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تمهيد
ّ

صدرّكتابّ"مطالعّاألنوارّ–ّتاريخّالنبيلّعنّوقائعّاأليامّاألولىّلألمرّالبهائي"
ّ
“The Dawn Breakers – Nabil’s Narrative of the Early Days of the
”Baha’i Revelation
ّ
باللغة ّاالنگليزية ّسنة ّّ .1932وقد ّترجمه ّوهذبه ّمن ّاللغة ّالفارسية ّشوقي ّأفندي ّرباني ّوهوّ
يتضمنّالجزءّاألولّمنّالتاريخّالذيّكتبهّمحمدّزرنديّالملقّبّبالنبيلّاالعظمّ.وقدّأعيدّطبعهّ

باللّغة ّاالنگليزية ّأكثر ّمن ّمرة ّوتُرجم ّإلى ّعدة ّلغاتّ ،ومنها ّاللّغة ّالعربية ّبمجهود ّالسيد ّعبدّ

الجليلّسعدّوذلكّسنةّّ.1940إالّأنّّالطبعةّالعربيةّنفذتّولمّيعادّطبعهّإلىّحينهّ .
ّ

إنّاألهميةّالقصوىّلهذاّالكتابّتتّضحّمنّبيانّشوقيّأفنديّحيثّتفضّلّفيّحزيرانّ

ّ :1932
ّ

ّ

ّفصاعدا ّتاريخّ
ّّ"أشعر ّمن ّواجبي ّأن ّأدعو ّجميع ّالمؤمنين ّّ ...أن ّيعتبروا ّمن ّاآلن
ً

النبيلّ(كتابّمطالعّاألنوار)ّالمتضمنّوقائعّمثيرةّوملهمةّّ،كوثيقةّأساسيةّإلعادةّبناءّبرنامجّ
تعليميّوكمرجعّدراسيّالّيضاهىّفيّمدارسهمّالصيفيةّوكرفيقّالّ ّ
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ّ

دّالّبدّمنهّللذينّيعدونّأنفسههمّلزيهارةّمهوطنّحضهرةّبههاءّ ّ
تقدرّقيمتهّفيّأوقاتّالفراغّوكممه
ُ
وكأداةّالّتُخطىءّفيّتبديدّالكآبةّواألوهامّالتيّتعصفّبالبشريةّّ ّ".

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(مترجم)

ّ

لذلكّفإنّالهدفّالذيّحفزنيّإلعدادّهذاّالتلخيصّللترجمةّالعربيةّلتاريخّنبيلّالزرنديّ

المعروفّبمطالعّاألنوار ّهوّتسهيلّدراسةّهذاّالكتابّالهام ّألولئكّالذينّيودون ّاالطالعّعلىّ

األحداثّالتيّجرتّفيّتاريخّالدينّالبابيّوبدايةّالدينّالبهائيّوأخصّبالذكرّهناّالجيلّالشابّ

ّفيقبل ّعلى ّق ارءته ّوالوقوف ّعلى ّأحداثّ
الذي ّقد ّيشجّعه ّوجود ّملخص ّلذلك ّالكتاب ّالنفيس ُ
البطولة ّالتيّنستطيع ّان ّنستلهم ّمنها ّالكثير ّفي ّخضم ّاالمتحانات ّالتي ّيمر ّبها ّاإلنسان ّفيّ

سنواتّحياتهّ ّ.

ّّ

واذاّسمعّالقارىءّالكريمّعنّالديانةّالبهائيةّفليرجعّإلى ّكلماتّماريّملكةّرومانياّالتيّ

اعتنقتّالبهائيةّوكتبتّفيّمقالةّنشرتّفيّسنةّّ1926وجاءّفيهاّماّيليّ ّ:
ُ
ّ

أوصيكمّجميعاّإذا ّماّطرق ّسمعكمّاسمّبهاءّ ّأوّعبدّالبهاء ّ(البهائية)ّأالّ
"ّ...إنيّ
ً

تنبذوا ّتعاليمها ّوراء ّظهوركم ّبل ّابحثوا ّكتبها ّواجعلوا ّكلماتها ّالبهية ّالحاملة ّللسالم ّوالفياضةّ
بالمحبةّوالمفعمةّبالعظاتّتنفذّإلىّأعماقّقلوبكمّكماّنفذتّإلىّأعماقّقلبيّواستقرتّفيّصميمّ

فؤاديّ ّ.
ّ

قدّالّيكونّلحياتناّالمملوءةّبالمشاغلّواألعمالّمتسعّ ّ
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للدينّوالعقيدةّفيّهذاّالزمانّ،وقدّيكون ّللمرءّدينّيكفيهّويرضيهّ،ولكنّالتعاليمّالبهائيةّتوافقّ
منّلهّدينّومنّليسّلهّدينّفعليكمّبهاّثمّعليكمّبهاّلتكونواّمنّالسعداءّ ".

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(مترجم) ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّ

وأودّأنّأقدمّشكريّلدائرةّالوثائقّالسمعيةّالبصريةّفيّالمركزّالعالميّالبهائيّإلرسالهاّ

صوراّفوتوغرافيةّلجميعّالصورّالمطبوعةّفيّهذاّالملخّصّ،وكذلكّلجميعّالذينّلمّيتوانواّعنّ
ً
تشجيعيّإلنجازّهذاّالعملّالمتواضعّ،أخصّبالذكرّفيّهذاّالمجالّالدكتورّوحيدّبهمرديّ .

ّّّ ّ

أخيراّأتقدمّمنّالقراءّالكرامّباالعتذارّلكلّنقصّسيالحظونهّفيّثناياّهذاّالملخصّ
ّو ً

وأنّيعودواّإلىّالكتابّاألصلّلماّفيهّمنّتفاصيلّدقيقةّوقيمةّ .
ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّنگارّنورّالدينّزين ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبيروتّ-األولّمنّرضوانّسنةّ154ب ّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالموافقّّ21نيسانّسنةّ1997م ّ
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مقدمة
ّّّّّّّّ ّ

اشتهرت ّالديانة ّالبهائية ّاآلنّفيّجميعّأنحاءّالعالمّوجاء ّالوقت ّالذي ّفيه ّيهتم ّالقراءّ

بتصفحّتاريخّالنبيل ّالفريدّالذيّيشرحّنشوءّالبابيةّوتطورهاّوبدايةّالديانةّالبهائيةّوهوّيتضمنّ

مالحمّواستشهاداتّمناظرهاّمؤثرةّمروعةّوحوادثهاّمفجعةّمتعددةّ.ومعّأنّهذاّالكتابّالّيتوسعّ
أيضاّتلكّالمتعلقةّبمبشرهّمنّقبلّ–ّالبابّ-
فيّشرحّمبادئّحضرةّبهاءّ ّوتعاليمهّوأحكامهّو ًّ

إال ّأنهّيتميّزّفيّكونهّيجسدّمنتهىّروحّالتضحيةّوالتفانيّواالستقامةّالمتناهيةّلدىّالمؤمنينّ
األوائلّ ّّ.
ّّّّّّ ّ

ّمشتركا ّ ّفي ّبعض ّاألدوار ّالتي ّيقصها ّورقّم ّبقلمه ّالفريد ّجميعّ
ًّ
وكان ّالنبيل ّبنفسه

ونساءّ ،بغيرّرحمةّوالّشفقةّوسردّأحوالّاألمرّوماّلحقهّمنّ
الً ّّ ًّ
حوادثّالذينّاستشهدواّ،رجا ّ

اإلهاناتّالتيّالّمثيلّلهاّفيّالتاريخّ .
ّ

وكانتّكتابتهّبلغةّواضحةّسهلةّكوصفهّللبابّوكوصفهّالخالصّأتباعهّالذينّاحتملواّ

أحيانا ّبشغف ّوهيام ّتلقاء ّحنقّوغيظ ّالذين ّأشعلوا ّنيران ّالتعصبات ّفيّ
ّبشجاعةّواّقدام ّو ًّ
ّ
الظلم

قلوبّالعوامّالمتعطشينّلسفكّالدماءّ.وكانّالنبيلّبنفسهّيعلمّأن ّالتاريخّوالمعلوماتّالتيّدونهاّ
سوفّالّتقتصرّفيّذيوعها ّ
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أنّتُذاعّفيّالقريبّالعاجلّشرًّقاّوغرًّباّحتىّتعمّالعالمّ .
علىّأهلّوطنهّوأنّهاّالّبدّو ّ
ّ
ّ

وكانّحضرةّعبدّالبهاءّ،رغمّالمظالمّالتيّوقعتّ،يقولّفيّكتابهّ"الرسالةّالمدنيّة"ّماّ

ترجمته"ّ :إنّإيران ّكانتّفيّاألزمانّالخاليةّقلبّالعالمّوأضاءتّجميعّاألممّكالسراجّالوهاجّ

وأخذ ّمجدها ّوسعادتها ّيظهران ّفي ّأفق ّاإلنسانية ّكالفجر ّالصادق ّوانتشرت ّأنوار ّالمعرفةّ

وأضاءتّأممّالشرق ّوالغربّ.وامتازّالفرسّمنّبينّمللّاألرضّبأنّهمّأمّةّالفتوحاتّويفخرونّ

الثقافةّومنبعاّ
ومعدنا ّللتربيةّو
ًّ
همّمركز ّللعلومّوالمعارفّوالصنائعّ
ًّا
بعلمهمّومدنيتهمّوكانتّأقطار
ً

للفضائلّوالكماالتّ ".
ّ

ومنّأولّيومّقامّفيهّالبابّعلىّالدعوةّتنبأّبالمصيرّالذيّسيعطيهّمواطنوهّلتعاليمهّ

وبالنصيب ّالذي ّسوف ّيالقيه ّولكن ّمع ّعلمه ّبذلك ّالمصير ّلم ّيمتنع ّعن ّإعالن ّدعوته ّبكلّ

خطيرّفإنهّأظهرّنفسهّبأنهّهوّالقائمّ
هّمدهشا ّ ًّا
ًّ
صراحةّوالّعنّإظهارّأمرهّ.وكانّإعالن ّظهور
الموعودّوالرسولّالجليلّوالمسيحّالمنتظرّالذيّكانّالعالمّاإلسالميّيترقّبّظهورهّبفارغّالصبرّ.

وأضافّإلىّذلكّأنّهّالبابّالذيّمنهّيظهرّآخرّ،هوّأعظمّمنهّللعالمّاالنسانيّ .
ّّ ّ

فبسببّالتعصبّالموجودّفيّالنفوسّاتحدتّالقوةّالتشريعيةّ(الدينية)ّمعّالقوةّالتنفيذيةّ

وقالبا ّ
)ّقلباّ ًّ
(المدنية ًّ
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وقامت ّعلى ّقمع ّوقلع ّهذه ّالطائفة ّواشتعلت ّنار ّالفتنة ّفي ّكل ّالجهات ّوأخذوا ّفي ّمعاقبتهمّ

وتعذيبهمّبنهايةّالقسوةّواجتهدواّفيّقتلهمّلّعلّّيطفئواّهذهّالنارّويخمدواّهذهّالنفوسّالمشتعلةّ ّ.
ّ

ومع ّأن ّالنار ّأخمدت ّفإنّها ّلم ّتطفئ ّبل ّكانت ّتشتعل ّفي ّقلوب ّاألصحاب ّوالمنفيينّ

الذينّانتقلوا ّبهاّمن ّقطر ّإلى ّآخر ّبينما ّهم ّيرتحلون ّوحتى ّفي ّموطنهم ّفي ّإيران ّ ّكانت ّقدّ

الً ّعميًّقا ّيصعب ّمعه ّإطفاؤها ّبالقوة ّالغاشمة ّبل ّبقي ّوميض ّالنار ّفيّ
تأسست ّوتأصلت ّتاص ّ

القلوبّمنتظرّهبوبّأنفاسّّمنّالروحّليضطرمّإلىّلهبّنارّمشتعلةّالّتنطفىءّ .
ًّا
ّ

تاريخّالنبيلّهوّمجموعةّمنّالحقائقّالتيّدونتّبالصدقّوالدقّةّفيّزمانّحياةّحضرةّ

بهاء ّ ّوابتدأ ّمحمد ّزرندي ّالملقب ّ– ّبالنبيل ّاالعظم ّ– ّفي ّتدوين ّهذا ّالتاريخ ّسنة ّّ1888

ميالديةّبمساعدةّالميرزاّموسىّ–ّالمعروفّباآلقاّكليمّ(أخّحضرةّبهاءّ )ّوتم ّانجازهّفيّمدةّ

سنة ّونصف ّالسنة ّوروجعت ّبعض ّفصوله ّووافق ّعليها ّحضرة ّبهاء ّ ّوفصول ّأخرى ّوافقّ
عليهاّحضرةّعبدّالبهاءّ .
ّ

ويشمل ّالكتاب ّتاريخ ّالتطورات ّالتي ّأدت ّإلى ّإعالن ّدعوة ّالباب ّسنة ّّ 1260هجريةّ

(ّ 1844ميالدية) ّإلى ّوفاة ّحضرة ّبهاء ّ ّسنة ّّ 1892ميالديةّ ،والجزء ّاألول ّمنهّ ،وهذاّ
تلخيصهّ،ينتهيّبنفيّحضرةّبهاءّ ّمنّإيرانّفيّسنةّّ1269هجريةّ(ّ1853ميالدية)ّ ّ.
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اليّاألزمانّلماّيحويهّمنّصورّالشهامةّوالشجاعةّواإليمانّ
ّ
وستسمرّقراءةّهذاّالتاريخّعلىّتو

الذيّالّيتزعزعّ .
ّّ

ّّ ّ
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أسماء حروف الحي
ّ ّ-1المالّحسينّالبشروئي ّ

ّّّ-بابّالبابّّّ-أولّمنّآمن ّ

-2

ّمحمدّحسن

ّ

ّ

-3

ّمحمدّباقرّ

ّ

ّ

-5

شّالقوچانيّّّ-سميّبالمالّعليّفيماّبعدّ ّ
ّ
ّالمالّخداّبخ

-7

ّالسيدّحسينّاليزديّ ّ

-4
-6
-8
-9

ّالمالّعليّالبسطاميّّّ ّ

ّّ-أخّالمالّحسينّالبشروئيّ ّ
ّّ-ابنّأختهّ ّ

ّمالّّحسنّالبجستانيّ ّ

ّالميرزاّمحمدّروضهّخانّاليزديّ ّ
ّسعيدّالهنديّ ّ

ّ -10المالّّمحم ّودّالخوئيّ ّ

ّ -11المالّجليلّاألوروميّ ّ

ّ -12المالّأحمدّأبداليّالمراغئيّ ّ
ّ -13المالّباقرّالتبريزيّ ّ

ّ -14المالّّيوسفّاألردبيليّ ّ
ّ -15الميرزاّهاديّبنّالمالّّعبدّالوهابّالقزوينيّ ّ
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ّ -16الميرزاّمحمدّعليّالقزويني ّ
ّ -17الطاهرة ّ
ّ -18القدوسّّ

ّ

ّّ-محمدّعليّالبارفروشي ّ
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الصورةّغيرّمتوفرة ّ

محمدّزرنديّالملقبّ-بالنبيلّاالعظم ّ
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الفصل األول
ّ

رسالة الشيخ أحمد األحسائي ّ

ولد ّالشيخّأحمد ّاألحسائي ّفيّرجبّسنة ّّ 1166هجرية ّ(ّ 24أبريل ّ– ّّ 24مايوّسنةّ

ّ1753ميالدية)ّفيّبلدةّاألحساءّفيّالشمالّالشرقيّمنّبالدّالعربّ.كانتّحينئذّشمسّالحقيقةّ

سّمنّجميعّأتباعهّوأصحابهّ
ّ
مختفيةّمنّأثرّالجهلّوالتعصّبّوالفسادّفطلبّالشيخّأحمدّبحما

أنّينتبهواّمنّنومّغفلتهمّويهيئواّالطريقّللذيّسوفّيظهرّبينهمّعندّتمامّاأليامّ.وقدّأضاءتّ

فيّروحهّشعلةّاالعتقادّبأنهّالّيمكنّأليّاصالحّإال ّبأمرّجديدّكماّتشهدّبذلكّجميعّالكتبّ

السماويةّ.وكانّالشيخّأحمدّيعلمّبأنّّ ّاختارهّليعدّقلوبّالناسّلقبولّالحقّالذيّسوفّيظهرّ
عنّقريبّّ .

ّّ ّ

قطعاّعنّكلّماّسوىّ ّ،وخصصّماّبقيّمنّحياتهّللمهمةّالتيّ
كانّالشيخّأحمدّمن ًّ
ّمضطر ّللقيام ّبها ّوسافر ّوله ّمن ّالعمر ّّ 40سنة ّإلى ّالنجف ّوكربالء ّوهناك ّاطلعّ
ّا
رأى ّنفسه
ّوأصبح ّمنّ
على ّافكار ّالعلماء ّوآرائهم ّومشاربهم ّواشتهر ّبأنّه ّمن ّأقدر ّالمفسرين ّللكتاب ّ
المجتهدينّواعترفّجميعّاقرانهّالذينّأقامواّفيّتلكّالجهاتّأوّأتواّإليهاّللزيارةّبمقدرتهّالفائقةّ

علىّحلّالمعضالتّالدينيةّواالطالعّعلىّاألسرارّاإللهيّةّ.فوجدّ ّ
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ّ صورةّالشيخّأحمدّاألحسائي

ّ ّالصورةّغيرّمتوفرة
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طا ّ بعددّغفيرّمنّالتالميذّوالباحثينّالذينّكانواّيسألونهّعنّأمورّكثيرةّتتعلقّبدقائقّ
نفسهّمحا ًّ

الدينّوكانّقادرّعلىّحلهاّّ .
ًّا
ّ

ّمنّالنجفّقصدّمشهدّومنّهناكّوصلّإلىّشيرازّالبلدةّالتيّسترّفيهاّالكنزّاإللهيّّ.

ولمّاّتمّماّأرادّمنّبذرّالبذورّاإللهيّةّفيّقلوبّالذينّأوجدّفيهمّاالستعدادّلقبولّندائهّرحلّإلىّ
يزد ّومكث ّفيها ّمدًّّة ّمن ّالزمن ّوأخذ ّينشر ّالحقائقّ .وفي ّتلك ّالبلدة ّكتب ّمعظم ّكتبه ّورسائلهّ

شاهّأرسلّلهّخطاباّبخطّيدهّ
ًّ
وكانّصيتهّوشهرتهّقدّوصالّإلىّدرجةّأنّسلطانّإيرانّفّتّحّعليّ
من ّطهران ّطلب ّمنه ّفيهّشرح ّبعض ّالتعاليم ّالدينية ّالتي ّلم ّيقدر ّالعلماء ّعلى ّبيانها ّفأجابهّ

برسالةّتسمى"بالرسالةّالسلطانية"ّ ّ.
ّ
ّّ

وفيّتلكّااليامّالتيّكانّالشيخّاألحسائي ّيستعدّفيهاّللرحيلّمنّيزدّجاءّلزيارتهّالسيدّ

كاظمّالرشتيّمنّبلدتهّجيالنّ.ولمّيمكثّمعهّسوىّبضعّأسابيعّحتىّواجههّالشيخّأحمدّبهذهّ

الكلمات"ّ:الزمّبيتكّوالّتحضرّمجلسيّ،والذينّيريدونّمنّتالميذيّوأصحابيّأنّيتحرواّمسألةّ
تحيرواّفيهاّيذهبون ّاليكّويتعلمونهاّمنكّ،فإنكّبفضلّ ّوموهبتهّالتيّمنحهاّلكّستحلّلهمّ
المشكالتّمماّيطمئنّقلوبهمّوستحييّبقوةّبيانكّدينّجدكّمحمدّالذيّأهملهّالناسّ ".
ّ

وبعدّأنّسلمّالشيخّأحمدّتالميذهّلحراسةّالسيدّكاظمّ ّ
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ارتحل ّإلى ّخراسان ّحيث ّنشر ّتعاليمه ّوواصل ّأعماله ّبحماس ّ ازئدّ .فكان ّيحل ّالمعضالتّ
األمورّعلىّعقول ّالباحثينّويهيىءّالطريقّلمجيءّالمظهرّاإللهيّّ.وفيّتلكّالمدينةّ(مشهد)ّ

ازداد ّشعوره ّبقرب ّمجيء ّاليوم ّالذي ّيولد ّفيه ّالموعودّ ،وبأن ّالساعة ّالموعودة ّكانت ّتقتربّ

بسرعةّ.ومنّناحيةّبلدةّنورّفيّإقليمّمازندرانّكانّيشاهدّعالئمّتشعشعّأنوارّالجمالّمماّجعلهّ
يناديّبقربّانبثاقّفجرّظهّورّالموعودّكماّأشارتّإليهّالنبواتّفيّاألحاديثّ ّ.
ّ

الً ّإلى ّطهران ّومعه ّالسيد ّكاظمّ
فولى ّالشيخ ّأحمد ّوجهه ّشطر ّإقليم ّنور ّوسافر ّفع ّ

وبعضّالتالميذّ.ولماّعلمّشاهّإيرانّبقربّمجيءّالشيخّأحمدّإلى ّالعاصمةّأمرّجميعّاألعيانّ

ّوالموظفينّفيّطهرانّبالخروجّالستقبالهّوأنّيرحبواّبهّغايةّالترحيبّ.و ازرهّالشاهّبنفسهّوّوصفهّ
بأنهّفخرّأمتهّوزينةّرعيتهّ .
ّ

ومنّطهرانّذهبّالشيخّأحمدّإلى ّكرمانشاهّ،وهناكّانتخبّجماعةّمنّأخلصّمريديهّ

ووجه ّاهتمامه ّإليهم ّوأمرهم ّأن ّيكونوا ّعلى ّأهبة ّاالستعداد ّلنصرة ّاألمر ّالجديد ّالموعودّ .وفيّ
سلسلةّكتبهّورسائلهّالتيّحررهاّ،وخاصةّفيّكتابهّالمعروفّ"بشرحّالزيارة"ّ،عددّمناقبّاألئمةّ
بلغةّعاليةّممتازةّوجعلّجلّاهتمامهّاإلشارةّالواردةّفيّأقوالهمّبالنسبةّلظهورّالموعودّ .
ّ

وبينماّكانّالشيخّأحمدّفيّكرمانشاهّكانّعددّكبيرّمنّالطالبّوالتالميذّيحضرونّإلىّ
ّ

منزلهّودروسهّفلمّيكنّيعيرّ ّ
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خاصا ّألحدّمنّأتباعهّسوىّالسيدّكاظمّوتبينّأنهّأفردهّمنّبينّالجماهيرّالذينّالتفّواّ
اهتماما ّ ًّ
ًّ
حولهّوأعدهّبكلّقوتهّإلتمامّعملهّبعدّوفاتهّ ّ.
ّ

هناكّأيضاّ.وقبلّمبارحتهّ
ًّ
بالءّحيثّكانّالسيدّكاظمّموجوداّ
ًّ
وسافرّالشيخّأحمدّإلىّكر

تلك ّالمدينة ّأوصى ّبالسيد ّكاظم ّخليفة ّله ّوزوده ّبسر ّرسالته ّوطلب ّإليه ّأن ّيبذل ّالجهد ّفيّ

ّمتوقداّ ،وكانت ّكلماته ّالوداعية ّله ّهي ّكما ّيلي"ّ :الّ
ًّ
إشعال ّقلب ّكل ّباحث ّبما ّيجعل ّباطنه
تضيعّالوقتّبلّاغتنمّكلّساعةّتمرّّ،واشددّأزرّالهمّةّواجتهدّليلّنهارّفيّأنّتزيل ّبعونّ ّ

ومحبتهّوقدرتهّ،تلك ّالحجبّوالغشاوةّالتيّأعمتّالناسّ.فالحقّأقولّلكّأن ّالساعةّقريبةّ،تلكّ
التيّطلبتّمنّ ّأنّينجينيّمنّمشاهدتهاّألنّزلزلةّالساعةّشيءّعظيمّفأسألّ ّأنّينجيكّ

ّاليومّوهّولهّألننا ّكالنا ّال ّنقدر ّأن ّنتحمل ّقوتها ّالجارفةّ ّ ،وسيحمل ّثقلها ّغيرناّ
ّ
من ّمحنة ّذلك
ّبأسا ّوقوةّ ،رجال ّقلوبهم ّمقدسةّعن ّأهواء ّهذا ّالعالمّوقوتهم ّمستمدة ّمن ّقوةّ ّ
ممن ّهم ّأشد ًّ

القديرّ ".
ّ

ّواّكمالها ّودافع ّعن ّأمرهّ
وفي ّكربالء ّاجتهد ّالسيد ّكاظم ّفي ّنشر ّتعاليم ّالشيخ ّأحمد ّ

وأجابّعنّكلّسؤالّمماّحيرّعقولّأتباعهّ .

ّّ ّ

المنورةّ
اماّودفنّجسدهّفيّمقبرةّ"البقيع"ّفيّالمدينةّ ّ
وتوفيّالشيخّأحمدّوكانّعمرهّّ81ع ًّ

وراءّحائطّمرقدّالرسولّ ّ.
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الصورةّغيرّمتوفرة ّ

صورةّّمرسومةّللميرزاّبزرگّ–ّوالدّحضرةّبهاءّ ّ
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ّ

ّوفي ّتلك ّااليام ّفي ّساعة ّالفجر ّفي ّاليوم ّالثاني ّمن ّمحرم ّسنة ّّ 1233هجرية ّ(ّ12

نوفمبر ّسنة ّّ 1817ميالدية)ّولدّفيّطهرانّمولودّمنّعائلةّالنّوريّ ّالشريفةّوكانّوالدهّالميرزاّ

مشهور ّفيّإيرانّّ،وكانّالمولودّهوّحضرةّبهاءّ ّ
ًّا
ير ّ
اّبزرگ ّوزًّا
(ّ )1عباسّالمعروفّبالميرز ّ
يهبّالعالمّنعما ّالّتحصىّ.وكانّالشيخّأحمدّ
ًّ
واسمهّالميرزاّحسينّعليّ،ولدّمّنّ ّقدرّلهّأنّ ّ

لعا ّعلى ّذلك ّوأراد ّأن ّيمضي ّبقية ّأيامه ّفي ّموطن ّهذا ّالمولود ّاإللهيّ ّولكنه ّاضطر ّأنّ
مط ًّ
يستسلمّألمرّ ّ ّويغادرّمدينةّمحبوبهّإلىّكرمانشاهّ .

ّّ

وفيّشيرازّفيّاألولّمنّمحرمّسنةّّ 1235هجرية ّ(ّ 20أكتوبرّسنةّّ 1819ميالدية)ّ

ولدّالبابّالمدعوّعليّمحمدّفيّبيتّمشهورّبالشرفّمنّالعترةّالنبويةّوكانّوالدهّالسيدّمحمدّ

منّذريةّالرسولّ،وطابقّتاريخّوالدتهّالحديثّالمرويّعنّاإلمامّعليّأميرّالمؤمنينّحيثّ
ّ
رضاّ
اّوعرفوا ّحقيقةّ
ّهذاّالحديثّمستورّإال ّللذينّبحثو ّ
ًّا
يقول"ّ :أناّأصغرّمنّربيّبسنتينّ".وبقيّسر

هذه ّالرسالة ّالجديدةّ .وقال ّالباب ّفي ّأول ّكتبه ّوأعظمها ّعن ّحضرة ّبهاء ّ "ّ :يا ّبقيّة ّ ّقدّ

فديت ّبكلي ّلك ّورضيت ّالسب ّفي ّسبيلك ّوما ّتمنيت ّإال ّالقتل ّفي ّمحبتك ّوكفى ّباهلل ّالعليّ

قديماّّ ّّ".
ُّمعّتّصّ ًّماّ ًّ

(ّّ(1لقبّكانّيطلقّفيّإيرانّعلىّذويّالمرتبةّاالجتماعيةّالمرموقةّ .
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الفصل الثاني
ّ

رسالة السيد كاظم الرشتي ّ

أحزنتّأخبارّوفاةّالشيخّأحمدّقلبّالسيدّكاظمّوامتألّمنهاّأسىّ،ولكنهّقامّإلتمامّعملهّ

الذي ّأوصاه ّبه ّعلى ّالرغم ّمن ّمعارضة ّاألعداء ّووجد ّنفسه ّفريسة ّلعداوة ّالكثير ّمن ّالناسّ،
فقررّالحصولّعلىّمساعدةّأحدّأعاظمّرجالّالدينّفيّإيرانّوكانّمنّالزعماءّالبارزينّوهوّ

ّمقيما ّفي ّإصفهان ّوالذي ّكانت ّتمتد ّسلطته ّخارجّ
الحاج ّالسيد ّمحمد ّباقر ّالرشتي ّالذي ّكان ًّ
حد ّودّتلكّالمدينةّ.فالتفتّالسيدّكاظمّإلى ّأحدّتالميذهّوهوّالمالّ ّحسينّالبشروئيّالمدعوّبابّ

ّوأتمم ّهذهّ
الً"ّ :قم ّأنت ّ
الباب ّ(وكان ّأول ّمن ّآمن ّبالباب ّولذلك ّلقبه ّبهذا ّاللقب) ّوخاطبه ّقائ ّ
يةّألنيّأعتبركّكفّ ًّءّلهاّوسوفّيساعدكّ ّالقديرّعليهاّويكللّأعمالكّبالنجاحّ".فوثبّ
ُّ
المأمور
ابتسمّلهّبالطاعةّوقامّتوا ّلرحلتهّ.وبانقطاعّتامّ
ّ
المال ّحسين ّبكلّفرحّوقبلّطرفّرداءّسيدهّو
وعزمّشريفّاضطلعّباعباءّهذهّالمأموريةّوعندماّوصلّإلىّإصفهانّطلبّفيّالحالّالحضورّ

أمامّالسيدّمحمدّباقرّالرشتيّ.وبدون
ّخوفّوبكلّشجاعةّواّقدام ّوثقة ّوجرأةّوقوةّخاطب ّالسيدّ
ّ

ّواستمر ّالمال ّحسين ّفي ّاظهار ّالحق ّوالدفاع ّعنّ
محمد ّباقر ّمما ّأوجب ّالدهشة ّعند ّالسيد ّ
األمرّ،فاقتنع ّ
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السيدّمحمدّباقرّوأصدرّفتوىّيثبتّفيهاّعلو ّمقامّالشيخّأحمدّاألحسائي ّوالسيدّكاظمّالرشتيّ،
وأنّكلّمنّيخالفهماّيخالفّفيّالوقتّنفسهّدينّالرسولّبذاتهّ .
ّ

ولما ّأتمّ ّالمال ّحسين ّمهمته ّأرسل ّالفتوى ّإلى ّمواله ّالسيد ّكاظم ّالرشتيّ .وما ّكادّ

الخطابّيصلّإلى ّالسيدّكاظمّحتىّابتهجّوأرسلّإليه ّالجوابّمقد ًراّكفاءتهّعلىّأداءّالمأموريةّ
وقيامهّبهاّخيرّقيامّ.وقدّتوفيّالسيدّمحمدّباقرّالرشتيّقبلّدعوةّالبابّولكنهّبقيّإلى ّآخرّ

لحظةّمنّحياتهّمنّأشدّّأنصارّالسيدّكاظمّوأكبرّالمعجبينّبهّ .
ّ

وكانّالسيدّكاظمّعلىّتمامّالعلمّباقترابّالساعةّالتيّيظهرّفيهاّالموعودّوبالحجباتّ

التيّتمنعّالباحثينّمنّإدراكّجمالّالظهورّالمستورّومعرفتهّ .وقدّبذلّجهدهّتدريجياّوبحكمةّ

إلزالةّتلكّالحجبّوالعقباتّالتيّتقفّفيّسبيلّكنزّ ّالمستورّ،وكانّيقولّلتالميذهّعنّعالئمّ
ّوليسّمستفاداّ
الظهورّبأنهّمنّنسلّشريفّمنّساللةّرسولّ ّوهوّحديثّالسّنّوعلمهّلدني
ً

منّتعاليمّالشيخّأحمدّاألحسائيّ.وأنهّمعتدلّالقامةّوالّيشربّالدخانّوعلىّغايةّمنّاالستقامةّ
والصالحّوالتقوىّّ .
ّ

ّدائما ّفي ّخدمة ّالسيدّ
ّالزنوزي ّللنبيل ّقائال"ّ :كنت ّأصرف ّالوقت ًّ
وحكى ّالشيخ ّحسن ّ

كاظمّالذيّكنتّدائمّالتعلقّبهّ،وذاتّيومّفيّالفجرّأيقظنيّالمالّنوروزّأحدّأتباعّالسيدّكاظمّ
وأمرنيّبّولهّأنّأقومّوأتبعهّ،فقمتّوذهبناّسويةّإلىّمنزلّالسيدّ ّ
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تعداّللذهابّمعناّقائالً" :قدّحضرّشخصّجليلّالقدر ّوواجبّعليناّنحنّ
كاظمّحيثّوجدناهّمس ً
االثنينّزيارته"ّ وكانّالفجرّقدّانبثقّونحنّنسيرّفيّشوارعّكربالءّووصلناّإلى ّمنزلّكانّشابّ
اقفاّعلىّبابهّكأنّهّينتظرّمقابلتناّوهوّيلبسّعمامةّخضراءّويظهرّعلىّمحياهّالخشوعّواللطفّ
وً

الذيّالّأقدرّأنّأصفهّّ.وتقدّمّنحوناّببطءّوعانقّالسيدّكاظمّبكلّمحبةّوكانّشغفهّولطفهّفيّ
معانقةّالسيدّالّيقلّّعنّاحترامّالسيدّالعميقّلهّ.وقدّقابلّأشواقّالشابّالمتكررةّواحترامهّبالتزامّ

ّعليا ّمزيّنة ّبالزهورّومعطرة ّبأروح ّالطيبّ
السكوت ّواحناء ّالرأسّ .وسرعان ّما ّأخذنا ّإلى ّغرفة ُ
وأمرنا ّبالجلوس ّوكان ّالسرور ّقد ّشملنا ّبدرجة ّأننا ّلم ّنكن ّنشعر ّبالمقاعد ّالتي ّجلسنا ّعليهاّ.

ةّموضوعاّفيّوسطّالحجرةّوسرعانّماّمألهّمضيفناّوناولهّللسيدّكاظمّ
وشاهدناّكوباّمنّفض
ً
ً

اّطهور‘ ّ(القرآنّ.)21:76فأمسكّالسيدّالكأس ّمنّيدهّوانتهلهّوامتألّ
ًا
قائالً’ّ :وسقاهمّربهمّشرًاب
اّأعطانيّكوباّمنّذلكّالمشروبّولمّيخاطبنيّبأيةّكلمةّ.
أناّأيض
هيكلهّبسرورّفائقّعنّالحدّو
ً
ً

وكل ّماّدارّمنّالحديثّكانّعنّاآليةّالقرآنيةّالسابقةّثمّبعدّهنيهةّقامّمضيفناّوودعناّحتىّ
ُ
عتبة ّباب ّالمنزلّ .وأنا ّكدت ّأذوب ّمن ّالتعجب ّولم ّأقدر ّأن ّأعبر ّعن ّشدة ّإكرامه ّوترحيبهّ
وجالل ّهيكله ّوجمال ّذلك ّالوجهّ .وكم ّكانت ّدهشتي ّعظيمة ّإذ ّرأيت ّأُستاذي ّقد ّنهل ّذلكّ

المشروبّبدونّأدنىّترددّمنّالكأسّالفضيّمعّأنّاستعمالّّّّّّّّّّّّّ ّ

29
This file was downloaded from QuranicThought.com

هذاّالمعدنّمحرمّحسبّأحكامّاالسالمّ.ولمّيمكننيّأنّأُعللّسببّشدةّاحترامّالسيدّواجاللهّ
ُ
ابّجالسا ّوسطّحلقةّتالميذّالسيدّكاظمّقر ًيباّمنّ
ًّ
لذلكّالشابّ.وبعدّثالثةّأيامّرأيتّذلكّالش

العتبة ّوكان ّيستمع ّللدرس ّبأدب ّووقار ّوبمجرد ّأن ّوقعت ّعين ّالسيد ّكاظم ّعلى ّذلك ّالشابّ

سكتّعنّالتدريسّفترجاهّأحدّتالميذهّأنّيستمرّفأجابّقائالً’ّ :ماذاّأقولّلكمّزيادةّعنّذلكّ‘،
ولفتّوجههّنحوّشخصّالبابّثمّقال’ّ :إن ّالحقّ ّأظهرّمنّشعاعّالشمسّالواقعّعلىّحضنّ

اقعةّفيّحجّرّهذاّالشابّالذيّزرناهّ
هذاّالشابّ‘.وفيّالحينّالحظتّأنّأشعةّالشمسّكانتّو
ُ

أخيراّوقدّسمعتّمنّأستاذيّمرًاراّبأنّضاللّهذاّالجيلّهوّبدرجةّأنهّلوّأشارّبإصبعهّإلىّ
ً

الموعود ّوقال’ّ :هذا ّهو ّمحبوب ّقلبي ّوقلبكمّ ‘،ألنكروه ّوما ّقبلوهّ .وقد ّرأيت ّذلك ّالسيد ّيشيرّ
بإصبعهّإلىّ ُحجرّذلكّالشابّومعّذلكّلمّيفقهّأحدّالمعنىّالمقصودّمنّاالشارةّ.وأماّأناّفكنتّ

مقتنعاّبأنّالسيدّالّيمكنّأنّيكون
ّهوّالموعودّوكنتّكثيراّماّأشعرّباشتياقّلمقابلةّهذاّالشابّ
ً
ً
ازّوأنهّيشتغلّبالتجارةّوكانتّروحيّمتعلّقةّبهّحتىّ
الغريبّالجذابّ،وعلمتّأنهّقاطنّفيّشير ّ

هّالّبدّوأنّيكونّذلكّالشابّهوّ
سمعتّبأنّشابّاّفيّشيرازّادعىّأنّهّالبابّ،فخطرّفيّباليّأنّ
ُ
محبوبّقلبيّالذيّرأيتهّفيّكربالءّ .
ّ

ازّوكنتّمالزماّللبابّباستمرارّإلى ّأنّرجعتّإلى ّكربالءّكماّأمرنيّ
"فسافرتّإلى ّشير
ً

الً’ّ:عليكّأنّتذهبّإلىّّّّّّّّ ّ
قائّ ّ
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كربالء ّوتمكث ّفيها ّحتى ّترى ّبعينك ّجمال ّوجه ّالحسين ّالموعود ّكما ّهو ّمقدر ّلكّ ،وعندماّ
وجههّالمضيءّتّذّكرنيّوقدمّإليه ّمحبتيّوخضوعي ‘.ففيّكربالءّوقعتّعينيّألولّ
تنظرّإلى ّ
ُ
مرةّعلىّحضرةّبهاءّ ّفماّأذكرّعنّذلكّالوجه ّالذيّرأيتهّأنّجمال ّذلكّالوجهّوكمالّهيئتهّ

ولطفّمحيّاهّالذيّالّيقدرّالقلمّعلىّوصفهّوكذلكّلمحاتهّالنافذةّونضارةّوجههّواعتدالّقوامهّ
فيّنفسيّتأثيراّعميًقاّ
وحالوةّابتسامهّوغ ازرةّضفائرّشعرهّالسوداءّالمتدليةّعلىّكتفيهّقدّأثرت ّ
ً

فقالّلي’ّ:أحمدّ ّألنكّبقيتّفيّكربالءّحتىّرأيتّبعينيكّوجهّالحسينّالموعودّ‘.فتذكرتّإذّ
ذاكّكالمّالبابّفحركتّهذهّالكلماتُّلبّيّإلى ّأعمقّدرجةّوشعرتّبأنيّمجبورّفيّذلكّالوقتّ
ّ
علىّأنّأعلنّبكلّروحيّوبماّأوتيتّمنّقوةّنبأّظهورّالحسينّالموعودّ.ولكنهّهمسّفيّأذنيّ

صبراّفإنّّالساعةّآتيةّقر ًيباّ ّولكنهاّلمّتدقّبعدّفأطمئنّواصبرّّ‘.ومنذّذلكّالوقتّزالتّ
قائالًً ’ّ:
انيّوطفحّالسرورّفيّقلبيّوكنتّإذّذاكّفقيراّجدّاّإالّأنّجميعّكنوزّاألرضّتالشتّ
جميعّأحز
ً
منّأمامّعينيّعندماّقارنتهاّبماّأمتلكّوهذاّمنّفضلّ ّيعطيهّلمنّيشاءّ ّّ".
ّ

سرّّواّماّعالنيةّبقوله"ّ:ياّ
بتّأيامّالسيدّكاظمّعلىّاالنتهاءّكانّيعظّمريديهّإماّ ّا
ّ
واذّقار

اّغرورّعلىّغروركمّ
ًّا
أحبائيّحذارّحذارّأنّتخدعكمّالدنياّبغرورهاّواحذرواّأنّتنسواّ ّوتزدادو
عليكمّبرفضّاللذاتّالدنيويةّوالممتلكاتّاألرضيّةّواألهلّفيّ ّ
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عاّ
بكمّتضرًّ
ّ
طلبّمرغوبّقلوبكمّوقلبيّ.وتفرقواّفيّكلّجهةّوتخلواّعنّمتعلقاتّالدنياّوادعوا ّر

أنّيهديكمّوالّتهنواّفيّعزمكمّحتىّتجدواّمنّاختفىّخلفّحجابّالعظمةّوواظبواّعلىّذلكّ
حتى ّأنّ ّموالكم ّوهاديكم ّالحقيقي ّيساعدكم ّبفضله ّويمن ّعليكم ّبمعرفته ّفكونوا ّثابتين ّإلى ّأنّ

ّهنيئا ّلمن ّيشرب ّمنكم ّكأس ّالشهادة ّفيّ
يختاركم
ّأصحابا ّله ّوتكونوا ّناصري ّأمر ّالموعودً .
ً

سبيلهّ ".
ّ

وفيّسنّالستينّمنّعمرهّودعّالسيدّكاظمّهذاّالعالمّوتركّوراءهّجماعةّمنّاألصحابّ

المخلصينّزهدواّفيّالدنياّوماّفيهاّ،وانتشرواّفيّالبالدّيبحثونّعنّالموعودّ .
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الفصل الثالث
ّ

إعالن دعوة الباب

بالءّفيّأولّمحرمّسنةّّ1260هجريّةّ(ّ22ينايرّ
ّ
أماّدعوةّالمالّحسينّالبشروئيّإلىّكر

سنةّّ1844ميالديّة)ّفقدّانعشتّقلوبّالمحزونينّمنّتالميذّالسيدّكاظمّالرشتيّوجددتّآمالهمّ
ارّأنّيهجرواّ
ارّوتكرًّا
فيّالمثابرةّوالدأبّعلىّالبحثّعنّمحبوبهمّ.وكانّالسيدّكاظمّيأمرهمّمرًّا
منازلهمّويتفرقواّفيّالبالدّويطهرواّقلوبهمّمنّكلّغرضّدنيويّويخصصواّأنفسهمّللبحثّعنّ

الموعودّالذيّكانّيشيرّإلىّقربّظهورهّ .
ّ

وبعد ّأن ّحث ّالمال ّحسين ّأقرانه ّعلى ّالسفر ّسافر ّهو ّإلى ّالنجف ّومعه ّأخوه ّمحمدّ

ابنّأختهّمحمدّباقرّحيثّجاءّأيضاّالمال ّعليّالبسطاميّالذيّكانّمنّأشهرّتالميذّ
حسنّو
ً

السيدّكاظمّ.ووصلّالمال ّحسينّإلى ّمسجدّالكوفةّحيثّقامّعلىّالعبادةّوالخلوةّلمدةّأربعينّ
يوماّ.وبعدّذلكّواصلّسيرهّإلىّبوشهرّعلىّالخليجّالفارسيّوهناكّابتدأّيسألّعنّمحبوبّقلبهّ
ًّ
وفيهاّاستنشقّطيبّاألنفاسّالتيّعبقتّممّنّكانّيقطنّتلكّالمدينةّمشتغالً ّفيهاّكتاجرّبسيطّ

وشاهدّروائحّالقدسّالتيّمألتّأرجاءّتلكّالمدينةّ .
ّ

نّشيئاّيجذبهّّّّ ّ
ولكنّلمّيقدرّعلىّالمكثّفيّبوشهرّوأحسّأ
ً
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إلى ّالشمال ّنحو ّشيراز ّحتى ّإذا ّوصل ّإليها ّطلب ّمن ّرفيقيه ّأن ّيذهبا ّإلى ّمسجد ّاإليلخانيّ
وينتظراهّهناكّإلىّأنّيلحقهماّوأخبرهماّأنّهّسوفّيصليّمعهماّصالةّالمغربّإنّّشاءّّ ّ .
ّ

وفيّذلكّاليومّبينماّكانّالمالّيتمشىّقبلّالغروبّببضعّساعاتّخارجّسورّالمدينةّإذّ

احّالجبينّالبساّعمامةّخضراءّقدّأقبلّإليهّوحيّاهّبابتسامةّمرحًباّبوصولهّ
أبصرّفجأةّشاباّوض
ً
ً
بالسالمة ّوعانق ّالمال ّحسين ّبمحبة ّواخالص ّكأنه ّصديق ّقديمّ .وقال ّالمال ّحسين ّعن ّتلكّ

المقابلةّالتاريخية"ّ :إنّالشابّالذيّقابلنيّخارجّأبوابّشيرازّأدهشنيّباشاراتّمحبتهّوألح ّفيّ
دعوتيّلزيارتهّألستريحّقليالً ّمنّوعثاءّالسفرّوسألتهّأنّيعفينيّمنّذلكّألنّرفيقي ّقدّعمالّ

تيبا ّلنزولي ّفي ّهذه ّالمدينة ّوهما ّبانتظار ّرجوعي ّفقال’ّ :اتركهما ّلحراسة ّ ّفهو ّال ّشكّ
تر ً

اّتفوهّبذلكّأمرنيّباتباعهّوكنتّقدّتأثرتّجدّا ّمنّاللطفّالذيّواجهنيّبهّأثناءّ
حافظهما‘ّ.ولمّ ّ
تبعتهّازدادّتعجبيّمنّهذهّالمفاجأةّومنّحسنّذوقهّوحالوةّصوتهّوكمالّهيئتهّ
محادثتهّولمّا ّ
ُ
ولمّتمضّبرهةّوجيزةّحتىّوجدتّنفسيّعندّبابّمنزلّظريفّ،طرقّبابهّففتحّلهّخادمّحبشيّ

ولماّدخلّعلىّالعتبةّأمرنيّباتباعهّقائالً"ّ:ادخلوهاّبسالمّآمنين"ّ(القرآنّ.)15:46وكانتّتحيتهّ

استبشرتّخيراّمنّالفالّالحسنّالصادرّمنّهذهّالكلماتّالتيّ
بقوةّّوجاللّّنفذاّإلىّأعماقّقلبيّو
ّ
ً
خاطبنيّبهاّوأناّواقفّعلىّعتبةّأولّمنزلّدخلتهّفيّشيرازّ،تلكّالمدينةّالتيّ ّ
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الصورةّغيرّمتوفرةّ ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالغرفةّالعلياّفيّمنزلّالبابّفيّشيرازّوهيّالتيّأعلنّفيهاّدعوتهّ ّ
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الصورةّغيرّمتوفرةّ ّ

الغرفةّالعلياّفيّمنزلّالبابّفيّشيرازّوهيّالتيّأعلنّفيهاّدعوته ّ
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الصورةّغيرّمتوفرةّ ّ

الغرفةّالعلياّفيّمنزلّالبابّفيّشيرازّوهيّالتيّأعلنّفيهاّدعوته ّ
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هاّسروراّالّمزيدّعليهّوقلتّفيّنفسيّلعليّأصلّ
سبقّأنّطفحّالسرورعلىّقلبيّمنّتأثيرّجو
ً

إلى ّبغيتيّأوّتقربنيّهذهّالزيارةّإلى ّمنّأبحثّعنهّوتقصرّعليّمدةّانتظاريّالطويلةّوبحثيّ
الشاق ّواذ ّدخلت ّالمنزل ّوتبعت ّمضيفي ّإلى ّغرفته ّشعرت ّبسرور ّال ّمزيد ّعليه ّوبمجرد ّأنّ
جلسنا ّأمر ّبالطشت ّواإلبريق ّوأمرني ّأن ّأغسل ّيداي ّوقدماي ّمن ّوعثاء ّالسفر ّفاستأذنت ّمنهّ
ّ.ثمّناولنيّمشروباّ
ألغسلّفيّالغرفة ّالمجاورةّولكنهّرفضّوشرعّيصب ّالماءّبنفسهّعلىّيدي
ً

لطيفا ّوطلب ّالسماور ّوجهز ّالشاي ّبنفسه ّوناولني ّمنهّ .وبعد ّأن ّغمرني ّبلطفه ّطلبت ّمنهّ
ًّ

االنصراف ّوقلت ّبأن ّصالة ّالمغرب ّقد ّاقتربت ّووعدت ّأصحابي ّأن ّألتحق ّبهم ّفي ّمسجدّ

الّبدّوأنكّتكونّقدّعلقتّعودتكّعلىّمشيئةّ ّويظهرّ
اإليلخانيّفبكلّاحترامّوهدوءّأجابنيُ ’ّ:

أنه ّما ّأراد ّذلك ّفال ّتخف ّمن ّخلف ّالوعدّ ‘.وكان ّبهاؤه ّواطمئنانه ّقد ّأسكتاني ّوقمت ّفأعدتّ
ّأيضا ّيصلي ّبجانبي ّوأثناء ّالصالة ّارتاحت ّنفسي ّمنّ
وضوئي ّوابتدأت ّفي ّالصالة ّوأخذ ّهو ً

تحيرهاّمنّغرابةّهذهّالمقابلةّومنّالبحثّالذيّتعلقتّبهّ .
ّ

ّ"وكانت ّتلك ّالليلة ّالعشيةّالسّابقةّعلى ّّ 5جمادى ّاألول ّسنةّّ 1260هجريةّ(الموافقّ

مساءّّ 22مايوّسنةّّ 1844ميالدية ّويقعّيومّّ 23مايوّفيّيومّالخميس)ّ.وكانّمضيفيّالشابّ
ابتدأّيحادثنيّبعدّالغروبّبنصفّساعةّوسألنيّقائالً’ّ:منّذاّالذيّ ّ
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ئيساّلكمّوهلّأعطاكمّمعلمكمّأوصاًفاّمفصل ًّةّوامتيازاتّّفيّموعودكم؟‘ّ
تعتبر ً
هّخلفاّللسيدّكاظمّر ً

فقلت’ّ:نعمّفإنّهّمنّالساللةّالطاهرةّوالعترةّالنبويةّومنّذريةّفاطمةّوأماّسنهّفأكثرّمنّالعشرينّ
أقلّمنّالثالثينّوعندهّعلمّلدنّيّوهوّمتوسطّالقامةّويمتنعّعنّشربّالدخانّوخالّمنّالعيوبّ
و
ُ
والعاهاتّالجسمانيةّ ‘.فسكتّهنيهةّثمّقالّبصوتّجهوري’ّ :انظرّهلّترىّهذهّالعالماتّفيّ

شخصي؟‘ّثمّعددّالعالماتّوأظهرّأنهاّجميعهاّتنطبقّعليهّفحصلتّعنديّدهشةّكبيرةّوقلتّ

لهّفي ّأدب’ّ :إنّالذيّننتظرهّهوّشخصّقدسيّليسّفوق
ّقداستهّويظهرّمنّاألمرّماّلهّقوةّ
ُ
فائقةّوشرائطهّوعالئمهّعديدةّفكمّأشارّالسيدّكاظمّإلى ّسعةّعلمهّوكمّكانّيقولّإنّعلوميّ

بالنسبةّلعلمهّكقطرةّمنّبحرّمماّوهبهّ ّوانّجميعّماّحصلتهّلمّيكنّإالّكذرةّمنّالترابّفيّ

مقابلة ّاتساعّمعارفهّوالفرق ّبينهماّشاسعّ ‘.وماّكدتّأتفوهّبهذهّالكلماتّحتىّشعرتّبالخوفّ
والخجلّبدرجةّلمّأتمكنّمنّإخفائهاّووبختّضميريّوعزمتّعلىّتغييرّأسلوبيّوتخفيفّحدتيّ
وعاهدتّ ّبأنهّلوّعادّللموضوعّفإنيّأقولّلهّبكلّخضوعّ:إذاّأردتّأنّتؤسسّدعوتكّفإنكّ

ّمديناّلكّلهذاّالخالصّ.
تخلصني ّوالّشك ّمنّعّبّءّ ّاالنتظارّو ّ
التشوق ّالذيّأثقلّكاهليّوأكون ً
وكنتّفيّابتداءّطلبيّ ّوبحثيّقدّجعلتّأمامّعينيّعالمتينّّأعرفّبهماّصحةّدعوىّالموعودّ

وهماّأوالًّرسالةّألفتهاّتختصّباألمورّّّّّّ ّ
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واألحوال ّالغامضة ّواألقوال ّالمتشابهة ّوالتعاليم ّالباطنية ّالصادرة ّمن ّالشيخ ّأحمد ّوالسيد ّكاظمّ

