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 تمهيد
ّ

 تاريخّالنبيلّعنّوقائعّاأليامّاألولىّلألمرّالبهائي"ّ–مطالعّاألنوارّ"ّصدرّكتاب

ّ
“The Dawn Breakers – Nabil’s Narrative of the Early Days of the 

Baha’i Revelation” 

ّ
ّاالن ّگباللغة ّسنة ّوهو1932ّليزية ّرباني ّأفندي ّشوقي ّالفارسية ّاللغة ّمن ّوهذ به ّترجمه ّوقد .

بّبالنبيلّاالعظم.ّوقدّأعيدّطبعهّيتضم نّالجزءّاألولّمنّالتاريخّالذيّكتبهّمحمدّزرنديّالملقّ 
ّاالنباللّ  ّأكثرگغة ّّليزية ّوُترجم ّاللّ ّإلىمنّمر ة ّومنها ّلغات، ة ّعبدّعد  ّالسيد ّبمجهود ّالعربية غة

ّحينه.ّإلىالطبعةّالعربيةّنفذتّولمّيعادّطبعهّّ.ّإال ّأنّ 1940الجليلّسعدّوذلكّسنةّ
ّ

لّفيّحزيرانّضحّمنّبيانّشوقيّأفنديّحيثّتفض ّالقصوىّلهذاّالكتابّتتّ األهميةّنّإ
1932:ّ
ّ
ّأدعو"ّّّ ّمنّواجبيّأن ّتاريخّّأشعر ّفصاعًدا ّاآلن ّمن ّيعتبروا ّأن ...ّ ّالمؤمنين جميع

عادةّبناءّبرنامجّوملهمةّ،ّكوثيقةّأساسيةّإلمثيرةّ(ّالمتضم نّوقائعّنوارالنبيلّ)كتابّمطالعّاأل
ّتعليميّوكمرجعّدراسيّالّيضاهىّفيّمدارسهمّالصيفيةّوكرفيقّالّ

ّ
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ّمنهّللذي رّقيمتهّفيّأوقاتّالفراغّوكممه دّالُّبد  ونّأنفسههمّلزيهارةّمهوطنّحضهرةّبههاءّ ّتقد  نّيعد 
ّوكأداةّالُّتخطىءّفيّتبديدّالكآبةّواألوهامّالتيّتعصفّبالبشريةّ."ّ

 مترجم()ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ

ّلذلكّ ريخّنبيلّالزرنديّعدادّهذاّالتلخيصّللترجمةّالعربيةّلتاالهدفّالذيّحفزنيّإلفإن 
ّألولئكّالذينّيود ونّاالطالعّعلىّّنوارالمعروفّبمطالعّاأل هوّتسهيلّدراسةّهذاّالكتابّالهام 

ابّاأل ّبالذ كرّهناّالجيلّالش  حداثّالتيّجرتّفيّتاريخّالدينّالبابيّوبدايةّالدينّالبهائيّوأخص 
ّيشجّ  ّقد ّقراالذي ّعلى ّالن فيسّفُيقبل ّالكتاب ّملخ صّلذلك ّوجود ّأحداثّعه ّوالوقوفّعلى ءته

ّاإل ّبها ّاالمتحاناتّالتيّيمر  ّالكثيرّفيّخضم  ّمنها ّالتيّنستطيعّانّنستلهم نسانّفيّالبطولة
ّسنواتّحياته.ّ

ّّ
ذاّ كلماتّماريّملكةّرومانياّالتيّّإلىسمعّالقارىءّالكريمّعنّالديانةّالبهائيةّفليرجعّوا 

ّوجاءّفيهاّماّيلي:1926ّّاعتنقتّالبهائيةّوكتبتّفيّمقالةُّنشرتّفيّسنةّ
ّ

)البهائية(ّأالّّماّطرقّسمعكمّاسمّبهاءّ ّأوّعبدّالبهاءّإذاأوصيكمّجميًعاّإن يّ"...ّ
ّوالفي اضةّ ّللسالم ّالحاملة ّالبهية ّكلماتها ّواجعلوا ّكتبها ّابحثوا ّبل ّظهوركم ّوراء ّتعاليمها تنبذوا

قلبيّواستقر تّفيّصميمّّأعماقّإلىقلوبكمّكماّنفذتّّأعماقّإلىبالمحبةّوالمفعمةّبالعظاتّتنفذّ
ّفؤادي.ّ

ّ
ّعمالّمت سعّةّبالمشاغلّواألوءقدّالّيكونّلحياتناّالممل
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للدينّوالعقيدةّفيّهذاّالزمان،ّوقدّيكونّللمرءّدينّيكفيهّويرضيه،ّولكنّالتعاليمّالبهائيةّتوافقّ
ّمنّلهّدينّومنّليسّلهّدينّفعليكمّبهاّثمّعليكمّبهاّلتكونواّمنّالسعداء."

ّمترجم()ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّأنّ مّوأود  معي ةّالبصري ةّفيّالمركزّالعالميّالبهائيّإلرسالهاّأقد  شكريّلدائرةّالوثائقّالس 
ص،ّوكذلكّلجميعّالذينّلمّيتوانواّعنّةّلجميعّالصورّالمطبوعةّفيّهذاّالملخّ صوًراّفوتوغرافي

ّبالذ كرّفيّهذاّالمجالّالدكتورّوحيدّبهمردي. ّتشجيعيّإلنجازّهذاّالعملّالمتواضع،ّأخص 
ّّّّ

ّالملخ صّّ مّمنّالقر اءّالكرامّباالعتذارّلكلّنقصّسيالحظونهّفيّثناياّهذا ّأتقد  وأخيًرا
ّلكتابّاألصلّلماّفيهّمنّتفاصيلّدقيقةّوقي مة.اّإلىوأنّيعودواّ

ّ
ّارّنورّالدينّزينگنّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّب154األولّمنّرضوانّسنةّّ-بيروتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّم1997نيسانّسنة21ّّالموافقّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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 فهرست
 

 صفحة 
 13 مقدمة

17ّّأسماءّحروفّالحيّ 
20ّّّّحسائيرسالةّالشيخّأحمدّاألّّ-ّّالفصلّاألولّ
27ّّرسالةّالسيدّكاظمّالرشتيّّ-ّّالفصلّالثاني
33ّّدعوةّالبابّإعالنّّ-ّّالفصلّالثالثّ
58ّّسفرّالمال ّحسينّإلىّطهرانّّ-ّّعالفصلّالراب

64ّّمازندرانّإلىحلةّحضرةّبهاءّ ّّرّّ-ّّّالفصلّالخامس
72ّّسفرّالمال ّحسينّإلىّخراسانّّ-ّّالفصلّالسادسّ
74ّّحجّالبابّإلىّمكةّوالمدينةّّ-ّّالفصلّالسابع

83ّّبعدّالحجّالبابّفيّشيرازّّإقامةّّ-ّّفصلّالثامنال
90ّّإقامةّالبابّفيّشيرازّبعدّالحجّّ-ّّالفصلّالتاسع
97ّّإصفهانةّالبابّإلىّرحلّّ-ّّالفصلّالعاشرّ

104ّّإقامةّالبابّفيّكاشانّّ-ّالفصلّالحاديّعشر
ّ
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106ّّرحلةّالبابّمنّكاشانّإلىّتبريزّ-ّالفصلّالثانيّعشرّ
116ّّحبسّالبابّفيّقلعةّماهّكوّ-ّالفصلّالثالثّعشرّّ
124ّّسفرّالمال ّحسينّإلىّمازندرانّ-ّالفصلّالرابعّعشر

126ّّلطاهرةّمنّكربالءإلىّخراسانسفرّاّّ-ّالفصلّالخامسّعشر
132ّّمؤتمرّبدشتّّ-ّالفصلّالسادسّعشرّ
136ّّچهريقّحبسّالبابّفيّ-ّالفصلّالسابعّعشرّّّ
141ّّتبريزّمحاكمةّالبابّفيّّ-ّالفصلّالثامنّعشر
144ّّملحمةّمازندرانّّّ-ّالفصلّالتاسعّعشرّ
160ّّملحمةّمازندرانّّ-ّّالفصلّالعشروّن
186ّّشهداءّطهرانّالسبعةّّ-العشرونّّّالفصلّالحاديّّو

174ّّلحمةّنيريزمّ-ّّّّالفصلّالثانيّوالعشرونّ
179ّّاستشهادّالبابّّ-الفصلّالثالثّوالعشرونّّّّ
192ّّملحمةّزنجانّّ-الفصلّالرابعّوالعشرونّّّّ
199ّّرحلةّحضرةّبهاءّ ّإلىّكربالءّ-الفصلّالخامسّوالعشرونّ

ّ
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199ّّاالعتداءّعلىّحياةّالشاهّوآثارّذلكّ-ونّالفصلّالسادسّوالعشّر
211ّّالدينّالبهائي

215ّّدليلّأعالمّأسماءّاألشخاص
229ّّدليلّأعالمّاألماكنّوالكتب

ّّ
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 مقدمة

ّّّّّّّّّ
ّالبهاشتهرتّ ّالديانة ّالقر اءّّفيهّوجاءّالوقتّالذيائيةّاآلنّفيّجميعّأنحاءّالعالم يهتم
الفريدّالذيّيشرحّنشوءّالبابيةّوتطورهاّوبدايةّالديانةّالبهائيةّوهوّيتضم نّّبتصف حّتاريخّالنبيل

عّ ّهذاّالكتابّالّيتوس  دة.ّومعّأن  مالحمّواستشهاداتّمناظرهاّمؤث رةّمروعةّوحوادثهاّمفجعةّمتعد 
ّ-البابّ–تلكّالمتعل قةّبمبشر هّمنّقبلّّاوتعاليمهّوأحكامهّوأيًضّحضرةّبهاءّ ّّئفيّشرحّمباد

دّمنتهىّروحّالتضحيةّوالتفانيّواالستقامةّالمتناهيةّلدىّال ّأنهّيتميّ إ المؤمنينّزّفيّكونهّيجس 
ّّوائل.ّاأل

ّّّّّّّ
ّمشتركًّ ّبنفسه ّالنبيل ّاوكان ّبعضّاألّ ّورقّ في ها ّيقص  ّالتي ّجميعّدوار ّالفريد ّبقلمه م
ّلحقهّمنّبغيرّرحمةّوالّشفقةّوسردّأحوالّاألّ،ونساءًّّّحوادثّالذينّاستشهدوا،ّرجاالًّ مرّوما

ّاتّالتيّالّمثيلّلهاّفيّالتاريخ.هاناإل
ّ

وكانتّكتابتهّبلغةّواضحةّسهلةّكوصفهّللبابّوكوصفهّالخالصّأتباعهّالذينّاحتملواّ
ّبشجاعةّّو ّوأحيانًّاّ الظلم باتّفيّّاقدام ّنيرانّالتعص  ّتلقاءّحنقّوغيظّالذينّأشعلوا بشغفّوهيام

نهاّقلوبّالعوامّالمتعط شينّلسفكّالدماء.ّوك ّالتاريخّوالمعلوماتّالتيّدو  انّالنبيلّبنفسهّيعلمّأن 
ّسوفّالّتقتصرّفيّذيوعها
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ّوأنّتُّن ّأعلىّأهلّوطنهّّو ّحتىّتعم ّالعالم.ّاوغربًّّاذاعّفيّالقريبّالعاجلّشرقًّهاّالّبد 
ّ

ة"ّماّابهّ"الرسالةّالمدنيّ المّالتيّوقعت،ّيقولّفيّكت،ّرغمّالمظوكانّحضرةّعبدّالبهاء
ممّكالسراجّالوه اجّكانتّفيّاألزمانّالخاليةّقلبّالعالمّوأضاءتّجميعّاألّإيراننّإ"ّ:ترجمته

ّوسعادتها ّمجدها ّاإلّوأخذ ّأفق ّفي ّالمعرفةّيظهران ّأنوار ّوانتشرت ّالصادق ّكالفجر نسانية
ةّالفتوحاتّويفخرونّهمّأمّ وأضاءتّأممّالشرقّوالغرب.ّوامتازّالفرسّمنّبينّمللّاألرضّبأنّ 

ّللتربيةّوالثقافةّومنبًعاّاومعدنًّللعلومّوالمعارفّوالصنائعّّامّوكانتّأقطارهمّمركزًّبعلمهمّومدني ته
ّ"للفضائلّوالكماالت.

ّ
ّلتعاليمهّومنّأولّيومّقامّفيهّالبابّعلىّ ّبالمصيرّالذيّسيعطيهّمواطنوه الدعوةّتنبأ

ّ ّعلمه ّولكنّمع ّيمتنعّعنّوبالنصيبّالذيّسوفّيالقيه ّلم ّبّإعالنبذلكّالمصير كلّدعوته
نهّأظهرّنفسهّبأنهّهوّالقائمّإفّاخطيرًّّاظهورهّمدهشًّّإعالنظهارّأمره.ّوكانّإصراحةّوالّعنّ

بّظهورهّبفارغّالصبر.ّسالميّيترقّ نتظرّالذيّكانّالعالمّاإلمالموعودّوالرسولّالجليلّوالمسيحّال
ّ.للعالمّاالنسانيمنهّهّالبابّالذيّمنهّيظهرّآخر،ّهوّأعظمّذلكّأنّ ّإلىوأضافّ

ّّّ
بّالموجودّفيّالنفوسّات حدتّالقو ةّالتشريعي ةّ)ف (ّمعّالقو ةّالتنفيذي ةّالديني ةبسببّالتعص 
ّاوقالبًّّا(ّقلبًّ)المدني ة
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ّمعاقبتهمّ ّفي ّالجهاتّوأخذوا ّفيّكل ّالفتنة ّواشتعلتّنار ّالطائفة ّهذه ّوقلع ّقمع وقامتّعلى
ّنارّويخمدواّهذهّالنفوسّالمشتعلة.ّيطفئواّهذهّالّعلّ وتعذيبهمّبنهايةّالقسوةّواجتهدواّفيّقتلهمّلّ 

ّ
ّالنارّأخمدتّف ّأن  ّتطفن ّإومع ّلم صحابّوالمنفي ينّبلّكانتّتشتعلّفيّقلوبّاألّئها

ّمنّ ّبها ّفيّّإلىقطرّالذينّانتقلوا ّيرتحلونّوحتىّفيّموطنهم ّهم كانتّقدّّإيرانّآخرّبينما
الًّأت لتّتاص  ستّوتأص  ّّاعميقًّّس  ّالغاشمةإيصعبّمعه ّبالقو ة بلّبقيّوميضّالنارّفيّّطفاؤها

ّلهبّنارّمشتعلةّالّتنطفىء.ّإلىمنّالروحّليضطرمّّهبوبّأنفاسّ ّاالقلوبّمنتظرًّ
ّ

نتّبالصدقّوالدقّ  ةّفيّزمانّحياةّحضرةّتاريخّالنبيلّهوّمجموعةّمنّالحقائقّالتيّدو 
ّزرنديّالملقبّ ّمحمد ّ ّوابتدأ ّّ–بهاء ّّ–بالنبيلّاالعظم ّالتاريخّسنة 1888ّفيّتدوينّهذا

ّانجازهّفيّمدةّقاّكليمّ)أخّحضرةّبهاءّ المعروفّباآلّ–ميالديةّبمساعدةّالميرزاّموسىّ (ّوتم 
ّبهاءّ ّوفصولّأخرىّوافقّ ّحضرة ّووافقّعليها ّوروجعتّبعضّفصوله سنةّونصفّالسنة

ّعليهاّحضرةّعبدّالبهاء.
ّ

ّالكتابّتاريخ ّالبابّإعالنّإلىالتطو راتّالتيّأد تّّويشمل ّّدعوة ّهجرية1260ّسنة
ّميالدية1844ّ) ّحّإلى( ّوفاة ّسنة  ّ ّبهاء 1892ّّضرة ّوالجزء ّوهذاّميالدية، ّمنه، األول

