زيرا بهر مملکتى بودّميسراز براى او هر خوشى 

   سرمايۀ عظيم بود و فضائلشّمتنوعهميرفت اين خطوط 
  ولى چون* واسطۀ حرمت و رعايت هر امير و فقير 

  ته و سودائى معشوق حقيقى بود از جميعسر گش
  *اين قيود آزاد شد و در اوج نامتناهى پرواز داشت 

  
  ١٥٨ص 

  تنگعاقبت در غياب اين عبد از اين جهان تاريک و 
  و در جوار رحمت کبرىبعالم نورانى شتافت 
ّالتحية عليه *فيض نامتناهى يافت    و عليهّالثناء و ّ

  *علىفيق االّ الر الکبرى منّالرحمة
-------------------------------- 

  ّنجارجناب استاد على اکبر  
  و از جملۀ مهاجرين و مجاورين جناب استاد على

  از خيل ابرار بود و سر حلقۀ*  بود ّنجاراکبر 
  ّۀ بود و از اجلاحباباخيار در ايران از قدماى 

  ايت امر ا همدم و همراز گشتاصحاب از بد
  لع بر حجج و براهين شدّمطاز شد و با نغمه و آو

  طبع شعرى داشت* ر آيات نور مبين  دّتتبعو م
   قصائدى در محامد جمال مبارک انشاّسيالو قريحۀ 

  ى خارق العاده مهارتّنجارو در صنعت نمود 



  ى راّنجارداشت مصنوعات دقيقه ترتيب ميداد 
  

  ١٥٩ص 
   رياضىّ در فنقيقى مشابه خاتم سازى نموده بودبد
  *مينمود   و مالحظات دقيقى بيانت شهايت مهارت دان

  اين شخص بزرگوار از يزد بعراق شتافتبارى، 
   گشت فوز عظيم يافتّمشرفو بساحت اقدس 

  جمال مبارک نهايت عنايت در* و فيض مبين جست 
   بساحت اقدسّايامو اکثر  او مجرى ميفرمودند ّحق

  ءنفوسى است که از زورا از جمله ميگشت و ّمشرف
  * زيادى ديد ّمشقتسرگون بحدبا گشت و 

  ى در موصل در نهايت عسرت و بنهايت قناعتّمدت
   *ّتبتل و ّتضرع  داشت و بيانّتشکر هميشه زبان ى بسر ميبردّايام

  نهايت از موصل ببقعۀ مبارکه آمد و در جوار
  ه بذکر و فکر و مناجات مشغول بودّمقدسروضۀ 

  نمود و بيقرارىدر شبهاى تاريک جزع و زارى مي
   در مقام ابتهال با چشمى اشکبار و قلبىميکرد

   از اين خاکدانّکلى و بآتش بار مناجات مينمود
  

  ١٦٠ص 
  ى صعودآرزوفانى منقطع و بيزار بود و دائمًا 

  مينمود و رجاى اجر موعود ميفرمود زيرا از
   لقاّجنتّفراق نير آفاق طاقتش طاق و مشتاق 

  عاقبت دعايش*  ابهى بود و مشاهدۀ انوار ملکوت
  ّ ربّتجلىمستجاب شد و صعود بجهان الهى محفل 

  عليه صلوات ا و سالمه و ادخله ا* االرباب نمود 
  * بالعبادٌفؤو ا ر همّ رب عندّالسالم بقوله تعالى و لهم دار ّالسالمفى دار 

---------------------- 
  شيخ على اکبر مازگانى جناب آقا

  هو ا 
  و از جملۀ مهاجرين و مجاورين جناب آقا شيخ

  اين سرور آزادگان و سر* على اکبر مازگانى بود 



   آوارگان طفل رضيع بود که درمازگان از پستانحلقۀ
  عنايت شير خوار گشت سليل حضرت فاضل

  پدر پاک گهرش در قمصر* جليل شيخ مازگانى بود 
  

  ١٦١ص 
  مثيل تقوى بىکاشان شخص شهير بود و در زهد و 

   جامع اخالق حميده بود و داراىو نظير
   عموم بودّمسلماطوار پسنديده در خوش خوئى 

  *مشهور و معلوم ّ کل و در حالوت مشرب در نزد
   ا چون خلع عذار کرد و کشف اسرارّمحبتدر 

  نمود بيوفايان از آشنا و بيگانه روى گردان گشتند
  ى ترويجّمدت *بزرگوار قيام نمودند آن و بر قتل

  نمود و تهييج قلوب سائرين ميکرددين مبين 
  در کاشان صيتآنکه تا * و اکرام بر واردين مينمود 

   عوانانبکهکشان رسيدصوت ايمان و ايقان او  و
  ّل گشودند و مروت و رحم ننمودنددست تطاو

  *جليل کردند ّ رب شيخ جميل را شهيد در سبيل آن و
  اکبر زيستپسر مهر پرور جناب شيخ على 

  ن کشور نتوانست اگر بدست ستمکاران مى آدر
  افتاد بعد از پدر او نيز مانند پدر مهربان عرضۀ

   اليه در عراقٰو هر چند مومى* شمشير ميگشت 
  دو باره بعد بايران رفت ى بشرف لقا فائز بودّمدت

  
  ١٦٢ص 

  و با حرم خويشور شد  شوق مشاهده شعله
  ياده و سوارهسرگشتۀ کوه و بيابان گشت پ

  و از سواحل مرور کرده با ضجيعقطع مراحل نمود 
  خويش ببقعۀ مبارکه واصل گشت و در پناه

  سدرۀ منتهى روحّ ظل  امن و امان يافت و درّحق
   و بعد از صعود طلعت مقصودو ريحان جست

   ثابت عهد و پيمان بود و نابتءئه الفداّحباروحى ال
  تّبصرف فطرت از شد* از فيض رحمت يزدان 



  ى قصائدآرزو شوق شاعرى داشت و ّمحبت
  قافيه انديشم" :انى ولى عارى از سجع و قوافىو غزلخو
  "يدم منديش جز ديدار منگو" "من و دلدار
  شيخ مذکور در نهايت فرح و سرور شوق صعود بجهانبارى، 
   ميگداختاشتياق غفور داشت لهذا بنار ّرب

   از اين جهان رفت و در جهان باال خيمه برعاقبت
  ال منّامطر ا على جدثه الوابل الهط* افراخت 

  عه بالفوز العظيم فى فردوسّملکوت الغفران و مت
  *ضوانّالرّ جنة  فىحمةّالر الجنان و افاض عليه سجال

  
  ١٦٣ص 

   خادم مسافر خانهّمحمدميرزا  جناب آقا
  ّمحمدقا ميرزا و از مهاجرين و مجاورين جناب آ

  اين جوان الهى از اهل* خادم مسافر خانه است 
  ء علماءّاصفهان بود و در ريعان شباب در بين اجال

   محترم بود و در ئىشهير بفرط ذهن و ذکاء از خانواده
  از * ّمسلمنجابت و فطانت و تحصيل معارف مشهور و 

  و از علوم و فنونمعقول بهره گرفت منقول و 
  فت ولى تشنۀ اسرار حقيقت بودنصيب موفور يا

  از زالل فنون * ّاحديتو طالب عرفان حضرت 
  و معارف حرارت و عطش ساکن نگشت هميشه
  جويا بود و پويا و در محافل با دانايان ناطق و گويا

  مکنون و رمزّسر اين رؤيا تعبير گشت آنکه تا 
  

  ١٦٤ص 
  از نفحۀ گلشن ابهىمصون ظاهر و آشکار شد 

  پرتوى از شمس حقيقت دله و ب نمود ّمعطرمشام 
   حيات کرد ماهى تشنه لب بچشمۀّمنورو جان را 

  بشارتو پروانۀ مشتاق شمع روشن يافت رسيد 
  کبرى طالب صادق را احيا نمود و پرتو صبح هدى دل

   ا بر افروختّمحبتچنان نار * و ديده را روشن کرد 
  که ديده از اين جهان و راحت کبرى و نعمت



  * نمود ّتوجهظمى بدوخت و بسجن اعظم ع
   و بخوشىت معيشت مينمودّدر اصفهان برفاهي

  و سرور زندگانى ميفرمود ولى شوق لقا او را آزاد
  ّمشقتقطع مسافات بعيده کرد و از هر قيود نمود 

  و از ايوان بزندان شتافت در سجنشديده ديد 
  * پرداخت ّاحبا جمال ابهى و خدمت ّعبوديتاعظم ب
  ادم گشت خواجه بود بنده گرديدوم بود خمخد

   شب و روز آنى فراغت نداشتسرور بود اسير شد
   نديد مسافرين را کهف امين بودو دمى راحت

  فوق طاقت ميکوشيدنظير  و مجاورين را مونس بى
  

  ١٦٥ص 
  جميع مسافرين*  ياران ميجوشيد و ميخروشيد ّمحبتو ب

   او مسروراز او راضى و خوشنود و جميع مجاورين از
  *و سکوت بود   مالزم صمت و از کثرت خدمات دائمًاو ممنون

   و بنيانمصيبت کبرى رخ نمودآنکه تا 
  صبر و قرار ويران شد آتش فراق چنان جانسوز
  گشت که شب و روز آرام نداشت و مانند شمع

  التهاب احتراق حاصل شدّ شدت ميگداخت از
  ند شب نماّتحمل جسم را و شعله بر قلب و کبد زد

  ى پرواز بجهانآرزو مينمود و ّتضرع و ّتبتلو روز 
  ادرکنى ادرکنى من هذاّ رب واسرار ميکرد 

  الوصال و اجرنى فى جوار رحمتک کأس ّالفراق و جرعنى
  از اين خاکدان بجهانآنکه  ميگفت تا ،االربابّ رب يا
  افحةّالط هنيئًا له هذه الکأس* پايان طيران نمود  بى

   حياة للقلوبّالتىريئًا له هذه المائدة بموهبة ا م
  رزقه و بالورود على الورد المورود ّمتعه ا* و االرواح 

  *فد المرفود ّ الرّالحظ الموفور من
  

  ١٦٦ص 
   وکيلّمحمدجناب آقا ميرزا 

  و از جملۀ اسرا از زوراء بحدباء جناب آقا ميرزا



   از نفوسى استّزکيهاين نفس *  وکيل است ّمحمد
   و رضا آشاميد و درتسليم کأس  ازّالسالمه در دار ک

  اين شخص * رميداسايۀ شجر طوبى بيا سود و بي
   غريبىّهمتامور ّمهام امين و کريم بود و در تمشيت 

  در عراق شخص شهير بود* داشت و غيرت شديد 
  قن گرديدچون مؤمن و موو معروف بحسن تدبير 
  کيل اينب بويتلق و سبب *بلقب وکيل ممتاز گشت

  بود که در بغداد شخص شهيرى بود معروف بحاجى
   مشار اليه را فرزندى بود،ميرزا هادى جواهرى

  ارجمند نام او آقا ميرزا موسى که از قلم اعلى بحرف البقاء
  

  ١٦٧ص 
  جناب حرف البقاء مؤمن و موقن*  گرديد ّملقب

  حاجى مشار اليه شخصىّاما  و اسخشد و ثابت و ر
   هندوستانّ حتىو در ايران و عراقبود امير منش 

  از اصل از وزراء ايران* معروف ببذل و بخشش 
  بود چون مرحوم فتحعلى شاه را ديده بر اموال دنيا

  اند اندوخته آنچه ديد که طمع بمال وزراء مينمايد و 
  ميربايد بلکه در مصادرۀ حطام دنيا بيمحابا

  درا جريمه مينه آنو نامعقوبت و شکنجه مينمايد 
  از خوف اين ورطۀ خوفناک از وزارت و امارت

  و فتحعلى شاه او را از والى* گذشته ببغداد شتافت 
  بغداد داود پاشا بخواست ولى پاشاى مذکور غيور
  بود و حاجى مشار اليه بحسن تدبير مشهور لهذا

  حرمت و رعايت نمود و حاجى بتجارت مشغول شد
  يلولى نظير اميرى جلو بجواهرى معروف گشت 

  و اين شخص از* پايان زندگانى مينمود  بحشمت بى
  نوادر دهر بود زيرا در قصر خويش در نهايت

   بسر ميبرد ولى خدم و حشم گذاشتّاياممکنت 
  

  ١٦٨ص 
ّکليهبتجارت مشغول و بحصول منافع    * مألوف ّ



  ئى باز داشت و از ترک و تاجيک و دور در خانه
  بزرگان* عزيز داشت  مهمانانو نزديک هميشه 

  ايران چون بزيارت عتبات عاليات ميرفتند اکثر در
  ّمهيا و عيشى ّمهنائى  ان ميشدند سفرهمهمخانۀ او 

  اليه فى الحقيقه از و حاجى مشار* موجود ميديدند 
  تر و از جميع وزراء حشمتش صدر اعظم ايران محترم

  رونده در بذل و بخشش روز بروز بيشتر و بآينده و
  ر ايرانيان بودخدر عراق ف* د قدم پيشتر مينها

   بر وزراء و مشيرين عثمانىّ حتىو مباهات هموطنان
  *نظير بود  و تدبير بى و بزرگان بغداد بذل و بخشش و انعام مينمود در عقل

  ّايامحاجى مشاراليه را هر چند در اواخر بارى، 
  ولى درامور تجارت پريشان شد ّ سن از کبر
   بر مثال سابقلى ندادگانى ابدًا تغيير و تبديزند

  * زندگانى ميکرد ّعزتدر نهايت حشمت و 
  *و اموال عزيزى بزرگان از او بوام گرفتند و ندادند

  
  ١٦٩ص 

  ى صد هزار تومانّمحالتاز جمله والدۀ آقا خان 
  قرض کرد ولى فلس واحد ادا ننمود زيرا بزودى

   از جمله، بعليقلى خانّمسمى از جمله ايلخانى ،فوت شد
   از جمله واليه دختر،وله پسر فتحعلى شاهّ الدسيف

  فتحعلى شاه و قس على ذلک از بزرگان ايران و امراء
  *عثمانى و اعاظم عراق و جميع اين ديون سوخت نمود 

  امير کبير بر حالت قديم قائم و مستديم آن و لکن
   غريبى بجمال مبارک پيدا نمودّمحبت ّايامو در اواخر 
  روزى بخاطر* و خاضع بود  ميشد ّمشرفو بحضور 

  دارم که در حضور مبارک عرض مينمود که در تاريخ
  ّمنجمهزار و دويست و پنجاه و چيزى ميرزا موکب 

   روزى* بود که شهير آفاق بودتمشهور در عتبا
  ران عجيبى ميبينم که مثلِبمن گفت ميرزا در نجوم ق

  و نظير نداشته و ندارد و اين دليل بر ظهور امر
  *موعود است  امر عظيم ظهور قائم آن ست و يقين است کهعظيمى ا



  جليل در اين حالت بود کهاميراين بارى، 
  

  ١٧٠ص 
  *وفات نمود و ارث يک پسر و دو دختر گذاشت 

  ناس را گمان چنان بود که حاجى مشاراليه بر ثروت
  سابق باقى و بر قرار است لهذا مال ميراث چند

   و سلوک اوکرور موجود چه که هر کس از روش
  کار پرداز ايران و مجتهدين آخر* چنين گمان مينمود 

  ايمان جميع دندان تيز نمودند بىمان و قاضى ّالز
  تا باينواسطهن ورثه عربده و ستيزه انداختند و در ميا
ّکليهمداخل    ّهمت نمايند لهذا تا توانستند بخرابى ورثه ّ

  هنهگماشتند کار بجائى رسيد که جميع ورثه فقير و بر
  *نمايند  مانند و کار پرداز و مجتهدين و قاضى اموالى اندوخته

  جناب حرف البقا آقا ميرزا موسى مؤمن و موقن
  ولى دو خواهر که از مادر ديگرّو نفس مطمئنه بود 

  روزى اين دو خواهر*  از امر بيخبر ّکلىبودند ب
  درب خانه آمدنده  بارضّ سيد با داماد مرحوم ميرزا

  *درون وارد و داماد در برون منزل نموددو دختر بان
  بعد بساحت اقدس دختران عرض کردند که ايلچى

  
  ١٧١ص 

  ايمان خاندان ما را ويران کردند و قاضى و مجتهدان بى
   جزىماد اعتّايامجناب مرحوم ميرزا در اواخر ّاما 
   هر چند غفلت نموديم و در نداشتّمقدسام قمه ب

  ايم و عفو اه آورده حال پناء تأخير ورزيديمالتج
   اميد چنانست که نوميد نگرديم و درگناه ميطلبيم

  صون عنايت و حمايت از اين خطر شديد نجات يابيم
  *ى در امور ما بنمائيد و از قصور چشم پوشيد ّتوجه

  جمال مبارک جواب قطعى فرمودند که مداخلۀ در
  دستآنان  ولى استاين امور منفور جمال مبارک 

  اقامتداشتند يک هفته در اندرون ناز دامان بر
  آوردندٔو هر صبح و شام فرياد االمان برنمودند 



  بلکهما از اين در گاه سر بر نداريم و گفتند که 
  و مقيم عتبۀ مالئک پاسبانعاکف آستان شويم 

  *و ظالمان رهائى يابيم  ى در امور ما گردد و از دست ستمکارانّتوجهتا 
  فرمودند که اينجمال مبارک هر روز نصيحت مي

   و مجتهدانست ما را مدخلى نيستّحکامامور راجع ب
  

  ١٧٢ص 
  بنهايت الحاح اصرار و ابرام مينمودندآنان ولى 

  از قضا خانۀ* و استدعاى نظر عنايت ميکردند 
  ّ و مقدس بود و حضراتّمنزهمبارک از حطام دنيا 

  نمودند بايد ران بآب و نان قناعت نمىخوش گذ
  *حاصل شد   گردد خالصه از هر جهت مشکالتّمهياوام طعام ه ب

  عاقبت روزى جمال مبارک مرا خواستند
  ات از کثرت الحاح ما را بزحمتّمخدرو فرمودند اين 

  ئى نه بايد تو بروى ولى در يک روز اند چاره انداخته
  جناب روز ثانى با* ه را انجام دهى ّمهم اين مسئلۀ

  فورًا ارباب خبره*  بخانۀ حاجى مرحوم رفتيم کليم
  ّمهيائى  حاضر ساختيم جميع جواهرات را در غرفه

  نمودند و دفاتر امالک را در غرفۀ ديگر و اشياء
  چند* ذيقيمت خانه را در غرفۀ ديگر حاضر ساختند 

   و چند نفرر جواهرى بتقويم جواهر پرداختندنف
  هاّحمامو باغها و ها ّدکانها و  از اهل خبره قيمت خانه

  بکار مشغول شدند منآنان چون *  کردند تعيين
  

  ١٧٣ص 
  ئى نفسى گماشتم تا اهل خبره بيرون آمدم و در هر غرفه

  قريب ظهر بود که اين*  تمام نمايند ّاتفاقکار را ب
  *کار انجام يافت بعد بصرف ناهار پرداخته شد 
  را بدو بعد از ناهار گفته گشت اهل خبره اين اشيا

  قسمىه انداخته شود سم کنند تا قرعقسم منق
   و قسمى سهم جناب حرف بقا معلومسهم دختران

  * و من بجهت دفع کسالت در بستر آرميدم گردد



  قريب عصر برخاستم و صرف چاى شد باندرون
  سؤالاند  خانه آمدم مالحظه شد که سه قسمت کرده

  نمودم که من تنبيه کردم دو قسمت شود چگونه سه
  ين بقول واحد جوابّقتعلجميع ورثه و م* قسمت شد 

   بايد ثلث خارج گردد لهذا سه قسمت نموديمّالبتهدادند 
  ّتعلق بحرف بقا دارد و يک قسمت ّتعلقيک قسمت 

   شما استّتصرفبدختران  و قسم ثالث در تحت 
  است هر نوع مناسبت و مصلحتّ ميت ثلث مال

  ش حاصل شد کهنهايت استيحا* مائيد دانيد صرف ن
  فىيکلن خارج است ابدًا چنين تچنين امرى از امکا

  
  ١٧٤ص 

  و بجمال مبارک قسم يادمياريد که ممتنع و محال است 
  نيز قسمآنان * شد که فلس واحد قبول نميشود 

  خوردند که ما جز باين قسم راضى نگرديم و قبول
  ،عبد گفت پس حال اين مسئله را بگذاريد اين* ننمائيم 

  جناب حرف ؟ندهى ديگر در ميان شما باقى مايا حرفآ
  سؤال ؟ نقود موجوده بکجا رفتهّالبتهبقا فرمودند 
   صباياى* گفتند سيصد هزار تومان،از مقدار شد

   خارج نيست ياشق مرحوم حاجى گفتند از دو
   در خانه است در صندوق و يا در زير خاکمبلغاين 

   ميرزاتسليمما خانه و ما فيه را  است و يا در خارج
  و اگرچادرى برون ميرويم ميکنيم و هر يک با 

  و اگر در خارجهبه مينمائيم  ى يافت از حال باوچيز
   آناست البد نزد شخصى امانت گذارده شده و

  لع است که در اين کار خيانتّشخص چون مط
   رامبلغ آن شده است چگونه با ما صداقت مينمايد و

  اعاده ميکند بلکه جميع را از ميان ميبرد و جناب
   کنداقامههان کافى در اين مسئله ميرزا بايد بر

  
  ١٧٥ص 
   جناب حرف بقا* دعوى ثابت نگرددّجردبم



  بود منآنان  تسليمفرمودند که جميع اموال 
  *اند  مجرى داشته نه خبر داشتم و نه اثرى ميدانستم هر قسم خواسته

  برهان واضحى در دست نداشت جزبارى، 
  دنقو اينکه ميفرمودند حاجى مرحوم ممکن است بى

   مالحظه نمود که در اين دعوى برهانىاين عبد* باشند 
  در دست نه و پاپى شدن سبب رسوائيست و نتيجه

  لهذا گفتم قرعه بيندازيد قرعه انداختند* ندارد 
  ئى گذاشتند و مهر و موم هفرغثلث ثالث را گفتم 

  مفتاح غرفه را بحضور مبارک آوردم عرض نمودند
   مبارکتأييدن بصرف کردم کار باتمام انجاميد و اي

   در ميانىکلولى مش* يکسال تمام نميشد ّ اال بود و
   را عرض کردمّبينات و فقدان ّادعاآمده تفصيل 

  وقوعات را بتمامه شرح دادم و عرض کردم که حضرت
  حرف بقا بسيار مديونست و اگر موجود خويش را

  بدهد وام تمام نگردد پس بهتر آنست که مستدعاى
  

  ١٧٦ص 
  ا بعد از الحاح نفس مبارک قبول فرمايندورثه ر

ًو بحرف بقا ببخشند تا اقال    از گير و دار ديونّ
  *رهائى يابد و چيزى از براى او باقى ماند 
  روز ثانى حضرات ورثه حاضر شدند و از

  ساحت اقدس رجا کردند که من ثلث را قبول نمايم
  فرمودند اين مستحيل است بسيار الحاح و التماس

  ودند که نفس مبارک قبول فرمايند و درو رجا نم
  فرمودند من* ه بامر مبارک صرف شود ّموارد   خيري

  * را شايد در مورد واحد صرف نمايم مبلغاين 
  خصوص رأيى نيست آن عرض کردند ما را در
   و ممکن نيست دست از دامن شودولو بدريا افکنده

  *اين رجا مقبول درگاه شود آنکه برداريم مگر 
  ب فرمودند من اين ثلث را قبول نمودم و ببرادردر جوا

  ئىّادعامن بعد بآنکه شما حرف بقا بخشيدم بشرط 
  ورثه بشکرانه پرداختند و اين قضيۀ* دم نزد 



  عظيم در يوم واحد انجام يافت نه صدائى و نه ندائى
  حضرت حرف البقاء بنهايت* و نه دعوائى باقى ماند 

  
  ١٧٧ص 

   جواهرها تعارف کنندالحاح خواستند قدرى از
   نهايت قبول انگشترى خواهشقبول ننمودم

  انى حبابىّ رمتياقو ولى انگشتر گران قيمت نمودند
  عّعيب بود نادر االمثال بود و اطرافش مرص بى