وصمّمت ّعلى ّأن ّالذي ّيحلّ ّهذه ّالمسائل ّأسلمه ّزمام ّأمري
ّيملي ّعليّ
ّوثانيا ّأطلب ّمنه ّأن ُّ
ً
تفسير ّعلى ّسورة ّيوسف ّبلغة ّوطريقة ّمغايرة ّلألصول ّالمعروفة ّفي ّزماننا ّذلك ّألني ّسبق ّأنّ
ًا

الً’ّ:إنّهذا ّليسّفيّمقدوريّفإنّالذيّيأتيّ
طلبتّمنّالسيدّتفسيراّعلىّهذهّالسورةّفامتنعّقائ ّ
ً

بعديّوهوّأعظمّمنيّسيكتبّتفسيراّلهاّبدون ّأنّيطلبهّأحدّوهذاّالتفسيرّهوّأكبرّاألدلةّعلىّ
ً

رفعةّشأنهّوعلوّمقامهّوأكبرّشاهدّعلىّصدقّدعوتهّ ‘.
ّ

"وبينما ّكنت ّمشتغالً ّبحل ّهذه ّاألمور ّفي ّعقلي ّقال ّلي ّمضيفي ّمرة ّأخرىّ’ّ :أمعنّ

النظرّهالّيمكنّأنّيكونّالشخصّالذيّيعنيهّالسيدّكاظمّإنماّهوّأنا؟‘ّفاضطررتّإذّذاكّأنّ
أقدمّلهّنسخةّمنّالرسالةّالتيّكانتّمعيّوسألتهّهلّلكّأنّتقرأّهذاّالكتابّوتتصفحهّبعينّ

الرضاّوتصفحّعماّتجدهّفيهّمنّضعفيّوتقصيريّ،فأجابنيّإلى ّطلبيّوفتحّالكتابّونظرّفيّ

بعضّصفحاتهّثمّأغلقهّوابتدأّيخاطبنيّوفيّظرفّبضعةّدقائقّكشفّليّعنّجميعّاألسرارّ

اّكثيراّمنّالحقائقّ
التيّفيهّوحلّجميعّمعضالتهّولماّأتمّماّأردتهّفيّبرهةّقصيرةّفس
ً
رّليّأيض ً
التيّلمّتوجدّفيّكتاباتّالشيخّأحمدّوالّالسيدّكاظمّوهذهّالحقائقّالتيّلمّأسمعهاّمنّقبلّكانتّ
لوّلمّتكنّضيفيّلكانّموقفكّخطيراّولكنّالرحمةّّّ ّ
تتلىّبطالوةّمبهجةّوقوةّفائقةّثمّقالّلي’ّ:
ً
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ّ غرفةّنومّالبابّفيّمنزلهّفيّشيراز

ّ الصورةّغيرّمتوفرة
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اإللهيّةّشملتكّفإنّهللّأنّيمتحنّعبادهّوليس ّللعباد ّأن ّيمتحنوه ّبماّعندهمّمن ّالموازين ّفهلّ
تعتبرّالحقيقةّالمشرقةّفيّباطنيّعاجزةّأوّتتهمّعلميّبالنقصّحاشاّ ّبلّينبغيّفيّهذاّاليومّ

لمللّاألرضّفيّالشرق ّوالغربّأنّيسرعواّإلى ّهذهّالعتبةّوعندهاّينشدون ّفضلّالرحمنّوكلّ
منّيترددّفيّذلكّفهوّفيّخسرانّمبينّ.أفالّيشهدّأهلّاألرضّأنّالغرضّاألصليّمنّخلقهمّ
إنما ّهو ّمعرفة ّ ّوعبادتهّ .إ ًذا ّينبغي ّلهم ّأن ّيقوموا ّبأنفسهم ّويبذلوا ّالجهد ّكما ّقمت ّأنتّ
ويطلبواّ،باالستقامةّوالثباتّ،محبوبهمّالموعودّ‘.ثمّشرعّيقول’ّ :واآلنّ ّوقتّانزالّالتفسيرّعلىّ

ةّالملكّوهوّأولّبابّمنّتفسيرهّ
سورةّيوسف‘ّ -وأخذّقلمهّوبسرعةّالّتكادّتصدقّنزلتّسور ُ
علىّسورةّيوسف ّ(المعروفّبقيومّاالسماء)ّ.وكانتّقوةّتأثيرّكلماتهّقدّزادتهاّحالوةّالصوتّ

الذيّكانّيتلوهاّبهّولمّيتوقفّلحظةّأثناءّتالوةّاآلياتّالتيّنزلتّمنّقلمهّحتىّتمتّالسورةّ.
أخيراّقمتّوأناّأقدمّرجالً ّوأؤخرّأخرىّ
وكنتّجالس
اّاستمعّمأسوراّمنّسحرّصوتهّوقوةّبيانهّو ً
ً
ً
واستأذنتّمنهّفيّاالنصرافّفأمرنيّبابتسامةّبالجلوسّقائالً’ّ:إذاّانصرفتّعلىّهذهّالحالّفإنّ

كلّمنّيراكّيقولّأنّهذاّالغالمّقدّفقدّرشدهّ‘.وكانتّالساعةّإذّذاكّالثانيةّواحدىّعشرّدقيقةّ
بعدّالغروبّمنّليلة ّّ 5جمادى ّاألولّسنةّّ 1260هجريةّ(ّ 23مايوّسنةّّ 1844ميالدية)ّ .ثمّ

قالّلي’ّ:إنّهذهّالليلةّوهذهّالساعةّسيحتفلّبهاّ ّ
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ّ ّالصّورةّغيرّمتوفرة
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فيّاأليّامّاآلتيةّكأعظمّاألعيادّوأهمهاّفاشكرّ ّالذيّأوصلكّإلى ّمرغوبّقلبكّوأشربكّمنّ

رحيقّكالمهّالمختومّ،طوبىّللذينّهمّإليهّواصلونّ ّ‘.
ّ

"ثمّالتفتّالي ّوخاطبنيّبقوله’ّ :يا ّمن ّهوّأولّمنّآمنّبيّحًقاّإننيّأناّبابّ ّوأنتّ
نفساّمنّتلقاءّأنفسهمّويعترفون ّبرسالتيّوسينشدنيّ
ّ
الّبدّ ّ
بابّالبابّو ُ
أنّيؤمنّبيّثمانيّعشرة ّ ً

كلّواحدّمنهمّعلىّانفرادّبدونّأنّيدعوهمّأحدّأوّينبههمّإليهاّوعندماّيتمّعددهمّيجبّانتخابّ
أحدهمّلمرافقتيّإلى ّالحجّإلى ّمكةّوالمدينةّوهناكّأبلغّالرسالةّاإللهيّةّإلى ّشريفّمكةّثمّأرجعّ

إلى ّالكوفة ّوفي ّمسجد ّتلك ّالمدينة ّّأُظهر ّاألمر ّوعليك ّاآلن ّأن ّتكتم ّعن ّأصحابك ّوعن ّكلّ
شخصّآخرّهذاّاألمرّوواصلّاالنقطاعّفيّمسجدّاإليلخانيّوواظبّعلىّالدرسّفيهّواحذرّأنّ

ّتُظهرّمكنونّهذاّالسّرّمنّسلوككّأوّهيئتكّإلىّوقتّمفارقتيّللحجازّوسأعينّلكلّمنّالثمانيّ

نفساّرسالتهّومهمتهّوسأعرفهمّكيفيةّتبليغّكلمةّ ّواحياءّالنفوسّ‘.ولمّاّأتمّهذهّالكلماتّ
عشرةّ ًّ
ّ
أمرنيّباالنصرافّ.وأماّأناّفأحسستّبوجودّقوةّوشجاعةّالّيقدرّالعالمّبأجمعه ّعلىّمقاومتهاّ
بلّلوّاجتمعّأهلّاألرضّوماّعندهمّمنّقوةّلرأيتّفيّنفسيّمنّالجسارةّماّأقاومّبهّهجومهمّ

وحديّفكأنّالوجودّأماميّكقبضةّمنّترابّفيّيديّ .
ّ

ّّ"وفيّهذهّاالثناءّكانّالبابّيدعونيّلزيارتهّويرسلّليّذلكّّ ّ
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غرفةّوالدةّالبابّفيّمنزلّالبابّفيّشيراز ّ
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الترحيب ّوكلما ّزرته ّكنت ّأصرف ّالليل ّبتمامه ّعنده ّوأبقىّ
الخادم ّالحبشي ّبرسالة ّالمحبة ّو ّ

اّمنّحالوةّحديثهّمتناسياّالدنياّوماّفيهاّ.وقالّليّ
مستيق ً
ظاّإلى ّمطلعّالفجرّلدىّأقدامهّمبهوتً
ً
ّشخصا ّمن ّأصحابك ّوعليك ّأن ّتظهر ّلكلّ
ّباكر ّثالثة ّعشر
مضيفي ّذات ّليلة’ّ :سوف ّيأتي ًا
ً
منهم ّمحبتك ّالزائدة ّوال ّتتركهم ّوشأنهم ّألنهم ّخصصوا ّحياتهم ّلطلب ّالمحبوب ّوادع ّ ّأنّ

يمكنهمّبمنّهّوكرمهّعلىّأنّيسيرواّباطمئنانّفيّهذاّالصراطّ ‘.
ّ

"وفي ّصبيحة ّذلك ّاليوم ّفي ّوقت ّالفجر ّبعد ّعودتي ّمن ّمنزل ّالباب ّجاء ّالمال ّعليّ

البسطاميّإلىّمسجدّاإليلخانيّومعهّباقيّأصحابهّالذينّأخبرنيّعنهمّالبابّ.وفيّالحالّقمتّ
الً’ّ:إنكّ
لهمّبواجبّالضيافةّوبعدّمرورّبضعةّأيامّكلمنيّالمالّعليّنيابةّعنّباقيّأصحابهّقائ ّ

لتعلمّعظيمّثقتناّفيك...وطبًقاّألمركّقدّتركناّأوطانناّللبحثّعنّموعودناّالمحبوبّواآلنّنرىّ
فيّمالمحّوجهكّأنّالترقبّقدّانتهىّوانّاالضطرابّقدّزالّولذلكّنرجوكّأنّتخبرناّعنّسببّ

يضاّمنّعّبءّاالنتظارّوالشكّ ‘.فأجبتهّ...’ّ :الّتطمحّفيّأنّتنالّ
ذلكّحتىّنتخلصّنحنّأ ً

منيّهذاّالمرغوبّوثقّبهّفسوفّيسددّخطواتكّويهدئّروعّقلبكّ "ّ‘.
ّ

فأسرع ّالمال ّعلي ّإلى ّأصحابه ّوأخبرهم ّبما ّدار ّبينه ّوبين ّالمال ّحسين ّمن ّالحديثّ

التضرعّكشفّالحجابّالذيّ ّ
وأشعلّفيّقلوبهمّالرغبةّفيّالبحثّوتفرقواّللخلوةّطالبينّبالصومّو ّ
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الصورةّغيرّمتوفرةّ ّ

السلّمّالمؤديّإلىّغرفةّإعالنّالدعوة ّ
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حالّبينهمّوبينّمعرفةّمحبوبهمّ.وفيّثالثّلياليّالخلوةّبينماّكانّالمالّعليّالبسطاميّمستغرًقاّ

أىّرؤياّفظهرّأمامّعينيهّنورّتحركّأمامهّفتبعهّوهوّمأخوذّمنّبهجتهّإلى ّأنّ
ّ
فيّالصالةّر
مغتبطّفرحاّوفتحّ
أدىّبهّذلكّإلى ّمحبوبهّالموعودّفانتبهّفيّتلكّالساعةّفيّنصفّالليلّوهو ّ
ً
بابّمخدعهّوأسرعّإلىّالمالّّحسينّوارتمىّفيّأحضانهّوعانقهّالمالّحسينّبغايةّالمحبةّقائالًّ:

الحمدّهللّالذيّهداناّوماّكناّلنهتديّلوالّأنّهداناّ ّ".وفيّفجرّذلكّاليومّذهبّالمال ّحسينّ
"
ُ
اقفا ّعلى ّالباب ّفعرفهما ّوحياهماّ
يتبعه ّالمال ّعلي ّإلى ّمنزل ّالباب ّفرأيا ّذلك ّالخادم ّالحبشي ّو ً

الً’ّ:إنهّسيحضرّفيّ
الً"ّ:قبلّالفجرّأمرنيّسيديّأنّأفتحّبابّالمنزلّوأنتظرّعلىّعتبتهّقائ ّ
قائ ّ
الصباحّباكراّضيفانّفباسميّرحبّبهماّوُقلّلهماّادخالّبسالمّباسمّ ّ "‘.
ً
ّ

وكانت ّمقابلة ّالمال ّعلي ّالبسطامي ّمع ّالباب ّشبيهة ّبمقابلة ّالمال ّحسين ّولم ّتختلفّ

عنهاّإال ّفيّأنّالمقابلةّالسابقةّكانتّتدورّحولّالحججّوالبراهينّعلىّرسالةّالبابّبينماّفيّ
هذه ّالدفعة ّسادت ّروح ّالخضوع ّوالخشوع ّالتام ّوامتألت ّالغرفة ّبالحياة ّمن ّأثر ّتلك ّالقوةّ

السماويةّ.وكذلكّوجدّكلّواحدّمنّمرافقيّالمال ّعليّاالثنيّعشرّاآلخرينّمحبوبهّكلّ ّبدورهّ
وبكاملّسعيهّوجدّهّفرآهّالبعضّفيّالرؤياّوالبعضّاآلخرّأثناءّصلواتهّومنهمّمنّوجدهّأثناءّ

وعينواّ ّ
ةّالبابّودعواّبحروفّالحيّوكملّمنهمّسبعةّعشرّحرًفاّ ُّ
التهّوتشرفّهؤالءّبحضر
ّ
تأم
ُ
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الًّللبابّوأُمناءّلدينهّوناشرينّلنفحاتهّ .
ّ ُرس ّ
ّ

وتكلمّالبابّأثناءّمحادثتهّمعّالمال ّحسينّذاتّليلةّقائالً"ّ:قدّآمنّسبعةّعشرّحرًفاّ

وانضموا ّللواء ّدين ّ ّولم ّيبق ّإالّحرف ّواحد ّإلتمام ّالعدد ّفعلى ّهؤالء ّالحروفّالقيام ّلدعوةّ
األمرّوتأسيسّدينّ ّوسيأتيّالحرفّاألخيرّفيّالليلةّالقادمةّليكملّالعددّ ".
ّ

متبوعا ّبالمالّ ّحسينّإذّ
اجعاّإلى ّمنزلهّ ً
ففيّاليومّالتاليّفيّالغروبّبينماّكانّالبابّر ً

ظهرّشابّعليهّغبارّالسفرّواقتربّمنّالمال ّحسينّوعانقهّوسألهّإذاّكانّقدّوصلّإلى ُّبغيتهّ

فاجتهدّالمالّحسينّأنّيهدئّروعهّوطلبّمنهّأنّيترقبّووعدّبارشادهّفلمّيقبلّذلكّالشابّأنّ

يلتفتّإلى ّ ُنصحهّووجهّنظرهّإلى ّالبابّوقالّللمالّ ّحسين"ّ :لماذاّتكتمّعنيّ.فإنيّأعرفهّمنّ
هيئتهّوانيّأشهدّفيّسريّأنهّالّيقدرّأحدّخالفهّفيّالشرقّوالغربّأنّيدعيّأنهّالحقّّ".فدهشّ

المالّحسينّمنّكلماتهّواعتذرّإليهّوطلبّمنهّأنّيضبطّحواسهّحتىّيأتيّالوقتّالذيّيقدرّفيهّ
أنّيبوحّلهّبالحقّوتركهّمسرًعاّنحوّالبابّوأخبرهّبماّدارّبينهّوبينّذلكّالشابّمنّالحديثّ

ّكنا ّفي ّعالم ّالروح ّنتحادث ّمع ّذلك ّالشابّ
فأجابه ّالباب"ّ :ال ّتدهش ّمن ّذلك ّالمسلك ّفاننا ُ
ونعرفهّمنّقبلّوكناّننتظرّقدومهّفاذهبّإليهّوأحضرهّأمامناّ ".

ّّّّّ ّ

وقدّكملّعددّالتالميذّالمنتخبينّبقبولّالقدوسّلدعوةّالبابّواسمهّمحمدّعليّوينتميّ

منّطرفّوالدتهّإلىّساللةّّّ ّ
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اإلمام ّالحسنّأكبرّأحفادّالرسولّوكانّمولدهّفيّبارفروشّفيّإقليم ّمازندرانّوامتازّعنّبقيةّ

األصحابّبالهدوءّوالسكينةّودماثةّاألخالقّ.ولماّوصلّالقدوسّإلى ّشيرازّواعتنقّاألمرّكانّ

يماناّتامّاّلمّيصلّإليهّ
ّعاماّ.ومعّصغرّسنهّأظهرّشجاعةّنادرةّوا ً
لهّمنّالعمرّاثنانّوعشرون ً
أحدّخالفهّمنّاتباعّموالهّ .
ّ

أماّجميعّحروفّالحيّفقدّتشرفواّبحضورّالبابّماّعداّالطاهرةّ(وكانتّمنّ ُذريةّالمالّ

صالحّالبرقانيّمنّأشهرّأُسرّقزوين)ّودعاهاّالسيدّكاظمّالرشتيُّقرة ّالعينّووافقّالبابّعلىّ
خطابا ّمع ّزوج ّأختها ّالمدعو ّمحمد ّعلي ّوطلبت ّمنه ّأن ّيقولّ
لقب ّالطاهرة ّلها ّفأرسلت ّله ّ ً

للبابّ ّ:

"لمعاتّوجهكّأشرقتّّّّّّّّّّّّّوضياءّطلعتكّاعتلى ّ

ّ

قالتّألستّبربكمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّقلناّبلىّقلناّبلىّ ".

ّمحرم ّسنة ّّ1235
ّوولد ّفي ّشيراز ّفي ّأول ّشهر ّ
أما ّالباب ّفاسمه ّالسيد ّعلي ّمحمد ُ

هجريّةّ(ّ 20أكتوبرّسنةّّ 1819ميالديّة)ّمنّبيتّمشهورّبالشرفّواالنتماءّإلى ّالرسولّوأعلنّ
بعدّأنّبلغّمنّالعمرّخمسا ّوعشرينّسنةّوأربعةّأشهر ّوأربعةّأيامّ.وتوفيّوالدهّمحمدّ
ًّ
دعوته ّ
رضاّوهوّطفلّوكفلهّخالهّالحاجّالميرزاّالسيدّعليّأحدّالشهداءّفيّاألمرّ.وسلمهّخالهّإلىّ
معلمّيدعىّالشيخّعابدّومماّقالّعنهّمعلمهّأنّه"ّ:الّيمكنّمعاملتهّكطفلّعاديّألنيّأشاهدّفيهّ

اّفيوما ّ
ّ".وكانتّتظهرّعليهّيوم
قوةّعظيمة
ً
ً
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أخيرّخالهّإلى ّإخراجهّمنّ
عالئمّالحكمةّالفائقةّالحدّ ّوالخارجةّعنّحدودّالبشريةّحتىّاضطرّ ّ ًّا

المدرسةّواّشراكهّمعهّفيّالتجارةّوفيهاّأظهرّنجابةّوعظمةّوقوةّالّيصلّإليهاّإالّّالقليلونّ ّ.
ّ
ّّّ ّ

وبعد ّبضعة ّسنين ّوفي ّسن ّالثانية ّوالعشرين ّتزوج ّالباب ّوولد ّله ّابن ّيدعى ّأحمد ّ–ّ

كنا ّزائدّالفصاحةّوالبالغةّوسريعّالكتابةّ.
توفيّوهوّطفلّ.وكانّالبابّوسيمّالطلعةّحليما ّسا ًّ
ًّ

طفّوكمالّالمحياّمماّال ّتقدرّأيّ ّعبارةّ
اّيرىّبهيئةّالخشوعّوالخضوعّواالنجذابّواللّ
كانّدائم ُ
ُ
ً
علىّوصفهّ.وكانّالجميعّيشهدون ّبطهارةّأخالقهّونبالةّصفاتهّونكرانّذاتهّوشدةّصدقهّوتقواهّ

ّفاها ّإال ّبما ّحرك ّأعماق ّالقلوب ّوكان ّيسر ّالمتدينينّ
وكان ّأصدقاؤه ّيؤكدون ّأنّه ّلم ّيفتح ًّ
المتمسكينّلشدة ّاحترامهّللرسول ّواألئمةّوأصحابهم ّفيّكل ّعباراته ّوفي ّالوقت ّنفسه ّكان ّفيّ

احّالمستمعينّويحدثّفيهمّاشتعاالًّ ّ.
أحاديثهّالخاصةّيبهجّأرو
ُ
ّ

وكان ّالباب ّيصرف ّغالب ّأوقات ّالتجارة ّفي ّبوشهر ّوفي ّوقت ّالصالة ّوالعبادة ّكانّ

ّحيثّسوفّيشرقّكوكبّالحقّعلىّالعالمّ .
يتوجهّدائماّإلىّجهةّطهرانّشماالً
ُ
ً
ّ

ّ

ّاختار ّالباب ّالقدوس ّ(الثامن ّعشر ّمن ّحروف ّالحي) ّلمرافقته ّإلى ّمكة ّوقال ّللمالّ

حسينّالبشروئي"ّ:إنّأيامّاجتماعناّقدّقاربتّاالنتهاءّفشمّرّالذيلّوقمّلتبليغّأمريّوالّتخفّألنّ

ربّالعهدّيساعدكّويحيطكّبحفظهّوينقلكّمنّنصرّإلىّنصرّ .
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فسرّفيّالبالدّوُقمّعلىّالنداءّبصوتّمرتفعّوقل’ّ :استيقظواّاستيقظواّقدُّفتحّبابّ ّوسطعّ
نور ّالصّبح ّبأشعته ّعلى ّجميع ّالعالم ّوظهر ّالموعود ّفمهدوا ّالطريق ّأمامه ّيا ّأُمم ّاألرض ّوالّ
تحرمواّأنفسكمّمنّبدائعّفضلهّوالّتغمضواّأعينكمّعنّساطعّبهائهّ‘.ولمّاّتصلّإلىّطهرانّفيّ

ّلوّكشّفّ ّالنقلبتّاألرضّإلى ّجنّاتّعدنّ(إشارةّإلى ّحضرةّبهاءّ )ّوأصبوّ
تلكّالمدينةّسر ُ

إلىّأنكّسوفّتشاركّفيّذلكّالفضلّوتعترفّببهائهّومجدهّ ".
ّ

وكذلكّأحضرّالبابّالمالّعليّالبسطاميّوتكلمّمعهّبكلماتّالمحبةّوالسرورّوأمرهّأنّ
ُ

يسافرّويبلغّأمرهّفذهبّوهوّمستسلمّإلرادةّالمولىّومستعدّألنّيسفكّدمهّفيّسبيلهّوأخذّيتكلمّ

عن ّظهور ّالباب ّبال ّخوف ّوال ّوجل ّفقاموا ّعليه ّووجهوا ّإليه ّإهانات ّشديدة ّوأوثقوه ّباألغاللّ

نهّنفيّإلى ّالقسطنطينيةّويعتقدّالبعضّأنّهّأثناءّ
وأرسلوهّإلى ّبغدادّوّأُّودعّالسجنّهناكّ.ويقالّإ ُ
الطريقّمرضّوتوفيّويعتقدّالبعضّاآلخرّأنهّتجرعّكأسّالشهادةّ.ومهماّيكنّأمرّختامّحياتهّ

فهوّأولّمنّتألمّوضحىّفيّسبيلّ ّوأولّمنّوضعّحياتهّعلىّمذبحّالتضحيةّ .
ّ

الً"ّ:ياّأصحابيّ
ودعاّالبابّباقيّحروفّالحيّوأمرّكلّواحدّبمهمةّخاصةّوودعهمّقائ ّ

ُمناءّعلىّسرهّ.فعلىّكلّ ّمنكمّأنّّ
ّ
ّفيّهذاّاليومّواّنّكمّمختارون ّأ
ّ
األعزاء ّأنتمّحاملون ّللواءّ
تظهرّمنهّصفاتّ ّوأنّتتجلىّفيّأقوالهّوأفعالهّعالئمّالصدقّّّ ّ
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الصورةّغيرّمتوفرة ّ

المدخلّلمنزلّالبابّفيّشيرازّالذيّّأعلنّفيهّدعوته ّ
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الصورةّغيرّمتوفرة ّ

البابّوالشباكّاألصليانّلمنزلّالباب ّ
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الصورةّغيرّمتوفرة ّ

شجرةّالبرتقالّالتيّغرسهاّالبابّفيّحديقةّمنزلهّفيّشيراز ّ
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القوة ّوالعظمة ّحتى ّأن ّأعضاء ّجسمكم ّتشهد ّبنبالة ّمقصدكم ّوطهارة ّحياتكم ّوصدق ّإيمانكمّ
و ّ

وعلوّ ّمنزلتكمّألنيّأقولّلكمّإنّهذاّهوّاليومّالذيّتكلمّعنهّ ّفيّكتابهّ(القرآن)ّ.تفكرواّفيّ
كلمات ّالمسيح ّإلى ّتالميذه ّعندما ّأرسلهم ّلتبليغ ّأمر ّ ّقال ّلهم ّوهو ّيأمرهم ّبالقيام ّإلتمامّ
المأموريةّالمكلفينّبها’ّ:إنكمّكالنارّالمشتعلةّفيّظالمّالليلّالموقدةّعلىّذروةّالجبلّ.فليكنّ
ّساطعا ّأمام ّجميع ّاألنظارّولتكنّطهارة ّأخالقكمّوشدةّانقطاعكم ّعلى ّشأنّيتقربّأهلّ
نوركم
ً

األرضّبهاّإلىّاألبّالسماويّمنبعّالطهارةّوالفضلّويتعرفونّإليهّفأنتمّأبناؤهّالروحانيونّعليكمّ

ّيملّحّّ.
أن ّتظهروا ّبأعمالكم ّفضائله ّوتشهدوا ّبعظمته ّفأنتم ّملح ّاألرض ّفإذا ّفسد ّالملح ّفبماذا ُ
يجبّأنّيكون ّانقطاعكمّبحيثّأنكمّإذاّدخلتمّمدينةّلتبليغّأمرّ ّفالّتنتظرواّمكافأةّمنّأهلهاّ
بل ّإذا ّخرجتم ّمنها ّفانفضوا ّالغبار ّمن ّأقدامكم ّفكما ّدخلتموها ّطاهرين ّكذلك ّاخرجوا ّمنهاّ

طاهرين ّألني ّالحقّأقول ّلكم ّإن ّأباكم ّالسماوي ّمعكم ّوينظر ّاليكم ّفإذا ّكنتمّأمناء ّألمره ّفإنهّ

يدفعّأليديكمّكلّثروةّالعالمّويرفعكمّعلىّحكامّوملوكّاألرضّ‘.فياّحروفيّالحقّأقولّلكمّإنّ

ّمنّأيامّالرسلّالسابقينّفأنتمّشهداءّفجرّيومّ ّالموعودّالشاربونّمنّ
ّ
هذاّاليومّهوّأرفعّوأجل
كأسّوحيهّالمختومّفاغسلواّقلوبكمّعنّأدرانّالشهواتّفيّهذهّالدنياّواجعلواّزينتكمّفضائلّالمألّ

األعلىّ...فقدّانتهتّاأليامّالتيّكانتّفيهاّالعبادةّالمقرونةّ ّ
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بالكسلّوالفتورّكافيةّواآلنّقدّأتىّالوقتّالذيّالّتصعدّفيهّاألعمالّإلى ّعرشهّإالّإذا ّكانتّ

طاهرةّنقيةّوالّتكونّمقبولةّلديهّإالّإذاّكانتّخاليةّمنّأثرّالدنسّّ...فقدّدعاكمّربكمّإلىّهذاّ

غبةّوشهوةّأرضيةّفأنتمّالحروفّاألولىّالتيّ
ّ
المقامّوستصلون ّإليه ّإذاُّدستمّتحتّأقدامكمّكلّر
نبتتّمنّالنقطةّاألولىّ(الباب)ّفتضرعواّإلى ّ ّأنّالّتعوقكمّالشؤون ّاألرضيةّوالّالشهواتّ

الدنيويةّألنيّّأُعدكمّلمجيء ّيومّعظيمّ.وأمّاّسر ّذلكّاليومّفمستورّالّينكشفّاآلنّألنّ ّمولودّ
ّوأشرف ّالناس ّفي ّهذا ّالزمان ّفانتشروا ّفي ّجميع ّالجهات ّوأعدّّواّ
ذلك ّاليوم ّالجديد ّيفوق ّأعقل ّ
ّدائماّ
الطريق ّلمجيئه ّبأقدامّ ّثابتةّ ّوقلوبّ ّطاهرةّ ّوال ّتنظروا ّإلى ّضعفكم ّبل ّاجعلوا ّأنظاركم ً

متوجهةّإلىّالقوةّالقاهرةّمنّربكمّوالهكمّالقديرّ ّ".
ّ

إقليماّيقومّفيهّعلىّالتبليغّ
بهذهّالكلماتّأحيىّالبابّإيمانّتالميذهّوخصصّلكلّّمنهمّ ًّ

همّجميعاّأنّيمتنعواّعنّاإلشارةّإلى ّاسمهّوشخصهّوأنّينادواّفقطّبأنّبابّالموعودّقدّ
وأمر
ً

انفتحّوأ نّحجتهّكاملةّوبرهانهّقائمّوأنّكلّمنّيؤمنّبهّفقدّآمنّبجميعّأنبياءّ ّومنّأنكرهّفقدّ
ّ
أنكرّأولياءهّ ّ.
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الفصل الرابع
ّ

سفر المال حسين إلى طهران

وكانتّالكلماتّالتيّخاطبهّبهاّالبابّتتردّدّفيّآذانّالمالّ ّحسينّأثناءّسياحتهّفأينماّ

ذهبّوفيّأيّمجمعّكانّ،كانّيخاطبّالجمهورّبكلّجرأةّويبلغهمّالرسالةّالتيّعهدّبهاّإليهّ

السيدّالمحبوبّوشرعّالناسّيعارضونّآراءّالمالّّحسينّبكلّجرأةّوجهالةّبقولهمّإنّهّيدعوناّبكلّ
قوةّوشجاعةّألمرّجديدّآخرّأقوىّوأثبتّويقولّعنّصاحبهّأنهّذوّكتابّسماويّولكنّالمالّّ
حسينّلمّيقعّفريسةّلتدابيرّاألعداءّواستمرّفيّعملهّبدونّأيّعائقّ.ومنّبينّأشرافّإصفهانّ

الذين ّاعترفوا ّباألمر ّالمير از ّمحمد ّعلي ّالنهري ّالذي ّاقترنت ّابنته ّبالغصن ّاالعظم(ّ .زواجّ
حضرةّعبدّالبهاءّبمنيرةّخانمّ)ّ .
ّ

نصراّللبابّوآمنّالعديدونّوسافرّمنّهناكّإلىّ
وكانتّرحلةّالمالّحسينّإلىّإصفهانّ ً

كاشانّوكانّأولّمنّآمنّفيّكاشانّالحاجّميرزاّجانيّالملقبّپّرپاّ.ووصلّالمال ّحسينّإلىّ

طهرانّونزلّفيّإحدىّغرفّمدرسةّالميرزاّصالحّالتيّتسمىّبمدرسةّپامنارّ.ومماّرواهّالميرزاّ
موسى ّكليم ّأخّحضرةّبهاءّ ّماّيأتي"ّ :سمعتّالمال ّمحمدّالمعلمّأحدّأهاليّنورّوالذيّكانّ

قاطناّفيّنفسّالمدرسةّ-أيّمدرسةّالميرزاّصالحّفيّطهرانّ ّ-
ً
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ّ ّاآلقاّكليمّأخّحضرةّبهاء

ّ ّالصورةّغيرّمتوفرة
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يقول’ّ :إنني ّزرت ّالمال ّحسين ّفي ّغرفته ّولما ّسألني ّعن ّموطني ّأجبت ّأنّي ّمن ّنور ّفيّ

ّبزرگّ
الً’ّ :أخبرني ّهل ّيوجد ّاليوم ّمن ّبين ّأفراد ّعائلة ّالمرحوم ّالمير از ّ
مازندران‘ ّفسألني ّقائ ّ

النّوري ّ(والدّحضرةّبهاءّ )ّالذيّاشتهرّبأخالقهّوآدابهّوعلومهّمنّقامّمقامهّفيّحفظّهذاّ
البيتّالشهير؟‘ّفأجبته’ّ :نعمّيوجدّبينّأنجالهّاآلنّمنّامتازّبسمو ّاألخالقّالتيّاشتهرّبهاّ

والدهّ .وقد ّبرهن ّبطهارة ّحياته ّوعلو ّكعبه ّومحبته ّوشفقته ّوحريته ّبأنّه ّالسليل ّالشريف ّلذلكّ

الوالدّ‘.فسألنيّعنّأعمالهّفأجبته’ّ:إنّهّيؤاسيّالفقيرّويطعمّالجائعّ‘.وسألنيّعنّرتبتهّفأجبتهّ:

’ليسّلهّلقبّسوىّأنّهّصاحبّالمسكينّوالغريبّوأمّاّاسمهّفحسينّعليّوعمرهّثمانّوعشرونّ
ّمتعجبا ّمن ّحالة ّالسرور ّالتي ّكانت ّتبدوّ
سنةّ ‘.وكان ّالمال ّحسينّيسأل ّأسئلته ّبلهفّوكنت
ً
عليهّعندماّكانّيسمعّاإلجابةّعنّكلّسؤالّثمّالتفتّاليّبوجهّمفعمّبالسرورّواالطمئنانّوقالّ

ّملفا ّفي ّقطعةّ
نعما
ّومرحباّ ‘.فأعطاني ً
ً
لي’ّ :هل ّلك ّأن ّتوصل ّإليه ّوديعة ّمني؟‘ ّفأجبتهً ’ّ :

الً’ّ :إذا ّتكرم ّباإلجابة ّفأعلمني ّبردهّ‘.
ّباكر ّعند ّالفجر ّوزاد ّقائ ّ
قماش ّوأمرني ّأن ّأسلمها ّله ًا
فأخذتّمنهّالملفّوعندّطلوعّالشمسّذهبتّلتنفيذّرغبتهّفلماّوصلتّإلىّمنزلّحضرةّبهاءّ ّ

اقفاّبجوارّالبابّوماّكدتّأعلمهّبمهمتيّحتىّذهبّداخلّالمنزلّ
وجدتّأخاهّالميرزاّموسىّو ً

وعادّمرحًباّبيّ.فدخلتّإلى ّحضورهّوقدّمتّالملفّإلى ّالميرزاّموسىّالذيّوضعهّأمامّحضرةّ

بهاءّ ّفأمرنيّ ّ
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تفعّوجلستّمفتوناّ
بالجلوسّوفتحّالملفّونظرّفيّمحتوياتهّوابتدأّيقرأّبعضّعباراتهّبصوتّمر
ً

منّاستماعيّلحالوةّصوتهّونغماتهّوبعدّأنّأتم ّقراءةّصحيفةّمنّالملفّالتفتّإلى ّأخيهّوقالّ
له’ّ :ياّموسىّماذاّتقولّأليسّكلّمنّيعتقدّبالقرآنّويعترفّبمنبعهّالسماويّالّيسعهّأنّيترددّ
ولوّلحظةّفي ّأنّ ّهذهّالكلماتّقدّتجلتّبنفسّالقوةّالمحييةّلألرواحّواالّفإنّهّيخطئ ّفيّحكمهّ
ويضلّعنّصراطّالعدل؟‘ّولمّيزدّعلىّذلكّإالّّأنّهّأمرنيّبأنّآخذّمعيّإلىّالمالّحسينّهديةّ

منّالسكرّوعلبةّمنّالشايّوأنّأبلغهّتقديرهّومحبّته(ّ.وكانّالشايّوذلكّالنوعّمنّالسكرّنادرينّ

فيّذلكّالوقتّفيّإيرانّوكانّيتبادلهاّالعظماءّبرسمّالهدايا)ّ .
ّ

ّ

ّمفعما ّبالفرح ّورجعت ّإلى ّالمال ّحسين ّوسلّمته ّالهدية ّوأبلغته ّالرسالة ّفما ّأشدّّ
ّ"فقمت
ً

فرحهّواغتباطهّإذّ ّذاكّفالّتقدرّالكلماتّأنّتعبرّعنّشدةّتأثرهّفقامّعندّابالغهّالرسالةّعلىّ
أخذّالهديةّمنّيديّوقبلهاّبلهفّشديدّثمّعانقنيّوقبلنيّ.وقدّكنتّمتعجباّ
أحنىّرسهّو
ّأ
قدميهّو
ً
منّسلوكّالمال ّحسينّوقلتّفيّنفسيّماذاّعسىّأنّتكون ّالصلةّالتيّجمعتّهذينّالروحينّ
وما ّالذي ّأشعل ّمثل ّهذه ّالصحبة ّالحارة ّفي ّقلبيهما ّولماذا ّظهر ّمن ّالمال ّحسين ّمثل ّهذاّ

السرورّعندّنظرهّلمثلّهذهّالهديةّالبسيطةّمنّطرفّحضرةّبهاء ّمعّأنّأبهةّالملكّوالعزّالّ
أهميةّلهماّفيّنظرهّوكنتّمتحي ًراّفيّفكريّولمّأتمكنّمنّحلّّ ّ
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ذلكّاللغزّ ّ.
ّ

الّتخبرّأحداّ
"ولمّتمضّأيامّحتىّسافرّالمالّّحسينّإلىّخراسانّوعندّالوداعّقالّلي’ّ:
ً

اّمكتوماّفيّصدركّوالّتفشّاسمهّألنّّالذينّيحسدونهّعلىّ
بماّسمعتّوشاهدتّفاجعلّذلكّسر
ً

ّلضره ّواطلب ّمن ّ ّالقدير ّأن ّيحفظه ّفبواسطته ّيرفع ّالمستضعفون ّويغنىّ
مقامه ّسيقومون ّ

ّاألمرّمحجوباّاآلنّعنّأنظارناّفعليناّأنّنرفعّنداءّهذاّاليومّ
الفقراءّويعزّالمساكينّوسيبقىّسر
ّ
ً

الجديد ّوندعو ّجميع ّاألمم ّواألقوام ّإلى ّهذه ّالرسالة ّالربانية ّوسوف ّيفدي ّالكثيرون ّفي ّهذهّ

المدينةّأرواحهمّفيّهذاّالسبيلّ.ومنّهذهّالدماءّترتويّشجرةّ ّوتنموّحتىّيستظلّفيّظلّهاّ

جميعّالخالئقّ "‘.
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الفصل الخامس
ّ

رحلة حضرة بهاء هللا إلى مازندران

كانّأولّماّقامّبهّحضرةّبهاءّ ّمنّالرحالتّلنشرّتعاليمّالبابّفيّموطنهّنورّفيّ

تاكورّمحلّوجودّأمالكّوالدهّوحيثّيوجدّلهّفيهّقصرّوكانّألبيهّ
ّ
إقليم ّمازندرانّ.فانتقلّإلى ّ

الوزير ّالمرحوم ّمنزلة ّيحسده ّعليها ّأقرانه ّفكانت ّثروته ّالواسعة ّوساللته ّالعريقة ّفي ّالنسبّ

وكرامتهّالتيّالّتدانىّورتبتهّالعاليةّموضعّّإعجابّكلّمنّعرفهّ.ولماّزارّحضرةّبهاءّ ّإقليمّ

نورّحضرّلمقابلتهّجم ّغفيرّمنّالم ّوظفينّواألعيانّفيّتلكّالناحيةّورحبواّبهّالترحيبّالالئقّ

أمورّالمملكةّنظراّ
اّعنّحياةّالشاهّوأعمالّالوزراءّو
ّّ
اّمنهّشيئ
اّجميعاّمشتاقينّألنّيعلمو
وكانو
ً
ً
ً
اّخاصاّبهذهّاألحوالّ
ّاهتمام
للمركزّاالجتماعيّالذيّكانّيشغلهّفلمّيظهرّلهمّحضرةّبهاءّ
ً
ً
ّواّقناع ّوكان ّالذين ّيستمعون ّإليهّ
ولكنه ّدعاهم ّإلى ّاألمر ّالجديد ّبكل ّفصاحة ّونطق ّبليغ ّ

يندهشون ّمنّعظيمّاهتمامّرجلّفيّمقامهّومركزهّلألمورّالتيّهيّمنّخصائصّعلماءّالدينّ

وكانواّيجدونّأنفسهمّمضطرينّلالعترافّبرجحانّأدلتهّوغيرّقادرينّعلىّالتقليلّمنّأهميةّذلكّ
األمر ّالذي ّكان ّيبينه ّبقدرة ّفائقة ّوكانوا ّيعجبون ّبعلو ّكعبه ّفي ّالعلوم ّوحماسة ّومتانة ّأفكارهّ

ويتأثرونّمنّشدةّانقطاعهّوتبتلهّ .
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ّ

ّوكانّكلّمنّيتشرفّبحضورّحضرةّبهاءّ ّأوّيسمعّمنهّدعوةّالبابّورسالتهّيتأثرّ

ذاعةّالكلمةّبينّأهلّنورّواعالن ّفضائلّالمعلمّ
ّ
ىّشأنّيقومّعلىّنشرّواّ
ّ
وينجذبّمنّبيانهّعل
الشهيرّ .وهرعّالجميعّمنّموطفين ّومزارعينّوعلماءّعلىّمسكنّحضرة ّبهاء ّ ّوانتبهواّمنّ

غفلتهمّوآمنّالكثيرونّباألمرّالذيّكانّيدعوّإليهّ.وكانتّزيارةّحضرةّبهاءّ ّلنورّذاتّنتائجّ
باهرة ّومكنت ّاألمر ّالجديد ّالنشأة ّمن ّاالنتشار ّالزائدّ .وكسب ّقلوب ّأهل ّنور ّوحرك ّأرواحهمّ
وأدخلهم ّتحت ّلواء ّالدين ّالجديد ّبطهارة ّحياته ّوفصاحته ّالجذابة ّووقار ّهيئته ّومنطقية ّبراهينهّ

وعالئمّمحبتهّوهكذاّكانّتأثيرّكلماتهّوأفعالهّوأقوالهّوهوّيدعوّإلى ّاألمرّالجديد ّ ّويظهرّمجدهّ

لمواطنيهّفيّنورّحتىّكأنّالشجرّوالحجرّيحيى ّمنّأمواجّالقوة ّالروحانيةّالتيّكانتّتصدرّ
منّشخصهّوكأنّجميعّاألشياءّقدّاستمدتّقوةّواكتسبتّحياةّجديدةّوكأنّهاّبلسانّحالهاّتناديّ
بأعلىّالنداء"ّ :انظرواّإلى ّجمالّ ّوبهائهّفقدّظهرّوجاءّبكلّمجدهّ".واستمرّأهاليّنورّبعدّ

فراقّحضرةّبهاءّ ّلهمّفيّنشرّاألمرّوتثبيتّأسسهّوتحملّالكثيرّمنهمّأشدّ ّأنواعّاالضطهادّ

ألجلهّ .وشرب ّالبعض ّاآلخر ّكأس ّالشهادة ّبكل ّسرور ّفي ّسبيلهّ .واشتهرت ّبالد ّمازندرانّ
وخاصة ّبالد ّنور ّبأنها ّكانت ّأول ّبالد ّقبلت ّالرسالة ّاإللهيّة ّمن ّبين ّجميع ّاألقاليم ّفي ّإيرانّ

وكانتّأولّأرضّّسطعتّعليهاّأشعةّشمسّالحقيقةّالتيّارتفعتّفيّشيرازّوكانّ ّ
ّ
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بانيةّأخيراّليضيءّويشرقّ
إقليم ّنورّأولّالبلدانّالتيّأعلنتّنبأّارتفاعّوظهورّنجمّالهدايةّالر
ً
بنورهّعلىّاألرضّكلهاّ .
ّ

الً ّرأىّوالدهّالوزيرّفيّالرؤياّأنّ ّبهاءّ ّيسبحّفيّمحيطّ
ولماّكانّحضرةّبهاءّ ّطف ّ

الّحدّلهّوكانّجسمهّيلمعّعلىّالمياهّبضياءّأنارّالبحرّوكانتّشعراتهّالسوداءّالحالكةّالمتدليةّ

حولّرأسهّفوقّالمياهّتسبحّعلىّاألمواجّوحامتّحولهّجملةّأسماكّتعلقّكلّمنهاّبطرفّشعرةّ
منّشعراتهّبكلّثباتّوجميعهاّقدّبهرهاّضياءّوجههّفكانتّتتبعهّأينماّتوجهّومعّوفرةّعددهاّ

وشدّةّتعلقهاّبشعرهّلمّتنفصلّمنهّشعرةّواحدةّولمّيحصلّلجسمهّأيّضررّبلّكانّيتحركّفوقّ

المياهّبغيرّمشقةّوبدونّعائقّوالجميعّيتبعونهّ .
ّ

حالمّمشهوراّفيّتلكّاألرجاءّليفسّرهاّ
واذّتأثرّالوزيرّمنّهذهّالرؤياّاستدعىّمفسّ ًراّلأل
ً

لهّفقالّهذاّالرجلّالذيّكأنهّأوحىّإليه ّبجالل ّحياةّحضرةّبهاءّ ّالمستقبلية"ّ :أيهاّالوزيرّإنّّ
نّابنكّسيعلوّعليهّوحيداّفر ًيداّوالّيعوقهّعائقّ
البحرّالمحيطّالذيّرأيتهّإنماّهوّعالمّالوجودّواّ
ً

عنّأيةّجهةّيريدّالتوجهّإليهاّوالّيقدرّأحدّأنّيقفّفيّسبيلّتقدمهّ.وأمّاّاألسماكّالعديدةّهيّ
عبارةّعنّاالضطرابّالذيّسيحدثّبينّاألممّواألقوامّالذينّسيجتمعونّحولهّويتعلقونّبهّوبقدرةّ

اّعالياّبمفردهّعلىّبحرّالحياةّ ".
ابّبلّيبقىّسالم
حمايةّ ّالقديرّالّينالهّأذىّمنّهذاّاالضطر
ً
ً
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ّ

وجههّوتقاطيعهّسحرّ
ّوبعدّالتعبيرّأوصلواّالمفسرّإلى ّحضرةّبهاءّ ّفلماّنظرّإلى ّ
ُ

ّحسن ّسيماه ّوكانت ّكل ّلمحة ّمن ّلمحات ّوجهه ّتُنبىء ّعن ّبهاءّ
من ّجمال ّطلعته ُ
ّوبهّر ّمن ُ
باطنهّ ّوكانّعظيمّّإعجابهّوشدةّإطرائهّلحضرةّبهاءّ ّبدرجةّأنّالوزيرّأصبحّمنّذلكّالتاريخّ

أشد ّتعلًقاّبنجلهّوكانّماّتكلمّبهّذلكّالمفسّرّقدّأنعشّآمالهّفيهّوقوىّ ّثقتهّبهّوأصبحّكيعقوبّ
الّيرىّإالّسعادةّابنهّيوسفّيكتنفهّبحمايةّمحبتهّ .
ّ

اّشديداّلحضرةّبهاءّ ّ
ام
وكانّالحاجّالميرزاّآقاسيّرئيسّوزراءّ
ً
ُ
محمدّشاهّيظهرّاحتر ً

اّتماماّكلماّحاولّإلصاقّتهمةّبهّ.وقدّ
ولكنّفيماّبعدّحاولّأنّيعاندهّووجدّنفسهّأخير
ً
ً
اّعاجز ً

ظهرتّرئاسةّحضرةّبهاءّ ّعلىّمعانديهّفيّكثيرّمنّالحوادثّوأوجبتّانتصاراتهّلهّصيتًاّ
ومقاما ّوشهرًة ّفي ّجميع ّالجهات ّودهش ّالناس ّعلى ّاختالف ّمقاماتهم ّمن ّنجاحه ّالباهر ّفيّ
ً

بانيةّالّبدّ ّوأنّتكون ّهيّالتيّأوجبتّ
جّسالماّمنّأعظمّالمخاطرّ.وفكرواّأنّالعنايةّالر
الخرو
ُ
ً
سالمتهّفيّجميعّهذهّالحوادثّولمّيخضعّحضرتهّوالّمرةّواحدةّإلىّطمعّوغرورّوخيانةّالذينّ

طا ّبأعظم ّالمخاطرّ .وفي ّأثناء ّمعاشرته ّلكبار ّرجال ّالدولة ّوالدين ّلمّ
حوله ّمع ّأنّه ّكان ّمحا ً
يخضع ّإلى ّآرائهم ّولم ّيوافقهم ّعلى ّمشاربهم ّفكان ّفي ّمجامعهم ّيقوم ّعلى ّاشهار ّأمر ّالحقّ
ومساعدتهّبدونّوجلّويحافظّعلىّحقوقّالمظلومينّويدافعّعنّالضعفاءّويحاميّعنّاألبرياءّ .
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سفر المال حسين إلى خراسان ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّ

وبعدّمقابلةّالمال ّحسينّحضرةّبهاءّ ّوانتعاشهّمنّمحادثتهّقامّبالسفرّإلى ّخراسانّ

وفيّأثناءّزيارتهّلهذاّاإلقليمّظهرتّمنهّآثارّالقوةّالتيّأحياهاّفيهّالبابّأثناءّتوديعهّإياهّ.وكانّ

الناسّفيّكلّمكانّيستمعونّلهّبلهفّويبحثونّعنهّمتعجبينّويقبلونّالدعوةّبسهولةّ.وكانّأولّ
من ّآمن ّفي ّخراسان ّالمير از ّأحمد ّاألزغندي ّوهو ّأشهر ّوأعلم ّعلماء ّعصره ّفي ّذلك ّاإلقليمّ

أيضا ّآمن ّالمير از ّمحمد ّباقر ّالقائنيّ
وكانت ّأخالقه ّالسامية ّوشدة ّتقواه ّقد ّزادت ّفي ّشهرتهّ .و ًّ
الذيّصرفّبقيةّحياتهّفيّاإلقامة ّفيّمشهدّواشتعلتّمحبةّالبابّفيّقلبهّعلىّشأن ّلمّيقدرّ
على ّمعارضتها ّأو ّالتقليل ّمن ّأهميتها ّلديه ّولما ّكان ّعليه ّمن ّالشهامة ّوالقوة ّوالخضوع ّالتامّ

ةّروحيّةّألحبّائهّواجتهدّبكلّ
ارّحياتهّأصبحّمهاباّمنّأعدائهّومنبعّقو ّ
والصدقّفيّجميعّأطو
ً

قوتهّالزالةّكلّعقبةّفيّسبيلّانتشارّاألمرّواستمر ّبنشاطّالّيفنىّإلى ّآخرّنسمةّمنّحياتهّ
حتىّوقعّشهيداّفيّقلعةّطبرسيّ.وكانّمنزلهّفيّمدينةّمشهدّمعروًفاّوحتىّاآلنّباسم-البابية-
ً

ّ.
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الصورةّغيرّمتوفرةّ ّ

داخلّالغرفةّالتيّكانّيقطنهاّحضرةّعبدّالبهاءّفيّتاكورّ–ّمازندران ّ
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الفصل السابع
ّ

حج الباب إلى مكة والمدينة ّ

وعزم ّالباب ّعلى ّالحج ّإلى ّالحجاز ّوترك ّزوجته ّفي ّحماية ّوالدته ّوكان ّالقدوس ّهوّ

الرفيقّالوحيدّلهّماّعداّالخادمّالحبشيّوذهبّأوالًّإلىّبوشهرّ،تلكّالمدينةّالتيّكانّفيهاّمتجرّ

ّبطيئاّواهتاج ّالبحرّبالعواصف ّحتىّ
ركبا ّسارتّبه ّمدة ّشهرين ًا
ّسير ً
خالهّومن ّهناك ّاستقل ّم ً

رستّالسفينةّعلىّشواطىءّجدةّ .وكانّذلكّفيّاكتوبرّسنةّّ 1844ميالديةّ .ولمّتمنعهّمشاقّ
السفرّمنّاالستمرارّفيّالصالةّبانتظامّومداومةّاالبتهالّوالتضرعّ.واشتغلّالبابّباإلمالءّعلىّ

القدوسّباأللواحّالتيّكانّيوحىّبهاّإليه ّوكاناّيشتغالنّباطمئنانّوهدوءّحتىّفيّالوقتّالذيّ
كانتّفيهّالسفينةّمضطربةّوالركابّمذعورينّمنّالرياحّالعاصفةّفلمّيمنعهماّذلكّعنّالعملّ