ّّ(.ميالدية1853ّهجريةّ)1269ّفيّسنةّّإيرانّمنّ،ّينتهيّبنفيّحضرةّبهاءّ تلخيصه
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يمانّالشجاعةّواإلوستسمرّقراءةّهذاّالتاريخّعلىّتواليّاألزمانّلماّيحويهّمنّصورّالشهامةّّو
ّ.لذيّالّيتزعزعا
ّّ                                                      ّّّ
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 أسماء حروف الحي
 
ّأولّمنّآمنّ-بابّالبابّّّّ-ّّبشروئيالالمال ّحسينّّّ-1
ّأخّالمال ّحسينّالبشروئيّّ-ّّّمحمدّحسنّ-2
ّابنّأختهّّ-ّّّمحمدّباقرّّ-3
ّّّالمال ّعليّالبسطاميّّ-4
ّسم يّبالمال ّعليّفيماّبعدّّّ-ّانيچشّالقّوالمال ّخداّبخّ-5
ّّحسنّالبجستانيّمالّ ّ-6
ّلسي دّحسينّاليزديّاّ-7
ّالميرزاّمحمدّروضهّخانّاليزديّّ-8
ّسعيدّالهنديّّ-9
ّدّالخوئيّّومحمّالمالّ ّ-10
ّوروميّالمال ّجليلّاألّ-11
ّالمال ّأحمدّأبداليّالمراغئيّّ-12
ّالمال ّباقرّالتبريزيّّ-13
ّردبيليّيوسفّاألّالمالّ ّ-14
ّعبدّالوهابّالقزوينيّّالميرزاّهاديّبنّالمالّ ّ-15
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ّالميرزاّمحمدّعليّالقزوينيّ-16
ّالطاهرةّ-17
ّمحمدّعليّالبارفروشيّ-ّّّالقدوسّّ-18
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ّمتوفرةّالصورةّغير
ّبالنبيلّاالعظمّ-محمدّزرنديّالملق ب
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 الفصل األول 
ّحسائيرسالة الشيخ أحمد األ

ّ
ّ مايوّسنة24ّّّ–أبريل24ّّ)ّهجرية1166ّفيّرجبّسنةّّحسائياألّالشيخّأحمدولد

حساءّفيّالشمالّالشرقيّمنّبالدّالعرب.ّكانتّحينئذّشمسّالحقيقةّاألفيّبلدةّ(ّميالدية1753ّ
صحابهّأسّمنّجميعّأتباعهّّوابّوالفسادّفطلبّالشيخّأحمدّبحممختفيةّمنّأثرّالجهلّوالتعص ّ

يام.ّوقدّأضاءتّريقّللذيّسوفّيظهرّبينهمّعندّتمامّاألأنّينتبهواّمنّنومّغفلتهمّويهيئواّالط
ال ّبأمرّجديدّكماّتشهدّبذلكّجميعّالكتبّإفيّروحهّشعلةّاالعتقادّبأنهّالّيمكنّأليّاصالحّ

ّقلوبّالناسّلقبولّالحق ّاختّالسماوية.ّوكانّالشيخّأحمدّيعلمّبأنّ  الذيّسوفّيظهرّّارهّليعد 
ّعنّقريبّ.

ّّّ
اّعنّكلّماّسوىّ ،ّوخصصّماّبقيّمنّحياتهّللمهمةّالتيّقطعًّكانّالشيخّأحمدّمن

ّوسافرّولهّمنّالعمرّّارأىّنفسهّمضطرّ  ّبها 40ّّللقيام النجفّوكربالءّوهناكّاط لعّّإلىسنة
ّبأنّ  ّواشتهر ّومشاربهم ّوآرائهم ّالعلماء ّافكار ّّوعلى ّللكتاب ّالمفسرين ّأقدر ّمن ّمنّأه صبح

هاتّأوّأتواّالمجتهدينّواعترفّجميعّاقرانهّالذي اّللزيارةّبمقدرتهّالفائقةّإليهنّأقامواّفيّتلكّالج 
ّالمعضالتّالدينيةّ ّة.ّفوجدّلهيّ سرارّاإلواالط العّعلىّاألعلىّحل 
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ّمتوفرةّّالصورةّغير
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بدقائقّبعددّغفيرّمنّالتالميذّوالباحثينّالذينّكانواّيسألونهّعنّأمورّكثيرةّتتعلقّّانفسهّمحاطًّ
ّعلىّحل هاّ.ّاالدينّوكانّقادرًّ

ّ
.ّلهيّ شيرازّالبلدةّالتيّسترّفيهاّالكنزّاإلّإلىمنّالنجفّقصدّمشهدّومنّهناكّوصلّّ

ّماّأرادّمنّبذرّالبذورّاإلولمّ  ّإلىستعدادّلقبولّندائهّرحلّةّفيّقلوبّالذينّأوجدّفيهمّااللهيّ اّتم 
ّمدّ  ّومكثّفيها ّينشرّالحقاّةًّيزد ّكتبهّورسائلهّمنّالزمنّوأخذ ّكتبّمعظم ئق.ّوفيّتلكّالبلدة

بخطّيدهّّاشاهّأرسلّلهّخطابًّحّعليّت ّف ّّإيراندرجةّأنّسلطانّّإلىوكانّصيتهّوشهرتهّقدّوصالّ
ّفأجابهّ ّيقدرّالعلماءّعلىّبيانها ّالتيّلم ّالدينية ّفيهّشرحّبعضّالتعاليم منّطهرانّطلبّمنه

ّّ.سالةّتسمى"بالرسالةّالسلطانية"بّر
ّّ

يستعدّفيهاّللرحيلّمنّيزدّجاءّلزيارتهّالسيدّّحسائيااليامّالتيّكانّالشيخّاألوفيّتلكّ
كاظمّالرشتيّمنّبلدتهّجيالن.ّولمّيمكثّمعهّسوىّبضعّأسابيعّحتىّواجههّالشيخّأحمدّبهذهّ

الزمّبيتكّوالّتحضرّمجلسي،ّوالذينّيريدونّمنّتالميذيّوأصحابيّأنّيتحرواّمسألةّ"ّ:الكلمات
ّيذه ّفيها ّلكّستحلّلهمّإبونّاليكّويتعلمونهاّمنك،ّفتحيروا ن كّبفضلّ ّوموهبتهّالتيّمنحها

ّ."دينّجد كّمحمدّالذيّأهملهّالناسّالمشكالتّمماّيطمئنّقلوبهمّوستحييّبقوةّبيانك
ّ

ّوبعدّأنّسل مّالشيخّأحمدّتالميذهّلحراسةّالسيدّكاظمّ
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ّ ّزاّإلىارتحل ّبحماس ّأعماله ّوواصل ّتعاليمه ّنشر ّحيث ّالمعضالتّخراسان ّيحل  ّفكان ئد.
(ّ.ّوفيّتلكّالمدينةّ)مشهدلهيّ لمظهرّاإلالباحثينّويهي ىءّالطريقّلمجيءّاّعقولاألمورّعلىّ

ّبقربّمّازداد ّالموعودشعوره ّفيه ّيولد ّالذي ّاليوم ّالساجيء ّوبأن ّتقتربّ، ّكانت ّالموعودة عة
الجمالّمم اّجعلهّّأنوارّمازندرانّكانّيشاهدّعالئمّتشعشعّإقليم.ّومنّناحيةّبلدةّنورّفيّبسرعة

ّحاديث.ّالنبواتّفيّاألّإليهرّالموعودّكماّأشارتّّويناديّبقربّانبثاقّفجرّظه
ّ

ّ ّشطر ّوجهه ّأحمد ّالشيخ ّفعالًّّإقليمفولى ّوسافر ّكاظمّّإلىّنور ّالسيد ّومعه طهران
العاصمةّأمرّجميعّاألعيانّّإلىبقربّمجيءّالشيخّأحمدّإيرانّوبعضّالتالميذ.ّولم اّعلمّشاهّ

صفهّالموظفينّفيّطهرانّبالخروجّالستقبالهّوأنّيرحبواّبهّغايةّالترحيب.ّوزارهّالشاهّبنفسهّوّوّو
ّ.بأنهّفخرّأم تهّوزينةّرعي ته

ّ
،ّوهناكّانتخبّجماعةّمنّأخلصّمريديهّكرمانشاهّإلىرانّذهبّالشيخّأحمدّومنّطه
ّ ّاهتمامه ه ّاألإليهووج  ّلنصرة ّاالستعداد ّعلىّأهبة ّأنّيكونوا ّوفيممّوأمرهم ّالموعود. ّرّالجديد

رها،ّوخاصةّفيّكتابهّالمعروفّ"بشرحّالزيارة دّمناقبّاألئ"سلسلةّكتبهّورسائلهّالتيّحر  م ةّ،ّعد 
ّ ّ.يّأقوالهمّبالنسبةّلظهورّالموعودشارةّالواردةّفاهتمامهّاإلبلغةّعاليةّممتازةّوجعلّجل 

ّ
ّإلىالتالميذّيحضرونّوبينماّكانّالشيخّأحمدّفيّكرمانشاهّكانّعددّكبيرّمنّالطالبّّو

ّمنزلهّودروسهّفلمّيكنّيعيرّ
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واّألحدّمنّأتباعهّسوىّالسيدّكاظمّوتبي نّأنهّأفردهّمنّبينّالجماهيرّالذينّالتفّ ّاخاًصّّااهتمامًّ
هّبك ّ.ّتمامّعملهّبعدّوفاتهلّقوتهّإلحولهّوأعد 

ّ
لّمبارحتهّ.ّوقباهناكّأيًضّّاكربالءّحيثّكانّالسيدّكاظمّموجودًّّإلىوسافرّالشيخّأحمدّ

ّوطلبّ ّرسالته ّبسر  ده ّوزو  ّله ّخليفة ّكاظم ّأوصىّبالسيد ّفيّّإليهتلكّالمدينة ّالجهد ّيبذل أن
ّمتوقدًّإ ّباطنه ّيجعل ّباحثّبما ّقلبّكل ّااشعال ّوكانتّكلماته ّيلي، ّهيّكما ّله الّ"ّ:لوداعية

بعونّ ّّأنّتزيلةّواجتهدّليلّنهارّفيّ،ّواشددّأزرّالهمّ ي عّالوقتّبلّاغتنمّكلّساعةّتمرّ تض
ّالساعةّقريبةل.ّفاالحجبّوالغشاوةّالتيّأعمتّالناسّ،ّتلكومحبتهّوقدرته ،ّتلكّحقّأقولّلكّأن 

التيّطلبتّمنّ ّأنّينجينيّمنّمشاهدتهاّألنّزلزلةّالساعةّشيءّعظيمّفأسألّ ّأنّينجيكّ

ّّوهّ منّمحنةّذلكّاليومّوّ  ّالجارفة، تها ّالّنقدرّأنّنتحملّقو  ّكالنا ّغيرناّولهّألننا سيحملّثقلها
ّبأسًّ ّأشد  ّمنّقو ةّ ّوقو ةّاممنّهم تهمّمستمدة ّالعالمّوقو  ّمقدسةّعنّأهواءّهذا ،ّرجالّقلوبهم

ّالقدير."
ّ

ّالسيد ّاجتهد ّّوّوفيّكربالء ّأحمد ّالشيخ ّتعاليم ّنشر ّفي ّأمرهّاّ كاظم ّعن ّودافع كمالها
ّوأجابّعنّكلّسؤالّمماّحي رّعقولّأتباعه.

ّّّ
رةّالمنوّ ّ"ّفيّالمدينةعودفنّجسدهّفيّمقبرةّ"البقيّاامًّع81ّانّعمرهّوتوفيّالشيخّأحمدّوك

ّ.ّوراءّحائطّمرقدّالرسول
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ّغيرّمتوفرةّصورةال
ّوالدّحضرةّبهاءّ ّ–مرسومةّللميرزاّبزرگّّصورةّ
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ّّّ ّسنة ّالثانيّمنّمحرم ّفيّاليوم ّالفجر ّفيّساعة ّ)1233ّوفيّتلكّااليام 12ّهجرية
الشريفةّوكانّوالدهّالميرزاّّوريّ لنّ ولدّفيّطهرانّمولودّمنّعائلةّا(ّميالدية1817ّّسنةّنوفمبر

،ّوكانّالمولودّهوّحضرةّبهاءّ ّإيرانّفيّّامشهورًّّاوزيرًّّگعباسّالمعروفّبالميرزاّبزّرّ(1)

رّلهّأنّ ّنّ واسمهّالميرزاّحسينّعلي،ّولدّمّ  الّتحصى.ّوكانّالشيخّأحمدّّايهبّالعالمّنعمًّّقد 
ّاإلعلىّذلكّّامط لعًّ ّالمولود ّفيّموطنّهذا ّأيامه ّأنّيمضيّبقية ّاضطرّأنّّلهيّ وأراد ولكنه

ّ.كرمانشاهّإلىيغادرّمدينةّمحبوبهّيستسلمّألمرّ ّّو
ّّ

(ّميالدية1819ّأكتوبرّسنة20ّّ)ّهجرية1235ّولّمنّمحر مّسنةّشيرازّفيّاألوفيّ
حمدّوكانّوالدهّالسيدّمولدّالبابّالمدعوّعليّمحمدّفيّبيتّمشهورّبالشرفّمنّالعترةّالنبويةّ

ّعنّاإلي ةّالرسولمنّذرّ رضاّ ّنّحيثعليّأميرّالمؤمنيّمام،ّوطابقّتاريخّوالدتهّالحديثّالمروي 
ّهذاّالحديثّمستورًّأصغرّمنّربيّبسنتينأناّ"ّ:يقول ّحقيقةّعرفواال ّللذينّبحثواّّوإّا."ّوبقيّسر 

ّالجديدة ّالرسالة ّوقالّالبابّفيّأولهذه ّبهاءّ عنّحّكتبهّوأعظمهاّ. ّبقيّ ّ:ضرة ّقدّةّ "يا
ّتمنيتّ ّسبيلكّوما ّفي ّلكّورضيتّالسب  ّإفديتّبكلي ّالعلي  ّباهلل ّمحبتكّوكفى ّفي ّالقتل ال 

ّّّ."ّاقديمًّّامًّص ّت ّعّ مُّ

                                                 

ّلقبّكانّيطلقّفيّإيرانّعلىّذويّالمرتبةّاالجتماعيةّالمرموقة.1ّّ))
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 الفصل الثاني 
ّرسالة السيد كاظم الرشتي

ّ
عملهّتمامّأسى،ّولكنهّقامّإلّاحزنتّأخبارّوفاةّالشيخّأحمدّقلبّالسيدّكاظمّوامتألّمنهأ

ّاألا ّمنّمعارضة ّعلىّالرغم ّبه ّالكثيرّمنّالناس،ّلذيّأوصاه ّلعداوة ّفريسة ّنفسه عداءّووجد
رّالحصولّعلىّمساعدةّأحدّأعاظمّرجالّالدينّفيّ وكانّمنّالز عماءّالبارزينّوهوّإيرانّفقر 

ّالرشتيّالذيّكانّمقيمًّالحاجّ ّباقر ّمحمد ّخارجّّإصفهانفيّّاالسيد ّسلطته والذيّكانتّتمتد
حسينّالبشروئيّالمدعوّبابّّأحدّتالميذهّوهوّالمالّ ّإلىدّتلكّالمدينة.ّفالتفتّالسيدّكاظمّحدّو
ّبالبابّولذلك)ّالباب ّآمن ّمن ّأول ّقائالًّّوكان ّوخاطبه ّاللقب( ّبهذا ّأنتّّو"ّ:لق به ّهذهّأقم تمم

فوثبّّ."ديرّعليهاّويكل لّأعمالكّبالنجاحلهاّوسوفّيساعدكّ ّالقّءًّفّ المأموريةّألنيّأعتبركّكُّ
لرحلته.ّوبانقطاعّتام ّّابكلّفرحّوقب لّطرفّرداءّسيدهّوابتسمّلهّبالطاعةّوقامّتوّ ّالمال ّحسين

ضورّطلبّفيّالحالّالحّإصفهانّإلىوعزمّشريفّاضطلعّباعباءّهذهّالمأموريةّوعندماّوصلّ
السيدّّوجرأةّوقو ةّخاطبّوثقةّقداماّ .ّوبدونّخوفّوبكلّشجاعةّّوأمامّالسيدّمحمدّباقرّالرشتي

ّّو ّالسيد ّعند ّأوجبّالدهشة ّمم ا ّباقر ّالحقمحمد ّاظهار ّفي ّحسين ّالمال  ّعنّّاستمر والدفاع
ّمر،ّفاقتنعاأل
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ّمقامّالشيخّأ ،ّوالسيدّكاظمّالرشتيّحسائيحمدّاألالسيدّمحمدّباقرّوأصدرّفتوىّيثبتّفيهاّعلو 
ّوأنّكلّمنّيخالفهماّيخالفّفيّالوقتّنفسهّدينّالرسولّبذاته.