  که عبا در بر نبودتيحالبالماس بود قبول نشد در 
  بلکه قبائى ريسمانى که از قدم عالم خبر ميداد در

  د غير مالک بقول خواجهبر بود و فلس واح
  *)نج در آستين و کيسه تهى گ( حافظ 
  جناب حرف البقآء در مقابل اين عنايتبارى، 

  جميع ما يملک را از بساتين و عقار و اراضى و امالک
  بعد علماى* تقديم حضور نمود قبول نفرمودند 

  عراق را شفيع قرار داد جميعًا بحضور شتافتند
  * امتناع فرمودند ّىکلو استدعاى قبول نمودند ب

  عرض کردند اگر قبول نفرمائيد جناب حرف بقآء
  در اندک زمانى جميع را بباد ميدهد خير خود او

   خودّبخطبارى، * وى نتواند  ّاينست که تصرف در
  ّهبه نامۀ متعدده مطابق مذاهب خمسه بعربى و فارسى

  
  ١٧٨ص 

  خاذّرا شاهد اتعلماء دو نسخه مرقوم نمود و حضرات 
  کرد و هبه نامه را بواسطۀ علماى بغداد از جمله عبد

  داود افندى فاضلّ سيد  و افندى عالم نحريرّالسالم
  جمال مبارک فرمودند ما خود ميرزا* شهير تقديم کرد 

  *موسى را وکيل قرار داديم 
  بعد از اينکه جمال مبارک بروميلى تشريفبارى، 

  کرباله که قريب ّبردند جناب حرف بقا بلوک هندي
  اش را از حکومت بالتزام ّهاست حاصالت عشري

   و خسران عظيم کرد قريب صد هزار نمودٰاشترى



   حکومت امالک را ضبط کردتومان زيان نمود
  بساحت اقدس* و جميع را بفروخت ولى بابخس اثمان 

   و نامى از اينه منمائيدّ شد فرمودند ابدًا تفوعرض
  ه نفى بعکا واقعدر اين اثنا از ادرن* امالک مبريد 

   بحکومت مراجعتّمحمدشد جناب آقا ميرزا 
  ّتعلقکرد که من وکيل جمال مبارکم اين امالک 

  بحرف بقا ندارد چگونه ضبط نموديد ولى چون
  سندى در دست نداشت زيرا اوراق هبه در عکا

  
  ١٧٩ص 

  عايش در نزد حکومت مقبول نيفتادّبود لهذا مد
   وکيل يافت اينستّحمدمشهرت بميرزا ّ کل ولى در بين

  *ب او بوکالت يتلقسبب 
  در ادرنه بوديم که خاتم مذکور يعنىبارى، 
  على اکبر جناب حرف بقاّ سيد  را بواسطۀتياقو

  *ارسال نمود جمال مبارک امر بقبول فرمودند 
  و در بستر رسيديم ياران الهى بيمار شدند چون بعکا

  نگشتر راا آن اين عبد *بعلل و امراض گرفتار گشتند
   فرستاد تا بزودىاحباببهندوستان نزد نفسى از 

  * را بفرستند و صرف بيماران گردد غبفروشند و مبل
  نفس مبارک فلسى نفرستاد بعد از آن ولى

  بيست و پنج ليره فروختمه دو سال مرقوم نمود که من ب
  قيمت خاتمآنکه و حال و صرف زائرين کردم 

  مود و بشکرانه شکوه نناين عبدولى * وافر بود 
  * نيافت ّتعلق بدامن بارىاموال غ آن پرداخت که الحمد  از

   وکيل اسيرًا از عراقّمحمدخالصه جناب ميرزا 
  

  ١٨٠ص 
   گرفتارّمشقتو بنهايت زحمت و سال شد بحدباء ار

  گشت غنى بود فى سبيل ا فقير شد
  ى چندّايامراحت بود در راه خدا بزحمت افتاد و 

   در موصل بسر برد و عاقبتّتبتل و ّتذلل در نهايت



  ّمنقطعًا عما سوى ا و منجذبًا بنفحات ا از اينعالم
ّالتحيةعليه * ظلمانى بجهان نورانى صعود نمود    ّالثناء و ّ

  *و الغفران  ماء بماء منهمر من العفوّو فتح ا على ترابه ابواب الس
------------------- 

  رضاى شيرازى ّمحمدجناب حاجى 
  و از جملۀ مهاجرين و مجاورين جناب حاجى

  انى از اهلّ رباين شخص*  رضاى شيرازيست ّمحمد
  شيراز بود در نهايت عجز و نياز مظهر ايمان

   چون نداى الهى*و ايقان بود و در نهايت اطمينان
  عنايت خداوند شتافتّظل بلند شد اين مستمند ب

  
  ١٨١ص 

  مشکوة نور هدىنداى الست را بلى گفت و 
  ى مديدهّمدت بود و ّتضرع و ّتبتلدر نهايت * گشت 

  بخدمت افنان سدرۀ مبارکه حضرت حاجى ميرزا
   شد و هميشه مجالس و مؤانس بودّموفق على ّمحمد

  بعد ازآنکه تا * و در جميع امور خير خواه و خالص 
  ّمسافرت بممالک بعيده بارض مقدس شتافت و در

  ّاحديتر بآستان حضرت نهايت خضوع و خشوع س
  و از درياىگذارد و بشرف لقا فائز گشت 

  ى در عتبۀ علياّمدت* پايان مغترف شد  الطاف بى
   بشرف حضور مثولّايام و در اکثر  نموداقامت

  مى يافت نظر عنايت شامل بود و فضل و موهبت
  ّالهيهو در حسن اخالق فائق و بتعاليم کامل 

  ّکلىو سکون بود و بدر نهايت صبر * سالک و عامل 
   از خود مقصدىفانى در ارادۀ حضرت بيچون

  جز رضاى*  باينعالم فانى نيافت ّتعلقنداشت و 
  *و امانى نه   نبود و بغير از سلوک در سبيل او آمالآرزوالهى 

  
  ١٨٢ص 

  بخدماتآنجا بعد بمدينۀ بيروت شتافت و در 
  يدهى مدّمدت* حضرت افنان عليه بهاء ا قيام کرد 



  بآستانّمرات و ّکرات  بسر برد و بّاياممنوال  بر اين
  تا*  رجوع نمود و بمنظر اکبر مثول يافت ّمقدس

  ّتحمل و طاقت و در صيدا عليل و مريض شدآنکه 
   و رضا بملکوتتسليم در نهايت رجوع بعکا نماند

   و ازابهى پرواز کرد و مستغرق بحر انوار گرديد
  *پايان صدور يافت  بىقلم اعلى در ذکر او عنايت 

  ه اين شخص از ثابتين راسخين بودفى الحقيق
  ّکراتب*  جمال مبارک رکنى رکين ّعبوديتو در 

  عليه*  ذکر خير او مسموع گشت ّمطهراز فم ّمرات و 
ّالتحية    الکبرىحمةّالر  و عليه البهاء االبهى و عليهّالثناء و ّ

  قبر * ٰلىُموات العّالسّ رب له المغفرة العظمى من و
  ش در مدينۀ صيدا در جوار مقامّمنور

  *مشهور بمقام حضرت يحيى است
------------------------- 

  
  ١٨٣ص 

  جناب حسين افندى تبريزى
  و از جملۀ مهاجرين و مجاورين حسين افندى

  اين جوان از اهل تبريز و از صهباى* تبريزيست 
   ايراندر ريعان جوانى از*  ا جام لبريز بود ّمحبت

   و ديار بکسبّخطه آن ى درّايامبيونان سفر نمود و 
  که آنتا* و کار مشغول بود و اوقاتى بسر ميبرد 

   از يونان بازمير شتافت عنايت رسيدبدرقۀ
  اقليم بشارت ظهور جديد شنيد بجوش آن و در

   سروش مست و مدهوشآهنگو خروش آمد و از 
   کوى جانانآهنگشد از سود و زيان برست و 

  ى مالزمّمدت*  فائز گشت ّمقدسنمود و بآستان 
  ّدرگاه بود و مقرب بارگاه بعد مأمور بسکنى در

  
  ١٨٤ص 

  همواره بخدمت ياران پرداختمدينۀ حيفا گرديد 
  ّو محط رحال دوستان بود بسيار خوش خلق و خوشخو



  اخالق بديع داشت و مقصد رفيع با دوستبود 
  *و مهربان  رض خير خواهو بيگانه آشنا بود و بجميع ملل ا

ٔبعداز صعود نير اعظم بمال اعلى ثابت و مستقيم ّ  
   جمال مبارک راسخ و مستديمّعبوديتبود و بر 

  والنم ى مديده بر اينّمدت* و با ياران مونس و نديم 
  سلوک مينمود و خود را عزيزتر از سالطين و ملوک

   قلىّمحمدت حضرت آقا ميرزا ّصهريآنکه تا * ميديد 
  منوال اوقاتى بر اين* در جمال مبارک حاصل کرد برا

  در کمال روح و ريحان بسر برد و از افتتان و امتحان
  خائف و هراسان بود که مبادا طوفان امتحان اوج

  پايان رساند ان نفوس را بقعر بىگيرد و موج افتت
  تا* همواره خائف و هراسان بود و آه و فغان مينمود 

   شد و بدست خويش نزعاز حيات دنيا بيزارآنکه 
ّالتحيةعليه * ثياب حيات اين جهان کرد    ّالثناء و ّ

  
  ١٨٥ص 
  ضوان و غفرعنه و ادخله ا فىّ الر وحمةّالر و عليه
  *است ش در حيفاّمعطر قبر *ة العليا و فردوسه االعلىّالجن

-------------- 
  جناب آقا جمشيد گرجى

  جمشيدمهاجرين و مجاورين جناب آقا  از جملهو 
  اين رجل رشيد منشأ حياتش گرجستان* گرجى بود 

  بود و نشو و نمايش در شهر کاشان جوانى بود
   چون*در نهايت صدق و امانت و ديانت و غيرت

  و بمژدۀ اشراقبشارت طلوع صبح هدى شنيد 
  شمس حقيقت از افق ايران بيدار شد بشور و وله

  وخت ا بر افرّمحبتنار آمد و شوق و شعف يافت 
   نور حقيقت بسوختبپردۀ شبهه و ارتيا

  ى در ايرانّمدت*  شمع هدايت روشن گرديد شيددرخ
  بود عاقبت بروميلى اقليم عثمانيان شتافت در ارض

  
  ١٨٦ص 



  * بحضور مثول يافت و بشرف لقا فائز گرديدّسر
  بامر مبارکآنکه در نهايت انجذاب و انبساط بود تا 

  ار باسالمبولّناب آقا عبد الغف باقر و جّمحمدبا جناب آقا 
   و بسالسلاسير ستمکاران گشتآنجا در * سفر نمود 

  سفير کبير ايران او را باجناب استاد* و زنجير افتاد 
  را صفدر و صف شکن قلم ک هر دوّ على دالّمحمد

  داد جناب جمشيد را رستم دستان گفت و جناب
  اين دو نفس*  على را شير ژيان شمرد ّمحمداستاد 

  محترم را بعد از حبس و قفس از بالد روم بمرز و بوم
  ديار آن  حکومتتسليمتا ايران اسير فرستاد 
  به زنند تنبيهات شديدهّکنند و بدار و صال

  لهذا* نمودند که مواظبت تمام نمايند مبادا فرار کنند 
  در منازل و مراحل آنان را در جاهاى سخت حبس

  ئى مانند چاه مينمودند تا روزى ايشانرا در چاله
  ّمشقتدو بيگناه در نهايت  آن انداختند و تا بصباح

  صبح آقا جمشيد فرياد بر* و عنا اوقات بسر بردند 
  رت يوسفيم که در قعرضمگر ما ح انانآورد که اى عو

  
  ١٨٧ص 

ّايم اما يوسف صد چاه افتاده   يق از قعر چاه باوجّ
  قوع ما در چاه در سبيل الهىماه رسيد و چون و

  *ئى نيست که اين بئر عميق رفيق اعلى است ت شبههاس
  تسليمانرا در حدود و ثغور ايران  آنبارى،

  سروراناکراد کردند که بطهران بفرستند رؤساى 
  اکراد چون اين دو مظلوم را خير خواه عباد ديدند که

  ه بدست تطاول اعداء مبتال گشتندبدون گنا
   رهائىّجردبم* لهذا رها نمودند و بطهران نفرستادند 
  شتافتند جانانبا نهايت روح و ريحان پياده بکوى 

  *و مأوى نمودند  در سجن اعظم در جوار جمال قدم منزلآنکه تا 
  ى بنهايت سرور و فرح راحتّايامآقا جمشيد 

  جدشى ميکرد و بالطاف حضرت رحمن وو خو
  و طرب داشت و بعضى اوقات بشرف حضور



  *قرار بودمثول مى يافت و در نهايت سکون و 
  جميع ياران از او راضى و او از خدا راضى در اين

  ة ارجعى الىّفس المطمئنّتها النّ يا اي،حالت نداى
  

  ١٨٨ص 
   بلى، شنيد و نداى ارجعى را،ّمرضيةک راضية ّرب

   و از از سجن اعظم باوج اعلى شتافتگفت
  فيقّ الرفىا اغاثه * عالم خاک بجهان پاک پرواز نمود 

   ادخله فى فردوس االبهى و اخلده فىاالعلى و
ّالتحيةة المأوى و عليه ّجن   *است  اّقبر معنبرش در عک * ّالثناء و ّ

---------------- 
  و اخوان حاجى جعفر تبريزى

  و از جملۀ مهاجرين و مجاورين جناب حاجى
  اينها سه برادر بودند حاجى* جعفر تبريزيست 

  ه برادراين س* حسن و حاجى جعفر و حاجى تقى 
   اّمحبتمانند نسر طائر سه ستاره بودند که بنور 

  *روشن و از افق ايمان و ايقان ميدرخشيدند 
  و از بدايتحاجى حسن از سابقين بود ّاما 

  
  ١٨٩ص 

   ولى پرشورالمع گشت  وءىطلوع فجر ساطع مستض
  بعد از ايمان بهر شهر و کوى* عور ّبود و شديد الش
  *ن اثر نمود قاار قلوب مشتش دَفسَايران رفت و ن

  ّ اولبعراق عرب شتافت و در سفرآنکه تا 
   گشت ازّموفقطلعت مقصود بشرف حضور 

  ر جمال منجذب بملکوت جالل گرديدمشاهدۀ انوا
  و افروخته و نورانى گرديدسر گشته و سودائى شد 

  *شهر بشهر سفر ميکرد  مأمور برجوع بايران شد تاجر پيله ور بود و از
  اشتياقر ثانى جمال مبارک بعراق آتش در سف

  ّالسالمو در نهايت انجذاب در دارشعله ور شد 
  هر چندى* بغداد سرمست بادۀ وصال گرديد 

  سفر يايران ميکرد و مراجعت مينمود و بذکر



   رشتۀ تجارتّکلىبو فکر و ترويج مشغول بود 
  *از دست رفت و اموال تاالن و تاراج دزدان گرديد 

  ى بيزارّتعلقد او سبکبار شد و از هر باصطالح خو
  ئى رسيد که مجنون يار مهربان گشت انجذاب بدرجه

  
  ١٩٠ص 

  شد و مفتون دلبر دو جهان گرديد مشهور بمجذوبى
  گهى در نهايت* شد حاالت عجيبه رخ ميداد 

  فصاحت و بالغت بتبليغ ميپرداخت و آيات
  اقامهه ّو دالئل عقليديث شاهد مى آورد و احا
  حاضران ميگفتند که اين شخص بسيار* ود مينم

  و گهى از فرط* رزين است  عاقل و دانا و متين و
  انجذاب صبر و قرار نميماند برقص و طرب مى پرداخت

  ّىگهى بآواز بلند اشعار ميخواند گهى بتصنيف تغن
   جناب مؤانس و مصاحبّايامو در اواخر * ميکرد 

  *در دل و جان  وازهايکديگر رازها داشتند و آ و بامنيب بود 
  در سفر اخير ياران بآذربايجان شتافتبارى، 
  مدارا صيحه بهاء االبهى زد و بى محابا نعرۀ يا و بى

   شدندّمتفقبعضى از ملحدان با خويشان * بلند نمود 
  مجذوب مظلوم را بباغى بردند در بدايت آن و

  پرده بيان اسرار نمود  کردند بى و جوابسؤال
  آيات کرد اقامهه بر اشراق انوار و براهين قاطع

  
  ١٩١ص 

  قرآن تالوت نمود و احاديث از حضرت رسول
   روايت کرد بعد در کمالّالسالم اطهار عليهم ۀّو ائم

  شوق و وله بآواز و شهناز پرداخت و اشعارى که
  ستمکاران خون آن *دليل بر ظهور بود ترانه نمود 

  شرحهش را شرحه ّمطهر و جسد  بريختندآن مظلوم
  *نموده در زير خاک متوارى نمودند 

   اين پاک گهر نظير، جعفرّمحمدجناب حاجى ّاما و 
   و در عراق بلقاىبرادر منجذب جمال انوار گرديد



   اّمحبتاو نيز مشتعل بنار *  شد ّمشرفّنير آفاق 
   مانندبنفحات ا گشتو منجذب گرديد 

   *و هميشه در گردش و سفربرادر پيله ور بود 
  الم بپاى تختّلساوقت حرکت جمال مبارک از دار
   در ارضّمقدساسالم در ايران بود و چون رکاب 

   استقرار يافت از آذربايجان با برادر خويشّسر
  ئى منزل حاجى تقى بادرنه وارد شدند و در گوشه

  و چون ظالمان دست تطاول* و مأوى کردند 
  ا جمال مبارک را بسجن اعظم برندگشودند ت

  
  ١٩٢ص 
   معشوق حقيقى ممانعت کردندّمعيت را از ّاحبا

  بود که جمال مبارک را با معدودى آن مقصودشان
  حاجى مذکور * بياورندان باين زندان ّتعلقاز م

  چون خود را ممنوع ديد بتيغى حلقوم خويش را
   که خلق بجزع و فزع آمدندتىحالببريد ب

   مبارکّمعيت باحبابّ کل و حکومت اجازۀ سفر
  *مذکور شد  داد و اين ببرکت حرکت عاشقانۀ حاجى

  بعد حلقوم جناب حاجى را دوختند و بهيچوجه
  ًا گفتند که بايدّموقتام نميرفت و او را التيگمان 

   يافت ترا با برادر حرکتالتيامباشى اگر حلقوم 
  ميدهيم مطمئن باش و محبوب آفاق نيز چنين امر

  سته خانهلهذا حاجى مذکور را در خ* فرمودند 
  بعد از دو ماه*  و بزندان عکا شتافتيم شتيمگذا

  جناب حاجى با برادر حاجى تقى وارد قلعۀ عکا شدند
  جناب حاجى ناجى* و بمسجونين انضمام يافتند 

  روز بروز شعله بيشتر ميزد و از شام تا سحر بيدار
  

  ١٩٣ص 
  که آنبود و بمناجات و گريه ميپرداخت تا

  *نمود  يفتاد و صعود بملکوت آياتشبى از ايوان رباط ب
  و همچنين برادر خوش اخترش حاجى تقى او نيز جعفر را



  تر از هر جهت برادر بود بهمان حالت لکن ساکن
  يبردهميشه بعداز حاجى در اطاقى تنها بسر م

  و دائمًا تنها در کمالو صمت و سکوت صرف بود 
   شبى در باالى بام در* در شبهاّ حتىنشست ادب مى

  ف شب بمناجات مشغول بود صبح او را افتادهنص
   ولى از هوش رفته معلوم نشددر پاى ديوار يافتند
  چون* خود را انداخته آنکه   و ياکه سهوًا افتاده

  بهوش آمد گفت چون از بقا بيزار شدم لهذا
  *دعا کنيد تا بروم   در اين جهان بمانمدقيقه ئىى فنا کردم نميخواهم آرزو

  هر سه* اين سه برادر اينست شرح حال 
  ه گرديدندّ بودند و راضى و مرضيّمطمئنهاز نفوس 

   بودند لهذاّمقدس پاک و مشتعل و منجذب بودند
   

  ١٩٤ص 
   بملکوت اعلى ارتحال و ارتقاّتوجهدر نهايت انقطاع و 

  البسهم ا خلع الفضل و االحسان فى* کردند 
  ده الى ابت و اغرقهم فى بحار رحمملکوت الغفران
ّالتحيةٓاالباد و عليهم     *ّالثناء و ّ

---------------------------------- 
   تقى افنانّمحمدحضرت حاجى ميرزا 

  ه و جلوۀّ و حقيقت نورانيّزکيهنفوس  از جملهو 
   تقى افنان وکيلّمحمده حضرت حاجى ميرزا ّرحماني
  اين فرع جليل از افنان سدرۀ مبارکه* وله است ّالد

  اعراق با حسن اخالق جمع نموده بوداست و شرف 
  نسبتش نسبت حقيقى بود و از جملۀ نفوسى بود که

   ايقان منجذب بنفحات ا شد قرائت رسالۀّجردبم
 چنان بهيجان آمد که از* و منشرح بترتيل آيات ا  

   گويان در نهايت روح و ريحان بعراقّلبيکايران 
  کوه چنان بر افروخت که اشتياقشتافت آتش 

  
  ١٩٥ص 

  و بيابان طى کرد و تا ورود عراق آرام نيافت در دار



  و باوج قبول بساحت اقدس مثول يافت ّالسالم
  تى و ولهى و انجذابى و انقطاعى کهّ ولى بروحانيرسيد

  وجه مبارکش چنان نورانى و صبيح* وصف نداشت 
   را در عراق افنان مليح گذاشتند نام اوّاحبابود که 

  *فس مبارکى بود و شخصى محترم فى الحقيقه ن
  از بدايت حيات تا نفس اخير در خدمت

  فاتحة  الحيات انجذاب بنفحات اتقصير ننمود 
 خوش رفتار* و خاتمة المطاف اعظم خدمت بامر ا  

  دقيقه ئى* بود و خوش گفتار و خوش کردار 
   فتور نداشت و بنهايت فرح و سرورّعبوديتدر 
  اخالق و اطوارى داشت کهخت امور ميپرداّمهام ب

حرکات و سکنات و رفتار و معامالت تبليغ امر ا  
   و چون در بغداد بشرف لقا*ه ناسّبود و سبب تنب

  فائز شد بعد از رجوع بايران بلسان فصيح نيز
  تبليغ چنين بايد بلسان فصيح* مباشرت بتبليغ کرد 

  و قلم سريع و حسن اخالق و حالوت گفتار خوشى
  

  ١٩٦ص 
  ّت اعداء و خصماء شهادت بر علويّ حتىرفتار و کردار
  ت او ميدادند که اين شخص از جهت رفتارّو روحاني

  نظير است انت بىو گفتار و تقوى و امانت و دي
  و در جميع شئون فريد و وحيد ولى حيف که

  مباالت و مرتکب باک و بى يعنى مثل ما بى* بهائيست 
  ع نفس و هوىئات و منهمک در شهوات و مطيّسي

   وصولّجردسبحان ا مالحظه نمودند که بم* نيست 
  مطلع هدى منقلب آن  ابهى بمشامّجنتنفحات 

  ،شد شد و منقطع گشت و مشکوة شعاع شمس حقيقت
  يکه در يزد بود بظاهرّايام *ّمتنبه نشدندبارى، 

  ولى بحقيقت سبب انتشار نورمشغول تجارت 
   نداشتء کلمة اهدايت مقصدى جز اعال

  ئى جز نشر نفحات ا نمينمود و فکرى جزآرزوو 
  ب بارگاه کبرياء نميکرد و ذکرى جز ترتيلّتقر



  مظهر رضاى جمال مبارک بود* آيات ا نداشت 
ّو مطلع عطاى اسم اعظم بکرات و مرات از فم ّ  