ولمّتتغيرّبشاشة ّوجههما ّمن ّاشتداد ّالعواصفّوانقالب ّالبحر ّوهياجهّ.وأشار ّالباب ّإلى ّهذهّ
ديرّأنّيسهّلّسبيلّالسفرّفيّالبحارّويقلّلّمشاقهّويمحوّأخطارهّ".فلمّ
المشاقّبقوله"ّ:وناجيناّالق
ُ
يمضّوقتّقصيرّحتىّاستجيبّالدعاءّوظهرتّعالئمّالتحسينّفيّوسائلّالمواصالتّالبحريّةّ
يةّممتلئاّبأسطولّمنّالسفنّالعظيمةّالتيّ
احدةّبخار
أصبحّالخليجّبعدّأنّلمّيكنّفيهّسفينةّو
ّ
و
ً
ُ

تقدرّأنّ ّ
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ّ ّفيّمشهد-ّبابّ–ّالبابية

ّ ّالصورةّغيرّمتوفرة
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ّ البابيةّ–ّفيّمشهدّمنّالداخل-ّبيت

ّ ّالصورةّغيرّمتوفرة
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الصورةّغيرّمتوفرةّ ّ

القفطانّالذيّكانّالبابّيلبسهّتحتّالجبة ّ
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تنقلّجميعّالحجاجّمنّأهاليّفارسّبالراحةّالتامّةّإلىّالحجازّفيّبضعةّأيامّّ .
ّ

أمّاّاألممّالغربيةّالتي ّظهرتّفيهاّالثورةّالصناعيةّفجأةّ،فلمّتدركّالمنبعّالذيّظهرتّ

منه ّتلك ّالقوة ّالعظيمة ّالتي ّغيرت ّجميع ّمرافق ّالحياةّ .إنّ ّتاريخها ّنفسه ّيشهد ّبأنّه ّفي ّسنةّ
الظهورّاألعظمّظهرتّفيهمّبوادرّالثورةّالصناعيةّواالقتصاديةّعلىّشأنّأقرواّبأنفسهمّبأنهّلمّ

ّالمحركةّ
ّ
يحصل ّلها ّمثيل ّفي ّتاريخ ّالعالم ّاالنساني ّولشدة ّانهماكهم ّفي ّتفاصيل ّهذه ّالقوة

الجديدةّتناسواّمصدرهاّتدريجيّاّوعمواّعنّالغرضّالذيّمنّأجلهّأعطاهمّذوّالقدرةّهذهّالقوةّ
العجيبةّ.فلمّيستعملوهاّفيماّخلقتّألجلهّبلّاستعملوهاّلزيادةّوسائلّالتدميرّوالحروبّبدالًّعنّ

نعمةّالسالمّوالسرورّ .
ّ

ولما ّوصل ّالباب ّإلى ّجدّةّارتدىّلباسّاإلحرام ّوركبّجمالً ّوشرعّفي ّسيره ّإلى ّمكّةّ

وأمّاّالقدوسّففضّلّأنّيسيرّمرافًقاّلهّعلىّقدميهّمنّجدةّإلى ّتلكّالمدينةّالمقدسةّ.ومعّأنّ
الح اررةّكانتّفيّتلكّالجهاتّمرتفعةّبدرجةّأنّالحجاجّلمّيتمكنواّمنّالقيامّبالطوافّبمالبسهمّ

العاديةّفأتمواّهذهّالمناسكّبلباسّاإلحرامّ.ولكنّالبابّلمّيرضّمعّذلكّأنّيخلعّعمامته ّأوّ
اماّوبكلّهدوءّوبساطةّأتمّالمناسكّوالطوافّحولّالكعبةّبمالبسهّالعاديةّ ّ.
عباءتهّاحتر ً
ّ

ّّّوفيّآخرّيومّمنّأيامّالحجّقابلّالبابّالميرزاّمحيطّ ّ

78
This file was downloaded from QuranicThought.com

الصورةّغيرّمتوفرةّ ّ

القلنسوةّالتيّكانّالبابّيلفّالعمامةّحولها ّ
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الً"ّ :يا ّمحيط ّإنّك ّتعتبر ّنفسك ّأكبر ّرجالّ
الكرماني ّعند ّالحجر ّاألسود ّفأخذ ّبيده ّوخاطبه ّقائ ّ

الشيخيةّومنّمشاهيرّمفسريّتعاليمّالشيخّأحمدّاألحسائيّفاآلنّانظرّ،تراناّواقفينّفيّأقدسّ
مزارّوفيّهذاّاإلقليمّالمباركّيقدرّاالنسانّأنّيتبينّالحقّمنّالباطلّوالهدىّمنّالضاللةّواآلنّ

أقولّلكّإنّهّالّيوجدّأحدّفيّالشرق ّأوّالغربّيقدرّأنّيدعيّأنّهّالبابّالذيّيوصلّاإلنسانّ
إلى ّمعرفةّ ّغيريّ ،وبرهانيّهوّعينّالبرهانّالذيّأتىّبهّمحمدّرسولّ ّفاسألّمنّيّعماّ
اّتاماّ
تشاءّاآلنّفسأجيبكّبآياتّتثبتّصحةّدعوتيّ.وعليكّأنّتختارّفإمّ
ً
اّأنّتخضعّخضوع ً

ألمري ّأو ّتُعرض ّعنهّ .واذا ّاخترت ّاإلعراض ّفال ّأترك ّيدك ّحتى ّتعلن ّللعموم ّإعراضك ّعنّ

الحقّالذيّادعيتهّليحيى ّمنّحي ّعنّبيّنةّويهلكّمنّهلكّعن ّبيّنةّويتضحّسبيلّالحقّلكافةّ
الخلقّ ".
ّ

فاضطربّالميرزاّمحيطّمنّهذهّالمباهلةّوقدّبهتّمنّدقةّتوجيههاّوجاللهاّوعظمتهاّ

غماّعماّهوّعليهّمنّ
وأحس ّأمامّهذاّالشابّكأنّهّعصفورّمحصورّفيّقبضةّنسرّعظيمّر ً

تقدّم ّالسن ّوالقوة ّوالعلمّ .فأجاب"ّ :يا ّسيدي ّمن ّأول ّيوم ّوقعت ّفيه ّعيني ّعليك ّشعرت ّبأنّيّ
وجدتّمنّهوّمطلوبّفؤاديّومرغوبيّوانيّأرفضّكلّمنّالّيعترفّبكّبلّأحتقرّكلّمنّ

تكّوقداستكّفأرجوكّأنّتعفوّعنيّضعفيّواّنّشاءّ ّ
ّ
يبقىّفيّقلبهّذرةّمنّالشّكّفيّطهار
ةّأمركّ،واّنّلمّأكنّصادًقاّ
ّ
سأحلفّيمينّالطاعةّلكّفيّهذاّالمكانّالمقدسّوأقومّعلىّنصر

فيماّادعيتّ ّ
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أو كانّفيّقلبيّماّيخالفّماّأقررتّبهّبلسانيّفإنيّأعدّّنفسيّغيرّأهلّلرحمةّرسولّ ّ".
وكانّالبابّيستمعّلكلماتهّوهوّعارفّبضعفّ ّروحهّوذلةّنفسهّفقال"ّ :حًقاّلقدّتبينّالحقّمنّ

الباطلّفأشهدكّياّقدوسّ،ياّمنّآمنتّبيّوأشهدّتربةّرسولّ ّفيّهذهّالساعةّعلىّماّدارّ

بينيّوبينكّو ّأعظمّشاهدّليّوهو ّالبصيرّالعالمّالحكيمّ.فياّمحيطّ،اذكرّكلّماّيشغلّبالكّ
واسألّماّتريدّّ".واطاع ًّةّألمرّالبابّسألّالميرزاّمحيطّجملةّأسئلةّوكتبّالبابّجو ًاباّعلىّهذهّ

األ سئلة ّالتي ّكانت ّقد ّأشغلت ّذهن ّالمير از ّمحيط ّوسماها ّ"صحيفة ّبين ّالحرمين" ّولكن ّوياّ

ّعاجز ّعن ّمقاومة ّالعظمة ّالساحقة ّالتي ّأظهرها ّله ّالباب ّولم ّيفّ
ًا
لألسف ّكان ّالمير از ّمحيط
بالعهدّالذيّقطعهّعلىّنفسهّوسافرّإلىّكربالءّموطنهّومرضّوتوفيّهناكّ .
ّ

وبعدّأنّأتمّ ّالبابّمناسكّالحجّفيّمكةّكتبّرسالةّإلى ّالشريفّيبين ّله ّفيهاّبوضوحّ

تام ّمعالمّرسالتهّ.وطلبّمنهّأنّيقومّويعتنقّدعوتهّوأمرهّوسلّمّالبابّتلكّالرسالةّمعّبعضّ

ّمنهمكا ّفي ّاألمورّ
كتابات ّأُخرى ّإلى ّالقدوس ّوأمره ّأن ّيقدمها ّإلى ّالشريف ّولما ّكان ّالشريف
ً

مّباستشهادّالبابّوأنّ ّالذينّقتلوهّأرادواّأنّ ّيطفئواّ
ّ
الدنيويةّلمّيصغّللنداءّاإللهيّّ.ولكنّلمّاّعل
بقتلهّذلكّالنورّالذيّأشعلهّفيّتلكّالبالدّوأنّّتأثيرّأمرهّازدادّمنذّحصولّتلكّالشهادةّوانتشرّ
ّ

بينّجميعّاألممّواألفرادّصاحّقائالً"ّ:أالّلعنةّ ّعلىّهؤالءّاألشرارّالذينّعاملواّفيّالماضيّ ّ
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آبائناّالطاهرينّبنفسّهذهّالمعاملةّ ".
ّ

وفي ّذات ّيوم ّأثناء ّقيام ّالباب ّللصالة ّقر ًيبا ّمن ّإحدى ّاآلبار ّفجأة ّظهر ّبدوي ّمتنقلّ

جّالذيّكانّمطروحاّعلىّاألرضّوفيهّكتاباتّالبابّوأوراقهّواختفىّبسرعةّوسطّ
واختطفّالخر
ً

بيدهّأنّيكف ّعن ّاتباعهّوقالّ
الصحراءّفقامّالخادمّالحبشيّليتبعهّولكنّسيدهّمنعهّوأشارّإليه ّ
ُ

له"ّ :لوّأذنتكّفيّتتبعهّألدركتهّوعاقبتهّولكنّهذهّاألوراقّوالكتاباتّسوفّتصلّبواسطةّهذاّ
البدويّإلى ّالمقرّالذيّلوالهّالّيمكنّإيصالهاّإليه ّبسهولةّفالّتحزن ّلهذاّالحادثّألنّ ّذلكّهوّ
أمرّ ّالمقدرّ ".
ّ

وسافرّالبابّمنّمكةّإلى ّالمدينةّفيّأولّمحرمّسنةّّ 1261هجريّةّ(الجمعةّّ 10ينايرّّ

ّ 1845ميالديّة)ّواذّكانّيقتربّمنهاّتذكرّالحوادثّالمؤلمةّالتيّخلّدتّذكرىّذلكمّالذيّعاشّ

وماتّبينّجدرانهاّوتجلتّأمامّعينيهّمنّخاللّتلكّالمناظرّتلكّالقوةّالمحييةّالتيّظهرتّمنّ

ذلك ّالفذ ّالخالد ّبجاللها ّالمعهود ّوكان ّيكثر ّمن ّالصالة ّوالمناجاة ّكلما ّاقترب ّمن ّذلك ّالحرمّ

المقدسّالذيّضمّّبقاياّجثمانّرسولّ ّ .
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الفصل الثامن

إقامة الباب في شيراز بعد الحج

وعادّالبابّإلى ّموطنهّونزلّفيّب ّوشهرّبعدّغيابّدامّتسعةّأشهرّقمريةّ.وبينماّكانّ

مقيماّفيّبوشهرّطلبّالقدوسّلمقابلتهّوبكلّشفقةّأمرهّأنّيسافرّإلى ّشيرازّوقالّله"ّ :إن ّأيامّ
ً
صحبتكّليّقدّقاربتّاالنتهاءّ.وقدّأتتّساعةّاالفتراقّالذيّالّيعقبهّاجتماعّإالّ ّفيّملكوتّ
ّ.ففيّهذاّالعالمّالترابيّلمّيكنّلكّحظّّاالجتماعّبيّسوىّتسعةّأشهرّفانيةّ.وهناكّفيّعالمّ

األبديّةّينتظرناّاالجتماعّاألبديّبالفرحّوالسرورّوسوفّتغمسكّيدّالقضاءّفيّبحرّمنّالبالءّ

لوجهّ ّوسأتبعكّوانغمسّمعكّفيّأعماقهّفابتهجّبسرورّوفرحّعظيمّألنّكّانتخبتّللملكوتّ

حامالًّلواءّذلكّالحشدّالذيّسوفّتحلّبهّالرزاياّوالفجائعّوستكونّفيّطليعةّذلكّالجيشّالنبيلّ

الذيّسيتجرعّكأسّالشهادةّالسمهّ.وفيّشوارعّشيرازّسوفّتنزلّعليكّكلّاإلهاناتّوالشدائدّ
ويصيبّجسمكّأشدّّأنواعّاألذىّولكنكّسوفّتتغلبّعلىّنكباتّاألعداءّويطولّعمركّإلىّأنّ
تحضر ّبين ّيدي ّمن ّهو ّمقصود ّمحبتنا ّوعبادتنا ّوستنسى ّفي ّمحضره ّكل ّألم ّوأذى ّأصابكّ

وت ّؤيّدك ّجنود ّالغيب ّوتعلن ّشجاعتك ّوعظمتك ّلكل ّالعالمّ .وسيكون ّنصيبك ّاالبتهاج ّالذي ّالّ
يوصفّفيّالملكوت ّ
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األبديّ".ثمّأعطاهّالبابّمكتوباّإلىّالحاجّالميرزاّالسيدّعليّخالهّيخبرهّفيهّبسالمةّرجوعهّإلىّ
ً
بوشهرّوكذلكّسلمهّنسخةّمنّ"الخصائلّالسبعة"ّوهيّرسالةّذكرّفيهاّالشروطّاألساسيّةّالتيّ
يجبّعلىّالذينّآمنواّباألمرّالجديدّواعترفواّبدعوتهّأنّيسيرواّبمقتضاهاّ.ولماّوصلّالقدوسّ

هّبالدعوةّالجديدةّفكانّخالّالبابّأولّمنّ
ّ
إلى ّشيرازّزارّخالّالبابّالميرزاّالسيدّعليّوأخبر
آمنّّواعتنقّاألمرّفيّشيرازّبدعوةّالقدوسّبعدّحروفّالحيّ .
ّ

وخصصّالمير از ّالسيد ّعلي ّباقي ّحياته ّللدفاع ّعن ّاألمر ّواعالء ّكلمة ّالباب ّإلى ّأنّ

انضمّّإلىّالشهداءّالسبعّفيّطهرانّ.أماّالشخصّالثانيّالذيّقابلهّالقدوسّفيّشيرازّفكانّاسمّ

ّاألصدق ّالمالّ ّصادق ّالخراساني ّوهو ّالذيّأعطاهّرسالة ّ"الخصائل ّالسبعة" ّوأمره ّبضرورةّ

ّجهار ّبدون ّأدنى ّخوف ّإلىّ
ًا
إجراء ّكلّ ّمحتوياتهاّ .وأخذ ّالقدوس ّوالمال ّصادق ّيدعوان ّالناس

قبول ّالرسالةّ .فقام ّالعلماء ّبضوضاء ّوجلبة ّوساد ّالهرج ّوالمرج ّوماجت ّالمدينة ّبأسرهاّ.
واضطربّحبلّاألمنّواختل ّالنظامّوبأمرّمنّحاكمّفارسّقبضّعليهماّوأمرّأنّيحرقواّلحىّ
الحالةّمقيدينّفيّجميعّ
كلّمنهماّوأنّيثقبّأنفاهماّويخزماّويربطاّبحبلّويطافّبهماّعلىّهذهّ
ُ

أنحاءّالمدينةّليكون
اّعقابّالكفرّ.وكانّالمالّ
اّقاسياّحيّاّلجميعّأهاليّشيرازّليعلمو
ّذلكّدرس
ُ
ً
ً
افعاّعينيهّإلىّالسماءّيتلوّقولهّ :
صادقّيصغيّبسكونّر ً
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سمعناّمنادياّيناديّلإليمانّأنّآمنواّبربكمّفآمناّربّناّفاغفرّلناّذنوبناّوكفرّعناّسيّئآتناّ
"ربّناّإنّناّ
ً
وتوفّناّمعّاألبرار(ّ".القرآنّّ.)3:193وسلمّاالثنانّأمرهماّللقضاءّوهماّعلىّثباتّعظيمّوقامّ

ّنفيا ّمن ّشيرازّ .وبتعذيبهما ّحازاّ
المأمورون ّبإيقاع ّالعقاب ّوتنفيذه ّبكل ّنشاط ّوقوة ّوبعد ّذلك ُ

قصب ّالسبق ّفي ّميدان ّاالضطهاد ّالواقع ّفي ّأرض ّإيران ّ(ّ .المال ّعلي ّالبسطامي ّكان ّأولّ

شهيدّإالّأنهّأصابهّاالضطهادّفيّأرضّالعراق)ّ .
ّ

كنتّحاضراّإذّكانواّيجلدونّ
ولمّيكنّمؤمناّقال"ّ :
وقدّحكىّشاهدّعيانّلهذهّالفاجعة ّ
ً
ً

المال ّصادقّوكنتّأرىّكيفّكانّمضطهدوهّيتناوبون ّالجلدّعلىّكتفيهّالداميتينّواستمرّجلدهّ
حتى ّانتهكت ّقواه ّولم ّيكن ّأحد ّيصدق ّأن ّالمال ّصادق ّوهو ّطاعن ّفي ّالسن ّوضعيف ّالبنيةّ
لدّالوحشيّوكنّاّنعجبّمنّرباطةّجأشهّإذّ
يقدرّأنّيتحملّأكثرّمنّخمسينّجلدةّمنّهذاّالج
ُ
علمناّأنّعددّالجلداتّقدّزادّعلىّالتسعمائةّومعّذلكّكانّثابتّاألركانّرابطّالجأشّولمّتتغيرّ
بشاشةّوجههّ.وكانتّتلوحّعلىّوجههّابتسامةّوهوّواضعّيدهّعلىّفمهّوهوّيظهرّعدمّالمباالةّ

بالضرباتّالتيّكانتّتمطرّعليهّ.وقدّاجتهدتّحتىّوصلتّإليه ّبعدّنفيهّمنّالمدينةّوسألتهّ

الً’ّ:كنتّشديدّ
لماذاّكانّيضعّيدهّعلىّفمهّوأظهرتّلهّتعجبيّمنّأنّهّكانّيبتسمّفأكّدّليّقائ ّ

التألمّفي ّالسبع ّجلدات ّاألولى ّوأما ّباقي ّالجلدات ّفلم ّأحس ّبها ّوكنت ّأتعجب ّهل ّالجلد ّكانّ
ينزلّعلىّجسميّأمّالّّّّّّّّّّّ ّ

ّّ
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فقد ّأحاط ّروحي ّاحساس ّفرح ّوانشراح ّال ّمزيد ّعليه ّوكنت ّأجتهد ّأن ّأُخفي ّإحساسي ّوأمنعّ

ضحكيّوهكذاّعلمتّأنّربّناّالمنجيّالقديرّيغيّرّاأللمّبالراحةّوالحزنّبالسرورّفيّأقلّمنّلمحّ

البصرّ،تعالتّقدرتهّفوقّإدراكاتّخلقهّالفانينّ ّ"‘.
ّ

وتحولّاالضطهادّنحوّشخص ّالبابّفأرسلّالحاكمّحسينّخانّاإليروانيّإلى ّبوشهرّ

ّواّحضارهّ
خيالة ّمن ّحرسه ّالخاص ّوأعطاهم ّأوامر ّمشدّدة ّللقبض ّعلى ّالباب ّوتكبيله ّبالحديد ّ

أمامهّفيّشيرازّ.فيقولّرئيسّهؤالءّالحرسّماّيلي"ّ :ففيّطريقناّإلى ّبوشهرّوجدناّفيّالبريةّ

اما ّأخضر ّويعتم ّبعمامة ّصغيرة ّكما ّكانت ّعادة ّالسادات ّاألشراف ّالذينّ
شابّا ّيتمنطق ّحز ً
ةّوكانّممتطياّجوادهّوخلفهّحبشيّيحرسّأمتعتهّوعندماّاقتربناّمنهّسلمّعليناّ
يحترفون ّالتجار
ً
الً’ّ :إنّ ّالحاكمّأرسلكمّللقبضّ
وسألناّعنّوجهتناّوكنتّأريدّأنّأخفيّعنهّمأموريتناّفتبسمّقائ ّ

علي ّفهائنذا ّاعملوا ّبي ّكما ّتريدون ّوحضرت ّلمقابلتكم ّكي ّأوفر ّعليكم ّالسير ّ ّوسهلت ّلكمّ

عنهّبعيداّ
االرتحال ّ
المأموريةّفيّالبحثّعنّيّ‘.فدهشتّمنّإجابتهّوأظهرتّاستعداديّلتركهّو ّ
ً

قسماّبالحقّالذيّخلقّاالنسانّوميزهّعنّجميعّخلقهّوجعلّقلبهّمقرّقدرتهّ
فاقتربّمنيّوقالً ’ّ:
ومعرفتهّإنّيّفيّجميعّأدوارّحياتيّلمّأتكلمّإالّبالحقّولمّيكنّليّقصدّسوىّتقدمّأبناءّجنسيّ

احتيّولمّأكنّسبباّفيّحزن ّأوّأذىّأحدّوانّيّأعلمّأنكمّتبحثونّ ّعنيّلذلكّفضلتّأنّ
تاركاّر
ً
ً

أقدمّنفسيّبدالًّمنّأنّّ
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لتّحاالًّ
تتعرضواّللمسؤوليةّأوّتتحملواّمشق ًّةّغيرّالزمةّ‘.فحركتّهذهّالكلماتّأعماقّقلبيّونز ُ
عنّجواديّوقبلتّركابهّوقلتّله’ّ:ياّنورّعينّرسولّ ّأقسمتّلكّبالذيّخلقكّوأعطاكّالقوةّ
والمقامّاألعلىّبأنّتقبلّرجائيّوتهربّمنّهذاّالمكانّوالّأرضىّأنّيقعّرجلّمثلكّمنّساللةّ
الرسول ّفريسة ّللوحشية ّوالدسائس ّالخبيثةّ ‘.فأجابني ّالشاب’ّ :لن ّأحول ّوجهي ّعن ّأمر ّ ّ
ةّالّيقدرّأحدّأنّيضرنيّوالّأنّ
ّ
وقضائهّفهوّكهفيّوولييّوملجئيّوالى ّأنّتأتيّساعتيّاألخير
ّ

يبطل ّحكم ّ ّواذا ّأتت ّساعتي ّفما ّأعظم ّسروريّ ّبتجرع ّكأس ّالشهادة ّألجل ّاسمه ّفهائنذاّ
سلمنيّليدّسيدكّوالّتخفّألنهّلنّيلومكّفيّذلكّأحدّ "‘.
ّ

وبعدّأنّحضرّالبابّالمهّحسينّخانّعلىّسلوكهّوقالّلهّبغضب"ّ:ألستّذلكّالرجلّ

الذي ّيدعي ّأنه ّمبتدع ّأمرّ ّجديدّ ّيلغي ّأوامر ّالقرآن ّالمقدسة؟" ّفأجاب ّالباب ّبسكون"ّ :يا ّأيهاّ

اّقوماّبجهالةّفتصبحواّعلىّماّفعلتمّنادمينّ".
الذينّآمنواّانّجاءكمّفاسقّبنبأّفتبينواّأنّتصيبو ً
(القرآنّ.)6:49فأثارتّهذه ّالكلماتّحسينّخانّوصاحّقائالً"ّ:ماذاّتقول؟ّهلّيجوزّأنّتنسبّ
اليناّالجهلّوعدمّالتبصر؟"ّوأمرّحارسهّأنّيصفعّالبابّعلىّوجههّفكانتّاللطمةّشديدةّبدرجةّ

الذيّكانّحاضراّفيّ
أنّعمامتهّوقعتّعلىّاألرضّولكنّأباّترابّ–ّإمامّالجمعةّفيّشيرازّ-
ً
ذلكّاالجتماعّانتقدّعملّحسينّخانّوأمرّبإعادةّ ّ
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عمامة ّالباب ّوأخذ ّيسأل ّالباب ّبخصوص ّاألمر ّالجديدّ .فامتنع ّالباب ّان ّيكون ّنائب ّالقائمّ

الموعودّأوّالواسطةّبينهّوبينّالمؤمنينّ.وبعدّذلك ّسلمّالبابّإلى ّحفظّوكفالةّخالهّالميرزاّسيدّ

عليّبشرطّأنّيسلمهّفيّأيّوقتّيطلبّمنهّذلكّ .
ّ

أما ّالمفسدون ّفتشبثوا ّبكلّوسيلة ّلتحريك ّإحساسّواشعال ّهياجّالجمهورّفاضطرّأبوّ

ترابّأنّيطلبّمنّالبابّالحضورّإلىّمسجدّالوكيلّ.ووصلّالبابّإلىّالمسجدّمعّخالهّالحاجّ

السيدّعليّوطلبّمنهّأبوّترابّبكلّترحيبّأنّيصعدّالمنبرّويخطبّفيّالناسّفتقدمّالبابّ
ووقفّعلىّالدرجةّاألولىّمنّالمنبرّوخطبّفيّالحاضرينّفطلبّمنهّإمامّالجمعةّأنّيصعدّ

المنبرّفصعدّدرجتينّأُخريينّوقال"ّ :إنّ ّغضبّ ّعلىّكلّمن ّيعتبرنيّوكيالً ّعنّاإلمامّأوّ

البابّإليهّّواّنّّغضبّ ّعلىّمنّينسبّاليّانكارّوحدانيةّ ّأوّانكارّنبوةّمحمدّخاتمّالنبيينّ

أوّرسالةّأيّرسولّمنّرسلّ ّأوّوصايةّعليّأميرّالمؤمنينّأوّأيّأحدّمنّاألئمةّالذينّ
ُ
خلفوهّ".ثمّصعدّإلى ّذروةّالمنبرّوعانقهّإمامّالجمعةّوقالّله"ّ :اذهبّإلى ّمنزلكّوأديّالصالةّ
هناكّ".كذلكّأمرّالحاجّالسيدّعليّأنّيرافقهّإلىّالمنزلّوكانّهذاّالتدبيرّمنّإمامّالجمعةّخوًفاّ

أمضىّالبابّردحاّ
منّاعتداءّبعضّالحمقىّلالضرارّبشخصّالبابّأوّايقاعّحياتهّفيّخطرّ.و
ً
منّالزمنّفيّمنزلهّبعيشةّهادئةّمعّأسرتهّواقربائهّ.وفيّتلكّاألثناءّاحتفلّبأولّعيدّللنوروزّ

بعدّإعالنّ ّ
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الرسالة ّوكان ّقد ّوقع ّفي ّاليوم ّالعاشر ّمن ّشهر ّربيع ّاألول ّسنة ّّ 1261هجريّة ّ(مارس ّسنةّ
ّ1845ميالديّة)ّ .
ّ

وكانّالبعضّممنّحضرّهذهّالحادثةّفيّمسجدّالوكيلّوسمعّأقوالّالبابّقدّأعجبّ

بالطريقةّالحكيمةّالتيّبهاّنجحّهذاّالشابّفيّاسكاتّمقاوميهّالعنيدينّبدون ّأنّيساعدهّأحدّ

فيّذلكّ.فلمّيمضّعلىّتلكّالحادثةّوقتّطويلّحتىّعرفّالجميعّرسالةّالبابّوجاللهاّ .
ّ

وكان ّنوروزّتلك ّالسنة ّحافالً ّبأنباء ّالمعتنقين ّلألمر ّالجديد ّومبشًّّار ّبقربّظهورّربيعّ

روحانيّظهرتّبوادرهّومرتّنسائمهّفيّأنحاءّالبالدّوخرجّالكثيرون ّمنّأشهرّالرجالّوالعلماءّ
منّجمودّوبرودّالغفلةّواستنشقواّعطرّأنفاسّذلكّاألمرّالذيّجاوزّطيبّرائحتهّحدودّإيرانّّ .
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الفصل التاسع
ّ

إقامة الباب في شيراز بعد الحج ّ

لما ّانتشرّتالميذّالبابّفيّأنحاءّالبالدّأعلنواّبدون ّخوفّأوّوجلّلجمهورّمواطنيهمّ

ةّالمحييةّللدينّالحديثّالوالدةّفانتشرّصيتّالبابّفيّاألطرافّووصلّإلى ّآذانّالذينّ
تلكّالقو ُ
تبوؤاّأعلىّمراكزّالسلطةّسواءّفيّالعاصمةّأمّفيّاألريافّ.واشتدّالبحثّوالتحريّمنّالرؤساءّ

والمرّؤّوسينّوكانّللبابيةّأتباعّعديدون ّفيّكلّفرعّمنّفروعّالحياةّولكثيرّمنهمّأهميةّخاصةّ

فمنهمّاألكابرّومنهمّأعضاءّفيّالهيئةّالدينيةّومنهمّضباطّفيّالعسكريةّوتجارّ.وأخذتّالدهشةّ
اهّرسلّالبابّتلكّالعالماتّوالدالئلّالتيّبشرتّبظهورهّوكانّ
والحيرةّكلّالذينّسمعواّمنّأفو ُ

عظماءّالدولةّورؤساءّالديانةّدائبينّعلىّالبحثّوالتحريّبأنفسهمّويوفدون ّمنّيثقون ّبهمّمنّ

القادرينّللبحثّوالتنقيبّعنّحقيقةّوصفةّهذهّالحركةّالعظيمةّ .
ّ

كّمحمدّشاهّأيضاّللتحققّمنّهذهّاألخبارّوالبحثّفيّصفتهاّفأوفدّالسيدّيحيىّ
وتحر
ّ
ً

الدارابي ّ(الوحيدّ -وهوّلقبّأعطيّللسيدّيحيىّالدارابيّمنّالبابّ)ّأحدّأشهرّعلماءّالعصرّ
تأثيراّفيّالرعاياّلمقابلةّالبابّولكتابةّتقريرّعنّحقيقةّالحالّونتيجةّبحثهّ.
وأفصحهمّوأكثرهمّ ً
وكانّللشاهّثقةّتامةّفيّإنصافه ّ
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ّّّولماّوصلّالسيدّيحيىّإلىّشيرازّقابلّالبابّفيّمنزلّالحاجّالميرزاّالسيدّعليّ(خالّالباب)ّ
وأخذّيلفتّنظرّالبابّإلى ّالمسائلّالعويصةّالمشكلةّالمستعصيةّواآلياتّالمتشابهةّفيّالقرآنّ
ونبوات ّأئمة ّالدين ّوكان ّالباب ّيشرع ّفي ّبيان ّالجواب ّالمقنع ّالمختصر ّلكل ّسؤالّ ،وكانتّ

أىّنفسهّمغلوباّعلىّأمرهّ
سالسةّأجوبتهّواختصارهاّمماّأثارّإعجابّودهشةّالسيدّيحيىّالذيّر
ً
وأحسّفيّنفسهّبشعورّأزالّكبرياءهّومحاّمنهّمحبةّالرئاسةّ .
ّ

أماّفيّالمقابلةّالثانيةّوجدّالسيدّيحيىّلفرطّدهشتهّأنهّنسيّجميعّاألسئلةّالتيّكانّقدّ

عزمّعلىّإلقائهاّعلىّالبابّفأخذّالبابّيجيبّعلىّاألسئلة ّالتيّنسيهاّآنذاكّفكانّيذكرهّبهاّ.
اّوكانتّكلماتهّواّجاباتهّ
ّ
أنامّنوماّعميًق
ووصفّالسيدّيحيىّذلكّقائالً"ّ :كنتّأشعرّإذّذاكّأنّيّ
ً
على ّالمسائل ّالتي ّنسيت ّأن ّأسألها ّتوقظني ّمن ّسباتي ّفاضطربت ّنفسي ّمن ّتراكم ّوتزاحمّ

يّتفسيراّلسورةّالكوثر ّ(القرآنّ)108
أفكاريّ.فصممتّفيّالمقابلةّالثالثةّأنّأطلبّمنهّفيّسر
ً

وعزمتّأنّالّأذكرّهذاّالطلبّلهّشفاهاّفإذاّأتىّبالتفسيرّمنّتلقاءّنفسهّاقتنعتّإذّذاكّبصحّةّ
ً

رسالته ّالسماوية ّواعتنقت ّأمره ّواال ّفال ّأعترف ّبهّ .وبمجرد ّتشرفي ّشعرت ّبخوف ّلم ّأكن ّأعلمّ
سببهّوكنتّأرتجفّوأناّأنظرّإلىّوجههّوكنتّغيرّقادرّعلىّالوقوفّعلىّقدميّ ّ
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ولمّاّشاهد ّالباب ّحالتيّقامّمن ّمقعده ّوأخذ ّبيدي ّوأجلسني ّبجانبه ّوقال’ّ :اطلبّمني ّكلّماّ

فبقيتّمتعجباّوبدون ّحراكّفتبسمّوهوّينظرّاليّ ّوقال’ّ :إذاّفسرتّ
يرومهّقلبكّأذكرهّتواّلكّ‘.
ً

لكّسورة ّالكوثرّهلّتعترفّأنّ ّكالميّهوّمنّروحّ ّوأنّهّالّعالقةّلهّبالسحرّ‘.فلماّسمعتهّ
يذكرّذلكّأجهشتّبالبكاءّوماّقدرتّأنّأتكلمّبشيءّوطلبّالدواةّوالقرطاسّثمّابتدأّتفسيرهّعلىّ

"سورةّالكوثر"ّفكانتّاآلياتّتتموجّمنّقلمهّبسرعةّمدهشةّالّتكادّتصدّقّوكانتّلطافتهّوظرافةّ

ص ّوته ّولحنه ّوقوة ّبيانه ّالمهيب ّأدهشتني ّوحيّرتني ّواستمر ّعلى ّهذا ّالمنوال ّإلى ّالغروب ّولمّ
يقفّحتىّأتمّتفسيرّالسورةّوكانّقلبيّيخفقّوصرتّكالمجنونّمنّشدّةّتأثريّوكنتّعلىّوشكّ

اإلغماءّثالثّمراتّفكانّينعشّقوتيّبرشّماءّالّوردّعلىّوجهيّفأستعيدّقوتيّ.ووصلّإيمانيّ
بعظمةّاألمرّإذّذاكّإلىّدرجةّلوّاجتمعتّجميعّقواتّاألرضّوتحزبتّضديّالّتقدرّأنّتقللّ

شيئاّمنهّ ".
ً
ّ

وبعدّذلكّسافرّالسيدّيحيىّالدارابيّإلى ّأطرافّإيرانّودعاّالناسّفيّكلّمدينةّوقريةّ

ّأيضا ّبدقّة ّمن ّالعلماء ّاألعالمّ
إلى ّاألمر ّالجديد ّمن ّرؤوس ّالمنابرّ .وممن ّبحث ّعن ّاألمر ً
واعتنقه ّالمال ّمحمد ّعلي ّمن ّأهالي ّزنجان ّوهو ّالذي ّسماه ّالباب ّبالحجة ّالزنجاني ّوكان ّلقبهّ

حجّةّاإلسالمّ .
ّ

وأماّالقدوسّفبعدّماّطردّمنّشيرازّسافرّإلىّكرمانّثمّيزدّّّّّّّّّّّ ّ
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ّوأردستان ّّواصفهان ّوكاشان ّوقم ّوطهران ّوفي ّكل ّهذه ّالمدن ّنجح ّفي ّغرسّ
وأردكان ّونائين ّ

انّتشرفّبمقابلةّ
ّ
المبادىءّالجديدة ّفيّقلوبّسامعيهّوقامّبكلّشجاعةّعلىّترويجهاّ.وفيّطهر
ّيتزوج ّوكان ّيجيبها ّبقوله"ّ :إنّ ّيومّ
حضرة ّبهاءّ ّ .وكانت ّوالدته ّ(زوجة ّأبيه) ّتتمنى ّأن ّتراه ّ

عرسيّلمّيحنّبعدّواّنّ ّذلكّاليومّسيكون
ّبالّشكّمهيباّوالّيكون ّالعرسّداخلّالمنزلّبلّفيّ
ّ
ً

العراءّوتحتّقبّةّالسماءّفيّوسطّسبزهّميدانّ(مكانّفيّبلدةّبارفروش)ّوأمامّنظرّجميعّالناسّ
– ّهناكّيكون ّعرسيّوهناكّأشاهدّبغيةّآماليّ".وبعدّمضيّثالثّسنواتّاستشهدّالقدوسّفيّ

سبزهّميدانّ .
ّ

ولم ّتكن ّالمعامالت ّالوحشية ّوال ّاالضطهاد ّوالزجر ّبمانع ّلتالميذ ّالباب ّوأعوانهم ّمنّ

إتمامّمقاصدهمّبلّاستمرواّثابتينّفيّايمانهمّبالّمللّوبإخالصهمّالذيّالّتشوبهّشائبةّوثباتهمّ
المنقطعّالنظيرّتمكنواّمنّأنّيظهرواّلمواطنيهمّتأثيرّذلكّاإليمانّالذيّقامواّعلىّترويجهّ .
ّ

ّاألول ّسنة ّّ 1262هجريّة ّ(الموافق ّسنةّ
وفي ّالنوروز ّالتالي ّلدعوة ّالباب ّّ 21-ربيع ّ

ازّمتمتعاّبالراحةّوالسكونّمعّأسرتهّوأهلهّواحتفلّبهدوءّبعيدّ
ّ1846ميالديّة)ّكانّالبابّفيّشير
ً

النوروز ّفي ّمنزله ّوحسب ّعادته ّأسدى ّإلى ّزوجته ّووالدته ّعالئم ّالمحبة ّوالفضلّ .وبحكمةّ
نصائحهّولطفّمحبّتهّفرحّقلبيهماّوأزالّهمومهماّوأوصىّبجميعّأمالكهّلهماّ .
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ولمّتدركّوالدةّالبابّأهميةّرسالتهّوبقيتّمدّةّغيرّعالمةّبعظمةّالقوةّالمودعةّفيّاألمرّالجديدّ

ولما ّقاربتّأواخر ّحياتها ّعلمت ّقدر ّتلكّاألمانة ّالمنقطعة ّالنظيرّ.وكان ّحضرة ّبهاء ّ ّهوّ

ةّطويلةّمحجوباّعنّأنظارهاّ.واعترفتّ
الذيّمكنهاّمنّاكتشافّذلكّالكنزّالمكنونّالذيّبقيّمدّ
ً
باألمر ّوعاشت ّحتى ّأواخر ّالقرن ّالثالث ّعشر ّالهجري ّ(اكتوبر ّسنة ّ1882ميالديّة)ّ .وتوفيتّ

ّتماما ّبالفضل ّوالموهبة ّالتي ّمنحها ّلها ّربّ ّالعزةّ .وأما ّزوجة ّالباب ّفكانت ّخالًفاّ
وهي ّعالمة ً

ّقوته ّولم ّيفقّ
لوالدته ّقد ّاطلعت ّعلى ّجالل ّاألمر ّفي ّأوائل ّاشراقه ّوشعرت ّمن ّالبداية ّبغ ازرة ّ
عليهاّأحدّمنّجيلهاّفيّقوةّالعبادةّوالّفيّقوةّاإليمانّسوىّالطاهرةّ.وقدّأعلمهاّالبابّبمستقبلّ
آالمهّوكشفّأمامّعينيهاّأهميةّتلكّالحوادثّالتيّستحصلّفيّذلكّاليومّوأمرهاّأنّالّتذيعّهذاّ

السرّإلىّوالدتهّونصحهاّأنّتصبرّوتمتثلّإلرادةّ ّ .
ّ

وبعدّأنّأنهىّالبابّشؤونّمنزلهّانتقلّإلىّالحاجّالميرزاّالسيدّعليّ(خاله)ّوهناكّدقتّ

ساعة ّآالمه ّالمنتظرةّ .وعرف ّأن ّالمصائب ّالمخزونة ّله ّال ّيمكن ّأن ّتتأخّر ّوأنّه ّسوف ّيؤخذّ
يعا ّإلى ّميدان ّالشهادة ّالتي ّهي ّتاج ّفخرّ
وسط ّعاصفة ّالبغض ّواالضطهاد ّويحمل ّمنها ّسر ً

حياتهّ .
ّ

وفيّهذهّاألثناءّكانّحسينّخانّحاكمّفارسّيعملّكلّجهدهّإليقاعّالبابّفيّالمشاكلّ

ليحطّمنزلتهّفيّنظرّالناسّ ّ
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وكانتّنيرانّعدواتهّالخامدةّقدّعادتّلالشتعالّإذّعلمّأنّالبابّاليزالّيواصلّمجهوداتهّبدونّ

حصولّأيّتعرضّلهّوأنّهّلمّيزلّيقابلّالكثيرينّمنّأصحابهّ.فأرسلّعبدّالحميدّخانّلتنفيذّ

األمرّوهجمّعلىّمنزلّالحاجّالميرزاّالسيدّعليّوقبضواّعلىّالبابّولمّاّوصلواّإلىّالسوقّ أرواّ

أهاليّالمدينةّيهرعون ّفيّكلّمكانّوهمّيصيحون ّمنّاأللمّوالحزن ّفعلمّأنّالوباء ّ(الكوليرا)ّقدّ

ّوأنّ ّالناس ّيموتون ّبسرعةّ .وفزع ّعبد ّالحميد ّخان ّمنّهذاّالخبرّواسرع ّإلى ّمنزلّ
ظهرّفجأة ّ
حسينّخانّوعلمّأنّحسينّخانّوأهلّالمنزلّهجروهّبعدّأنّضربّالوباءّأفرادّأسرتهّ.فعزمّعبدّ

الحميدّخانّإذّذاكّعلىّأخذّالبابّإلى ّمنزلهّلحفظهّهناكّحتىّتصلهّأوامرّمنّالحاكمّ.ولماّ
اقتربّمنّمنزلهّأزعجهّصوتّالنحيبّوالبكاءّمنّأفرادّاألسرةّوكانّالوباءّقدّضربّابنهّوصارّ
باكياّأنّينقذّحياةّابنهّوسألهّأنّيغفرّلهّ
علىّشفاّالهالكّ.فوقعّعلىّأقدامّالباب ّوتضرعّإليه ّ ً

هّأنّيأخذّبعضاّمنّ
سابقّتعدياتهّوسيئآتهّ.وكانّالبابّفيّذلكّالوقتّيتوضأّلصالةّالفجرّفأمر
ً

الماءّالذيّيغسلّبهّوجههّويطلبّمنّنجلهّأنّيشربهّفذلكّكفيلّبنجاتهّمنّالموتّ.وماّكادّ

عبدّالحميدّخانّيشاهدّشفاءّنجلهّحتىّكتبّللحاكمّيعلمهّباألمرّويرجوهّأنّيتركّتهجّمهّعلىّ

البابّوقالّله"ّ :ارحمّنفسكّوالذينّأوالكّ ّرعايتهمّ".فأجابّحسينّخانّبإطالقّسراحّالبابّ
واعطائهّالحريةّليذهبّحيثّيشاءّوبمجردّوصولّهذهّاألخبارّإلى ّ
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طهرانّولفتّنظرّالشاهّإليهاّصدرّأمرهّبعزلّحسينّخانّمنّوظيفتهّوأرسلّاألمرّإلىّشيرازّ .
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الفصل العاشر

رحلة الباب إلى إصفهان

فيّصيفّ(ّ 1262سنة ّّ 1846ميالديّة)ّودعّالبابّموطنهّشيرازّوسافرّإلى ّإصفهانّ

منوچهرّخانّمعتمدّالدولةّ،واليّذلكّاإلقليمّ
ولماّاقتربّمنّضواحيّالمدينةّكتبّخطا ًباّإلى ّ ّ

وطلب ّإليه ّأن ّيعين ّله ّمكان ّاإلقامةّ .فأمر ّمعتمد ّالدولة ّسلطان ّالعلماء ّ– ّإمام ّالجمعة ّفيّ

إصفهان ّوهو ّأكبر ّرجال ّالدين ّفي ّالدولة ّأن ّيستقبل ّالباب ّويضيفه ّفي ّمنزله ّويظهر ّله ّكلّ
ترحابّواكرامّ.وكانّيحفّالبابّاالحترامّواإلجاللّمنّجميعّالجهاتّحتىّأنّهّفيّيومّجمعةّ
جمهورّمنّالناسّوأخذواّيتشاحنون ّعلىّاقتسامّ
ّ
اجعاّمنّالحمام ّإلى ّالمنزلّاجتمع ّ
بينماّكانّر ً

الماءّالذيّاستعملهّفيّالوضوءّوكانّالمعجبونّبهّوالمتحمسونّلهّيعتقدونّفيّطهارتهاّوقدرتهاّ
اضهمّوأسقامهمّ .
ّ
علىّشفاءّأمر
ّ

ّوأخالق ّضيفه ّالشابّ
وذات ّليلة ّبعد ّالعشاء ّأخذ ّإمام ّالجمعة ّالعجب ّمن ّصفات ّ

ومحاسن ّأحوالهّوطلبّمنهّأن ّيفسرّله ّسورة ّوالعصر ّ(القرآنّ)103فأخذ ّالباب ّيكتب ّبسرعةّ

ةّبيانهّقدّأدهشتّسامعيهّالذينّسحرواّمنّ
ُّ
مدهشةّوبدون ّأدنىّتأمّلّماّطلبّمضيفهّوكانتّقو
صوتهّوقامواّحاالًّبماّفيهمّإمامّالجمعةّوقبلواّطرفّردائهّ .
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ّانتشار ّفي ّمدينة ّإصفهان ّحضر ّلزيارته ّجمّ ّغفير ّمن ّالزوار ّمن ّكلّّ
ًا
ولما ّزادت ّشهرة ّالباب

ّطلبا ّللشفاء ّمن ّاألمراض ّواآلالمّ .وجاءّمعتمدّ
مكان ّلمعرفة ّالحقائق ّالدينية ّوكثيرون ّحضروا ً

تهّ.وبينماّكانّالبابّجالساّوسطّأشهرّعلماءّإصفهان ّوطلبّمنهّ
الدولة ّنفسه ّذاتّمرةّلزيار
ً
ّبيانا ّعن ّصحة ّالنبوة ّالخاصة ّوكذلك ّطلب ّمن ّالحاضرين ّأن ّيظهروا ّالبراهينّ
معتمد ّالدولة ً
ّكافيا ّلكلّ ّمن ّينكرهّ ،فلم ّيقدر ّأحد ّمنّ
والحجج ّعلى ّصحة ّمعتقدهم ّالمذكور ّليكون ّدليالً ً

ّأوّشفاهاّعلىّ
ّالردّ ّكتاب ًة
الحاضرينّعلىّإجابةّالطلبّولكنّ ّالبابّقالّله"ّ :هلّتريدّأنّيكون ّ
ً

كتابيا ّويكون ّبحيثّالّيقنعّفقطّالذينّهمّحاضرون ّفيّهذاّالمجلسّ
سؤالك؟ ّ"فقالّله"ّ :بلّردّا ّ ًّ
بلّيكونّمعلّ ًّماّومهذًّّباّلألجيالّالحاضرةّوالمستقبلةّ".فأخذّالبابّقلمهّوشرعّفيّالكتابةّوفيّأقلّّ
من ّساعتين ّمأل ّأكثر ّمن ّخمسين ّصحيفة ّببحث ّمستفيض ّعن ّأصل ّوكيفية ّتأثير ّاإلسالمّ

وكانت ّقوة ّعباراته ّوسالستها ّومتانتها ّودقة ّجميع ّتفاصيلها ّقد ّأعطت ّالموضوع ّالذي ّيعالجهّ

طابع ّاالمتياز ّالذي ّلم ّيغب ّعن ّذهن ّأحد ّمن ّالحاضرينّ .وفي ّكتابته ّأدلى ّبالحجج ّالقويّةّ

بشجاعةّتامةّحتىّأنّالمستمعينّلتالوةّاآلياتّأخذتهمّالدهشةّمنّعظمةّوحيهّولمّيج ّرؤ ّأحدّ
ّعنّأنّيردّعلناّعلىّشيءّمنّعباراتهّولمّيقدرّالمعتمدّأنّيخفيّ
أنّينبسّبأقلّّاعتراضّفضالً
ً
الً"ّ:اسمعواّإنيّلمّأكنّإلىّهذاّاليومّاعتقد ّ
حماسهّوسرورهّوصاحّقائ ّ
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ّمؤمنا ّحًقا ّبالدين ّالذي ّجاء ّبهّ
ّجازما ّفي ّديني ّولكنّي ّاآلن ّأعترف ّبأنّي ّصرت
ّاعتقادا
بقلبي
ً
ً
ً
الحمدّهللّواّنّيّأشهدّبالقوةّالخارجةّعنّطاقةّالبشرّ
ّ
رسولّ ّوذلكّمنّأثرّبياناتّهذاّالشابّو

التيّيتحلىّبهاّهذاّالشابّتلكّالقوةّالتيّالّيقدرّأيّّتعليمّأرضيّأنّيهبهاّألحدّ ".
ّ

وسببتّشهرةّالبابّاآلخذةّفيّاالزديادّوالمقامّالرفيعّالذيّوصلّإليهّ،الحسدّوالقلقّفيّ

المدينة ّولكن ّرأى ّقليل ّمن ّالعقالء ّأنّ ّاألوفق ّهو ّاالمتناع ّعن ّأعمال ّالعداء ّلشخص ّالبابّ
ورسالته ّألنّهم ّشعروا ّأنّ ّمثل ّهذه ّاألعمال ّال ّتفيد ّإالّ ّفي ّّإعالء ّشأنه ّوتثبيت ّمقامهّ .وكانّ

ارّيروجون ّاالشاعاتّبتقاريرّكاذبةّوكانتّهذهّالتقاريرّتصلّإلى ّطهرانّوتعرضّعلىّ
األشر ّ
الحاج ّالمير از ّآقاسي ّرئيس ّوزراء ّمحمد ّشاه ّوظنّ ّهذا ّالوزير ّالمتعجرف ّالمتغطرس ّأن ّيميلّ

ةّالبابّوذلكّيؤولّطبعاّإلىّسقوطهّوكذلكّخشيّأنّيرتبّمعتمدّالدولةّ
الشاهّذاتّيومّإلىّمحبّ
ً

مجلساّيجمعّفيهّالبابّمعّالشّاهّوتيقنّالحاجّبأنّهّلوّتم ّهذاّاالجتماعّفإنّ ّذلكّالمذهبّالجديدّ
ً
يأخذّبلب ّالشاهّويستحوذّعلىّقلبهّالرقيقّبجاذبيتهّ.ولماّتمكنتّمنهّهذهّالهواجسّأرسلّإلىّ

ّشديدا ّوبخه ّفيه ّعلى ّّإهماله ّالعظيم ّفي ّحراسة ّمصالح ّالدينّ .ولما ّعلمّ
ّخطابا
إمام ّالجمعة
ً
ً
معتمد ّالدولة ّبذلك ّأرسل ّإلى ّإمام ّالجمعةّوطلب ّمنه ّحضوره ّمع ّمضيفه ّلمنزله ّوأسر ّمعتمدّ

الدولةّإلىّإمامّالجمعةّقائالً"ّ:إنّيّأخافّ ّ
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ّواّنّي ّمضطر ّأن ّأعملّ
من ّتدابير ّأعداء ّالسيد ّالباب ّوقد ّأمر ّالشاه ّبإحضاره ّإلى ّطهران ّ

الترتيبات ّإلرساله ّوأرى ّأن ّيمكث ّفي ّمنزلي ّحتى ّيحين ّالوقت ّلمغادرة ّمدينتناّ ".فوافقه ّإمامّ
لهّمنفرداّ .
الجمعةّعلىّذلكّوعادّإلىّمنز
ً
ّ

بعينّيوماّفيّمنزلّإمامّالجمعةّ.وقبلّانتقالهّإلى ّمنزلّمعتمدّ
وكانّقدّمكثّالبابّأر
ً

الدولةّكانّالمي ّرزاّابراهيمّوهوّوالدّسلطانّالشهداءّوأخّالميرزاّمحمدّعليّالنهريّقدّدعاّالبابّ
لوليمةّعندهّوكانّسلطانّالشهداءّوأخوهّمحبوبّالشهداءّيخدمانّعلىّالمائدةّوهماّطفالنّفيّ

ّعشرةّ .وفي ّتلكّالليلة ّأثناء ّتناول ّالطعامّطلبّالمير از ّابراهيم ّمن ّالبابّ
سنّالعاشرةّوالحادية ّ

الً"ّ :إنّ ّأخيّالميرزاّمحمد ّ(محمدّعليّالنهري)ّليسّلهّابنّفأرجوكّأنّتهبهّمرغوبّفؤادهّ".
قائ ّ
اّمحمدّعليّوزوجتهّوأنّيتقاسماهّفيتمّ
ّ
فأخذّالبابّبعضاّمنّالطعامّوطلبّمنهّأنّيعطيهّللميرز
ً

لهماّمرادهماّ.وفعالً ّحصلّذلكّوحملتّزوجةّالميرزاّمحمدّعليّوولدتّبنتًاّاقترنتّفيماّبعدّ
بالغصنّاألعظم(ّ.إشارةّإلىّزواجّمنيرةّخانمّبحضرةّعبدّالبهاء)ّ .
ّ

وأثارت ّهذه ّالتبجيالت ّواالحترامات ّالموجهة ّنحو ّالباب ّعداوة ّعلماء ّإصفهان ّفقررواّ

ّخطابا ّختموه ّمن ّجميع ّالرؤساء ّالدينيين ّفي ّتلك ّالمدينةّ
فيما ّبينهم ّعقد ّاجتماع ّوفيه ّحرروا
ً
وحكمواّفيهّعلىّالبابّباإلعدامّ .
ّ

ّولماّعلمّمعتمدّالدولةّبالحكمّالصادرّمنّعلماءّإصفهان ّ
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محروساّ
ّرتّب ّحملة ّإللغاء ّتأثير ّهذه ّالفتوى ّالقاسية ّفأصدر ّأوامره ّبمغادرة ّالباب ّإصفهان ّ
ً

بخمسمائةّمنّالخيالةّليتوجّهّعندّغروبّالشمسّإلى ّجهةّطهرانّ.ثمّأصدرّاألوامرّالمشددةّ
علىّأنّيعودّفيّكلّفرسخّمائةّمنّالخيالةّإلىّإصفهانّوأسرّإلىّقائدّالمائةّاألخيرةّوهوّرجلّ

يثق ّبه ّأن ّيعود ّبطريق ّآخر ّغير ّمعروف ّمع ّالعشرة ّالباقية ّمن ّرجاله ّالموثوق ّبهم ّإلىّ

إصفهانّ .ويعدلوا ّسيرهم ّبطريقة ّيعودون ّبها ّبالباب ّإلى ّإصفهان ّقبل ّالفجر ّفي ّاليوم ّالتاليّ
ويسلمونهّلهّ ّ.
ّ

وقدّنفذتّفعالًّهذهّالطريقةّوعادّالبابّفيّساعةّغيرّمتوقعةّإلىّالمدينةّوأوصلوهّإلىّ

منزلّمعتمدّالدولةّالخاصّالمسمىّبعمارةّخورشيدّودخلّإلى ّغرفتهّالخصوصيةّ.وكانّالحاكمّ
ُ

المذكورّيتولىّأمرّالبابّويقومّعلىّخدمتهّويهيّءّماّيلزمّلراحتهّواطمئنانهّ.ومكثّالبابّفيّ
ذلكّالمنزلّأربعةّأشهرّ.ولمّيسمحّلجميعّأصحابهّالمقيمينّفيّإصفهان ّأنّيروهّسوىّثالثةّ

منهمّوهمّالمالّعبدّالكريمّالقزوينيّالذيّاستلمّمنّسيدهّالبابّبعضّالمكاتيبّوأمرهّأنّينسخهاّ
بمعونةّالسيدّحسينّاليزديّوالشيخّحسنّالزنوزيّ .