ّ

ّأتمّ  ّالفولما ّأرسل ّمهمته ّحسين ّّالمال  ّالرشتيّإلىتوى ّكاظم ّالسيد ّكادّمواله ّوما .
ًراّكفاءتهّعلىّأداّإليهالسيدّكاظمّحتىّابتهجّوأرسلّّإلىالخطابّيصلّ ءّالمأموريةّالجوابّمقد 

آخرّّإلىبقيّ.ّوقدّتوفيّالسيدّمحمدّباقرّالرشتيّقبلّدعوةّالبابّولكنهّوقيامهّبهاّخيرّقيام
ّ.ارّالسيدّكاظمّوأكبرّالمعجبينّبهأنصّد ّ منّأشّلحظةّمنّحياته

ّ
وكانّالسيدّكاظمّعلىّتمامّالعلمّباقترابّالساعةّالتيّيظهرّفيهاّالموعودّوبالحجباتّ

وقدّبذلّجهدهّتدريجي اّوبحكمةّّ.دراكّجمالّالظهورّالمستورّومعرفتهإالتيّتمنعّالباحثينّمنّ
كنزّ ّالمستور،ّوكانّيقولّلتالميذهّعنّعالئمّزالةّتلكّالحجبّوالعقباتّالتيّتقفّفيّسبيلّإل

ّوليسّمستفاًداّمنّساللةّرسولّ ّوهوّحديثّالس ّ الظهورّبأنهّمنّنسلّشريفّ نّوعلمهّلدني 
وأنهّمعتدلّالقامةّوالّيشربّالدخانّوعلىّغايةّمنّاالستقامةّّ.حسائيالشيخّأحمدّاألمنّتعاليمّ

ّوالصالحّوالتقوىّ.
ّ

ّا ّالّزوحكى ّحسن ّقائال :لشيخ ّللنبيل ّالسيدّّاكنتّأصرفّالوقتّدائمًّ"ّنوزي فيّخدمة
كاظمّالذيّكنتّدائمّالتعلقّبه،ّوذاتّيومّفيّالفجرّأيقظنيّالمال ّنوروزّأحدّأتباعّالسيدّكاظمّ

ل هّأنّأقومّوأتبعه،ّفقمتّوذوأمرنيّبّ  ّمنزلّالسيدّّإلىهبناّسوي ةّو 
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وواجبّعليناّنحنّّقدّحضرّشخصّجليلّالقدر" تعًداّللذهابّمعناّقائاًل:هّمسحيثّوجدناكاظمّ
انّشابّمنزلّكّإلىوكانّالفجرّقدّانبثقّونحنّنسيرّفيّشوارعّكربالءّووصلناّّ"االثنينّزيارته

علىّمحي اهّالخشوعّوالل طفّهّينتظرّمقابلتناّوهوّيلبسّعمامةّخضراءّويظهرّواقًفاّعلىّبابهّكأنّ 
ءّوعانقّالسيدّكاظمّبكلّمحبةّوكانّشغفهّولطفهّفيّمّنحوناّببطالذيّالّأقدرّأنّأصفه.ّّوتقدّ 

عنّاحترامّالسيدّالعميقّله.ّوقدّقابلّأشواقّالشابّالمتكررةّواحترامهّبالتزامّّلّ قيمعانقةّالسيدّالّ
ّ ّأخذنا حناءّالرأس.ّوسرعانّما ّمزيّ ّإلىالسكوتّوا  ُّعليا ّبأرو حّالطيبّغرفة ّبالزهورّومعط رة نة

ّبالجلوسّوكانّالسرور ّعليها.ّّوأمرنا ّالتيّجلسنا ّنكنّنشعرّبالمقاعد ّلم ّأننا ّبدرجة ّشملنا قد
ةّموضوًعاّفيّوسطّالحجرةّوسرعانّماّمألهّمضيف ناّوناولهّللسيدّكاظمّوشاهدناّكوًباّمنّفض 

منّيدهّوانتهلهّوامتألّّ(.ّفأمسكّالسيدّالكأس21:76القرآن)ّ‘وسقاهمّرب همّشراًباّطهوًرا’ّقائاًل:
ّوأناّأيًضاّأعطانيّكوًباّمنّذلكّالمشروبّولمّيخاطبنيّبأيةّكلمة.ّهيكلهّبسرورّفائقّعنّ الحد 

ّماّدارّمنّالحديثّكانّعنّاآليةّالقرآنيةّالسابقةّثمّبعدّهنيهةّقامّمضيفناّوودعناّحتىّ وُكل 
ّوترحيبهّ ّإكرامه ة ّشد  ّعن ّأعب ر ّأن ّأقدر ّالتعجبّولم ّكدتّأذوبّمن ّوأنا ّالمنزل. ّباب عتبة

ّ ّوجمال ّهيكله ّذلكّوجالل ّن ه ل ّقد ُّأستاذي ّرأيت ّإذ ّعظيمة ّدهشتي ّكانت ّوكم ّالوجه. ذلك
دّمنّالكأسّالفضيّمعّأنّاستعمالّّّّّّ ّّّّّّّّالمشروبّبدونّأدنىّترد 
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جاللهّ ّاحترامّالسيدّوا  ة ّالمعدنُّمحر مّحسبّأحكامّاالسالم.ّولمّيمكننيّأنّأُعل لّسببّشد  هذا
وسطّحلقةّتالميذّالسيدّكاظمّقريًباّمنّّاابّجالسًّلذلكّالشاب.ّوبعدّثالثةّأيامّرأيتّذلكّالش

ّ ّأنّوقعتّعينّالسيد ّللدرسّبأدبّووقارّوبمجر د ّوكانّيستمع ّعلىّذلكّالشابّالعتبة كاظم
‘ّماذاّأقولّلكمّزيادةّعنّذلك،’ّتالميذهّأنّيستمرّفأجابّقائاًل:سكتّعنّالت دريسّفترجاهّأحدّ

ّالحقّ ’ّولفتّوجههّنحوّشخصّالبابّثمّقال: أظهرّمنّشعاعّالشمسّالواقعّعلىّحضنّّإن 
ّأش‘ّهذاّالشاب. الذيّزرناهّّالشابّرّهذاع ةّالشمسّكانتّواقعةّفيُّحجّ وفيّالحينّالحظتّأن 

ّالجيلّهوّبدرجةّأستاذيّأخيًراّوقدّسمعتّمنّ ّإلىبإصبعهّلوّأشارّأن هّمراًراّبأنّضاللّهذا
ّ ّوقال: ّهوّمحبوبّقلبيّوقلبكم،’الموعود ّّ‘هذا ّيشيرّألنكروه ّرأيتّذلكّالسي د ّوقد ّقبلوه. وما

رّذلكّالشابّّإلىبإصبعهّ ومعّذلكّلمّيفقهّأحدّالمعنىّالمقصودّمنّاالشارة.ّوأماّأناّفكنتُّحج 
مقتنًعاّبأنّالسيدّالّيمكنّأنّيكونّهوّالموعودّوكنتّكثيًراّماّأشعرّباشتياقّلمقابلةّهذاّالشابّ

قةّبهّحتىّأنهّيشتغلّبالتجارةّوكانتّروحيّمتعلّ ،ّوعلمتّأنهّقاطنّفيّشيرازّّولجذ ابالغريبّا
ّوأنّيكونّذلكّالشابّهوّ،ّفخطرّفيّباليّأنّ هّالبابد عىّأنّ افيّشيرازّّاشابّ ّسمعتّبأن هّالُّبد 

ّمحبوبّقلبيّالذيّرأيتهّفيّكربالء.
ّ

أمرنيّكربالءّكماّّإلىأنّرجعتّّإلىشيرازّوكنتّمالزًماّللبابّباستمرارّّإلىفسافرتّ"
ّّّّّّّّّإلىعليكّأنّتذهبّ’ّ:الًّقائّ 
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ّوعندماّّكربالء ّلك، ّمقد ر ّهو ّكما ّالموعود ّالحسين ّحتىّترىّبعينكّجمالّوجه وتمكثّفيها
مّذّ وجههّالُمضيءّتّ ّإلىتنظرّ ففيّكربالءّوقعتّعينيّألولّ ‘محبتيّوخضوعي.ّإليهك رنيّوقد 

وكمالّهيئتهّذلكّالوجهّّالذيّرأيتهّأنّجمالّمرةّعلىّحضرةّبهاءّ ّفماّأذكرّعنّذلكّالوجه
اهّالذيّالّيقدرّالقلمّعلىّوصفهّوكذلكّلمحاتهّالنافذةّونضارةّوجههّواعتدالّقوامهّولطفّمحيّ 

فيّنفسيّتأثيًراّعميًقاّّوحالوةّابتسامهّوغزارةّضفائرّشعرهّالسوداءّالمتدليةّعلىّكتفيهّقدّأث رت
فتذكرتّإذّ‘ّ.كّوجهّالحسينّالموعوديأحمدّ ّألنكّبقيتّفيّكربالءّحتىّرأيتّبعين’ّ:فقالّلي

درجةّوشعرتّبأنيّمجبورّفيّذلكّالوقتّأعمقّّإلىيّكتّهذهّالكلماتُّلبّ ذاكّكالمّالبابّفحّر
موعود.ّولكنهّهمسّفيّأذنيّعلىّأنّأعلنّبكلّروحيّوبماّأوتيتّمنّقو ةّنبأّظهورّالحسينّال

ومنذّذلكّالوقتّزالتّّ‘ّفأطمئنّواصبر.ّلكنهاّلمّتدقّبعدآتيةّقريًباّّوالساعةّّصبًراّفإنّ ’ّقائاًل:
ّجميعّكنوزّاألرضّتالشتّّاجميعّأحزانيّوطفحّالسرورّفيّقلبيّوكنتّإذّذاكّفقيًراّجدّ  إال ّأن 

ّّمنّأمامّعينيّعندماّقارنتهاّبماّأمتلكّوهذاّمنّفضلّ ّيعطيهّلمنّيشاء."ّ
ّ

ذّقاربتّأيامّالسيدّكاظمّعلىّاالنتهاءّكانّيعظّمّر ياّ"ّماّعالنيةّبقوله:ا ّّوّاسرّ ّماإيديهّوا 
علىّغروركمّّاأحبائيّحذارّحذارّأنّتخدعكمّالدنياّبغرورهاّواحذرواّأنّتنسواّ ّوتزدادواّغرورًّ

ّةّواألهلّفيّرضيّ عليكمّبرفضّاللذ اتّالدنيويةّوالممتلكاتّاأل
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ّاعًّربكمّتضرّ ّطلبّمرغوبّقلوبكمّوقلبي.ّوتفرقواّفيّكلّجهةّوتخل واّعنّمتعل قاتّالدنياّوادعوا
ّفيّعزمكمّحتىّتجدواّمنّاختفىّخلفّحجابّالعظمةّوواظبواّعلىّذلكّدأنّيه يكمّوالّت هنوا
ّأنّ  ّّحتى ّثابتين ّفكونوا ّبمعرفته ّعليكم ّويمن  ّبفضله ّالحقيقيّيساعدكم ّوهاديكم أنّّإلىموالكم

ّكأسّالشه ّمنكم ّيشرب ّلمن ّهنيًئا ّالموعود. ّأمر ّناصري ّوتكونوا ّله ّأصحاًبا ّفيّيختاركم ادة
ّسبيله."

ّ
عّالسيدّكاظمّهذاّالعالمّوتركّوراءهّجماعةّمنّاألصحابّ ّالستينّمنّعمرهّود  وفيّسن 

ّ،ّوانتشرواّفيّالبالدّيبحثونّعنّالموعود.مخلصينّزهدواّفيّالدنياّوماّفيهاال
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 الفصل الثالث
 دعوة الباب إعالن

ّ
يناير22ّّ)ّةجريّ ه1260ّّمّسنةكربالءّفيّأولّمحرّ ّإلىمال ّحسينّالبشروئيّلأماّدعوةّا

(ّفقدّانعشتّقلوبّالمحزونينّمنّتالميذّالسيدّكاظمّالرشتيّوجددتّآمالهمّةميالديّ 1844ّّسنة
أنّيهجرواّّاوتكرارًّّافيّالمثابرةّوالدأبّعلىّالبحثّعنّمحبوبهم.ّوكانّالسيدّكاظمّيأمرهمّمرارًّ

ويخصصواّأنفسهمّللبحثّعنّمنازلهمّويتفرقواّفيّالبالدّويطهرواّقلوبهمّمنّكلّغرضّدنيويّ
ّقربّظهوره.ّإلىالموعودّالذيّكانّيشيرّ

ّ
ّ ّعلىّالسفرّسافرّهو ّحسينّأقرانه ّالمال  ّأنّحث  ّمحمدّّإلىوبعد ّأخوه النجفّومعه

حسنّوابنّأختهّمحمدّباقرّحيثّجاءّأيًضاّالمال ّعليّالبسطاميّالذيّكانّمنّأشهرّتالميذّ
الكوفةّحيثّقامّعلىّالعبادةّوالخلوةّلمدةّأربعينّمسجدّّإلىالسيدّكاظم.ّووصلّالمال ّحسينّ

بوشهرّعلىّالخليجّالفارسيّوهناكّابتدأّيسألّعنّمحبوبّقلبهّّإلى.ّوبعدّذلكّواصلّسيرهّايومًّ
نّكانّيقطنّتلكّالمدينةّمشتغاًلّفيهاّكتاجرّبسيطّنفاسّالتيّعبقتّممّ وفيهاّاستنشقّطيبّاأل

ّالمدينة.وشاهدّروائحّالقدسّالتيّمألتّأرجاءّتلكّ
ّ

ّ ّّّّنّشيًئاّيجذبهّأولكنّلمّيقدرّعلىّالمكثّفيّبوشهرّوأحس 
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ّالشمالّنحوّشيرازّحتىّّإلى ّإليهوصلّإذا ّأنّيذهبا ّطلبّمنّرفيقيه ّاإلّإلىا ّيلخانيمسجد
ّ .ّشاءّ ّنّ إيصليّمعهماّصالةّالمغربّوفّهّسأنّيلحقهماّوأخبرهماّأنّ ّإلىوينتظراهّهناكّ

ّ
انّالمال ّيتمشىّقبلّالغروبّببضعّساعاتّخارجّسورّالمدينةّإذّوفيّذلكّاليومّبينماّك

احّالجبينّالبًساّعمامةّخضراءّقدّأقبلّ ًباّبوصولهّوحيّ ّإليهأبصرّفجأةّشاًباّوض  اهّبابتسامةّمرح 
ّحسي ّالمال  ّوقال ّقديم. ّصديق ّواخالصّكأنه ّبمحبة ّحسين ّالمال  ّوعانق ّتلكّبالسالمة نّعن

ّفيّإنّال"ّالمقابلةّالتاريخية: شابّالذيّقابلنيّخارجّأبوابّشيرازّأدهشنيّباشاراتّمحبتهّوألح 
ّقدّعمالّدعوتيّلزيارتهّأل ستريحّقلياًلّمنّوعثاءّالسفرّوسألتهّأنّيعفينيّمنّذلكّألنّرفيقي 