  
  ١٩٧ص 
   او استماع گرديد لهذاّحق نهايت رضايت در ّمطهر
  *ر امر عظيمى خواهد شد بود که مصدّ کل يقين

  بعد از صعود نهايت ثبوت و رسوخ در ميثاقآنکه تا 
  ظاهر نمود و بيش از پيش بخدمت پرداخت با

   و شمارّحد  و مشاغل بىوجود موانع بسيار
  ت افکار راحت و تجارت و امالک و اراضىّو تشت

  و عقار را ترک نمود و بعشق آباد شتافت و ببناى
  و اين خدمتى عظيم بود زيرا* مشرق االذکار پرداخت 

  شخصى است که بنيان مشرق االذکارّاول 
  ّ اولکرد و در بناى بيت توحيد عالم انسانى بانى

  نآ بّموفقى عشق آباد ّاحباگشت و بمعاونت 
  ّو مدت مديدى* شد که بر ديگران سبقت جست 

  در عشق آباد آرام نداشت شب و روز تشويق
  ّهمتآباد نيز ى عشق ّاحباص ميکرد تا تحريو 

   و استطاعت بانفاق پرداختندّقوتنمودند و بيش از 
  بشرق و غرب آن  و صيتبنيان رحمن بلند شد تا

  جميع اموال خويش را در بنياد اين بنيان* رسيد 
  

  ١٩٨ص 
   قليلى لهذا انفاق چنين بايدّصرف نمود مگر اقل

  *و شرط وفا چنين است 
  ف شتافت و در جوار مطاّمقدسبعد بارض 

   و ابتهالّتضرعٔمال ابهى در پناه مقام اعلى در نهايت 
  هميشه بذکر* ى بسر برد ّايامو غايت تنزيه و تقديس 

   و بقلب و لسان مناجات ميکرد مشغول بودّحق
  از*  عجيبى ّنيت و نورا عظيمى داشتّنيتروحا

  نفوسى است که قبل از کوس الست طبلجملۀ 
   سبعين و ثمانين عراق در سنين بينّايامدر بلى زد 



  ّ نير آفاق شد و مشاهدۀ اشراقّمحبتمشتعل بنار 
  *کرد   فى افق االبهى مالحظهّحى نى اناّو اناز افق ابهى نمود 

  بشاشت غريبى داشت هر وقت محزون
  ت مينمودم فورًا فرح و سرورقامالميشدم با ايشان 

  ّتالحمد  عاقبت در نهايت نوراني* رخ ميداد 
  م اعلى بملکوت ابهى شتافت و مصيبتدر جوار مقا

  شّمنورمرقد * ايشان بعبدالبهاء بسيار اثر کرد 
  

  ١٩٩ص 
  در حيفا در جوار حظيرة القدس نزديک بمقام خضر

  ر اّنو*  بنيان گردد ناقاتبايد در نهايت است 
  ب اّو طي بانوار ساطعة من ملکوت االبهى مضجعه
  *البهاء االبهى  فيق االعلى و عليهّر الّ بصيب مدرار منّمطهرجدثه ال

---------------- 
  جناب آقا عبد ا بغدادى

و از جملۀ مهاجرين و مجاورين جناب آقا عبد ا  
  در بدايت جوانى در بين خلق مشهور* بغداديست 

  ّکل و هوس بود و منهمک در لذائذ بهوى
  او را اسير شهوات ميدانستند و مستغرق احساسات

   ايمان و ايقان و انجذابّجرد ولى بم* ميگفتندجسمانى
  و حالت غريبىبنفحات رحمن خلق جديدى شد 

   منقلب شد زمينى بود آسمانى شدّکلىبيافت 
  جسمانى بود روحانى شد ظلمانى بود نورانى شد

  
  ٢٠٠ص 

   صدفّرُهوائى بود رحمانى شد خزف بود د
  ّ حتى*خشان شد سياه بود لعل در سنگ گشت

  غيار ولوله افتاد که اين جوان را چهدر ميان ا
   منقطع و منجذب گشتهانقالبى حاصل شده

  منهمک در هوىلوده بود پارسا گرديده آ
  بود مظهر زهد و تقوى گشته از دنيا گذشته
  *يافته  بساط عيش و طرب برچيده شور و وله



  و پياده روها کرد آسايش و زندگانى ربارى، 
   و خويشنىئى رويش نورا بعکا گذارد بدرجه

  اش سبب سرور انسان روحانى شده بود که مشاهده
   در جواب؟تىحالميگفتم آقا عبد ا در چه * بود 

   بفضل و عنايت جمال مبارک تاريک بودم:ميفرمود
  بّ گلخن بودم گلشن شدم معذروشن گشتم

  ّمنزهبودم راحت شدم دلبستۀ هر قيدى بودم پاک و 
   يافتم مرغىّحق بّتعلقگشتم دلبستگى بخلق داشتم 

  هر چند در صحرا بستر* در قفس بودم آزاد شدم 
  

  ٢٠١ص 
   در نظرم پرند و پرنيانو لکنو بالين از خاک است 

  روح در عذابّاما سابق فراش حرير بود 
  *و ريحان  سر و سامان ولى در نهايت روح اليم حالى بى

   دل از مشاهدۀاين شخص آشفتهبارى، 
  ىآرزوخون آغشته گرديد و ّت نير آفاق بّمظلومي

  فداى يار مهربانآنکه جانفشانى داشت تا 
  *ش در عکا استّمنوربر ق *شتافت  گشت و از اين جهان تاريک بعالم نورانى

  *من فيض الکبرياء حمةّالر عليه البهاء االبهى و عليه
--------------------- 

  
 ٢٠٢ص 

   مصطفى بغدادىّمحمدحضرت آقا 
  ّمحمد و مجاورين حضرت آقا مهاجرين از جملهو 

   سليل جليلّوهاجاين سراج  * مصطفى بغدادى بود 
  و از شبل در عراق عرب بود ّمحمديخ ّرير الشحعالم ن

  جوانى فريد و يگانه در نهايت شهامت و شجاعت
  ت در شبستانّاز بدو طفولي* و وفاق شهير آفاق بود 

   و پردۀبداللت پدر شمع هدايت بر افروختدل 
  و آيات کبرىم بسوخت ديدۀ بينا گشود موهو

  *ها بلند نمود ّ رببنور  االرضرقتاش محابا نعرۀ قد مشاهده نمود و بى
   شديد بودّتعرضآنکه سبحان ا با وجود 



  ّه و ياران هر يک در زاويۀ تقيو عقوبت پديد
  

  ٢٠٣ص 
   آن در چنين اوقاتىدر نهايت خوف و بيم

  سورانه حرکتشخص کريم در نهايت شجاعت ج
  کسيکه* و مردانه مقاومت هر ظالمى ميکرد  مينمود

  ّ نير آفاقّمحبتدر عراق در تاريخ  هفتاد شهير ب
  چند نفسى ديگر که در دار* بود اين ذات محترم بود 

  *خزيده اسير نسيان بودند  اط و کتماناحتي و حوالى بودند در زواياى ّالسالم
  جسورانهاين هژبر  فائق در هر کوئى بارى، 

  ّقوتاز  انانو مردانه عبور و مرور مينمود و عو
  * نمينمودند ّتعرضبأس او جرئت ّشدت و  بازو

  و چون جمال قدم از سفر کردستان رجوع فرمودند
  شخص رشيد در اعين  و انظار آن جلوۀ مردانۀ
  ر وقت مأذون ميشد بحضور ميشتافتبيفزود ه
   شخصّول ا* اظهار عنايت ميشنيد ّمطهرو از فم 
  و بعد از وقوع فراق و حرکت در عراق بود ّاحبا

  موکب مبارک بمدينۀ کبرى در نهايت ثبوت
  و استقامت مقاومت اعدا مينمود کمر بر خدمت

  
  ٢٠٤ص 

  * مشهودًا نفوس را هدايت مينمود بست و واضحًا
  هى بمسامع اهل آفاقّچون اعالن من يظهره الل

  د که قبل ازرسيد جناب مشار اليه از نفوسى بو
  ا قبلّا آمنّاعالن مؤمن و موقن بود فرمود ان

   هراشراق پرده از اهل آفاق بر داشت زيرا قبل از نداء نفس* داء ّان يرتفع الن
  *مطلوب ميديد   و هر طالبى جمالينمودبينائى مشاهدۀ انوار م

  برخاست بر خدمت امر ّقوتبنهايت بارى، 
  رکت جمالبعد از ح* نداشت  آرام و شب و روز

  قدم بسجن اعظم و اسيرى ياران از زوراء بحدباء
   اهل بغداد در دارّتعرض و و خصومت مشاهد اعدا

   بلکه بکمال استقامتنياورد باز فتورى ّالسالم



  ى بر اين منوال گذشتّمدت* مقاومت مينمود 
  ّتوجهشوق لقا چنان بهيجان آمد که فريدًا وحيدًا 

  ضيق بعکا ت وّ شدّايامو در بسجن اعظم نمود 
  و خواهشد گشت و بشرف لقا فائز گرديد وار

  
  ٢٠٥ص 

  بيروت شدهه سکنى در حوالى عکا نمود مأذون ب
   و جميع زائرين را حينبخدمت پرداختآنجا در 

   و عابد فائقحضور و رجوع خادم صادق بود
  بنهايت مهربانى ميزبانى ميکرد و در تمشيت امور

  مود تا شهير آفاقحين عبور و مرور جانفشانى مين
  ّو چون شمس حقيقت افول نمود و نير* گشت 

  بر عهد و ميثاق چناناعلى صعود فرمود ٔمال 
َثبوت و استقامت بنمود که متزلزلين جرئت نفس َ  

  شياطين بود جمنداشتند مثل شهاب ثاقب ر
  هيچ يک از ناکثين* ف قاطع ناقم ناکثين يو مانند س

  و اگرمود عبور و مرور از کوى او نمينجرئت 
  * فهم اليرجعون بودند ٌ عمىٌ بکمتصادف ميکرد صم

  ال يزعزعه مظهر ال تأخذه فى ا لومة الئم بود و
  *صولة شاتم ظاهر و آشکار بود 

  تىّبر نمط و اسلوب سابق بقلبى فارغ و نيبارى، 
  تربت آن و قاصدانصادق خادم ياران ثابت بود 
  ن و دل خدمتاعلى را بجأ پاک و طائفان مطاف مال

  
  ٢٠٦ص 

  و از بيروت باسکندرون نقل و حرکت* مينمود 
  ى بسر برد و منجذبًا الى اّآنجا ايام و در نمود

  ًا بالعروةّتشبثو منقطعًا اليه و مستبشرًا ببشارات ا و م
  *الوثقى شهپر تقديس بگشود و برفيق اعلى پرواز نمود

  و ادخله االبهى فيقّ الررفعه ا الى االوج االعلى و
  ه العزيزّ ربّتجلىفى عالم االنوار ملکوت االسرار محفل 

  *المختار و عليه البهاء االبهى 



------------------------------- 
  بانىتنکاجناب سليمان خان 

  و از جملۀ مهاجرين و مجاورين جناب سليمان
  *ين گشت ّ الد بجمالّملقببانى بود که تنکاخان 

   يافت و از خاندانّتولدبان تنکا جناب مذکور در
   نشو و نما نمودّعزتاقليم است در مهد  آن قديم
  آغوش و در پستان راحت و عنايت شير خوار شدو از 
  بدو ،ّ سن از صغر*ت و ثروت تربيت گشتّرفاهي

  
  ٢٠٧ص 
  ى بلند داشت و مقاصدى ارجمندّهمتت ّطفولي

  ه بفکر مناصبّمشخص ّهمته بود و ّمجسمغيرت 
  لهذا از* ق خواست ّتاد و بر اقران و امثال تفواف

   مدينۀ طهران، سرير سلطنتّموطن اصلى بمقر
  *اقران و امثال برترى  اميد سرورى داشت و رجاى مهترى و برشتافت 

  ولى در طهران نفحۀ رحمن بمشام رسيد و نداى
  يار مهربان بشنيد و از دغدغۀ جاه و غلغلۀ بارگاه

   خاکدان برهيد از قيد آزاد اينّعزتحشمت و  و
  صدر جالل را*  دلشاد گشت ّالهيهشد و بموهبت 

   نعال شمرد و مسند و منصب را سريعّصف
  از آلودگى گذشت و بآسودگى دل* وال يافت ّالز

  ّتعلق و از سالسل بست از قيد زنجير آزاد شد
  لهذا احرام حرم کبريا بست* افت بدنيا رهائى ي

  بسجن اعظم رسيدو عزم کوى دوست نمود و 
   بشرف لقاى چند در پناه جمال قدم آرميدّايامو 

   جوامع الکلمّمطهرفائز شد و در محضر کبرياء از فم 
  

  ٢٠٨ص 
  ّمعطرچون مشام * و فصل الخطاب استماع نمود 

   گرديد و سمع باصغاىّمنورو بصر گشت 
  جليل بهره و نصيب يافت مأذونّ رب خطاب

  تبليغ طالبان صادقانو مأمور بسفر هندوستان شد 



  ً على ا و منجذبًا بنفحات ا و مشتعالًالّمتوک* گرديد 
   آن هند شتافت و سر گشتۀّخطۀ ا بّمحبتبنار 

   ملکوتآهنگ بهر شهرى رسيد *بوم و ديار گرديد
  م طور داد دهقانّجليل بلند کرد و بشارت بظهور مکل

   آن*شاند الهى شد و تخمى پاک از تعاليم الهى بيف
  ت و جمعى بسفينۀ نجات در آمدندبذر انبات گش

  هاى جمعى نفوسى مهتدى بنور هدى شدند و ديده
  شمع جمع* بمشاهدۀ آيات کبرى روشن گشت 

   آنٓگرديد و شاهد انجمن شد الى االن اثر از
   و مشهودح هندوستان واضّخطۀوجود مسعود در 

  *مشغولند  خلقنفوسى را که تبليغ نمود بر اثر او بهدايت 
  ت هندوستان رجوع بساحتحسيابعد از بارى، 

  
  ٢٠٩ص 

  فود يافتاز صعود وولى بعد حضرت رحمن نمود 
  ش حسرت بگداخت ديده گريان بودو بآت

  و دل مجمر آتش سوزان ثابت بر پيمان بود و نابت
  جمال مبارک قبل از صعود* در روضۀ رضوان 

  يد بامينآده برفرمودند اگر نفسى بايران رود و از عه
   اسيرانّحقى در ّهمتلطان اين پيام برساند که ّالس

  نمودى و معاونت شايان و رايگان کردى اين خدمت
   و برکتّعزت و يقين بدان سبب فراموش نشود

   هرّالسلطان اى امين *در جميع شئون گردد
  بنيانى بپايان ويران گردد مگر بنيان الهى که روز

  يفزايد پس تا توانىبروز بر متانت و محکمى ب
   نما تا بايوان رحمانى راه يابىخدمت بديوان الهى

  *و بنيانى بنهى که پايان ندارد 
  *لطان رسيد ّبعد از صعود اين پيام بامين الس

  اسد ا را آخوندهاىّ سيد و در آذربايجان جناب آقا
   جفا روا داشتند و بقتلترک در اردبيل ذليل نمودند

  بلطائف الحيل از ضرب و قتلحکومت * برخاستند 
  



  ٢١٠ص 
  ًنجات داد مغلوال بتبريز فرستاد و از تبريز بطهران

  لطان رعايت نمود و جنابّامين الس* ارسال داشتند 
  اسد ا را در ديوانخانۀ خويش منزل و مأوىّ سيد آقا
  ّالدينناصر  و چون مشاراليه بيمار گرديد *داد

   را بيانتّکيفيشاه بعيادت آمد مشار اليه 
  نمود و مدح و ستايش کرد بنوعيکه شاه حين

  اسد اّ سيد خروج نهايت دلدارى و مهربانى بآقا
  اگر سابق بود فورًا زينتآنکه و حال مذکور نمود 

  *دار ميگشت و هدف تير آتشبار ميشد 
   بعد از چندىّالسلطانمشاراليه امين بارى، 

  گونمبغوض و منکوب و سرديد مغضوب شهريار گر
  اين عبد سليمان خان مذکور را*  قم شد مدينۀه ب

  روانه بايران کرد و مناجات و مکتوبى مصحوب
  در مناجات طلب* داشت که اثر قلم خويش بود 

  عون و عنايت الهى گرديد و رجاى صون و حمايت
  ه از زاويۀ خمول باوج قبول رسدشد که مشارالي

  جوعّ الرو در نامه صراحتًا نگاشته گرديد که حاضر
  

   ٢١١ص 
   الهى رسد و پرتوتأييدبطهران باش عنقريب 

  عنايت بدرخشد و برمسند صدارت در نهايت
   اين مکافات خدمت استاستقالل قرار خواهى يافت

  نامه آن شتى مظلومى مجرى داّحق که در ّهمتو پاس 
   موجودّالسلطان در خاندان امين ٓاالنمناجات  آن و

  قم رفت و بموجبه ز طهران بجناب سليمان خان ا* است 
  ئى منزل دستور العمل در دائرۀ معصومه در غرفه

   پرسشّالسلطان بديدن آمدندان امين ّتعلقم* کرد 
   چون*ت کردقامال اشتياقاحوال نمود و اظهار 

ًمتوکالاين خبر بمشار اليه رسيد احضار فرمود  ّ  
   شتافت در خلوتّالسلطان امين على ا بخانۀ

  مشار اليه*  را تقديم کرد اين عبدنمود و نامۀ ت قامال



   نمود و بخانّتلقىبر خاست و نامه را در نهايت احترام 
   اگر چنين اميدىمشاراليه گفت که من نوميد بودم

   گردد دامن خدمت بر کمر زنم و حمايتّميسر
  ّنيت کرد اظهار ممنوو صيانت ياران الهى نمايم

  مد  اميدوارو گفت الحو بيان خوشنودى نمود 
  

  ٢١٢ص 
  *گردم  گشتم و يقين است بعون و عنايت الهى کامکار

  داعّتعهد خدمت نمود و سليمان خان وبارى، 
  مشار اليه بذل و بخششى بعنوان خرجى راهکرد 

   نمود آنقبول خواست بخان بدهد خان مشار اليه ابا از
  هنوز خان* اصرار و ابرام کرد امتناع فرمود  آنچه 
  ّالسلطانر در بين راه بود که مشار اليه امين مذکو

  و رأسًا براى مسنداز سرگونى رهائى يافت 
  صدارت احضار گرديد در کمال استقالل بوزارت

  پرداخت و در بدايت فى الحقيقه حمايت ميکرد ولى
   شهداى يزد کوتاهى کرد ابدًادر اواخر در مسئلۀ

  ُذنُشکايت کردند ا آنچه حمايت و صيانت ننمود و 
  عاقبت جميع شهيد شدند لهذا او* صاغيه نداشت 

   علم افراخته منکوسزول و منکوبعنيز م
  * و دل و جان اميدوار مأيوس گرديد شد

  جناب سليمان خان در بقعۀ مبارکهبارى، 
  ى بسر برد و با يارانّاياماعلى ٔمال در جوار مطاف 

  
  ٢١٣ص 

  اجل محتوم رسيدآنکه تا مألوف و مأنوس بود 
   از خاکدان فرمودّقيومّ حى  بارگاهآهنگ و

  بيزار شد و بجهان انوار شتافت و از قفس امکان
  *رهائى يافت و بفضاى نامتناهى المکان پرواز نمود 

  بيب مغفرتهه و انزل عليه شآترحماغرقه ا فى غمار 
ّالتحيةو عليه  رزقه جزيل موهبته الئل نعمته وو اسبغ عليه ج   *ّالثناء ّ

--------------------- 



  حيم مسگرّ الرجناب آقا عبد
  حيمّ الرو از جملۀ مهاجرين و مجاورين آقا عبد 

  ار و حليم از اهلباين شخص برد* مسگر است 
  *ى حضرت يزدانست ّاحباکاشان و از قدماى 

   ا نوشيدّمحبتهنوز عارضش ساده که بادۀ 
  ت و آماده ديد نصيب از هدايّمهيا آسمانى و مائدۀ

  *کبرى يافت و بهره از موهبت عظمى 
  

  ٢١٤ص 
  بعد از اندک زمانى از موطن خويش بگلشن

  * و بشرف لقاء حضرت مقصود رسيد زوراء پريد
  پايان تاجى ى بسر برد از الطاف بىّايامدر عراق 

  ّ ميشد بکراتّمشرفبر سر نهاد زيرا بحضور 
  ّالسالمدر رکاب مبارک پياده بکاظمين عليهما 

   او نيز از جملۀ*يافت ّت و حظ موفور مىميشتاف
  اسراء در موصل حدباء بود عاقبت خود را بقلعۀ

  ى بسر ميبردّايامو در جوار الطاف عکا کشيد 
  ولى قناعت مينمودکسب ضعيفى داشت 
  و در سبيل رشاد عمرش بهشتاد* و مسرور و راضى بود 

  رسيد و در نهايت صبر و سکون بدرگاه حضرت
  ده ا بفضله و رحمته و البسهّغمت* مود ن صعود نبيچو

  *در عکا است قبر روشنش* ضوان ّالرّ جنة حلل الغفران فى
------------- 

  
 ٢١٥ص 

   ابراهيم تبريزىّمحمدجناب آقا 
  ّمحمدو از جملۀ مهاجرين و مجاورين جناب آقا 

  اين شخص کريم خلق عظيم* ابراهيم تبريزى بود 
  اح در سجن عکاءّتو سليل جناب عبدالفداشت 
   چون از محبوسى پدر خبر يافت سريعًا بسجن*بود

   کبرى شريکّمشقتعکا شتافت تا در اين 
  با هوش و گوش بود* و سهيم پدر بزرگوار باشد 



  سکونى*  ا مست و پر جوش ّمحبتو از بادۀ 
  از اخالق پدرغريب داشت و متانتى عجيب 

  ذا در جوارله* ّالولد سر ابيه بود  ونصيب داشت 
  ى مديده براحت و آسايش کبرىّمدتپروردگار 

  روز بکسب و کار ميپرداخت و شاممحفوظ بود 
   

  ٢١٦ص 
  درخانه ميشتافت و با ياران دمساز بود و با ثابتانه ب

   و پاک بود و حصور غيور بود و شکورهم نغمه و هم آواز
  شمع پدر* غفور ّ رب و مطمئن بفضل و عنايت

  اح روشنّدان مشهدى عبد الفتفروخت و خانابر 
  *نمود و ساللۀ باقى در اينجهان فانى تشکيل نمود 
  هميشه سبب سرور ياران بود و باعث روح و ريحان

  و متين بود و رزين فطين بود و ذکى دوستان
  حيات خويش را بايمان و ايقان و اطمينان بفضل

  العفو و الغفران کأس سقاه ا*  منتهى نمود ّمنان
  و رفعه الى اوجضوان ّ الر من عين العناية وعهّجرو 

  *ش در عکا است ّمعطرو قبر * الفضل و االحسان 
------------------------------------------  

   على اردکانىّمحمدجناب آقا 
   على اردکانىّمحمدو از جملۀ مهاجرين و مجاورين آقا 

  اين جوان نورانى در ربيع زندگانى و طراوت* بود 
  

  ٢١٧ص 
  انى شنيد و دلبسته بفيضّ ربو لطافت جوانى نداء

  آسمانى گشت و بخدمت افنان شجرۀ الهى
  و بروح و ريحان زندگانى ميکرد و باينپرداخت 

  ى بخدمت آستانّمدتوسيله بمدينۀ عکا رسيد و 
   لهذا افسرى از موهبت کبرى* بودّمشرفّمقدس 

  د عظمى شايان و رايگان ديّعزتو ديهيمى از 
  ى صادق بخدمتّنيتملحوظ نظر عنايت بود و با 

  *قائم خوشخو بود و خوشرو و مؤمن و ممتحن و در جستجو



  ّ نير آفاق قدمى ثابت داشت و بعد ازّايامدر 
  ۀ عظمى قلبى راسخ سرمست بادۀّرزي صعود و