ّّّّ ّ

وقد ّعرض ّمعتمد ّالدولة ّرغبته ّبأن ّيسافر ّإلى ّطهران ّبإذن ّالباب ّويعمل ّجهده ّحتىّ

يميلّقلبّالشاهّوحكامّ ّوملوكّاألرضّإلى ّاألمرّفأجابهّالبابّقائالً"ّ :جازاكّ ّعلىّمقاصدكّ

النبيلةّخيراّفإنّّهذهّالنيةّالساميةّأثمنّمنّالفعلّنفسهّولكنّّأيّامك ّ
ً
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وأيّاميّفيّهذهّالدنياّمحدودةّولمّيقدرّ ّالقديرّنصرةّأمرهّبالطرق
ّالتيّنتصورهاّونحبّهاّبلّ
ّ
بواسطة ّالمساكين ّوالمستضعفين ّوالدماء ّالتي ّتسفك ّفي ّسبيله ّيحقق ّالقدير ّأمره ّويحفظهّ

ويصونهّ.وقدّبقيّلكّاآلنّفيّالحياةّالدنياّثالثةّأشهرّوتسعةّأيامّفقطّوبعدهاّتعودّبإيمانكّ

ويقينكّإلىّالمسكنّاألبديّ".ففرحّمعتمدّالدولةّبهذهّالكلماتّوأسلمّاألمرّإلرادةّ ّوابتدأّيستعدّ
للفراقّالذيّأنبأهّبهّالبابّبوضوحّتامّ.وكانّمعتمدّالدولةّفيّأيّامهّاألخيرةّدائمّالحضورّمعّ
ّوعلما ّبطبيعة ّالروح ّالتي ّأحيت ّإيمانهّ .وقالّ
ّيقينا
الباب ّوفي ّساعات ّاجتماعه ّبه ّكان ّيزداد ً
ً

ّوأتركك ّلتقدير ّوارث ّقاس ّمثلّ
معتمد ّالدولة ّللباب"ّ :أفكر ّفيك ّوأرتجف ّإذ ّأعلم ّأنّي ّسأفارقك ّ

أخافّعليكّأنّيؤذيكّإيذاءّ
جورجينّخانّ(ابنّخاله)ّفإنّهّسيكشفّأمرّوجودكّفيّهذاّالمنزلّو
ً
بليغاّ".فأجابهّالباب"ّ:الّتخفّإنّيّسلّمتّأمريّإلىّ ّوعليهّتوكلتّولقدّمنّعليّقوةّمنّعندهّ
ً
بحيثّلوّأرغبّأنّأقلبّهذهّاألحجارّإلىّجواهرمماّالّعدلّلهاّوأثبتّفيّقلبّأشقىّالمجرمينّ

أعلىّأشكالّاالستقامةّواإلخالصّألقدرّولكنّاخترتّبنفسيّأنّأُعذبّبيدّأعدائيّحتىّيقضيّ
ّأمراّكانّمفعوالًّ ".
ً

ّّ ّ

وبعد ّقليل ّمن ّوفاة ّمعتمد ّالدولة ّعلم ّجورجين ّخان ّبمقرّ ّالباب ّفي ّعمارة ّخورشيدّ

وباالحتياطاتّالتيّأخذهاّمعتمدّالدولةّلحمايةّالبابّفأرسلّرسوالًّإلىّطهرانّليخبرّمحمدّشاهّ ّ
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بذلكّ.ولماّكانّالشاهّكبيرّالثّقةّفيّمعتمدّالدولةّالمتوفيّعلمّأنّّرغبةّالحاكمّاألكيدةّكانتّفيّ

انتهازّالفرصةّلترتيبّاجتماعّبينهّوبينّالبابّوأنّمنيتهّعاجلتهّوحالتّدون ّتنفيذّذلكّفأصدرّ
أمراّملكيّا ّبدعوةّالبابّإلى ّدارّالسلطنةّوأمرّجورجينّخانّأنّ ّيرسلّالبابّفيّالخفاءّبصحبةّ
ً
انّوأنّيظهرّلهّمنتهىّاالعتبارّأثناءّسفرهّوأنّيبقيّرحلتهّفيّحيزّ
حرسّمنّالخيالةّإلى ّطهر ّ

الكتمانّ .
ّ

ّتبعا ّلألوامرّ
وبعد ّمنتصف ّالليل ّارتحل ّالباب ّمن ّمدينة ّإصفهان ّإلى ّجهة ّطهران ً

الصادرةّ .
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الفصل الحادي عشر

إقامة الباب في كاشان

وفيّمساءّاليومّالذيّوصلّفيهّالبابّإلىّكاشانّوهوّفيّطريقهّإلىّطهرانّكانّالحاجّ

الميرزاّجانيّالمشهورّبپّرپاّوهوّمنّمشاهيرّتلكّالمدينةّقدّرأىّفيّمنامهّرؤياّكأنهّواقفّفيّ
اكباّجوادهّ
ساعةّمتأخرةّمنّالعصرّعلىّبابّالمدينةّالمسمىّببابّالعطارّإذّرأىّفجأةّالبابّر ً
وكانّفيّحراسةّعددّمنّالخيّالةّوعندماّاقتربّسلمّعليهّقائالً"ّ :سوفّنكون ّضيوًفاّعليكّمدّةّ
حقيقةّفأخذّتوا ّفيّّإعدادّمنزلهّ
ّ
ثالثّليالّفاستعدّللقائناّ".ولماّاستيقظّشعرّمنّقوةّرؤياهّأنهاّ

لنزولّضيفهّثمّذهبّتلكّالليلةّإلى ّبابّالعطارّوانتظرّهناكّمجيءّالبابّوفيماّكانّيمعنّ

النظرّفيّاألفقّعاينّعلىّبعدّهيئةّخيالةّحاضرةّنحوّبابّالمدينةّولماّأسرعّللقائهمّعرفّ
ُ
البابّوهوّمحاطّبحرسهّ.فاقتربّمنهّالحاجّالميرزاّجانيّبفرحّوانحنىّوقالّلهّالباب"ّ :سنكونّ

ضيوفكّمدةّثالثّليالّّ.وغًّدا ّهوّيومّالنوروزّفسنحتفلّبهّسويّةّفي ّمنزلكّ".وبعدّجدالّبينّ
الحرسّتركّالبابّلحراسةّالميرزاّجانيّوقالّلهّالباب"ّ :لوالّإرادتيّماّكانّيمكنّإقناعهمّبأنّ

يسلّمونيّاليكّفكلّشيءّموكولّإلىّقبضةّقدرتهّوالّيستحيلّعليهّفهوّيزيلّكلّصعوبةّويتغلبّ

علىّكلّ ّ
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الموانعّ".وكانّوصولّالبابّإلى ّمنزلّالحاجّالميرزاّجانيّمساءّاليومّالسابقّللنوروزّالثالثّ

منّإعالن ّالدعوةّوهوّيوافقّاليومّالثانيّمنّشهرّربيعّالثانيّسنةّّ 1263هجريّة ّ(سنةّّ1847
ميالديّة)ّ .
ّ

وفيّصبيحةّاليومّالثانيّبعدّالنوروزّسلّمّالميرزاّجانيّللحرسّالبابّالذيّكانّأمانةّ

لديهّوبقلبّمملوءّبالحزنّواألسىّودعهّالوداعّاألخيرّالمؤثرّ .
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الفصل الثاني عشر

رحلة الباب من كاشان إلى تبريز

وسار ّالباب ّبرفقة ّالحرس ّفي ّطريق ُّقمّ .2وكانت ّجاذبيته ّالساحرة ّالممزوجة ّبالكمالّ

والوقارّواللطفّوالرزانةّقدّغيرتّصفاتّحراسهّوجعلتهمّمنقادينّلهّفطرحواّكلّأفكارهمّوآرائهمّ
تسليما ّإلرادتهّورضاهّ.وكانتّإحساساتّالبابّقدّغرستّالثقةّفيّقلوبّالذينّرافقوهّفلمّيرواّ
ًّ

ضرورةّلمراقبتهّلشدةّاطمئنانهمّمنهّ .
ّ

وكانواّفيّالطريقّإذّبرسولّوصلّفجأةّمنّطهرانّومعهّأمرّكتابيّمنّالحاجّالميرزاّ

ارچي ّ– ّّرئيسّالحرسّ -بأنّيذهبواّتواّبالبابّإلى ّبلدةّكلينّوبالنظرّ
آقاسيّإلى ّمحمدّبيكّچاپ ّ
إلى ّ عدم ّصالحية ّالمنازل ّفي ّتلك ّالقرية ّأمر ّمحمد ّبيك ّأن ّتضرب ّخيمة ّألجل ّالباب ّحتىّ
تصلهّأوامرّجديدةّ.وأماّمنّإصفهانّإلىّطهرانّ،ففيّكلّمكانّكانّالناسّيتكلمونّويتهامس ّونّ

ويصرخون ّمن ّالظلم ّالالحق ّبالبابّ .ونصبت ّالخيمة ّعلى ّسفح ّتل ّجميل ّتكتنفه ّالحدائقّ

والمروجّمنّكلّ ّ

( ّ)2ثانيّاألماكنّالمقدسةّفيّإيرانّويوجدّفيهاّجدثّأ ختّاإلمامّالرضاّفاطمةّالمعصومةّ.عاشتّوتوفيتّهناكّ.وفيهاّأيضاّمدافنّ
كثيرةّلملوكهاّومنّبينهمّفتحّعليّشاهّومحمدّشاهّ .
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الجهاتّوسرّالبابّمنّهدوءّتلكّالجهةّونضارةّخضرتهاّوخريرّمياهّجداولهاّ .
ُ
ّ

ووصلّلزيارةّالبابّبعضّمنّأصحابّحضرةّبهاءّ ّومنهمّالمالّمحمدّمهديّالكنديّ

وهوّالذيّأرسلهّحضرةّبهاءّ ّمعّخطابّمختومّوبعضّالهداياّللبابّوبمجردّوصولهاّليدهّ
اتّالشكرّواالمتنانّ .
شعرّبسرورّغيرّعاديّوتهللّوجههّوأغدقّعلىّالرسولّعبار
ُ
ّ

طاّ
وأثرت ّهذه ّالرسالة ّالتي ّوصلت ّفي ّساعة ّالحيرة ّوالتوقف ّوجددت ّفي ّالباب ّنشا ً

ّالشكر ّوالمدح ّواألمل ّوبدا ّعلىّ
ونفثت ّفي ّروحه ّتأكيد ّالفوز ّوالنصر ّوأصبح ّينطق ّبعبارات ُ

وجههّفرحّلمّيفارقهّحتىّوردتّأخبارّالفاجعةّالعظيمةّبسقوطّشجعانّقلعةّطبرسيّفاحتجبتّ
منّمحياهّتلكّاالبتسامةّوزالّمنّقلبهّالفرحّواالبتهاجّ .
ُ
ّ

وظهرتّعلىّمحيّاّالبابّالرزانةّوالجاللّوالثّقةّوكانتّأقوالهّمتشبعةّبقوةّفائقةّفلمّيقدرّ
ُ

أحدّأنّيسألهّعنّسببّهذاّالتغييرّالعظيمّالحاصلّفيّأقوالهّوأفعالهّوكذلكّلمّيشأّهوّبنفسهّ

أنّيخبرّأحداّ.وأقامّالبابّمدةّأسبوعينّفيّهذاّالمكانّيتمتعّبجمالّالطبيعةّ.وسادّالسكونّ
ً

والهدوءّإلىّأنّوصلّخطابّمنّمحمدّشاهّنفسهّإلىّالبابّوفيهّيقول"ّ:ولوّأنّناّنودّمقابلتكّإالّ

أنّناّنجدّأنفسناّغيرّقادرينّعلىّاستقبالكّفيّطهرانّبماّهوّالئقّلكّألنّنا ّعلىّجناحّالسفرّ
منّالعاصمةّوقدّأمرناّأنّّّّّّ ّ
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تُرسلّإلى ّماهّكوّوأصدرناّالتعليماتّالالزمةّإلى ّعليّخانّمحافظّالقلعةّأنّيعاملكّباإلجاللّ
واالحترامّ.وأملناّوعزمناّأنّنطلبّحضوركّلدىّعودتناّإلىّسريرّالسلطنةّوفيّذلكّالوقتّنقدرّ

عاجّوأنّكّالّتتأخّرّأنّتخبرناّعنّأيّ ّحيفّ
أنّنحكمّفيّمسألتكّونعتقدّأنّناّلمّنسببّلكّأيّ ّاز ّ

يصيبك ّونتمنى ّلك ّأن ّتستمر ّفي ّالدعاء ّوالتوفيق ّلنا ّوالسعادة ّلمملكتناّ ".وكان ّذلك ّفي ّربيعّ

الثانيّسنةّ1263هجريّةّ(يوافقّّ19مارسّ17-أبريلّسنةّّ1847ميالديّة)ّ .
ّ

ومماّالّشكّفيهّأنّالحاجّالميرزاّآقاسيّكانّمسؤوالًّعنّإرسالّمثلّهذاّالخطابّإلىّ

ّسببا ّفي ّخلعهّوسلبه ّمقامه ّالذيّ
الباب ّوالحامل ّعلى ّذلك ّخوفه ّلئالّ ّتكون ّالمقابلة ّمع ّالشاه ً
يتمتعّبهّوسلطتهّالتامةّعلىّكافةّأمورّالحكومةّ.وأخذّيحرضّمليكهّعلىّنقلّمثلّهذاّالخصمّ

ّالذيّكانّدائماّيساورهّ
القويّ ّإلى ّركنّبعيدّمنّأركانّالمملكةّوبهذهّالوسيلةّيتخلّصّمنّالهم
ً
فماّأعظمّخطأهّوأشدّضاللهّ .
ّ

أماّالوزيرّالحاجّالميرزاّآقاسيّفقدّفقدّمقامهّورتبتهّوأضاعّثروتهّوضاعتّمنهّأمالكهّ

العديدةّالتيّكانّقدّاستولىّعليهاّبالظلمّمنّاألهاليّالمساكينّوذلكّبعدّسنتينّفقطّمنّاصدارهّ
األمر ّبحبس ّالباب ّفي ّجبال ّآذربايجان ّالموحشة ّوصادرت ّالحكومة ّجميع ّممتلكاته ّوغضبّ
عليهّمليكهّوطردهّمنّطهرانّبالذلةّوالهوانّووقعّفريسةّللمرضّوالفقرّوضاعّمنهّاألملّ ّ

108
This file was downloaded from QuranicThought.com

وهبطّفيّالذّلّّوخمدّذكرهّفيّكربالءّحتىّوافتهّالمنيةّ .
ّ

وقدّأُمر ّالبابّبالذهابّإلى ّتبريزّتواّوصحبهّالحرسّأنفسهمّتحتّإمرةّمحمدّبيكّإلىّ

اّأيضاّمنّبينّأتباعهّ
احداّ
إقليم ّآذربايجانّالشماليّالغربيّوصرحّلهّأنّينتخبّرفيًقاّو ً
وخادم ً
ً

أثناءّاقامتهّفيّذلكّاإلقليمّ.فانتخبّالسيدّحسينّاليزديّوالسيدّحسنّأخاهّ.وامتنعّأنّيصرفّ
يفّالرحلةّ.وصرفّجميعّتلكّالمبالغّعلىّ
ّ
علىّنفسهّالمبالغّالتيّأعطتهاّالحكومةّلهّلمصار

المساكينّوالمحتاجينّوخصصّلنفقاتهّواحتياجاتهّالضروريّةّالمبالغّالتيّربحهاّمنّالتجارةّفيّ
بوشهرّوشيرازّ .
ّ

ولماّكانتّاألوامر ّأُعطيتّلمنعه ّمن ّالدخول ّإلى ّالبالد ّالتي ّيمرّبها ّفيّطريقهّإلىّ

ّبقرب ّمجيء ّمحبوبهم ّوتمكنوا ّمنّ
تبريز ّحضر ّخارج ّتلك ّالمدن ّفوج ّمن ّأحبّائه ّممن ّعلموا ّ

محمدّعلي)ّبعدّيومينّبأمرّالبابّوكانّمحبوساّفيّ
مقابلتهّ.وقدّعلمّالحجّةّالزنجاني ّ(المالّ ّ
ً
العاصمةّفأرسلّوطلبّمنّأصحابهّفيّبلدتهّأنّيستعدّواّويقومواّمعّاالحتراسّالتام ّويجتهدواّ
فيّانتهازّالفرصةّألخذّالبابّواّرسالهّإلى ّأيّ ّجهةّيشاءّفاجتمعّعددّمنّالمؤمنينّفيّقزوينّ
ّ

وطهرانّوذهب ّالجميع ّبناء ّعلى ّأمر ّالحجّةّووصلواّإلى ّمكانّالحرسّفيّساعةّمتأخرةّمنّ
الً"ّ :إنّ
الليلّووجدوهمّنائمينّفاقتربواّمنّالبابّورجوهّأنّيهربّمعهمّفأجابهمّبرباطةّجأشّقائ ّ

بايجانّأيضاّلهاّحقوقّ"،ونصحهمّبكلّمحبةّأنّيعودواّإلىّمنازلهمّ ّ
جبالّآذر
ً
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ويتركواّماّاعتزمواّعليهّ .
ّ

ولماّاقتربّالركبّمنّبابّتبريزّوشعرّمحمدّبيكّ(رئيسّالحرس)ّبأنّساعةّالفراقّمنّ

مسجونه ّقد ّدنت ّحضر ّأمامه ّوبأعين ّدامعة ّرجاه ّأن ّيغفر ّله ّتقصيره ّوتعديه ّوقال ّله"ّ :انّ
ّممالً ّوقدّقصرتّفي ّأداءّواجبيّفيّخدمتكّكماّينبغيّلذلكّ
السفرّمنّإصفهان ّكانّطويالً ُ
استميحكّالعذرّوأرجوكّأنّتباركنيّ".فأجابهّالبابّقائالًُ "ّ:كنّمطمئنّاّفإنّيّأعدكّأنّتكونّأحدّ
أصحابي ّوالذين ّيتبعون ّأمري ّسوف ّيباركونك ّإلى ّاألبد ّويعظمونك ّويمجدون ّعملك ّويرفعونّ

ئيسهمّوتضرعوا ّإلى ّمسجونهم ّأن ّيباركهم ّوقبلوا ّأقدامهّ
ّ
اسمكّ ".وفعل ّباقي ّالحرس ّكما ّفعل ّر
وودعوهّالوداعّاألخير ّبدموعّمنهمرةّوأظهرّالبابّلكلّ ّمنهمّعناياتهّوأكدّدعوتهّلهمّفيّصلواتهّ

وسلموهّبعدّالتردّدّالكثيرّإلى ّيدّحاكمّتبريزّالذيّكانّوليّعهدّمحمدّشاهّ.وكانّهؤالءّالرفقاءّ

ّوقوته ّالفائقة ّعن ّحدود ّالبشرية ّقد ّأخبروا ّكلّ ّمن ّقابلهمّ
الذين ّشاهدوا ّبأعينهم ّحكمة ّالباب ّ
بعجائبّأحوالهّالتيّرأوهاّوسمعوهاّوساعدواّبذلكّعلىّنشرّاألمرّالجديدّ ّ.
ّ

ّجميعا ّلمقابلته ّولكنّّ
وأهاجت ّأخبار ّاقتراب ّالباب ّمن ّتبريز ّاألحباء ّفيها ّوخرجوا
ً

الموظفينّأبوا ّأنّيسمحواّلهمّبأنّيقتربواّمنهّأوّيلتمسواّبركتهّ.ولكنّأحد ّالشبانّلمّيقدرّأنّ
يمنع ّنفسه ّوهجم ّوهو ّحافي ّاألقدام ّواخترق ّباب ّالمدينة ّ ّولم ّيستطع ّعدم ّرّؤية ّوجه ّمحبوبهّ

فجرىّمسافةّنصفّفرسخّ(ّ3كيلومترات ّ
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الصورةّغيرّمتوفرة ّ

منظرّالقلعةّالتيّحبسّفيهاّالبابّفيّتبريزّمنّالخارجّ(والعالمةّّ )ّx
تشيرّإلىّالغرفةّالتيّكانّيشغرها ّ
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تقريًّبا)ّحتىّوصلّإلى ّالخيالةّالذينّكانواّسائرينّفيّالمقدمةّأمامّالبابّورحبّبهمّبكلّ ّفرحّ

فقاءّمحبوبيّلذلكّأعزكمّ
ّ
وأمسكّبطرفّرداءّأحدهمّوقبلّركابهّوصاحّقائالً ّوهوّيبكي"ّ :أنتمّر

أكثرّمنّقرةّعينيّ".وكانّهذاّالمسلكّوالحنينّالزائدّقدّبهرهمّفسمحواّلهّفيّالحالّبإجابةّطلبهّ

ائدّووقعّعلىّوجههّباكياّفنزلّ
فيّالمثولّبينّيديّسيدهّوبمجردّأنّوقعّنظرهّعليهّصاحّبفرحّز
ً

البابّمن ّجوادهّوعانقهّومسحّدموعهّوهدّأ ّروعّقلبهّوباركهّولكنّلمّيتمكّنّاآلخرون ّإالّ ّبإلقاءّ
همّعلىّمحبوبهمّمنّبعدّواكتفواّبذلكّلشفاءّغليلّفؤادهمّ .
نظر
ُ
ّ

ولماّوصلّالبابّإلىّتبريزّأدخلوهّإحدىّالمنازلّالتيّأُعدتّلحبسهّفيّتلكّالمدينةّ.ثمّ

نقلوه ّإلى ّغرفة ّفي ّالقلعة ّالمجاورة ّلمسجد ّعلي ّشاهّ .وكانت ّتحرسه ّجوقة ّمن ّالنصيريّة ّولمّ
يتمكنّأحدّمنّمقابلتهّسواءّمنّالعامّةّأمّمنّأنصاره ّسوىّالسيّدّحسينّاليزديّوأخيهّ.وكانتّ

الفرقة ّالتي ّأنتخبت ّلحراسته ّمن ّبين ّالسكان ّفي ّبلدة ّخمسه ّهي ّنفس ّالفرقة ّالتي ّانتخبتّ
الستشهاده ّبإطالق ّالرصاص ّعليهّ .وأثارت ّحادثة ّوصول ّالباب ّإلى ّتبريز ّضجة ّكبيرة ّبينّ

ّواّخالصهمّ
األهالي ّواجتمع ّجم ّغفير ّلمشاهدة ّدخوله ّالمدينة ّوكثير ّمنهم ّحركهم ّإيمانهم ّ

ليشاهدوهّويؤكدواّلهّخضوعهمّ.وبينماّكانّيسيرّفيّالشوارعّكانّصياحّالجماهيرّيترددّمنّكلّّ

الجهاتّوكانّأغلبّالجمهورّالذينّ أرواّوجههّيحيّونهّبصياح ّ" ّأكبر"ّوكانّغيرهمّيرحبّبهّ
ويهللّّّّّّ ّ

112
This file was downloaded from QuranicThought.com

الصورةّغيرّمتوفرةّ ّ

القلعةّالتيّحبسّفيهاّالبابّفيّتبريزّوالغرفةّالتيّكانّيشغرهاّمنّالداخل ّ
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والبعض ّيطلب ّمن ّ ّنزول ّالبركات ّمن ّالقدير ّعليه ّوالبعض ّاآلخر ّأخذ ّيقبل ّالتراب ّالذيّ

تحتّأقدامهّباحترامّ .
ّ

بعينّيوماّ .
ومكثّالبابّفيّتبريزّمدةّأر
ً
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ّ قلعةّماهّكو

ّ ّالصورةّغيرّمتوفرة
ّ
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الفصل الثالث عشر
ّ

حبس الباب في قلعة ماه كو

وماّرواهّالسيدّحسينّاليزديّقال"ّ:فيّمدّةّالعشرةّأيّامّاألولىّالتيّتلتّحبسّالبابّفيّ

تبريز ّلم ّيعلم ّأحد ّماذا ّسيكون ّمصير ّأمره ّ ّوكثرت ّاإلشاعات ّفي ّالمدينة ّوذات ّيوم ّتجاسرتّ

علىّسؤالهّإذاّكانّسيستمرّعلىّالبقاءّفيّذلكّالمكانّأوّأنهّسينتقلّإلى ّجهةّأخرىّفأجابنيّ
فور’ّ:إنّناّسنمكثّمدّةّالّتقلّعنّتسعةّأشهرّمحبوسينّفيّالجبلّالباسطّّ-ماهّكوّ ،ثمّننتقلّ
ًا

افقّجبلّماهّكوّفيّحسابّالجمّلّوكذلكّ
منهّإلى ّالجبلّالشديدّّ -چهريق(ّ"‘.جبلّباسطّيو
ُ
فعددّاألولّّ72وعددّالثانيّّ)318وهذانّالجبالنّهماّمنّسلسلةّ
ّ
جبلّشديدّيوافقّجبلّچهريقّ

جبالّخويّويقعانّعلىّجانبيّالمدينةّالتيّتحملّهذاّاالسمّ .
ّ

وقلعةّماهّكوّعبارةّعنّبناءّصخريّذيّأربعةّأبراجّويقعّعلىّقمةّجبلّوفيّأسفلهّ

مدينة ّماه ّكو ّويقع ّعلى ّحدود ّالممالك ّالعثمانية ّوالروسيةّ .وكان ّاسم ّالضابط ّالمسؤول ّعنّ

القلعةّعليّخانّالماهّكوئيّ.وسكانّالمدينةّمنّاألكرادّوهمّمنّأهلّالسنةّ.وأمّاّالبابّفبلطفّ

صفاتهّودماثةّأخالقهّالتيّالّشبهّلهاّأوقدّالحماسّفيّقلوبّالسكانّفكانواّكلّ ّصباحّيبدأونّ

أعمالهمّبأنّيبحثواّعنّمكانّيقدرونّأنّيفوزواّفيهّبنظرةّلوجههّويناجونهّ ّ
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ويطلبون ّمنه ّالبركة ّفي ّعملهم ّاليوميّّ .وعند ّحصول ّمشاجرة ّأو ّخصام ّيسرعون ّإلى ّذلكّ

المكانّويولّونّوجوههمّتلقاءّالسجنّويحلفونّباسمهّأنّيقولّكلّمنهمّالصدقّ ّ.
ّ

ّاألولين ّلم ّيسمح ّألحد ّبزيارة ّالبابّ
الً"ّ :في ّاألسبوعين ّ
وحكى ّالسيّد ّحسين ّاليزدي ّقائ ّ

وكنّاّأناّوأخيّالوحيدينّالمسموحّلهماّبمالقاتهّوكنتّفيّكلّ ّيومّأنزلّإلى ّالمدينةّومعيّأحدّ
ُ

الحراس ّلشراء ّاللوازم ّالضروريّة ّوأمّا ّالشيخ ّحسن ّالزنّوزي ّالذي ّوصل ّإلى ّماه ّكو ّكان ّيقومّ

كواسطةّبينّالمؤمنينّالذينّكانواّيأتونّللزيارةّوبينّالسيدّحسنّأخيّالذيّكانتّالعرائضّتصلّ
اسطتهّأيضاّإلىّالشيخّحسنّالزنوزيّ.وفيّ
بواسطتهّمنّالمؤمنينّإلىّموالهمّوترسلّاألجوبةّبو
ً

ذاتّيومّأعلمّالبابّأخيّأنّهّسيطلبّبنفسهّمنّعليّخانّأنّيخففّالشدّةّوأنّيأذنّللمؤمنينّ
بالزيارةّ.وفيّاليومّالتاليّفيّوقتّمبكّرّدهشناّلطرق ّالبابّفجأةّوعرفناّصوتّعليّخانّوهوّ
يتناقشّمعّالحرسّوجاءّأحدهمّوأخبرنيّبأنّّمحافظّالقلعةّ(عليّخان)ّمصمّمّعلىّالتصريحّلهّ

بالدخولّلمقابلةّالبابّ.فأوصلتّالرسالةّوأُمرتّأنّأُدخلهّحاالًّ.واذّشرعتّبالخروجّمنّالغرفةّ

اقفاّعلى ّالعتبة ّبهيئة ّخضوع ّتام ّوتظهر ّعلى ّوجههّ
المجاورة ّلغرفة ّالباب ّوجدت ّعلي ّخانّو ً
عالئمّالخشوعّوالتعجّبّعلىّغيرّالمعتادّ.وبكلّخضوعّوبكمالّاألدبّرد ّعلي ّالسالمّورجانيّ

أنّأصرحّلهّبالدخولّلمقابلةّالبابّ.فأخذتهّإلىّالغرفةّالتي ّ
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يقطنهاّالبابّوكانتّركبتاهّترتعشانّوظهرتّفيّباطنهّهيجانّلمّيقدرّعلىّإخفائهّ.فقامّالبابّ

انحنىّتعظيماّلهّوارتمىّعلىّأقدامهّوقال’ّ :خلّصنيّمنّحيرتيّ
ورحبّبهّفاقتربّعليّخانّو
ً

أناّممتطيّجواديّفيّ
ّ
فإنّيّأستحلفكّ ّأنّتزيلّشكوكيّفإنّيّعندماّاقتربتّمنّبابّالمدينةّو
اقفا ّتصلّيّ .وكانت ّيداك ّوعيناك ّمرتفعتين ّإلىّ
وقت ّالفجر ّرأيتك ّبعيني ّفجأة ّبجانب ّالنهر ّو ً
السماءّفوقفتّأالحظكّوانتظرتّحتىّأتممتّالصالةّألقتربّمنكّوأوبّخكّعلىّالتجاسرّبتركّ

القلعةّبدون ّإذنيّ.وفجأةّشعرتّبخوفّشديدّورجعتّإلى ّالحرسّألوبّخهمّعلىّّإهمالهمّولكنّيّ

دهشتّإذّوجدتّالبابّالخارجيّوالداخليّمغلقينّولمّيفتحاّإالّبناءّعلىّطلبيّفدخلتّعندكّ
اآلنّوجدتكّجالساّأماميّمماّأوجبّتعجّبيّوارتبتّأنّيكون ّعقليّقدّفارقنيّ‘.فأجابهّالبابّ
و
ً

يتّهوّحقّالّينكرّ.واّنّكّتبخسّقدرّهذاّاألمرّوتحتقرّصاحبهّولمّيشأّ ّ
ّ
الً’ّ :إنّ ّالذيّ أر
قائ ّ
برحمتهّأنّيوقعكّفيّالعقابّبلّأرادّأنّيظهرّالحقّأمامّعينيكّوبهدايةّإلهيّةّأوقعّفيّقلبكّ

محبةّوليهّلتعترفّبقوةّاألمرّالتيّلنّتقهرّ‘.وقلبتّهذهّالحادثةّقلبّعليّخانّكليّةّ.وهدأتّ
تهّوأزالتّعداوتهّ.وطلبّعليّخانّمنّالبابّأنّيغفرّ
هذهّالكلماتّاضطرابهّواخضعتّوحشيّ ّ

له ّسيّئآتهّوذهبّتواّوأحضرّالشيخّحسنّالزنوزيّللمثولّبينّيديّ ّالبابّ.ولمّيألّعليّخانّ
اّفيّضمنّالحدودّالمخ ّولةّلهّفيّعملّكلّماّمنّشأنهّتخفيفّ ّ
جهد
ً
ُ
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وطأةّاألسرّعلىّالبابّوكانّبابّالقلعةّمغلًقاّأثناءّالليلّوأمّاّفيّالنهارّفكانّيصرحّلكلّمنّ
يريدّالدخولّلزيارةّالبابّ ".
ّ

وأثناءّحبسهّفيّالقلعةّخصّصّالبابّكلّوقتهّلكتابةّالبيانّالفارسيّوهوّمنّأهمّوأشهرّ

كتبهّوفيهّشرعّالقوانينّوالقواعدّلألمرّالجديدّوبينّوأوضحّوبشرّبظهورّجديدّيأتيّبعدهّوطلبّ
منّأتباعهّالقيامّللبحثّعنّمنّيظهرهّ ّ(إشارةّإلى ّحضرةّبهاءّ )ّوحذرهمّمنّأنّيأولواّ

األسرارّواإلشاراتّالموجودةّفيّالبيانّبطريقةّتمنعّاالعترافّبأمرهّ ّ.
ّ

وكانّصوتّالبابّوهوّيمليّتعاليمهّومبادئهّمسموعاّبوضوحّفيّسفحّالجبلّالذيّكانّ
ً

يرددّهوّوالواديّصوتهّوكانتّنغمةّترتيلّاآلياتّتفيضّمنّفمهّوهيّتُشنّفّاألسماعّوتخترقّ

القلوب ّواألرواحّوتتحركّلندائهّالقلوب ّمنّأعماقهاّوكانّإلرخاءّحبلّالقيودّالتيّفرضتّعلىّ
البابّاألثرّالجميلّفيّتشجيعّالكثيرينّمنّأصحابهّوأتباعهّعلىّالحضورّمنّاألقاليمّالمختلفةّ

فيّإيرانّلزيارتهّفيّقلعةّماهّكوّ ّ.
ّ

وعلىّهذاّالنحوّأمضىّالبابّالصيفّوالخريفّبينّجدرانّتلكّالقلعةّوتالّذلكّشتاءّ

قارسّوكانّالماءّالذيّيستعملهّفيّالوضوءّوصلّلدرجةّمنّالبرودةّالثلجيّةّأنّقطراتهّكانتّ
تلمع ّعلى ّوجهه ّبما ّفيها ّمن ّالثلجّ .ووافق ّابتداء ّذلك ّالفصل ّشهر ّمحرم ّمن ّسنة ّّ1264

هجريّة(ّ-يبدأّّ9ديسمبرّّ1847إلىّّ8ينايرّسنةّّ1848ميالديّة)ّ .
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ّ

ّمقيما ّفي ّمشهد ّومشغوالً ّفي ّنشر ّاألمرّ
ّوكان ّالمال ّحسين ّالبشروئي ّفي ّذلك ّالوقت ً

الجديدّ .وعزم ّعلى ّالسفر ّإلى ّآذربايجان ّقائالً"ّ :إنّي ّأقسمت ّأن ّأسيرّعلى ّقدميّ ّكلّالمسافةّ
التيّتفصلنيّعنّالمحبوبّفلنّأنثنيّعنّعزميّحتىّأصلّإلىّمرغوبيّ ّ".
ّ

وكانّالمال ّحسينّفيّطريقهّإلى ّطهرانّيقابلّاألحباءّبكلّترحابّوحماسّفيّمختلفّ
ُ

المدنّالتيّمرّفيهاّوقدّتوصلّإلىّالمثولّأمامّحضرةّبهاءّ ّوبعدّالتحدثّمعهّقامّللسّفرّإلىّ
ُ

آذربايجانّ .
ّ

وفي ّالليلة ّالسابقة ّقبل ّوصوله ّإلى ّماه ّكو ّالتي ّكانت ّفي ّمساء ّالنوروز ّالرابع ّمنّ

ّإعالنّدعوةّالبابّووافقّفيّتلكّالسنةّأيّّ 1264هجرية ّ(ّ 1848ميالدية)ّاليومّالثالثّعشرّ

من ّشهر ّربيع ّالثاني ّرأى ّعلي ّخان ّرؤيا ّفقال"ّ :رأيت ّكأنّي ّأُخبرت ّفجأة ّبعزم ّزائر ّمقدسّ-

ّوأنّه ّسوف ّيحضر ّإلى ّالقلعة ّليزور ّالبابّ
سيدنا ّمحمد ّالرسول ّ– ّعلى ّالمجيء ّإلى ّماه ّكو ّ
ألُقدّم ّخضوعي ّوترحيبي ّله ّوبفرح ّالّ
وليهنّئه ّبعيد ّالنوروز ّفخرجت ّجرًيا ّلمقابلته ّوأنا ّمشتاق ّ ّ
يوصفّأسرعتّلناحيةّالنهرّولماّوصلتّرأيتّاثنينّقادمينّنحويّفأسرعتّإلى ّاالرتماءّعلىّ

ذّذاكّاستيقظتّفجأةّواّذّأيقنتّبصحّةّرؤياي ّقمتّ
ّ
لّطرفّردائهّواّ
ّ
قدامّاألولّوانحنيتّألُقبّ
ّ
أ
وتوضّأت ّوصلّيتّوذهبت ّإلى ّتلكّالبقعةّالتيّرأيت ّفيهاّفي ّالرؤياّوجهّرسولّ ّوماّكدتّ

أصلّحتىّعجبتّ ّ
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لرؤيتيّالرجلينّاللذينّشاهدتهماّفيّالرؤياّيمشيانّالواحدّخلفّاآلخرّويسيرانّنحويّوبدونّأيّّ
تفكّرّوقعتّعلىّقدمّالزائرّوقبّلتهّبإخالصّورجوتهّهوّورفيقهّأنّيركباّالجوادينّالتيّقدّأمرتّ
أحدّأتباعيّأنّيأتيّبهماّ .
ّ

ّ"فقالّالشخصّالجليل’ّ:الّفإنّيّآليتّعلىّنفسيّأنّأُتمّمّرحلتيّعلىّقدميّ ّوسأسيرّ

إلى ّقمّةّالجبلّوهناكّأزورّالمسجونّ"‘.وجعلتّهذهّالحادثةّعليّخانّيشعرّباحترامّزائدّفيّ
ّتبعّالمالّ
مسلكهّنحوّالبابّوأصبحّيقينهّفيّصحّةّاألمرّوقوتهّأعظمّمنّذيّقبلّوبخشوعّتام
ُ

بابّالقلعةّوماّكادتّأعينّالمال ّحسينّتقعّ
حسين ّ(الذي ّكانّهوّالزائر)ّإلى ّأنّوصلّإلى ّ
ُ
اقفاّعلىّالعتبةّحتىّوقفّفجأةّوانحنىّأمامهّومكثّبجانبهّدونّ
علىّوجهّسيدهّالذيّكانّو ً

حراكّ.فمد ّالبابّذراعهّوعانقهّبكلّشوق
ّوسارّبهّماسكاّيدهّإلى ّغرفتهّثمّدعاّأحبّائهّلمقابلتهّ
ً
واحتفلّبعيدّالنوروزّ .
ّ

ولمّيكنّيسمحّألحدّسوىّحسينّاليزديّوأخيهّبالمكثّداخلّالقلعةّأثناءّالليلّولكنّفيّ

غبّفيّأنّيبقىّمعكّالمال ّحسينّ
ذلكّاليومّذهبّعليّخانّإلى ّالبابّوقالّله"ّ :إذاّكنتّتر
ُ
هذهّالليلةّفإنّيّالّأمانعّبلّأكونّرهينّإشارتكّ".وكانّأتباعّالبابّيفدونّعليهّفيّماهّكوّوكانّ

يسمحّلهمّبالمثولّأمامهّتواّوبدونّأيّحائلّ .
ّ

وذاتّيومّكانّالبابّيتأمّلّفيّالمناظرّالمجاورةّمنّسطح ّ
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المالّ
القلعةّورأىّمنّناحيةّالغربّكيفّأنّنهرّأرسّينحنيّفيّتعاريجهّفيّمجراهّفالتفتّإلى ّ ُ

حسينّوقال"ّ:هذاّهوّالنهرّوهذاّهوّالشاطىءّالذيّكتبّعنهّالشاعرّحافظّ :
ّ

ّ’ياّنسيمّالصّباّ ،

ّّّّ ّّإذاّمررتّبشاطىءّنهرّأرسّ ّّّّّّّّ،
فقبلّاألرضّفيّذاكّالواديّ ّ،

وعطّرّمشامّأنفاسكّمنّعبيرّطيبهاّ "‘.

ّ

ثمّتنبأّللمال ّحسينّعنّجميعّالحوادثّالتيّستحصلّفيّالقريبّالعاجلّالواحدةّبعدّ
ّ
ُ

هّأنّالّيخبرّبهاّأحداّوقالّلهّالباب"ّ :سوفّينقلونناّإلى ّجبلّآخرّوقبلّأنّتصلّ
األخرىّوأمر
ً

يعاُ(ّ -نقل ّإلى ّچهريق)ّ.
إلى ّ ّ
مقرك ّستصلك ّأخبار ّانتقالنا ّمن ّماه ّكوّ ".وتم ّتنبؤ ّالباب ّسر ً
ير ّمفصالً ّإلىّ
فاألشخاص ّالذين ّكانوا ّيتجسسون ّعلى ّحركات ّوأعمال ّعلي ّخان ّأرسلوا ّتقر ًا
الحاج ّالمير از ّآقاسي ّواتهموه ّ(علي ّخان) ّفيه ّبإخالصه ّللمسجون ّوأثر ّالخوف ّعلى ّالحاجّ

هّأصدرّأمراّبنقلّالبابّإلىّقلعةّچهريقّ .
الميرزاّآقاسيّواستولىّعليهّالغضبّلدرجةّأنّ
ً
ّ

ينّيوماّمنّالنوروزّودعّالبابّأهاليّماهّكوّالذينّعرفواّقوةّشخصيتهّ
وبعدّمرورّعشر
ً

لمال ّحسينّالذيّفارقّ
العظيمةّوسموّ ّأخالقهّأثناءّالتسعةّأشهرّالتيّقضاهاّفيّالحبسّوكانّا ُ
ماهّكوّبأمرّالبابّالّيزالّفيّتبريزّإذّسمعّبأخبارّالنقلّإلىّچهريقّكماّ ّ
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سبق ّوتنبأ ّبه ّالبابّ .وكان ّالباب ّقد ّأوصاه ّأن ّيجتهد ّويشعل ّفي ّقلوب ّاألحباء ّنيران ّمحبّةّ

الجمالّاإللهيّ ّويسعىّفيّتقويةّإيمانهمّفيّأمرهّوطلبّمنهّأنّينتقلّمنّطهرانّإلى ّمازندرانّ
حيثّسينكشفّلهّالكنزّاإللهيّّالمستورّ .
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الفصل الرابع عشر

سفر المال حسين إلى مازندران

وكانّالمال ّحسينّوفياّللتعليماتّالتيّأُعطيتّلهّولذلكّكانّيمكثّفيّكلّ ّبلدةّوقريةّ

من ّتلك ّالتي ّأمره ّالباب ّبزيارتها ّويجمع ّاألحباء ّفيها ّويوصل ّلهم ّرسالة ّالمحبّة ّوالتحيّاتّ
المحبوبّوكانّيحييّفيهمّالحماسّوينصحهمّعلىّأنّيبقواّثابتينّعلىّأمرهّ.
وتأكيداتّمواله ّ
ُ

ووصلّإلى ّمازندرانّشوًقاّلمشاهدةّأمرّالكنزّالمكنون ّالذيّوعده ّموالهّبظهورهّلهّوفيّطهرانّ

تشرفّبمقابلةّحضرةّبهاءّ ّوحصلّمنهّعلىّالمعونةّالتيّمكنتهّمنّأنّيواجهّالمخاطرّالتيّ
ّ

اكتنفتهّبشدّةّفيّأواخرّحياتهّبشجاعةّوجرأةّ .
ّ

امّكانّالقدوسّقاطناّفيّبارفروشّوكانّيعاشرّجميعّالناسّعلىّاختالفّ
وفيّتلكّاأليّ
ً

طبقاتهمّوبسببّلطفّمعاشرتهّواتساعّدائرةّمعارفهّاكتسبّمحبّةّواعجابّسكانّتلكّالمدينةّ.
ولماّوصلّالمال ّحسينّإلى ّبارفروشّذهبّتواّإلى ّمنزلّالقدوسّالذيّاستضافهّبكلّترحابّ.