ّ ّالمدينة ّهذه ّفي ّلنزولي ّفقالترتيًبا ّرجوعي ّبانتظار ّشكّ’ّ:وهما ّال ّ ّفهو ّلحراسة اتركهما
منّاللطفّالذيّواجهنيّبهّأثناءّّاهّبذلكّأمرنيّباتباعهّوكنتّقدّتأثرتّجدّ اّتفوّ ولمّ .ّ‘حافظهما
تبعتهّازدادّتعجبيّمنّهذهّالمفاجأةّومنُّحسنّذوقهّوحالوةّصوتهّوكمالّهيئتهّّاتهّولمّ محادث

،ّطرقّبابهّففتحّلهّخادمّحبشيّحتىّوجدتّنفسيّعندّبابّمنزلّظريفبرهةّوجيزةّّولمّتمض
(.ّوكانتّتحيته15:46ّالقرآن)ّ"ادخلوهاّبسالمّآمنين"ّأمرنيّباتباعهّقائاًل:علىّالعتبةّولماّدخلّ

أعماقّقلبيّواستبشرتّخيًراّمنّالفالّالحسنّالصادرّمنّهذهّالكلماتّالتيّّإلىنفذاّّوجاللّ ّةّ بقوّ 
ّ،ّتلكّالمدينةّالتيّلىّعتبةّأولّمنزلّدخلتهّفيّشيرازخاطبنيّبهاّوأناّواقفّع
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ّمتوفرةّّالصورةّغير
ّالغرفةّالعلياّفيّمنزلّالبابّفيّشيرازّوهيّالتيّأعلنّفيهاّدعوتهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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ّمتوفرةّّالصورةّغير
ّالغرفةّالعلياّفيّمنزلّالبابّفيّشيرازّوهيّالتيّأعلنّفيهاّدعوته
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ّمتوفرةّّالصورةّغير
ّالغرفةّالعلياّفيّمنزلّالبابّفيّشيرازّوهيّالتيّأعلنّفيهاّدعوته
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تأثيرّجو هاّسروًراّالّمزيدّعليهّوقلتّفيّنفسيّل عل يّأصلّأنّطفحّالسرورعلىّقلبيّمنّسبقّ
ةّانتظاريّالطويلةّوبحثيّّإلىبغيتيّأوّتقربنيّهذهّالزيارةّّإلى رّعليّمد  منّأبحثّعنهّوتقص 

ّوتبعتّمضيفيّ ّدخلتّالمنزل ذ ّوا  ّأنّإلىالشاق ّوبمجرد ّعليه ّالّمزيد ّشعرتّبسرور ّغرفته
ّأمرّب ّالسفرّفاستأذنتّمنهّجلسنا الطشتّواإلبريقّوأمرنيّأنّأغسلّيدايّوقدمايّمنّوعثاء

.ّثمّناولنيّمشروًباّّغسلّفيّالغرفةأل ّالماءّبنفسهّعلىّيدي  المجاورةّولكنهّرفضّوشرعّيصب 
ّمنهّّالطيفًّ ّطلبت ّبلطفه ّغمرني ّأن ّوبعد ّمنه. ّوناولني ّبنفسه ّالشاي ّوجه ز ّالسماور وطلب

ّصال ّبأن ّوقلت ّاالنصراف ّأن ّأصحابي ّووعدت ّاقتربت ّقد ّالمغرب ّمسجدّأة ّفي ّبهم لتحق
ّوأنكّتكونّقدّعل قتّعودتكّعلىّمشيئةّ ّويظهرّ’ّ:فبكلّاحترامّوهدوءّأجابنيّيلخانياإل الُّبد 

ّذلكّفالّتخفّمنّخلفّالوعد. ّأراد ّما ّّ‘أنه ّقد ّواطمئنانه عدتّأسكتانيّوقمتّفأوكانّبهاؤه
ّه ّوأخذ ّوضوئيّوابتدأتّفيّالصالة ّالصالة ّيصليّبجانبيّوأثناء ّأيًضا رتاحتّنفسيّمنّاو

ّتحي رهاّمنّغرابةّهذهّالمقابلةّومنّالبحثّالذيّتعل قتّبه.
ّ

ّالعشي ةّالسّ "ّ الموافقّهجريةّ)1260ّولّسنةّاألّىجماد5ّّابقةّعلىوكانتّتلكّالليلة
يّالشابّوكانّمضيف(.ّمايوّفيّيومّالخميس23ّويقعّيومّّميالدية1844ّمايوّسنة22ّّمساءّ

ّمنّذاّالذيّ’ّالغروبّبنصفّساعةّوسألنيّقائاًل:ّابتدأّيحادثنيّبعد
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لةًّتعتبرهّخلًفاّللسيدّكاظمّرئيًساّلكمّوهلّأعطاكمّمعلمكمّأوصا ّ‘؟فيّموعودكمّوامتيازاتّ ًّفاّمفص 
رينّهّمنّالساللةّالطاهرةّوالعترةّالنبويةّومنّذري ةّفاطمةّوأماّسن هّفأكثرّمنّالعشن ّإنعمّف’ّفقلت:

منّالعيوبّّيّوهوّمتوسطّالقامةّويمتنعّعنّشربّالدخانّوخالوأقلّمنّالثالثينّوعندهّعلمّلُدنّ 
ظرّهلّترىّهذهّالعالماتّفيّنا’ّفسكتّهنيهةّثمّقالّبصوتّجهوري:ّ‘والعاهاتّالجسمانية.

دّالعالماتّوأظهرّأنهاّجميعهاّتنطبقّعليهّفحصلتّعّ‘شخصي؟ نديّدهشةّكبيرةّوقلتّثمّعد 
نّالذيّننتظرهّهوّشخصّقدسيّليسّفوقّقداستهّوُيظهرّمنّاألمرّماّلهّقو ةّإ’ّأدب:ّلهّفي

سعةّعلمهّوكمّكانّيقولّإنّعلوميّّإلىفائقةّوشرائطهّوعالئمهّعديدةّفكمّأشارّالسيدّكاظمّ
ّجميعّماّحصلتهّلمّيكنّإال ّ ن  كذر ةّمنّالترابّفيّبالنسبةّلعلمهّكقطرةّمنّبحرّمماّوهبهّ ّوا 

وماّكدتّأتفوهّبهذهّالكلماتّحتىّشعرتّبالخوفّّ‘.اتساعّمعارفهّوالفرقّبينهماّشاسعّمقابلة
تيّ والخجلّبدرجةّلمّأتمكنّمنّإخفائهاّووبختّضميريّوعزمتّعلىّتغييرّأسلوبيّوتخفيفّحد 

ذاّأردتّأنّتؤسسّدعوتكّفإنكّإّ:نيّأقولّلهّبكلّخضوعإوعاهدتّ ّبأنهّلوّعادّللموضوعّف
قّالذيّأثقلّكاهليّوأكونّمديًناّلكّلهذاّالخالص.ّاالنتظارّوالتشوّ ّءّ بّ منّعّ ّوالّشكّتخلصني

عرفّبهماّصحةّدعوىّالموعودّبحثيّقدّجعلتّأمامّعينيّعالمتينّّأوكنتّفيّابتداءّطلبيّّو
ّّّّّوهماّأواًلّرسالةّأل فتهاّتختصّباألمورّّ
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ّالصاواأل ّالباطنية ّوالتعاليم ّواألقوالّالمتشابهة ّكاظمّحوالّالغامضة ّوالسيد ّمنّالشيخّأحمد درة

ّأنّيُّّمتّعلىّأنّالذيّيحلّ وصمّ  ّأطلبّمنه ّأمريّوثانًيا ّزمام ّالمسائلّأسل مه ّهذه مليّعلي 
ّذلكّألنيّسبقّأنّ ّلألصولّالمعروفةّفيّزماننا ّيوسفّبلغةّوطريقةّمغايرة ّعلىّسورة تفسيًرا

ليسّفيّمقدوريّفإنّالذيّيأتيّّإنّهذا’:ّمتنعّقائالًّاورةّفسطلبتّمنّالسيدّتفسيًراّعلىّهذهّال
بعديّوهوّأعظمّمنيّسيكتبّتفسيًراّلهاّبدونّأنّيطلبهّأحدّوهذاّالتفسيرّهوّأكبرّاألدل ةّعلىّ

ّ‘مقامهّوأكبرّشاهدّعلىّصدقّدعوته.رفعةّشأنهّوعلوّ
ّ

ّف" ّاألمور ّهذه ّبحل ّكنتّمشتغاًل ّأخرّىوبينما ّمرة ّليّمضيفي ّقال أمعنّ’ّ:يّعقلي
فاضطررتّإذّذاكّأنّّ‘يعنيهّالسيدّكاظمّإنماّهوّأنا؟ّيكونّالشخصّالذيالنظرّهال ّيمكنّأنّ

ّالكتابّوتتصفحهّبعينّ ّهذا أقدمّلهّنسخةّمنّالرسالةّالتيّكانتّمعيّوسألتهّهلّلكّأنّتقرأ
طلبيّوفتحّالكتابّونظرّفيّّإلىوتقصيري،ّفأجابنيّالرضاّوتصفحّعماّتجدهّفيهّمنّضعفيّ

اطبنيّوفيّظرفّبضعةّدقائقّكشفّليّعنّجميعّاألسرارّبعضّصفحاتهّثمّأغلقهّوابتدأّيخ
رّليّأيًضاّكثيًراّمنّالحقائقّ ّجميعّمعضالتهّولماّأتم ّماّأردتهّفيّبرهةّقصيرةّفس  التيّفيهّوحل 
التيّلمّتوجدّفيّكتاباتّالشيخّأحمدّوالّالسيدّكاظمّوهذهّالحقائقّالتيّلمّأسمعهاّمنّقبلّكانتّ

ّلوّلمّتكنّضيفيّلكانّموقفكّخطيًراّولكنّالرحمةّّّ’ّ:قةّثمّقالّليمبهجةّوقو ةّفائّتتلىّبطالوة
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ّمتوفرةّالصورةّغير
ّغرفةّنومّالبابّفيّمنزلهّفيّشيراز
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ّأنّيمتحةّشملتكّفإنّهللّأنّيمتحلهيّ اإل ّعندهمّمنّالموازينّفهلّننّعبادهّوليسّللعباد ّبما وه
نقصّحاشاّ ّبلّينبغيّفيّهذاّاليومّتعتبرّالحقيقةّالمشرقةّفيّباطنيّعاجزةّأوّتتهمّعلميّبال

هذهّالعتبةّوعندهاّينشدونّفضلّالرحمنّوكلّّإلىلمللّاألرضّفيّالشرقّوالغربّأنّيسرعواّ
دّفيّذلكّفهوّفيّخسرانّمبين.ّأفالّيشهدّأهلّاألرضّأنّالغرضّاألصليّمنّخلقهمّ منّيترد 

ّ ّ ّوعبادته. ّمعرفة ّهو ّبأنفسإإنما ّيقوموا ّأن ّلهم ّينبغي ّأنتًّذا ّقمت ّكما ّالجهد ّويبذلوا هم
قتّانزالّالتفسيرّعلىّواآلنّّو’ّ:ثمّشرعّيقول‘ّ،ّمحبوبهمّالموعود.تقامةّوالثباتويطلبوا،ّباالس
ّالُملكّوهوّّ-‘سورةّيوسف أولّبابّمنّتفسيرهّوأخذّقلمهّوبسرعةّالّتكادّتصد قّنزلتّسورة

كلماتهّقدّزادتهاّحالوةّالصوتّ(.ّوكانتّقو ةّتأثيرّ)المعروفّبقيومّاالسماءّعلىّسورةّيوسف
الذيّكانّيتلوهاّبهّولمّيتوقفّلحظةّأثناءّتالوةّاآلياتّالتيّنزلتّمنّقلمهّحتىّتم تّالسورة.ّ

رجاًلّوأؤخرّأخرىّوكنتّجالًساّاستمعّمأسوًراّمنّسحرّصوتهّوقو ةّبيانهّوأخيًراّقمتّوأناّأقدمّ
انصرفتّعلىّهذهّالحالّفإنّّإذا’ّائاًل:وسّقواستأذنتّمنهّفيّاالنصرافّفأمرنيّبابتسامةّبالجل

حدىّعشرّدقيقةّّ‘يقولّأنّهذاّالغالمّقدّفقدّرشده.كلّمنّيراكّ وكانتّالساعةّإذّذاكّالثانيةّوا 
ثمّّ(.ميالدية1844ّمايوّسنة23ّّهجريةّ)1260ّاألولّسنةّّىجماد5ّّبعدّالغروبّمنّليلة

ّإنّهذهّالليلةّوهذهّالساعةّسيحتفلّبهاّ’ّ:الّليق
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ّمتوفرةّّرةّغيرالصّو
ّغرفةّاستقبالهّفيّمنزلهّفيّشيراز
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مرغوبّقلبكّوأشربكّمنّّإلىامّاآلتيةّكأعظمّاألعيادّوأهمهاّفاشكرّ ّالذيّأوصلكّيّ فيّاأل
ّّ‘واصلون.ّإليهتوم،ّطوبىّللذينّهمّرحيقّكالمهّالمخ

ّ
ّوخاطبنيّبقوله"  ّوأنتّهوّأولّمنّآمنّبيّحًقاّإننيّأناّبابّّمنّيا’ّ:ثمّالتفتّالي 

نفًساّمنّتلقاءّأنفسهمّويعترفونّبرسالتيّوسينشدنيّّةأنّيؤمنّبيّثمانيّعشّرّبابّالبابّوالُّبدّ 
اّوعندماّيتم ّعددهمّيجبّانتخابّإليهمنهمّعلىّانفرادّبدونّأنّيدعوهمّأحدّأوّينب ههمّكلّواحدّ

شريفّمكةّثمّأرجعّّإلىةّلهيّ مكةّوالمدينةّوهناكّأبل غّالرسالةّاإلّإلىالحجّّإلىأحدهمّلمرافقتيّ
ّأُّّإلى ّتلكّالمدينة ّوفيّمسجد وعليكّاآلنّأنّتكتمّعنّأصحابكّوعنّكلّاألمرّظهرّالكوفة

وواظبّعلىّالدرسّفيهّواحذرّأنّّيلخانيشخصّآخرّهذاّاألمرّوواصلّاالنقطاعّفيّمسجدّاإل
لكلّمنّالثمانيّوقتّمفارقتيّللحجازّوسأعي نّّإلىرّمنّسلوككّأوّهيئتكّظهرّمكنونّهذاّالس ّ تُّ

حياءّالنفوس.رسالتهّومهمتهّوسأعرفهمّكيفيةّتبليغّكلّانفسًّّةعشّر اّأتم ّهذهّالكلماتّولمّ ّ‘مةّ ّوا 
علىّمقاومتهاّّجمعهأحسستّبوجودّقو ةّوشجاعةّالّيقدرّالعالمّبأأمرنيّباالنصراف.ّوأماّأناّف

سارةّماّأقاومّبهّهجومهمّرضّوماّعندهمّمنّقو ةّلرأيتّفيّنفسيّمنّالجبلّلوّاجتمعّأهلّاأل
. ّوحديّفكأنّالوجودّأماميّكقبضةّمنّترابّفيّيدي 

ّ
ّوفيّهذهّاالثناءّكانّالبابّيدعونيّلزيارتهّويرسلّليّذلكّّ"ّّ
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ّمتوفرةّّالصورةّغير
ّغرفةّوالدةّالبابّفيّمنزلّالبابّفيّشيراز
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ّ ّوالتّرالخادم ّالمحبة ّبرسالة ّبتالحبشي ّالليل ّأصرف ّكنت ّزرته ّوكلما ّوأبقىّحيب ّعنده مامه
مطلعّالفجرّلدىّأقدامهّمبهوًتاّمنّحالوةّحديثهّمتناسًياّالدنياّوماّفيها.ّوقالّليّّإلىمستيقًظاّ

ّثالثة’ّ:مضيفيّذاتّليلة ّمنّأصحابكّوعليكّأنّتظهرّلكلّّسوفّيأتيّباكًرا عشرّشخًصا
ّوا ّالمحبوب ّلطلب ّحياتهم ّخصصوا ّألنهم ّوشأنهم ّتتركهم ّوال ّالزائدة ّمحبتك ّأنّمنهم  ّ دع

نهمّبم ن ّ  ر مهّعلىّأنّيسيرواّباطمئنانّفيّهذاّالصراط.يمك  ّ‘هّوك 
ّ

ّعليّ" ّالمال  ّالبابّجاء ّعودتيّمنّمنزل ّفيّوقتّالفجرّبعد ّذلكّاليوم وفيّصبيحة
هّالذينّأخبرنيّعنهمّالباب.ّوفيّالحالّقمتّأصحابومعهّباقيّّيلخانيمسجدّاإلّإلىالبسطاميّ

إنكّ’:ّرورّبضعةّأيامّكل منيّالمال ّعليّنيابةّعنّباقيّأصحابهّقائالًّلهمّبواجبّالضيافةّوبعدّم
وطبًقاّألمركّقدّتركناّأوطانناّللبحثّعنّموعودناّالمحبوبّواآلنّنرىّلتعلمّع ظيمّثقتناّفيك...