  بعد* پيمان بود و دلبسته بالطاف حضرت يزدان 
  لقدس مقامبحيفا انتقال نمود و در جوار حظيرة ا

   تا ثبوت و استقامت عمرى بسر ميبرداعلى بنهايت
  انفاس منتهى شد و خاتمة المطاف رخ دادآنکه 

  اين شخص آستان را* و بساط حيات منطوى گشت 
  ق بود و دوستان را حبيب موافقخادم صاد

  و هر کس از او راضى و خوشنود زيرا خوش مشرب
  

  ٢١٨ص 
  لکوته االعلى و اسکنهاغاثه ا فى م* بود و خوشخو 

  ّةفى ملکوته االبهى و افاض عليه فيضًا مدرارًا فى جن
  تراب معنبرش* قآء ّالفردوس مقام المشاهدة و الل

  *در حيفا است 
--------------- 

  حاجى آقاى تبريزى
  و از جملۀ مجاورين و مهاجرين حاجى آقاى تبريزى

  انى از اهل تبريز و مشامش ازّ رباين مرد* بود 
  در جوانى سرمست* نفحات گلشن عرفان مشکبيز بود 

  انى گشت و تا ناتوانى قدمى ثابت داشتّجام رب
  ى در آذربايجان بسر برد و شيفتۀ جمال جانانّمدت
   شهير گشتّحققطعه و ديار چون باسم  آن در* بود 

  شد خويشان و آشنايان بستيزهتنگ عرصه بر او 
  تا النه و آشيانهى جستند ئ و هر روز بهانهند برخاست
  پرواز نمود و در اواخرّ سر ين بارضّتعلق و با مبهم زد

  
  ٢١٩ص 
   ى نگذشت در دست عوانانّايام* بادرنه رسيدّايام
  عنايت جمالّ ظل بهمراهى اين آوارگان در ير شداس

  قديم بسجن اعظم آمد و همراز و همدم بود در باليا
  *بود  و سليمو مصائب در اين زندان شريک و سهيم و صبور 



  ّيتى حاصل شد بکسبّاندک حرآنکه بعد از 
  ى بسر ميبرد و در سايۀ الطافّايامو تجارت پرداخت 

  ّ اولولى از صدمات* راحت و آسايش داشت 
   ضعيف لهذاىمصائب و باليا جسم عليل بود و قوو 

  ل شديد مبتال گشتعاقبت مريض شد و بانحال
   از اين عالمسدرۀ منتهىّ ظل و در جوار مبارک در

  و از اين جهان ظلمانىادنى بفردوس اعلى شتافت 
  اغرقه ا فى بحار الغفران* بعالم نورانى پرواز نمود 

  *ضوان و اخلده فى فردوس الجنان ّالرّ جنة و ادخله فى
  *خاک پاکش در عکا است

   
 ٢٢٠ص 

  ّنجارجناب استاد غالمعلى 
  علىو از جملۀ مهاجرين و مجاورين استاد غال م

  اين استاد ماهر از اهل کاشان و در ايمان*  بود ّنجار
  در وطن خويش در نزد بيگانهو ايقان سيف شاهر 

  ب در امانتّو مجرّو خويش مسلم در ديانت بود 
  *بسيار غيور بود و پاک و حصور و عدم خيانت 

  چون ديده بنور هدى روشن کرد شوق لقا آتش
  له از در کمال وجد و طرب و شور و وافروخت

   انوار اشراقارض کاف بعراق سفر نمود و مشاهدۀ
  و در نهايت صبرکرد مهجور و مظلوم بود 

   بصنعت خويش مشغولّالسالمدر دار * و سکون 
  و با ياران مألوف شد و بشرف حضورگشت 

  
  ٢٢١ص 

  ى در نهايت راحت و سرورّايام* مرزوق گرديد 
  حرکت اسرا بسمت حدباءآنکه ميگذراند تا 

  * او نيز از مظلومان بود و مغضوب عوانانيدگرد
  ت حاصل نمودّيّى در اسيرى بسر برد و چون حرّمدت

  *و با زندانيان همدم و همراز شد بمدينۀ عکا آمد 
  در اين قلعه نيز بصنعت خويش پرداخت و از



  بتنهائى ميل داشتيش در کنار بود بيگانه و خو
  *اکثر اوقات منفردًا زيست مينمود 

  ۀ عظمىّمصيبت کبرى رخ داد و رزيه آنکتا 
  ى تربت پاک را در عهده گرفتّنجارواقع شد 

  ٓو در نهايت اتقان سعى و کوشش نمود الى االن
  ه است کارّمقدسسقف شيشه که بر حياط حجرۀ 

  نهايت صافى ضمير اين شخص بى* صنعت او است  و
  بود و روى منير داشت بر حالت واحده ثابت

   نداشت تا نفس اخير در نهايت متانتّبود تلون و تزلزل
   بعد از سالهاى چند که در جوار* و ديانت بودّمحبتو 

  ّبود بجوار رحمت کبرى پرواز نمود و با اهل جنت
  

  ٢٢٢ص 
  در دو جهان بشرف لقاعليا همدم و همراز گرديد 

   کبرىۀّاينست عطيعظمى اينست موهبت * فائز شد 
ّالتحيةو عليه    *است  جدث نورانيش در عکا و * ّالثناء و ّ

--------------------------  
  جناب منيب عليه بهاء االبهى

   اسم مبارکش ميرزا آقا و ازّمصوراين روح 
   حضرت اعلى منجذبّايامدر * اهل کاشان بود 

  جوانى بود*  ا ّمحبتبنفحات ا شد و مشتعل بنار 
   و در غايت صباحتندهيبنهايت برازنده و ز بى
  مثيل بود و طبعى روان  بىّخطاط*  مالحت و

  زيرک و دانا بود و ثابت و مستقيم* داشت و الحانى بديع 
 بود و منقطع از ماّمحبتشعلۀ نار * بر امر ا ا   سوى ا*  

  ئه الفداءّحبايکه جمال مبارک روحى الّايامدر 
  

  ٢٢٣ص 
   نمودرقتدر عراق تشريف داشتند از کاشان مفا

  در خانۀ حقيرى منزل* ساحت اقدس شتافت و ب
  تحريرو بد و بنهايت عسرت معيشت ميکرد نمو

  آيات و کلمات الهى مشغول بود و در جبين موهبت



نور مبين واضح و آشکار داشت و بخدمت امر ا  
  در اين عالم فانى جز يک دختر چيز* مشغول بود 

  را نيز در ايران گذاشت و بدار آن ديگر نداشت و
  و چون موکب جمال مبارک*  بغداد شتافت ّالسالم

   و حشمت از بغداد باسالمبولّعزتدر نهايت 
  *حرکت نمود پياده در رکاب مبارک بود 

   حيات در ايران بنهايتّمدتاين جوان در 
  ى و آزادگىکنازه ت و خوش گذرانى معروف و بّرفاهي

  موصوف ديگر معلوم است چنين جسم لطيفى پياده
   ولى نمودّتحملى ّمشقتتا اسالمبول چه از بغداد 

  شب و روز* پيمود  در نهايت روح و ريحان باديه مى
   را مونساين عبد و ابتهال و مناجات مشغول و ّتضرعب

   بعضى شبها در يمين و يسارّحتىدل و جان بود 
  

  ٢٢٤ص 
   بوديم که از وصفتىحال و بميرفت رکاب مبارک مى

  غزلى ميخواند از جملهدر بعضى از شبها * خارج است 
  غزلهاى حافظ را ميخواند بيا تا گل بر افشانيم و مى

  :در ساغر اندازيم و همچنين غزل
  گر چه ما بندگان پادشهيم *

  *پادشاهان ملک صبحگهيم                  
   تزوير پيش ما نبودگرن *

  *هيم يافعى س شير سرخيم و                
  سفر بارضدر اسالمبول در وقت بارى، 

  ئه الفدآء حضرتّحباّسر جمال مبارک روحى ال
   فرمودند که رجوع بايران نمايندّمرخصمنيب را 

  لهذا مراجعت بايران نمود* و بتبليغ مشغول گردند 
  ى در ايران على الخصوص در طهران بخدماتّمدتو 

  دو باره از ايران بارضآنکه تا * فائقه مشغول بود 
  ىّمدتو  گشت ّرفمش آمد و بساحت اقدس ّسر
   کبرى يعنىّۀو در بليبشرف لقا فائز بود آنجا در 

  ّ ربنفى بعکا ضعيف و عليل در رکاب حضرت



  
  ٢٢٥ص 

  ولى بسيار ناتوان* جليل در اين سبيل اسير گشت 
  بود زيرا بمرضى شديد مبتال با وجود اين راضى نشد

  ىآرزوکه در ادرنه بماند و بمعالجه پردازد بلکه 
  *که در اقدام جمال مبارک جانفشانى نمايدن داشت آ

  ضعف سه نفرّ شدت آمديم تا بدريا رسيديم از
  شتىدر ک*  رساندند شتىبکآنکه او را بلند نمودند تا 

  شتىئى که قاپيتان ک يافت بدرجهّ شدت مرض
  ميرما تا ازولى بسبب الحاح اصرار در اخراج نمود 

  الىآمير مور دولت أدر ازمير قاپيتان بم* صبر نمود 
  عمر بيک که بهمراهى ما بود گفت اگر او را برون

  *نکند   مريض قبولشتى برون کنم زيرا کنبريد من جبرًا
  مير بريم ازر شديم که ايشانرا بخسته خانۀلهذا مجبو

  ظ يک حرف نداشتّحالت ضعف که توانائى تلف آن با
  خود را کشان کشان بقدوم مبارک رساند بر پاى

  از وجه جمالگريه بسيار کرد مبارک افتاد و 
  بعد*  شد آشکاراحزان ظاهر و ّ شدت مبارک نيز

  
  ٢٢٦ص 

  مير برديم ولى گماشتگان ازايشانرا بخسته خانۀ
  وجود آن ما را بيش از يک ساعت مهلت ندادند
   و سرشتيممبارک را در خسته خانه در بستر گذا

  و از سر تا پا بوسيديمبالين نهاديم  مبارکش را بر
  ديگر* عد ستمکاران اجبار بر مراجعت نمودند ب

   دست داد که هر وقتتىحالمعلوم است که چه 
  چشم گريان و قلبى سوزان ذکر اطوار بخاطر مى آيد با

  نهايت فطين و متين  بى*و احوال آن بزرگوار مينمائيم
  نظير زيرا کماالت و رزين بود و در ايمان و ايقان بى

  در شخص ايشان جمعه ّه با کماالت صوريّمعنوي
  *پايان بود شده بود لهذا مورد الطاف بى

  ش در ازمير است ولى مهجور هرّمنورقبر 



  ّتحرى و ّتجسسى الهى ّاحباوقت ممکن گردد بايد 
  آن قبر مهجور را بيت معمور کنندنمايند و

  * گردد ّمعطر ّمطهرجدث   آنبۀّتا زائرين را مشام برائحۀ طي
  

 ٢٢٧ص 
  ا مصطفى نراقىجناب آقا ميرز

  بۀ طاهره جناب آقا ميرزاّاز جملۀ نفوس طي
  اين شخص محترم از معتبرين* مصطفى نراقى است 

  ء ا رخى بپرتواّنراق بود و از قدماى احب
  و دلى بشقائق و حقائق معانى ا روشن ّمحبت

  *رشک گلزار و چمن داشت 
   حضرت اعلى روحى له الفداء از جامّايامدر 
   شورىمعنوى سر مست بادۀ الهى گشتار سرش

  عجيب در سر داشت و شوقى شديد در قلب در
  *سبيل الهى جانفشانى نمود بلکه پاکبازى کرد 
  از وطن مألوف و اقرباى معروف و راحت جسم

  و مانند ماهيان تشنه لب ببحرو جان گذشت 
  

  ٢٢٨ص 
   بعراق آمد و بياران روحانى پيوستالهى شتافت
  ى در نهايت روحّمدت* ئز گشت و بشرف لقا فا

  پايان گذران و ريحان در جوار الطاف بى
   گشت و بايران شتافتّمرخصآنکه تا مينمود 
   شخصى کامل* خويش بخدمت پرداختّقوۀو بقدر 

   مانند جبل شامخ متين و رزينبود و ثابت و راسخ
  انقالب و اضطرابّ شدت  و مکين و امين دربود

  باب بود و آزمايشنباح کالب او را طنين ذ
  *خالص رخ بر افروخت  سبب آسايش در آتش افتتان مانند ذهب

  ه رو بادرنهّروزيکه موکب مبارک از قسطنطنيبارى، 
  شخص بزرگوار از ايران آن برخاست

  وارد گشت فرصت نشد مگر يکدفعه بحضور
   بعد مأمور بمراجعت بايران گشتمبارک رسيد



  و چون* د  بشرف لقا فائز گرديتىحالدر چنين 
  بتبليغ پرداخت شبآنجا  در بآذربايجان رسيد

  در تبريز جامىآنکه و روز بحالت مناجات بود تا 
  

  ٢٢٩ص 
  لبريز نوشيد شور انگيز گشت و از تبليغ رستخيز

  و چون جناب فاضل کامل و عالم نحرير* برخاست 
  خ احمد خراسانى بآذربايجان رسيدشهير حضرت شي

  ستان شد و هم نغمهشخص بزرگوار همدا آن با
  ئى شور و وله احاطه نمود که بدرجهو هم آواز گشت 

  *خاستند  جهارًا بتبليغ پرداختند و اهل تبريز بستيزه بر
  نفوس مبارکه نمودند آقا آن ّتجسسان ّفراش

  گفتند ميرزا مصطفى انان عوميرزا مصطفى را يافتند
  يقين اين او نيست فورًا کالهزلف داشت 
   و گفت ببينيدا برون ريختبرداشت و زلفه

  دو بزرگوار را آن پس او را گرفتند و* من خود او هستم 
   نمودند عاقبت جام شهادتّاذيتنهايت ظلم و 

  *لبريز را در تبريز نوشيدند و بافق اعلى شتافتند 
  در قتلگاه آقا ميرزا مصطفى رجا نمود که من را پيش

  در* نم از جناب شيخ شهيد نمائيد تا شهادت او را نبي
  الى االبد باقىآنان الواح مبارک ذکر بزرگوارى 

  
  ٢٣٠ص 

  و بعد از شهادتشانده داشتند ّتعدزيرا توقيعات م
  *از قلم اعلى ذکر مصيبتشان گشت 

  اين شخص شخيص از عنفوان جوانى تا زمان
  ٓاالياتّ رب نا توانى جميع اوقات را در سبيل

  جوارو اليوم در ملکوت ابهى در بخدمات گذراند 
  ّمسرترحمت کبرى در نهايت شادمانى و فرح و 

  *و کامرانى بتسبيح و تقديس کبرياء مشغول است 
  االربابّ رب طوبى له و حسن مآب بشرى له من

  *فيق االعلى ّ الرا فىّجعل ا له مقامًا علي



--------------------------------------------  
  ينّمقربجناب زين ال

  رين و مجاورين حضرت زينو از جملۀ مهاج
  ّاين شخص جليل از اجلۀ اصحاب* ين است ّمقربال

  در کور*  جمال ابهى بود احبابحضرت اعلى واعاظم 
  د بود و در فنونّفرقان مشهور بتقديس و تزه

  
  ٢٣١ص 
  مقتداى جميع اهل نجف* ه داشت ّ مهارت تامّشتى

  نهايت آباد بود و در نزد اکابر و اعاظم بالد بى
   فصل بود و حکمش نافذ اشکلمه* رم محت

  *ّو جارى زيرا مسلم عموم بود و مرجع خاص و عام
   استماع خبر از ظهور حضرت اعلى روحى لهّجردبم

ّالفدا فرياد ربنا ان   ا سمعنا مناديًا ينادى لاليمان انّ
ّآمنوا بربکم فآمنا از جان بر آورد و جميع حجبات ّ  

  ات کردبدريد و کشف سبحات نمود و دفع شبه
  و بتسبيح و تقديس جمال موعود برخاست و بتبليغ
  ظهور حضرت مقصود در موطن خويش و اصفهان

   اهلّاذيتشهرۀ آفاق شد و مورد طعن و لعن و 
  ّتعدىه پرستيدند ب عوام کالهوام که او را مى* نفاق 

  ّاذيتهر روز جفائى از ستمکاران و پرداختند 
   بودّتحملا مصادر شد جميع ر انانو آزارى از عو

  و در تبليغ لسان فصيح بگشود و در نهايت متانت
  *بيفزود  انان و روز بروز بر غضب عومقاومت کرد
   از بشارات الهى در دست داشتجامى سرشار

  
  ٢٣٢ص 

  و ببادۀ معرفت ا هر نفسى را سرمست مينمود
  باک بود و در سبيل ابدًا خوف و خطرى نداشت بى

  ۀ شاه پناه نماندّد از قضيلى بعو* الهى چاالک 
   شديده در هر شام و صبحگاه و چون بقاىّاذيتو 

   مورد خطرّاحباايشان در نجف آباد از براى جميع 



  *بود لهذا بعراق سفر نمودند 
  يکه جمال مبارک در کردستان بودندّايامدر 
   جناب زينارۀ سرگلو خلوتگاه نموده بودندو مغ

  زيرا ديد از*  شد ّثرمتأ ولى مأيوس و ببغداد وارد
  امر ا نه صدائى و نه ندائى نه جمعى و نه

  انجمنى نه صوتى و نه صيتى يحيى در گوشۀ خوف
  *و خمول غائب و در زاويۀ خمود و خسوف آفل 
  حضرت ّهر چه تحرى نمود نفسى نيافت يک مرتبه با

  ه بسيار بود سفرّت کرد و چون تقيقامال کليم
   آيات و کلماتتحريردر کربال بى ّمدتبکربال نمود و 

  مشغول گشت پس دو باره بنجف آباد رجوع
  *نمود و از هجوم اعداء و فجور ظالمان بقا و استقرار نماند 

  
  ٢٣٣ص 
  ة اخرى حيات تازه يافتّفخ صور مرولى بن

  و بشارت ظهور جمال مبارک را بگوش جان استماع
  کرد و بجواب طبل الست کوس بلى زده و بتبليغ

  ّه مبارک لسان فصيح گشود و بدالئل عقليامر
  هر تشنه را ا مينمود هبات ظهور من يظهره اثّو نقلي

  ٔآب گوارا بود و هر طالبى را برهان ساطع مال
  *و تفسير آيت کبرى  ر ابرار بود و در توضيحَ سروتحريردر تقرير و اعلى 

  در ايران در تحت خطر ناگهان بود و بقاىبارى، 
  ّلبيک سبب ضوضاء اهل عناد لهذا در نجف آباد
  * و قصد حرم کبريا نمود شتافتّ سر زنان بارض

  احرام کعبۀ دوست بست و بمشعر و مقام مقصود
   اوقاتى در حضور بسر برد بعد باجناب آقارسيد
  دو باره بايرانرزا جعفر يزدى مأمور بتبليغ شد مي

  ان و لسان بليغ تبليغ آغاز نمودرفت و در ايران با زب
ّعليو بشارت ظهور مليک وجود را باعلى     واصلينّ

  در ايران با آقا ميرزا جعفر بهر شهر آباد و ويران* نمود 
  

  ٢٣٤ص 



  * و بشارت بظهور جمال مبارک دادمرور نمود
  شمع جمع بودآنجا پس دو باره سفر بعراق نمود در 

  و سبب روح و ريحان عموم همواره بنصائح
  *ميگداخت   اّمحبتش و از آتو مواعظ ميپرداخت 

  و بموصلون يارانرا در عراق اسير کردند و چ
  رَنفى و گسيل نمودند سردار اسيران شد و سرو

   خاطرّتسلىى در موصل ّمدتمظلومان گشت 
   مشکالت ياران ميکرد قلوب راّمنفيان بود و حل

  *الفت ميداد و نفوس را بيکديگر مهربان مينمود 
  واست حاجتش بشرفبعد اذن و اجازۀ حضور خ

  و بحضورپس وارد سجن گشت قبول مقرون شد 
   آياتتحريرو بحضرت مقصود مثول يافت 

  و بتشويق اصحاب مألوف مهاجرين رامشغول بود 
   آنىّمحبترشتۀ الفت بود و مسافرين را شعلۀ 

  و هر روز مورداز خدمت فراعت نداشت 
   صحيحّدقت و کتب و الواح بکمال عنايت ميشد

  
  ٢٣٥ص 

  *مرقوم مينمود 
  اين شخص جليل از بدايت حيات تابارى، 

  نفس اخير در خدمت نور مبين فتور و قصور ننمود
   صعود چنان بآتش حسرت بر افروختو بعد از

  و يومًا فيومًاکه هر روز ميگريست و ميگداخت 
   در نهايت ثبوتانحالل جسم تزييد مى يافت

  *آفاق ّ نير بندۀ انيس اينو استقامت بر عهد و ميثاق بود و مونس و 
  ى عروجآرزوهر روز منتظر صعود بود و هر دم 

  ميفرمود عاقبت در نهايت روح و ريحان و بشارت
  و از هر غمىکوت رحمن پرواز بملکوت راز کرد بمل

  عليه*  غرق انوار گرديد ّتجلىآزاد شد و در محفل 
ّالتحية    من ملکوت االنوار و عليه البهاءّالثناء  وّ
  رور و الحبور فى عالمّله الس ؤبهى من المال االعلى اال

  *ا ّاالبهى مقامًا عليّ جنة و جعل ا له فىالبقاء 



--------------------------------------------------- 
   

  ٢٣٦ص 
  جناب عظيم تفريشى

  مجاورين و مهاجرين جناب آقا عظيم از جملهو 
  ريش بود اين مرد خدا از بلوک تف*تفريشى بود 

  قيد و تشويش و آزاد از هر بيگانه و خويش از و بى
  در ايران*  و از سلسلۀ اهل وفا  بوداحبابقدماى 

  بشرف ايمان فائز شد و بخدمت ياران پرداخت
  *صادق  هر شخص مؤمنى را خادم بود و هر مسافرى را بندۀ

با جناب آقا ميرزا موساى قمى عليه بهاء ا  
ّالتحيةو عليه    آفاق بهرهّ نير  بعراق وارد و از الطافّالثناء  وّ

  و نصيب گرفت در محضر کبرياء حاضر و بشرف
  لقا فائز گشت مظهر الطاف بود و مشمول عنايت

  
  ٢٣٧ص 

  ى با جناب حاجى مشار اليهّمدتبعد از * و اسعاف 
  احبابًا  بخدمت ّ حبمراجعت بايران نمود

  اى چندميپرداخت و بدون جيره و مواجب ساله
  شى ميکرد و روز بروزيخدمت بميرزا نصر ا تفر
  آقا ميرزا نصر اآنکه تا * بر ايمان و ايقان مى افزود 

  وارد شدّ سر مذکور از ايران رحلت نموده بارض
   او نيز بشرف لقا فائز گشتّمعيتجناب عظيم در 

  * و صداقت  خدمت مينمود ّمحبتو در نهايت 
  بشرف بعکا حرکت کرد و چون موکب مبارک

  * فائز و باين سجن اعظم وارد گرديد ّمعيت
   سجن بخدمات در خانه تخصيص يافتدر
  ائى در داخل و خارج قيام نمودّسقآبيارى و ه و ب

  ابدًا روز و شبو درقشله زحمات بسيار ميکشيد 
  و عظيم خلق عظيم داشت و بسيار* آرام نداشت 

  ر آلودگى بيزارحليم و سليم و برد بار بود و از ه
  اى درخانه بود هر روزّو چون سق* و در کنار 



   و با ياران و دوستان مؤانسبشرف حضور فائز
  

  ٢٣٨ص 
  ّمسرت خاطر بود و سبب فرح و ّتسلىو مجالس جميع را 
  ّحق در ّمطهراز فم ّمرات و ّکرات ب* هر حاضر و غائب 

  او کلمۀ رضا صادر و بر حالت واحد بود ابدًا تغيير
  هميشه بشوش بود خستگى نميدانست تبديلى نداشت و