ولمّا ّسنحت ّله ّالفرصة ّأن ّينظر ّفي ّكتابات ّالقدّوس ّوأدرك ّسمّوها ّاعترف ّبقيمة ّالمواهبّ

اجباتهّأنّيخضعّكليّ ًّةّللقدوسّالذيّتجلتّفيّمرآةّ
منّأولّو
ّ
الخاصةّالتيّمنحتّلهّفشعرّبأنّّ
ُ

فؤادهّأشعةّشمسّموالهّ ّ
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المحبوبّوأصبحّرهنّإشارتهّوأخذّيتّبعّخطواتهّويسيرّطبقّإرادتهّ .
ّ

خذّمسكناّلهمّليستقبلواّفيهّ
وقدّطلبّالقدّوسّمنّالمالّحسينّأنّيذهبّإلىّخراسانّويتّ
ً

الضيوفّوكلّمحبّمنّطالّبّالهدايةّإلىّمعينّالحياةّاألبديّةّ .
ّ

اّومنقطعاّعنّكلّماّسوىّ ّوسافرّإلىّمشهدّولمّيكنّلهّأثناءّ
وقامّالمالّحسينّفر ًيد
ً
سيره ّإلى ّخراسان ّسوى ّالرغبة ّفي ّإتمام ّأوامر ّالقدوس ّوالوفاء ّله ّبوعده ّالثابتّ .واشترى ّالمالّ
ّوأسماهاّبالبابيّةّ.ووصلّالقدوسّإلىّمشهدّوسكنّفيّذلكّ
حسينّقطعةّأرضّوشيدّعليهاّمنزالً ّ

عّالزوارّالذينّأعدهمّالمال ّحسينّبهمّةّوحماسةّإلى ّاعتناقّاألمرّورغبواّ
المنزلّوجاءتّجمو ّ
باختيارهمّفيّاالنضمامّتحتّرايتهّ.وكانتّيقظةّالمالّحسينّوانتباههّللعملّعلىّنشرّالمعارفّ

يقةّالمثلىّالتيّقامّبهاّالقدوسّعلىّتهذيبّأتباعهّقدّأحدثتّ
التيّجاءّبهاّاألمرّالجديدّوالطر
ُ
هاّخارجاّمنّ
موجةّشديدةّمنّالحماسّعمتّجميعّأنحاءّمدينةّمشهدّوسرعانّماّانتشرّتأثير
ً

ّأكيدا ّإلظهارّ
حدود ّخراسان ّوأصبح ّمنزل ّالبابيّة
ً
ّعزما ً
ّمكانا ّلجميع ّالمخلصين ّالذين ّعزموا ً

القوىّالعظيمةّالتيّيكنهاّإيمانهمّباألمرّ .
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الفصل الخامس عشر

سفر الطاهرة من كربالء إلى خراسان

ّوأخذت ّالحجب ّالمانعة ّمن ّظهور ّالدين ّاإللهيّ ّفي ّخراسان ّتتالشى ّواشتعلت ّالنارّ

اإللهيّةّفيّقلوبّّأهلهاّحتىّأذابتّوأحرقتّأعظمّالموانعّوالعقباتّفيّطريقّاالعترافّالنهائيّ
باألمرّ .
ّ

فزادت ّالنار ّالمشتعلة ّفي ّالقلوب ّبدرجة ّأن ّشعر ّالجميع ّحتى ّفي ّاألقاليم ّالنائية ّفيّ

إيران ّبقوة ّاحيائها ّللنفوس ّوخاب ّظنّ ّالذين ّأمروا ّبإبعاد ّصاحب ّاألمر ّمظهر ّالجمال ّاإللهيّّ

وفصلهّعنّأتباعهّرغبةّمنهمّفيّأنّيتمكنواّبهذهّالوسيلةّمنّإطفاءّشعلةّمحبّتهّالموقدةّفيّ

اسانّأشعلّالقدوسّناراّربّانيّةّفيّصدورّاألحبابّواألصحابّ .
القلوبّوفيّخر
ً
ّ

وكذلكّفيّكربالءّخارجّالحدودّالغربيةّأشعلّنورّالطاهرةّ(قرةّالعين)ّالذيّأضاءّجميعّ

إيرانّ،وارتفعّالنداءّالغيبيّمنّشرق
ّوغربّالمملكةّآمراّهذينّالنورينّأنّيسرعاّإلىّأرضّالطاءّ
ً
(طهران)ّفجرّالمجدّوموطنّحضرةّبهاءّ ّوأنّيتمثّالّأمامهّويطيعاّأمرهّويطوفاّحولّكوكبّ
هدايتهّويشداّأزرهّويهيّئاّالطريقّإلعالنّوحيهّ .
ّ

اتباعاّلألمرّاإللهيّّنزلّلوحّمنّقلمّالبابّفيّتلكّاأليّامّالتيّكانّالقدوسّالّيزالّفيهاّ
و ً

قاطناّفيّمشهدّوفيّذلكّاللوحّّ ّ
ً
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أوجدّحماساّ
يأمرّجميعّاألحباءّفيّإيرانّباإلسراعّإلى ّخراسانّوانتشرّهذاّاالمرّبسرعةّالبرق ّو
ً

عاماّووصلّإلىّسمعّالطاهرةّالتيّكانتّإذّذاكّمقيمةّفيّكربالءّوتعملّجهدهاّالتساعّنطاقّ
ً

ّطوعاّ
األمر ّالذيّاعتنقتهّ .وكانتّالطاهرة ّقدّاكتشفت ّبوجدانها ّحقيقةّاألمر ّواعترفت ّبصحّته
ً

فرأتّفيّنفسهاّأنّّفجرّيومّ ّالموعودّقدّطلعّمنّمدينةّشيرازّبدونّأنّيعلمهاّأحدّويدعوهاّ.
رتّرسالةّلمنبعّهذاّالنورّتعرضّفيهّإخالصهاّوخضوعهاّ .
ّ
وحر
ّ

ادّكثيراّفيّ
وكانّرد ّالبابّالسريعّعلىّقبولهاّاعتناقّاألمرّقدّأحيىّفيهاّالحماسّوز
ً
شجاعتها ّفقامتّعلى ّنشر ّتعاليمه ّبكل ّقوتهاّوعملت ّبكلّ ّشجاعةّعلى ّإحداث ّانقالب ّفكريّ
لتغييرّعاداتّوأخالقّاألهاليّ.فكانّمنّيقابلهاّفيّكربالءّينجذبّمنّفصاحتها ّوسحرّبيانهاّ

ويشعرّبالخضوعّمنّأثرّكلماتهاّوالّيقدرّأحدّأنّيقاومّلطفهاّأوّاالنضمامّإلىّلوائهاّوكانّالكلّّ

ّوسموها ّويعجبون ّبشخصيتها ّالمدهشة ّويقتنعون ّبصدق ّيقينهاّ .وقامتّ
ّ
يشهد ّبكمال ّأخالقها

الطاهرةّعلىّمكافحةّتعدّدّالزوجاتّوثارتّعلىّتحجيبّالمرأةّ .
ّ

ومنّبينّالذينّأقبلواّإلى ّاألمرّبتبليغّالطاهرةّالشيخّصالحّالكريميّوهوّعربيّقاطنّ

ّأول ّمنّاستشهدّفي ّسبيل ّهذاّاألمرّفي ّطهرانّ .وقدّأشعلتّالطاهرة ّقلوبّ
في ّكربالء ّفكان ّ
العديدّمنّالعربّوالعجمّودعتهمّلنصرةّأمرّ ّبأعمالهمّوماُّقدرّلهمّّّّّ ّ
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منّسفكّدمائهمّوتضحيةّحياتهمّ ّ.
ّ

انّقدّوصلّأيضاّإلى ّالمؤمنينّخارجّ
وكانّنداءّالبابّالموجّهّأصالً ّإلى ّأتباعهّفيّإير
ً

حّواّجاللّاقتفىّأثرهاّجم ّغفيرّمنّالمخلصينّ
إيرانّفأجابتّالطاهرةّالنداءّفيّالحالّوبكلّ ّفر ّ
اّجميعاّرغبتهمّواستعدادهمّللسفرّتواّإلىّخراسانّ .
ّوأظهرو
ً
ّ

يقهاّمدةّمنّالزمنّفيّمنزلّوالدهاّفيّقزوينّ.وفيّهذهّاالثناءّ
ّ
وأقامتّالطاهرةّفيّطر

وقعت ّحادثة ّقتل ّالمال ّتقي ّحجة ّاإلسالم ّعلى ّيد ّالمال ّعبد ّ ّمن ّسكان ّشيراز ّوهو ّأحدّ
اّلمّيعلمّالقاتلّحاالًّانتهزّ
المخلصينّمنّأتباعّالشيخّأحمدّاألحسائيّوالسيّدّكاظمّالرشتيّ.ولمّ ُ

االنتقامّوعزمواّأنّينزلوا ّهذا ّاالنتقام ّبالطاهرةّ.ونجحوا ّفي ّحبسها ّفيّ
ّ
الناس ّالفرصة ّللتشفيّو

اساّوأمرن ّأنّالّيسمحنّلهاّبمغادرةّالغرفةّاالّللتوضّؤّفقطّ.
منزلّوالدهاّوجعلواّعليهاّنسوةّحر ً

ّوأرسلّالذينّقبضّعليهمّمنّاألتباعّفيّهذهّالحادثةّإلىّطهرانّوسجنواّهناكّ ّّ.
ّ

ّالذيّكانّقاطناّإذّذاكّفيّطهرانّبحالّومصيرّهؤالءّالمسجونينّ
وعلمّحضرةّبهاءّ
ً

الذين ّكانوا ّمساعدين ّومعاونين ّللطاهرةّ .فأرسل ّحضرته ّمساعدة ّإلنقاذهم ّوطلب ّمن ّمحافظّ

المدينةّتخفيفّوطأةّالحبسّعليهمّ.فأطلقّالمذكورّسراحّالبعضّممنّكانواّغيرّقادرينّعلىّ
باقينّواّذّحركتهّاألطماعّللحصولّ
ّ
تحمّلّثقلّالسالسلّوالقيودّوعملّجهدهّفيّتخفيفّحبسّال
علىّالمالّمنّحضرةّبهاءّ ّأخبرّرؤسائهّباألمرّ ّ
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ّيمدّّهؤالءّالمحبوسينّبالمساعدةّوالطعامّ ".
قائالً"ّ:إنّّبهاءّ ُ
ّ

فابتدأّالموظفون ّبدورهمّفيّالسعيّللحصولّعلىّماّيمكنّالحصولّعليهّمنّالمنافعّ

منّكرمّحضرةّبهاءّ ّوجودهّ.فطلبوه ّأمامهمّواحتجّواّعلىّعملهّواتهموهّباالشتراكّمعّهؤالءّ
المحبوسين ّفي ّجريمتهم ّفأجاب ّحضرة ّبهاء ّ "ّ :إنّ ّمحافظ ّالمدينة ّأظهر ّلي ّشدة ّضيقهمّ

وآالمهمّوشهدّأماميّببراءتهمّوطلبّمنيّمساعدتهمّواآلنّتتهم ّوننيّبجريمةّأناّبريءّمنهاّجزاءّ

علىّالمساعدةّالتيّأسديتهاّبناءّعلىّطلبهّ".ولكنّهمّلمّيقبلواّأنّيسمحواّلحضرةّبهاءّ ّأنّ
أولّ
لهّآملينّأنّيخيفوهّبالعقابّفكانّحبسهّأولّضيرّأصابهّفيّسبيلّأمرّ ّو ّ
ّ
يعودّإلى ّمنز

حبسّقضاهّفيّسبيلّأحبّائهّومكثّعلىّهذهّالحالةّبضعةّأيّامّإلى ّأنّأُخليّسبيلهّبعدّابداءّ
اعتذارهمّالمتكررّوتأسّفهمّالعظيمّ .
ّ

المالّعبدّ ّكانّقدّأقرّبأنّهّهوّقاتلّالمالّتقيّحجّةّاإلسالمّادعىّالورثهّبأنّّ
وبماّأنّّ ُ
اّفكانّأولّمنّ
ّ
اّألنفسهمّقتلهّظلم
القاتلّهوّالشيخّصالحّوحصلواّعلىّأمرّبالقبضّعليهّورضو
ً

ّوهوّأولّالذينّسجّلواّبدمائهمّالمسفوكةّنصرةّدينّ
ّ
سفكّدمهّفيّأرضّإيرانّفيّسبيلّأمرّ
اّوحماساّوأسرعّإلى ّمكانّ
محلّالشهادةّكانّوجههّيتألألّفرح
ّالمقدسّ.وبينماّكانّيقادّإلى ّ
ً
ً

ّحميماّ .وكانت ّتتساقط ّمن ّفمه ّكلماتّ
يز ّوصديًقا
ّصاحبا ّعز ًا
التنفيذ ّوقابل ّالجالد ّكأنّه ّيقابل
ً
ً
األملّوالنصرّبدونّ ّ
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انقطاعّوصاحّبفرحّعندّدنوّأجله"ّ :إنّيّتركتّآمالّواعتقادّالقومّمنذّعرفتكّياّمنّأنتّأمليّ

ويقينيّ ".
ّ

جامّكأسّانتقامهمّواّشباعهّويروونّ
ّ
وأخذّورثةّالمالّتقيّينقبونّعنّوسائلّجديدةّلصبّّ

ظمأهم ّللدماء ّفالتفتوا ّإلى ّالطاهرة ّنفسها ّفلما ّعلمت ّبقصدهم ّوهي ّفي ّحبسها ّكتبت ّالرسالةّ

المالّ ّمحمدّالذيّورثّمقامّأبيهّالمال ّتقيّوأصبحّإمامّالجمعةّالمعروفّفيّقزوينّ
اآلتيةّإلى ّ ُ

ّيطفئوا ّنور ّ ّبأفواههم ّويأبى ّ ّإالّ ّأن ّيتمّ ّنوره ّولو ّكرهّ
وقالت ّله"ّ :إنّهم ّعبثًا ّيريدون ّأن ُ

ّ،وكانّالربّ ّالذيّأعبدهّهوّاإللهّ
ّ
الكافرونّ‘ ّ(القرآنّ)32:9فإذاّكانّاألمرّالذيّأتبعهّهوّالحق

صنيّمنّظلمكمّواّنّلمّيفعلّتكونون ّأحرًاراّفيّأنّ
ّ
الواحدّالحقّفانهّقبلّمرورّتسعةّأيامّيخلّ
تعملواّبيّماّتشاؤونّوتكونونّأثبتمّفسادّاعتقاديّ".واختارّالمالّمحمدّأنّيتجاهلّهذهّالمباهلةّ

ألنّهّالّيقدرّأنّيقبلهاّوسعىّفيّاالحتيالّبكلّوسيلةّأنّيتمّمّمقصودهّ .
ّ

ّ

ّّوقبل ّالساعة ّالتي ّعينتها ّالطاهرة ّرغب ّحضرة ّبهاء ّ ّفي ّخالصها ّمن ّحبسهاّ

ّواّحضارهاّإلى ّطهرانّوأنّتظهرّصدقّكالمهاّوتهدمّالتدبيراتّالتيّأعدّوهاّلقتلهاّفدعىّمحمدّ
ّمختوما ّليسلّمه ّإلىّ
ّخطابا
هادي ّفرهادي ّوأوكل ّإليه ّأمر ّنقلها ّإلى ّمنزله ّفي ّطهران ّوأعطاه
ً
ً

الطاهرة ّبواسطة ّزوجته ّخاتون ّجان ّوأمره ّأن ّيطلب ّمنها ّأن ّترتدي ّلباس ّسائلة ّلتدخل ّإلىّ
المنزلّالذيّحبستّفيهّالطاهرةّوتدفعّلهاّالخطابّوأنّينتظرّهوّعلىّبابّ ّ
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المنزلّحتىّتأتيّإليهّ .
ّ

ّمطمئناّبتأكيداتهّفلمّيعترضهّفيّ
وقامّمحمدّهاديّعلىّتنفيذّتعليماتّحضرةّبهاءّ
ً

طريقهّأيّ ّمانعّوأدىّالخدمةّالمطلوبةّعلىّأتمّّوجهّوتمكنّمنّانقاذّالطاهرةّسالمةّفيّالساعةّ
المعينةّ.وقدّأثرّنقلهاّالفجائيّالخفيّّمنّقزوينّدهشةّبينّاألحباءّواألعداءّعلىّالسواءّ.وأخذواّ
يبحثون ّعنهاّطوالّالليلّفيّجميعّالمنازلّوخابواّفيّسعيهمّويئسواّمنّوجودهاّ.وكانّإتمامّ

ّتعصبا ّوقليل ّمنهم ّمن ّأدرك ّقوة ّاألمرّ
الوعد ّالذي ّنطقت ّبه ّقد ّحير ّمقاوميها ّحتى ّأشدهم
ً
الخارجةّعنّالطاقةّالبشريّةّ.فاعترفواّحاالًّبصحةّالدعوةّواعتنقواّاألمرّ .
ّ

وفيّالساعةّالمعيّنةّبمعرفةّالطاهرةّلخالصهاّأصبحتّفيّكنفّحفظّحضرةّبهاءّ ّ

فتّيقيناّمنّهوّالذيّذهبتّلمقابلتهّ.وكانتّعالمةّبقداسة ّوفضلّالذيّأنقذهاّبعطفهّ
وقدّعر
ً

ورحمتهّوكماّقبلتّأمرّالبابّمنّتلقاءّنفسهاّوبدونّدعوةّمنّأحدّاعترفتّبصحّتهّكذلكّأدركتّ

بفراستهاّمجدّحضرةّبهاءّ ّالمقبلّ .
ّ

فلمّتمضّاالّّبضعّأيّامّعلىّوصولّالطاهرةّإلىّطهرانّحتىّعزمّحضرةّبهاءّ ّعلىّ

قليمّوكذلكّعزمّهوّأيضاّ
أنّيرسلهاّإلى ّخراسانّبصحبةّاألحباءّالذينّاستعدّواّللرحيلّلذلكّاإل
ً
علىّالرحيلّمنّالعاصمةّإلىّتلكّالناحيةّبعدّبضعّأيّامّ .
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الفصل السادس عشر
ّ

مؤتمر بدشت

ّأخاهّاآلقاّكليمّليجهّزّماّيلزمّلسفرهّإلىّ
وبعدّقيامّالطاهرةّلرحلتهاّأمرّحضرةّبهاءّ
ُ

خراسانّوأوصاهّبأسرتهّ .
ّ

ولماّ ّوصلّإلى ّشاهرودّقابلهّالقدوسّالذيّتركّمشهدّمقرّ ّإقامتهّوحضرّللترحيبّبهّ

بمجردّأنّسمعّبقدومهّ.وكانّجميعّإقليمّخراسانّفيّتلكّاأليّامّيتمخضّباالضطرابّالشديدّ

وكانتّالمساعيّالتيّقامّبهاّالمالّحسينّوالقدوسّمعّالحماسّالذيّظهرّمنهماّوارتفاعّندائهماّ
قدّأيقظّاألهاليّمنّنومهمّوأشعلّفيّقلوبّالبعضّمنهمّخالصّاإليمانّواإلخالصّكماّأثارّ

فيّصدورّاآلخرينّغرائزّالتعصّبّوالشرورّ.وجاءّللبحثّجمهورّكبيرّمنّنواحيّمشهدّإلىّ
منزلّالمال ّحسينّالذيّكانّيقدّمهمّإلى ّالقدوسّوارتفعّالنداءّباسمّأمرّ ّوترددّصداهّفيّكلّ
هّوأرسلّفرقةّإلى ّالمدينةّومعهاّ
الجهاتّ.وحصلّاالضطرابّواستعدّاألميرّحمزهّميرزاّبعساكر ّ

تعليماتّبالقبض ّعلى ّالمال ّحسين ّبمعونة ّحاكم ّالمدينة ّواحضاره ّعنده ّوذلك ّلكي ّيمحو ّذلكّ

الهياجّالذيّاشتعلّهناكّ ّ.

ّّ

ّخطابا ّإلى ّالمال ّحسين ّألح ّفيه ّبالرغبة ّالشديدة ّفي ّأن ّينقل ّمسكنهّ
ّثم ّكتب ّاألمير
ً

بضعّأيّامّفقطّإلىّمعسكرهّوأكّدّله ّ
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بأنّهّيريد ّأن ّيحميه ّمن ّهجوم ّأعدائه ّالهائجينّ.وبوصول ّهذه ّالرسالة ّقدّمها ّالمالّحسين ّإلىّ

القدوسّالذيّأمرهّأنّيستجيبّلطلبّاألميرّوأكّدّلهّالقدوسّبقوله"ّ :لنّيصيبكّأيّ ّضررّمنّ

ذلكّأمّاّأناّفسأسافرّهذهّاللّيلةّإلىّمازندرانّوستكونّإنّشاءّ ّفيّالمستقبلّعلىّرأسّجماعةّ
كبيرة ّمن ّالمؤمنين ّتتقدّمكم ّالرايات ّالسود ّوتغادر ّمشهد ّوتجتمع ّمعيّ .ويكون ّاجتماعنا ّفيّ

المكان ّالذي ّيعينه ّ ّالقديرّ ".فأطاع ّالمالّ ّحسين ّأمره ّبكل ّفرح ّوفيّعصر ّذلك ّاليومّركبّ
هّميرزاّ .
المالّحسينّوسارّبالهدوءّوالعّّزةّإلىّمعسكرّحمز ّ
ّ

فيّتلكّالليلةّأحضرّالقدوسّمحمدّباقرّالقائنيّمعّجماعةّمنّأشهرّأتباعهّوأمرهمّأنّ

يظهرواّالطاعةّالتامةّللمالّحسينّوأنّيأتمرواّبكلّماّيطلبّمنهمّعملهّ ّ.
ّ

وودّعّالقدوسّأصحابهّوارتحلّمنّمشهدّمعّبعضّأتباعهّإلى ّبدشتّوكانّوصولهمّ

إلى ّتلك ّالقرية ّفي ّساعة ّالفجر ّووجدوا ّهناك ّجماعة ّكثيرة ّعرفوا ّأنّهم ّمن ّاألحباء ّفلمّا ّسألّ
جموعاّحضرتّمنّإصفهانّوقزوينّوغيرهاّ
القدوسّعنّالقصدّمنّذلكّاالجتماعّقيلّلهّأنّ ّ ً

انّوهمّجميعاّمنتظرونّورودّحضرةّبهاءّ ّفيّرحلتهّإلىّخراسانّ .
منّبالدّإير
ً
ّ

وكانّالصيفّقدّابتدأّوبوصولّحضرةّبهاءّ ّاستأجرّثالثّحدائقّ،واحدةّللقدوسّ

نفراّومنّوقتّحضورهمّّّ ّ
وأخرىّللطاهرةّوالثالثةّلنفسهّوكانّعددّالمجتمعينّفيّبدشتًّ ّ81
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ّ.وكانّيسمىّكلّفردّباسمّجديدّوسمىّنفسهّ
يومّتفرقهمّكانواّضيوًفاّعلىّحضرةّبهاءّ
ّ
إلى ّ
ُ
ّبالقدوسّ.وكذلكّسميتُّقرةّالعينّبالطاهرةّ .
بالبهاءّوسمىّآخرّحروفّالحي
ُ

ّّ ّ

امّذلكّاالجتماعّالمشهودّكانّيلغىّتقليدّمنّالتقاليدّالمعروفةّوبذلكّ
وفيّكلّيومّمنّأيّ
ُ

قتّالحجبّالناشئةّمنّتقديسّالتقاليدّوأُزيلتّاألصنامّالتيّكانّيعبدهاّالناسّعبادةّعمياءّ.
أُخر
ُ
ّيدرك ّسوى ّالقليل ّمن ّالحاضرين ّبأن ّحضرة ّبهاء ّ ّهو ّالذي ّكان ّمصدر ّجميع ّهذهّ
ولم ُ

التغييراتّذاتّاألثرّالبعيدّوأنهّهوّالذيّحددهاّبدونّخوفّوالّوجلّ .
ّّّ ّ

وفي ّأحد ّتلك ّاأليّام ّحضرت ّالطاهرة ّفجأة ّوبدون ّحجاب ّأمام ّأعين ّجميع ّالحاضرينّ

ّالكلّ ّحائرين ّأمام ّهذا ّالمنظر ّغير ّالمنتظرّ .وكان ّيعلو ّوجههاّ
فأخذت ّالناس ّالدهشة ّووقف ُ

الكرامةّوالثّقةّوخاطبتّالجمعّوقالت"ّ:إنّّهذاّاليومّيومّعيدّوسرورّعامّوهوّاليومّالذيّفيهّتُفكّّ
قيود ّالماضيّ ".وكان ّذلك ّاليوم ّالتاريخيّ ّواأليّام ّالتي ّتلته ّقد ّأثرت ّفي ّأخالق ّوعوائد ّوحياةّ
يقةّالعبادةّتغييراُّفجائيّاّكليّاّ.وحصلّالمقصودّمنّهذاّاالجتماعّ
المؤمنينّالمجتمعينّفتغيّرتّطر
ً

سحتّالتقاليدّالعقيمةّالمجمعّ
داءّبالنظامّالجديدّكانّبمثابةّالنفخّفيّالصورّفم
المشهودّألنّالنّ
ُ
ُ
الناسّومحيتّبكلّجسارةّوبغيرّوجلّ .
عليهاّوالتيّكانتّتُقيدّضمائرّ
ُ

ّّ ّ

فتهيأتّالطريقّإلعالنّاألحكامّوالقواعدّالجديدةّالتيّجاءّ ّ
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استمرتّرحلةّ
بهاّاألمرّالجديدّوعزمّبقيةّالجمعّالمحتشدّفيّبدشتّعلىّالرحيلّإلىّمازندرانّ.و ّ

ينّيوماّ .
حضرةّبهاءّ ّفيّبدشتّاثنينّوعشر
ً
ّ

وعادّحضرةّبهاءّ ّإلى ّنورّوفيّتلكّاألثناءّكانّالبعضّيسعون ّفيّإشعالّالغضبّ

هّأكبرّمهيّجّلجميعّاالضطراباتّالتيّ
فيّقلبّمحمدّشاهّضدّ ّحضرةّبهاءّ ّ.وادعواّعليهّبأنّ
ُ
صدارّاألمرّبالقبضّعليهّواّرسالهّإلىّ
ّ
اّأخيراّفيّحملّالشاهّعلىّإ
وقعتّفيّمازندرانّونجحو ً

العاصمةّ(طهران)ّ ّّّ.
ّ

امّوقعّالقدوسّفيّيدّأعدائهّوحبسّفيّساريّ.وأمّاّباقيّرفاقهّفتفرقواّفيّ
وفيّتلكّاأليّ
ُ

تّليخبرّبهاّأقرانهّمنّ
جميعّالجهاتّومعّكلّّمنهمّأخبارّالحوادثّالعظيمةّالتيّوقعتّفيّبدش ُ

المؤمنينّ .
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الفصل السابع عشر

حبس الباب في قلعة چهريق

ّ

وسلّم ّالحراسة ّيحيىّ
ونقل
ُ
ّالبابّبناء ّعلى ّأمرّالحاج ّالمير از ّآقاسي ّإلى ّقلعة ّچهريقّ ُ
ً

يرّقدّأصدرّالتعليماتّالمشدّدةّالصريحةّإلىّيحيىّخانّيأمرهّفيهاّأنّالّ
خانّالكرديّوكانّالوز
ُ

يصرحّألحدّأنّيقابلّالمسجون ّونبهّعليهّأنّالّيقتفيّأثرّعليّخانّالماهّكوئيّالذي ّأهملّ
ّ
وخالف ّاألوامر ّالتي ّتسلّمهاّ .ومكث ّالباب ّثالثة ّأشهر ّفي ّقلعة ّچهريق ّقبل ّنقله ّإلى ّتبريزّ
أول ّأغسطس ّسنةّ
لمحاكمتهّ .وفي ّنهاية ّشهر ّشعبان ّسنة ّّ 1264هجريّة ّ(ّ 3يوليوّ ّ -

ة)ّنقلّالبابّإلىّتبريزّوفيهاّتحمّلّاإلهانةّوالسّخريةّ .
1848ميالديّ ُ
ّ

غماّعلىّصرامةّاألمرّالصادرّإليهّمنّالحاجّالميرزاّآقاسيّصاحبّالنفوذّوالسلطانّ
ور ً

عانّماّشعرّبقوةّمسجونهّالسحريّةّونسيّماّكانّ
ّ
كانّيحيىّخانّغيرّقادرّعلىّتنفيذهّألنّهّسر

عليه ّمن ّالواجبّ .فمن ّمبدأ ّاألمر ّنفذت ّمحبّة ّالباب ّإلى ّقلبهّ .ووصلت ّالمحبّة ّالتي ّأشعلهاّ

الباب ّفي ّقلوب ّالذين ّكانوا ّيقطنونّ ّچهريق ّلدرجة ّأنّهم ّكانوا ّفي ّكل ّصباح ّقبل ّأن ّيبتدئواّ

ّوجوههمّشطرّالسجنّالذيّحبس ّفيهّوينظرون
أعمالهمّاليوميّةّيولون
ّمنّبعدّإلى ّالقلعةّالتيّ
ُ
ُ
يقطنهاّثمّيتضرعونّباسمهّ ّ
ّ
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ّ قلعةّچهريق

ّ ّالصورةّغيرّمتوفرة
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ّويخبر ّبعضهمّ
ويستنزلون ّالبركات ّمنه ّويسجدون ّعلى ّالتراب ّطالبين ّإحياء ّأرواحهم ّبنفحاته ُ

اّبالعجائبّالتيّشاهدوهاّمنّقوتهّومجدهّ.ولمّيرفضّيحيىّخانّدخولّأيّشخصّإلىّ
ّ
بعض
ً

القلعةّ .
ّّ

وحصلت ّحوادث ّأقلقت ّراحة ّالحكومة ّأثناء ّاعتقال ّالباب ّفي ّچهريق ّواتضح ّأن ّجمّاّ

غفيراّمنّأشهرّعلماءّوأشرافّوموظفيّالحكومةّفيّبلدةّخويّاعتنقواّأمرّالمسجون ّوأصبحواّ
ً

منّأتباعهّومنّبينهمّأحدّالموظفينّالمشهودّلهمّبالشهرةّوالقوةّاألدبيّةّالعاليةّواسمهّالميرزاّأسدّ
ّيثبت ّفيها ّصحّةّ
ّ .وفي ّتلك ّالسنة ّأمر ّالباب ّأربعين ّمن ّأتباعه ّأنّيكتب ّكل ّمنهم ّرسالة ُ

األمرّمستنداّعلىّاآلياتّواألحاديثّ.فأطاعواّأمرهّونالتّرسالةّالميرزاّأسدّ ّّإعجابّالبابّ
ً
وكانتّأعالهماّجميعاّفيّتقديرهّ.فأعطاهّالبابّلقبّ– ّالديانّّ -وأنزلّلهّلوحّالحروفاتّالذيّ
ً

قالّفيهّأنّهّلوّلمّيكنّلدىّنقطةّالبيان ّ(إشارةّإلى ّالبابّوهوّمنّألقابه)ّدليالّعلىّصحّةّأمرهّ
ظهرّمثلهّلكفىّ.وقدّنزلّمنّقلمّحضرةّبهاءّ ّ
ّ
سوىّهذاّاللوحّالذيّلنّتقدرّكلّالعلومّأنّتُ

ةّظهورمنّيظهرهّ ّ(إشارةّإلىّ
تفسيراّلهذاّاللوحّوقدّبينّفيهّالبراهينّالساطعةّالدالةّعلىّضرور
ُ
ً
حّوأنّّظهورهّيكونّقبلّمضيّتسعةّعشرّ
حضرةّبهاءّ )ّمنّتفسيرّكلماتّالبابّفيّذلكّاللو ّ

سنةّمنّّإعالنّدعوةّالبابّ .
ّ

يّالملقّبّباألنيسّضمنّالذينّّ ّ
وكانّمحمدّعليّالزنوز ُ

138
This file was downloaded from QuranicThought.com

يقّللقائهّوأشعلتّفيهّ
ّ
سمعواّبرسالةّالبابّفيّتبريزّوتأجّجتّفيهّنيرانّالشوق ّلإلسراعّإلى ّچهر
اّالّيقهرّلشربّكأسّالشهادةّفيّسبيلهّ.وقدّتمكّنّالسيدّعليّالزنوزيّّ -زوجّ
هذهّالكلماتّشوًق
ُ

والدتهّ -منّحبسهّفيّالمنزلّوتشديدّالمراقبةّعليهّفمرضّمنّهذاّالوضعّ.وأثناءّإقامةّالشيخّ

يزّكثيراّماّسمعّمنّالسيدّعليّالزنوزيّوهوّمنّأقربائهّيندبّحظ ّمحمدّ
حسنّالزنوزيّفيّتبر
ً
لعارّبسلوكهّفاجتهدّأنّتقنعهّأنّيخفيّ
هّفقدّرشدهّوأنّهّجلب ّعليّ ّا
عليّويقول"ّ :يظهرّعليهّأنّ
ُ
ُ

اعتقادهّوتهدّئ ّروعّقلبهّ".ويقولّالشيخّحسنّالزنوزي"ّ :ولذلكّاعتدتّزيارتهّفيّكلّ ّيومّوأرىّ

يزّذهبتّيوماّلرؤيتهّ.فتعجبتّمنّمنظرهّ
يّدوماّمنّعينيهّولماّرحلّالبابّمنّتبر
دموعهّتجر
ً
ً
ّبشر ّعند ّلقائي ّوقال ّلي ّوهوّ
ألنيّرأيت ّأمارات ّالفرح ّبادية ّعلىّوجهه ّوتهلل ّوجهه ّاللطيف ًا

يعانقني’ّ :إنّ ّأعينّالمحبوبّقدّنظرتّهذاّالوجهّورأتّعينايّوجههّ.فدعنيّأحكيّلكّسببّ
سروريّفبعدّأنّأرجعّالبابّإلى ّچهريقّوبينماّأناّمحبوسّفيّغرفتيّوجّهتّقلبيّإليه ّوناجيتهّ

قائالً"ّ:ترىّياّمحبوبيّأسريّوعجزيّوتعلمّكمّأحنّّشوًقاّللنظرّإلىّوجهكّ.فارفعّبأنوارّوجهكّ

هذه ّالظلمة ّالتي ّتُخيم ّعلى ّقلبيّ ".وغلب ّعلي ّالتأثرّبدرجة ّاني ّفقدت ّشعوري ّوفجأة ّسمعتّ

أيتّجمالّوجههّظاهراّأماميّ.وكانّيبتسمّوهوّينظرّ
صوتّالبابّينادينيّويأمرنيّبالقيامّور
ً
اليّفاندفعتّنحوهّوطرحتّنفسيّعلىّ ّ
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"افرحّفانّالساعةّقادمةّألنّ ّفيّهذهّالمدينةّسأعلّقّأمامّأعينّالجماهيرّوأقعّ
قدميهّ.فقالّليّ ّ :
نتخبّأحداّخالفكّليشاركنيّفيّتجرعّكأسّالشهادةّوتأكّدّأنّهذاّالوعدّ
ًّ
فريسةّلنارّالناسّولنّأ

الذيّأعدكّبهّسيتحققّ".وسحرتّمنّجمالّهذهّالرؤياّولمّاّصحوتّوجدتّنفسيّغريًقاّفيّ
ُ
بحرّمنّالسرورّالذيّالّتحجبهّجميعّأحزانّالعالمّ‘.فنصحتهّبالصبرّوأنّيكتمّأمرهّفوعدنيّ

أنّه ّسوف ّال ّيبوح ّبهذا ّالسرّ ّّوأسرعت ّإلى ّوالده ّوأخبرته ّببرئه ّونجحت ّفي ّفك ّأسرهّ .واستمرّّ

الشابّإلىّيومّشهادتهّفيّحالةّفرحّوسكونّتامّّ ".
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الفصل الثامن عشر

محاكمة الباب في تبريز

وكانّالبابّعالماّبدنوّساعتهّولذلكّفرقّأتباعهّالذينّاجتمعواّحولهّفيّچهريقّوانتظرّ
ً

األمرّبدعوتهّإلىّتبريزّبسكونّورضاّ .
ّ

وكانت ّتبريز ّخاصّة ّتتمخض ّبأفجع ّاالضطراباتّ .وأهاجت ّأخبار ّقرب ّوصول ّالبابّ

مخاوفّالسكانّوأثارتّقلوبّعلماءّآذربايجانّوكانّهؤالءّوحدهمّمنّبينّجميعّسكانّتبريزّ

الذينّلمّيشتركواّفيّالمظاهرةّالودّيةّالتيّحيواّبهاّرجوعّالبابّإلى ّمدينتهمّوكانّحماسّالناسّ
ائدا ّبدرجة ّأنّ ّالحكومة ّقررت ّأن ّتكون ّإقامة ّالباب ّخارج ّأبواب ّالمدينةّ .ولمّ
لهذه ّاألخبار ّز ً
يتشرفّبلقائهّإالّّالذينّأرادّهوّمقابلتهمّوأمّاّغيرهمّفمنعواّمنّالحصولّعلىّهذاّالشرفّ ّّ.
ّ

وكانّحجزّالبابّخارجّأبوابّالمدينةّغيرّكافّ ّفيّتهدئةّالهيجانّالذيّسادّفيهاّوكلّّ

ّتذرعت ّبه ّالسلطة ّوكلّ ّاحتراس ّصدر ّمنهم ّلم ّيزد ّالموقف ّإال ّشدة ّولم ّينذر ّإالّ ّبسوءّ
عمل ّ

العاقبةّ .وأصدر ّالحاج ّمير از ّآقاسي ّأوامره ّبدعوة ّالرّؤساء ّالدينيين ّفي ّتبريز ّإلى ّسراي ّحاكمّ
بايجانّبقصدّمحاكمةّالبابّواّطفاءّأمرهّوتأثيرهّ.وكانّمنّبينّالمدعوينّلهذاّ ّّّ ّ
ّ
آذر
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ّمحمودّالمسمّىّنظامّالعلماءّمعلّمّناصرّالدينّميرزاّوليّ ّالعهد ّ(ولدّفيّ
االجتماعّالحاجّالمال
ُ
أصبحّشاهاّفيّّ 18سبتمبرّسنةّّ 1848ميالديّة) ّوكانّناصرّالدينّ
ّ 17يوليوّ 1831ميالديّةّو
ً
اّحاضراّفيّهذاّاالجتماعّواكتظ ّجم ّغفيرّعندّالمدخلّبفارغّالصبرّللتمكنّمنّأنّيفوزواّ
ميرز
ً
بنظرةّإلىّالبابّ .
ّ

اّشاغراّعداّمقعدّواحدّكانّأُعد ّلوليّ ّالعهدّ.فسلمّعلىّ
ولماّدخلّالبابّلمّيجدّمقعد
ً
ً

الجميعّوبدونّأيّترددّذهبّوجلسّفيّالمقعدّالخاليّ.وكانتّمهابةّشخصهّوالجاللّالذيّعالّ
وجههّوروحّالقوةّالتيّأشرقتّمنّكمالّهيكلهّقدّسحقتّأرواحّجميعّالموجودينّوسادّعليهمّ

فجأةّصمتّعجيبّولمّيقدرّأحدّمنهمّأنّينبسّببنتّشفةّوقطعّنظامّالعلماءّالصمتّالمخيمّ
ُ
عليهمّإذّسألّالباب"ّ :منّتكون ّوماّهوّادعاؤكّوماّهيّالرسالةّالتيّأتيتّبها؟"ّفأجابّثالثًاّ:

"’انيّأناّالموعود‘ّوأناّالذيّدعوتموهّمدةّألفّسنةّوتقومون ّعندّسماعّاسمهّوكنتمّتشتاقونّ
للقائهّعندّمجيئهّوتدعون ّ ّبتعجيلّساعةّظهورهّ.الحقّ ّأقولّلكمّأنّ ّطاعتيّواجبةّعلىّأهلّ
الشرق ّوالغربّ".فلمّيجرؤّأحدّعلىّالكالمّولماّأعلنّالبابّأنهّهوّالموعودّأخذّالرعبّجميعّ

وتشاورّالذينّكانتّبيدهمّمقاليدّاألمورّمعاّ
الحاضرينّونكّسواّرؤوسهمّمرتبكينّوهمّبصمتّ.
ً
فيّالوسائلّالتيّيقومون ّعلىّاتخاذهاّلمقاومةّنجاحّهذاّاألمرّفأشارّالبعضّمنهمّإلى ّدعوتهّ
لمجمعّآخرّيوقعّعليهّّّّ ّ
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مجمعّاألولّجلسّفيّالمقعدّالمخصصّلوليّّ
ّ
فيهّعقابّصارمّبحكمّمنّاألعضاءّألنّهّفيّال

أخيراّاتفقواّعلىّأنّيحضرواّالبابّإلىّمنزلّ
العهدّولكنّناصرّالدينّميرزاّلمّيقبلّهذاّالحلّّ.و ً
المير از ّعلي ّأصغر ّالذي ّكان ّشيخ ّاإلسالم ّفي ّتبريز ّوعزم ّعلى ّإنجاز ّالعقاب ّبنفسه ّوبيدهّ

مرةّ ّ.وفيّنفسّالسنةّأصيبّذلكّالطاغيةّبالشّللّ
حدىّعشرةّ ّ
ّ
فضربّالبابّبالعصاّعلىّقدميهّإ
وتوفيّوبعدّوفاتهّأُلغيّمنصبّشيخّاإلسالمّفيّتبريزّ .
ّ

هذاّوقدّأعادواّالبابّمنّتبريزّإلى ّچهريقّووكلواّلحراستهّيحيىّخانّوظن ّالناسّأنّهّ

سوف ّيترك ّادعاءه ّمن ّجراء ّتهديده ّفي ّمجلسهم ّإالّ ّأنّ ّذلك ّاالجتماع ّقد ّمكنه ّمن ّأن ّيبينّ

ّوأنّ ّيتغلّب ّبكالمّ
ّعلناّوبكل ّجسارة ّأمام ّأكبر ّهيئة ّدينيةّفي ّعاصمة ّآذربايجان ّ
حقيقة ّمدعاه ً
مختصرّمفيدّعلىّكلّحججّمعترضيهّ.وكانّّإعالنّالدعوةّقدّانتشرّفيّطولّالبالدّوعرضهاّ

ّشديدا ّوقوى ّمركزهم ّوكان ّمقدّمةّ
ّحماسا
ّمرة ّأخرى ّإحساسات ّالمؤمنين ّواهاج ّفيهم
وحرك ّ
ً
ً

للحوادثّالعظيمةّالتيّكانتّسوفّتجتاحّالبالدّ ّ.
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الفصل التاسع عشر

ملحمة مازندران

وفيّشهرّشعبانّ(يوليو)ّالذيّوقعتّفيهّاإلهانةّعلىّالبابّفيّتبريزّرجعّالمالّحسينّ

بالءّمصحوباّبمنّأرادّ ّ.
منّمعسكرّاألميرّحمزهّميرزاّإلى مشهدّومنهاّعزمّعلىّالسفرّإلىّكر
ّ
ً
ّ

وبينماّكانّالمالّ ّحسينّفيّمشهدّإذّوصلّرسولّيحملّعمامةّالبابّوقدّقالّالبابّ

للرسولّأنّيقولّللمالّ ّحسين"ّ :قلّلهّزين ّّأرسكّبعمامتيّالخضراءّعالمةّنسبي ّوانشرّالرايةّ

ّأحيانا ّعلى ّقلعة ّالشيخّ
ّوأسرع ّإلى ّالجزيرة ّالخضراء ّ(لقب ّلمازندران ّوبالتحديد ّيطلق
السوداء ّ
ً
طبرسي)ّوساعدّحبيبيّالقدوسّ ".
ّ

ّوبمجردّوصولّهذهّالرسالةّقامّالمالّ ّحسينّعلىّتنفيذّإرادةّموالهّوتركّمشهدّلمكانّ

احدا ّ(ّ 6كيلومتراتّتقر ًيبا)ّورفعّفيهّالرايةّالسوداءّووضعّعمامةّالبابّعلىّ
ً
يبعدّعنهاّفرسخاّو ً
رأسهّوجمعّأصحابهّوركبّجوادهّوأمرّالجميعّأنّيسافرواّإلى ّالجزيرةّالخضراءّوتبعهّأصحابهّ

جميع اّبحماسّ.وكانّعددهمّمائتينّواثنينّوكانّذلكّاليومّالتاريخيّهوّّ19شعبانّسنةّّ1264
ًّ

هجريّةّ(ّ21يوليوّسنةّّ1848ميالديّة)ّ.وعندّنزولهمّفيّكلّبلدةّوقريةّيمرونّعليهاّكانّيناديّ

المالّّحسينّوأصحابهّّ ّ
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بدون ّخوفّوالّوجلّبظهورّاليومّالجديدّويدعون ّالناسّالعتناقّأمرّالحقّّوينضمّّللسفرّمعهمّ
نفرّمنّالمؤمنينّالذينّينتخبونهمّمنّبينّالجموعّالمحتشدةّحولهمّ.وفيماّهمّعلىّالطريقّوصلّ

مشهدّمعلناّوفاةّالملكّمحمدّشاهّوكانّذلكّفيّالسادسّمنّشوالّ4ّ -
رسولّمنّطهرانّإلى ّ
ً

ّآذربايجان ّناصرّ
سبتمبر ّسنة ّّ 1848ميالديّةّ .وارتقى ّالوارث ّالشرعي ّاألمير ّالصغير ّحاكم ّ
الدينّميرزاّإلىّالعرشّ ّ.
ّ

وفيّاليومّالتاليّعزمّالمالّ ّحسينّعلىّالرحيلّإلى ّمازندرانّومعهّأصحابهّوأمرهمّبعدّ

صالةّالصبحّبأنّيتركواّماّعندهمّوقالّلهم"ّ:اتركواّممتلكاتكمّوليكتفّكلّّواحدّبجوادهّوسالحهّ

واتركواّماّعداهاّحتىّيعلمّالكلّّبأنّهؤالءّالجماعةّمنّأحباءّ ّالّيرغبونّفيّحفظّممتلكاتهمّ
ّجميعا ّاألمر ّوامتطوا ّظهور ّجيادهم ّوتبعوهّ
ّفأطاعوا
ّ
فكيف ّبالرغبة ّفي ّأخذ ّممتلكات ّغيرهم".
ً
بفرحّعظيمّ .
ّ

وبينما ّهم ّفي ّالطريق ّاعترضهم ّجمهور ّمن ّالناس ّالمسلّحين ّومعهم ّالذخيرة ّوالعدةّ

وكانتّتظهرّعلىّوجوههمّغبرةّاالفتراسّوالتوحّشّوصوبواّنيرانّأسلحتهمّعليهمّ.فسقطّعددّ

من ّالشهداء ّفرفع ّالمال ّحسين ّعينيه ّإلى ّالسماء ّوناجى ّربه ّقائالً"ّ :إلهي ّإلهي ّترى ّنصيبّ

ائكّواّنّكّتعلمّأناّماّقصدناّسوىّهدايتهمّ
أحبّائكّالمخلصينّوتشهدّماّقابلّبهّهؤالءّالقومّأحبّ ّ

عالمهمّبظهورّأمركّ.واّنّكّأمرتناّّ ّ
ّ
يقّالحقّوا
ّّ
إلىّطر
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اتباعاّألمركّأقومّاآلنّمعّأصحابيّلصدّ ّاعتدائهمّالذيّ
أنّندافعّعنّأنفسناّضد ّالمهاجمينّ.و ً
واجهوناّبهّ".واستلّ ّسيفهّوهمزّجوادهّفيّوسطّاألعداءّواقتفىّأثرّأحدهمّالذيّكانّقدّاحتمىّ

في ّشجرة ّوهجم ّعليه ّالمالّ ّحسين ّوبضربة ّواحدة ّقطعه ّهو ّوجذع ّالشجرة ّوكانت ّقوة ّهذهّ

الضّربة ّالمدهشة ّقد ّأربكت ّالعدوّ ّوشلت ّحركته ّوهرب ّالجميع ّمذعورين ّمن ّأمام ّهذه ّالمهارةّ
الفتوةّ.وكانتّهذهّالحادثةّاألولىّمنّنوعهاّوتشهدّبشهامةّالمالّّحسينّ .
والقوةّو ّ
ّ

وشقّ ّالمال ّحسين ّطريقه ّوسط ّصفوف ّاألعداء ّوهو ّغير ّشاعر ّبما ّيطلق ّعليه ّمنّ

ّتوا ّإلى ّبارفروش ّوتوجّه ّإلى ّمنزل ّسعيد ّالعلماء ّوهو ّأكبر ّعالم ّفي ّبارفروشّ
القذائف ّوذهب ّ
ّحرض ّأهالي ّهذه ّالمدينة ّإلشهار ّحربّ ّدينيةّ ّوخبأ ّنفسه ّبينّ
وصاح ّقائالً"ّ :فلينزل ّهذا ّالذي ّ
ّيشهر ّحرًبا ّدينية ّيجب ّعليه ّأن ّيكون ّعلى ّرأس ّأتباعهّ
حيطان ّمنزله ّفهل ّنسي ّأن ّالذي ُ

ّواّخالصهمّ ".وكان ّصوت ّالمال ّحسين ّقد ّأسكت ّأصوات ّالجماهيرّ
ّيثير ّحماسهم ّ
ّوبأعماله ُ
وأخضعّأهاليّبارفروشّفرفعواّأصواتهمّمنادينّ–ّاألمانّاألمانّّ.-وفيّعصرّذلكّاليومّمنحّ

المال ّحسين ّأهالي ّبارفروش ّاألمان ّالذي ّطلبوه ّوفاه ّبالكلمات ّاآلتية"ّ :يا ّأتباع ّالرسول ّلماذاّ
هجمتمّعليناّفهلّهذهّالمعاملةّهي ّماّأمركمّبهّالرسولّوهلّهيّالتسامحّالذيّأمركمّبهّفيّ

معاملةّالمؤمنينّأوّالكافرينّ ّ".
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وذهبّالمالّحسينّإلىّخانّسبزهّميدانّفيّبارفروشّوأمرّأصحابهّبإغالقّبابّالخانّ ّ.
ّ

وفي ّالمساء ّسأل ّالمال ّحسين ّإذا ّكان ّأحد ّمن ّأتباعه ّيفدي ّنفسه ّويطلع ّعلى ّسطحّ

الخان ّويؤذّنّ .فأجاب ّطلبه ّشاب ّبفرح ّعظيمّ .وما ّكاد ّهذا ّالشاب ّينطق ّباألذان ّويقولّ ّ -
الًّ .وتاله ّشخص ّآخر ّثم ّثالث ّإلكمال ّاآلذان ّولكنّهمّ
أكبرّ -حتى ّوافاه ّطلقّ ّناري ّأوقعه ّقتي ّ
اّنفسّماّأصابّاألولّ ّ.
ّ
أصيبو
ّ

عّالثالثّسبباّفيّأن ّيفتحّالمال ّحسينّبابّالخانّوأنّيقومّمعّأصحابهّلردّ
وكانّوقو
ً

هذاّالهجومّغيرّالمنتظرّ.وأعطىّإشارةّلضربّالمهاجمينّالذينّاجتمعواّأمامّالبابّونجحّفيّ
ّلدرجةّأنّعدداّمنّأعيانّ
ّ
تشتيتهمّوعادو
اّطالبينّاألمانّمتضرعينّللرحمةّ.وكانّالنصرّشامالً
ً
ورؤساء ّالمدينة ّتدخلوا ّوطلبوا ّالرحمة ّواألمان ّنيابة ّعن ّمواطنيهمّ .واقترحوا ّعلى ّالمال ّحسينّ

لمصلحةّالطرفينّأنّيسافرّمعّاألصحابّإلىّبلدةّآملّفوافقّالمالّحسينّعلىّاقتراحهمّ .
ّ

وفيّنصفّالليلّنادىّسعيدّالعلماءّأحدّرجالهّخسروّقاديّكالئيّوأسرّإليهّرغبتهّفيّ

أنّيغدرّبالجماعةّأثناءّسيرهّمعهمّومعهّمائةّمنّالخيّالةّوأنّيقتلهمّعنّبكرةّأبيهمّ.وأذنّالمالّ

حسينّألصحابهّبالرحيلّإلى ّآملّوبمجردّولوجّالجماعةّفيّالطريقّأعطىّخسروّقاديّكالئيّ

اّكبيراّ .
إشارةّللهجومّ.فوقعّرجالهّعلىّالجماعةّبكلّتوحشّوغدرواّبهمّوقتلو
ً
اّمنهمّعدد ً
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ّ

ّولما ّسمع ّالمال ّحسين ّأصوات ّالتعذيب ّاحتج ّعلى ّغدر ّخسرو ّبهم ّوارتفع ّصياحّ

ّجميعا ّقتلى ّومنّ
أصحابه ّبنداء ّ-يا ّصاحب ّالزمانّ -هاجمين ّعلى ّالذين ّغدروا ّبهم ّوأردّوهم
ً
بينهم ّخسرو ّقادي ّكالئيّ.وجمع ّالمال ّحسين ّأصحابه ّوسارواّحتىّوصلوا ّإلى ّضريح ّالشيخّ

طبرسي ّ(أ حمد ّبن ّأبي ّطالب ّالطبرسي) ّوهو ّأحد ّرواة ّالحديث ّعن ّأئمة ّالدين ّومدفنه ّمزارّ
السكانّالمجاورينّ ّ.
ّ

وكان ّيوم ّوصولهم ّفي ّالرابع ّعشر ّمن ّذي ّالقعدة ّ(ّ 12اكتوبر ّسنة ّّ 1848ميالديّة)ّ

الميرزاّمحمدّ
ّحسينّالتعليماتّاألوليةّلتصميمّالقلعةّالتيّأرادّتشييدهاّللدفاعّإلى ّ ّ
ّ
وأعطىّالمال

باقرّالقائنيّ.وأمرّالمالّّحسينّأتباعهّبالبدءّفيّبناءّالقلعةّالتيّصممهاّوشجعهمّعلىّإتمامهاّ.