فيّمالمحّوجهكّأنّالترقبّقدّانتهىّوانّاالضطرابّقدّزالّولذلكّنرجوكّأنّتخبرناّعنّسببّ
الّتطمحّفيّأنّتنالّ...ّ’ّفأجبته:ّ‘والشك.بءّاالنتظارّيًضاّمنّعّ ذلكّحتىّنتخلصّنحنّأ

دّخطواتكّويهد ّ"ّ‘روعّقلبك.ّئمنيّهذاّالمرغوبّوثقّبهّفسوفّيسد 
ّ

ّ ّعلي ّالمال  ّالحديثّّإلىفأسرع ّمن ّحسين ّالمال  ّوبين ّبينه ّدار ّبما ّوأخبرهم أصحابه
ّعّكشفّالحجابّالذيّصومّوالتضرّ وأشعلّفيّقلوبهمّالرغبةّفيّالبحثّوتفرقواّللخلوةّطالبينّبال
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ّمتوفرةّّالصورةّغير
ّالدعوةّإعالنغرفةّّإلىمّالمؤديّالسلّ 
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حالّبينهمّوبينّمعرفةّمحبوبهم.ّوفيّثالثّلياليّالخلوةّبينماّكانّالمال ّعليّالبسطاميّمستغرًقاّ
أنّّىإلكّأمامهّفتبعهّوهوّمأخوذّمنّبهجتهّفيّالصالةّرأىّرؤياّفظهرّأمامّعينيهّنورّتحرّ 

مغتبطّفرًحاّوفتحّّمحبوبهّالموعودّفانتبهّفيّتلكّالساعةّفيّنصفّالليلّوهوّإلىأدىّبهّذلكّ
ّوارتمىّفيّأحضانهّوعانقهّالمال ّحسينّبغايةّالمحبةّقائاًل:ّحسينّالمالّ ّإلىبابّمخدعهّوأسرعّ

ذهبّالمال ّحسينّالحمدّهللّالذيّهداناّوماُّكناّلنهتديّلوالّأنّهداناّ ."ّوفيّفجرّذلكّاليومّ"
ّعليّ ّالمال  ّوحي اهماّّإلىيتبعه ّعلىّالبابّفعرفهما ّالحبشيّواقًفا ّذلكّالخادم منزلّالبابّفرأيا

نهّسيحضرّفيّإ’ّ:قبلّالفجرّأمرنيّسيديّأنّأفتحّبابّالمنزلّوأنتظرّعلىّعتبتهّقائالًّ"ّ:قائالًّ
ّ"‘مّ .دخالّبسالمّباساسميّرح بّبهماّوُقلّلهماّاالصباحّباكًراّضيفانّفب

ّ
ّتختلفّ ّحسينّولم ّالمال  ّبمقابلة ّالبابّشبيهة ّعليّالبسطاميّمع ّالمال  وكانتّمقابلة

ّإال ّ راهينّعلىّرسالةّالبابّبينماّفيّبفيّأنّالمقابلةّالسابقةّكانتّتدورّحولّالحججّوالعنها
ّالق ّتلك ّأثر ّمن ّبالحياة ّالغرفة ّوامتألت ّالت ام ّوالخشوع ّالخضوع ّروح ّسادت ّالدفعة وةّهذه
ّبدورهّالسماوية.ّوكذلكّوجدّكلّواحدّمنّمرافقيّالمال ّعليّاالثنيّعشرّاآلخرينّمحبوبهّكلّ 

عيهّوجد ّ  ّالبعضّفيّالرؤياّوالبعضّاآلخرّأثناءّوبكاملّس  ّفرآه ّه أثناءّصلواتهّومنهمّمنّوجده
ّوكملّمنهمّسبعةّعشرّحرًفاتأم التهّوتشرّ  ّي نواّوعُّّفّهؤالءّبحضرةّالبابّوُدعواّبحروفّالحي 
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ّللبابّوُأمناءّلدينهّوناشرينّلنفحاته.ُّرسالًّّ
ّ

ّالبابّأثناءّمحادثتهّ قدّآمنّسبعةّعشرّحرًفاّمعّالمال ّحسينّذاتّليلةّقائاًل:ّ"وتكلم
ّيبقّإالّحرفّواحدّإل ّللواءّدينّ ّولم ّلدعوةّوانضموا ّالحروفّالقيام ّفعلىّهؤالء ّالعدد تمام

ّليكملّالعدد."ّةرفّاألخيرّفيّالليلةّالقادماألمرّوتأسيسّدينّ ّوسيأتيّالح
ّ

حسينّإذّّالمالّ بّمتبوًعامنزلهّّإلىففيّاليومّالتاليّفيّالغروبّبينماّكانّالبابّراجًعاّ
ُبغيتهّّإلىكانّقدّوصلّإذاّوعانقهّوسألهّحسينّظهرّشابّعليهّغبارّالسفرّواقتربّمنّالمال ّ

يترقبّووعدّبارشادهّفلمّيقبلّذلكّالشابّأنّروعهّوطلبّمنهّأنّيهد ئّفاجتهدّالمالّحسينّأنّ
ّّإلىيلتفتّ هّنظره ّتكتمّعني.ّفإنيّأعرفهّمنّ"ّ:حسينّالبابّوقالّللمالّ ّإلىُنصحهّووج  لماذا

نيّأشهدّفيّسر يّأنهّالّيقدرّ ."ّفدهشّأنّيد عيّأنهّالحقّ ّحدّخالفهّفيّالشرقّوالغربأهيئتهّوا 
هّأنّيضبطّحواسهّحتىّيأتيّالوقتّالذيّيقدرّفيهّوطلبّمنّإليهالمال ّحسينّمنّكلماتهّواعتذرّ

ّدارّبينهّوبينّذلكّالشابّمنّالحديثّ ّنحوّالبابّوأخبرهّبما أنّيبوحّلهّبالحقّوتركهّمسرًعا
ّالباب ّالشابّ"ّ:فأجابه ّذلك ّنتحادثّمع ّالروح ّعالم ّفي ُّكنا ّفاننا ّالمسلك ّذلك ّتدهشّمن ال

ّأمامنا."حضرهّوأّإليهونعرفهّمنّقبلّوكناّننتظرّقدومهّفاذهبّ
ّّّّّّ

وقدّكملّعددّالتالميذّالمنتخبينّبقبولّالقدوسّلدعوةّالبابّواسمهّمحمدّعليّوينتميّ
ّّّساللةّّإلىمنّطرفّوالدتهّ
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مازندرانّوامتازّعنّبقيةّّإقليمالحسنّأكبرّأحفادّالرسولّوكانّمولدهّفيّبارفروشّفيّّماماإل
كانّاألمرّشيرازّواعتنقّّإلىاّوصلّالقدوسّ.ّولماألخالقاألصحابّبالهدوءّوالسكينةّودماثةّ

يماًناّلهّمنّالعمرّاثنانّوعشرونّعاًما.ّومعّصغرّسن هّأظهرّشجاعةّنادرةّ ّإليهلمّيصلّّاتامّ وا 
ّأحدّخالفهّمنّاتباعّمواله.

ّ
)وكانتّمنُّذري ةّالمال ّّأماّجميعّحروفّالحيّفقدّتشرفواّبحضورّالبابّماّعداّالطاهرة

ابّعلىّالعينّووافقّالبّاهاّالسيدّكاظمّالرشتيُّقر ةشهرُّأسرّقزوين(ّودعصالحّالبرقانيّمنّأ
ّف ّلها ّيقولّّرسلتّلهألقبّالطاهرة ّأن ّعليّوطلبتّمنه ّمحمد ّالمدعو ّأختها ّزوج ّمع خطاًبا

ّّ:للباب
ّاعتلىلمعاتّوجهكّأشرقتّّّّّّّّّّّّّوضياءّطلعتكّ"
ّى."بلّقلناّألستّبربكمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّقلناّبلىّتلاق

ّ
ّالبابّ ّأما ّفاسمه ّشيراز ّفي ّوُول د  ّمحمد ّعلي ّمحرّ السيد ّشهر ّأول ّفي ّسنة 1235ّم

ّالرسولّوأعلنّإلىة(ّمنّبيتّمشهورّبالشرفّواالنتماءّميالديّ 1819ّأكتوبرّسنة20ّّةّ)هجريّ 
وأربعةّأيام.ّوتوفيّوالدهّمحمدّّوعشرينّسنةّوأربعةّأشهرّابعدّأنّبلغّمنّالعمرّخمسًّّدعوته

ّالسيدّعليّأحدّالشهداءّفيّاألمر.ّوسلمهّخالهّرضاّوهوّ فل هّخالهّالحاجّالميرزا ّإلىطفلّوك 
عاديّألنيّأشاهدّفيهّّتهّكطفللالّيمكنّمعام"ّ:همعلمّيدعىّالشيخّعابدّومماّقالّعنهّمعلمهّأنّ 

ّ."ّوكانتّتظهرّعليهّيوًماّفيوًماقو ةّعظيمة
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خراجهّمنّإّإلىخالهّّاأخيرًّّبشريةّحتىّاضطرّ والخارجةّعنّحدودّالّعالئمّالحكمةّالفائقةّالحدّ 
ّالقليلون.ّّاّإالّ إليهالّيصلّشراكهّمعهّفيّالتجارةّوفيهاّأظهرّنجابةّوعظمةّوقو ةّاّ المدرسةّّو

ّّّّ
ّ ّله ّوالعشرينّتزوجّالبابّوول د ّسنينّوفيّسنّالثانية ّبضعة ّاوبعد ّ–بنّيدعىّأحمد

الغةّوسريعّالكتابة.ّبزائدّالفصاحةّوالّاكنًّساّاتوفيّوهوّطفل.ّوكانّالبابّوسيمّالطلعةّحليمًّ
عبارةّّتقدرّأيّ ّطفّوكمالّالُمحي اّمماّالكانّدائًماُّيرىّبهيئةّالخشوعّوالخضوعّواالنجذابّواللّ 

علىّوصفه.ّوكانّالجميعّيشهدونّبطهارةّأخالقهّونبالةّصفاتهّونكرانّذاتهّوشدةّصدقهّوتقواهّ
ّأنّ  ّيؤكدون ّأصدقاؤه ّفاهًّوكان ّيفتح ّلم ّالمتدينينّه ّيسر  ّوكان ّالقلوب ّأعماق ّحر ك ّبما ّإال ا

ّاحترامهّللرسولّواألئمةّوأصحابهمّفيّكلّعباراتهّوفيّالوقتّنفسهّكانّفيّ المتمسكينّلشدة
ّأحاديثهّالخاصةّيبهجّأرواحّالمستمعينّوُيحدثّفيهمّاشتعااًل.ّ

ّ
ّوالعب ّوفيّوقتّالصالة ّفيّبوشهر ّالبابّيصرفّغالبّأوقاتّالتجارة ّكانّوكان ادة

ّجهةّطهرانّشمااًلّحيثّسوفُّيشرقّكوكبّالحقّعلىّالعالم.ّإلىيتوجهّدائًماّ
ّ
ّّّ ّلمرافقته ) ّالحي  ّحروف ّمن ّعشر ّ)الثامن ّالقدوس ّالباب ّللمال ّّإلىاختار ّوقال مكة

وقمّلتبليغّأمريّوالّتخفّألنّرّالذيلّنّأيامّاجتماعناّقدّقاربتّاالنتهاءّفشم ّ إ"ّ:بشروئيالحسينّ
ّنصر.ّإلىيساعدكّويحيطكّبحفظهّوينقلكّمنّنصرّّربّالعهد
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استيقظواّاستيقظواّقدُّفتحّبابّ ّوسطعّ’ّف سرّفيّالبالدّوُقمّعلىّالنداءّبصوتّمرتفعّوقل:
ّاألنورّالص ّ ُّأمم ّيا ّالطريقّأمامه ّفمه دوا ّالعالمّوظهرّالموعود رضّوالّبحّبأشعتهّعلىّجميع

طهرانّفيّّإلىاّتصلّولمّ ‘ّواّأعينكمّعنّساطعّبهائه.تحرمواّأنفسكمّمنّبدائعّفضلهّوالّتغمض
ّلوُّكشّ  ر  حضرةّبهاءّ (ّوأصبوّّإلىشارةّإاتّعدنّ)جنّ ّإلىنقلبتّاألرضّالّفّ تلكّالمدينةّس 

ّأنكّسوفّتشاركّفيّذلكّالفضلّوتعترفّببهائهّومجده."ّإلى
ّ

رورّوأمرهّأنّوكذلكّأحضرّالبابّالُمالّعليّالبسطاميّوتكلمّمعهّبكلماتّالمحبةّوالس
رادةّالمولىّومستعدّألنّيسفكّدمهّفيّسبيلهّوأخذّيتكلمّيسافرّويبلغّأمرهّفذهبّوهوّمستسلمّإل

ّ ّووج هوا ّعليه ّفقاموا ّالبابّبالّخوفّوالّوجل ّباألغاللّّإليهعنّظهور ّوأوثقوه إهاناتّشديدة
هّأثناءّتقدّالبعضّأنّ ويعنيةّيالقسطنطّإلىنهُّنفيّإدعّالسجنّهناك.ّويقالّّوبغدادّوأُّّإلىوأرسلوهّ

الطريقّمرضّوتوفيّويعتقدّالبعضّاآلخرّأنهّتجرعّكأسّالشهادة.ّومهماّيكنّأمرّختامّحياتهّ
ّفهوّأولّمنّتألمّوضحىّفيّسبيلّ ّوأولّمنّوضعّحياتهّعلىّمذبحّالتضحية.