  و آزردگى نمى يافت هر نفسى او را بخدمتى امر
  ميکرد فورًا مجرى مينمود در ايمان و ايقان ثابت

  که آنتا*  ا شجرى نابت ّمحبتبود و در بوستان 
   مشغول بخدماتّمقدسبعداز سالهاى زياد در آستان 

  ستبشرًا بملکوتبود در نهايت سکون و اطمينان م
  ّاحباا از اينجهان فانى بجهان باقى شتافت و جميع 

  جمال مبارکر گشتند ّ و متحسّمتأثراز وفات او 
   او بسيار اظهارّحق دادند زيرا در ّتسلىجميع را 

   من ملکوت الغفرانحمةّالر عليه* عنايت داشتند 
  * و اشراق ّعشىّ کل و عليه بهاء ا فى

-------------------------------------- 
   

  ٢٣٩ص 
  جناب آقا ميرزا جعفر يزدى

  و از جملۀ مهاجرين و مجاورين جناب آقا ميرزا
  بّاين مرد ميدان از طال* جعفر يزدى است 

  ىّمدت*  داشت ّاطالع ّشتىعلوم بود و در فنون 
  در مدارس و از فوارس ميدان فقه و اصول بود و در

  ّرچون اثر نخوت و تکب  نمودّتتبعمنقول و معقول 
  ٔ در اين اثنا نداء از مال*ر نمودّاز ديگران ديد تنف
  د فورًا فرياد بلىّ و تردّتوقفاعلى شنيد بدون 

ّو ربنا انا سمعنا مناديًا ينادى لاليمانبر آورد    *ّکم فآمنا گفت ّببر آمنوا آن ّ
  چون در يزد گير و دار شديد ديدبارى، 

   مألوف بنجف اشرف لهذا از وطنو ازدحام عجيب
  



٢٤٠ 
   محشورّطالب و بجهت حفظ و صيانت با شتافت

  چون صيت* و بعلم و فضل مشهور گشت شد 
   بلند شد از نجف ببغداد شتافت و تبديلّالسالمدار 
   و بجهت مدارباس کرد يعنى بر سر کاله نهادل

  سفرى بطهران* ى پرداخت ّنجارمعيشت بصنعت 
  عنايت در نهايت ّ ظلکرد بعد مراجعت نمود و در

   و در لباسزندگانى مينمودبارى، صبر و برد
  با وجود علم و فضل* فقر کامکارى ميکرد 
  ت و فنا بودّمحويخشوع و در نهايت خضوع و 

  *و محشور و با هر نفسى ممتزجهمواره صمت و سکوت داشت 
  در سفر عراق باسالمبول در رکابآنکه تا 

  *ر خدمت ياراننير آفاق بود و با اين عبد شريک د
  چون بمنزل ميرسيديم جميع دوستان از خستگى راه

  من و ميرزا جعفر بدهاتميخفتند و راحت ميجستند 
  وقۀ اين قافله و کاه و جوذ آّتهيۀتا اطراف ميرفتيم 

  بعضى اوقات*  چون در راه قحط و غال بود نمائيم
  

  ٢٤١ص 
  ظهر تا نيمۀ شب در دهات سر گردان بوديماز از بعد 

  *ميکرديم بهر نحوى بود چيزى بدست مى آورديم و مراجعت
  اين شخص حليم برد بار و سليم بودبارى، 

   جميع ياران را خادم بود مقيمّمقدسو در آستان 
  ندا صدا بود و بى ّو شب و روز بر عبوديت قائم بى

  ّدر ارض سربارى، *  بر خدا ّمتوکلو در جميع امور 
  باب نفى بعکا فراهم آمداسآنکه مشغول بخدمت بود تا 

  و هموارهسجون گشت و خوشنود و ممنون بود او نيز م
  لکُشکرانه بحضرت بيچون ميکرد که الحمد  در ف

  مشحون است زندان را گلستان ميديد و تنگى سجن را
  در سرباز خانه زمان* فضاى بوستان مى يافت 

  حبس بمرض شديد مبتال گشت و اسير بستر
  ديد عاقبت طبيب جواب دادده گرّتعدامراض م



  جناب آقا ميرزا جعفر دم* و ديگر حاضر نشد 
َدر کشيد و نفس اخير بر    ميرزا آقا جانآوردَ

  بساحت اقدس شتافت و خبر فوت ميرزا جعفر
  

  ٢٤٢ص 
َ و گذشته از نفس اخير بعضى از اعضاء را*عرض کرد َ  

   باز شده بودّکلى ماسکه نمانده بود و بّقوت
  جمال مبارک* گريه و زارى انباز ينش بّتعلقو م

  شافى بخوانيد ميرزا فرمودند برويد مناجات يا
  ّ اولو بنهايت سرعت بحالت* جعفر زنده ميشود 

   بر سر بالين او آمديم در حاليکه سرد شده*مى آيد
  و جميع آثار موت ظاهر و مشهود بود اندکبود 

  و اعضاء بحالت اصلى عوداندک بحرکت آمد 
  عت نگذشت که ميرزا جعفر بريک سا* نمود 

  *خاست و نشست و بناى ممازحه و مطايبه گذاشت 
   مديدى زيست نمودّمدتواقعه  آن بعد ازبارى، 

  و اينهمواره بخدمت ياران مى پرداخت 
  خدمت را مدار مفخرت ميدانست يعنى هر نفسى را

   بود و درّتذکر و ّتبتل در نهايت خادم بود
  عاقبت در سجن* مينان و اطو ايقان منتهاى ايمان 

   و بجهان الهوتاعظم عالم ناسوت بگذاشت
ّالتحيةعليه * پرواز کرد     و عليه البهاء االبهىّالثنآء و ّ

  
  ٢٤٣ص 

  *در عکا است شّمنور قبر *و عليه نظر العناية من حضرة الکبريآء
--------------------- 

  جناب حسين آقاى تبريزى
  جناب حسين آقاىو از جملۀ مهاجرين و مجاورين 

   درگاه کبرياء سليلّمقرباين * تبريزى بود 
  از تبريز بانهايت* ست ى ا تبريزعسکرمحترم جناب آقا على 

  سفر نمود و ازّ سر  پدر بارضّمعيتشوق و وله در 
  ادرنه بسجن اعظم بخواهش خويش در نهايت



  از بدايت ورود بقلعۀ عکاء خدمت*  شتافت آرزو
  ّمقدسو در آستان ت قهوه خانه بعهده گرف

  ئى اين شخص اديب بدرجه* بخدمت ياران قيام کرد 
   چهل سال با وجودّمدتحليم و سليم بود که در 

   عظيم داشت و شب و روز دوستانّمشقتآنکه 
  درب خانه داشتند حسينه و بيگانه و آشنايان هجوم ب

  
  ٢٤٤ص 

  و در نهايتفردًا فردًا ميپرداخت ّ کل آقا بخدمت
  در اين*  مجرى ميداشت ّ بکلّوديتعباتقان 
   نشد و شکايت ننمود فىّکدر مديده نفسى مّمدت

  جز حسين آقا کسى از عهدۀ* الحقيقه اين معجزه بود 
  اين خدمت بر نمى آمد هميشه بشوش بود و مسرور

  ت موکولۀ خويش مواظب و باتقاناو در خدم 
   مخلص و غيور و ثابت و وقورمشهور و در امر ا

  بعد از صعود نائرۀ امتحان*  و صبور ّتحملدر باليا مو 
   اين مؤمن و ارياح افتتان بنيان بر افکندشعله زد

  موقن با وجود خويشى نزديک چنان استقامتى بنمود
  که ال تأخذه فى ا لومة الئم ظاهر گشت ابدًا

  بلکه مانند کوه ننمود و ادنى تزلزل نيافت ّتوقف
  *و رصين بمثابۀ قلعۀ حصين رزينو ثابت و پر شکوه بود 

  ّناقضان بمحل اش را ه والدهّمقدسامة ا ال
  و بجميع وسائلخويش نزد دخترش بردند 

   و مهربانىّمحبتکوشيدند تا او را متزلزل نمايند 
  

  ٢٤٥ص 
  د که بوصف نيايد و نقض عهد رانردکى ئ بدرجه

   جمالتا اينکه اين کنيز محترمۀ* مستور ميداشتند 
   فورًا قصر را گذاشت و بعکامبارک بوى نقض يافت

  گفت من کنيز جمال مبارکم و ثابت* شتافت 
  امير بالد باشد و لو و راسخ بر عهد و ميثاق داماد

  چه ثمرى از براى من دارد و من دلبستگى بخويشى



  و وابستۀ مدارا از مظاهر نفسانىو مهربانى ندارم 
  * بميثاق ّسکتم من ثابت بر عهدم و منخواهم بود

  اّ تبرّکلىت نمايد بقامالديگر راضى نشد که با ناقضين 
  * جست ّٰى تولّحقنمود و ب
  جناب حسين آقاى مذکور از عبدالبهاءبارى، 
   انفکاک نکرد هميشه مواظبت تامدقيقه ئى

  لهذا نهايت* و انيس و مونس دائمى بود داشت 
   الى* باو داشتم و صعود او مصيبت عظيم بودّتعلق
  حاصلّ تحسر  وّتأثرن هر وقت بخاطر مى آيد نهايت ٓاال

  ّايامميگردد ولى شکر خدارا که اين مرد الهى در 
  روز در جوار بيت زندگانى مينمودمبارک شب و 

  
  ٢٤٦ص 

   مسموعّمطهراز فم ّمرات و ّکرات و مظهر رضا بود و ب
  *است  شد که حسين آقا بجهت اين خدمت خلق شده

  رانى بعد از خدمات چهلاين مؤمن نوبارى، 
  ساله ترک اين جهان فانى کرد و بعالم الهى پرواز

ّالتحيةعليه * نمود     من فيضحمةّالر  و عليهّالثنآء و ّ
  ف جدثه بانوار ساطعةّ و حفالکبريآء

  *در حيفا است جدث نورانيش* فيق االعلى ّ الرمن
-------------------------- 

   تبريزىعسکرجناب حاجى على 
  ن شخص جليل از اهل تبريز بود و بتجارتاي 

   در آذربايجان در نزد عموم آشنايان محترم*مشغول
  جميع * ّمسلمو بديانت و امانت و زهد و ورع و تقوى 

  رى او ميدادنداهل تبريز شهادت بر بزرگوا
  

  ٢٤٧ص 
  و بهر منقبتى ستايش اخالق و اطوار مينمودند و

  *ۀ يارانّجلا  بود و ازاحبابمى ستودند از قدماى 
   صور منصعق و بنفخۀ ثانيه منجذبّ اولدر نفخ

   ا بود و شجرۀّمحبتو حيات تازه يافت شمع 



  جميع خاندان و خويشان*  ابهى ّجنتمبارکه در 
   بخدمات گشتّموفقو آشنايانرا هدايت کرد و 

  ولى از ظلم اشرار در ضيق شديد افتاد و در هر
  و لکن بهيچوجهيد روزى ببالئى جديد مبتال گرد

   و روز بروز بر ايمان و ايقانمالل و کالل نيافت
  از وطن بيزار گشتآنکه تا * و جانفشانى افزود 
  ديعنى ادرنه وارد شّ سر و با خاندان بارض

   عسرت و قناعت اوقاتى بسر ميبرددر نهايت
  ّدر ارض سر* وقور و صبور بود و راضى و شکور 
  بشهر جمعه بازارقدرى اجناس بهمراه برداشت و 

  شتافت که مدار معاش تحصيل نمايد بضاعتى مزجاة
  چون خبر* اران بباد داد ّداشت و از هجوم طر

  بقونسول ايران رسيد قونسول تقريرى بحکومت داد
  

  ٢٤٨ص 
  ى وافرمبلغ گزافى بقلم آورد که اموال مسروقه مبلغو 
  لّ دزدان گرفتار شدند و متموّاتفاق از قضاى *بود
   قرار بر تحقيق مسئله شد قونسول حاجى رابودند

  احضار نمود و گفت اين سارقان پر دولتند و من در
  ام لهذا شما ى وافر نوشتهمبلغتقرير خويش بحکومت 

  *تقرير دهيد ام من نوشته آنچه بمجلس استنطاق برويد و مطابق 
   سر کار خان اموال:حاجى بزرگوار گفت

  خالف واقعمسروقه چيزى جزئيست چگونه من بر 
  تقرير دهم در مجلس استنطاق عين واقع را خواهم

   قونسول*ف خويش ندانميکلگفت و جز اين ت
  ئى بدست آمده ما و تو گفت حاجى خوب وسيله

  هر دو مداخل خواهيم نمود چنين منفعت عظيمى را
  ، حضرت خان: جناب حاجى فرمود*از دست مده

  جز عين از من دست بر دار ؟جواب خدا را چگونه بدهم
  ر شد تهديد کرد که تو ميخواهىّ قونسول متغي*واقع نگويم

  تکذيب کنى و رسوا نمائى تو را حبس کنم و نفى مرا
  



  ٢٤٩ص 
  تسليمن تو را ٓى بر تو وارد آورم االّاذيتنمايم و هر 

  پوليس کنم و ميگويم مغضوب دولت است بايد دست
  شخص بزرگوار آن *بسته بحدود ايران رسد 

   جناب خان ما جان خويش را:د گفت نموّتبسم
  ،ايم ايم و از هر چيز در گذشته فداى صدق و راستى نموده

  ّالبته ؟حال ما را بکذب و افترا داللت ميفرمائيد
  * پرستى رونگردانمّحقميتوانى بکن من از راستى و  آنچه 
  شخص آن سول چون مالحظه کردقون

  ئى بر زبان جليل ممکن نيست که خالف واقع کلمه
  راند لهذا خواهش نمود پس بهتر آنست که شما از

  اينجا برويد تا بحکومت بنگارم که صاحب مال اينجا
  جناب* ّنيست رفته است و اال من رسوا خواهم شد 

  حاجى رجوع بادرنه نموده و نامى از اموال مسروقه
  *ديگران گرديد ه شهرت يافت و سبب حيرتّاين قضي* نبردند 

  ر در ادرنه مانندنظي پير بىبارى، آن 
  ديگران اسير شد و در رکاب جمال مبارک

  
  ٢٥٠ص 

  ولى با جميعبسجن اعظم اين زندان بال شتافت 
   در سبيل الهىّنيتخاندان سنين چند بنهايت شکرا

   مسجونى سبب سرور و شادمانى بود*مسجون بود
  جز شکره ئى ّدر اين مدت کلم* و زندان او را ايوان 
  بر ظلم افزودند انان نشد هر چه عوو حمد از او استماع

  اتّو مرّکرات  بّمطهراو خوشنودتر گرديد و از فم 
  *از او راضى هستم  من، او اظهار عنايت مسموع شد ميفرمودندّحقدر 

   بعد از سنينى چندّمصوراين روح بارى، 
  ّدر نهايت ثبوت و استقامت و فرح و مسرت از عالم

   گذاشتخاک بجهان پاک شتافت و اثرى عظيم
  روزى در*  بود اين عبددر اکثر اوقات انيس و نديم 

  بدايت سجن بالنه و کاشانۀ او در قشله شتافتم در
  خود حاجى تب شديد* ر منزل داشت ّحقاطاقى م



   در طرفداشت و مست و مدهوش افتاده بود
  اش در لرز شديد بود در يسارش يمينش حرم محترمه

  ده بود باالى سرشحرقه نموُاش فاطمه م دختر محترمه
  

  ٢٥١ص 
  پسرش حسين آقا حصبه نموده بود و فارسى را فراموش

  يعنى دلم آتش) ه کم رياندى يو( کرده فرياد ميکرد 
  ّ در زير پايش صبيۀ ديگر مستغرقگرفته است

  مرض در کنار اطاق برادرش مرحوم مشهدى
   زبانشتىحالدر چنين * اح سر سام کرده بود ّفت

  *و سرور مينمود روردگار مشغول و اظهار بشاشتبشکرانۀ حضرت پ
  حمد خدا را که صابر و شکور و ثابت و وقور

   عليه*غفور نمودّ رب در سجن اعظم صعود بجوار
ّالتحيةالبهاء االبهى و عليه    *د آبالى ابد اال  و الغفرانحمةّالر  و عليهّالثنآء و ّ

------------------ 
  جناب آقا على قزوينى

  مهاجرين و مجاورين جناب آقا على هاز جملو  
  ّشخص محترم همتى عالى داشتاين  * بودقزوينى

  
  ٢٥٢ص 
  تى نامتناهى ثبوت و استقامتى عظيم داشتّيو علو
  ّ بود و از اجلۀاحباب ايمانى محکم و متين از قدماى ّو قوۀ

   در بدايت طلوع صبح هدى منجذب*اصحاب
  هدايتبحضرت اعلى روحى له الفداء گرديد و ب

  ديگران پرداخت از صبح تا شام بصنعت مألوف
  ىّاحبابميزبانى ياران مشغول و  بود و اکثر شبها

  انى مينمود و باين وسيله بهدايتمهمروحانى را 
   خوشى در عشق الهىآهنگطالبان ميپرداخت و 

   غريبى داشت و ثبوت و استقامتىّهمتمينواخت 
  شام و چون نفحات گلشن ابهى منتشر شد م*عجيب
   گرديد فورًا بنار موقده بر افروخت و پردۀّمعطر

   هر شب*اوهام بسوخت و بنشر امر مبارک قيام کرد



   گلزار و گلشن تالوت آياتانجمنى بود و محفل غبطۀ
  بود و ترتيل مناجات و بشارت بظهور اعظم و اغلب
  ّاوقات محبت با يار و اغيار ميکرد و الفت با آشنا

  *گشوده داشت  کريم بود و دست و دلو بيگانه مينمود شخص
  

  ٢٥٣ص 
   سجن اعظم کرد و با خانوادهآهنگآنکه تا 

   بسيارّمشقتبقلعۀ عکا وارد شد در راه زحمت و 
  کشيد ولى از شوق لقا هر بالئى گوارا بود

   مسکن و مأوىّحقراه ميپيمود تا در جوار عنايت 
   بود و بخوشىّمهيابدايت اسباب معيشت   در*نمود

  راحت زندگانى مينمود ولى بعد نهايت عسرتو 
   غريبى داشت اکثر اوقاتّمشقترخ گشود و 
  ئى نبود و بجاى چاى آب روان صرف جز نان طعمه

  مانىولى در نهايت قناعت و سرور و شادمينمود 
   شرف حضور او را سرور و حبور بود*زندگانى ميکرد

  و لقاى محبوب نعمت موفور غذايش مشاهدۀ جمال
  و شرابش بادۀ وصال هميشه بشوش بودبود 
  *اموش ولى دل و جان در نهايت جوش و خروشو خ

  نهايت شاد و خرم  را همدم بود و بىاين عبداکثر اوقات 
  رفيق و جليس بود و وفيق و انيس در ساحت اقدس

   و اصحاب محترماحباب بود و در ميان ّمقرب
  ار بحضرت پروردگّمتوکل بيزار بود و ّکلىاز دنيا ب

  
  ٢٥٤ص 

  ن نداشت بر حالت واحده بود و ثابتّابدًا تلو
  *و مستقيم مانند جبل راسخ

  چون صبر و سکون و قناعت و ثبوت او بخاطر
  اختيار طلب الطاف از حضرت پروردگار آيد بى
   نوازل شديدى بر اين شخص محترم مستولى*گردد

  ّبود که هميشه مريض و بيمار بود و در تعب و مشقت
  بود که در قزوين در سبيل الهى آن سبب *بيشمار



  بدست اهل کين گرفتار گشت چندان بر سر
َمبارکش زدند که اثر تا نفس اخير باقى بود َ  

  هر انانانواع ستم ظالمان مجرى داشتند و عو
  ى روا دانستند و جرمى جز ايمان و ايقان نداشتّاذيت

  : بقول شاعر، پروردگار نبودّمحبتو گناهى غير از 
  ها بر باز استم ميکنندجغد( 

  )پر و بالش بيگناهى ميکنند                    
  که چرا تو ياد آرى زان ديار( 

  )؟يا ز قصر و ساعد آن شهريار                    
   

  ٢٥٥ص 
  جرم او اينست کو باز است و بس( 

   )؟غير خوبى جرم يوسف چيست پس                   
  *على بوداين مصداق حالت جناب آقا 

  ّتبتلاين شخص جليل در نهايت بارى، 
   در سجن اعظم اوقات ميگذراندّتوجه و ّتضرعو 

  ّو منظور نظر عنايت بود و مشمول الطاف بيحد
  و حصر در اکثر اوقات بشرف حضور مثول مى

  يافت و مورد الطاف نامتناهى ميشد اين بود سرور
  او اين بود حبور او اين بود شادمانى او اين بود

  اجل محتوم رسيد و صبح اميدآنکه  تا *کامرانى او
  ّدميد و نوبت صعود بجهان ناپديد آمد در ظل

ّالتحية عليه *مبارک بملکوت اسرار شتافت ّ  
  االخرةّ رب  منحمةّالر  و عليهّالثنآءو 

  *ٔفيق االعلىّ الرساطع من ر ا مضجعه بانوارّو االولى نو
  

 ٢٥٦ص 
   اسمعيلّمحمدا  باقر و آقّمحمدجناب آقا 

  و از نفوس مسجونه که در سبيل الهى بزندان
   اسماعيلّمحمد باقر و آقا ّمحمدعکا افتادند آقا 

   اينها دو برادر مرحوم پهلوان رضا*اطندّخي
  ّکردند و بظلّ سر هستند که از ايران هجرت بارض



  *عنايت شتافتند و در پناه جمال مبارک بعکا وارد شدند
  ضوان و عليه البهاءّ الر وحمةّالر ليهپهلوان رضا عّاما 

ّالتحيةاالبهى و عليه     شخصى بود بظاهرّالثنآء و ّ
  از رداء علم عارى و در صف کسبه مانند سائر اهالى

  ان دريد و باوجب الهى گريّمحبتولى بعشق و 
  اعظم عرفان پريد از نفوس سابقين است چنان

  * شدندانى يافت که اهل کاشان مبهوت و حيرنبيان و تبيا
  

  ٢٥٧ص 
  اين شخص بظاهر عامى نزد حاجى از جمله
   جناب: کردسؤال کريم خان در کاشان رفت ّمحمد
   شما رکن رابعيد زيرا من تشنۀ عرفانم و رکن،آقا

  چون جمعى از امراء سياسى* رابع را شناسائى خواهم 
  ى حاضر بودند حاجى مشار اليه گفتعسکرو 

  مرا رکن رابع ميداننداستغفر ا من از کسانيکه 
  ئى ندارم هرکس اينّادعابيزارم من ابدًا چنين 

  پهلوان* روايت نمايد کاذب است لعنة ا عليه 
  رضا چند روز بعد دو باره نزد حاجى مذکور رفت
  و گفت جناب آقا من ارشاد العوام را من البداية

  ام معرفت رکن رابع را فرض الى النهاية مطالعه کرده
  ايد و فى الحقيقه همعنان امام زمان انستهو واجب د
   دارم که او را بشناسم شماآرزوايد لهذا نهايت  شمرده
  حاجى*  برکن رابع واقفيد رجا دارم بمن بنمائيد ّالبته

   شد گفت رکن رابع شخص موهومىّتغيرمشاراليه م
  نيست شخص معلوم است نظير من عمامه بسر دارد

  
  ٢٥٨ص 

   پهلوان رضا در جواب*ى در دستو عبائى در بر و عصائ
  ادبى است در بيان  جناب حاجى بى: نمود گفتّتبسم

   چنين فرموديد و حاال چنينّ اولسرکار تناقض است
   حاجى شديد شد و گفت حال منّتغيرميفرمائيد که 

  فرصت ندارم در وقتى ديگر در اين مسئله صحبت



  مقصود* با همديگر ميکنيم حال مرا معاف بداريد 
  ست که اين شخص بظاهر عامى چنين رکناين

  *و حيران کرد  ّلى برکن رابع انداخت و ملزمِ حّرابعى را بقول عالمه
  اين مرد ميدان غضنفر عرفان در هر محفلىبارى، 