اّأثناءّاالشتغالّكثيراّماّيباغتهمّهجومّأهاليّالقرىّالمجاورةّبتحريضّمنّسعيدّالعلماءّ
وكانو
ً

ّويهزم.
وكانّهجومّكلّمنهمّيرد ُ
ُ

وماّكادّالبناءّانّيتم ّحتىّوصلّالشيخّأبوّترابّوهوّمنّأخص ّتالميذّالسيدّكاظمّ

ومعهّأخبارّوصولّحضرةّبهاءّ ّفأسرعّالمالّحسينّتواّإلىّأصحابهّوأمرهمّأنّيهيّئواّأنفسهمّ

الستقبالهّ .ويحكى ّما ّيلي"ّ :وبمجرد ّأن ّرآه ّالمال ّحسين ّتقدّم ّنحوه ّوعانقه ّوكان ّاألصحابّ
عاجزينّعنّإدراكّماّشاهدهّالمالّحسينّفيّحضرةّبهاءّ ّ.فماّكانّأعظمّشوقهّإذّتلقّاهّبينّ

ذراعيهّوماّكانّأعظمّاغتباطهّوفرحّقلبهّعندّلقائهّفكأنهّكانّ ّ
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ّ منظرّخانّسبزهّميدانّفيّمازندران

ّ ّالصورةّغيرّمتوفرة
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ّجميعاّ .وكان ّيتأمّل ّفي ّوجهه ّبدرجة ّأخذتّ
غارًقا ّفي ّبحر ّمن ّاإلعجاب ّبه ّغير ّشاعر ّبنا
ً

بمجامعّلبهّحتىّأنّناّمكثناّواقفينّبجانبهّمنتظرينّصدورّاإلذنّلناّبالجلوسّولكنّهّكانّمشغوالًّ
عناّولمّيصدرّلناّإذنّبالجلوسّإالّّمنّحضرةّبهاءّ ّنفسهّوكانّسحرّبيانهّقدّأثرّفيّنفوسناّ

اّنعرفّتلكّالقوةّالفائقةّالتيّكانتّمستورةّفيّطيّكلماتهّ ّ".
ّ
غماّعنّأنّناّماّكنّ
ر ً
ّ

ّوأثناءّزيارةّحضرةّبهاءّ ّطافّبالقلعةّوقالّإنّّالشيءّالوحيدّالذيّينقصّهذهّالقلعةّ

مسجوناّفيّمنزلّرئيسّالمجتهدينّالميرزاّمحمدّتقيّفيّساريّ
هوّحضورّالقدوسّالذيّكانّ
ً

الًّ:
وأشارّإلى ّالمال ّحسينّأنّيسألّالميرزاّمحمدّتقيّأنّيسلّمه ّالقدوسّوأكّدّللمال ّحسينّقائ ّ

ّواتّقاءّعقابهّسيرغمانهّأنّيسلمّأسيرهّبدونّتردّدّ ّ".
"إنّّخوفّ ّ
ّ

ّعددا ّمن ّأصحابه ّإلى ّساري ّليطلبوا ّمن ّالمجتهد ّأن ّيطلقّسراحّ
وأرسل ّالمال ّحسين ً

اّمحمدّتقيّأخذتّقوتهاّبمجامعّلبهّوأكدّللرسولّ
ّ
سجينهّوبمجردّأنّوصلتّالرسالةّإلى ّالميرز
اّمحترماّبلّإنّهّقاطنّفيّمنزلهّوالّيليقّانّأُدعىّإلطالقّ
القدوس)ّضيف
بقوله"ّ :إنّيّاعتبرتهّ(
ً
ً

رّفيّالبقاءّأوّالذهابّكماّيشاءّواذا ّفضلّالذهابّفانيّأرغبّفيّ
ّ
هّمخي
سراحهّأوّفكّ ّقيدهّألنّ ُ

مرافقتهّإلىّحيثّيذهبّ ّ".
ّ

وأمرّحضرةّبهاءّ ّالجميعّقبلّمبارحتهّللقلعةّبالصبرّواإلنابةّإلى ّإرادةّالقديرّوقالّ

لهم"ّ:إنّشاءّ ّسوفّنزوركمّ ّ
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سيّدينهّ.واّنّّ
ّ
مرةّأخرىّفيّنفسّالمكانّفقدّانتخبكم ّ ّأنّتكونواّطليعةّجيشهّوجندهّومؤسّ
ّّ
جندّ ّهمّالغالبون ّفمهماّحدثّفالنصرّمضمون ّلكمّ".وعادّحضرةّبهاءّ ّمنّهناكّبطريقّ

نورّإلىّطهرانّ .
ّ

يوماّوكانّالمجتهدّيعاملهّ
وكانّحبسّالقدوسّفيّمنزلّالميرزاّمحمدّتقيّقدّاستمرًّ ّ95

بكلّ ّاحترام ّرغم ّحبسه ّوسمح ّله ّبمقابلة ّاألصحاب ّمن ّالذين ّحضروا ّاجتماع ّبدشتّ .وكانّ

القدوسّيأمرّكلّّمنّيزورهّبأنّينخرطّفيّسلكّأصحابّالرايةّالسوداءّالتيّرفعهاّالمالّحسينّ.
ذاّرأيتمّالراياتّالسودّأقبلتّمنّخراسانّ
وكانتّهذهّالرايةّهيّالتيّتكلّمّعنهاّرسولّ ّبقوله"ّ:إ ّ

اّولوّحبواّعلىّالثلجّفإنّهاّبشيرةّبظهورّخليفةّ ّالمهديّ ّ".
فأسرعواّإليه
ً
ّ

وكان ّقد ّرفع ّهذا ّالعلم ّبأمرّمن ّالباب ّباسمّالقدوس ّوبأيدي ّالمال ّحسين ّونشر ّعلىّ

أحدّعشرّشهراّمنّأول ّشعبانّسنةّ
طولّالطريقّمنّمشهدّإلى ّضريحّالشيخّطبرسيّ.ولمدّة ّ
ً

ّ 1264هجريّةّإلى ّآخرّجمادىّالثانيّسنةّّ 1265هجريّةّ(ّ3يوليوّ-أولّأغسطسّسنةّّ1848

وّّ 24ابريلّّ 23-مايوّسنةّّ 1849ميالديّة)ّ ّكانّهذاّالعلمّالذيّيشيرّإلى ّالمملكةّالسماويّةّ

جّدائماّفوق ّرؤوسّذلكّالجمعّمنّالفرسانّويناديّالذينّيشاهدونهّأنّيرفضواّهذا ّالعالمّ
يتمو
ّ
ً
وينصرواّأمرّ ّ .
ّ

وكانتّأخبارُّقربّحضورّالقدوسّإلىّالقلعةّقدّحركتّ ّ
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حدثتّهذهّاألخبارّفيهمّحماساّ
جميعّالموجودينّولمّاّاقتربّمنهّأرسلّرسوالً ّإلعالنّمجيئهّفأ
ً
حباءّوأسرعّلمقابلةّزائرهّالمنتظرّوابتهجتّ
ّ
وجدّدتّقواهمّوقامّالمال ّحسينّبحماسّزائدّومعهّاأل

يحّالشيخّطبرسيّوكانتّأولّالكلماتّالتيّتفوهّبهاّ
ّ
اّجميعاّإلى ّضر
قلوبهمّمنّمالقاتهّوذهبو
ً

القدوسّبعدّأنّترجلّواستندّإلى ّالضريح"ّ :بقي ُة ّ ّخيرّلكمّإنّكنتمّمؤمنين" ّ(القرآنّّ)86:11
وبهذه ّالعبارة ّتمّت ّنبوة ّالرسول ّحيث ّيقول ّفي ّالحديث"ّ :وعند ّظهور ّالمهدي ّيسند ّظهره ّإلىّ
الكعبةّويخاطبّأتباعهّويقولّ– ّبقيّةّ ّخيرّلكمّإنّكنتمّمؤمنينّ".-ولمّيقصدّالقدوسّببقيّةّ

ّموجوداّ
ّأحدا ّخالف ّحضرة ّبهاء ّ ّ .ويقول ّالمير از ّمحمد ّفروغي ّأحد ّالحاضرين"ّ :كنت
ً
ً

عندما ّترجّل ّالقدوس ّواسند ّظهره ّإلى ّالضريح ّوسمعته ّيتفوه ّبهذه ّالكلمات ّوما ّكاد ّينطق ّبهاّ
حتى ّذكر ّاسم ّحضرة ّبهاء ّ ّثم ّالتفت ّإلى ّالمال ّحسين ّوسأله ّعنهّ .فأخبره ّأنه ّعازم ّعلىّ

العودةّإلى ّهذاّالمكانّإنّشاءّ ّ".وأكّدّالقدوسّبأنّسر ّاألمرّ(إشارةّإلى ّحضرةّبهاءّ )ّ
سينكشفّفيّالوقتّالمعلومّ .
ّ

وكانّإكمالّبناءّالقلعةّوتموينهاّبكلّماّيلزمهاّللدفاعّقدّأحيىّحماسّأصحابّالمالّ

حسينّوأثارّاندهاشّاألهاليّالمجاورينّوكانواّيعجبونّبالسرعةّالفائقةّالتيّتمّبهاّبناؤهاّ.وكانّ

كلّّمنّسبقّلهّرؤيتهاّيمتدحهاّوانتقلّالمدحّمنّفمّإلىّآخرّحتىّوصلّإلىّآذانّسعيدّالعلماءّ
فاشتعلتّفيّصدرهّنيرانّ ّ
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اّسبباّفيّبنائهاّ
الحسدّوالحقدّو
أصدرّأمراّبمنعّأيّشخصّمنّاالقترابّمنهاّوتكفيرّالذينّكانو ً
ً
غماّعنّصدورّأوامرهّالمشددةّكانّالبعضّالّيعبأونّبهاّ
وأمرّالجميعّبمقاطعةّالمالّّحسينّ.ور ً

ويعملون ّكلّ ّماّفيّوسعهمّلمساعدةّالذينّاضطهدواّبغيرّذنبّ.وحلتّالمصائبّوالشدائدّعلىّ

المحصورين ّعلى ّشأن ّأنّهم ّما ّكانوا ّيجدون ّضروريات ّالحياة ّإالّ ّأنّهم ّكانوا ّفي ّأشدّ ّأوقاتّ
الحاجةّتأتيهمّالنجدةّاإللهيّةّفجأةّويفتحّلهمّبابّالخالصّعلىّغيرّانتظارّ .
ّ

فانزعج ّسعيد ّالعلماء ّمن ّذلك ّواشتعل ّغضبه ّوكتب ّإلى ّناصر ّالدين ّشاه ّالذي ّتبوأّ

العرش ّحديثًا ّوأسهب ّفي ّالكالم ّعلى ّاألضرار ّالتيّتهدد ّالمملكة ّوقال"ّ :ال ّيوجد ّنصر ّمؤكّدّ
لتثبيتّحكمكّغيرّمحوّهذاّالدينّالممقوتّوأمّاّإذاّترددتّفيّسياستكّوأظهرتّلهمّأقلّّتسامحّ

فإنّيّأشعرّبواجبيّفيّتحذيركّبأنّهّسوفّيأتيّقر ًيباّذلكّاليومّالذيّفيهّالّيقتصرّاألمرّعلىّ
خضوعّأهلّمازندرانّوحدهمّبلّإنّّجميعّإيرانّمنّأقصاهاّإلىّأقصاهاّسوفّتخضعّألمرهمّ ".
ّ

اّكانّناصرّالدينّشاهّغيرّمدربّعلىّأمورّالمملكةّأحالّالموضوعّعلىّالضباطّ
ّ
ولمّ

أصدرّفرماناّ
تدبيرّيرونهّصالحاّووافقّالشاهّو
ورؤساءّالجيشّفيّمازندرانّوأمرهمّأنّيتخذواّأيّّ
ً
ً

إلىّعبدّ ّخانّالتركمانيّفيّمازندرانّيمنحهّالسلطةّالتامّةّإلخمادّنارّهؤالءّالجماعةّ ّ.
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مكوًّنا ّمنّاثنيّعشرّألفّنفرّوجمعهمّفيّقريةّ
ارّ ّ
اّجرًّا
ّخانّجيش ّ
وفيّمدّةّقصيرةّجمعّعبدّ
ً

مشرفةّعلىّقلعةّطبرسيّ.وماّكادّالمعسكرّيستقرّ ّحتىّشددّالحصارّومنعّإرسالّالخبزّإلىّ
أصحاب ّالمال ّحسين ّحتى ّأنّه ّقطع ّالماء ّعنهمّ .وكان ّمن ّالمستحيل ّعلى ّالمحصورين ّأنّ
منّيتجرأّمنّ
ّ
انّالمعسكرّوأمرّعبدّ ّخانّبإطالقّالنارّعلىّكلّ ّ
ّ
يخرجواّمنّالقلعةّتحتّنير

األصحابّعلىّالخروجّلجلبّالماءّ.وكانّالقدوسّإذّذاكّعندّغروبّالشمسّينظرّإلى ّذلكّ

الجيشّالجرارّمنّشرفةّالقلعةّفقالّللمال ّحسين"ّ :إنّشاءّ ّستمطرّالسماءّهذهّالليلةّويتبعهّ
ّ
سقوطّالثلجّالشديدّويساعدّذلكّفيّصدّهجومهمّالمدبرّ ّ".
ّ

وفيّتلكّالليلةّفاضتّاألرضّمنّهطولّالمطرّالذيّأتلفّالكثيرّمنّالمُّؤّونةّإتالًّفاّ

ةّطويلةّ.وفيّالليلةّالسابقةّللخامسّمنّمحرمّ
ّ
تامّا ّواجتمعّداخلّالقلعةّماءّيكفيّللشربّلمدّ

سنةّّ1265هجريةّ(أولّديسمبرّسنةّّ1848ميالدية)ّعزمّالقدوسّعلىّالخروجّمنّالقلعةّ .
ّ

غماّمنّالخسائرّالتيّأصابتهّكانّ
ولماّحانتّالساعةّالمعدةّللهجومّمنّذلكّالجيشّر ً

القدوس ّقد ّعزم ّعلى ّشن ّغارة ّعليهم ّوتشتيت ّقواهمّوخرج ّمن ّباب ّالقلعة ّومعه ّالمال ّحسينّ
عراّفيّ
وباقيّاألصحابّوبمجردّخروجهمّصاحواّ–ّياّصاحبّالزمانّ–ّفأوجبتّهذهّالصيحةّ ُذ ً
تينّعلىّهيئةّمزريةّوارتفعّنداءّالنصرّمنّجانبّاألصحابّوتمكنّ ّ
اّمشتّ
ُ
معسكرّاألعداءّفهربو ُ
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المالّّحسينّوالقدوسّمنّأسرّعددّكبيرّمنهمّ.وقتلّفيّهذهّالموقعةّعبدّ ّخانّالتركمانيّ .
ّّّ ّ

ولمّا ّتم ّشمل ّالقوات ّالتي ّكان ّيقودها ّعبد ّ ّخانّ ،حينئذ ّأمر ّالقدوس ّجماعة ّمنّ

اّحولّالقلعةّلحمايتهاّمنّهجومّجديدّومضتّتسعةّعشرّيوماّبذلّ
المؤمنينّأنّيحفرواّخندًق
ً

فيهاّالجماعةّجهدهمّحتىّأتمواّالحفرّ ّ.
ّ

جيشّعظيمّوبناء ّعلىّأمرّالشاهّ
ًّ
ووصلّاالميرّمهديّقليّميرزاّإلى ّالقلعةّعلىّرأس ّ

بعث ّبرسول ّإلى ّالمال ّحسين ّلكي ّيعلم ّما ّهو ّالمقصود ّمن ّمجهوداته ّفأجاب ّالمال ّحسينّ:

سسّالمملكةّأوّفيّاغتصابّملكّناصرّالدينّشاهّ.
"أخبر ّسيدكّأنّناّالّغرضّلناّفيّقلبّأ
ُ

ّوأنّأمرناّيختصّبظهورّالقائمّالموعودّوالّيخصّّسوىّعلماءّالدينّفيّهذهّالمملكةّواّنّناّيمكنناّ

أنّنثبتّحقيقةّالرسالةّبكلّاألدلةّالساطعةّوالبراهينّالقاطعةّ".فتأثّرّالرسولّمنّصدقّدفاعّ
المال ّحسين ّعن ّاألمر ّبدرجة ّأنّه ّبكى ّوقال ّالمال ّحسين"ّ :قل ّلألمير ّأن ّيأمر ّالعلماء ّأنّ
يحضروا ّإلى ّهذا ّالمكان ّويطلبوا ّمنا ّالبراهين ّعلى ّصحّة ّالدعوة ّالتي ّجاء ّبها ّالباب ّوبحيثّ

آنّهوّالحكمّالفصلّبينناّثمّبعدّذلكّيحكمّاألميرّبنفسهّأيضاّعلىّأمرناّويأمرّماّيراهّ
يك ّونّالقر
ً

مناسباّ".فاقتنعّالرسولّولكنّالوعدّلمّينفذّواستعدّ ّاألميرّمهديّقليّميرزاّللهجومّعلىّالقلعةّ
ً
بكيفيةّلمّيعهدّلهاّمثيلّووقفّبجنودهّعلىّأكمةّمشرفةّعلىّالقلعةّوأمرّبإطالقّالنيرانّ ّ.
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ّّّّوماّكادّالنهارّيطلعّحتىّصدرّاألمرّمنّالقدوسّلألصحابّبفتحّأبوابّالقلعةّوخرجّوتبعهّ

المال ّحسينّوباقيّاألبطالّواقتحمواّاستحكاماتّاألميرّوهجمواّعلىّغرفتهّالخصوصيّةّفهربّ
األميرّوحصلّلعسكرهّجزعّوخوفّمماّأصابّسيّدهمّوهربواّمنّأمامّهؤالءّالجماعةّالقليلةّالتيّ
لمّتخضعهمّالجحافلّالكثيرةّ .
ّ

وفيّصباحّذلكّاليومّالذيّتم ّفيهّهذاّالنصرّجمعّالمال ّحسينّأنصارهّحولّالقدوسّ

ّوأحاطوا ّبالقدوس ّوباقي ّاألصحابّ
ولكنّهم ّفوجئوا ّبهجوم ّجديد ّمن ّجهتين ّمن ّذلك ّالجيش ّ
ّوأطلقوا ّعليهم ّأكثر ّمن ّألف ّرصاصة ّأصابت ّإحداها ّالقدوس ّفي ّفمه ّوكسرت ّبعض ّأسنانهّ
وجرحتّلسانهّ.وهجمّالمال ّحسينّمعّباقيّاألصحابّعلىّاألعداءّودارتّمعركةّحاميةّحتىّ

أخيراّنجحواّفيّتشتيتّالقواتّ .
ً
ّ

وتمكن ّالمالّ ّحسين ّبعد ّانتصاره ّواندحار ّجيش ّاألمير ّمهدي ّقلي ّمير از ّأن ّيعود ّهوّ

مراّ
والجماعةّإلىّالقلعةّإلصالحهاّوأعادواّإليهاّالقدوسّجر ًّ
يحاّوبحالةّيؤسفّعليهاّولكنّهّكتبّأ ً
إلى ّاألحبابّأنّيكفّواّعنّبكائهمّوكتبّلهم"ّ :عليناّأنّنرضىّبإرادةّ ّوأنّنكون ّثابتينّفيّ
ساعةّاالمتحانّ.ولوّأنّجسميّيتألمّولكنّ ّروحيّمستبشرةّمتنعّمةّبالسرورّوشكريّهللّالّحدّ

لهّ ".
ّ

وكانّحصولّهذهّالحادثةّفيّالخامسّوالعشرينّمنّشهر ّ
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ّمحرم ّسنة ّّ 1265هجريّة ّ(ّ 21ديسمبر ّّ 1848ميالديّة) ّوفي ّمستهل ّذلك ّالشهر ّنفسه ّقامّ

حضرة ّبهاء ّ ّلوفاء ّما ّوعد ّبه ّالمال ّحسين ّوخرج ّمن ّنور ّإلى ّقلعة ّطبرسي ّمع ّعدد ّمنّ
يقّوأخذواّإلىّآملّ .
أصحابهّولكنّقبضّعليهمّفيّالطر ّ
ّ

وبقي ّحضرة ّبهاء ّ ّوأصحابه ّمحبوسين ّمدة ّولكن ّأراد ّالحاكم ّالمنتدب ّأن ّيحفظّ

المسجون
غماّمنّاحتجاجّالغوغاءّأخذّباقيّالمسجونينّ
ّا
ّمنّهجومّالناسّفأخذهّسرّإلىّمنزلهّور ً

إلى ّمقر ّالحكومةّوبذلكّنجواّمنّالمهالكّالتيّكانواّمعرضينّلهاّ.وبعدّبضعةّأيامّعملّترت ًيباّ
ّوأصحابهّإلىّطهرانّ ّ.
لنقلّحضرةّبهاءّ ّ
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الفصل العشرون

ملحمة مازندران

وتجمّعتّقواتّاألميرّمهديّقليّميرزاّبعدّاالنهزامّالذيّأصابهاّوعادواّلتنظيمّقواهمّ

حباءّأنفسهمّمرةّأخرىّمحاصرينّبجحفلّعظيمّأخذّ
ّ
للهجومّعلىّسكّانّقلعةّطبرسيّ.فوجدّاأل
اجزّكخطوطّدفاعّ.وألجأتّقلّةّالمياهّالمحصورينّلحفرّبئرّداخلهاّ .وفيّعصرّ
ّ
يعملّتسعّحو

أولّفبرايرّسنةّّ1849ميالديّة)ّتوضّأّالمالّّحسينّوارتدىّمالبسهّ
الثامنّمنّشهرّربيعّاألولّ( ّ
الجديدةّوزينّرأسهّبعمامةّالبابّواستعدّ ّللقتالّوعندّاقترابّنجمةّالصباحّامتطىّجوادهّوأعطىّ

جاّهوّوثالثمائةّوثالثةّعشرّمنّأصحابهّللقاءّالعدوّ.وهجمّ
بّخارًّ
ّ
اإلشارةّلفتحّبابّالقلعةّوركّ

ّحسينّعلىّاالستحكامّاألولّوهكذاّعلىّالثانيّوالثالثّواخترقهاّبسرعةّوبسالةّوكلّماّتقدمّ
ّ
المال
وقع ّالرعب ّبين ّصفوف ّاألعداء ّوحل ّفيهم ّاليأس ّوالذعر ّوأخذتهم ّالدّهشة ّواستمروا ّعلى ّهذاّ

الحال ّحتى ّاخترقوا ّباقي ّاالستحكامات ّودمّروهاّ .وفي ّهذه ّاألثناء ّتسلق ّأحد ّاألعداء ّشجرةّ
وأخفى ّنفسه ّبين ّأغصانها ّوتمكّن ّمن ّمراقبة ّحركات ّالمالّ حسين وأصحابهّ .وكان ّجواد ّالمالّ

حسينّقدّعثرّفيّحبلّمربوطّفيّإحدىّالخيامّالمجاورةّوقبلّأنّيتمكنّمنّتخليصهّ ّ
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الصورةّغيرّمتوفرةّ ّ

الشجرةّالتيّأصيبّمنهاّالمالّحسينّبرصاصةّفيّصدره ّ
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أصابته ّرصاصة ّفي ّصدرهّ .وجاء ّلنجدته ّإثنان ّمن ّأصحابه ّوحماله ّإلى ّالقلعةّ .وبقي ّمعهّ

القدوس ّوحده ّوبعد ّمضي ّوقت ّقصير ّأمر ّالقدوس ّبفتح ّالباب ّودخول ّاألصحاب ّفقال ّلهمّ

مورّالتيّلمّيكنّقادرّبالنّطقّبهاّمنّقبلّ".
ًّا
القدوس"ّ :لقدّودّعتهّالوداعّاألخيرّوشاركتهّفيّاأل
ّسائدا ّعلىّ
وكان ّالمال ّحسين ّقد ّتوفي ّوكانت ّتبدو ّعلى ّوجهه ّابتسامة ّلطيفة ّوكان ّالسالم
ً

محياهّ.وحضرّالقدوسّدفنهّولفهّفيّقميصهّووضعّالجسدّفيّالقبرّبيدهّفيّالجهةّالجنوبيةّ
المالصقةّلضريحّالشيخّطبرسيّ.وكانّذلكّفيّساعةّالفجرّفيّالتاسعّمنّربيعّاألولّسنةّ

ّ1265هجريّةّ(ّ2فبرايرّسنةّّ1849ميالديّة)ّ .
ّ

ّحسينّوأصحابهّليومّاستشهادهّمائةّوستةّعشرّ
ّ
وكانّعددّاأليامّمنّيومّأنّهوجمّالمال

يوماّوهيّمفعمةّبالوقائعّواألعمالّالتيّبلغتّفيهاّالشجاعةّإلىّحدّّأنّّّأعدىّاألعداءّاضطرواّ
ً

افّبهاّوللدهشةّمنّقوتهاّ ّ.
ّ
لالعتر
ّ

ّظافر ّرغم ّاحتشادّ
ًا
المواقع ّالحامية ّالوطيس
وكان ّالمال ّحسين ّيخرج ّمن ّجميع ّهذه ّ ّ

هّستةّوثالثينّعاماّعندماّشربّكأسّالشّهادةّوكانّلهّ
القواتّالعظيمةّالمنظّمةّضدّهّ.وكانّعمر
ً
منّالعمرّثمانيةّعشرّسنةّلماّتعرفّفيّكربالءّبالسيدّكاظمّالرشتيّوجلسّلديهّيتلقىّمنهّ

الدروسّمماّّأهّلهّلقبولّرسالةّالبابّ .
ّ

وتحركّالعدوّوبعزمّجديدّوكانّالخوفّقدّبلغّأشدّهّفي ّ
ّ
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ّذلكّاإلقليمّمنّهياجّاألهاليّمنّجراءّاالنكساراتّالمتتاليةّوابتدأواّيميلون ّإلى ّالدينّالجديدّ.
ومرة ّأخرى ّفتح ّباب ّالقلعة ّواخترق ّاألصحاب ّالصفوف ّفي ّالمعسكر ّفهرب ّالجيش ّبأجمعهّ
ّ
بارتباكّعظيمّأمامّهذهّالهجمةّالعنيفةّوكانّانهزامهمّالتام ّقدّأحدثّفرًجاّعندّاألصحابّوقوىّ

ىّبكفايةّالقوةّالتيّمنحهاّلهمّإيمانهمّ.ولماّنفذّالطعامّمنّعندهمّأكلواّ
ّ
همّمرةّأخر
رابطتهمّوذكر ّ
لحومّالخيلّوالجلودّالمنزوعةّمنّالسروجّالتيّغنموهاّمنّالمعسكرّوتحمّلواّبكلّشجاعةّوثباتّ
جميعّالمصائبّالتيّأحاطتهمّ .
ّ

وفيّيومّالنوروزّالذيّوقعّفيّالرابعّوالعشرينّمنّربيعّالثانيّسنةّّ1265هجريّةّ(سنةّ

ّ 1849ميالديّة) ّأشار ّالقدوس ّلألصحاب ّبقرب ّمجيء ّامتحانات ّتجلب ّفي ّاثرها ّاستشهادّ
جماعةّكبيرةّمنهمّ.وبعدّبضعةّأيّامّعسكرتّبالقربّمنّالقلعةّفيالقّعظيمةّتحتّإمرةّمهديّ

اّوأخذّالجيشّلبضعةّأيّامّيطلقّالنيرانّعلىّالقلعةّ.ودهشواّمنّأنّنيرانّمدافعهمّلمّ
قليّميرز ّ
تنجح ّفي ّخفض ّأصوات ّالصالة ّواالبتهاج ّالتي ّكان ّالمحاصرون ّيرفعونهاّ .وبدالً ّمن ّتسليمّ

ّتسليما ّتامّا ّكما ّكانوا ّينتظرون ّفإنّ ّآذان ّالمؤذن ّوتالوة ّاآليات ّالقرآنية ّونغمات ّاألفراحّ
القلعة
ً
بالشكرّواالمتنانّكانتّتصلّإلى ّآذانهمّبدون ّانقطاعّ.ومضتّأيّامّلمّيظهرّفيهاّعالمةّعلىّ
عودةّالهجومّواستمرّالحصارّمدّةّأربعةّأشهرّوقدّقالّالقدوس"ّ:ومنذّأن ّ
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التجأناّإلى ّالقلعةّكانّقصدناّالوحيدّالذيّلمّيتغيرّهوّاثباتّسمو ّالدعوةّبأعمالناّواستعدادناّ

للتّضحيةّوسفكّدمائناّفيّسبيلّدينناّ ".
ّ

ّومرة ّأخرى ّهجم ّرجال ّالمعسكر ّعلى ّالقلعة ّألجل ّاالستيالءّ
وبعد ّمضي ّذلك ّالوقت ّ

ةّمماّشاهدّمنّقوةّخصومهّالتيّالّحدّ
ّ
عليهاّعنوةّوكانّاألميرّمهديّقليّميرزاّقدّأخذتهّالحير

لهاّ.وأخذّيحرضّعسكرهّعلىّأنّيحتالواّبأيّّوسيلةّتمكّنهمّمنّإنهاءّهذهّالمأموريةّ ّ.
ّ

وفي ّصبيحة ّاألربعاء ّالسادس ّعشر ّمن ّجمادى ّالثاني ّ(ّ 9مايو ّسنة ّ1849ميالدية)ّ

وصل ّرسول ّمن ّاألمير ّمهدي ّقلي ّمير از ّوطلب ّأن ّينتدب ّاثنان ّمن ّطرف ّالمحصورينّ
للمفاوضةّبأملّالوصول ّإلى ّحل ّسلمي ّللمسائل ّالمتعلّقة ّبينّالطرفينّ.وقالّاألميرّلهم"ّ :إنّّ
العداء ّبيننا ّقد ّاستمر ّطويالً ّبال ّموجبّ .وقد ّتحارب ّالطرفان ّمدّة ّوانتهكت ّقواها ّومن ّرغبتيّ
األكيدةّالوصولّإلى ّحل ّسلميّلفض ّالخالفاتّالتيّبينناّ".ثمّتناولّالمصحفّالشريفّوكتبّ

علىّهامشّالفاتحةّالكلماتّاآلتيةّللقدوسّتأييداّلدعوتهّ– ّ"أحلفّبهذاّالكتابّالمقدسّوبحقّّ
ً
منّأنزلهّوبالرسالةّالتيّجاءتّبهذه ّاآلياتّأنّهّالّقصدّليّسوىّتوطيدّالسالمّوالمحبّةّبينناّ

نتمّوأصحابكمّفيّحفظّ
يذائكمّأيّيدّوأنّكمّستكونون ّأ ّ
ّ
فاخرجواّمنّمعقلكمّوتأكّدواّأنّهّلنّتمتدّإل
ّومحمدّرسولهّوناصرّالدينّشاهّ ّ
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مليكناّ.وأقسمّلكمّبشرفيّأنّهّلنّيعتديّعليكمّأيّ ّشخصّسواءّفيّالجيشّأوّالجهاتّالمجاورةّ
ّ

ّواّذاّكانّليّغرضّآخرّفيّنفسيّخالفّماّبينتّفعلي ّغضبّ ّالمنتقمّالجبارّ".ثمّختمّ

الكتابةّبختمهّوأرسلهّإلىّالقدوسّمعّتحيّاتهّ.وتسلمّالقدوسّالقرآنّمنّيدّالرسولّوقبلهّباحترامّ.
ّ
ثمّأمرّأتباعهّتوا ّأنّيستعدّواّلمبارحةّالقلعةّقائالً"ّ :إنّنا ّبإجابتناّلطلبهمّنعطيهمّالفرصةّأنّيفواّ
ّ
بصدقّماّعاهدواّ ّعليهّ ".
ّ

وتركوا ّالقلعة ّووصلوا ّإلى ّالخيمة ّالتي ّأعدّها ّاألمير ّلهمّ .ونصح ّالقدوس ّاألصحابّ

الً"ّ :عليكمّأنّتظهرواّاالنقطاعّالكلّيّوتكونواّمثاالً ّلغيركمّوبذلكّيرتفعّصيتّاألمرّويعلوّ
قائ ّ
مجدهّ ".
ّ

وبعدّمرورّساعاتّمنّالغروبّأحضرواّلهمّطعامّالعشاءّمنّالمعسكرّ.وأماّاألميرّ

وياّلألسفّفلمّيف ّبوعدهّوبدالًّمنّالذهابّإلى ّخيمةّالقدوسّدعاهّمعّالكثيرينّمنّاألصحابّ

إلى ّالحضورّإلى ّالمعسكرّ.ولمّاّحضرواّوقعوا ّأسرىّفيّأيديهمّوقامواّإلى ّالقلعةّونهبواّكلّ ّماّ
وجدوهّفيهاّوهدموهاّنهائيّا ّثمّأحاطواّبباقيّاألصحابّواألسرىّوأطلقواّعليهمّالرصاصّوأعدمواّ

اّكبيراّمنهمّ .
ً
عدد ً
ّ

فروشّمصحوباّبالقدوسّ
ةّالفظيعةّوأكملّاألميرّعملهّورجعّإلى ّبار
ّ
وتمّتّهذهّالمجزر
ً

ووصلها ّيوم ّالجمعة ّبعد ّالظهر ّفي ّالثامن ّعشر ّمن ّجمادى ّالثاني ّ(ّ 11مايو ّسنة ّّ1849

ميالديّة)ّ .
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سداءّتهانيهمّلعودتهّمنصورّ
ًا
وخرجّسعيدّالعلماءّمعّبقيّةّالعلماءّفيّالمدينةّللترحيبّباألميرّوإل
ولمّتظهرّرغبةّاألميرّفيماّيختصّبالقدوسّبلّكانّمتردًّّدا ّفيّسياستهّنحوهّويمانعّفيّإيصالّ

أيّ ّأذى ّإليهّ .وكان ّأصالً ّيأمل ّإيفاده ّإلى ّطهران ّلتسليمه ّليد ّمليكه ّليتخلّص ّمن ّالمسّؤوليةّ
الملقاةّعلىّعاتقهّ ّ.
ّ

أمّا ّسعيد ّالعلماء ّفأشعل ّنيران ّالتعصب ّوأثار ّإحساس ّالجمهور ّفهاجت ّجميع ّأهاليّ

بارفروشّولكنّاألميرّمهديّقليّميرزاّقررّماّيأتيّوقال"ّ :إنّيّّأغسلّيدي ّمنّكلّمسؤوليّةّ

إليصالّاألذىّبهذاّالرجلّفافعلواّبهّماّشئتمّوانتمّتكونون ّمسؤولينّأمامّ ّعنّذلكّفيّيومّ

ذّخوفتهّسطوةّالعلماءّتناسىّيمينهّالذيّحلفهّوسلمّالقدوسّ
يّواّ ّ
القيامةّ".وارتحلّاألميرّإلىّسار ّ
إليهمّ .وبأمر ّمن ّسعيد ّالعلماء ّهجم ّأهالي ّبارفروش ّعلى ّالقدوس ّوأوقعوا ّعلى ّجسده ّأنواعّ
التعذيب ّوبشهادة ّحضرة ّبهاء ّ ّتحمّل ّهذا ّالشاب ّالذي ّكان ّفي ّمقتبل ّعمره ّمن ّاآلالمّ

التعذيبّماّالّيوصفّوتجرعّالموتّبكيفيةّلمّيالقهاّأحدّفيّساعةّأجلهّوقدّأثنىّعليهّحضرةّ
ّ
و

بهاءّ ّولقبهّبالنقطةّاألخرىّ(النقطةّاألولىّهوّمنّألقابّالباب)ّ .
ّ

وكانّالقدوسّأثناءّتألّمهّوتعذيبهّينطقّبمسامحةّّأعدائهّويقول"ّ :اغفرّياّإلهيّلهؤالءّ

همّليسّلهمّعلمّباألمرّالذيّآمناّبهّواّنّيّاجتهدتّأنّأظهرّلهمّ
ّ
المعتدينّوعاملهمّبرحمتكّألنّ
اّعندّذلكّعلىّقتليّواعداميّ .
ّّ
طريقّنجاتهمّفانظرّكيفّقامو
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فأظهر ّلهم ّيا ّإلهي ّطريق ّالحق ّوبدل ّجهلهم ّبالعلم ّوالعرفان ّوكفر ّعن ّذنوبهم ّبالتّصديقّ
واإليمانّ".وصاحّقائالً"ّ:ليتّأميّكانتّمعيّلتشهدّبعينهاّبهاءّعرسيّ ".
ّ

دوهّمنّمالبسهّوأوقعواّمنّرأسهّعمامتهّوسارواّبهّفيّالشوارعّحافيّالقدمينّ
ّ
وقدّجر

عاري ّالرأس ّمكبالً ّبالحديد ّويتبعه ّجميع ّأهالي ّالبلدة ّبالتوبيخ ّوالتأنيب ّوهجموا ّعليه ّبالسنانّ

اّجسدهّإرًّبا ّثمّأشعلواّالنارّفيهّ.وفيّمنتصفّالليلّجمعّبعضّأصحابهّماّ
ّ
والمغارفّوقطّعو

تبقّىّمنّجسدهّودفنوهّفي ّسبزهّميدانّ(بارفروشّفيّمحلّالّيبعدّعنّمكانّاستشهادهّ–ّوكانّ
ذلكّفيّّ23جمادىّالثانيّسنةّّ1265هجريّةّ(ّ16مايوّسنةّّ1849ميالديّة)ّ .
ّ

وكانّوقوعّهذهّالحادثةّمنّالفظاعةّبماّكانّحتىّأنّ ّالبابّفيّحبسهّفيّچهريقّكانّ

غير ّقادر ّعلى ّالكتابة ّأو ّاإلمالء ّمدّة ّستّة ّأشهر ّفحزنه ّالعميق ّالذي ّشعر ّبه ّأوقف ّصوتّ

الوحيّوأسكتّقلمهّطوالّهذهّالمدةّ .
ّ
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الفصل الحادي والعشرون

شهداء طهران السبعة

وذات ّيوم ّفي ّطهران ّقابل ّالنبيل ّواسمه ّيار ّمحمد ّ– ّ ُولد ّفي ّّ 18صفر ّسنة ّّ1247

هجريّةّ(ّ29يوليوّسنةّّ1831ميالديّة)ّفيّبلدةّزرندّ-قابلّالحاجّالميرزاّالسيدّعليّخالّالبابّ
بمجردّأنّرأيتهّسحرنيّكمالّهيئتهّوصفاءّوجههّولطفّ
الذيّكانّقدّرجعّمنّچهريقّوقالّ "ّ :

اهّوحسنّأخالقهّ".وقدّكانّاآلقاّكليمّ(أخّحضرةّبهاءّ )ّذاتّمرةّألحّعليهّفيّ
طلعتهّوشدةّتقو ُ

أنّيتركّطهرانّالتي ّكانتّإذّذاكّفيّغليانّشديدّفأجابهّخالّالبابّقائالً"ّ :ولماذاّّأهربّأوّ

أخافّعلىّنفسيّفلعلّنصيبيّأنّأشتركّفيّالمأدبةّاإللهيّةّالتيّبسطتهاّيدّالقدرةّللمخلصينّ".

وكان ّمحركو ّالفتن ّوالقالقل ّقد ّبذلوا ّجهدهم ّفي ّإثارة ّالمشاكل ّفي ّتلك ّالمدينة ّوسلمت ّأسماءّ

وعناوينّنحوّخمسينّمنّاألحباءّالقاطنينّفيّطهرانّإلىّمحم ّودّخانّالواليّالذيّأمرّبالقبضّ

بابّالسلطةّثمّحبسواّفيّمنزلّ
بعةّعشرّمنهمّوأحضرواّأمامّأر
ّ
عليهمّجميعاّ.فقبضّعلىّأر
ُ
ً

اليّمنّاليومّاألولّإلى ّاليومّالثانيّوالعشرينّمنّشهرّربيعّالثانيّ
ّ
محمودّخانّكالنترّ– ّالو

سنةّّ1266هجريّةّ(ّ14فبرايرّ–ّّ15مارسّسنةّّ1850ميالديّة)ّ.وكانّالبابّقدّأشارّإلىّأنّ
النوروزّالسادسّبعدّ ّ
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الصورةّغيرّمتوفرةّ ّ

ساحةّسبزهّميدانّفيّطهرانّالذيّاستشهدّفيهّالكثيرّمنّالمؤمنين ّ
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إعالنّالدعوةّ–ّأيّنوروزّتلكّالسنةّهوّآخرّنوروزّيشهدهّعلىّاألرضّ .
ّ

ولماّتأكّدّمضطهدوهمّمنّعجزهمّعنّردهمّعنّإيمانهمّرفعواّاألمرّإلى ّأميرّالنظامّ

الميرزاّتقيّ ّرئيسّوزراءّناصرّالدينّشاهّوكانّالملكّفيّتلكّاأليامّالّيتدخلّفيّأمورّالدولةّ
الخاصةّبالفئةّالمعذّبةّوالّيعلمّباألحكامّالصادرةّعلىّأفرادهاّوكانّلرئيسّالوزراءّسلطةّتامةّ
لينفذّفيهمّماّشاءّوالّيقدرّأحدّأنّيراجعهّفيّأحكامهّأوّيعترضّعلىّطريقةّحكمهّوسلطتهّ.

ّمسجونا ّبإعدامهم ّإذا ّلم ّيرجعوا ّعن ّمعتقدهمّ .ثم ّأفرج ّعنّ
ّأمر ّمهدًّّدا ّاألربعة ّعشر
فأصدر ًا
ً
أولهم ّكان ّالحاج ّالمير از ّالسيد ّعليّ
بعضهم ّواستشهد ّالباقون ّوهم ّشهداء ّطهران ّالسبعةّ .و ّ

والملقبّبالخالّاألعظمّوهوّخالّالبابّوأحدّمشاهيرّالتجّارّفيّشيرازّوهوّنفسّالخالّالذيّ
كانّيعتنيّبالبابّبعدّوفاةّوالدهّ .
ّ

ولما ّطلب ّأمير ّالنظام ّمن ّالحاج ّالمير از ّالسيد ّعلي ّاالرتداد ّعن ّمعتقده ّأجابه"ّ :ياّ

صاحب ّالسعادة ّإذا ّكان ّغيري ّممن ّشرب ّكأس ّالشهادة ّقبلي ّبفرح ّقد ّرفض ّقبول ّمثل ّهذاّ

العرضّفاعلمّبأنّيّلستّبأقلّمنهمّرغبةّفيّرفضهّألنّيّإذاّارتددتّعنّالحقّالصريحّفيّهذاّ
ّواّنكاري ّلرسالة ّعيسى ّوموسىّ
الدين ّلكان ّذلك ّبمثابة ّاالرتداد ّعن ّجميع ّاألديان ّالتي ّسبقته ّ

وجميع ّاالنبياء ّالسابقين ّو ّيعلم ّأن ّكل ّما ّعلمته ّوسمعته ّوقرأته ّمن ّأقوال ّوأعمال ّالرسلّ

السابقينّكانّليّالشرفّبأنّأشاهدهّبنفسيّمنّ ّ
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ذلكّالشابّالمحبوبّ– ّمنذّحداثتهّلغايةّبلوغهّسنّالثالثينّمنّعمرهّ.والّأطلبّمنكّإالّ ّأنّ

أولّمنّيضعّحياتهّفداءّفيّسبيلهّ ّ".
أكونّّ ّ
ّ

وذهل ّاألمير ّمن ّهذا ّالجواب ّوحصل ّله ّيأس ّوبدون ّأن ّيتكلم ّكلمة ّواحدة ّأشار ّبأنّ

الًّ:
ّواّذ ّأخذوا ّالحاج ّالمير از ّالسيد ّعلي ّللقتل ّنادى ّالجمهور ّالذي ّهجم ّحوله ّقائ ّ
يؤخذ ّويقتلّ .

ّواّن ّجميع ّاألهاليّ
"اسمعوا ّمني ّأيّها ّالناس ّإنّي ّقد ّأسلمت ّنفسي ّكفداء ّفي ّسبيل ّأمر ّ ّ .
يشهدون ّباستقامتيّوشرفّأرومتيّوانتسابيّللرسولّ.ولمدّةّألفّسنةّدعوتمّوكررتمّالدعاءّأنّ

يظهرّالقائمّالموعودّ.وعندّذكرّاسمهّتصيحون ّمنّأعماقّقلوبكمّوتقولون ّ– ّعجلّاللّهمّفرجهّ

ذاّأتىّالموعودّأبعدتموهّفيّالمنفىّبالّمعينّفيّأقصىّ
ّوأزلّكلّعائقّفيّسبيلّظهورهّ-واآلنّإ
ُ
ّواّنّي ّإذا ّدعوت ّ ّ
ّمحبوسا ّوقمتم ّعلى ّقتل ّومحو ّأصحابه ّ
ّركن ّمن ّأركان ّآذربايجان
وأبعد ُ
ً
عليكمّألجابّدعوتيّولكنّيّالّأفضلّذلكّبلّإلىّآخرّنفسّمنّحياتيّأدعوهّأنّيمحوّوصمةّ

اّمنّرقادّغفلتكمّ ّ".
جريمتكمّويرشدكمّأنّتنتبهو
ُ
ّ

السماءّصائحا"ّ:ياّإلهيّأنتّترىّوتشاهدّكيفّيذبحونّ
وخلعّعمامتهّوتوجهّبوجههّإلىّ
ً

ابنّرسولكّالكريمّوبدون ّذنبّجناه"ّثمّتال ّقولّالمولويّ(شاعرّصوفيّّ 1273-1207ميالديّةّ
وصاحبّكتابّالمثنوي)ّ ّ:
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"ّإلىّكمّاذبحّمنّألمّاالنفصالّ ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّفأقطعّرأسيّحتىّيعطينيّالحبّّرأساّ ".
ّ

ومنّبعضّأقوالّالشهداءّماّيليّ :
ّ

 "إ نّحياةّهذهّالقطراتّمنّالدماءّهيّتافهةّولوّكانتّالدنياّجميعهاّملكيّفإنّ ّتضحيةّرأسيّلمحبوبيّفيّنظريّأمرّبسيطّولوّكانتّليّألفّحياةّلفديتهاّتحتّأقدامّأحبّائهّ ".

ّ

 "عجلوا ّبذبحي ّفإنّكم ّبهذا ّتسقونني ّكأس ّالحياة ّالسرمدية ّفإنّكم ّولو ّقطعتم ّهذا ّالنفسّّيجزيني ّبآالف ّعديدة ّمن ّحياة ّغيرها ّمما ّاليقدر ّأحد ّعلىّ
الضعيف ّفالمعبود ّسوف ُ

ّ

تصورهاّ ّ".

حمدا ّشمسّالهدايةّالذيّ
 "استمعواّلكلماتيّأنتمّالذينّتدعون ّأنكمّأتباعّرسولّ ّفإنّ ّم ًّقامّفيّسابقّالعصرّفيّأفقّالحجازّقدّقامّثانيةّاليومّفيّشخصّعليّمحمدّمنّأفقّ
ربيعّشيرازّومنهّأشرقتّنفسّاألنوارّوأضاءّبذاتّالضياءّوالوردةّهيّنفسّالوردةّفيّ

ّ

أيّحديقةّأزهرتّوفيّوقتّظهرتّوتفتّحت".

"ّ -ماّأعظمّالزينةّوالجاللّفيّهذاّاليومّالذيّتمّفيهّنجاحيّفيّالحصولّعلىّفخرّتاجّ

الشهادةّ.والمجدّوالعظمةّللبابّالذيّأشعلّمثلّهذاّاإلخالصّفيّصدورّأحبّائهّوالذيّ

منحهمّقوةّأكبرّوأعظمّمنّسطوةّالملوكّ".
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ّ

_"ّإلهيّإلهيّلتشتعلّناركّباستمرارّفيّباطنيّولتحرقّشعلتهاّوجوديّ ".
اّبحمياّهذاّالعالمّفقدّ
 "ليتّالذيّأشعلتّيدهّروحيّكانّحاضراّليرانيّفالّتظنونيّسكرًان ُ
ً

ّ

ةّوسلطاناّيحسدنيّعليهّالملوكّ ".
امتألتّروحيّبحبّّمحبوبيّالذيّوهبنيّقو
ً

وكانّشوق ّالجميعّفيّالتسابقّإلى ّميدانّالشهادةّقدّأدهشّالجماهيرّالحاضرةّولمّتشهدّ

نادر ّمثل ّهذه ّالقسوة ّالجامحة ّفي ّمعاملة ّأهل ّهذا ّالدين ّالعظيمّ .واضطربت ّالبالدّ
عين ّإالّ ّ ًا
واسود ّوجهّاألرضّبالفظائعّوكانتّالمملكةّمنّخراسانّعلىّحدودّإيرانّالشرقيةّلغايةّتبريزّ

ّومنّالمدن ّالشماليّةّفيّزنجانّوطهران ّإلى ّالمدن ّالجنوبية ّالتي ّامتدّتّ
مكان ّاستشهاد ّالباب
ُ
ابّوظالمّحالكّمماّينبئّبطلوعّأنوارّاألمرّالذيّسيعلنهّ
لغايةّنيريزّفيّإقليمّفارسّفيّاضطر
ُ

الحسينّالمنتظرّ(حضرةّبهاءّ )ّوهوّأقوىّوأبهىّممّاّأعلنهّالبابّبنفسهّ .
ّ

وفيّتلكّاأليامّكانتّالطاهرةّبعدّانفضاضّالجمعّفيّبدشتّقدّقطنتّفيّجهةّنورّمنّ

ستّهيّأيضاّفيّالدورّاألعلىّمنّمنزلّمحم ّودّخانّ
انّوحب
ً
إقليمّمازندرانّثمّوصلتّإلىّطهر ُ
الواليّومعّأنهاّكانتّمسجونةّوأسيرةّإالّّأنّهاّكانتّتعاملّباالحترامّواالعتبارّ ّ.
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الفصل الثاني والعشرون

ملحمة نيريز

ابيّالملقّبّبالوحيدّمشغوالً ّفيّاأليّامّاألولىّمنّحصارّقلعةّطبرسيّ
ّوكانّالسيدّالدار
ُ

فيّنشرّالتعاليمّاألمريّةّوكانّيسافرّمنّمدينةّإلىّمدينةّيعلنّالتعاليمّالتيّأتىّبهاّموالهّبدونّ
خوفّوالّوجلّونجحّفيّتبليغّعددّغفيرّمنّاألتباعّوكانّرجالًّذاّشهرةّواسعةّونفوذّولماّرجعّ

لّمنّشهرّجمادىّاألولّسنةّّ 1266هجريّةّ
ّ
يزدّحيثّكانتّتسكنّعائلتهّفيّاليومّاألو
ّ
إلى ّ

(ّ1850ميالديّة)ّجاءّالعلماءّالمشهورونّواألعيانّفيّالمدينةّالستقبالهّ .
ّ

انجذبّالبعضّانجذاباّكليّاّ
ًّ
ّوانتهزّوحيدّالفرصةّوأبلغّالجمعّالحاضرّالتعاليمّاألساسيّةّو

واعتنقواّاألمرّحاالًّوكانتّفصاحتهّوقوةّبيانهّوعدمّخوفهّفيّإظهارّأمرّالحقّقدّأشعلتّنيرانّ

بعينّيوماّ
الحقدّفيّبعضّالناسّوعزمواّعلىّإنهاءّحياتهّ.واستمرّهذاّالنشاطّواالنجذابّمدةّأر
ً
ينّنساء ّورجاالًّ.وكانّمنزلّوحيدّهوّالمركزّاألمريّلجموعّالمؤمنينّوأمّاّ
بينّالمؤمنينّالغيور
ً

حاكمّالمدينةّفأصدرّأوامرهّأنّتقومّقوةّمسلّحةّلحصارّالمنزلّ.وأرسلّوحيدّأحدّأصحابهّوأمرهّ

فيّالناسّعلناّفيّالشوارعّواألسواقّويطلبّمنّجميعّالسكّانّ ّ
أنّيخطبّ
ً

174
This file was downloaded from QuranicThought.com

اعتناقّأمرّصاحبّالزمانّوزادّبقوله"ّ:إنّيّالّأنويّأنّأثيرّحرًباّدينيّةّفليحذرواّإنّهمّإذاّأصرواّ
على ّحصار ّمنزلي ّواستمروا ّفي ّأعمال ّالهجوم ّعليه ّفإنّي ّأكون
ّمضطر ّللدفاع ّوأن ّأقاومهمّ
ّا

ّوأشتّت ّشملهمّ ".ف ّوقع ّالرعب ّفي ّقلوب ّالمستمعين ّوعزم ّاألهالي ّالخائفون ّعلى ّترك ّأسلحتهمّ
واالمتناعّعنّإيذاءّوحيدّ .
ّ

ّوفيّذلكّاألثناءّاستعدّوحيدّلمبارحةّيزدّ.وقدّسارّفيّالطريقّالمؤديّإلىّنيريزّوكانّ

ّيشعل ّنار ّمحبّة ّ ّفي ّقلوب ّالذين ّوجد ّفيهمّ
يدعو ّالناس ّإلى ّاألمر ّالجديد ّواجتهد ّفي ّأن ُ

استعداداّلسماعّالنداءّ.ولماّوصلتّأخبارّمجيئهّإلى ّنيريزّخرجّجميعّاألهالي ّللقائهّ .وماّكادّ
ً
ّخاصاّينذرهمّبعزمهّعلىّقتلّ
زينّالعابدينّالحاكمّبخروجّاألهاليّللترحيبّبهّحتىّأرسلّرسوالً ً

منّيصرّّعلىّالطاعةّلوحيدّفلمّيعبأّأحدّبانذارهّوبالعكسّاشتدّتمسكهمّبهّ .
كلّّ ُ
ّ

ّوكان ّوحيد ّيخطب ّفي ّالجموع ّويطلب ّمنهم ّأن ّيعترفوا ّبرسالة ّالبابّ .وقال ّلهم"ّ :إنّّ

ّواّنّيّأشكرهّتعالىّوأمجدهّألنّهّمكننيّأنّأنفثّفيّ
غرضيّمنّالمجيءّلنيريزّهوّّإعالنّأمرّ ّ

قلوبكمّرسالتهّ ّ".
ّ

ّوماّكانّقبولّالدعوةّبمانعّمنّإثارةّزينّالعابدينّفأمرّبجمعّجيشّبقصدّمحوّاألمرّ

أخذّوحيدّأسيراّ.ولمّاّعلمّوحيدّبتدابيرّالحاكمّأمرّأصحابهّأنّ
هّالهجومّالفجائيّو
ّوأرادّمنّتدبير
ُ
ً
اجهّوجعلهاّمقرّلهمّ.وعندّطلوعّالفجرّ ّ
ّا
يدخلواّّقلعةّخو
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خرج ّجماعة ّمنهم ّبأمر ّمن ّوحيد ّوبسرعة ّفائقة ّشتتوا ّشمل ّالمحاصرين ّللقلعةّ .وهذه ّالهزيمةّ

ّالفجائيّة ّأثارت ّأوهام ّومخاوف ّاألمير ّفيروز ّمير از ّنصرت ّالدولة ّحاكم ّشيراز ّوأعطىّ
التّامّة ُ

أوامرهّالستئصالّشأفةّالذينّاحتلواّالقلعةّوطلبّإلىّوحيدّبإلحاحّأنّيتركّنيريزّآمالًّفيّاطفاءّ

نيرانّالهياجّالذيّاشتعلّ .
ّ

ولكنّزينّالعابدينّضاعفّمجهوداتهّوفجأةّحاصرّالقلعةّبجموعّالّعددّلهاّمنّرجالهّ

وابتدأوا ّفي ّحفر ّخنادق ّحولهاّ .وما ّكاد ّيتم ّهذا ّالعمل ّحتى ّأطلق ّالنيران ّعليهم ّورجعّ

المهاجمونّواختبأواّداخلّخنادقهمّ.وكانتّتلكّالهزيمةّقدّأقنعتّزينّالعابدينّخانّورجالهّبعدمّ

طرق ّأخرىّ
اّأخيراّإلى ّ ُّ
فائدةّأيّ ّمجهودّيبذلّإلخضاعّوحيدّوأصحابهّبطر
يقّالمحاربةّفالتجأو ً
ُ
خضاعّمحاربيهّفيّالميدانّفلجأّإلىّ
كماّحصلّلجيشّاألميرّمهديّقليّميرزاّالذيّعجزّعنّإ
ُ

الخداعّوالغشّ ّوهيّأسلحةّالجبناءّ.فأوقفواّالهجومّوأرسلواّرسالةّإلى ّالمحصورينّقائلين"ّ :إنناّ
كمّوأردناّإبادةّدينكمّوفيّاأليّامّاألخيرةّعلمناّأنّّ
كنّاّلغايةّاآلنّجاهلينّحقيقةّإيمانكمّفقمناّضدّ ّ
غرضّسياسيّواّنّهّالّيوجدّبينكمّمنّيرغبّفيّقلبّقواعدّالدولةّ.
ّ
حركاتكمّلمّيقصدّبهاّأيّ ّ
ُ
فليخرجّمنكمّمندوبون ّويقابلوناّفيّالمعسكرّحيثّيمكنناّفيّظرفّبضعةّأيّامّأنّنتحققّمنّ
ّوأنّّ
ّمرادنا ّ
صدق ّدعواكمّ .وهذا ّالقرآن ّالذي ّنختم ّعليه ّبأختامنا ّهو ّأكبر ّشاهد ّعلى ّصدق ُ

ذاّكناّ ّ
غضبّ ّورسولهّعليناّإ ُ
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نيّعالمّتماماّبخداعهمّولكنّأرىّ
نقصدّأنّنخدعكمّ".فاستلمّوحيدّالقرآنّبكلّاحترامّوقال"ّ :إ
ً

انتهزّالفرصةّفيّأنّأكشفّمرةّأخرىّعنّحقائقّاألمرّالمحبوبّ
ّ
منّواجبيّأنّأجيبّطلبهمّو
أمامهمّ ".
ّ

وبهذهّالكلماتّودعّأصحابهّوخرجّمعّعددّمنهمّمنّالقلعةّإلى ّالمعسكرّحيثّطلبواّ

ّيخبرهم ّبحصول ّالصلح ّبينّ
منه ّأن ّيرسل ّبخطّ ّيده ّرسالة ّلباقي ّأصحابه ّالمقيمين ّفي ّالقلعة ُ
الفريقينّوأنّينضمواّإلى ّالمعسكرّأوّيرجعواّإلى ّمنازلهمّ.فكتبّتلكّالرسالةّولكنّهّفيّرسالةّ

ىّأرسلهاّسر ّأخبرّأصحابهّأنّالّينخدعواّبتدابيرّالعدو ّوحذرهمّمنّأنّيسمحواّألنفسهمّ
ّا
أخر
بالوقوع ّفي ّالخدعةّ .ولكن ّلم ّتصل ّهذه ّالرسالة ّإلى ّأصحابه ّوحسب ّالرسالة ّاألولى ّطرحّ

الكثيرونّأسلحتهمّوعادواّإلىّنيريزّواستشهدّعددّكبيرّمنهمّ ّ.
ّ

وبعد ّأن ّتشجّع ّزين ّالعابدين ّورجاله ّبسبب ّتشتت ّأصحاب ّوحيد ّأخذوا ّيفكرون ّفيّ

الطريقةّالتيّتخلّصهمّمنّاليمينّالتيّحلفوهاّوأنّيشرعواّفيّذبحّوحيدّ.ونادواّفيّالحالّعلىّ
جميعّالذينُّقتلتّأقاربهمّفيّالمعركةّلتنفيذّحكمّالقتلّالذيّصدرّعلىّوحيدّ.وحاالًّتقدّمّثالثةّ

منّهؤالءّوطرحواّالعمامةّمنّرأسهّولفّوهاّعلىّرقبتهّوأوثقوهّبجوادهّوسحبوهّبهذهّالكيفيّةّفيّ
المفعمة ّبالحوادث ّوالتيّ
جميع ّشوارع ّالمدينةّ.وقد ّأنهىّوحيد ّحياته ّالشريفة ّالباسلة ّالساطعةّو ُ

امتازتّبسعةّالعلمّ ّ
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والشهامة ّالفائقة ّوروح ّالتضحية ّالنادرة ّالمثال ّوالجديرة ّبأن ّتتوج ّبمثل ّهذا ّالقتل ّالذي ّأتم ّبهّ
شهادتهّ.ووقعّذلكّفيّالثامنّعشرّمنّشهرّشعبانّسنةّّ1266هجريّةّ(ّ29يونيوّسنةّّ1850

ميالديّة)ّ .
ّ

وبعدّعشرةّأيّامّمنّتلكّالحادثةّّأُطلقّالرصاصّعلىّالبابّفيّتبريزّ ّ.
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الفصل الثالث والعشرون

استشهاد الباب

وانتشرتّأخبارّالمأساةّالتيّبهاّختمتّحادثةّحصارّالنيريزّفيّط ّولّالبالدّوعرضهاّ

يعاّفيّقلوبّالذينّسمعوهاّ.وكانّأميرّالنظامّالميرزاّتقيّخانّرئيسّوزراءّ
ّوأ
شعلتّحماساّمر ً
ً
ةّومنّقوةّاإليمانّالشديدةّالتيّكانتّالّ
ّ
اّمنّمظاهرّالحماسّالمتكرر
ّ
عوب
ناصرّالدينّشاهّمر ً
عّ.ومعّأنّالجيوشّانتصرتّفيّكلّمكانّوأفنتّاتباعّالمال ّحسينّووحيدّوقضتّعليهمّ
ّ
تتزعز

حّالمحركةّلهذهّالبسالةّالنادرةّغيرّمقهورةّ
ّ
ّوذبحاّولكنّمعّذلكّفي ّنظرّالناسّكانتّالرو
قتالً
ً
ّالمتفرقون ّلقائدهم ّالروحيّ
ّ
وشوكتها ّلم ّتكسر ّبعدّ .وكانت ّتلك ّالطاعة ّالتي ّيسديها ّاألحباء

المحبوسّالّتزالّباقيةّعلىّحالهاّ،لمّتُمس ّبأذىّولمّينجحّأيّعالجّفيّتقويضّتلكّالطاعةّ

أوّإبادةّاألمرّ.وعلىّالعكسّبدالً ّمنّإخمادهاّازدادتّتلكّالروحّاشتعاالً ّونفوًذاّأكثرّمنّذيّ

اّعنّوحدتهّكانّقادراّ
غم
ً
قبلّوفضالًّعنّذلكّكانّالذيّأشعلّهذهّالروحّوغذّاهاّالّيزالّحياّور ً
علىّنشرّنفوذهّألقصىّحدّّ.وكانتّالرقابةّالمستمرةّغيرّقادرةّعلىّصدّّالتيارّالذيّطغىّعلىّ
وجهّالبالدّوكانّتفكيرّرئيسّوزراءّناصرّالدينّشاهّأنّ ّاستمرارّوجودّالبابّكانتّبمثابةّالقوةّ

المحركةّلهذاّ ّ
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األمرّفإذاّأطفئ ّهذاّالنورّومنعّفيضانّذلكّالينبوعّفإنّ ّالزوبعةّسوفّتخمدّ.ولذلكّرأىّهذاّ

الوزيرّأنّّأحسنّوسيلةّلذلكّهوّقتلّالبابّ .
ّ

بايجانّبأنّيرسلّويحضرّالبابّ
وأرسلّأميرّالنظامّاألوامرّلنوابّحمزه ّميرزاّحاكمّآذر
ُ
هّمشهوراّبينّأمراءّالعائلةّالمالكةّبرقةّقلبهّودماثةّأخالقهّإالّّأنّّأميرّ
إلىّتبريزّوكانّنوابّحمز
ً

يصاّفيّكتمّغرضهّالحقيقيّفيّذلكّالطلبّعنّاالميرّولماّكانّنوابّحمزهّقدّ
النظامّكانّحر ً

ظنّأنّّالغرضّهوّتمكينّالبابّمنّالعودةّإلىّمنزلهّأرسلّأحدّضباطهّالموثوقّبهمّإلحضارّ
البابّمنّچهريقّمقرّحبسهّإلىّتبريزّونبههّإلىّإسداءّأقصىّحدّّمنّاالحترامّإليهّ .
ّ

بعينّيوما ّإلى ّچهريقّقدّجمعّأوراقهّواأللواحّالتيّ
ًّ
وكانّالبابّقبلّوصولّالضابطّبأر

معه ّووضعها ّمع ّقلمه ّودواته ّواختامه ّوخواتمه ّفي ّصندوق ّوسلّمها ّللمال ّباقر ّالتبريزي ّأحدّ

أعطاهّأيضاّخطاًباّليسلّمهّللميرزاّأحمدّ(المالّ ّعبدّالكريمّالقزوينيّوسماهّحضرةّ
حروفّالحيّو
ً
بهاء ّ ّبالمير از ّأحمد) ّكاتب ّوحيهّ ،وفيه ّوضع ّمفتاح ّالصندوق ّوأوصاه ّبأن ّيحافظ ّعلىّ

الوديعةّوأكدّلهّقداسةّمحتوياتهاّوأنّيخفيّالوديعةّعنّأيّ ّشخصّخالفّالميرزاّأحمدّ.ورحلّ
المال ّباقرّوأوصلّاألمانةّفيّأواسطّشهرّشعبانّ(ّ 12يونيوّ 11ّ-يوليوّسنةّّ 1850ميالدية)ّ.
وفتحّالميرزاّأحمدّالصندوقّأمامّبعضّالحاضرينّّ ّ
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ومن ّبينّاألشياء ّالتي ّكانت ّفيها ّلفافة ّورق ّأزرق ّمن ّأجود ّاألنواع ّوفيه ّدبج ّالباب ّبخطّيدهّ

ّنحوا ّمن ّخمسمائة ّآية ّجميعها ّعبارة ّعنّ
البديع ّمن ّنوع ّالشكسته ّوعلى ّهيئة ّنجمة ّخماسية ً

اشتقاقاتّمنّكلمةّبهاءّ.وأعيدّالملفّإلىّمكانهّوتوجّهّالميرزاّأحمدّفيّنفسّاليومّإلىّطهرانّ.