ّ
ّوأمرّكلّواحدّبمهمةّخاصةّوودعهمّقائالًّ ّياّأصحابي"ّ:ودعاّالبابّباقيّحروفّالحي 

ّمنكمّأنّ ّه.ّفعلىّكل ّ كمّمختارونُّأمناءّعلىّسرّ ن ّاّ أنتمّحاملونّللواءّ ّفيّهذاّاليومّّوّزاءعاأل
ّّّصفاتّ ّوأنّتتجلىّفيّأقوالهّوأفعالهّعالئمّالصدقّّمنهّتظهر
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ّمتوفرةّالصورةّغير
ّعلنّفيهّدعوتهّأالمدخلّلمنزلّالبابّفيّشيرازّالذيّ
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ّمتوفرةّالصورةّغير
ّنّلمنزلّالباباصليالبابّوالشباكّاأل
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ّمتوفرةّالصورةّغير
ّشجرةّالبرتقالّالتيّغرسهاّالبابّفيّحديقةّمنزلهّفيّشيراز
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ّمقصوالقوّ  ّبنبالة ّتشهد ّجسمكم ّأعضاء ّحتىّأن ّوالعظمة ّوصدقّدة ّحياتكم ّوطهارة إيمانكمّكم
تفكرواّفيّنّهذاّهوّاليومّالذيّتكلمّعنهّ ّفيّكتابهّ)القرآن(.ّإمنزلتكمّألنيّأقولّلكمّّوعلوّ 

ّ ّالمسيح ّإلّإلىكلمات ّبالقيام ّيأمرهم ّوهو ّلهم ّقال  ّ ّأمر ّلتبليغ ّأرسلهم ّعندما تمامّتالميذه
ّالمأموريةّالمكلفينّبها ّفليكنّإن كمّ’: ّالجبل. ّالليلّالموقدةّعلىّذروة كالنارّالمشتعلةّفيّظالم

ّأمامّجميعّاأل ّانقطاعكمّعلنوركمّساطًعا ّأخالقكمّوشدة ىّشأنّيتقربّأهلّنظارّولتكنّطهارة
الروحانيونّعليكمّأبناؤهّفأنتمّّإليهاألبّالسماويّمنبعّالطهارةّوالفضلّويتعرفونّّإلىاألرضّبهاّ

ّ ّأن ّفأنتم ّبعظمته ّوتشهدوا ّفضائله ّبأعمالكم ّملحّاألرضّتظهروا ُّيملّ فإذا ّفبماذا ّالملح ّّ.حفسد
ّفالّتنتظرواّمكافأةّمنّأهلهاّإذاّدخلتمّمدينةّلتبليغّأمرّ أن كمّيجبّأنّيكونّانقطاعكمّبحيثّ

ّ ّمنها ّخرجتم ّإذا ّبل ّفانفضوا ّكذلك ّطاهرين ّدخلتموها ّفكما ّأقدامكم ّمن ّمنهاّاالغبار خرجوا
ّإطاهرينّألنيّالحقّأقولّلكمّ ّالسماويّمعكمّوينظرّاليكمّن  ّأباكم ّفإذا ّأمناءّألمره فإن هّكنتم

ّإفياّحروفيّالحقّأقولّلكمّ‘ّألرض.يديكمّكلّثروةّالعالمّويرفعكمّعلىّحكامّوملوكّايدفعّأل ن 
ّمنّأيامّالرّ  سلّالسابقينّفأنتمّشهداءّفجرّيومّ ّالموعودّالشاربونّمنّهذاّاليومّهوّأرفعّوأجل 

درانّالشهواتّفيّهذهّالدنياّواجعلواّزينتكمّفضائلّالمألّأكأسّوحيهّالمختومّفاغسلواّقلوبكمّعنّ
ّيهاّالعبادةّالمقرونةّعلى...ّفقدّانتهتّاأليامّالتيّكانتّفاأل
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كانتّّإذاعرشهّإالّّإلىبالكسلّوالفتورّكافيةّواآلنّقدّأتىّالوقتّالذيّالّتصعدّفيهّاألعمالّ
هذاّّإلىكانتّخاليةّمنّأثرّالدنسّ...ّفقدّدعاكمّربكمّّإذاطاهرةّنقي ةّوالّتكونّمقبولةّلديهّإالّ

ةّأرضيةّفأنتمّالحروفّاألولىّالتيّكلّرغبةّوشهّوأقدامكمُّدستمّتحتّإذاّّإليهالمقامّوستصلونّ
ّ  ّأنّالّتعوقكمّالشؤونّاألرضيةّوالّالشهواتّّإلىنبتتّمنّالنقطةّاألولىّ)الباب(ّفتضرعوا

ّذلكّاليومّفمستورّالّينكشفّاآلنّألنّ يومّعظيم.ّوأمّ ّءعدكمّلمجيالدنيويةّألنيّأُّ مولودّّاّسر 
ّيفوقّأعقلّّو ّالجديد ّاأذلكّاليوم ّفيّجميعّالجهاتّوأعدّ شرفّالناسّفيّهذا اّّولزمانّفانتشروا

ّب ّلمجيئه ّّطاهرةّ ّوقلوبّ ّثابتةّ ّقدامّ أالطريق ّتنظروا ّّإلىوال ّاجعلوا ّبل ّدائًماّأضعفكم نظاركم
لهكمّمنّربكمّّالقوةّالقاهرةّإلىمتوجهةّ ّالقدير."ّوا 

ّ
صّلكل ّ إيمانّبهذهّالكلماتّأحيىّالبابّ تبليغّيقومّفيهّعلىّالاّإقليمًّمنهمّّتالميذهّوخص 
ّأنّيمتنعواّعنّاإل ّفقطّبأنّبابّالموعودّقدّّإلىشارةّوأمرهمّجميًعا اسمهّوشخصهّوأنّينادوا

نّحجتهّكاملةّوبرهانهّقائمّوأنّكلّمنّيؤمنّبهّفقدّآمنّبجميعّأنبياءّ ّومنّأنكرهّفقدّأانفتحّّو
ّّأنكرّأولياءه.
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 الفصل الرابع 
 طهران إلىحسين  سفر المال  

ّ
ّالبابّتتردّ وكانتّالكلماتّال حسينّأثناءّسياحتهّفأينماّّدّفيّآذانّالمالّ تيّخاطبهّبها

ّإليهذهبّوفيّأيّمجمعّكان،ّكانّيخاطبّالجمهورّبكلّجرأةّويبلغهمّالرسالةّالتيّعهدّبهاّ
هّيدعوناّبكلّن ّإحسينّبكلّجرأةّوجهالةّبقولهمّّالسيدّالمحبوبّوشرعّالناسّيعارضونّآراءّالمالّ 

ّذوّكتابّسماويّولكنّالمالّ أن هّيدّآخرّأقوىّوأثبتّويقولّعنّصاحبهّقو ةّوشجاعةّألمرّجد
ّإصفهانعداءّواستمرّفيّعملهّبدونّأيّعائق.ّومنّبينّأشرافّحسينّلمّيقعّفريسةّلتدابيرّاأل

ّ ّاالعظم. ّبالغصن ّابنته ّاقترنت ّالذي ّالنهري ّعلي ّمحمد ّالميرزا ّباألمر ّاعترفوا زواجّ)الذين
ّانمّ(.حضرةّعبدّالبهاءّبمنيرةّخ

ّ
ّإلىنصًراّللبابّوآمنّالعديدونّوسافرّمنّهناكّّإصفهانّإلىوكانتّرحلةّالمال ّحسينّ

ّإلىا.ّووصلّالمال ّحسينّپّرپكاشانّوكانّأولّمنّآمنّفيّكاشانّالحاجّميرزاّجانيّالملقبّ
امنار.ّومماّرواهّالميرزاّپطهرانّونزلّفيّإحدىّغرفّمدرسةّالميرزاّصالحّالتيّتسمىّبمدرسةّ

سمعتّالمال ّمحمدّالمعلمّأحدّأهاليّنورّوالذيّكانّ"ّأخّحضرةّبهاءّ ّماّيأتي:ّكليمّىموس
ّّ-أيّمدرسةّالميرزاّصالحّفيّطهرانّ-قاطًناّفيّنفسّالمدرسة
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ّمتوفرةّّالصورةّغير
ّاآلقاّكليمّأخّحضرةّبهاءّ 
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ّ ّأنّ ’يقول: ّأجبت ّموطني ّعن ّسألني ّولما ّغرفته ّفي ّحسين ّالمال  ّزرت ّإنني ّفيّي ّنور من
ّمازندران ّقائالًّ‘ ّبزّر’ّ:فسألني ّالميرزا ّالمرحوم ّعائلة ّأفراد ّبين ّمن ّاليوم ّيوجد ّهل ّگأخبرني

ّالذيّاشتهرّبالنّ  ّ)والدّحضرةّبهاءّ ( مّمقامهّفيّحفظّهذاّخالقهّوآدابهّوعلومهّمنّقاأوري 
ّاأل’ّ:فأجبته‘ّ؟البيتّالشهير قّالتيّاشتهرّبهاّخالنعمّيوجدّبينّأنجالهّاآلنّمنّامتازّبسمو 

ّبأنّ  ّوحري ته ّوشفقته ّومحبته ّكعبه ّوعلو ّحياته ّبطهارة ّبرهن ّوقد ّالشريفّلذلكّوالده. ّالسليل ه
ّجبته:أوسألنيّعنّرتبتهّف‘ّهّيؤاسيّالفقيرّويطعمّالجائع.ن ّإ’ّفسألنيّعنّأعمالهّفأجبته:‘ّالوالد.
يّوعمرهّثمانّوعشرونّاّاسمهّفحسينّعلهّصاحبّالمسكينّوالغريبّوأمّ ليسّلهّلقبّسوىّأنّ ’

ّالسرورّالتيّكانتّتبدوّ‘ّسنة. ّمنّحالة وكانّالمال ّحسينّيسألّأسئلتهّبلهفّوكنتّمتعجًبا
ّبوجهّعليهّعندماّكانّيسمعّاإل مفعمّبالسرورّواالطمئنانّوقالّجابةّعنّكلّسؤالّثمّالتفتّالي 

ّ’ّ:لي ّتوصل ّلكّأن ّمني؟ّإليههل ّوديعة ّومرحًبا.’ّ:فأجبته‘ ّنعًما ّفيّقطعةفأعطا‘ ّملًفا ّني
ّقائالًّ ّوزاد ّالفجر ّعند ّباكًرا ّله ّأسلمها ّأن ّباإلإ’ّ:قماشّوأمرني ّتكرم ّفذا ه.أجابة ّبرد  ‘ّعلمني

منزلّحضرةّبهاءّ ّّإلىفأخذتّمنهّالملفّوعندّطلوعّالشمسّذهبتّلتنفيذّرغبتهّفلماّوصلتّ
ىّذهبّداخلّالمنزلّوجدتّأخاهّالميرزاّموسىّواقًفاّبجوارّالبابّوماّكدتّأعلمهّبمهمتيّحت

ًباّبي.ّفدخلتّ الميرزاّموسىّالذيّوضعهّأمامّحضرةّّإلىمتّالملفّحضورهّوقدّ ّإلىوعادّمرح 
ّبهاءّ ّفأمرنيّ
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بالجلوسّوفتحّالملفّونظرّفيّمحتوياتهّوابتدأّيقرأّبعضّعباراتهّبصوتّمرتفعّوجلستّمفتوًناّ
ّقراءةّص أخيهّوقالّّإلىالتفتّحيفةّمنّالملفّمنّاستماعيّلحالوةّصوتهّونغماتهّوبعدّأنّأتم 

ليسّكلّمنّيعتقدّبالقرآنّويعترفّبمنبعهّالسماويّالّيسعهّأنّيترددّأياّموسىّماذاّتقولّ’ّ:له
الّفهذهّالكلماتّقدّتجلتّبنفسّالقوةّالمحييةّلألّأنّ ّولوّلحظةّفي فيّحكمهّّئهّيخطن ّإرواحّوا 

المال ّحسينّهدي ةّّإلىمرنيّبأنّآخذّمعيّهّأأنّ ّالّ إولمّيزدّعلىّذلكّ‘ّويضلّعنّصراطّالعدل؟
وكانّالشايّوذلكّالنوعّمنّالسكرّنادرينّ).ّتهالشايّوأنّأبل غهّتقديرهّومحبّ ّمنّالسكرّوعلبةّمن
ّيرانّوكانّيتبادلهاّالعظماءّبرسمّالهدايا(.إفيّذلكّالوقتّفيّ

ّ
ّبالفرحّورجعتّ"ّّ ّحسينّوسلّ ّإلىفقمتّمفعًما ّوأبلغتهالمال  ّالهدي ة ّأشدّ ّمته ّفما ّالرسالة

ةّتأثرهّفقامّعندّابالغهّالرسالةّعلىّّذّ إفرحهّواغتباطهّ ذاكّفالّتقدرّالكلماتّأنّتعب رّعنّشد 
سهّوأخذّالهديةّمنّيديّوقبلهاّبلهفّشديدّثمّعانقنيّوقبلني.ّوقدّكنتّمتعجًباّأقدميهّوأحنىّّر

جمعتّهذينّالروحينّمنّسلوكّالمال ّحسينّوقلتّفيّنفسيّماذاّعسىّأنّتكونّالصلةّالتيّ
ّهذاّ ّمثل ّحسين ّالمال  ّمن ّظهر ّولماذا ّقلبيهما ّفي ّالحارة ّالصحبة ّهذه ّمثل ّالذيّأشعل وما

ّالّّحضرةّبهاء ّمعّأنّأب هةّالملكلمثلّهذهّالهديةّالبسيطةّمنّطرفّالسرورّعندّنظرهّ والعز 
ّّأهميةّلهماّفيّنظرهّوكنتّمتحي ًراّفيّفكريّولمّأتمكنّمنّحلّ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



62 

ّز.ّذلكّاللغ
ّ

الّتخبرّأحًداّ’ّ:خراسانّوعندّالوداعّقالّليّإلىنّحسيّولمّتمضّأيامّحتىّسافرّالمالّ "
الذينّيحسدونهّعلىّّبماّسمعتّوشاهدتّفاجعلّذلكّسر اّمكتوًماّفيّصدركّوالّتفشّاسمهّألنّ 

ّلضرّ  ّسيقومون ّويغنىّمقامه ّالمستضعفون ّيرفع ّفبواسطته ّيحفظه ّأن ّالقدير  ّ ّواطلبّمن ه
ّاألمرّمحجوًباّاآلنّعنّأنظارناّفعليناّأنّنرفعّنداءّهذاّاليومّالفقّر ّالمساكينّوسيبقىّسر  اءّويعز 

ّاأل ّجميع ّوندعو ّالجديد ّواألقوام ّهذهّّإلىمم ّفي ّالكثيرون ّيفدي ّوسوف ّالربانية ّالرسالة هذه
هاّالمدينةّأرواحهمّفيّهذاّالسبيل.ّومنّهذهّالدماءّترتويّشجرةّ ّوتنموّحتىّيستظلّفيّظلّ 

ّ‘"جميعّالخالئق.
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 الفصل الخامس 
 مازندران إلىرحلة حضرة بهاء هللا 

ّ
نورّفيّكانّأولّماّقامّبهّحضرةّبهاءّ ّمنّالرحالتّلنشرّتعاليمّالبابّفيّموطنهّ

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

ّإقليمعجابّكلّمنّعرفه.ّولماّزارّحضرةّبهاءّ ّّإوكرامتهّالتيّالّتدانىّورتبتهّالعاليةّموضعّ
ّغفيرّمنّالمّو ظفينّواألعيانّفيّتلكّالناحيةّورحبواّبهّالترحيبّالالئقّنورّحضرّلمقابلتهّجم 

ّمنهّشيًئاّعنّحياةّالشاهّّووكانواّجميًعاّمشتاقينّأل عمالّالوزراءّوأمورّالمملكةّنظًراّّأنّيعلموا
للمركزّاالجتماعيّالذيّكانّيشغلهّفلمّيظهرّلهمّحضرةّبهاءّ ّاهتماًماّخاًصاّبهذهّاألحوالّ

ّ ّدعاهم ّّإلىولكنه ّّواألمر ّبليغ ّونطق ّفصاحة ّبكل ّاّ الجديد ّيستمعون ّالذين ّوكان ّإليهقناع
مورّالتيّهيّمنّخصائصّعلماءّالدينّمّاهتمامّرجلّفيّمقامهّومركزهّلأليندهشونّمنّعظي