  سَفَو تا نميگشود مستمعين را حيران ميکرد که زبان 
  ّحقباسم آنکه تا جير و دستگير هر طالبى بود مخير ا

  *ابهى صعود نمود   بيسر و سامان گشت و بملکوتشهرۀ آفاق شد و
  دو برادر مهر پرورش بعنايت جمال مبارکّاما 

  د و شريکّگرديده در سجن اعظم مقي اناناسير عو
  و در نهايت انقطاعو سهيم اين آوارگان گرديدند 

  
  ٢٥٩ص 

  *و انجذاب در بدايت ورود بعکاء بملکوت ابهى شتافتند
  را در ضمن قلعهّ کل زيرا ستمکاران بمحض ورود

  ّو ممر دخول حبس نمودند عسکردر قشلۀ 
  اوقات آن و خروج را بربستند و هواى عکاء در

  * ورود بسترى ميشد ّجردمسموم بود هر غريبى بم
   اسمعيل مبتال بمرضّمحمد باقر و آقا ّمحمدجناب آقا 

  شدند طبيب و دوائى در ميان نبودشديد 
  آغوشت در  در يک شب دسّمجسمن دو نور آ

  يکديگر صعود بجهان ابدى نمودند ياران را
  *بودند  شب جميع گريان آن پايان انداختند بحسرت بى

   شانرا برداريمّمطهرصبح خواستيم تا جسد 
  گفتند شما را خروج از قشله جائز نه اين انانعو

   کنيد ما غسل و کفن و دفنتسليمدو جنازه را 
  از* ف نمائيد ّکلمينمائيم ولى مصارف را شما بايد ت

  ئى زير پاى ادهّقضا چيزى موجود نبود سج
  ئه الفداءّحباجمال مبارک بود جمال مبارک روحى ال

  
  ٢٦٠ص 
  اده را از زير پاى مبارک بر داشتند و فرمودندّن سجآ

   آنبدهيد بصد و هفتاد غروش انانبفروشيد و بعو



   آنولى*  ستمکاران شد تسليماده فروش رفت و ّسج
   را نه غسلى نمودند  نهّمجسمدو روح آن  ظالمان

  دو مظلوم را آن کفنى بل زمين را کاو يده
  ّمتصلٓلباس دفن نمودند که االن قبرشان  با

  جانشان در ملکوت چنانکهبهم است هم
  ابهى همدم جسمشان نيز در زير خاک دست

  * يکديگر است آغوشدر 
   اين دو برادرّحقجمال مبارک نهايت عنايت در 

   حيات مشمول الطاف بودند و بعدّايام در داشتند
  از وفات مذکور در الواح شدند قبرشان در عکا

ّالتحية و عليهم *است    و عليهم البهاء االبهىّالثناء و ّ
  *ضوانّ الر وحمةّالر و عليهم

  
  ٢٦١ص 

  جناب آقا ابو القاسم سلطان آبادى
  و از جملۀ مسجونين جناب آقا ابوالقاسم سلطان 

  اين* که رفيق سفر جناب آقا فرج بود آباديست 
  دو شخص مؤمن ثابت مستقيم با قلبى سليم و جانى

  ّات روح االمين از ايران بارض سرثزنده بنف
  و اعتساف ستمکاران انانزيرا از ظلم عو* شتافتند 
  پياده از هر*  در وطن مألوف نتوانستند اقامت

  قيدى آزاده سر گشتۀ کوه و صحرا شدند و گمگشتۀ
  النه و بىدشت و دريا بسى شبها که نخفتند 

  آب و دانه گذراندند بسترى و بىو آشيانه ماندند 
   و رزقى جز گياه صحرا نيافتندجز خاک نداشتند

  *رساندند ّ سر تا خود را کشان کشان بارض
  

  ٢٦٢ص 
  نيز اسير شدندآنان  اخير بود ّاياماز قضا در 

  *تند  جمال مبارک بسجن اعظم شتافّمعيتو در 
  جناب آقا ابوالقاسم بيمار شد و بمحرقۀ شديده گرفتار

   باقر و آقاّمحمددو برادر آقا  آن او نيز مقارن صعود



  ش در خارجّمطهر اسمعيل صعود نمود و جسم ّمحمد
  عکا مدفون شد و جمال مبارک اظهار رضايت از او
  نمودند و جميع ياران در مصيبت او با چشمى گريان

   *عليه البهاء االبهى * ه و فغان نمودند و قلبى سوزان آ
  در جميع اين موارد با آقا ابوالقاسم همدم  جناب آقا فرج اّو ام

  ّرغلغلۀ ظهور ني جمو همقدم بود و چون در عراق ع
  اعظم شنيد زلزله بارکان افتاد زمرمه آغاز نمود هلهله

  گويان بعراق عرب شتافت و جد و طرب يافت
  در محفل انس داخل شدت قدس در آمد و حبسا

  بشرف حضور مسرور گشت و ببشارت موفور
  

  ٢٦٣ص 
  اهل کين در کمين عاقبت* بسلطان آباد رجوع نمود 

  باشىّ مالّمقدسۀ فساد شعله زد و حضرت پاک و رنائ
  *د شدند يبا يارانى چند در نهايت مظلومى شه

  آقا فرج با آقا ابوالقاسم متوارى گشتند بارض
   يار مهربانّمعيتقبت با ياران در  عا شتافتندّسر

   آقا فرج در سجن اعظم بشرف*بزندان عکاء افتادند
  خدمت جمال قدم فائز دائم مالزم آستان بود

   جمال مبارک خادم صادقّايامدر *  دوستان ّتسلىو 
  بود و ياران را رفيق موافق و همچنين بعد از صعود
   نخلىمبارک بر عهد و ميثاق ثابت و در بوستان بندگى

  بجميع حاالت قانع  اين شخص بارع صادع* باسق 
  *و در موارد بال صابر 

   بملکوتّتوجهدر کمال ايمان و ايقان و بارى، 
  پايان رحمن رحلت از اينجهان نمود و مظهر الطاف بى

ّالتحيةضوان و عليه ّ الر وحمةّالر عليه* بود    ّة فى جنّ
  * فى فردوس الجنانّالثناءضوان و عليه ّالر

  
 ٢٦٤ص 

  اءّالشهدسلطان  حرم حضرت
  و از جملۀ مهاجرات حرم حضرت سلطان



  اين* اء امة ا المحزونه فاطمه بيگم است ّالشهد
   از بدايت جوانى در سبيلّالهيه شجرۀ ۀّمقدسورقۀ 

   مصيبتّ اول*الهى ببالياى نامتناهى گرفتار گشت 
  هاىّمشقتپدر پاک گهرش در اطراف بدشت بعد از 

  پايانى ظيمه در بيابان در کاروانسرائى بزحمت بىع
  در غربت و کربت و ناتوانى وفات نمود و اين

  که آنچندى گرفتار بود تا* ه يتيم گشت ّمخدر
  ت و عصمت حضرتّعفّ ظل بدرقۀ عنايت رسيد و در

  اءّالشهداء در آمد و چون سلطان ّالشهدسلطان 
   سر گشتهببهائى شهير آفاق و دلدادۀ دلبر رحمانى و

  
  ٢٦٥ص 

  ين شاه در نهايت خونخوارى وّ الدو سودائى بود و ناصر
  اعداء در کمين بودند هر روز سعايتى مينمودند

  لهذا خاندان سلطان* انداختند  و فتنه و آشوبى مى
   او امين نبودند و هميشهّحقاء روزى در ّالشهد
  د شهادت او بودند و در نهايت اضطرابّمترص
  خاندان مشهور ببهائى اعدا* دند  بسر ميبرّايام

  ّتعرضدر نهايت ظلم و بيدادى حکومت در 
   پادشاه اقليم در غايت خونخوارىنامتناهى

   را چگونهّايامديگر معلوم است که اين خانواده 
  بسر ميبردند هر روز صدائى بود هر دم ضوضائى

َدر هر نفس غوغائى    شهادت حضرتآنکه تا * َ
  مد حکومت چنان درندگىاء بميان آّالشهدسلطان 

  ظاهر نمود که عالم انسانى بجزع و فزع آمد و جميع
  *ضرورى محتاج شد  قوته اموال بتاالن و تاراج رفت و آن خانواده ب
  فاطمه بيگم هر شب زار زار گريه مينمود

  چون نظر* و تا بامداد همدم چشم اشکبار بود 
  

  ٢٦٦ص 
  داختطفال مينمود از آتش حسرت مانند شمع ميگبا



  ولى بشکرانۀ حضرت پروردگار ميپرداخت که الحمد
  ّمحبتآفاق و در ّ نير  اين مصائب و نوائب در سبيل

  ت خاندان حضرتّکوکب اشراق است مظلومي
   را بخاطر ميآورد که بچهّالسالماء عليه ّالشهدد ّسي

  چون* مصائب شديده در راه خدا امتياز يافتند 
  نمود که الحمد  ما نيز ميشد قلبش پرواز ميّتذکرم

  و چون* ت همدم و همراز شديم ّبا خاندان نبو
  اء شديد بود لهذاّالشهدتضييق بر خاندان سلطان 

  نمودند تا در سجنآنان جمال مبارک امر بحضور 
  *اعظم در جوار موهبت کبرى تالفى مافات گردد 
  چندى در نهايت شکر و شادمانى در جوار رحمانى

  انى بر زبانّ رب هر دم حمد و ستايشزندگانى نمود و
  اء آقا ميرزاّالشهدسليل سلطان آنکه ميراند با وجود 

  اش عبدالحسين در سجن اعظم وفات نمود والده
   و رضا بود ابدًا آه و فغانتسليمفاطمه بيگم در نهايت 

  رانهّانه و متحسّمتأثرئى  ننمود و ماتم نگرفت و کلمه
  

  ٢٦٧ص 
  *بر زبان نراند 

  نهايت صبور و شکور و وقور امة ا بىاين 
  ۀ عظمىّرزي بود ولى بوقوع مصيبت کبرى و

  اعلى صبر و قرار نماند اضطرابٔمال صعود سراج 
  رسيد که دائمًا مانند ماهى لبه ئى و احتراق بدرج

  و جميع اعضاتشنه بر روى خاک ميغلطيد 
  عاقبت مقاومت* در اضطراب و انقالب بود 

  ل را وداع کرده بجوار رحمتفراق نماند اطفا
  عنايت حضرتّظل و بکبرى صعود نمود 

  * بشتافت و در بحر انوار مستغرق گشتّاحديت
ّالتحيةعليها    ب اّ و البهاء و طيحمةّالر  و عليهاّالثناء و ّ

  *سدرة المنتهىّظل  ها فىٰيم ا مثوماء و اکرّ من السحمةّالر ّبترابها بصي
------------------- 

  



 ٢٦٨ص 
  حىّترجمۀ احوال شمس الض

  و از جملۀ مهاجرات و مجاورات والدۀ حرم
  اء امة ا المنجذبة بنفحات ا حضرتّالشهدسلطان 

  اين امة* حى است ّ بشمس الضهّملقبخورشيد بيگم ال
   باقر معروف استّمحمدّ سيد  حاجىّ بنت عمقهطاّا الن

  اين* ٓير االفاق بود شهو که در اصفهان امير العلماء 
  ت چون پدر و مادرّطفوليّ سن  درهامة ا المنجذب

  شان در سراى عالم هّ جدآغوشوفات نمودند در 
  فائق مذکور و مجتهد مشهور تربيت شدند و در علوم

  ّو چون بسن*  نمودند ّتتبعو فنون و معارف دينى 
  *بلوغ رسيد اقتران بجناب آقا ميرزا هادى نهرى نمود 

  اطع و البارعّالس جمّون هر دو از نفحات عرفان النو چ
  

  ٢٦٩ص 
   مشامشتىکاظم رّ سيد ادع حضرت حاجىّالص
   لهذا با برادر آقا ميرزا هادى جناب داشتندّمعطر

   على نهرى بکربال شتافتند و در مجلسّمحمدآقا ميرزا 
  د کاظم حاضر ميشدند و اقتباس انوار معارفّسي

  ّالهيه از مسائل ه ا المنجذبامةآنکه تا * مينمودند 
  ع تامّبت و در حقائق و معانى تّاطالعه ّو کتب سماوي

  پسر* يافت و يک دختر و يک پسر سالله يافتند 
  على و دختر نامش فاطمه بيگم که بعد ازّ سيد نامش

  *ا گشت ّالشهدبلوغ حرم حضرت سلطان 
  کنيز نورانى الهى در کربال بود کهبارى، آن 

  فورًا فرياد بلى* اعلى از شيراز بلند شد  ّ ربنداى
  قرين محترم آقا ميرزا هادى نهرى با برادرّاما  آوردبر

  زيرا اين دو* بزرگوارش فورًا عازم شيراز شدند 
  ّالسالملوة و ّاء عليه الصّالشهدّ سيد برادر در روضۀ

  جمال مبارک نقطۀ اولى روحى له الفدا را مشاهده
  شمائل نورانى و خصائل و فضائل بودند و از آن هنمود

  رحمانى حيران گشته بودند که اين شخص جليل



  
  ٢٧٠ص 
  ّئى نيست که رجل عظيم است لهذا بمجرد استماع شبهه

  * ا بر افروختندّمحبت و بنار آوردندنداء فرياد بلى بر
  ّ سيدپر فيض مرحومّمحل و همچنين هر روز در 

  نزديک استصراحة ميشنيدند که ميفرمودند ظهور 
  ّتجسسبايد در ّ کل و مطلب بسيار دقيق و باريک

  ص باشند شايد حضرت موعود در بين خلقّو تفح
  غافل و محجوب چنانکهّ کل حاضر و مشهود ولى
  *شده  بآن در حديث اشاره

  دو برادر چون بايران رسيدند سفربارى، آن 
  ۀ حضرت اعلى را شنيدند لهذا حضرت آقاّمک
  اصفهان رفتند و جناب آقا ميرزا على بّمحمدد ّسي

  حىّشمس الضّاما * ردند کهادى بکربال مراجعت 
   جناب الفردوس همشيرۀةدر اين بين با امة ا ورق

   و بواسطۀ ورقة الفردوس گشتندآشناباب الباب 
  ت با جناب طاهره کردند و شب و روز درقامال

   و مؤانست بودند و بتبليغ مشغولّمحبتنهايت الفت و 
  *چون بدايت امر بود استيحاش ناس چندان نبود

  
  ٢٧١ص 

  ت حضرت طاهره انجذاب و اشتعالشانقامالاز 
  * نمود ّ بيحدبيشتر گشت و استفاضۀ

  سه سال در کربال با حضرت طاهره معاشر
  و مجالس بود شب و روز مانند دريا بنسائم رحمن

  *پر جوش و خروش و بلسان فصيح در گفتگو 
  و امره در کربال شهرت يافت رچون حضرت طاه

  حضرت اعلى روحى له الفدا صيتش در جميع ايران
  مان بر تکفير و تدميرّ علماء آخر الزمنتشر گشت

  از جمله* و تحقير قيام نمودند و فتوى بقتل عام دادند 
  علماء سوء در کربال جناب طاهره را تکفير نمودند
  استحى ّو چون گمان مينمودند که در خانۀ شمس الض



   را احاطه کردندهاو ريختند و امة ا المنجذب در خانۀ
   و شتم و لعن پرداختند و زجر و آسيب شديدّو بسب

  وارد آوردند و کشان کشان از خانه ببازار بردند
  در اين اثنا* و دشنام هجوم مينمودند  سنگ و بچوب و

  مهدى رسيدّ سيد ابوى قرين محتر مشان حاجى
  اين زن جناب طاهره نيست ولىفرياد بر آورد که 

  
  ٢٧٢ص 
  ان و چاوشان و نفير عام دست بر نداشتند و برّفراش

  در بين اين ضوضاء* عا شاهدى خواستند ّاين مد
  ة العين را گرفتندّو غوغا شخصى فرياد بر آورد که قر

  *حى دست برداشتند ّلهذا از شمس الض
   جناب طاهره مستحفظدر خانۀبارى، 

  ل و خروج ممنوع بود و منتظرگذاشتند و دخو
  چون انتظار* اوامر از بغداد و اسالمبول بودند 

  بطول انجاميد جناب طاهره از حکومت خواهش
  تسليمنمودند که ما را بگذاريد خود ببغداد ميرويم و 

  صرف هستيم هر چه وارد گردد همان بهتر و خوشتر
  است حکومت نيز اجازه داد لهذا جناب طاهره

  شان و جناب شمس  الفردوس و والدهو جناب ورقة
  ولى* حى از کربال رو ببغداد حرکت کردند ّالض

  *عوام کالهوام تا مسافتى از دور سنگسار مينمودند 
  ّمحمدچون ببغداد رسيدند در منزل جناب آقا شيخ 

  * مصطفى منزل کردند ّمحمدشبل والد جناب آقا 
  جا آنه افتاد ازّچون از کثرت مراوده عربده در محل

  
  ٢٧٣ص 

  بمنزل مخصوصى نقل و حرکت کردند و شب و روز
  و مشايخعلماء بتبليغ و اعالء کلمة ا مشغول بودند و 

   و جواب مينمودندسؤالو ديگران حاضر ميشدند و 
  ّلهذا در بغداد شهرت عجيب يافتند زيرا در ادق

  * صحبت ميداشتند ّالهيهمسائل 



  ضرتچون اين اخبار بديوان حکومت رسيد ح
  حى و ورقة الفردوس بخانۀ مفتىّطاهره را با شمس الض

   او بودند تا سه ماه در خانۀّمدتو شهر بردند 
   در خانۀاقامت ّايامو در * جواب از اسالمبول رسيد 

  مفتى با مشاراليه در اکثر اوقات بمکالمه و مذاکره
   قاطعهّحجت براهين و اقامۀ و مشغول بودند

   ميکردند و بحث ازّالهيهسائل و تشريح ممينمودند 
  حشر و نشر مينمودند و از حساب و ميزان سخن

  *ميراندند و بيان معضالت حقائق و معانى مينمودند
   و اطالۀّتعرضو بعد پدر مفتى روزى وارد و بنهايت 

  لسان پرداخت مفتى از اين معامله قدرى آزرده
  گشت و بعذر خواهى پرداخت و گفت که جواب

  
  ٢٧٤ص 
   کردهّمرخصا از اسالمبول آمد پادشاه شما را شم

   لهذا*از مملکت او خارج شويدآنکه ولى بشرط 
   رفتند و جنابّحمامصبحى از خانۀ مفتى بيرون آمده ب

   شبل و جناب شيخ سلطان عربّمحمدحاجى شيخ 
   اسباب سفر ديدند و بعد از سه روز از بغدادّتهيۀ

  ناب شمسيعنى جناب طاهره و ج* بيرون آمدند 
  حى و جناب ورقة الفردوس و والدۀ آقا ميرزاّالض

  هادى و چند نفر از سادات يزدى از بغداد رو بايران
  ّمحمدبرون آمدند و مصارف طريق را جناب شيخ 

  اتّمخدراين * بکرمانشاه رسيدند آنکه  شد تا ّتحملم
   و رجال در خانۀ ديگر منزل نمودند ئىدر خانه

  لع شدندّ و چون علماء مط* بودّستمرولى تبليغ و تحقيق م
  حکم باخراج دادند لهذا کدخدا با جمعى بخانه ريختند

   حضرات را تاالن و تاراج نمودندو اسباب
  و از شهرروپوش نشاندند  و در کجاوۀ بى

  مکاريها حضرات را* براندند تا بصحرائى رساندند 
  بر روى خاک نهادند و دواب برداشتند و بردند

   



  ٢٧٥ص 
  *ئى نه اسباب سفرى  ئى نه النه و آشيانه ه زاد و توشهن

  ئى مرقوم جناب طاهره بوالى کرمانشاه نامه
  لو يف وّرموا الضک انمودند که مسافر بوديم و ميهمان

  ؟نرا تحقير و تدمير جائز و شايان آيا ميهما،کان کافرا
  تاالن و آنچه والى شهر حکم باعادۀ منهوبات نمود که 

  دند دو باره ارجاع نمايند لهذا مکاريهاو تاراج نمو
  نيز از شهر آمدند و حضرات را سوار نموده بهمدان

   شاهزاده خانمهاّ حتىو در همدان نساء* وارد شدند 
  ت مينمودند دو ماهقامالهر روز مى آمدند و 

  جناب طاهره در همدان* در آنجا زيست نمودند 
   نمودند تا مراجعتّمرخصبعضى از همراهان را 

  ببغداد نمايند لکن بعضى ديگر تا قزوين مرافقت
   در بين راه سوارانى از منسوبين جناب طاهره*نمودند

  ارادۀ رسيدند يعنى برادرانشان گفتند که ما بامر و
  ايم تا او را تنها ببريم ولى جناب طاهره پدر آمده

  قبول ننمودند لهذا مجتمعًا وارد قزوين شدند
  احبابفتند و جناب طاهره بخانۀ پدر ر

  
  ٢٧٦ص 

  *از سواره و پياده در کاروانسرائى منزل نمودند 
  حىّجناب آقا ميرزا هادى قرين شمس الضّاما 

  ف بحضور حضرت اعلى بماکو رفته بودّبجهت تشر
  حىّحين مراجعت در قزوين منتظر ورود شمس الض

  *شد و چون وارد شدند با او باصفهان حرکت نمودند
  ند جناب آقا ميرزا هادى سفرو چون باصفهان رسيد

  ئى بدرجه آن ببدشت نمودند در بدشت و اطراف
   سنگسارى ديدندّ حتى و ابتالّمشقت و جفا و ّاذيت

  ئى وفات نمودند و جناب که در کاروانسراى خرابه
   على اخويشان در سر راه ايشان راّمحمدآقا ميرزا 

  حى در اصفهانّحضرت شمس الض* دفن نمودند 
   مشغول بودندّحق شب و روز بذکر ماندند ولى



  و بتبليغ امر ا در بين نسآء مألوف بلسان فصيح
  ءّدر ميان اجال ّمؤيد بودند و ببيان بديع ّموفق
  و در زهدء در اصفهان بسيار محترم بودند نسا

  ه بودّمجسمت ّ عفّمسلمّ کل و ورع و تقوى نزد
  ه و شب و روز يا ترتيلّمشخصو عصمت 

  
  ٢٧٧ص 
   مينمود يا تفسير آيات کتاب يا تشريحآيات

  *ه ّقدسي  يا تبليغ امر ا و نشر نفحاتّالهيهغوامض مسائل 
  ين لهّمقرباء روح الّالشهدلهذا حضرت سلطان 

  ۀ محترمشانّت او قيام نمودند و بصبيّالفدا بصهري
   ايشان منزلو چون در خانۀ* اقتران کردند 

  اء شب و روزّالشهدکردند و سراى حضرت سلطان 
   نساء از آشناّۀ زيرا اجللو از آينده و رونده بودمم

  و بيگانه و يار و اغيار مراوده مينمودند و شمس
   ا افروخته و بنهايت انجذابّمحبت بنار ّالضحى

   اين بود که در ميان اغيار،در اعالء کلمة ا ميکوشيد
  *هراء بهائيان مشهور گشت ّبفاطمة الز
  منوال ميگذشت که رقشاء و ذئب حال بر اين

  اءّالشهد نمودند و فتوى بر قتل حضرت سلطان ّاتفاق
  دادند و با حاکم شهر همداستان شدند تا اموال بى

  شاه نيز با اين دو گراز* پايان بتاالن و تاراج ببرند 
  ّمطهرهمراز گشت و هم آواز شد امر بسفک دم 

  
  ٢٧٨ص 

  ضرت محبوباء و حّالشهددو برادر حضرت سلطان 
  ّرقشاء و ذئب و فراشان انانًاء داد بغتة عوّالشهد

   و آن دو بزرگوار راو چاوشان پر جفا هجوم نمودند
  بسالسل و اغالل بحبس خانه بردند و سراى سلطان

