
  مشهدی علی قهوه چی 

ران و قزوين داشت و مسافرين از احباب و هوه چی قهوه خانه ای مابين راه طهجناب مشهدی علی ق
اغيار به قهوه خانه او برای صرف چای می رفتند و اين شخص با اغلب مسافرين صحبت امری می 

ن و قزوين بوده اغلب به کرد و آنها را تبليغ می نمود و جناب سررشته دار که سررشته دار راه طهرا
. اين قهوه خانه می رفتند و در نتيجه صحبت های مشهدی علی کم کم مؤمن به امر مبارک می شود 

يک روز که مشغول صرف چای در قهوه خانه بود در ضمن عريضه حضور مبارک عرض می 
مبارک کرده ، مشهدی علی از او می پرسد چی می نويسی ؟ سررشته دار می گويد عريضه حضور 

در جواب سلوم ما . مشهدی علی می گويد سلوم ما را هم برسان . حضرت عبدالبهاء عرض می کنم 
  . را برسان ، اين لوح مبارک به افتخار مشهدی علی نازل می شود 

آقای نعمت عالئی هم که اغلب مسافر راه قزوين و طهران بود به قهوه خانه او می رفت و با او 
د از مدتی مشهدی علی قهوه خانه را می بندد چون ضرر می کرده قادر به بع. دوست و آشنا بود 

يک شب می رود منزل نعمت عالئی و می گويد ديگر قادر به ادامه اين . ادامه کسب و کار نبوده 
نعمت عالئی مقداری پول به او می دهد . کسب نيستم و يک دينار هم پول ندارم که امشب غذا بخورم 

بح به اينجا بيا من تو را با درشکه خود به انبار غله می برم ولی نزديک اداره تو و می گويد فردا ص
همين کار را انجام می دهد و صبح آن روز عالئی او را با خودش . پياده شو برو و منتظر من باش 

وقتی عالئی در اطاقش پشت ميز می نشيند پيشخدمت می . می برد و مشهدی علی منتظر او می شود 
نعمت عالئی می گويد بيايد . می گويد شخصی به نام مشهدی علی می خواهد بيايد و کار دارد رود و 

عالئی شخص مسئول را صدا می . می رود و تقاضای کار می کند . توی اطاقم ببينم چه کار دارد 
د فورًا او را می برن. کند و می گويد همين االن اين شخص را بگذاريد سر بوجارها که رسيدگی کند 

بعد از يک ماه که حقوقش را می گيرد می آيد در اطاق نعمت عالئی و پولی که به . و کار می دهند 
عالئی به او سفارش می کند سعی کن از حقوقت نگاهداری . عنوان قرض گرفته بود پس می دهد 

انداز بعد از سه چهار ماه مشهدی علی را می بيند و می پرسد چقدر پس . کنی که پولی داشته باشی 
ايشان می پرسد چطور؟ پس پولهايت را چه کردی ؟ می گويد که دست . يچ ندارم کردی ؟ می گويد ه

رفقا را جمع می کنم ، بساط . از کار می کشم ، قند و چای می خرم و سماور حلبی بزرگی خريده ام 
دو سالی که اين نعمت عالئی می گفت در . تبليغ راه می اندازم و چند نفر تا حاال بهايی شده اند 

به هر . ه متجاوز از صد نفر بهايی شدند مشهدی علی در انبار گندم کار می کرد در حوالی انبار غل
يک روز که رئيس . جهت اين بساط تبليغ مشهدی علی بوجار به گوش رئيس انبار غله می رسد 

اه ربا هم در حياط اداره راه می رفتند مشهدی علی قهوه چی را در ) نعمت عالئی ( اداره و معاونش 
شنيدم در اداره مردم را بابی می کنی ، چرا  : " رئيس انبار غله به مشهدی علی می گويد. می بينند 

قربان اگر تو آدم بشو بودی دو : فورًا مشهدی علی در جواب می گويد "  نمی آيی مرا تبليغ کنی ؟ 
عالئی اظهار می کرد اين جناب سرتيپ . " سال است با آقای عالئی کار می کنی آدم شده بودی 

برگشته بود به عالئی . د و به مشهدی علی هيچ نگفت رئيس اداره تمام صورتش از خجالت سرخ ش
مقصود قدرت ايمان اين مرد و شجاعت در " ديدی چطور به ما زد و نفسمان در نيامد ؟ : " گفته بود 

عالئی می گفت يک صبح جمعه مشهدی علی آمد منزل و . مدتی از اين مقدمه می گذرد . تبليغ است 
دارايی من يک . تو وصی من هستی . خواهم مرد . م می روم اظهار داشت من اين ماه از اين عال

هر کاری می خواهی . لوح خط اصل ، دو گلدان ياس و دو چراغ گردسوز است که برای تو آوردم 



موقعی که تازه . د کرده است عالئی می گفت آخر ماه خبر آوردند که مشهدی علی صعو. بکن 
يرة القدس ی دو گلدان و دو چراغ را تقديم حظعالئ يرة القدس طهران را خريداری کرده بودندحظ

طهران می کند و لوح اصل را نگاه می دارد تا موقعی که ايادی امراهللا جناب دکتر جياگری طهران 
به هر جهت من يک . بود تقديم او می کند و قطعًا او هم در محفظه آثار يا نزد خويش نگاهداشته 

  . ه نسخه ای از آن را ضميمه اين مختصر نمايم نسخه عکس از اين لوح مبارک داشتم ک

   قدسيه عالئی–                                                                       با عرض محويت و فنا 

  

  هواهللا 

  جناب مشهدی علی قهوه چی

  هواالبهی

ان منصب ابدی و ای خادم احّباءاهللا ، ای غاصب حق عبدالبهآء ، خدمت ياران و خادمی دوست
مأموريت سرمدی اين عبد است و تو منصب مرا غصب نمودی و در کمال دليری مشی و حرکت می 

يا . اين رداء من است چرا در بر نمودی و اين تاج منست چرا بر سر نهادی . از خدا بترس . نمائی 
هی قيام نمائی و از از من در کمال خضوع و خشوع بخدمت احبّای العهد وکالت می کنی که بالّنيابه 

الحمدهللا مجتهدين . اّدعای اصالت بگذری و يا آنکه شکايت به قاضی شهر و مفتی قصر می نمايم 
  والّسالم . بسيار بيک نقض عهد رشوت هر حکم می توان گرفت 
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