وكانواّيجدونّأنفسهمّمضطرينّلالعترافّبرجحانّأدل تهّوغيرّقادرينّعلىّالتقليلّمنّأهميةّذلكّ
ّفائقة ّبقدرة ّيبينه ّالذيّكان ّأفكارهّّاألمر ّومتانة ّوحماسة ّفيّالعلوم ّكعبه ّبعلو ّيعجبون وكانوا
ةّانقطاعهّوتبتله. ّويتأثرونّمنّشد 
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وكانّكلّمنّيتشرفّبحضورّحضرةّبهاءّ ّأوّيسمعّمنهّدعوةّالبابّورسالتهّيتأثرّّّ
المعلمّفضائلّّا عالنذاعةّالكلمةّبينّأهلّنورّّواّ ىّشأنّيقومّعلىّنشرّّووينجذبّمنّبيانهّعل

ّمنّ ّبهاءّ ّوانتبهوا الشهير.ّوهرعّالجميعّمنّموطفينّومزارعينّوعلماءّعلىّمسكنّحضرة
.ّوكانتّزيارةّحضرةّبهاءّ ّلنورّذاتّنتائجّإليهغفلتهمّوآمنّالكثيرونّباألمرّالذيّكانّيدعوّ

ّ نتّاألمر ّومك  ّنورّوحر كّأرواحهمّباهرة ّوكسبّقلوبّأهل ّالزائد. ّاالنتشار ّمن ّالنشأة الجديد
ّبراهينهّ ّومنطقي ة ّووقارّهيئته ّالجذ ابة ّحياتهّوفصاحته ّبطهارة ّالدينّالجديد ّتحتّلواء وأدخلهم

يظهرّمجدهّّوّاألمرّالجديدّإلىوعالئمّمحبتهّوهكذاّكانّتأثيرّكلماتهّوأفعالهّوأقوالهّوهوّيدعوّ
الروحانيةّالتيّكانتّتصدرّّمنّأمواجّالقو ةّىنّالشجرّوالحجرّيحينورّحتىّكألمواطنيهّفيّ

هاّبلسانّحالهاّتناديّشياءّقدّاستمد تّقو ةّواكتسبتّحياةّجديدةّوكأنّ منّشخصهّوكأنّجميعّاأل
جمالّ ّوبهائهّفقدّظهرّوجاءّبكلّمجده."ّواستمرّأهاليّنورّبعدّّإلىانظرواّ"ّبأعلىّالنداء:
أنواعّاالضطهادّّبهاءّ ّلهمّفيّنشرّاألمرّوتثبيتّأسسهّوتحملّالكثيرّمنهمّأشدّ فراقّحضرةّ

ّالب ّوشرب ّفيألجله. ّسرور ّبكل ّالشهادة ّكأس ّمازندرانّّعضّاآلخر ّبالد ّواشتهرت سبيله.
ّاإل ّقبلتّالرسالة ّكانتّأولّبالد ّبأنها ّنور ّبالد ّاأللهيّ وخاصة ّمنّبينّجميع ّفيّة يرانّإقاليم

ّسطعتّعليهاّأشع ةّشمسّالحقيقةّالتيّارتفعتّفيّشيرازّوكانّّلّأرضّ وكانتّأوّ 
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ّليضيءّويشرقّّإقليم ّارتفاعّوظهورّنجمّالهدايةّالربانيةّأخيًرا نورّأولّالبلدانّالتيّأعلنتّنبأ
ّكلها.ّبنورهّعلىّاألرض

ّ
بهاءّ ّيسبحّفيّمحيطّّّرأىّوالدهّالوزيرّفيّالرؤياّأنّ ولماّكانّحضرةّبهاءّ ّطفالًّ

ّلهّوكانّجسمهّيلمعّعلىّالمياهّبضياءّأنارّالبحرّوكانتّشعراتهّالسوداءّالحالكةّالمتدليةّ الّحد 
بطرفّشعرةّوحامتّحولهّجملةّأسماكّتعل قّكلّمنهاّاألمواجّحولّرأسهّفوقّالمياهّتسبحّعلىّ

توجهّومعّوفرةّعددهاّأينماّمنّشعراتهّبكلّثباتّوجميعهاّقدّبهرهاّضياءّوجههّفكانتّتتبعهّ
ةّتعلقهاّبشعرهّلمّتنفصلّمنهّشعرةّواحدةّولمّيحصلّلجسمهّأيّضررّبلّكانّيتحركّفوقّوشدّ 

ّالمياهّبغيرّمشق ةّوبدونّعائقّوالجميعّيتبعونه.
ّ

ذّتأثرّالوزيرّمنّهذهّالرؤياّاست رهاّرجاءّليفسّ حالمّمشهوًراّفيّتلكّاألًراّلألدعىّمفسّ وا 
ّأيهاّالوزيرّإنّ "ّ:حياةّحضرةّبهاءّ ّالمستقبليةّبجاللّإليهلهّفقالّهذاّالرجلّالذيّكأنهّأوحىّ

نّابنكّسيعلوّعليهّوحيًداّفريًداّوالّيعوقهّعائقّذيّرأيتهّإنماّهوّعالمّالوجودّواّ البحرّالمحيطّال
سماكّالعديدةّهيّاّاألاّوالّيقدرّأحدّأنّيقفّفيّسبيلّتقدمه.ّوأمّ إليهتوجهّعنّأيةّجهةّيريدّال

قوامّالذينّسيجتمعونّحولهّويتعل قونّبهّوبقدرةّممّواألعبارةّعنّاالضطرابّالذيّسيحدثّبينّاأل
ّحمايةّ ّالقديرّالّينالهّأذىّمنّهذاّاالضطرابّبلّيبقىّسالًماّعالًياّبمفردهّعلىّبحرّالحياة."
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رّّّ ّالمفس  ّالتعبيرّأوصلوا ّنظرّّحضرةّبهاءّ ّإلىوبعد ّوجههّوتقاطيعهُّسحّإلىفلما ر 
ّوُبهّ  ُّتنبىءّعنّبهاءّمنّجمالّطلعته ّمنّلمحاتّوجهه ّوكانتّكلّلمحة ّمنُّحسنّسيماه ر 

طرائهّلحضرةّبهاءّ ّبدرجةّأنّالوزيرّأصبحّمنّذلكّالتاريخّإعجابهّوشدةّّإكانّعظيمّباطنهّّو
ّتعلًقاّبنجلهّوكانّماّتكلمّبهّذ ثقتهّبهّوأصبحّكيعقوبّّرّقدّأنعشّآمالهّفيهّوقوّىلكّالمفس ّ أشد 

ّالّسعادةّابنهّيوسفّيكتنفهّبحمايةّمحبته.إالّيرىّ
ّ

محمدّشاهُّيظهرّاحتراًماّشديًداّلحضرةّبهاءّ ّوكانّالحاجّالميرزاّآقاسيّرئيسّوزراءّ
ولكنّفيماّبعدّحاولّأنّيعاندهّووجدّنفسهّأخيًراّعاجًزاّتماًماّكلماّحاولّإلصاقّتهمةّبه.ّوقدّ
ظهرتّرئاسةّحضرةّبهاءّ ّعلىّمعانديهّفيّكثيرّمنّالحوادثّوأوجبتّانتصاراتهّلهّصيًتاّ

ّالجهاتّودهشّال ّفيّجميع ّوشهرًة ّفيّاناسّعلىّومقاًما ّالباهر ّمنّنجاحه ختالفّمقاماتهم
وأنّتكونّهيّالتيّأوجبتّّالخروجّسالًماّمنّأعظمّالمخاطر.ّوفكرواّأنّالعنايةّالربانيةّالُّبدّ 

طمعّوغرورّوخيانةّالذينّّإلىحضرتهّوالّمرةّواحدةّسالمتهّفيّجميعّهذهّالحوادثّولمّيخضعّ
ّأنّ  ّمع ّوفحوله ّالمخاطر. ّبأعظم ّمحاًطا ّكان ّلمّه ّوالدين ّالدولة ّرجال ّلكبار ّمعاشرته ّأثناء ي
ّ ّالحقّّإلىيخضع ّأمر ّعلىّاشهار ّيقوم ّفيّمجامعهم ّفكان ّعلىّمشاربهم ّيوافقهم ّولم آرائهم

ّومساعدتهّبدونّوجلّويحافظّعلىّحقوقّالمظلومينّويدافعّعنّالضعفاءّويحاميّعنّاألبرياء.
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 الفصل السادس 
ّخراسان إلىسفر المال  حسين 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
خراسانّّإلىوبعدّمقابلةّالمال ّحسينّحضرةّبهاءّ ّوانتعاشهّمنّمحادثتهّقامّبالسفرّ

أثناءّتوديعهّإياه.ّوكانّّظهرتّمنهّآثارّالقو ةّالتيّأحياهاّفيهّالبابّقليموفيّأثناءّزيارتهّلهذاّاإل
بينّويقبلونّالدعوةّبسهولة.ّوكا نّأولّالناسّفيّكلّمكانّيستمعونّلهّبلهفّويبحثونّعنهّمتعج 

ّأ ّالميرزا ّفيّخراسان ّآمن ّاإلمن ّذلك ّفي ّعصره ّعلماء ّوأعلم ّأشهر ّاألزغنديّوهو ّقليمحمد
ّ ّزادتّفيّشهرته. ّقد ّتقواه ة ّالساميةّوشد  ّباقرّالقائنيّآمنّالمّاوأيًضّوكانتّأخالقه ّمحمد يرزا

ّلمّيقدرّّقامةالذيّصرفّبقيةّحياتهّفيّاإل فيّمشهدّواشتعلتّمحبةّالبابّفيّقلبهّعلىّشأن 
ّوالخضوعّالت امّ ّوالقو ة ّمنّالشهامة ّكانّعليه ّولما ّلديه ّالتقليلّمنّأهميتها ّأو علىّمعارضتها

ائهّواجتهدّبكلّحبّ ةّألحيّ والصدقّفيّجميعّأطوارّحياتهّأصبحّمهاًباّمنّأعدائهّومنبعّقو ةّرّو
ّبنشاطّالّيفنىّ تهّالزالةّكلّعقبةّفيّسبيلّانتشارّاألمرّواستمر  آخرّنسمةّمنّحياتهّّإلىقو 

-البابية-ينةّمشهدّمعروًفاّوحتىّاآلنّباسمحتىّوقعّشهيًداّفيّقلعةّطبرسي.ّوكانّمنزلهّفيّمد
.ّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



73 

ّمتوفرةّّالصورةّغير
ّمازندرانّ–البهاءّفيّتاكورّّداخلّالغرفةّالتيّكانّيقطنهاّحضرةّعبد

This file was downloaded from QuranicThought.com



74 

 الفصل السابع 
ّمكة والمدينة إلىحج الباب 

ّ
ّال ّالقدوسّهوّّإلىجّبّعلىّالحباوعزم ّوكان ّوالدته ّفيّحماية الحجازّوتركّزوجته

،ّتلكّالمدينةّالتيّكانّفيهاّمتجرّبوشهرّإلىادمّالحبشيّوذهبّأواًلّالرفيقّالوحيدّلهّماّعداّالخ
ّم ّواهتاجّالبحرّبالعواصفّحتىّخالهّومنّهناكّاستقل  ّبطيًئا ّشهرينّسيًرا ّسارتّبهّمدة ركًبا

ة. ولمّتمنعهّمشاقّّ.ميالدية1844ّوكانّذلكّفيّاكتوبرّسنةّّرستّالسفينةّعلىّشواطىءّجد 
.ّواشتغلّالبابّباإلمالءّعلىّانتظامّومداومةّاالبتهالّوالتضرعالسفرّمنّاالستمرارّفيّالصالةّب

وكاناّيشتغالنّباطمئنانّوهدوءّحتىّفيّالوقتّالذيّّإليهنّيوحىّبهاّلواحّالتيّكاالقدوسّباأل
كانتّفيهّالسفينةّمضطربةّوالركابّمذعورينّمنّالرياحّالعاصفةّفلمّيمنعهماّذلكّعنّالعملّ

ّالعواصفّوانقالبّالبحرّوهياجه.ّوأشارّالبابّ ّمنّاشتداد هذهّّإلىولمّتتغي رّبشاشةّوجههما
لّمشاقهّويمحوّأخطاره."ّفلمّالسفرّفيّالبحارّويقلّ ّسبيلّلديرّأنُّيسهّ وناجيناّالق"ّالمشاقّبقوله:

ةّستجيبّالدعاءّوظهرتّعالئمّالتحسينّفيّوسائلّالمواصالتّالبحريّ ايمضّوقتّقصيرّحتىّ
سطولّمنّالسفنّالعظيمةّالتيّأاحدةُّبخاريةّممتلًئاّبوأصبحّالخليجّبعدّأنّلمّيكنّفيهّسفينةّّو

ّتقدرّأنّ
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ّتوفرةّمّالصورةّغير
ّفيّمشهدّ-البابيةّّ–بابّ
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ّمتوفرةّّالصورةّغير
ّفيّمشهدّمنّالداخلّ–البابيةّ-بيتّ
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ّمتوفرةّّالصورةّغير
ّالقفطانّالذيّكانّالبابّيلبسهّتحتّالجبة
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ّالحجازّفيّبضعةّأيامّ.ّإلىةّتنقلّجميعّالحجاجّمنّأهاليّفارسّبالراحةّالت امّ 
ّ

،ّفلمّتدركّالمنبعّالذيّظهرتّورةّالصناعيةّفجأةظهرتّفيهاّالثّممّالغربيةّالتياّاألأمّ 
ّ ّمرافقّالحياة. ّالتيّغي رتّجميع ّالعظيمة ّتلكّالقو ة ّبأنّ ّنفسهّتاريخهاّنّ إمنه ّفيّسنةّيشهد ه

واّبأنفسهمّبأنهّلمّالظهورّاأل عظمّظهرتّفيهمّبوادرّالثورةّالصناعيةّواالقتصاديةّعلىّشأنّأقر 
ّاالن ّالعالم ّتاريخ ّفي ّمثيل ّلها ّالمحرّ يحصل ّالقو ة ّهذه ّتفاصيل ّفي ّانهماكهم ة ّولشد  كةّساني

ّتدريجيّ  ّالقو ةّالجديدةّتناسواّمصدرها اّوع مواّعنّالغرضّالذيّمنّأجلهّأعطاهمّذوّالقدرةّهذه
نّدةّوسائلّالتدميرّوالحروبّبداًلّعجلهّبلّاستعملوهاّلزياالعجيبة.ّفلمّيستعملوهاّفيماّخلقتّأل

ّنعمةّالسالمّوالسرور.
ّ

ّارتدىّلباسّاإلةّجدّ ّإلىوصلّالبابّّولما ّحرامّوركبّجماًل ةّمكّ ّإلىوشرعّفيّسيره

ّالقدوسّففض ّوأمّ  ةّا ّلهّعلىّقدميهّمنّجد  تلكّالمدينةّالمقدسة.ّومعّأنّّإلىلّأنّيسيرّمرافًقا
الحرارةّكانتّفيّتلكّالجهاتّمرتفعةّبدرجةّأنّالحجاجّلمّيتمكنواّمنّالقيامّبالطوافّبمالبسهمّ

ّالمناسكّبلباسّاإليةّالعاد ّهذه أوّّحرام.ّولكنّالبابّلمّيرضّمعّذلكّأنّيخلعّعمامتهفأتم وا
ّاحتراًماّوبكلّهدوءّوبساطةّأتم ّالمناسكّوالطوافّحولّالكعبةّبمالبسهّالعادية.ّّعباءته
ّ
ّقابلّالبابّالميرزاّمحيطّوفيّآخرّيومّمنّأيامّالحجّّّّ
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ّمتوفرةّّالصورةّغير
ّابّيلفّالعمامةّحولهاالقلنسوةّالتيّكانّالب
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ّالحجرّاألسود ّقائالًّّالكرمانيّعند ّوخاطبه ّبيده ّمحيطّ"ّ:فأخذ كّتعتبرّنفسكّأكبرّرجالّن ّإيا
ريّتعاليمّالشيخّأحمدّاأل حسائيّفاآلنّانظر،ّتراناّواقفينّفيّأقدسّالشيخيةّومنّمشاهيرّمفس 

اطلّوالهدىّمنّالضاللةّواآلنّالمباركّيقدرّاالنسانّأنّيتبينّالحقّمنّالبّقليممزارّوفيّهذاّاإل
نسانّهّالبابّالذيّيوصلّاإلهّالّيوجدّأحدّفيّالشرقّأوّالغربّيقدرّأنّيد عيّأنّ ن ّإأقولّلكّ

يّعماّسألّمنّ اوبرهانيّهوّعينّالبرهانّالذيّأتىّبهّمحمدّرسولّ ّفّمعرفةّ ّغيري،ّإلى
ةّدعوتي.ّوعليكّأنّتختارّ اّأنّتخضعّخضوًعاّتاًماّمّ إفتشاءّاآلنّفسأجيبكّبآياتّتثبتّصح 

ّ ُّتعرضّعنه. ّألمريّأو ذا ّإعراضكّعنّاخترتّاإلوا  عراضّفالّأتركّيدكّحتىّتعلنّللعموم
ّعنّبيّ ّليحيىادعيتهّالحقّالذيّ نةّويتضحّسبيلّالحقّلكافةّبيّ ّنةّويهلكّمنّهلكّعنمنّحي 
ّالخلق."