  اء را بتمامه تاالن و تاراجّالشهداء و محبوب ّالشهد
   تا باطفال شير خوار رحم ننمودندّ حتىکردند

  ّ و منسوبان آن دو نفس مقدس راتوانستند بستگان



  *نمودند  پايان  بىّاذيتّطعن و لعن و سب و ضرب و 
  هاى َ در پاريس حکايت ميکرد و بقسمّالسلطانّظل 
  ّده روايت مينمود که من آن دو سيدّمؤک

ّجليل را بکرات و مرات نصيحت نمودم ولى فائده ّ  
  نبخشيد عاقبت شبانه آنان را خواستم و بالمشافهه

  يت الحاح پند و نصيحت دادم که حضرات سهبنها
  مرتبه است که شاه امر بقتل شما نموده و فرمان پياپى

  ئى ندارد مگر اينکه شما رسيده حکم قطعى است چاره
  در جواب گفتند* ّدر حضور علماء تبرى نمائيد 

  
  ٢٧٩ص 

   عاقبت راضى شدم که*فدا بادنها ايا بهاء االبهى ج
   بگويند که ما بهائى نيستيمد همين قدرنيى ننماّتبر

  گفتم باين دو کلمه اکتفا مينمايم تا من اين را وسيله
   را بشاه نگارم تا سبب خالصى و نجاتّکيفيتنموده 
  گفتند اين ممتنع است ما بهائى هستيم يا* گردد 

  *بهاء االبهى تشنۀ شهادت کبرى هستيم يا بهاء االبهى
  انرا آناستم کهخوّ شدت  وّحدت نمودم و بّتغيرعاقبت 

   و فتواىمنحرف و منصرف نمايم ممکن نشد
  *رقشاء و ذئب ضارى و حکم شاه مجرى گشت 

  ّالضحىپى شمس بعد از شهادت آنان پابارى، 
   مجبور بر اين شد که بخانۀهامة ا المنجذب آن شدند

   زيرا برادرشان هر چند مؤمن نبود ولىبرادر رود
  و علم و فضل و اعتکافدر اصفهان مشهور بزهد و تقوى 

  رسوخ و اعتماد و اعتقاد عموم ناسّمحل و انزوا بود لهذا 
   برادر ماندند ولى حکومت پاپى بودگشت در خانۀ

   حکومت*از او خبر يافتآنکه و در نهايت جستجو تا 
   را خواست علماء سوء نيز با حکومتّالضحىشمس 

  
  ٢٨٠ص 

  بورًا او راهمراز و همداستان شدند لهذا برادرشان مج
   حاکم رفتند خود در خارج و شمسبرداشته بخانۀ



   حاکم در دم* را باندرون حاکم فرستادندّالضحى
   را بزير لگدّالضحىاندرون رسيد و شمس 

  َئى کوبيد که نفس منقطع شد و حاکم بدرجه
  فرياد بر آورد و بهمسر خويش خطاب کرد امير

  *بهائيان نما  راىهّزاده اميرزاده  بيا و تماشاى فاطمة الز
  زنها او را برداشته در اطاقى نهادند برادربارى، 

  در بيرون سراى حيران عاقبت شفاعت کنان
  جان ضرب بىّ شدت بحاکم گفت که اين خواهر از

  و روان گشته و وجودش در اينجا چه ثمر دارد اميد
  حياتى نه لهذا مساعده فرمائيد که بخانه مراجعت دهم

  هّ سيدن جهان در گذرد بهتر است ايناگر از ايآنجا در 
   طاهره است جرم و قصورى ندارداست از ساللۀ

   حاکم گفت*مگر آنکه منسوب بداماد خويش است
  اين از صناديد بهائيانست باز سبب هيجان گردد

  
  ٢٨١ص 

  َ مينمايم که نفسى بر نياردّتعهدبرادرشان گفت من 
   داشتو يقين است بيشتر از چند روز بقائى نخواهد

  جسمى است بيجان و تنى است در نهايت ضعف
  شخص آنچون* پايان  و نا توان و مورد صدمات بى

  اص و عام لهذا حاکماعتماد خّمحل بسيار محترم بود و 
   آن چندى در*او را بخشيد و بدست برادر بسپرد

  خانه بسر ميبرد و شب و روز ببکاء و ناله و فغان و ماتم
  اند ولى نه برادر راحتو عزا دارى اوقات ميگذر

  ئى بود همهمدست بردار هر روز ه انانبود و نه عو
   آنبرادرشان مصلحت در* ئى  و هر وقت دمدمه

  ديد که او را بزيارت مشهد برد بلکه اين غوغا
  و ضوضا بنشيند و ايشانرا بزيارت مشهد برد

  ّالسالمضا عليه ّ الرو در جوار حضرت على بن موسى
  چون برادر* بع تنها منزل داد  بطّخالُدر خانه م

  بسيار زهد و تقوى داشت هر روز صبحى بزيارت
  ميرفت و تا قريب ظهر بعبادت مشغول بود و همچنين



  و تا شام بنماز از ظهر ببقعۀ مبارکه ميشتافت بعد
  

  ٢٨٢ص 
  خانه خالى بود و همچنينو اذکار ميپرداخت 

   راه يافتاحباب باين وسيله بنساء ّالضحىشمس 
   اّمحبتو چون نار راوده گذاشت  بناى مو

  * سکوت و صمت نداشتّتحملدر قلب مشتعل بود 
  در وقتيکه برادر در خانه نبود مجلس گرم بود

  *ميشنيدند   ميرفتند و بيان بليغ و کالم فصيحاحبابنساء 
  اوقات در مشهد آن درآنکه با وجود بارى، 
  ّردج و بمنهايت سخت بود و ستمکاران پا پى بى

  احساس از نفسى مينمودند فورًا بقتلآنکه 
   لکن شمساختند ابدًا راحت و امان نبودميپرد

   آن را اختيار از دست رفته با وجودّالضحى
  برادر چون* محابا خود را بآتش و دريا ميزد  باليا بى

   و روز و شب از خانهبا کسى معاشر نبود و بيخبر
  د و کسى رابزيارت و از زيارت بخانه مراجعت ميکر

   با نفسى مکالمهّ حتىنميشناخت چونکه منزوى بود
   با وجود اين روزى ملتفت شد که در شهرنمينمود

  
  ٢٨٣ص 

  کهبساز *  بصدمه خواهد شد ّت و منجر ايسهمهمه
   بخواهر ننمود بغتة او راّتعرضصدا بود  ساکن و بى

  برداشت و مراجعت باصفهان کرد و در اصفهان نزد
  *خود منزل نداد  اء فرستاد در خانۀّالشهدحرم سلطان  خويش ّۀصبي

   در اصفهان بود و در نطقّالضحىشمس بارى، 
  و بيان جسور و در نشر نفحات ا از سورت نار

  *محابا زبان ميگشود  ا هر طالبى مى يافت بىّمحبت
  اءّالشهدچون ملحوظ بود که خاندان سلطان 

   اصفهان در نهايتدوباره در رنج و بال افتند و در
   مبارک بحضورزحمت و ابتال هستند لهذا ارادۀ

  حرم  باّالضحىشمس * بسجن اعظم صدور يافت آنان 



   وارد شدندّمقدساء و اطفال بارض ّالشهدسلطان 
  پايان اوقات و در نهايت روح و ريحان و سرور بى

  سليل جليل حضرت سلطانآنکه تا * بسر ميبردند 
  صدماتّ شدت ن از اثريعبدالحساء آقا ميرزا ّالشهد

  *در اصفهان بمرض سل مبتال شده در عکا فوت شد 
  

  ٢٨٤ص 
   و محزونّمتأثرنهايت   بىّالضحى از وفات او شمس
   و حسرت ميسوخت علىرقتگرديد و بآتش ف

  ۀ عظمى رخّالخصوص چون مصيبت کبرى و رزي
   بنيان حياتش متزلزل گشت و شبّکلىنمود ب

  ّالضحىعاقبت شمس * گداخت و روز چون شمع مي
   حرکتّقوۀ گشت اشفربسترى شد و اسير 

  نداشت با وجود اين دمى ساکن و ساکت نبود
  ّه گذشته صحبت ميداشت و از وقايع امريّاياميا از 

   مينمودّبيناتحکايت ميکرد يا ترتيل آيات 
  در سجنآنکه تا *  و مناجات ميپرداخت ّتضرعيا ب

  مود و از اين ورطۀ خاک بجهاناعظم بجهان الهى پرواز ن
  فت و از اين خاکدان رخت بربستپاک شتا

ّالتحيةعليها * و بعالم انوار رحلت نمود     و عليهاّالثناء و ّ
  *ها الکبرى ّ رب العظمى فى جوارّالرحمة

  
  ٢٨٥ص 
هو ا  
  ک انت يا الهى ترى فى جوار روضتکّو ان
  ئک و اجتماعاّاحب مجمع ءاء و حوالى حديقتک الغلباّالغن
  عيدّضوان يوم السّ الر عيدکّايامائک فى يوم من ّارق
   بانوار تقديسک على الممکناترقتذى فيه اشّال

  ٓو اظهرت انوار توحيدک على االفاق و خرجت
  ٓوراء بقدرة و سلطنة احاطت االفاق و عظمةّمن الز
  قاب و عنت لها الوجوهّ الرت لهاّ لها الوجوه و ذلتّرخ

  ين بذکرک منشرحينّتذکرم* عناق و خضعت لها اال



   بآثارحوّر الدر بانوار الطافک و منتعشينّالص
  ين الىّتوجه و م عليکّالثناء و ناطقين باحسانک

  واّتذکرلي* ين الى جبروتک ّتضرعملکوتک و م
  کّنيتوراء و ورقة شجرة رحماّة النّمقدسامتک ال بذکر

  ّةحمانيّ الرةعّتضرة و الکينونة المّورانيّالخضراء الحقيقة الن
  ُ ولدت فى حضن العرفان ورضعت من ثدىّالتى

  
  ٢٨٦ص 

  االيقان و نشئت فى مهد االطمينان وانتعشت فى
  ها فىّرحيم و يا رحمن و بلغت اشد ک ياّمحبتحجر 

  قآفوحيد على االّبيت انتشرت منها نفحات الت
  ها فى سبيلکّاء و البأساء فى صغر سنّرّو اصابتها الض

  ٓس االحزان و االالم منذوعت کؤّ تجرواب ّيا وه
  الهى انت تعلم* ار ًّا بجمالک يا غفّنعومة اظفارها حب

  زاياءّ الرو*  احتملت بکل سرور فى سبيلک ّالتىبالياء 
   فکم من*کّمحبترور فى ّ قابلتها بوجه طافح بالسّالتى

  فوس فى مضاجعهم و هى تبتهلّليال استراحت الن
  ّ اطمئنت عبادکّايام من  الى ملکوتک و کمّتضرعو ت

   و هى مضطربة القلبفى حصن امنک و امانک
  ّايامفيا الهى مضت عليها * جرى على اصفيائک  اّمم

  ماّائک و کلّما اصبحت بکت على مصائب ارقّو اعوام کل
  وردا  حزنًا على مرقتت و صرخت و احتّامست ضج
  قامت بجميع قوائها على عبادتک  وعلى امنائک

  لّوکّ اليک و التّبتلّتالى سماء رحمتک و ال ّضرعّتو ال
  نزيهّقديس فى حلل التّزار  التا و ظهرت بعليک

  
  ٢٨٧ص 

  عصمة عبدکّ ظل دخلت فى الى انعن شئون خلقک 
   و اظهرتذى اکرمت عليه بمواهبک الکبرىّال

  رت وجهه بنور البقاءّفيه آثار رحمتک العظمى و نو
   فىءّاللقال فى ملکوتک االبهى و اسکنته فى نز

  بتهّلق ٓالموائد و االالء وّ کل هرزقت ٔالمال االعلى و



  ورّاء فعاشت اعوامًا فى حمى ذلک النّالشهدبسلطان 
  وراء بماّة النّمقدسالمبين و خدمت بروحها عتبتک ال

  ئکّاحباالموائد و المنازل و المضاجع لعموم  ّأکانت تهي
  تذلک فخضعت و خشعت و بخعّ اال و ليس لها سرور

   امة من امائک و خدمتها بروحها و ذاتها و کينونتهاّلکل
  اشتهر بيتها باسمک الى ان *ًا بجمالک و طلبًا لرضائکّحب

  ربت ت وّو شاع صيت قرينها بنسبته اليک و اهتز
  اد بنزول ذلک الفيض المدرار من ذلکّارض الص

  الجليل المغوار و انبتت رياحين معرفتک و اوراد
   فقاموا*کّنيتغفير الى معين رحماّجم موهبتک و اهتدى 

  تک و افتوا بقتلهّنماء من بريّعليه جهالء خلقک و الز
  *اهر جورًا و اعتسافًاّظلما و عدوانا و سفکوا دمه الط

  
  ٢٨٨ص 

  يف و يقولّجل الجليل يناجيک تحت اهتزاز السّ الرو ذلک
  قتنى على هذا الفضل المشهودّلک الحمد يا الهى على ما وف

  ت الغبراء بثارى فى سبيلکّاليوم الموعود و احمرفى 
   لک الفضل و لک الجود على*و انبتت بازهار حمراء

  ز الوجودّ کانت اعظم آمالى فى حيّالتىهذه الموهبة 
  دتنى و سقيتنى هذا الکأسّقتنى و ايّکر بما وفّو لک الش

  هور عن يد ساقىّذى مزاجها کافور فى يوم الظّال
  *ابّالکريم الوه ک انت المعطىّى محفل الحبور انهادة الکبرى فّالش

  و بعد ما قتلوا اغاروا الى بيته المعمور و هجموا
  ارية و نهبواّباع الضّئاب الکاسرة و السّهجوم الذ

  االموال و سلبوا االمتعة و الحلى و الحطام فکانت هى
   و کان هذا الهجوم*مع افالذ کبدها فى خطر عظيم

   االطفالّهيد فضجّ قتل الشأبديد عند انتشار نّالش
  و ارتعب قلوب االوالد و بکوا و صرخوا و ارتفع

  العويل من ضواحى ذلک البيت الجليل فلم يرث لهم
  ّاشتد لمة طغيانا وّ لهم نفس بل زادوا الظّاحد و ال ترق

  
  ٢٨٩ص 



  ّجحيم االعتساف نيرانا فما ابقوا من عذاب اال اجروه
   و بقت هذه الورقة نفذوهّو ما بقى من عقاب اال

  ّتعرضالمين و ّالمبارکة مع اطفالها تحت سلطة الظ
  ها و انيسهاّايامو قضت * الغافلين بال ناصر و معين 

  و خدينهانها ابکائها و جليسها ضجيجها و قرينها احز
  ٓهذه االالم فىّ کل آالمها و ما وهنت يا الهى مع

  *کحزان فى امراالک و ال فترت يا محبوبى مع هذه ّحب
  زايا و ترادفت عليهاّ الرفتتابعت عليها المصائب و

  تمدت و صبرت و شکرت و حّتحملالمحن و الباليا و 
  هى المنحة الکبرىها ّنا تهاّعلى هذه المحنة العظمى و عد

  ترکت وطنها و راحتهاّ ثم *ذا االسماء الحسنى  يا
  يور مع افراخها الىّو مسکنها و مأويها و طارت کالط

  ش فىّ تعشّ حتىوراءّة النّمقدس الهذه االرض
  ّکو تشتغل بحبها لحانيور باّک کالطتذکراوکارها و 
  *ها و خدمتک بقلبها و روحها و کينونتهاٰبجميع قوي

  ّ امة من امائک و خشعت لکلّو خضعت لکل
  ورقة من ورقات حديقة امرک و انقطعت عن

  
  ٢٩٠ص 

  ت بذکرک و کان يرتفع ضجيجهاّتذکردونک و 
  يالىّسحار و صوت مناجاتها فى جنح اللفى اال

  رجعت اليک و طارت الى ملکوتک الى انهار ّو رابعة الن
  ک و صعدت الى افقّنيتتجأت الى عتبة رحمالو ا

  ارزقها اجبها بمشاهده لقائک وّ رب اى* ک ّنيتصمدا
  من مائدة بقائک و اسکنها فى جوارک و ارزقها

   مثواها و ترضى فى حديقة قدسک و اکرمّتحب ما
  کّنيتاّ ربو ادخلها فى خيامک ّنيتل عليها بسدرة رحماّو ظل

  و اجعلها آية من آياتک و نورًا من انوارک
  *حيم ّ الرالغفور ک انت المکرم المعطىّان

--------------- 
   

  ٢٩١ص 



  جناب طاهره 
  اهو

  و از جملۀ نساء طاهرات و آيات باهرات قبسۀ
  *هبت ا جناب طاهره است ا و سراج موّمحبتنار 

  صالحّمال  حاجى ّۀ سلمه بود صبيّاسم مبارکش ام
  تقى امام جمعۀ قزوينّمال مجتهد قزوينى برادر زاده 

  تقى نمودند و سه اوالدّمال  پسر حاجى ّمحمدّمال و اقتران ب
   اوالد ذکور و يک دختر ولىو يافت دّتولداز ايشان 

  *هر سه محروم از موهبت مادر 
  مى تعيينّطفوليت پدر معلّ سن الصه درخ

  نمود و بتحصيل علوم و فنون پرداختند و در علوم
  ئى که والدشان ادبى نهايت مهارت يافتند بدرجه

  افسوس ميخورد که اگر اين دختر پسر بود خاندان
  

  ٢٩٢ص 
  *مرا روشن مينمود و جانشين من ميگشت 

  جوادّمال  پسر خاله روزى جناب طاهره بخانۀ
  ئى از جواد جزوهّمال ان گشتند در کتابخانۀ همم
  ليفات حضرت شيخ احمد احسائى يافت جنابأت

  طاهره بيانات را بسيار پسنديد و خواست که با خود
  جواد استيحاش مينمايد که پدر شماّمال بخانه برد ولى 

  رين شيخ احمد و آقاّصالح دشمن نورين نيّمال حاجى 
  از گلشنه ئى نمايد که نفحد کاظم است اگر استشمام ّسي

  معانى و رسائل آن دو بزرگوار بمشام شما رسيده
  در جواب* قصد جان من نمايد و شما را نيز مغضوب نمايد 

  ى بود تشنۀ اينّمدتجناب طاهره ميگويد که من 
  جام بودم و طالب اين معانى و بيانات شما از اينگونه

  ردد لهذا گّتغيرپدر م و لو تأليف هر چه داريد بدهيد
  *از براى او ميفرستد راّ سيد جواد تأليف حضرت شيخ و حضرتّمال 

  شبى جناب طاهره در کتابخانه نزد پدر رفته
  *و از مطالب و مسائل شيخ مرحوم صحبت ميدارد 

  



  ٢٩٣ص 
   احساس که دختر از مطالب شيخ با خبر استّجردبم

  *زبان شتم ميگشايد که ميرزا جواد ترا گمراه نموده
  جواب ميگويد که من از تأليف شيخ مرحوم ايندر 
  انى معانى نامتناهى استنباط نمودم و جميعّ ربعالم

  ۀ اطهار است شما خود راّ از ائمياتامضامين مستند برو
  انى ميناميد و همچنين عموى محترم خود راّ ربعالم

  *نه صفات مشهود آن از اثرىآنکه فاضل و مظهر تقواى الهى ميدانيد و حال 
  ى با پدر در مسائل قيامت و حشرّمدتبارى، 

  و نشر و بعث و معراج و وعيد و وعود و ظهور حضرت
  ولى پدر از عدم برهانموعود مباحثه مينمود 

  شبى جناب طاهرهآنکه تا *  و لعن ميپرداخت ّبسب
  ى خويش حديثى از حضرت جعفرّمدعادر اثبات 

   روايت نمود چون حديثّالسالمصادق عليه 
  *ه و استهزا پرداختّى او بود پدر بسخريّمدعابرهان 

  ّالسالمگفت اى پدر اين بيان جعفر صادق عليه 
  ؟ه مينمائيدّ چگونه شما استيحاش نموديد و سخري،است

  
  ٢٩٤ص 

  ّخفيًا ننمود هادلمن بعد ديگر با پدر مذاکره و مج
   مسائلّ حلمرحوم مکاتبه ميکرد و درّ سيد بحضرت
  مرحومّ سيد اين بود که*  مينمود  مخابرهّالهيه معضلۀ
  ة العين باو دادند و فرمودند بحقيقت مسائلّلقب قر

  لقب طاهرهّاما و * رده ب العين پى ّقرةشيخ مرحوم 
  در بدشت واقع گشت و حضرت اعلى اينّاول 

  *گشت  لقب را تصويب و تصديق نمودند و در الواح مرقوم
  جناب طاهره بجوش و خروش آمدبارى، 
  ّتوجه شتىکاظم رّ سيد  بحضور حاجىّتشرف و بجهت

  بکربال نمود ولى قبل از وصول بده روز  پيش حضرت
  * نيافت ّتحققت قامالاعلى نمود لهذا ٔمال د صعود بّسي

  مرحوم پيش از عروج تالمذۀّ سيد حضرتّاما 
  خويش را بشارت بظهور موعود ميدادند و ميفرمودند



  ّۀ از اجل. نمائيدّتحرىبرويد و آقاى خويش را 
   ايشان رفتند و در مسجد کوفه معتکفتالمذۀ

  گشتند و برياضت مشغول شدند و بعضى در کربال
  

  ٢٩٥ص 
  *د بودند ّمترص

  جناب طاهره روز بصيام و رياضات از جمله
  شبىآنکه تا * د و مناجات مشغول بود ّو شب بتهج

  در وقت سحر سر ببالين نهاده از اينجهان بيخبر شد
  ّ سيد در رؤيا مالحظه نمود که*صادقه ديدو رؤياى 

  جوانى عمامۀ سبز بر سر و عباى سياه در بر دارد پاى
  مبارکش از زمين مرتفع است در اوج هوا ايستاده

  *و نماز ميگذارد در قنوت آياتى تالوت مينمايد 
  آيات را حفظ مينمايد آن جناب طاهره يک آيه از

  رت اعلىچون حض* و در کتابچۀ خويش مينگارد 
  ظهور فرمودند و نخستين کتاب احسن القصص منتشر

  شد روزى در جزوۀ احسن القصص جناب
  يافتآنجا آيۀ محفوظه را  آن طاهره مالحظه مينمود

  * است ّحقاين ظهور  فورًا بشکرانه پرداخت و بسجود افتاد و يقين نمود که
  اين بشارت در کربال بايشان رسيدبارى، 

  و احسن القصص را ترجمهليغ شدند مشغول تب
  

  ٢٩٦ص 
  و تفسير مينمودند و بتأليف فارسى و عربى ميپرداختند

  اتى انشا مينمودند و در نهايت خضوعّو اشعار و غزلي
  ات چيزىّ از مستحبّ حتىو خشوع بعبادات ميپرداختند

  چون اين خبر بعلماء سوء در کربال* فرو نميگذاشتند 
  ر جديد دعوتوصول يافت که اين زن ناس را بام
  بحکومت شکايتعلماء مينمايد و در جمعى سرايت نموده 

  نآختصر اينست که اين شکايت منتهى بم* نمودند 
  ات شديده مجرى گشت و بشکرانۀّتعرضشد که 

   حکومت چون بجستجو*ن مصائب و باليا پرداختندآ



  ّالضحى گمان نمودند که جناب شمس ّ اولپرداخت
  ولى چون*  نمودند  باوّتعرضجناب طاهره است 

  اند لع شدند که جناب طاهره را گرفتهّمط انانعو
   را رها نمودند زيرا جناب طاهرهّالضحىلذا شمس 

  بجهت حکومت پيام فرستاد که من حاضرم شما
  حکومت خانۀ ايشانرا* ننمائيد ّتعرضديگرى را 

  د گرفت و ببغداد نوشت تا دستورّدر تحت ترص
  مله گردد مستحفظينالعمل دهند که چه نوع معا

  
  ٢٩٧ص 

   مراوده راّکلىسه ماه اطراف خانه را احاطه نمودند و ب
  چون از براى حکومت جواب از* قطع کردند 