وقبلّارتحالهّأخبرّالحاضرينّأنّ ّكلّ ّماّيمكنهّأنّيبوحّبهّهوّأنّالرسالةّتأمرّبتوصيلّاألمانةّ
إلىّيدّحضرةّبهاءّ ّفيّطهرانّ .
ّ

وفيّچهريقّنفذّذلكّالضابطّاألوامرّالتيّوصلتهّمنّنوابّحمزهّميرزاّوأوصلّالبابّ

إلىّتبريزّ.وبعدّمرورّثالثةّأيّامّمنّوصولّالبابّجاءّأمرّجديدّمنّالوزيرّالكبيرّلألميرّنوابّ
أنّينفذّحكمّاإلعدامّعلىّالمسجونّيومّوصولّالفرمانّوكذلكّعلىّ
حمزهّميرزاّحاكمّآذربايجانّ ُ

شخصّيعلنّاعتقادهّفيهّوأصدرّأمرهّإلى ّالقوةّالتيّكانتّتحتّرئاسةّسامّخانّاألرمنيّ
ّ
أيّ ّ
رئيسّفرقةّاألرامنةّأنّتطلقّعليهّالرصاصّفيّساحةّالعسكريّةّفيّتبريزّوهيّالكائنةّفيّوسطّ

المدينةّ .
ّ

وكانّاألميرّقدّأظهرّدهشتهّلحاملّالفرمانّالميرزاّحسنّخانّوزيرّالنّظامّوأخّالوزيرّ

جريهّإالّاألنذال"ّ.فأبلغّالميرزاّحسنّخانّأخاهّ
ّعملّالّي ّ
األكبرّوقالّله"ّ:العملّالذيّأوكلهّالي
ُ

(الوزير ّاألكبر) ّبرفض ّاألمير ّفأمره ّأخوه ّأن ّيجري ّبنفسه ّالفرمان ّبتمامه ّوحاالًّ .وأراد ّالميرزاّ
حسنّأنّيوصلّهذهّالتعليماتّالجديدةّإلىّاألميرّولكنّخابّمسعاهّفلمّيعبأّبرفضّّّّّّ ّ
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األمير ّنوا ب ّحمزه ّوأصدر ّأوامره ّأن ّينقل ّالباب ّمع ّحاشيته ّمن ّالمنزل ّالذي ّكان ّيقطنه ّإلىّ

إحدى ّغرف ّالمعسكرّ .وأمر ّسام ّخان ّأن ّيرسل ّعشرة ّمن ّرجاله ّليحرسوا ّمدخل ّالغرفة ّالتيّ
ُحبسّفيها ّونزعتّمنهّالعمامةّوالحزامّوهماّعالمتاّالشرفّوالسيادةّ.ثمّأخذوهّمعّالسيدّحسينّ

اليزديّكاتبّوحيهّوأحدّحروفّالحيّإلى ّغرفةّأخرىّأُعدتّلحبسهّوكانتّهيّنذيرّالساعةّ
ةّالتيّكانّدائماّيتمناهاّ ّ.
األخير
ً
ّ

وقدّظهرّفيّمدينةّتبريزّفيّذلكّاليومّهياجّواضطرابّشديدّوجاءتّالطّامةّالكبرىّ

اّعبوساّقمطر ًيراّمثلّ
اّيوم
ً
التيّتظهرّيومّالقيامةّحسبّاعتقادّالناسّفلمّتشهدّتلكّالمدينةّمطلًق ً
مكانّاستشهادهّواّذّ
ّ
ابّجميعّاألهاليّوأحضرّفيهّالبابّإلى ّ
ّ
ذلكّاليومّالذيّأخذّفيهّاالضطر

حامّمقتحماّكلّالصعابّوالمخاطرّ
ّالز
اقتربّالبابّمنّساحةّالمعسكرّظهرّفجأةّشابّاخترق ّ
ً

اّوهوّحافيّالقدمينّوأشعثّالشعرّمنهوكّالقوىّ
ّ
اجهّمثلّهذاّالعملّوكانّوجههّشاحب
التيّتو
ً
الً"ّ :ال ّتبعدنيّعنكّياّ
قدامّالبابّوأمسكّبطرفّردائهّوتضرعّإليه ّبحرقةّقائ ّ
ّ
ورمىّنفسهّعلىّأ

سيدي ّأينما ّذهبت ّفاجعلني ّأتبعكّ ".فقال ّله ّالباب"ّ :يا ّمحمد ّعلي ّ(الزنوزي) ُّّقم ّوتأكّد ّأنّكّ
ستكون
ّمعيّوغداّستشاهدّماّيقضيّبهّ ّ".وكذلكّهجمّاثنانّمنّاألتباعّوأكداّإليه ّطاعتهماّ
ً
وتعلّقهماّبهّفُّقبضّعلىّهذينّالشخصينّومعهماّمحمدّعليّالزنوزيّووضعّالجميعّفيّغرفةّ
واحدةّمعّالبابّوالسيدّ ّ
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حسينّيزديّ ّ.
ّ

اّلمّيشاهدّعليهّ
تلكّالليلةّأضاءّوجهّالبابّفرحاّوتهلّ
وقالّالسيدّحسين"ّ :في ّ
لّسرور ُ
ً
ً

غداّ
منّقبلّ.وكانّيتكلمّمعناّبالفرحّواالنبساطّغيرّمبالّّبالعاصفةّالتيّأُثيرتّحولهّوقالّلناً ’ّ:

وبيديهّينهيّحياتي ّفإنّيّأفضلّأنّأ ُذبحّبيدّ
باكراّسيكون ّيومّاستشهاديّفمنّمنكمّيقومّاآلنّ
ُ
ً

حبيبّبدالًّمنّالعدوّ‘.فانهمرتّالدموعّمنّأعينناّعندماّسمعناّذلكّالطلبّوكنّاّنجفلّمنّفكرةّ

إنهاءّحياةّثمينةّمثلّحياتهّبأيديناّ.وامتنعناّوبقيناّساكتينّ.ولكنّالميرزاّمحمدّعليّقامّفجأةّ
طاعةّكلّماّيأمرّبهّالبابّ.فقمناّوأجبرناهّعلىّاالمتناعّمنّتنفيذّذلكّفقالّ
ّ
ّّوأعلنّاستعدادهّبإ

هذاّالشابّالذيّقامّلينفّذّمشيئتيّسوفّيحصلّمعيّعلىّالشهادةّوهوّالذيّأختارهّ
الباب’ّ:إنّّ
ُ
ليشاركنيّفخرّلبسّتاجّالشهادةّ ّّ"‘.
ّ

وفيّالصباحّالباكرّأمرّالميرزاّحسنّخانّأنّيأتيّالفراشّباشيّبالبابّويحضرهّأمامّ

عدامّولماّشرعّالبابّفيّمغادرةّالمعسكرّ
ّ
كبارّمجتهديّالمدينة ّويحصلّمنهمّعلىّالحكمّباإل
الً"ّ :ال ّتظهر ّإيمانك ّحتى ّيمكنك ّفيّ
سأله ّالسيد ّحسين ّاليزدي ّماذا ّيعمل ّفنصحه ّالباب ّقائ ّ

الوقتّالمعلومّأنّتخبرّالذينّخصّصواّلسماعّاألمورّالتيّالّيعرفهاّسواكّ".وكانّالسيدّحسينّ
مشتغالًّبالمحادثةّمعهّإذّجاءّالفراشّباشيّألخذهّوقطعّعليهمّالحديثّوأمسكّالسيدّحسينّمنّ
يدهّوسحبهّجانباّوأخذّفيّ ّ
ً
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توبيخهّفأشارّالبابّإلى ّالفراشّباشيّوحذرهّقائالً"ّ :إلى ّأنّأكون ّقدّأتممتّماّأريدّأنّأقولهّ

للسيدّحسينّآلخرّكلمةّالّتقدرّأيّّقوةّأرضيّةّأنّتمنعنيّمنّذلكّولوّاجتمعّالعالمّكلهّكجيشّ
واحدّحوليّلنّيقدرّأنّيمنعنيّمنّإتمامّماّأقصدهّمنّاألقوالّإلى ّآخرّكلمةّ".فدهشّالفراشّ

يءّولمّيجبّبلّأمرّالسيّدّحسينّأنّيقومّويتبعهّمنصرًفاّ .
باشيّمنّمثلّهذاّالتحدّيّالجر
ُ
ّ

يّأمامّمجمعّالمجتهدينّوألحّواّعليهّأنّيرتدّعنّ
ولماّأدخلواّالميرزاّمحمدّعليّالزنوز
ُ

الّيمكنّأبداّأنّأرفضّسيّديّ.فهوّجوهرّإيمانيّوهوّمقصودّعبادتيّالحقّةّ
إيمانهّصاحّقائالً"ّ:
ً
يعتهّاستدللتّعلىّسفينةّنجاتيّ".فسلمّالميرزاّمحمدّعليّإلىّ
وفيهّوجدتّجنّتيّوفيّاتباعّشر
ُ

أمروهّأنّينفّذّفيهّحكمّاإلعدامّإذاّأصرّعلىّعدمّارتدادهّعنّدينهّ.ثمّأحضرّالبابّ
سامّخانّو
ُ

أمام ّالمال ّمحمد ّالمامقانيّوهوّأحدّمشاهير ّتالمذةّالشيخ ّأحمدّاألحسائيّوفي ّالحال ّأصدرّ
عليهّحكمّاإلعدامّ.ولمّاّحصلّالفراشّباشيّعلىّحكمّاإلعدامّمنّالسلطاتّالمدنيّةّوالدينيّةّفيّ

المملكةّسلمّالمسجونّإلىّيدّسامّخانّوأمرهّأنّيتقدّمّللتنفيذّ .
ّ

ّواّذّخشيّأنّ
وكانّسام ّخانّفي ّهذهّاألثناء ّقد ّتأثّر ّجدّا ّمن ّ ُحسن ّسلوك ّالمسجون ّ

يكون
ّعملهّجالباّلغضبّ ّقالّللباب"ّ :إنّيّأعتنقّالديانةّالمسيحيّةّوالّأحملّأيّ ّضغينةّفإذاّ
ً
كانّأمرك ّ
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ّالحقّفمكنيّمنّعدمّسفكّدمكّوتخليصّنفسيّ".فقالّلهّالباب"ّ:اتّبعّالتعليماتّالتيّأُعطيتّ

لكّواّذاّكانّمقصدكّصادًقاّفإنّّالقديرّيمكنكّأنّتتخلّصّمنّاضطرابكّ ".
ّ
ّّ ّ

مرّأنّيدقّ ّمسمارّفيّالعمودّالذيّيفصلّبابّالغرقةّالتيّيشغلهاّ
وكانّسامّخانّقدّأ
ُ

السيدّحسينّعنّمدخلّالغرفةّالمجاورةّوأنّيربطّحبالنّبهذاّالمسمارّويعلقّالبابّوصاحبهّكلّ

واحدّفيّحبلّمفترقينّفرجاّالميرزاّمحمدّعليّالزنوزيّمنّسامّخانّأنّيوضعّبطريقةّيكونّ

ّمالزما ّللسكوت ّوكان ّوجهه ّالجميل ّالباهت ّيعلو ّلحي ًّةّ
جسمه ّدرًعا ّلجسم ّالبابّ .وكان ّالباب
ً
اّوهيئتهّوأحوالهّالممتازةّويداهّالبيضاوان ّومالبسهّالبسيطةّالبالغةّالنظافةّ،
ّ
اّصغير
سوداءّوشارًب
ً
اّمحمدّعليّبحيثّكانتّرسهّ
ّأ
ينّالرحمةّوالثّقةّ.وعلقّالميرز
جميعّذلكّأوجبّفيّقلوبّالناظر ّ
على ّصدر ّسيّده ّوبمجرد ّربطهما ّاصطف ّالفيلق ّثالث ّصفوف ّوكل ّصف ّعبارة ّعن ّمائتينّ
وخمسين ّرجالً ّوأمر ّكلّ ّصف ّأن ّيطلق ّالرصاص ّبدوره ّإلى ّأن ّيتمّ ّإطالق ّجميع ّرصاصّ

الفيلقّ.فارتفعّدخانّالرصاصّمنّسبعمائةّوخمسينّبندقيةّوامتألّالجوّبالدخانّحتىّأظلمتّ

الظهيرةّوكانّالناسّقدّاجتمعواّفيّكلّمكانّحتىّعلىّأسقفّالمعسكرّوالمنازلّالمجاورةّوشهدّ

هذاّالحادثّالمحزن
ّالمؤثرّماّيقربّمنّعشرةّآالفّنفسّ .
ُ
ّ

وماّكادّالدخانّينقشعّحتىّدهشّالجمهورّإذّرأىّلفرط ّ
ُ
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أمامهمّولمّيصبّبأيّ ّضررّوأمّاّالبابّفاختفىّ
اقفاّحيّا ّ
ّتعجّبهّأنّصاحبّورفيقّالبابّكانّو ً
ُ
منّأمامهمّبغيرّأنّيصابّبأذىّومعّأنّالحبالّالتيّربطاّبهاّتقطعتّإرًباّ.وكانتّنجاتهماّمنّ
ُ

الطلقات ّالنارية ّإحدى ّالمعجزات ّوصاحت ّالجماهير ّالمحتشدة ّبانزعاج"ّ :إنّ ّالسيّد ّعليّمحمدّ

جدوهّجالساّفيّنفسّالغرفةّالتيّ
اّو
أخير ّ
البابّاختفىّ".وجعلواّيبحثونّعنهّوهمّفيّ ُذعرّوكربّو ً
ً

كانّفيهاّاللّيلةّالماضيةّمشغوالًّبإكمالّالحديثّالذيّكانّيريدّإكمالهّواإلفاضةّبهّللسيدّحسينّ
حينماّقطعهّعليهمّالفراشّباشيّ .
ّ

ّسليما ّمنّ
وكانت ّتظهر ّعلى ّوجهه ّإمارات ّالهدوء ّوالسكينة ّوكان ّجسمه ّقد ّبقي
ً

الرصاصّ.وقالّالبابّإذّذاكّللفراشّباشي"ّ :إنّ ّحديثيّمعّالسيّدّحسينّقدّانتهىّفتقدّمّاآلنّ
وكمل ّمقصدكّ ".فتردد ّالرجل ّفي ّتنفيذ ّعمله ّورفض ّأن ّيؤدّي ّواجبه ّوفي ّتلك ّاللحظة ّتركّ

المكانّواستعفىّمنّعملهّوتحدّثّعمّاّحدثّفيّكلّمكانّ ّ.
ّ

رّالمخيفةّ.
وكانّسامّخانّأيض
ً
اّقدّصعقّمنّحصولّالحادثةّبهذهّالكيفيّةّومنّقوةّاألم ُ
ُ

فأمرّرجالهّأنّيتركواّالمعسكرّفيّالحالّوامتنعّأنّيتدخلّهوّأوّفيلقهّفيّأيّعملّيحصلّمنهّ

ّحكم ّعليهّ
أيّ ّضرر ّللبابّ .وأقسم ّوهو ّيترك ّالساحة ّأنّه ّال ّيعود ّ
ّمرة ّأخرى ّلهذا ّالعمل ّولو ُ
باإلعدامّ ّ.
ّ

وماّكادّسامّخانّيمتنعّعنّالعملّحتىّتقدّمّآقاّجانّخانّ ّ
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الصورةّغيرّمتوفرةّ ّ

ساحةّالمعسكرّفيّتبريزّمحلّاستشهادّالبابّوالعامودّالذيّعلىّاليمينّالمعلمّبّ x
هوّالذيّعلقّعليهّالبابّوأطلقّعليهّالرصاص ّ
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قّالبابّوصاحبهّمرةّأخرىّ
ّ
عّلتنفيذّاألمرّ.فعلّ
ىّبالخمسهّوتطو
ّ
خمسهّضابطّالفيلقّالذيّيسمّ
ُ
بنفسّالكيفيةّالسّابقةّوعلىّنفسّالحائطّواصطفّالفيلقّصفوًفاّواستعدواّإلطالقّالنار ّعليهماّ
اّودماّ .
وعلىّالعكسّمنّالمرةّاألولىّتمزقّالجسدانّإرًباّواختلطاّكتلةّو
ّ
احدةّلحم ً
ً
ّ

وكانت ّآخر ّكلمات ّالباب ّللجماهير ّالمحتشدة ّحينما ّكان ّالجيش ّعلى ّشفا ّإطالقّ

أيهاّالجيلّالملتويّّلوّآمنتمّبيّألصبحّكلّّواحدّمنكمّمثلّهذاّالشابّالذيّ
ّ
الرصاصّماّيلي"ّ:
هوّفيّدرجةّأعلىّمنكمّيضحيّبنفسهّفيّسبيليّ.وسيأتيّاليومّالذيّسوفّتعترفون ّبيّوفيّ
ُ

ذلكّاليومّالّأكونّمعكمّ ".
ّ

وفيّنفسّاللحظةّالتيّأطلقّفيهاّالرصاصّجاءتّزوبعةّشديدةّغيرّعاديةّوانتشرتّ

فيّكلّأنحاءّالمدينةّ.وهبتّزوابعّترابيّةّكثيفةّ ُمخيفةّوحجبتّنورّالشمسّوبقيتّالمدينةّفيّ
ظالمّحالكّمنّالظهرّإلىّالليلّ .
ّ

حدّظهراّفيّالثامنّوالعشرينّمنّشهرّشعبانّسنةّ
وقدّوقعّاستشهادّالبابّفيّيومّاأل
ً

احدا ّوثالثين ّسنة ّقمريةّ
ّ 1266هجريّة ّ(ّ 9يوليو ّسنة ّّ 1850ميالديّة)ّ .وكان ّعمره ّإذ ّذاك ّو ً

يوماّمنّيومّميالدهّفيّشيرازّ ّ.
وسبعةّأشهرّوسبعةّوعشرينّ ً
ّ

انّقدّنقلتاّمنّساحةّالمعسكرّ
وفيّمساءّاليومّنفسهّكانتّجثّتاّالبابّوصاحبهّالمختلطت
ُ
ُ

إلىّالخندقّخارجّبابّالمدينةّوكانّيحرسهماّحراسّبالتناوبّولكنّأصحابّالبابّتمكّنواّفيّ ّ
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ّحرير ّملك ّأحد ّأحباء ّميالنّ
منتصف ّاللّيلة ّنفسها ّمن ّنقل ّالجثّتين ّمن ّالخندق ّإلى ّمعمل ّ
ووضعهماّفيّصندوق ّخشبيّ.وقدّكانّإذّذاكّحضرةّبهاءّ ّفيّطهرانّوأمرّاآلقاّكليمّأخاهّ

ّخاصاّإلىّتبريزّلحملّالجثتينّإلى ّالعاصمةّ.ووصلتّالجثتانّإلى ّطهرانّونقالّ
ُ
أنّيوفدّرسوالً ً

إلىّمكانّأمينّ ّّّّّّّ.
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الفصل الرابع والعشرون
ّ

ملحمة زنجان ّ

ّإنّ ّالعوامل ّالتي ّسبّبت ّاشتعال ّاالضطرابات ّفي ّمازندران ّونيريز ّهي ّبعينها ّالتيّ

نجانّأيضاّوماّحولهاّفيّوقتّاستشهادّالبابّفيّتبريزّ.وكانتّعاصفةّزنجانّأفظعّ
أشعلتّز
ً
من ّجميع ّما ّسبقتها ّمن ّالنكبات ّوأشنع ّالمآسي ّفي ّتاريخ ّهذا ّاألمرّ .وكان ّبطلها ّالحجّةّ

الزنجانيّواسمهّالمالّ ّمحمدّعليّوقدّلقّبهّالبابّبالحجّةّوهوّمنّأقدرّعلماءّعصرهّوبالّريبّ

ّناصحا ّإيّاهم ّبتركّ
من ّأكبر ّناصري ّاألمرّ .وفي ّزنجان ّأخذ ّيخطب ّفي ّالجماهير ّالمحتشدة
ً

ّيتبعواّ
ّ
النّفس ّوالهوى ّوأخذ ّيحثّ ّالناس ّبترك ّجميع ّأنواع ّالمفاسد ّوشجعهم ّبسلوكه ّومثاله ّأن
األمرّالجديدّ.وكلّماّازدادّالهياجّازدادّإخالصّأصحابهّوأتباعهّإلى ّأنّعرضّالحاجّالميرزاّ
آقاسيّاألمرّعلىّمحمدّشاهّفأمرّالشاهّبنقلّالحجّةّمنّزنجانّإلىّالعاصمةّ.وكانتّالسلطاتّ

تيباّلضمانّغيابّالحجّةّفيّالوقتّالذيّيمرّ ّالبابّفيهّفيّتلكّالمدينةّ
المحلّيّةّقدّعملتّتر ً
(زنجان)ّخوًفاّمنّحصولّماّالّتحمدّعقباهّإذاّاجتمعّالحجّةّمعّالبابّ.وأمّاّاألصحابّالذينّ
تبعواّالحجّةّفيّطريقهّإلىّالعاصمةّفقدّأمرهمّبأنّيعودواّإلىّالمدينةّلمقابلةّالبابّ ّ.
ّ

ولماّوصلّالحجّةّإلىّطهرانّأحضروهّأمامّالحاجّالميرزاّ ّ
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الصورةّغيرّمتوفرةّ ّ

صورةّالخندقّالذيّكانّيحيطّبتبريزّوالذيّفيهّطرحتّجثّةّالباب ّ
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آقاسي ّالذي ّأظهر ّله ّاشمئ اززه ّمن ّسلوكه ّفي ّزنجان ّفأجابه ّالحجّة ّقائالً"ّ :إنّ ّذلك ّالسيّد ّمنّ
شيراز ّهو ّنفس ّالذي ّتنتظره ّأنت ّوجميع ّمن ّعلى ّاألرض ّبشوق ّفهو ّموالنا ّوهو ّالمخلصّ

غماّمنّأنهّحكمّبكفرهّوأمرّبإعدامهّفإنّّمحمدّشاهّاستمرّفيّمنحهّاإلنعاماتّألنّهّ
الموعودّ".ور ً
كان ّغير ّمبال ّلتصديق ّاالدعاءات ّالتي ّكان ّيعتقد ّبأنها ّنتيجة ّالحسد ّوالغيرة ّالصادرتين ّمنّ

أعداءّالحجّةّ .
ّ

ّيخفي ّحسدهّ
ولمّا ّعجز ّالحاج ّالمير از ّآقاسي ّعن ّأن ّيخالف ّالرغبة ّالملكيّة ّسعى ّأن ُ

اقعّكانّسجيناّفيّطهرانّفلمّيكنّيقدرّعلىّمغادرةّأبوابّالعاصمةّولمّيكنّ
ولكنّالحجّةّفيّالو
ً
ُيسمح ّلهّبمحادثة ّمن ّيريد ّمن ّأصحابهّ.وكانت ّتعزيته ّالوحيدة ّفيّتلك ّاأليّام ّاالتصال ّالدائمّ

ّمستمدّا ّمنهّالقوةّالتيّمكنتهّفيّمستقبلّاأليّامّأنّيمتاز ّبأعمالهّالتيّلمّتكنّ
بحضرةّبهاءّ ُ

أقلّ ّشهامةّمنّأعمالّهؤالءّاألصحابّفيّأظلمّالساعاتّفيّقلعةّطبرسيّ.وكانّأميرّالنظامّ

رئيسّالوزراءّالجديدّقدّوطّدّالعزمّعلىّأنّيشددّفيّحبسّالحجّةّوالبحثّعنّطريقةّإلعدامهّ.
ولماّأخطرّبالخطرّالذيّكانّيهدّدّحياتهّعزمّعلىّمغادرةّطهرانّوبطريقةّماّوصلّالحجّةّإلىّ

موطنهّزنجانّفهرعتّجموعّالمحبّينّللترحيبّبهّ ّ.وقدّأزعجّهذاّاألمرّاألميرّأرسالنّخانّمجدّ
أخذّيتآمرّسرّعلىّّإعدامهّ ّ.
ّا
الدولةّعمّناصرّالدينّشاهّوحاكمّزنجانّو
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اّالرغبةّالشديدةّبتنفيذ ّاألحكامّالجديدةّبكلّحماسّ
نجانّفبدتّمنهمّجميع ّ
وأمّاّاألصحابّفيّز
ً

يحرضون ّبعضهم ّعلى ّقتل ّمنّ
تاركين ّالتقاليد ّوالعوائد ّالقديمةّ .وكان ّالناس ّفي ّتلك ّاألثناء ّ ّ
اّحتىّيطفئواّتلكّالنارّالموقدةّواجبرواّ
يمكنهمّأنّيقبضواّعليهّواتفقواّفيماّبينهمّأنّالّيستريحو
ُ

طلقّمنادياّيناديّفيّزنجانّبأنّ ّكلّ ّمنّيريدّأنّينضمّإلى ّالحجّةّوأصحابهّ
الحاكمّعلىّأنّي
ً
ُ

فإنّهّيجعلّحياتهّفيّخطرّ ّ.
ّ

وكان ّمن ّهذا ّالجزاء ّأن ّانقسم ّاألهالي ّإلى ّفريقين ّومعسكرين ّمتحاربين ّوكان ّبمثابةّ

امتحانّشديدّللذينّكانواّمترددينّفيّقبولّاألمرّواحداثّأعظمّالحوادثّالمؤثرةّوأوجبّتفريقّ

األبناءّواإلخوةّواألقاربّعنّبعضهمّالبعضّووقعتّزنجانّفريسةّألعظمّوأقسىّهياجّوارتفعّ
الضجيجّمنّأفرادّاألسرّالمنقسمةّإلى ّعنانّالسماءّمنّشدةّاليأسّالممزوجّبصيحاتّالشتائمّ
التيّكانّيقذفّبهاّالبعضّفيّتهديداتهّوتقابلهاّصيحاتّالفرحّالصادرةّمنّالذينّافترقواّعنّ

ذويهمّوأقربائهمّوعشائرهمّوانضمواّلنصرةّالحجّةّ.وأخذّالحجّةّينصحّالبابيينّأنّالّيتعدّواّعلىّ
ّ
أحدّوأنّيدافعواّعنّأنفسهمّفقطّوينبههمّأنّالّيسفكواّدماءّأحدّبدون
ّمقتضّوأنّتكونّمهمتهمّ
ّ

ّحرمةّاألطفالّوالنساءّونقلّالحجّةّمقرهّ
الوحيدةّقاصرةّعنّالدفاعّوالمحافظةّعلىّعدمّخرق ُ

إلىّقلعةّعليّمردانّخانّفيّزنجانّ.وابتدأتّالحربّبينّالفريقينّبكيفيّةّلمّتشهدّّ ّ
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مثلها ّزنجان ّوأطلق ّالمدافع ّعلى ّقلعة ّعلي ّمردان ّخان ّحيث ّكان ّالمحاصرون ّ(البابيون)ّ

يدافعونّويقاومونّالهجومّببسالةّطبًقاّألوامرّالحجّةّ .
ّ

وكانتّأرياحّالبغضاءّعلىّاشتدادهاّغيرّقادرةّعلىّإطفاءّلهيبّذلكّالحماسّالملتهبّ

الذيّتجلّىّفي ّتلك ّالقلوبّالباسلةّ.وكانّالرجالّوالنساءّيشتغلون ّبحماسّالّمزيدّعليهّلتقويةّ
استحكامات ّالقلعة ّوبناء ّكل ّما ّكانّيدمر ّمنهاّ.وكانوا ّيصرفون ّأوقات ّالفراغ ّفي ّالصالة ّولمّ
يكن ّحماس ّالنساء ّفي ّذلك ّالحصار ّبأقلّ ّمن ّحماس ّوح اررة ّالرجالّ .وكانت ّقوة ّالمحصورينّ

ّوأنّ ّمواردهم ّال ّتفنىّ .وقام ّمحمد ّخان ّالمعروفّ
تظهر ّكأنّها ّال ّيمكن ّأن ّتتزعزع ّإلى ّاألبد ّ
خضاعا ّكلًّّياّ
ًّ
باألمير ّتومان ّقائد ّالقوات ّفي ّزنجان ّوعزم ّأن ّيلجأ ّإلى ّإخضاع ّالمحصورين ّإ

بوسائلّالخداعّ.فاعتقدّّأهاليّزنجانّوالقرىّالمجاورةّأنّ ّناصرّالدينّشاهّقدّأمرّاألميرّتومانّ

ةّوأنّهّعزمّعلىّإنهاءّاألمرّوالحالةّالراهنةّالتعيسةّبأسرعّماّ
بالمفاوضةّللصلحّبينهّوبينّالحجّ ّ

يمكنّ .
ّ

وأرسل ّاألمير ّتومان ّخطاًّبا ّيدعو ّفيه ّالمحصورين ّللصلح ّوأكّد ّللحجّة ّنيته ّللحصولّ

مليكيّسامحكّواّنّيّأُقسمّبهذاّ
ّ
علىّالوفاقّوأرفقّبالكتابّنسخةّمنّالقرآنّالكريمّوكتب"ّ :إنّ ّ

كّوأصحابكّفيّحفظّوحمايةّالملكّ.وهذاّكتابّ ّشاهديّعلىّأنّهّإذاّأرادّأحدّالخروجّمنّ
أنّ ّ

ّآمناّمنّأيّخطرّ ّ".
القلعةّفإنّهّيكون ً
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فاستلمّالحجّةّالقرآنّباالحترامّمنّيدّالرسولّوقال"ّ :إنّ ّخياناتّمازندرانّونيريزّالّتزالّعالقةّ
في ّاألذهانّ .فما ّفعلوه ّمعهم ّيريدون ّأن ّيفعلوا ّمثله ّمعناّ .ولكن ّمع ّذلك ّنجيبهم ّإلى ّطلبهمّ

مّعدداّمنّاألصحابّ".وأرسلّالحجّةّبعثةّإلى ّاألميرّتومانّ
اماّللقرآنّونرسلّإلى ّمعسكره
ً
احتر ً
الذيّاستقبلهمّبالشتائمّوبلهجةّالتأنيبّالشديدّفقالّلهّأحدهم"ّ :إنّيّأحملّالقرآنّفيّيديّوفيهّ

اإلقرار ّالذي ّاخترتم ّبأنفسكم ّكتابتهّ .فهل ّما ّسمعته ّاآلن ّهو ّمكافأتنا ّعلى ّإجابتكم ّلطلبكمّ".
فازدادّغضبّاألميرّتومان ّوأمرّبطرحّالوفدّفيّسردابّوحبسهمّ.ومنّشدّةّيأسهّنظمّاألميرّ

ّونهاراّلمدّةّشهرّحتىّ
ّ
تومانّقواتّفرقتهّوأمرّأنّتهجمّعلىّالقلعةّواستمرّّالحصارّوالقتالّليالً
ً

اّشديداّحتىّ
أضعفتّصفوفّاألصحابّوزادتّفيّضيقهمّ.وابتدأّضربّالبناءّبالمدافعّضرًب
ً

تهدّدت ّالقلعة ّبالتخريبّ .وفي ّهذه ّاألثناء ّأصيب ّالحجّة ّبطلقة ّفي ّذراعه ّوهو ّيؤدّي ّفريضةّ
ّوأسرعوا ّإليهّ.
الوضوء ّوما ّكاد ّخبر ّجرحه ّيصل ّإلى ّأسماع ّاألصحاب ّحتى ّتركوا ّأسلحتهم ّ
وانتهزّرجالّاألميرّتومانّإذّذاكّفرصةّتغيبّمقاوميهمّواشتدّهجومهمّعلىّالقلعةّوتمكنواّمنّ

الدخولّمنهاّوقتلّالكثيرونّأثناءّهذهّالمالحمّ ّ.
ّ

بيعّاألولّسنةّّ ّ1267
ّ
وفيّصباحّاليومّالخامسّمنّشهرّر
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ّآالما ّشديدة ّمن ّجرحه ّلمدّةّ
هجريّة ّ(ّ 8يناير ّسنة ّ1851ميالديّة) ّتوفي ّالحجّة ّبعد ّأن ّقاسى ً
ءّاألرضّذهباّ
تسعةّعشرّيوماّ.وقبلّوفاتهّقال"ّ :ياّإلهيّولوّأنّ ّعنديّآالًفاّمنّالنفوسّومل
ً
ً

وماّفيّالعالمّّمنّفخرّلفديتّالجميعّفيّسبيلكّبكلّّفرحّ ّ".
ّ

وأماّأصحابهّفبالرغمّمنّوفاةّقائدهمّاستمرواّعلىّأنّيواجهواّالقواتّبكلّحماسّوعزمّ

ةّالباقيةّمنّهذهّالفئةّالراسخةّوابتدأتّالمذبحةّعلىّشكلّلمّيسبقّلهّ
ّ
األميرّتومانّأنّيبيدّالبقيّ
ُ
غماّعنّ
مثيلّفيّقسوتهاّووحشيتهاّ.وقامّاألهاليّعلىّ ّ
ارتكابّكلّفظاعةّوتمثيلّبأسراهمّ.ور ً

أحدا ّمنهمّرجعّعنّإيمانهّأوّتكلّمّبكلمةّواحدةّ
كلّهذهّاإلهاناتّوالقسوةّوالتعذيبّلمّيسمعّأنّ ّ ًّ

ضدّمعذّبيهّولمّيخرجّمنّشفاههمّكلمةّاستياءّولمّيظهرّعلىّوجوههمّأيّأثرّلألسفّواألسىّ.
فلمّتفلحّأيّمقاومةّفيّإطفاءّتلكّالشعلةّالتيّأضاءتّأنوارهاّقلوبهمّ .
ّ

ّميدانا ّلمثل ّهذه ّالفروسيّة ّسماهّ
ّمشهدا ّألعظم ّاآلالم ّوالذي ّكان
ًّ
والمكان ّالذي ّكان
ً

وهوّلقبّيبقىّدائماّمقترًناّباسمهّالشريفّ ّ.
الباب-األرضّاألعلىّ-
ً
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الفصل الخامس والعشرون

الفصل السادس والعشرون

رحلة حضرة بهاء هللا إلى كربالء

االعتداء على حياة الشاه وآثار ذلك

وكانّالنوروزّالسابعّبعدّإعالن ّدعوةّالبابّقدّوقعّفيّاليومّالسادسّعشرّمنّشهرّ

جمادى ّاأل ّولّسنةّّ 1267هجريّةّ(1851ميالديّة)ّوفيّتلكّالسنةّفيّأواخرّالربيعّوفيّأوائلّ

ّ(أول ّيونيو ّ–ّ 30يونيوّسنة ّّ 1851ميالديّة) ّترك ّحضرة ّبهاء ّ ّالعاصمةّ
أيّام ّشهر ّشعبان ّ
طهرانّإلى ّكربالءّ.وفيّطريقهّإلى ّتلكّالمدينةّالمقدسةّمكثّبضعّأيّامّفيّبغدادّوهيّالمدينةّ
ةّالستقبالهّمرةّأخرىّوالتيّفيهاّنشأّأمرهّوانكشفّللعالمّأجمعّ.وكانّحضرةّبهاءّ ّفيّ
ّ
المعد
زيارتهّلكربالءّقدّتقابلّوهوّيسيرّفيّشوارعهاّمعّالشيخّحسنّالزنوزيّالذيّأوكلّإليهّاالطالعّ

علىّالسرّالذيّسيذيعهّفيماّبعدّفيّبغدادّ .
ّ

فيّالنوروزّالثامنّمنّدعوةّالبابّالذيّوقعّفيّاليومّالسابعّوالعشرينّمنّشهرّجمادىّ

األولّسنةّّ1268هجريّةّ ّ
ّ
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حماساّ
ّ(1852ميالديّة)ّكانّحضرةّبهاءّ ّفيّالعراقّمشغوالً ّبنشرّالتعاليمّوكانّقدّأظهر ّ ًّ
ومقدرةّفيّاأليّامّاألولىّلألمرّفيّنورّومازندرانّ.واستمرّ ّمشتغالً ّبمواالةّالمجهوداتّوترتيبّ

ّواّ نهاضّالهممّمنّأصحاب ّالباب ّالمتفرقينّ .فكان ّهو ّالضياء ّالذيّانبثقّفي ّالظالمّ
األمور ّ

المحيط ّباألصحاب ّلخوفهم ّمما ّشاهدوه ّمن ّواقعة ّاالستشهاد ّالقاسي ّالذي ّحصل ّلرئيسهمّ
المحبوب ّمن ّجهةّومن ّجهة ّأخرى ّمن ّنصيب ّأصحابه ّالمفجعّ.وكانّحضرة ّبهاء ّ ّوحدهّ

ينفثّفيهمّروحّالشجاعةّالالزمةّوالقوةّلتحملّاآلالمّالعديدةّالتيّغمرتهمّوتمكّنّمنّّإعدادهمّ

لتحمّلّالمشاقّالتيّكانتّوستكونّمنّنصيبهمّ .
ّ

وفيّربيعّتلكّالسنةّكانّأميرّالنظامّتقيّخانّرئيسّوزراءّناصرّالدينّشاهّقدّقتلّ

بناءّعلىّأمرّالملكّفيّالحمامّالخاصّفيّقصرهّفيّقريةّفينّقرًّيبا ّمنّكاشانّوذلكّبعدّأنّ

عجزّعنّإيقافّتيارّتقدمّالدينّالذيّبذلّالجهدّفيّسحقهّبكلّ ّقوةّفخابتّآمالهّوزالتّدولتهّ
وبقيت ّمعالم ّالحياة ّالتي ّأراد ّإطفاء ّأنوارها ّسالمةّ .وخلفه ّالمير از ّآقا ّخان ّالنوري ّوكان ّلقبهّ
اعتماد ّالدولة ّالذي ّرأى ّفي ّافتتاح ّحكمه ّأن ّيصلح ّبين ّالحكومة ّوبين ّحضرة ّبهاء ّ ّالذيّ

اّبدعوةّحارةّللرجوعّإلىّطهرانّوأظهرّلهّ
ّ
اّمصحوب
هّمنّأكفأّتالمذةّالبابّ.فأرسلّلهّخطاب
اعتبر
ً
ً
فيه ّشوقه ّللغايةّ .وقبل ّوصول ّذلك ّالخطاب ّكان ّحضرة ّبهاء ّ ّقد ّصمم ّعلى ّالرجوع ّمنّ

العراقّإلىّإيرانّ.فوصلّإلىّالعاصمةّّ ّ
ّ
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فيّشهرّرجب ّ(منّّ 21ابريلّ 21-مايوّسنة ّّ 1852ميالديّة)ّ.ورحّبّبهّجعفرّقليّخانّأخّّ

رئيسّالوزراءّوكانّلمدّةّشهرّمضيفهّوهرعّلمقابلتهّعددّكبيرّمنّأعيانّالعاصمةّومنّمشاهيرّ
رجالهاّ .
ّ

وواصلّحضرةّبهاءّ ّالسيرّإلى ّأنّوصلّإلى ّقريةّافجه ّ(لواسان)ّمنّأمالكّرئيسّ

الوزراءّإذّوصلتّاألخبارّعنّمحاولةّاغتيالّناصرّالدينّشاهّ.وارتكبتّهذهّالجريمةّفيّنهايةّ
شهرّشوالّسنةّّ1268هجريّةّ(ّّ15أغسطسّسنةّّ1852ميالديّة)ّ .
ّ

ادهّللتنزهّوكانتّجماعةّمنّالخيّالةّتتقدّمهّقليالًّفيّ
ّ
اكباّجو
وفيّالصباحّلماّخرجّالملكّر ً

المسيرّإذّبثالثّرجالّواقفينّ-واحدّعلىّاليمينّيدعىّصادقّالتبريزيّواثنانّعلىّالشمالّوهمّ
فتح ّ ّحكاك ّالقمي ّوالحاج ّقاسم ّالنيريزيّّ -كأنّهم ّباالنتظار ّولمّا ّوصل ّإليهم ّصاحوا ّعلىّ
عجل"ّ :عندناّعريضة"ّولكنّهمّبدالً ّمنّبقائهمّفيّأماكنهمّكماّهوّالمعتادّأمسكّأحدهمّبالسرجّ

وأطلقّاآلخرانّالنارّعلىّالملكّفأصابوهّفيّيدهّفقطّ.وقدّقامّهؤالءّالجهالءّعلىّهذاّالعملّ

الشنيع ّلينتقموا ّلدماء ّاخوانهم ّالمذبوحين ّومما ّيدل ّعلى ّحماقتهم ّأنّهم ّبدالً ّمن ّأن ّيستعملواّ

مّبالرش ّالذيّالّيستعملهّأيّعاقلّإلجراءّ
األسلحةّالتيّتضمنّنجاحّقصدهمّعمرواّمسدساته ّ
مثلّذلكّالعملّ.فلوّكانّعملهمّناشئاّعنّتدبيرّشخصّعاقلّلماّأجازّبأنّينفذّغرضهمّبمثلّ
ً
تلكّاآلالتّالناقصةّالمعطلةّ ّ.
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يرّضعيفّالعقلّوالذيّكانّمحلّسخطّحضرةّ
ّ
وهذاّالعملّالذيّالّيصدرّإالّّعنّمتعصّبّشر

بهاءّ ّ،كانّبمثابةّاإلشارة ّواإليماء ّالنفجارّأنواعّجديدةّمنّاالضطهاداتّوالتعذيبّوالمظالمّ

اّالعاصفةّالتيّنتجتّعنّهذاّالعملّأوقعتّالرعبّوالفزعّفيّطهرانّ.
ّ
لمّيسبقّلهاّنظيرّ.أمّ
المفاجعّالتيّطالماّتعرضواّإليهاّ
ّ
وأتتّعلىّالبقيةّالباقيةّمنّاألحباءّالذينّنجواّمنّالمصائبّو

بسببّإيمانهمّ.وكانتّالعاصفةّعلىّأشدهاّوسبّبتّسجنّحضرةّبهاءّ ّوبعضّكبارّأصحابهّ

فيّسراديبّمظلمةّقذرةّملوثةّبالحمىّووضعتّفيّعنقهّالسالسلّالغليظةّمماّالّيوضعّإالّفيّ

أعناقّأخطرّالمجرمينّ.وتحملّثقلهاّماّالّيقلّ ّعنّأربعةّأشهرّوكانتّمنّالشدّةّبحيثّبقيتّ
آثارهاّفيّجسدهّإلىّآخرّأيّامّحياتهّ .
ّ

وأخذ ّالبعض ّيبذلون ّالجهد ّفي ّتشويه ّسمعة ّاألمر ّومقاصده ّعند ّأرباب ّالسلطة ّفلماّ

وقعتّحادثةّمحا ّولةّاغتيالّالشاهّاتخذهاّاألعداءّذريعةّللتدليلّعلىّماّيلصقونهّمنّأنواعّالتّهمّ

باألمرّوتهيأتّلهمّالفرصّألنّينبّهواّالحكّامّفيّجميعّالمملكةّإلى ّضرورةّالقضاءّعليهّبأسرعّ
اتهمتكّعلناّأمامّالحاشيةّ
ماّيمكنّ.وقيلّلحضرةّبهاءّ "ّ:إنّّوالدةّالشاهّقدّاشتعلتّبالغضبّو
ً

والناسّبأنّكّربّماّتكونّقدّأردتّقتلّابنهاّ".وفيّالصباحّالثانيّركبّحضرةّبهاءّ ّبكلّهدوءّ
واطمئنانّمنّلواسانّمحلّاقامتهّإلىّمعسكرّالجيشّالملكيّالذيّكانّ ّ
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طاّفيّنياورانّفيّإقليمّشمرانّحيثّوقعتّالحادثةّ ّ.
مراب ً
ّ

وكانتّأخبارّوصولّحضرةّبهاءّ ّقدّأدهشتّضباطّالجيشّالملكيّ.واندهشّناصرّ

الدينّشاهّنفسهّمنّالخطوةّالجريئةّوغيرّالمنتظرةّالتيّحصلتّمنّشخصّمتهمّبأنّهّالمحرضّ
األكبرّعلىّحياةّالشاهّ ّ.
ّ

وفيّذلكّاليومّحصلتّضجةّفيّجيشّناصرّالدينّشاهّ.فإنّّأوامرّالملكّالحتميّةّالتيّ

تبعتّالمحاولةّفيّقتلهّقدّأحدثتّإشاعاتّشنيعةّوهيجتّأقسىّأنواعّالمشاعرّفيّقلوبّأهاليّ

الجهاتّالمجاورةّ.وزادّالهياجّفيّطهرانّواندلعتّنيرانهّبلهيبّغضبّمتفاقمّ.واشتدّّاالضطرابّ
واالرتباكّفيّكلّ ّأنحاءّالعاصمةّ.وكانتّأقلّ ّإشارةّأوّإيماءّأوّكلمةّتكفيّإليقاعّالبريءّفيّ

اضطهادّوعذابّالّيقدرّالقلمّعلىّوصفهّواتحدّالجميعّوتكاتفواّعلىّماّيؤملونّانّيكونّضربةّ

قاضيةّعلىّاألمرّ ّ.
ّ

ذّكانّالبابّقدّاستشهدّورواّمنّ
ّأ
ولمّيكنّفيّنظرهمّعدوّأكبرّمنّحضرةّبهاءّ ّإ

أول ّواجباتهم ّالقبض ّعليه ّوسجنه ّواعتقدوا ّأنّ ّروح ّالباب ّقد ّدخلت ّفيه ّوهي ّتلك ّالروح ّالتيّ
ّ
تمكّنتّمن ّإحداث ّتغيير ّتام ّفي ّعوائد ّوأخالق ّمواطنيهّ .وفي ّالطريق ّمن ّشمران ّإلى ّطهرانّ

ةّ.واضطرّأنّيسيرّ
ةّمراتّوانهالتّعليهّاإلهاناتّوالسّخري ّ
جردّحضرةّبهاءّ ّمنّمالبسهّعد ّ
أسّحافيّالقدمينّمعرضاّألشعّةّ ّ
المسافةّعاريّالر
ّ
ً

203
This file was downloaded from QuranicThought.com

الشمسّالصيفيّةّالمحرقةّإلىّأنّأدخلوهّالسردابّ.وكانّاألهاليّيرجمونهّطوالّالطريقّويسبونهّ
ألنّ ّاألعداء ّأقنعوهم ّبأنّه ّهو ّالعدوّ ّاللّدود ّللملك ّوالهادم ّلملكهّ .وتقصر ّالعبارات ّعن ّوصفّ

فظاعةّالمعاملةّالتيّقاساهاّأثناءّأخذهّإلىّسياهّچالّ(ويعنيّالبئرّالسوداء)ّفيّطهرانّ .
ّ

وكانّالسياهّچالّأصالًّعبارةّعنّخزانّمياهّإلحدىّالحماماتّالعموميّةّفيّطهرانّوهوّ

عبارةّعنّسردابّتحتّاألرضّيحبسّفيهّأدنىّأنواعّالمجرمينّوكانتّقذاراتهّوظلمتهّوطبيعةّ

المسجونينّفيهّقدّجعلتّالمكانّأوبأّمكانّيمكنّأنّيحكمّعلىّانسانّبالسجنّفيهّفكانتّقدماهّ
موضوعتانّفيّالمقطرةّوعنقهّفيّسلسلةّق ارّگهرّوهيّمشهورةّفيّعمومّبالدّإيرانّبأنّها ّأثقلّ

اّوعقراّ.ولمّيعطّلحضرةّبهاءّ ّأيّأنواعّالطعامّأوّالشرابّلمدّةّثالثة ّأيّامّ
أنواعّاألغاللّوزًن
ً
وثالثّلياليّ ّّ.