  بغداد تأخير افتاد جناب طاهره بحکومت مراجعت
  نمودند که چون خبرى از بغداد و اسالمبول نرسيده
  ما خود ببغداد ميرويم و منتظر جواب اسالمبول

  حکومت اجازه داد جناب طاهره با شمس* ميگرديم 
   جناب باب الباب و ورقة الفردوس همشيرۀّالضحى

  و والدۀ ورقة الفردوس عازم بغداد شدند در بغداد
   مصطفىّمحمد والد جليل آقا ّمحمددر خانۀ جناب آقا شيخ 

  ّر ناس تکثچون مراودۀ* شرف نزول فرمودند 
  وز بتبليغ پرداختنديافت منزل را تغيير دادند و شب و ر

  لهذا* و مراوده و معاشرت با اهالى بغداد مينمودند 
  در بغداد شهرت يافتند و ولوله در شهر افتاد و جناب
  ّحجتطاهره با علماى کاظمين مخابره مينمودند و اتمام 

  اقامهميکردند هر يک حاضر ميشد براهين قاطعه 
  عاقبت بعلماى شيعه خبر فرستادند که* مينمودند 

  اگر قانع باين براهين قاطعه نيستيد با شما مباهله مينمايم
  

  ٢٩٨ص 
   آنفزع و جزع از علماء برخاست حکومت مجبور بر
  گرديد که ايشانرا با نساء ديگر بخانۀ مفتى بغداد

   مفتى بودند و منتظرابن آلوسى فرستاد سه ماه در خانۀ



  ّهامر و خبر از اسالمبول ابن آلوسى بمباحثات علمي
  *نمينمود   و جواب ميکرد و اظهار استيحاشسؤالميپرداخت و 

  يائى از خويشؤروزى ابن آلوسى حکايت ر
  نمود و خواهش تعبير کرد گفت در عالم رؤيا ديدم

  اءّالشهدّ سيد ّمطهرکه علماى شيعه در ضريح 
   را نبشّمنوروارد گشتند و ضريح را برداشتند و قبر 

  استند هيکل مبارک را نمودار شد خوّمطهرنمودند جسد 
   انداختم ممانعتّمنوربردارند من خود را بر جسد 

  جناب طاهره گفتند تعبير خواب اينست* نمودم 
  *که شما مرا از دست علماى شيعه رهائى ميدهيد 

  و ابن* ابن آلوسى گفت من نيز چنين تعبير نمودم 
  ّهلع بر مسائل علميّآلوسى چون جناب طاهره را مط

   و جوابسؤاله ه ديد اغلب اوقات بّريو شواهد تفسي
  

  ٢٩٩ص 
  ميپرداخت و از حشر و نشر و ميزان و صراط و مسائل

  ولى شبى* ديگر مذاکره مينمود و استيحاش نميکرد 
  پدر ابن آلوسى بخانۀ پسر آمد با جناب طاهره

  لعن  وّ بسبسؤالل و ّت نمود بدون تأمقامال
   و خجلتطعن زبان بگشاد و شرم پرداخت و بشتم و

  ابن آلوسى بخجلت افتاد و زبان بمعذرت* نداشت
  گشاد و گفت که جواب از اسالمبول آمد

  که آنرهائى کردند ولى بشرطه پادشاه شما را امر ب
  ّتهيۀدر ممالک عثمانى نمانيد لهذا فردا برويد و 
   لهذا*اسباب سفر بنمائيد و بخارج مملکت بشتابيد

  نۀ مفتى بروناز خا جناب طاهره با نساء ديگر
  * اسباب سفر کردند و از بغداد برون آمدندّتهيۀآمدند و 

  ى عربّاحباوقت برون آمدن از بغداد جمعى از 
  جناب شيخ از جملهّمسلح پياده همراه گشتند 

  ّمحمد و سليل جليلشان آقا ّمحمدسلطان و جناب شيخ 
  مصطفى و شيخ صالح اين چند نفر سوار بودند و جميع

  ّ شيخ متحمل بودند تا وارد جنابمصارفات را



  
  ٣٠٠ص 

  و رجال در خانۀه ئى کرمانشاه شدند نساء در خان
  ًا حاضر ميشدنديمادو اهل شهر متديگر منزل نمودند 

  در کرمانشاه*  مى يافتند ّاطالعو از مطالب جديده 
  *نيز علماء بهيجان آمدند و حکم باخراج نمودند 

   بخانه نمودنده با جمعى هجومّلهذا کدخداى محل
  را که موجود بود تاالن و تاراج نمودند آنچه و 

  و در کجاوه بدون روپوش نشاندند و از شهر
   اسيرانرابصحرائى رسيدندآنکه براندند تا 

  پياده نمودند و مکاريها حيوانات خود را برداشته
  اين اسرا بدون زاد و راحله* بشهر عودت کردند 

  *دندسر و سامان ش ن بيابان بى آدر
  بامير کشور نوشت کهه ئى جناب طاهره نام

  يا بميهمان چنينآ ،اى حاکم عادل ما ميهمان شما بوديم
   چون نامه را بحاکم کرمانشاه؟رفتار سزاوار است

  رسانيدند حاکم گفت من از اين ستم و جفا خبرى
  اند و حکم قطعى بر پا نمودهعلماء ندارم اين فتنه را 

  که يغما شده اعاده نمايدداد که کدخدا اسبابى را 
  

  ٣٠١ص 
   داد و مکاريهاتسليمکدخدا اسباب منهوبه را برده 

  از شهر آمده سوار شدند و روانه گشتند و بهمدان
  شهر بايشان بسيار خوش گذشت آن رسيدند و در

   شاهزادگان نزد جناب طاهرهّ حتىء شهرا نسّۀو اجل
   *مى آمدند و استقاضه از بيانات ايشان مينمودند

   ببغداد نمودندّمرخصدر همدان جمعى از همراهان را 
  جمله شمس آن و بعضى را بقزوين همراه آوردند از

   سوارانى در بين راه از منسوبان* و شيخ صالح راّالضحى
  جناب طاهره از قزوين رسيدند و خواستند او را
  *که اينها با منند تنها بخانه ببرند جناب طاهره قبول ننمودند

  باين ترتيب بقزوين وارد شدند جناببارى، 



  و اعراب که همراه بودندبخانۀ پدر رفتند طاهره 
  و جناب طاهره* ى گزيدند ّدر کاروانسرا محل

  ء اعيانااز خانۀ پدر بخانۀ برادر شتافتند و با نس
  تقى وقوع يافتّمال قتل آنکه تا * ت مينمودند قامال

   بطهرانجميع بابيان قزوين را گرفته چند نفر را
  

  ٣٠٢ص 
  فرستادند و از طهران رجوع بقزوين دادند و شهيد

   آنتقى اين شد کهّمال و سبب قتل حاجى * کردند 
  ظالم جهول روزى بر فراز منبر زبان بطعن و لعن
  بشيخ جليل اکبر گشود يعنى حضرت شيخ احمد

  احسائى ولى با نهايت بيحيائى که او آتش اين فتنه بر
  زمايش انداختآ بزحمت و افروخت و جهانى را

  * شتائم بسيار رکيکه بر زبان راند ّرىَهوَبصوت ج
  شخصى از اهل شيراز از مبتدئين حاضر مجلس بود

  شبانه بمسجد رفت طعن و لعن شيخ ننمود ّتحمل
  تقى مذکور زد و خود فرارّمال و نيزکى در دهن 

   را گرفتند و نهايت شکنجه و زجرّاحباصبحى * کرد 
  مظلوم و بيخبر تحقيقى نيزّ کل د ولىمجرى داشتن
  آنچه گفتند ما از اين واقعه بيخبريم* در ميان نبود 
  بعد از چند روز شخص قاتل بپاى* پذيرفته نشد 

  خود نزد حکومت حاضر شد و گفت من قاتلم و سبب
  حال لعن بر شيخ احمد احسائى مرحوم قتل شتم و

  ابند او را ميکنم تا اين بيگناهان رهائى يتسليمخود را 
  

  ٣٠٣ص 
  و با ديگران اسير کند و زنجير شد نيز گرفتند و

  *در زير سالسل و اغالل روانه طهران نمودند 
  در طهران مالحظه کرد که با وجود اقرار

  و اعتراف ديگران رهائى نيافتند شبانه از زندان
   ا و گوهرّمحبت دردانۀ صدف فرار نمود و بخانۀ

   برج فدا حضرتوکب درخشندۀ درج وفا و کيگانۀ



   خان واردّمحمد شاه ّمحمدرضا خان پسر مير آخور 
  ّخفيًا اقامتبعد از چند روز آنجا گشت و در 

  *فرارًا با رضا خان همعنان بقلعۀ مازندران شتافتند
   خان سوارانى چند بهر طرف بتاختندّمحمداز طرف 

  دو سوار بقلعۀ آن *جستجو نمودند نيافتند  آنچه و 
  اّام* طبرسى وارد و جام شهادت کبرى نوشيدند 

  ى ديگر که در طهران در زندان بودند چندّاحبا
  *را بقزوين فرستادند و شهيد نمودندآنان نفر 

  روزى صاحب ديوان ميرزا شفيع شخص قاتل را
  احضار نمود گفت اى جناب شما يا اهل طريقتيد

   چرا چنين، بشريعتيدّتمسکيا اهل شريعت اگر م
  

  ٣٠٤ص 
   و اگر؟مجتهد پر فضيلت را چنين زخمى بدهان زديد

  ، استّاذيتاهل طريقتيد از شروط طريقت عدم 
   در جواب؟ت پرداختيدّپس چگونه بقتل عالم پر حمي

   جناب صاحب ديوان يک حقيقتى نيز داريم:گفت
  *بنده بحقيقت جزاى عمل او را دادم 

  اين وقايع پيش از ظهور و وضوح حقيقتبارى، 
  امر رخ داد زيرا کسى نميدانست که ظهور حضرت

  اعلى روحى له الفدا منتهى بظهور جمال مبارک گردد
  ناُتقتلوا خير من ن  او اساس انتقام از بنيان برافتد و

  َتقتلوا اساس شريعت ا گردد بنياد نزاع و جدال
   آنيران گردد دربر افتد و بنيان حرب و قتال و

  ولى الحمد  بظهور* ميداد اوقات چنين وقايع رخ 
  جمال مبارک چنان نور صلح و سالم درخشيد

   در يزد رجال و نساءهت کبرى بميان آمد کّو مظلومي
  عرضۀ شمشير گشتند سرورانو و اطفال هدف تير 

  فاق هجوم بر مظلومان نمودندّو علماء سوء و پيروان باالت
  راات ّمخدر ّ حتىو بسفک دماء ستمديدگان پرداختند

  
  ٣٠٥ص 



  شرحه شرحه نمودند و يتيمان ستمديده را بخنجر جفا
  با وجود* تنهاى پاره پاره را آتش زدند حنجر بريدند 
  ى الهى دست نگشاد بلکه بعضىّاحبااين نفسى از 

  از شهيدان دشت بال و همعنان شهداى کربال چون
  ديد نبات در دهن او جمقاتل را بسيف شاهر مها
  ق شيرين بقتل اين مسکينگذاشت و گفت با مذا

  *منتهى  ى بىآرزوو مرا  پرداز زيرا اين مقام فداست و اين شهادت کبرى
   جناب طاهره در قزوين،بر سر مطلب رويمبارى، 

   محزونى بيدين در نهايت سختى افتادبعد از قتل عمو
   و از هر طرفجون و از وقايع مؤلمه دلخون بودو مس

  *اووشان مواظب بودند ّو فراشان و چ اناننگهبان و عو
  او در اين حالت بود که جمال مبارک از طهران آقا
  هادى قزوينى زوج خاتون جان مشهور را فرستادند

  دار و گير رهانيده آن جناب طاهره را بحسن تدبير از
  شبانه بطهران رسانيدند وارد بسراى مبارک گشتند

   خبر بطهران رسيد حکومت*و در باال خانه منزل نمودند
  

  ٣٠٦ص 
  در نهايت جستجو بود و در هر کوى گفتگو با وجود

  آمدند جناب طاهره  ياران مىّمتصالاين در خانه 
  *صحبت ميکردند آنان در پس پرده بودند با 

  يحياى وحيد شخصّ سيد روزى جناب آقا
  ين له الفدا حاضر شدند و در بيرونّمقربفريد روح ال

  ن طفلنشسته جناب طاهره وراى پرده نشسته و م
   جناب وحيد آيات*بودم و در دامن او نشسته بودم

  ّو احاديثى نظير در فريد از دهان مى افشاند آيات
  *و احاديث بسيار در اثبات اين امر روايت فرمود

  بغتة طاهره بهيجان آمد گفت يا يحيى فأت بعمل
  ايات حاال وقت نقل رو،علم رشيد ن کنت ذاا

  تقامت استست وقت اسّبيناتنيست وقت آيات 
وقت هتک استار اوهام است وقت اعالء کلمة ا  
  است وقت جانفشانى در سبيل ا است عمل الزم



  ّتهيهجمال مبارک طاهره را با بارى، * است عمل 
   از خدم و حشم ببدشت فرستادندّمفصلو تدارک 

  سمت حرکت نه آبعد از چند روز رکاب مبارک نيز ب
  

  ٣٠٧ص 
  انى در وسط آب روان از يمين در بدشت ميد*نمود

  در باغى* و يسار و خلف سه باغ غبطۀ روضه جنان  
   منزلّخفيًاين له الفداء مّمقربوس روح الّجناب قد

  داشتند و در باغى ديگر جناب طاهره مأوى
  داشتند و در باغى ديگر جمال مبارک در خيمه
  و خرگاه تشريف داشتند و در بين ميدان واقع

  در شبها جمال مبارک* يمه زده بودند  خّاحبادر وسط 
  ّتهنوز قائمي* ت مينمودند قامالوس و طاهره ّو جناب قد

   بود جمال مبارک با جنابهحضرت اعلى اعالن نشد
  فسخ و نسخ شرايع  وّکلىوس قرار بر اعالن ظهور ّقد

  اهتى عارضنق ًبعد روزى جمال مبارک را حکمة* دادند 
  ح واضًوس بغتةّاب قدجن* يعنى نقاهت عين حکمت بود 

  * مبارک شتافتندو آشکار از باغ بيرون آمدند و بخيمۀ
  طاهره خبر فرستاد که چون جمال مبارک نقاهت دارند

  در جواب فرمودند * بياورندرجا دارم باين باغ تشريف 
  پرده از باغ طاهره بى* اين باغ بهتر است شما حاضر شويد 

  ياد کنان اين نقرۀولى فربرون آمد بخيمۀ مبارک شتافت 
  

  ٣٠٨ص 
   شد جميعّکلى اعالن ظهور ،ۀ صور استخناقور است اين نف

  حاضرين پريشان شدند که چگونه نسخ شرايع شد
  بعد جمال* پرده برون آمد  و اين زن چگونه بى

  قارى سورۀ* مبارک فرمودند سورۀ واقعه را بخوانيد 
   جديداذا وقعت الواقعه را تالوت نمود اعالن دورۀ

  ّ اولولى جميع اصحاب* شد و ظهور قيامت کبرى گرديد 
   و بعضى در منصرف شدندّکلىهمه فرار کردند بعضى ب

  *د دو باره بحضور آمدندّ و شبهه افتادند بعضى بعد از تردّشک



   گشت بعدّکلىبدشت بهم خورد ولى اعالن ظهور بارى، 
  ّتهيه  بقلعۀ طبرسى شتافتند و جمال مبارک باّقدوسجناب 

  شبانه باردو بزنندآنجا  سفر نياال فرمودند تا از ّمکملو تدارک 
   اين بود که ميرزا تقى حاکم آمل*و داخل قلعۀ طبرسى شوند

  نياال رسيد شبانه محاصرهه باخبر شد و با هفتصد تفنگچى ب
   آنکرد و جمال مبارک را با يازده سوار بآمل رجوع داد و

  * شد رخ داد باليا و مصائب که از پيش ذکر
  طاهره بعد از پريشانى بدشت گير کرد او را در تحتّاما 

   و در طهرانبطهران فرستادند اناننگهبانى عو
  

  ٣٠٩ص 
   محمود خان کالنتر مسجون شد ولى مشتعلدر خانۀ

  زنان* بود منجذب بود ابدًا سکون و قرار نداشت 
  *شهر ببهانه ميرفتند و استماع کالم و بيان او مينمودند

   کالنتر جشنى واقع گشت در خانۀّاتفاقاز قضاى 
  و بزمى آراسته شد سور پسر کالنتر بر پا گشت زنهاى

   شهر از شاهزادگان و نساء وزراء و بزرگانمحترمۀ
  ّمکملن جشن ّبزم مزي* بدعوت حاضر ميشدند 

   و چغانه و ترانه روز و شبانهگبود ساز و آواز چن
  رداخت چنانمستمع بود ولى طاهره بصحبت پ

  زنانرا جذب نمود که تار و طنبور را گذاشتند
  و عيش و طرب را فراموش نمودند در پيرامون او

   بر*جمع شده گوش بکالم شيرين او ميدادند
  حکايتآنکه اينحالت مظلوم و مسجون ماند تا 

  شاه واقع شد فرمان بقتل او صادر بعنوان خانۀ
   دستآوردند کالنتر برون صدر اعظم او را از خانۀ

  و روى بشست و لباس در نهايت تزيين بپوشيد
   او را*الب استعمال نمود و از خانه برون آمدگ و عطر

  
  ٣١٠ص 

  بباغى بردند مير غضبان در قتلش ترديد و ابا نمودند
  سياه رو سياه دل غالمى سياه يافتند در حال مستى آن



  نوقخخو دستمالى در فم مبارکش فرو برد و م سياه
  ش را در آن باغ بچاهى انداختندّمطهر بعد جسد نمود

  ولى او بنهايت* روى آن ريختند  سنگ و خاک و
   مستبشر ببشارات کبرىّمسرتبشاشت و غايت 

ّالتحية عليها *ه بملکوت اعلى جان فدا فرمودّجمتو   ّالثناء و ّ
  *ماء ّبطبقات نور نزلت من الس و طابت تربتها

  ******************  
    ******  
    ***    
   پايان    

 
  ٣١١ص 
هو ا  
  ّه ملکوتيّۀات غيبيتأييد و ّالهيه ّۀ خفياياتاز عن

   بطبع اين کتابّموفقه ّالبريّ رب اين بندۀ آستان
   و چون تشنگان زالل معارف.مستطاب گرديد

  طبقه بعدد غير محدود موجود ه از هر صنف وّروحاني
   و طائفهه از هر حزبّ مسائل امريّاطالعو طالبان 

  عت النهايه مشهود اميد است که من بعد نيز باّجمي
  ّخوت آثار و مقدمين بر اين کار دست اسائر ناشرين

  هّمقدسه و کتب ّحاد بهم داده در طبع اوراق امريّو ات
  هاى ه هديه بکوشيم و از براى سهولت ترويج و تعميم ب

  مناسب و قليلى که تحصيلش در خور استطاعت
  لبى باشد بمعرض افکار عمومى گذاريم هر طاّقوۀو 

   و از مطالعه کنند گان.لع سازيمّو همه را مسرور و مط
  اين کتاب مستطاب خواهشمندم که از جهت طبع و کاغذ

  * و ممکن نشدّميسرآن معذورم فرمايند زيرا بهتر از اين 
  ) حسين کهربائى يزدى ّمحمدبندۀ بندگان آستانش ( 
   

  ٣١٢ص 
  فهرست اسامى    

  فحهص



   قائنىّمحمدجناب نبيل اکبر آقا   ٥
  حضرت اسم ا االصدق  ١٣
   على اکبرّحضرت مال  ١٩
  مانحضرت شيخ سل  ٢٦
   علىّمحمدحضرت افنان سدرۀ مبارکه جناب آقا ميرزا   ٣١
   حسن افناناى ميرزحضرت حاج  ٣٩
   على اصفهانىّمحمدآقا   ٤٣
  الح باغبانّجناب آقا عبد الص  ٤٧
  يلجناب استاد اسمع  ٥٢
  جناب نبيل زرندى  ٥٧
  جناب درويش صدق على  ٦٣
  آقا ميرزا محمود و آقا رضا  ٦٧
  جناب پدر جان قزوينى  ٧٢

  
  ٣١٣ص 

  صفحه 
  جناب آقا شيخ صادق يزدى  ٧٣
   امينّمحمدجناب شاه   ٧٥
  احّجناب مشهدى فت  ٧٩
  نبيل قائنجناب   ٨١
   تقى منشادىّمحمد ّ سيدجناب آقا  ٨٩
ّجناب آقا محمد على صبا  ٩٣   غ يزدىّ
  ارّجناب  آقا عبد الغف  ٩٦
  جناب آقا على نجف آبادى  ٩٩
   آذربايجانىّمحمد حسين و مشهدى مشهدىجناب    ١٠١
  حيم يزدىّجناب حاجى عبدالر  ١٠٤
  جناب حاجى عبدا نجف آبادى  ١٠٨
  افّصح هادى ّمحمدجناب آقا   ١٠٩
   قلىّمحمدجناب آقا ميرزا   ١١٣
  جناب استاد احمدو جناب باقر   ١١٦
   حناسابّمحمدجناب آقا   ١١٨

  



  ٣١٤ص 
  جناب حاجى فرج ا تفريشى  ١٢٠
  جناب آقا ابراهيم اصفهانى و اخوان  ١٢٢
   بمنصورّملقب ابراهيم الّمحمدجناب آقا   ١٢٨
  جناب آقا زين العابدين يزدى  ١٣٠
  جناب حاجى مهدى يزدى  ١٣٢
   يعنى جناب آقا موسىکليمحضرت   ١٣٥
   خانّمحمدجناب حاجى   ١٤٢
  جناب آقا ابراهيم امير  ١٤٦
  جناب آقا ميرزا مهدى کاشانى  ١٤٨
  جناب مشکين قلم  ١٥٢
  ّنجاراستاد على اکبر   ١٥٨
  جناب آقا شيخ على اکبر مازگانى  ١٦٠
   خادم مسافر خانهّمحمدجناب آقا ميرزا   ١٦٣
   وکيلّمحمدجناب آقا ميرزا   ١٦٦
   رضاى شيرازىّمحمدجناب حاجى   ١٨٠
   تبريزىجناب حسين افندى  ١٨٣

  
  ٣١٥ص 
  رجىگجناب آقا جمشيد   ١٨٥
  جناب حاجى جعفر تبريزى و اخوان  ١٨٨
   تقى افنانّمحمدحضرت حاجى ميرزا   ١٩٤
  جناب آقا عبد ا بغدادى  ١٩٩
   مصطفى بغدادىّمحمدحضرت آقا   ٢٠٢
  بنىتنکاجناب سليمان خان   ٢٠٦
  حيم مسگرّجناب آقا عبدالر  ٢١٣
  ريزى ابراهيم تبّمحمدجناب آقا   ٢١٥
   على اردکانىّمحمدجناب آقا   ٢١٦
  حاجى آقاى تبريزى  ٢١٨
  ّنجارجناب استاد غالمعلى   ٢٢٠
  جناب منيب  ٢٢٢
  ىقجناب آقا ميرزا مصطفى نرا  ٢٢٧



  ينّمقربجناب زين ال  ٢٣٠
  جناب عظيم تفريشى  ٢٣٦
  رزا جعفر يزدىيجناب آقا م  ٢٣٩

  
  ٣١٦ص 
  آقا تبريزىجناب حسين   ٢٤٣
  کر تبريزىجناب حاجى على عس  ٢٤٦
  جناب آقا على قزوينى  ٢٥١
   اسمعيلّمحمد باقر و آقا ّمحمدجناب آقا   ٢٥٦
  جناب آقا ابوالقاسم سلطان آبادى  ٢٦١
  جناب آقا فرج  ٢٦٢
  اءّالشهدحرم حضرت سلطان   ٢٦٤
  ّالضحىترجمۀ احوال شمس   ٢٦٨
  جناب طاهره  ٢٩١

  