اّعليهّوذبحوهّفوراّوأمّاّرفيقاهّ
كانّنصيبهّقاسياّفهجمو
أمّاّالشابّصادقّالتبريزيّفقد ّ
ً
ً

ُخذاّوعذباّإلىّأنّتوفياّ.
فتحّ ّحكاكّالقميّوالحاجّقاسمّالنيريزيّاللذينّنجحاّفيّجرحّالشاهّفأ
ُ
ّزور ّبذنوب ّلمّيقترفونهاّوكانواّ
وفي ّكلّ ّيوم ّكانواّيأتون ّبأبرياء ّجدد ّيسفكون ّدمائهمّباتهامهم ًا

ّيسألوا ّولمّ
يعذبونهم ّبكلّ ّوسيلة ّجهنّمية ّيعدونها ّلمعاقبة ّهؤالء ّالبؤساء ّالذين ّلم ّيحاكموا ّولم ُ
ُيسمحّلهمّباستعمالّحقهمّالطبيعي ّ
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فيّالدفاعّعنّأنفسهمّواّثباتّبرائتهمّ .
ّ
ّ

وفي ّتلك ّاأليّام ّأثناء ّالهياج ّالمتواصل ّوالعاصفة ّالتي ّماجت ّبها ّالعاصمة ّ(طهران)ّ

والتيّهبتّعليهاّبشدةّوقسوةّحصلّاستشهادّتلميذّآخرّمنّتالميذّالبابّوهيّالطاهرةّ-امرأةّلمّ
تكنّأقلّشجاعةّوالّعظمةّمنّالشهداءّالسابقينّ.فكانّمكثهاّفيّطهرانّمحفوًفاّبعالئمّالمحبّةّ

روةّالعلىّوالحظوةّوكانتّتستقبلّ
واالعتبارّالزائدّمنّوجهاءّالنسوةّفيّالعاصمةّفوصلتّإلى ّ ُذ
ُ

اماّ.ومنّبينّ
الزائرينّالعديدينّوكانتّتُظهرّللنسوةّكيفّأنّالدينّالجديدّأعطاهنّحريةّواحتر ً
هؤالءّالنسوةّزوجةّمحم ّودّخانّالواليّالذيّأُودعتّفيّمنزلهّوفيّحراستهّوكانتّتخدمّالطاهرةّ

حماسّوتشاركهاّفيّعملهاّبتوثيقّعرىّألفتهاّمعّباقيّالنسوةّ.وقالتّزوجةّالواليّماّيليّ:
ُّ
بكلّّ
ليّطلبتنيّللحضورّأمامهاّفوجدتهاّمزيّنةّللغايةّومرتديةّ
"ذاتّليلةّبينماّكانتّالطاهرةّفيّمنز
ُ

فةّمعطرةّبأحسنّاألطيابّ.فأظهرتّدهشتيّمنّمثل ّهذاّ
بذلةّمنّالحريرّاألبيضّ.وكانتّالغر ُ

المنظر ّغير ّالعاديّ .فقالت’ّ :إنّي ّأستعدّ ّللقاء ّالمحبوب ّوأريد ّأن ّأخلّصك ّمن ّالمتاعب ّالتيّ

تالقينها ّفي ّسبيل ّسجنيّ ‘.فذهلت ّفي ّابتداء ّاألمر ّثم ّبكيت ّمن ّفكرة ّاالفتراق ّمنها ّفقالتّ

لتطمئنني’ّ:الّتبكّألنّ ّساعةّالحزن ّلمّتأتّبعدّوأريدّأنّأبث ّاليكّآخرّرغباتيّ.ألنّ ّالساعةّ
التيّسوفّأتجرعّفيهاّكأسّالشهادةّقدّأسرعتّفيّاالقترابّ ّّّّّّ.
ّ
التيّسيقبضّعليّفيهاّو
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ّالحراس ّوالجالّدينّ
وأطلب ّمنك ّأن ّتسمحي ّلنجلك ّأن ّيرافقني ّإلى ّمكان ّّإعدامي ّوليؤكّد ّعلى ّ

نّالّيجبرونيّعلىّخلعّهذهّالثيابّ.ومنّرغبتيّأنّيطرحّجسديّفيّ
الذيّسوفّأُسلمّأليديهمّأ
ُ
بئرّوأنّتمألّبعدّذلكّبالترابّواألحجارّ.وآخرّطلباتيّأنّالّتسمحيّألحدّبأنّيدخلّغرفتيّ

فمنّاآلنّإلىّال ّوقتّالذيّيأتيّلخروجيّمنّهذاّالمنزلّأريدّأنّالّيقطعّأحدّصلواتيّ.ففيّهذاّ
اليومّاعتزمتّالصومّوالّأقطعّهذاّالصومّحتىّأقابلّمحبوبيّ‘.وأمرتنيّمعّهذهّالكلماتّأنّ

أغلق ّالغرفة ّوال ّأفتحها ّحتى ّتدقّ ّساعة ّالفراقّ .وأوجبت ّعلي ّمحبتها ّالعظيمة ّطاعتهاّ .ولوالّ

رغبتيّفيّتنفيذّرغباتهاّماّكنتّأسمح ّلنفسي ّأن ّأبتعد ّعنهاّولو ّللحظةّواحدةّ.فأغلقت ّبابّ

الغرفة ّوعدت ّإلى ّمخدعي ّفي ّحالة ّجزع ّوحزن ّعميق ّومكثت ّبال ّنوم ّمكتئبة ّعلى ّفراشيّ.
وأفجعّقلبيّعلميّبدنوّساعةّشهادتهاّوكنتّأناجيّربّيّفيّيأسيّوأقول’ّ:ربّ ّإذاّشئتّامنعّ

غبّفيّتجرعهّ‘.ففيّتلكّالليلةّكنتّمنّشدةّقلقيّأقومّوأذهبّإلى ّعتبةّ
ّ
عنهاّالكأسّالذيّتر

غرفتها ّوأبقى ّهناك ّصامتة ّاستمع ّإلى ّما ّيخرج ّمن ّفمها ّمن ّالمناجاة ّونغمات ّالمدائح ّفيّ

ّواّذ ّمضت ّأربع ّساعات ّمن ّالليل ّسمعت ّدقّ ّالبابّ .وأسرعت ّإلى ّنجلي ّوأخبرتهّ
محبوبها ّ
برغبات ّالطاهرة ّفأقسم ّأن ّينفّذ ّكلّ ّما ّتأمر ّبهّ ّ .ولما ّفتح ّنجلي ّالباب ّأخبرني ّأن ّالفراشينّ

المرسلينّمنّعزيزّخانّالقائدّكانواّواقفينّعلىّالبابّالخارجيّيطلبونّتسليمّالطاهرةّأليديهمّّّّ ّ
ُ
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عةّومستعدةّلتركّالغرفةّ.
تعشةّووجدتهاّمقنّ
فانزعجتّمنّالخبرّوذهبتّإلى ّبابهاّوفتحتهّبيدّمر
ُ
ُ

وعندماّدخلتّالغرفةّكانتّتتمشىّوترتّلّمناجاةّجامعةّبينّالحزن ّوالنصرّ.وبمجردّأنّرأتنيّ

اقتربتّوقبلتنيّوودعتنيّورافقهاّنجليّوغابتّعنّأنظاريّفكمّشعرتّللوقتّوالساعةّبضرباتّ

الحزنّواألسىّوأناّأشاهدّجمالّهيكلهاّيبتعدّتدريجيّاّمنّأماميّ.وامتطتّالجوادّالذيّأرسلهّلهاّ
القائد ّوحرسها ّنجلي ّوجملة ّمن ّالخدّام ّالذين ّمشوا ّعلى ّجانبيها ّوذهبت ّإلى ّحديقة ّاإليلخانيّ

(وهوّميدانّفسيحّفيّطهران)ّالتيّكانتّمحلّّاستشهادهاّ .
ّ

ّمغطى ّبالدموع ّوقال ّوهو ّيبكي’ّ :ولماّ
"وبعد ّمرور ّثالث ّساعات ّعاد ّنجلي ّووجهه ُ

طاّبينهاّوبينّالسردار ّوقالت"ّ :إنّهمّ
وصلناّترجلتّالطاهرةّونادتنيّوطلبتّمنيّأنّأكون ّوسي ً

علىّماّيظهرّيريدون ّخنقيّوقدّأعددتّمنذّزمنّمنديالً ّحريريّا ّليستعملّفيّهذاّالغرضّ.وأناّ
أعطيهّلكّوأريدّأنّتقنعهمّأنّيستعملوهّفيّأخذّروحيّ".ووجدتّالقائدّفيّحالةّسكرّوأمرّأنّ

تخنقّالطاهرةّوتطرحّفيّالبئرّ.فذهبتّإلىّاثنينّمنّالخدّامّوأعطيتهماّالمنديلّفأجاباّطلبهاّولفاّ

البستانيّالذيّأرشدنيّلبئرّحفرتّحديثًاّ
المنديلّحولّرقبتهاّحتىّأسلمتّالروحّ.وأسرعتّإلى ّ ُ
وتركت ّقبل ّأن ّينتهي ّالحفر ّوبمساعدة ّآخرين ّأنزلنا ّالجسد ّفي ّقبره ّومألنا ّالبئر ّبالترابّ

ادتّهيّبنفسهاّ.ثمّتفرقّالقومّوهمّفيّحزنّوسكونّعلىّتلكّّ ّ
ّ
واألحجارّكماّأر
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الروحّالطاهرةّالتيّأنارتّمملكتهمّبضياءّلنّيزولّإلىّاألبدّ "‘.
ّ

وكانّاسمّتلكّالسيدةّالخالدةّفاطمةّوهوّاالسمّالذيّسمّاهاّبهّوالدهاّوولدتّفيّقزوينّ

ّولد ّفيها ّحضرة ّبهاء ّ ّ
سنة ّ1233هجريّة ّ(ّ 1817-1818ميالديّة) ّوهي ّنفس ّالسنة ّالتي ُ
وبلغتّوقتّاستشهادهاّالسادسةّوالثالثينّمنّعمرهاّ .
ّ

ةّأيضاّمنّبينّتالميذّالبابّالذيّلقيّحتفهّفي ّأيّامّاالضطرابّ
ومنّالشخصياتّالبارز ً

ّكاتبا ّلوحيه ّفي ّقلعة ّماه ّكوّ
الذي ّحصل ّإذ ّذاك ّفي ّطهران ّالسيد ّحسين ّاليزدي ّالذي ّكان ًّ
ّوچهريقّ.فسجنّفيّسردابّتحتّاألرضّفيّطهرانّوانتهىّحبسهّباستشهادهّ .
ّ

أمّاّماّأصابّباقيّأصحابّالبابّالذينّكانّلهمّحظّّمشاركتهمّالسجنّمعّحضرةّبهاءّ

ّفيتفضّلّعنهمّقائالً"ّ :إنّ ّجميعّالذينّقضواّنحبهمّأثناءّتلكّالعاصفةّالتيّهبتّفيّطهرانّ

كانواّمسجونينّمعيّفيّسياهّچالّوزج ّالجميعّفيّغرفةّواحدةّوكانتّأرجلناّمقيدةّبالسالسلّ

ّملوّثًا ّبأكرهّرائحة ّبينما ّاألرضّ
ووضعت ّحولّرقابناّأثقل ّاألغاللّوكان ّالهواء ّالذي ّنستنشقه ّ

التي ّجلسنا ّعليها ّمكسوة ّباألوساخ ّوالحشرات ّولم ّيسمح ّلشعاع ّالنور ّأن ّيخترق ّذلك ّالبئرّ

الموبوءّوكنّاّمزجوجينّصفّينّوأوجهناّمتقابلةّوكانّأحدّالصفينّيرتّل’ّ:قلّ ّيكفيّمنّكلّّ
شيءّ‘.ويجيبّالصفّالثانيّ’ّ:وعلىّ ّفليتوكّلّالمتوكّلونّ ّ"‘.
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وكانّترتيلّهّؤالءّالمسجونينّوارتفاعّأصواتهمّالمفرحةّتخترق ّالجوّ ّفيّساعاتّالفجرّويمتلىءّ

السردابّمنّترديدّالصوتّالذيّكانّيخترقّحيطانهّفيصلّإلىّآذانّناصرّالدينّشاهّولمّاّكانّ
الً"ّ:ماّهذهّاألصواتّالتيّأسمعهاّ".فيجيبونهّ:
السجنّكانّدائماّيصيحّقائ ّ
قصرهّقر ًيباّمنّمحلّّ
ً

"هذهّأ صواتّالبابيينّومناجاتهمّفيّسجنهمّ".ولمّيزدّالشاهّعلىّذلكّولمّيمنعّالحماسّالذيّ

استمرّّالمسجونونّعلىّاظهارهّرغمّفظائعّسجنهمّ ّ.
ّ

وبدالً ّمنّشكواهم ّمن ّتلكّالمعاملة ّكانت ّألسنتهمّتلهج ّبالشكر ّالذي ّكانواّبهّيؤاسونّ

اشتدادّوطئةّسجنهمّوفيّكلّ ّيومّكانّيدخلّالسجّانون ّوينادون ّأحدّاألصحابّباسمهّويأمرونهّ

ّيجيب ّذلك ّالنداء ّبكلّ
بالوقوف ّوالسير ّخلفهم ّإلى ّمكان ّاإلعدامّ .فكان ّصاحب ّذلك ّاالسم ُ

اشتياقّ.واّذاّتخلصّمنّقيودهّيقومّويقتربّمنّالجميعّبكلّ ّفرحّويعانقهمّويذهبّليحوزّفخرّ
ّ

الشهادةّ ّ.
ّ

ّأيضا ّإلى ّالبالد ّالمجاورة ّوسبّبت ّالخرابّ
واشتعلت ّنيران ّالهياج ّفي ّالعاصمة ّوامتدّت ً

والدمارّللعديدّمنّاألبرياءّمنّبينّالرعيةّ.وفيّتاكورّمنّأعمالّمازندرانّهدمواّمنزلّحضرةّ
بهاءّ ّالذيّورثهّمنّوالدهّالوزيرّوالذيّكانّهوّالمالكّالوحيدّلهّوسلبواّوأحرقواّمحتوياتهّ .
ّ

ولمّيقدرّالقلمّأنّيصفّالمذابحّالتيّوقعتّوالّمنظرّ ّ
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اآلالمّوالعذابّالذيّكانّيحتملهّهؤالءّاألبطالّاألبرياءّوتلكّالنسوةّواألطفالّفيّسبيلّتمسّكهمّ

بإيمانهمّ ّ.
ّ

ّفقدّنجتّحياتهّالمعرضةّلألخطارّوالمتاعبّبيدّالقدرةّاإللهيّةّالتيّ
ّ
وأمّاّحضرةّبهاءّ

انتخبتهّلعملّمستقبلّلمّيكنّقدّحانّّإعالنهّوتخلّصّمنّسجنهّبعدّأنّاعترفّالمالّّالشيخّعليّ

ّمحرض ّصادق ّالتبريزي ّلالعتداء ّعلىّ
ّسمّي ّبالعظيم) ّبأنّه ّهو ّ
(أحد ّالمؤمنين ّبالباب ّالذي ُ

الشاهّ .
ّ

فكان ّالعتراف ّعظيم ّأثره ّفي ّخالص ّحضرة ّبهاء ّ ّوبذلك ّأرادت ّالُقدرة ّاإللهيّة ّأنّ

ّوتحولت ّعن ّحضرة ّبهاء ّ ّصيحاتّ
ّ
ضا ّلهّ .وابتعدت
عر ًّ
ّم ّ
تصونه ّمن ّالخطر ّالذي ّكان ُ

الغضبّواالنتقامّالتيّكانتّمصوبةّنحوهّ.وابتدأتّحدةّهذهّاالتهاماتّاالدعائيةّتهبطّبالتدريجّ
وازدادّيقينّأربابّالسلطةّفيّطهرانّبأنّ ّحضرةّبهاءّ ّلمّيكنّلهّأيّ ّيدّفيّالمؤامرةّعلىّ

حياةّالشاهّوأفرجّعنهّمنّالحبسّفيّسياهّچالّ .
ّ

مراّمنّالحكومةّبأنّهّفيّظرفّ
وماّكادّحضرةّبهاءّ ّيحصلّعلىّحريتهّحتىّتسلّمّأ ً

شهرّمنّذلكّالتاريخّعليهّأنّيغادرّطهرانّهوّوأسرتهّخارجّحدودّإيرانّ.فاختارّحضرتهّأنّ

مّاألولّمنّشهرّربيعّالثانيّ
انّهوّوأفرادّأسرتهّفيّالي ّو ّ
ّ
يسافرّإلىّالعراقّوكانّخروجهّمنّطهر
سنةّ1269هجريّةّ(ّ12ينايرّسنةّّ1853ميالديّة)ّ ّّ.

210
This file was downloaded from QuranicThought.com

الدين البهائي

الكريمّ .
ّ

ئّ
اّللقار ّ
ةّعنّالدينّالبهائيّوقدّأدرجتّفيّهذاّالملخصّتنوير ّ
فيّماّيليّنبذةّمختصر
ً

يتفضلّحضرةّبهاءّ ّفيّ"الكتابّاألقدس"ّ :

ّ

لريحان ّليجدوا ّمنكم ّعرف ّالرحمن ّإيّاكم ّأن ّتأخذكم ّحميةّ
ّبالروح ّوا ّ
ّّّّّّ"عاشروا ّمع ّاألديان ّ

ةّكلّبدءّمنّ ّويعودّإليهّإنّهّلمبدءّالخلقّومرجعّالعالمينّ ".
الجاهليّةّبينّالبري
ُ
ّ

يرجعّتاريخّالدينّالبهائيّإلى ّعامّّ 1844عندماّأعلنّشابّفيّمدينةّشيرازّفيّإيرانّ

يبلغّالخامسةّوالعشرينّمنّعمرهّأنّه– ّالباب ّّ -إذّأنّ ّرسالتهّهيّمدخلّالعصرّالحديثّإلىّ

الرسالةّالعظمىّالتيّبشرّبهاّوهيّرسالةّمنّوصفهّالبابّبأنّهّأعظمّمنهّشأًّناّوتنبّأّبمجيئهّكلّّ
ُ

منّسبقهّمنّاألنبياءّوالرسلّ.كماّأكدّأنّ ّهذاّالموعودّسيوحّدّوي ّؤسّسّمملكةّ ّعلىّاألرضّ.
واضطهدّالبابّكغيرهّمنّالرسلّالذينّسبقوهّفعذّبّوسجنّوشردّمدةّستةّأعوامّوختمتّحياتهّ

باالستشهادّفيّمدينةّتبريزّفيّإيرانّ ّ.
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وتحققّماّوعدّبهّالبابّفظهرّحضرةّبهاءّ ّواسمهّالميرزاّحسينّعليّوكانّمنّأنبلّاألسرّ

اإليرانيةّ.ولدّفيّطهرانّفيّّ12تشرينّالثانيّسنةّّ1817وكانّصعودهّفيّّ29أيارّّ1892فيّ
سنّالخامسةّوالسبعينّبعدّأربعينّسنةّمنّسلسلةّحوادثّعديدةّمنّاالضطهادّوالنفيّوالحبسّ ّ.
ّ

ّوعظيما ّفي ّالشرق ّوالغرب ّإبان ّعهد ّحضرة ّعبدّ
اسعا
ًا
وانتشر ّالدين ّالجديد
ّانتشار ّو ً
ً

البهاءّابنّحضرةّبهاءّ ّوهوّالذيّعينهّوالدهّمبيًناّلمبادئهّومثالًّللحياةّالكاملةّالتيّبشرّبهاّ.

ووصى ّحضرة ّعبد ّالبهاء ّفي ّآخر ّأيّامه ّلحضرة ّشوقي ّأفندي ّأكبر ّأحفاده ّليكون ّوليا ّلألمرّ
ومبيًناّآلياتّ ّ ّ.
ّ

البهائيون ّبعدّإيمانهمّبواحدانيةّ ّيؤمنون ّبوحدةّالرسلّالذينّهمّفيّالحقيقةّمظاهرّ

الوحيّااللهيّويعتقدّالبهائيون ّأنّ ّ ّيجددّرسالتهّإلى ّاالنسانّمنّوقتّإلى ّآخرّعندّانحدارّ

االنسانية ّإلى ّالمفاسد ّوالفوضى ّواالنحالل ّألنّ ّاإلنسان ّفي ّنظر ّالديانة ّالبهائيّة ّال ّينقذه ّإالّّ

تجديد ّالتعاليم ّاإللهية ّبظهور ّمعلم ّإلهيّ ّألنّ ّالربيع ّالروحي ّضروري ّللبعث ّالروحي ّضرورةّ

الربيعّالموسميّلبعثّالطبيعةّوتجديدهاّ .
ّّّّ ّ
ّ

دّعدداّمنّالمبادئّالدينيّةّواإلنسانيّةّواالجتماعيّةّواالقتصاديّةّمنهاّ :
ًّ
إنّالدينّالبهائيّي ّؤكّ
تحريّالحقيقةّلينجوّالعالمّمنّظلمةّالتقاليدّواألوهامّ .
 ّ -وحدةّالعالمّاإلنساني.
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 إنّ ّالدينّيجبّأنّيكون ّسببّاأللفةّوالمحبّةّويجبّأنّيطابقّالعلمّوالعقلّفالّيكونّعبارةّعنّالتقاليد.

 ان ّالتعصب ّالديني ّوالتعصّب ّالجنسيّ ّوالتعصّب ّالسياسيّ ّوالتعصّب ّاالقتصاديّ ّكلّهاّهادمةّللبنيانّاالنسانيّ.

 ايجادّلسانّواحدّيكونّعامّاّبينّالبشرّ. -مساواةّالنساءّبالرجالّمساواةّتامة.

 تأسيسّمحكمةّعدلّدوليةّكبرىّغايتهاّتحقيقّالسلمّالعالمي. حل ّالمشاكل ّاالقتصاديّة ّحال ّيعتمد ّعلى ّتحقيق ّالعدالة ّاالجتماعية ّوعلى ّاألسسّاإلنسانيةّالروحيةّالتيّسنهاّ ّللبشر.

 انّالدينّهوّالحصنّالحصينّفإذاّتزلزلّبنيانّالدينّووهنتّقوائمهّانفتحتّأبوابّالهرجّّ

والمرجّواختلّنظامّالعالم.

المودعةّفيهّفاالنسانّالذيّخلقّعلىّ
يدعوّحضرةّبهاءّ ّكلّإنسانّأنّيعرفّالكماالت ّ
ُ

صورةّ ّومثالهّمقامهّرفيعّنبيلّومنّكلماتهّ ّ:
ّ

"ياّابنّالروحّخلقتكّغنياّكيفّتفتقرّوصنعتكّعز ًيزاّبمّتستذلّومنّجوهرّالعلمّأظهرتكّلمّ

تستعلمّعنّدونيّومنّطينّالحبّ ّعجنتكّكيفّتشتغلّبغيريّفأرجعّالبصرّاليكّلتجدنيّفيكّ
اّقيوماّ ".
اّقادر
ًّ
ً
قائم ً
اّمقتدر ً

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(الكلمات المكنونة)ّّّّّ ّ
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ّ

ّ"قل ّأن ّاتحدوا ّفي ّكلمتكم ّواتفقوا ّفي ّرأيكم ّواجعلوا ّإشراقكم ّأفضل ّمن ّعشيكم ّوغدكمّ

أحسنّمنّأمسكمّ.فضلّاإلنسانّفيّالخدمةّوالكمالّالّفيّالزينةّوالثروةّوالمالّ.اجعلواّأقوالكمّ

مقدسةّعنّالزيغّوالهوىّوأعمالكمّمنزهةّعنّالريبّوالرياّ...ليسّالفخرّلحبّكمّأنفسكمّبلّلحبّّ

أبناءّجنسكمّ ".

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(لوحّالحكمة)ّ ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ************ ّ
ّ
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دليل أعالم أسماء األشخاص

أ

صفحة

آقاّجانّخانّخمسه ّ

ّ-ضابطّالحرسّ–ّّ 190ّ-ّ188

آقاسيّ،الحاجّالمير از ّ

ّّ -رئيسّوزراءّمحمدّشاه ّّّ-122ّ –108ّ -106ّ -99ّ –70ّ -

ابراهيمّ،المير از ّ

ّ -أخ ّالمير از ّمحمد ّعلي ّالنهري ّوالد ّسلطان ّالشهداء ّومحبوبّ

يّ
آقاّخانّالنور ّ

ّّاعتمادّالدولةّ،رئيسّوزراءّناصرّالدينّشاهّ–ّّ 200ّ 194ّ-192ّ-141ّ-136
الشهداءّّ ّ100ّ-

أبوّترابّ،الشيخ ّ

ّّ-إمامّالجمعةّفيّشيرازّّ 150ّ-88ّ-87ّ-

أحمد ّ

ّ-ابنّالبابّّ ّ51ّ-

أحمدّاألحسائيّّ،الشيخ ّ

ّّّ-128ّ-80ّ-40ّ-28ّ-27ّّ-26ّ-24ّ-23ّ-22ّ-20ّ 186
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ّ

أحمدّاألزغنديّ،المير از ّ

ّ 72-

أرسالنّخانّّ،األمير ّ

ّ-مجدّالدولةّعمّناصرّالدينّشاهّوحاكمّزنجانّ 194-

أسدّ ّ،المير از ّ

ّالمعروفّبالديانّ 138ّ-ب

الباب ّّ ،السيد ّالمير از ّعليّ ّ–ّ 78ّ –ّ 72ّ –ّ 66ّ –ّ 52ّ –ّ 49ّ -48ّ -44ّ –ّ 31ّ –ّ 30ّ -

محمد ّ

ّ–ّ90ّ–ّ89ّ–ّ88ّ–ّ87ّ–ّ86ّ–ّ84ّ–ّ83ّ–ّ82ّ–ّ81
ّ–ّ108ّ–ّ106ّ–ّ105ّ–ّ103ّ–ّ102ّ–ّ99ّ–ّ98ّ–ّ91
ّ–ّ 119ّ -118ّ –ّ 117ّ –ّ 116ّ –ّ 114ّ -112ّ –ّ 109
ّ-131ّ –ّ 128ّ –ّ 127ّ –ّ 126ّ -124ّ –ّ 121ّ –ّ 120
ّ–ّ 157ّ –ّ 153ّ –ّ 144ّ -143ّ –ّ 142ّ –ّ 141ّ –ّ 139

ّ–ّ 199ّ –ّ 192ّ -179ّ –ّ 178ّ –ّ 175ّ –ّ 173ّ -168
ّ 203
 ّميالدهّ–ّّ 50ّ–ّ26 ّزواجهّّ 51ّ-ّ
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ّ

ّ

ّّوداعهّلحروفّالحيّّ 52- ّحجهّإلىّالحجازّ 74ّ-ّ -وداعهّللقدوسّّّ 83ّ-

ّّزوجتهّووالدتهّ–ّّ 94ّ-ّ93ّ -تفشيّالوباءّّ 95ّ-

 ّسفرهّإلىّإصفهانّّ 97ّ-ّ -تفسيرهّلسورةّوالعصرّّ 97ّ-

 ّالحكمّالصادرّعليهّمنّعلماءّإصفهانّّ 100ّ-ّ -تنبؤهّعنّ ّوفاةّمنوچهرّخانّ،معتمدّالدولةّّ 101ّ-

ّّصرفهّثالثةّأيامّفيّمنزلّالحاجّميرزاّجانيّّ ّّّّّّ104ّ-ّ -فرحهّمنّالهديةّوالرسالةّمنّحضرةّبهاءّ ّّ ّّ107ّ-

 ّالترحيبّبهّمنّاألهالي ّفيّتبريزّوخاصةّمنّأحدّالشبانّّ-ّ 110
ّّ-حبسهّفيّماهّكوّّّّ117ّ-

ّ

 ّحبسهّفيّقلعةّچهريقّّّ-ّ 141ّ –ّ 138ّ –ّ 136–ّ 122ّ -ّ ّّ167

ّ

217
This file was downloaded from QuranicThought.com

ّ

ّ

-

جمعّأوراقهّواأللواحّالتيّمعهّ–ّّ 182ّ-180

-

إصدارّحكمّاإلعدامّعليهّ–ّّ185ّ-ّ184ّ-182

-

نجاتهّمنّالطلقاتّالناريةّ–ّ187

-

طلبّسامّخانّ–ّ186

باقرّالتبريزيّّ،المال ّ

-

بهاءّ ّّ،الميرزاّ ّ

ّ–ّ94ّ–ّ93ّ–ّ72ّ–ّ70ّ-66ّ–ّ61ّ–ّ60ّ–ّ52ّ–ّ31 -

حسينّعلي ّ

استشهادهّ–ّّ 190
ّ 180

ّ–ّ 129ّ –ّ 128ّ -126ّ –ّ 124ّ –ّ 120ّ –ّ 119ّ -107
ّ–ّ 153ّ -152ّ –ّ 150ّ –ّ 138ّ –ّ 132ّ -131ّ –ّ 130
ّ-199ّ –ّ 194ّ –ّ 191ّ –ّ 173ّ -166ّ –ّ 159ّ –ّ 154
ّ 208ّ-ّ203ّ–ّ202ّ–ّ201ّ–ّ200

ّ

ّ

 -ميالدهّ–ّ26

 ذهابهّإلىّنورّوتاكورّّ64ّ- -رؤياّوالدهّ–ّّ 68
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 -فيّبدشتّ–ّ135ّ–ّ134ّ–ّ133

ّ

 حبسهّفيّسياهّچالّ–ّ204ّ–ّ202 هدمّمنزلهّفيّتاكورّ–ّ209 -مغادرتهّإيرانّ–ّّ 210

ّ

ت

تقيّخانّّ،المير از ّ

 أميرّالنظامّّ،الوزيرّاالكبرّرئيسّوزراءّناصرّالدينّشاهّ–ّّّ 200ّ–ّ194ّ–ّ179ّ–ّ170

 -حجةّاالسالمّ–ّّ 130ّ–ّ129ّ–ّ128

تقيّّ،المالّ ّ
ّ

ج

جانيّّ،الحاجّالمير از ّ

 -ملقبّبپرپاّ–ّّ 105ّ–ّ104ّ–ّ58

جعفرّقليّخان ّ

 -أخّآقاّخانّالنوريّ،اعتمادّالدولةّ–ّّ 200

جورجينّخان ّ
ّ

حروفّالحيّ ّ

 ّ 103ّ–ّ102ح

 -أسماؤهمّّّ 134ّ–ّ84ّ–ّ52ّ-ّ50ّ–ّ48ّ–ّ17ّ-

ّ
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حسنّخانّّ،المير از ّ

 -وزير ّالنظام ّّ ،أخ ّأمير ّالنظام ّالمير از ّتقي ّخان ّالوزيرّ

حسنّالزنوزيّ،الشيخ ّ
ّ

ّ 199ّ–ّ139ّ-118ّ-117ّ-101ّ-28 -

حسينّالبشروئيّّ،المالّ ّ

 -باب ّالباب ّّ-49ّ -48ّ -46ّ -34ّ -ّ 33ّ -28ّ -27ّ -

حسنّاليزدي ّ

األكبرّ 185-182ّ-

 -أخّحسينّاليزديّّ -117-109-

179-133-132ّ-124-122-121-72ّ-61ّ-60

 مقابلتهّمعّالبابّفيّشيرازّ–ّ34 كلماتّوداعّالبابّلهّ–ّ51 وصولهّإلىّطهرانّ–ّ58 -سفرهّإلىّخراسانّ62-

 وصولهّإلىّقلعةّماهّكوّ120ّّ- -تنفيذّإرادةّالبابّ–ّ144

 -فيّبارفروشّ148ّ-146-145-

ّ

في ّقلعة ّالشيخ ّالطبرسي ّّ-154ّ -153ّ -152ّ ّ -150-

ّ 158ّ-157ّ-156ّ-155
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ّ

 -دفاعّالمالّحسينّعنّاألمرّ–ّ125

حسينّخانّاإليرواني ّ

 -حاكمّإقليمّفارسّّ 96ّ-95ّ-94ّ-87ّ-ّ86ّ-

 -استشهادهّّ 162-160-

حسينّاليزديّ،السيد ّ

-

أخ ّحسن ّاليزدي ّ– ّّ-117ّ -116ّ -112ّ -109-101

ّ 208ّ-188ّ-187ّ-ّ186ّ-185ّ-184ّ-121
خّ

خاتونّجان ّ

خسروّقاديّكالئي ّ

-

ّ

زينّالعابدينّخان ّ

-

ّ

ّ 150ّ-148
ز

حاكمّنيريزّ–ّّ 177ّ-176ّ-175
س

سامّخان ّ

-

سعيدّالعلماء ّ

-

سلطانّالشهداء ّ

-

سلطانّالعلماء ّ
ّ

زوجةّمحمدّهاديّفرهاديّّ 130ّ-

-

ّ 188ّ-187ّ-186ّ-184ّ-182

أكبر ّعالم ّفي ّبارفروش ّ-155-154-150-148ّ -146
ّ 166
ّ 100
إمامّالجمعةّفيّإصفهانّ–ّّ 100ّ-ّ99ّ–ّ97
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صادقّالتبريزيّ ّ

ص

صادقّالخراسانيّ،المالّ ّ

-

ّ 210ّ–ّ204ّ-201

صالحّ،المير از ّ

صالحّالبرقانيّّ،المالّ ّ

-

باالرتباطّمعّمدرسةّپامنارّّ 58-
ّ 50

صالحّالكريميّّ،الشيخ ّ

-

ّ 129ّ-127

الطاهرة ّ

-

فاطمةّ،قرةّالعينّ–ّ132ّ–ّ127ّ–ّ126ّ–ّ50

-

إجابتهاّللنداءّ–ّ128

-

نجاتهاّبواسطةّحضرةّبهاءّ ّ–ّ131ّ–ّ130

ّ

ط
-

حبسهاّفيّقزوينّ–ّ128

-

استشهادهاّ–ّّ 207ّ–ّ206

الطبرسيّ،الشيخ ّ

-

عابدّ،الشيخ ّ

-

ّ

ميالدهاّ–ّ208

فيّبدشتّ–ّ134ّ–ّ133

-

ّ

اسمّ ّاألصدقّ 85ّ–ّ84ّ-

حبسهاّفيّطهرانّ–ّ205ّ–ّ173

أحمدّبنّأبيّطالبّ–ّّ 162ّ–ّ154ّ–ّ153ّ–ّ150
ع
معلمّالبابّ–ّّ 50
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عباسّ،المير از ّ

-

المعروفّبالميرزاّبزرگ ّالنوريّوالدّحضرةّبهاءّ ّ– ّّ26

عبدّالبهاء ّ

-

ّ 100ّ–ّ58
ّ 95

عبدّالحميدّخان ّ

عبدّالكريمّالقزوينيّ،المال ّ -

ّ 60ّّ-

كاتبّوحيّالبابّسماهّحضرةّبهاءّ ّبالميرزاّأحمدّالكاتبّ
–ّّ 180ّ–ّ101

عبدّ ّ،المالّ ّ

-

ّ 129ّ–ّ128

عبد ّخانّالتركماني ّ

-

ّ 157ّ–ّ156ّ–ّ155

عليّ،الحاجّالميرزاّسيد ّ

-

خال ّالباب ّالملقب ّبالخال ّاألعظم ّ– ّّ–ّ 88ّ –ّ 84ّ –ّ 50

عليّ،المالّالشيخ ّ

ُ -لقبّبالعظيمّ–ّّ 210

عزيزّخان ّ

عليّأصغر ّ

عليّالبسطانيّ،المالّ ّ

ّ

-

قائدّ–ّّ 206

ّ 171ّ–ّ170ّ–ّ168ّ–ّ95ّ–ّ94ّ–ّ91

-

شيخّاإلسالمّفيّتبريزّ–ّّ 143

-

وصولهّمعّاألصحابّإلىّشيرازّ–ّ46

-

85ّ–ّ52ّ–ّ33

مقابلتهّمعّالبابّ–ّّ 48

223
This file was downloaded from QuranicThought.com

عليّالزنوزيّ،السيد ّ

عليّخانّالماهّكوئي ّ

-

ّ 139

-

محافظ ّقلعة ّماه ّكو ّ– ّّ–ّ 118ّ –ّ 117ّ –ّ 116ّ –ّ 108
ّ 136ّ–ّ122ّ–ّ121ّ–ّ120

ّ

ف

فتحّ ّحكاكّالقمي ّ

-

ّ 204ّ–ّ210
ّ 22

فيروزّمير از ّ

-

األميرّنصرتّالدولةّحاكمّشيرازّ–ّّ 176

قاسمّالنيريزيّ،الحاج ّ

-

فتحّعليّشاه ّ
ّ

ق

القدوسّ،محمدّعلي ّ

-

ّ 204ّ–ّ201

ّ124ّ-ّ93ّ-92ّ-84ّ-ّ 81ّ-ّ 78ّ–ّ 74ّ-ّ 51ّ-ّ50
–ّ152ّ–ّ44ّ-135ّ-134ّ-133ّ-132ّ-126ّ-125

-

وصولهّإلىّشيرازّ49ّ-

-

فيّقلعةّالشيخّالطبرسيّ– ّّ-157ّ -156ّ -154ّ -ّ 153

-

وداعّالبابّلهّ–ّ83

ّ 166ّ-165ّ-164ّ-163ّ-162ّ-ّ158

ّ
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ّ

-

كاظمّالرشتيّ،السيد ّ

-

ّ

استشهادهّّ 167
ك
ّ-ّ33ّ-32ّ-31ّ-30ّ-29ّ-28ّ-27ّ-24ّ-23ّ-22
ّ 162ّ–ّ150ّ-128ّ-50ّ-40ّ-39

ّ

محبوبّالشهداء ّ

محمدّّ،المالّ ّ

محمدّباقر ّ

م

-

ّ 100

-

ابنّالمالّتقيّإمامّالجمعةّفيّقزوينّ–ّّ 130

-

محمد ّباقر ّالرشتيّ ،الحاجّ -

السيد ّ

ابنّأختّالمالّحسينّالبشروئيّ–ّّ 33
ّ 28ّ–ّ27

محمدّباقرّالقائنيّ،المير از ّ

-

ّ 150ّ-133ّ-72

محمدّتقيّ،الميرز ّ
ّا

-

ّ 153ّ–ّ152

محمدّبيكّچاپارچي ّ

محمدّحسن ّ

محمدّخان ّ
ّ

-

رئيسّالحرسّ 110ّ-109ّ-106ّ-

أخّالمالّحسينّالبشروئيّ 33ّ-

األميرّتومانّ،قائدّالقواتّفي ّزنجانّ– ّّ–ّ 197ّ –ّ 196
ّ 198
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محمدّرضاّ،السيد ّ

-

والدّالبابّّ 50ّ–ّ26ّ-

محمدّشاه ّ

-

محمدّعليّ،المالّ ّ

-

ّ-145ّ -135ّ -110ّ -107ّ -102ّ -99ّ -90ّ -70
ّ 192
الحجة ّالزنجانيّ-195ّ -194ّ -192ّ -109ّ -92ّ -

محمدّعلي ّ

محمدّعليّالزنوزيّ ّ

-

زوجّأختّالطاهرةّّ ّ50ّ-

-

محمدّعليّالنهريّ،المير از ّ

-

الملقب ّباألنيس ّّ-186ّ -185ّ -184ّ -139ّ -138ّ -
ّ 187
ّ 100ّ–ّ58
ّ 154

محمدّزرندي ّ

محمدّفروغيّ،المير از ّ

محمدّالمامقانيّ،المالّ ّ

محمدّالمعلمّ،المالّ ّ

محمدّمهديّالكنديّّ،المالّ ّ
محمدّهاديّفرهادي ّ

محمودّ،الحاجّالمالّ ّ
محمودّخانّكالنتر ّ
ّ

-

-

أوّيارّمحمدّالملقبّبالنبيلّاألعظمّ–ّّ 168ّ–ّ28

ّ 198ّ-197

ّ 186

ّ 58

-

ّ 107

-

ّ 131ّ–ّ130

-

نظامّالعلماءّمعلمّناصرّالدينّشاهّ–ّّ 142

-

الواليّ–ّّ 205ّ–ّ173ّ–ّ168
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محيطّالكرماني،المير از ّ

-

منيرةّخانم ّ

-

منوچهرّخان ّ

-

مهديّقليّ،المير از ّ

-

موسىّ،المير از ّ

-

ّ

ناصرّالدينّشاه ّ
نظامّالعلماء ّ

-

نوابّحمزهّ،المير از ّ

-

ّ

يحيىّالدارابي ّ
ّ

معتمد ّالدولة ّّ-102ّ -ّ 101ّ -100ّ -ّ 99ّ -98ّ -97
ّ 103
ّ 100ّ–ّ58
ّ ّّّ176ّ–ّ166ّ–ّ164ّ-163ّ-160ّ-158ّ-157

أخّحضرةّبهاءّ ّالمعروفّباآلقاّكليمّ– ّّ–ّ 60ّ –ّ 58

ّ 191ّ–ّ168ّ–ّ132ّ–ّ61
ن

-

نوروزّ،المالّ ّ

ّ 81ّ–ّ80ّ-ّ78

ّ-170ّ -164ّ -157ّ -155ّ -145ّ -143ّ -142
ّ 209ّ-203ّ-201ّ-200ّ-196ّ-194ّ-179
انظرّالحاجّالمالّمحمود ّ

حاكمّآذربايجانّ 184ّ-182ّ-180ّ-144ّ-132ّ-
ّ 28
ي

-

الملقبّبالوحيدّ–ّّ 179ّ–ّ174ّ–ّ90
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ّ

-

مقابلتهّللبابّفيّشيرازّ–ّ92ّ–ّ91

-

استشهادهّّ 177ّ-

-

يحيىّخانّالكردي ّ

-

سفرهّلنيريزّ–ّ176ّ–ّ175
ّ 143ّ-ّ138ّ–ّ136
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دليل أعالم األماكن والكتب
أ
آذربايجان ّ

-

آمل ّ

-

األحساء ّ

أردستان ّ

أردكان ّ

أرس ّ

-

صفحة

ّ-171ّ -145ّ -143ّ -141ّ -120ّ -109ّ -108
ّ 182ّ-180
ّ 148

ّ 20
ّ 93
ّ 93

-

نهرّ–ّّ 122

إصفهان ّ

-

ّ-103ّ -101ّ -100ّ -98ّ -97ّ -93ّ -58ّ -27

أفجه ّ

-

لواسانّ–ّّ 210

ّ

-

ّ 133ّ-110ّ-106

ّ-126ّ -119ّ -92ّ -ّ 89ّ -85ّ -66ّ -27ّ -26
ّ -ّ200ّ-155ّ-129ّ-128ّ-127

ّ
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ّ

-

بابّالعطار ّ

-

فيّكاشانّّ 104-

البابية ّ

-

ّ 125ّ-72

-

ّ 173ّ-153ّ-135ّ-133

ّ

ّ 210ّ–ّ204
ب

بارف ّروش ّ

-

بغداد ّ

البقيع ّ

-

ّ 199ّ-52

بوشهر ّ

-

ّ 109ّ-86ّ-ّ84ّ-83ّ-74ّ-51ّ-33
ّ 119

بدشت ّ

البيانّالفارسي ّ
ّ

تاكور ّ
تبريز ّ

بابلّ–ّّ 166ّ-165ّ-148ّ-146ّ-124ّ-50

مقبرةّ–ّّ 24

ت
-

ّ 209ّ-64

ّ-136ّ -122ّ -116ّ -114ّ -112ّ -110ّ -109
ّ-180ّ -178ّ -173ّ -144ّ -143ّ -141ّ -139
ّ 192ّ-191ّ-184ّ-182

ّ
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ج
الجبلّالباسط ّ

-

ماهّكوّ–ّّ 116

جدة ّ

-

ّ 78ّ-74
ّ 144

-

ّ 22

-

قلعةّ-143ّ -141ّ -139ّ -138ّ -136ّ -122ّ -

-

الجبلّالشديد ّ

الجزيرةّالخضراء ّ
جيالن ّ

چهريق ّ
ّ

حديقةّاإليلخانيّفيّطهران ّ

-

ّ

خراسان ّ
الخصائلّالسبعة ّ

-

ّ

ّ 78ّ-74ّ-44
ّ 207
خ

-

خواجه ّ

ّ 208ّ-182ّ-180ّ-168ّ-167
ح

الحجاز ّ

خمسه ّ

چهريقّ 116ّ-

ّ-131ّ -128ّ -127ّ -126ّ -125ّ -72ّ -62ّ -23
ّ 173ّ–ّ133ّ-132
ّ 84

-

بلدةّ–ّّ 112

-

قلعةّ–ّّ 175
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خويّ ّ

-

الرايةّالسوداء ّ

-

ّ

مدينةّ–ّوسلسلةّجبالّ–ّّ 138ّ–ّ116
ر

الرسالةّالسلطانية ّ

ّ 153ّ–ّ144ّ–ّ133
ّ 22

ّ

ز

-

ّ 168

زنجان ّ

-

ّ 196ّ-195ّ-194ّ-193ّ-192ّ-173ّ-92

ساريّ ّ

-

ّ 166ّ–ّ152ّ–ّ135

سبزهّميدان ّ

-

ساحةّفيّبلدةّبارفروشّوأخرىّبنفسّاالسمّفيّطهرانّ

سياهّچال ّ

-

البئرّالسوداءّ–ّّ 120ّّ-ّ208ّ-ّ204

زرند ّ
ّ

س

ّ

شاهرود ّ

-

شرحّالزيارةّلألحسائي ّ

شمران ّ

-

–ّّ 167ّ-ّ148ّ–ّ93

ش
ّ 132

ّ 23

ّ 203

ّ
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ّ-85ّ -84ّ -83ّ -66ّ -ّ 50ّ -34ّ -30ّ -26ّ -22
ّ-127ّ -109ّ -97ّ -96ّ -93ّ -92ّ -91ّ -86

-

ّ شيراز

ّ 194ّ-193ّ-176ّ-170ّ-128
ص

ّ 81

ّ

-

ّ صحيفةّبينّالحرمين
ّ

ط
ّ 194ّ-174ّ-160ّ-159ّ-144ّ-107ّ-72ّ-قلعة
ّ–ّ 93ّ–ّ 84ّ –ّ 58ّ–ّ 52ّ –ّ 51ّ–ّ 26ّ–ّ 23ّ –ّ 22

-

ّ طبرسي

ّ طهران

ّ–ّ104ّ–ّ103ّ–ّ2-1ّ–ّ101ّ–ّ100ّ–ّ99ّ–ّ96
ّ124ّ–ّ123ّ–ّ120ّ–ّ109ّ–ّ108ّ–ّ107ّ–ّ106
ّ–ّ 135ّ -131ّ –ّ 130ّ –ّ 128ّ –ّ 127ّ –ّ 126ّ –

ّ191ّ–ّ173ّ–ّ168ّ–ّ166ّ–ّ159ّ–ّ153ّ–ّ145
ّ–ّ 203ّ –ّ 202ّ –ّ 200ّ –ّ 199ّ –ّ 194ّ –ّ 192ّ –

ّ 210ّ-ّ208ّ–ّ205ّ–ّ204
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ّ

ّ

ع

عمارةّخورشيد ّ

-

ّ 210ّ–ّ200

العراق ّ

عليّمردانّخان ّ

-

قلعةّفيّزنجانّ–ّّ 196ّ–ّ195

فارس ّ

-

ّ

فين ّ
ّ

قزوين ّ
القسطنطينية ّ

قم ّ
ّ

ّ 102ّ–ّ101

ف
-

ّ 84ّ–ّ78

كاشانّ–ّّ 200
ق

-

ّ 208ّ–ّ133ّ–ّ131ّ–ّ130ّ–ّ128ّ–ّ109ّ–ّ50
ّ 52

-

ّ 106ّ–ّ93
ك

كاشان ّ

-

ّ 200ّ–ّ104ّ–ّ93ّ–ّ58

كربالء ّ

-

ّ126-ّ 109ّ –ّ 81ّ –ّ 31ّ –ّ 30ّ –ّ 29ّ –ّ 24ّ –ّ 20

كرمان ّ

-

كرمانشاه ّ

-

كلين ّ

–ّّ 199ّ–ّ162ّ–ّ144ّ–ّ127
ّ 92
ّ 26ّ–ّ23
ّ 106

ّ
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-

الكوفة ّ
ّ

ّ 44
ل

-

لواسان ّ
لوحّالحروفات ّ
ّ

ّ 202ّ–ّ201
ّ 138
م

مازندران ّ

-

ماهّكو ّ

-

مدرسةّالميرزاّصالح ّ

-

ّ–ّ 124ّ –ّ 123ّ –ّ 66ّ –ّ 64ّ –ّ 60ّ –ّ 50ّ –ّ 23
ّ192ّ–ّ173ّ–ّ155ّ–ّ145ّ–ّ144ّ–ّ135ّ–ّ133
–ّّ 200ّ-ّ197

المدينة ّ

-

ّ122ّ–ّ121ّ–ّ120ّ–ّ119ّ–ّ117ّ–ّ116ّ–ّ108

–ّّ 208
ّ 58

ّ 82ّ–ّ44ّ–ّ24

مسجدّاإليلخاني ّ

-

مسجدّالكوفة ّ

-

ّ 44ّ–ّ33

مسجدّالوكيل ّ

-

ّ 89-ّ88

مكة ّ

-

مسجدّعليّشاه ّ

مشهد ّ

ّ

-

ّ 46ّ–ّ44ّ–ّ38ّ–ّ34
ّ 112

ّ–ّ 132ّ –ّ 126ّ –ّ 125ّ –ّ 120ّ –ّ 72ّ –ّ 23ّ –ّ 22
ّ 153ّ-ّ145ّ–ّ144ّ–ّ133

ّ 82ّ-ّ81ّ–ّ78ّ–ّ51ّ–ّ44
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ّ 191
ن

-

ّ ميالن
ّ

ّ 93

-

ّ نائين

ّ 33ّ–ّ22ّ–ّ20

-

ّ النجف

ّ 200ّ–ّ173ّ–ّ159ّ–
ّ 203

-

ّ نياوران

ّ153ّ–ّ135ّ–ّ68ّ–ّ66ّ–ّ64ّ–ّ60ّ–ّ58ّ–ّ23

ّ 197ّ–ّ192ّ–ّ179ّ–ّ177ّ–ّ176ّ–ّ175ّ–ّ173

-

-

ّ نيريز
ّ

ي
ّ 175ّ-ّ174ّ–ّ92ّ–ّ22

ّ نور

-
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ّ يزد

بعض الكتب البهائية
من آثار حضرة بهاء هللا
ّ ّالكلماتّالمكنونة

ّ ألواحّحضرةّبهاءّ ّإلىّالملوكّوالرؤساء
ّ ّمجموعةّمنّألواحّحضرةّبهاء
The Hidden Words
Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh
ّ Tablets of Bahá’u’lláh Revealed after the Kitab-i-Aqdas
من آثار حضرة عبد البهاء
ّ المفاوضات

ّ منّمكاتيبّحضرةّعبدّالبهاء
Some Answered Questions
ّ Selections from the Writings of ‘Adbdu’l-Bahá
من آثار حضرة شوقي أفندي

ّ كتابّالقرنّالبديع
God Passes By
ّ The Promised Day is Come
كتب متفرقة

ّّجونّأسُل ُمنت-ّّّّّّبهاءّ ّوالعصرّالجديد
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ّ ّڤيل.ملكوتّاألبّالسماويّالموعودّ–ّڤرجيّڤ
- The Bab
by H.M. Balyuzi
- Bahá’u’lláh and the New Era
by J.E. Esslemont
- The Promise of all Ages
by George Townshend
- Encyclopedia Britannica Book of the Year, 1992
ّ
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