ّ
وجاللهاّوعظمتهاّفاضطربّالميرزاّمحيطّمنّهذهّالمباهلةّوقدّبهتّمنّدقةّتوجيههاّ

ّالشابّكأنّ  ّأمامّهذا ّهوّعليهّمنّوأحس  ّعما هّعصفورّمحصورّفيّقبضةّنسرّعظيمّرغًما
ّوالعلم.تقدّ  نّوالقوة ّالس  ّسيديّ"ّ:فأجابّم ّعينيّعليكّشعرتّبأنّ يا ّوقعتّفيه ّيوم ّأول يّمن

ن يّوجدتّمنّهوّمطلوبّفؤاديّومرغوبيّ أرفضّكلّمنّالّيعترفّبكّبلّأحتقرّكلّمنّوا 
نّشاءّ ّاّ كّفيّطهارتكّوقداستكّفأرجوكّأنّتعفوّعنيّضعفيّّوىّفيّقلبهّذر ةّمنّالشّ يبق

ّالمكا ّأمرك،ّّوسأحلفّيمينّالطاعةّلكّفيّهذا نّلمّأكنّصادًقاّاّ نّالمقدسّوأقومّعلىّنصرة
ّفيماّادعيتّ
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ّأقررتّبهّبلسانيّ أو ّيخالفّما ."ّنفسيّغيرّأهلّلرحمةّرسولّ ّّ أعدّ ن يّإفكانّفيّقلبيّما
لةّنفسهّفقالوكانّالبابّيستمعّلكلماتهّوهوّعارفّبضعفّّر حًقاّلقدّتبينّالحقّمنّ"ّ:وحهّوذ 

الباطلّفأشهدكّياّقدوس،ّياّمنّآمنتّبيّوأشهدّتربةّرسولّ ّفيّهذهّالساعةّعلىّماّدارّ
ّ،ّاذكرّكلّماّيشغلّبالكالبصيرّالعالمّالحكيم.ّفياّمحيطّبينيّوبينكّو ّأعظمّشاهدّليّوهو

طاعةًّماّتريدّواسألّ وكتبّالبابّجواًباّعلىّهذهّّأسئلةمرّالبابّسألّالميرزاّمحيطّجملةّألّ."ّوا 
ّوياّاأل ّولكن ّالحرمين" ّبين ّ"صحيفة ّوسماها ّمحيط ّالميرزا ّذهن ّأشغلت ّقد ّكانت ّالتي سئلة
ّلأل ّي ف  ّالبابّولم ّله ّالتيّأظهرها ّالساحقة ّالعظمة ّعنّمقاومة ّمحيطّعاجًزا سفّكانّالميرزا

ّموطنهّومرضّوتوفيّهناك.كربالءّّإلىبالعهدّالذيّقطعهّعلىّنفسهّوسافرّ
ّ

فيهاّبوضوحّّلهّالشريفّيبينّإلىالبابّمناسكّالحجّفيّمكةّكتبّرسالةّّوبعدّأنّأتمّ 
ر هّوسلّ  ّمعالمّرسالته.ّوطلبّمنهّأنّيقومّويعتنقّدعوتهّوأم  ّالبابّتلكّالرسالةّمعّبعضّتام  م

ّالقدوسّّإلىكتاباتُّأخرىّ ّأنّيقدمها ّفيّاألمورّّإلىوأم ر ه ّكانّالشريفّمنهمًكا الشريفّولما
ل مّباستشهادّالبابّّو.ّولكنّلمّ لهيّ الدنيويةّلمّيصغّللنداءّاإل يطفئواّّالذينّقتلوهّأرادواّأنّ ّنّ أاّع 

تأثيرّأمرهّازدادّمنذّحصولّتلكّالشهادةّوانتشرّّنّ أبقتلهّذلكّالنورّالذيّأشعلهّفيّتلكّالبالدّّو
ّشرارّالذينّعاملواّفيّالماضيّأالّلعنةّ ّعلىّهؤالءّاأل"ّصاحّقائاًل:األممّواألفرادّجميعّبينّ
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ّآبائناّالطاهرينّبنفسّهذهّالمعاملة."
ّ

ّظهرّبدويّمتنق لّ ّمنّإحدىّاآلبارّفجأة ّقريًبا ّالبابّللصالة ّقيام ّأثناء وفيّذاتّيوم
تّالبابّوأوراقهّواختفىّبسرعةّوسطّواختطفّالخرجّالذيّكانّمطروًحاّعلىّاألرضّوفيهّكتابا
اتباعهّوقالّّعنّبيدهّأنّيُكفّإليهالصحراءّفقامّالخادمّالحبشيّليتبعهّولكنّسيدهّمنعهّوأشارّ

وراقّوالكتاباتّسوفّتصلّبواسطةّهذاّبعهّألدركتهّوعاقبتهّولكنّهذهّاأللوّأذنتكّفيّتت"ّله:
ذلكّهوّّنّ سهولةّفالّتحزنّلهذاّالحادثّألبّإليهالمقرّالذيّلوالهّالّيمكنّإيصالهاّّإلىالبدويّ

ر." ّأمرّ ّالمقد 
ّ

ّّيناير10ّالجمعةّةّ)هجريّ 1261ّالمدينةّفيّأولّمحرمّسنةّّإلىوسافرّالبابّمنّمكةّ
ذّة(ّميالديّ 1845ّ دتّذكرىّذلكمّالذيّعاشّكانّيقتربّمنهاّتذكرّالحوادثّالمؤلمةّالتيّخلّ وا 

منّخاللّتلكّالمناظرّتلكّالقو ةّالمحييةّالتيّظهرتّمنّوماتّبينّجدرانهاّوتجل تّأمامّعينيهّ
ّاق ّكلما ّوالمناجاة ّوكانّيكثرّمنّالصالة ّالمعهود ّبجاللها ّالخالد تربّمنّذلكّالحرمّذلكّالفذ 

ّبقاياّجثمانّرسولّ .ّالمقدسّالذيّضمّ 
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 الفصل  الثامن 
 الباب في شيراز بعد الحج إقامة

 
شهرّبعدّغيابّدامّتسعةّأشهرّقمرية.ّوبينماّكانّموطنهّونزلّفيّبّوّإلىوعادّالبابّ

ّإ"ّشيرازّوقالّله:ّإلىمقيًماّفيّبوشهرّطلبّالقدوسّلمقابلتهّوبكلّشفقةّأمرهّأنّيسافرّ أيامّن 
فيّملكوتّّصحبتكّليّقدّقاربتّاالنتهاء.ّوقدّأتتّساعةّاالفتراقّالذيّالّيعقبهّاجتماعّإالّ 

االجتماعّبيّسوىّتسعةّأشهرّفانية.ّوهناكّفيّعالمّّكّحظّ  .ّففيّهذاّالعالمّالترابيّلمّيكنّل
ةّينتظرناّاالجتماعّاألبديّبالفرحّوالسرورّوسوفّتغمسكّيدّالقضاءّفيّبحرّمنّالبالءّاألبديّ 

للملكوتّكّانتخبتّنّ لوجهّ ّوسأتبعكّوانغمسّمعكّفيّأعماقهّفابتهجّبسرورّوفرحّعظيمّأل
ّبهّالرزاياّوالفجائعّوستكونّفيّطليعةّذلكّالجيشّالنبيلّحاماًلّلواءّذلكّالحشدّالذيّسوفّتح ل 

والشدائدّاإلهاناتّالشهادةّالسمه.ّوفيّشوارعّشيرازّسوفّتنزلّعليكّكلّكأسّالذيّسيتجرعّ
أنّّإلىويطولّعمركّاألعداءّأنواعّاألذىّولكنكّسوفّتتغلبّعلىّنكباتّّويصيبّجسمكّأشدّ 

ّوعباد ّمحبتنا ّمقصود ّمنّهو ّبينّيدي  ّوستنسىّفيّتحضر ّوأذىّأصابكّتنا ّألم ّكل محضره
ّوسيكونّنصيبكّاالبتهاجّالذيّالّيّ وتّؤ ّالعالم. ّالغيبّوتعلنّشجاعتكّوعظمتكّلكل دكّجنود

ّيوصفّفيّالملكوت
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ّإلىيخبرهّفيهّبسالمةّرجوعهّّخالهّميرزاّالسيدّعليالالحاجّّإلىاألبدي."ّثمّأعطاهّالبابّمكتوًباّ
ةّالتيّساسيّ لخصائلّالسبعة"ّوهيّرسالةّذكرّفيهاّالشروطّاألبوشهرّوكذلكّسل مهّنسخةّمنّ"ا

نّيسيرواّبمقتضاها.ّولماّوصلّالقدوسّأمرّالجديدّواعترفواّبدعوتهّيجبّعلىّالذينّآمنواّباأل
ّالسيدّعليّوأخبرهّبالدعوةّالجديدةّفكانّخالّالبابّأوّ ّإلى لّمنّشيرازّزارّخالّالبابّالميرزا

ّبدعوةّالقدوسّبعدّحروفّالحي.ّمرّفيّشيرازآمنّّواعتنقّاأل
ّ

ّللدفاعّعنّاأل ّالسيدّعليّباقيّحياته ّالبابّوا عالءّمرّوخصصّالميرزا أنّّإلىكلمة

يرازّفكانّاسمّالشهداءّالسبعّفيّطهران.ّأماّالشخصّالثانيّالذيّقابلهّالقدوسّفيّشّإلىّانضمّ 
ّبضرورةّالخصائلّ"ّصادقّالخراسانيّوهوّالذيّأعطاهّرسالةّ ّاألصدقّالمالّ  ّوأمره السبعة"

ّ ّأدنىّخوفّّكلّ إجراء ّبدون ّالناسّجهاًرا ّصادقّيدعوان ّالقدوسّوالمال  ّوأخذ ّإلىمحتوياتها.
ّالرسالة ّبأسرها.ّقبول ّالمدينة ّوماجت ّوالمرج ّالهرج ّوساد ّوجلبة ّبضوضاء ّالعلماء ّفقام .

ّالنظامّوبأمرّمنّحاكمّفارسّقبضّعليهماّوأمرّأنّيح رقواّلحىّواضطربّحبلّاألمنّواختل 
الحالةُّمقيدينّفيّجميعّكلّمنهماّوأنّيثقبّأنفاهماّويخزماّويربطاّبحبلّويطافّبهماّعلىّهذهّ

ّقاسًياّحيّ  ّلجميعّأهاليّشيرازّليعلمواّعقابّالُكفر.ّوكانّالمال ّأنحاءّالمدينةّليكونّذلكّدرًسا ا
ّالسماءّيتلوّقوله:ّإلىصادقّيصغيّبسكونّرافًعاّعينيهّ
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ئآتناّناّفاغفرّلناّذنوبناّوكف رّعن اّسيّ يمانّأنّآمنواّبربكمّفآمناّربّ سمعناّمنادًياّيناديّلإلناّناّإنّ "ربّ 
ّناّمعّاألوتوفّ  ّللقضاءّوهماّعلىّثباتّعظيمّوقام3:193ّالقرآنّ)برار." (.ّوسل مّاالثنانّأمرهما

ّ ّالمأمورون ّوببإيقاع ّشيراز. ّمن ُّنفيا ّذلك ّوبعد ّوقو ة ّنشاط ّبكل ّحازاّالعقابّوتنفيذه تعذيبهما
ّفيّأرضّ ّالواقع ّإيرانّقصبّالسبقّفيّميدانّاالضطهاد ّأولّ). ّعليّالبسطاميّكان المال 

ّشهيدّإال ّأنهّأصابهّاالضطهادّفيّأرضّالعراق(.
ّ

كانواّيجلدونّإذّكنتّحاضًراّ"ّولمّيكنّمؤمًناّقال:ّوقدّحكىّشاهدّعيانّلهذهّالفاجعة
تناوبونّالجلدّعلىّكتفيهّالداميتينّواستمرّجلدهّالمال ّصادقّوكنتّأرىّكيفّكانّمضطهدوهّي

ّيكنّأحدّيصدقّأنّالمال ّصادقّوهوّطاعنّفيّالسنّوضعيفّالبنيةّ ّولم حتىّانتهكتّقواه
لدّالوحشيّوُكنّ  لدةّمنّهذاّالج  ذّإاّنعجبّمنّرباطةّجأشهّيقدرّأنّيتحملّأكثرّمنّخمسينّج 

ركانّرابطّالجأشّولمّتتغيرّكّكانّثابتّاألعلمناّأنّعددّالجلداتّقدّزادّعلىّالتسعمائةّومعّذل
بشاشةّوجهه.ّوكانتّتلوحّعلىّوجههّابتسامةّوهوّواضعّيدهّعلىّفمهّوهوّيظهرّعدمّالمباالةّ

ةّوسألتهّبعدّنفيهّمنّالمدينّإليهتّحتىّوصلتّدبالضرباتّالتيّكانتّتمطرّعليه.ّوقدّاجته
كنتّشديدّ’:ّدّليّقائالًّانّيبتسمّفأكّ هّكمهّوأظهرتّلهّتعجبيّمنّأنّ لماذاّكانّيضعّيدهّعلىّف

ّكانّّالتألمّفيّالسبع لد ّوكنتّأتعجبّهلّالج  ّأحسّبها ّباقيّالجلداتّفلم جلداتّاألولىّوأما
ّّّّّّّّّّّّعلىّجسميّأمّالينزلّ
ّّ
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ّ ّوكنتّأجتهد ّعليه ّمزيد ّال ّوانشراح ّاحساسّفرح ّروحي ّأحاط ّأفقد ُّأخفي ّوأمنعّإن حساسي
منّلمحّّأقلّرّاأللمّبالراحةّوالحزنّبالسرورّفياّالمنجيّالقديرّيغيّ نضحكيّوهكذاّعلمتّأنّربّ 
ّ‘"ّين.دراكاتّخلقهّالفانإالبصر،ّتعالتّقدرتهّفوقّ

ّ
بوشهرّّإلىيروانيّالبابّفأرسلّالحاكمّحسينّخانّاإلّوتحولّاالضطهادّنحوّشخص

ّالخاصّ ّمنّحرسه ّخيالة ّمشدّ وأعطاهم ّللأوامر ّبالحديدة ّّوقبضّعلىّالبابّوتكبيله حضارهّاّ د
بوشهرّوجدناّفيّالبر  ي ةّّإلىففيّطريقناّ"ّ:.ّفيقولّرئيسّهؤالءّالحرسّماّيليأمامهّفيّشيراز

ّّاشابّ  ّالسادات ّعادة ّكانت ّكما ّصغيرة ّبعمامة ّوي عتم  ّأخضر ّحزاًما ّيتمنطق الذينّاألشراف
ّمن ّاقتربنا ّجوادهّوخلفهّحبشيّيحرسّأمتعتهّوعندما هّسل مّعليناّيحترفونّالتجارةّوكانّممتطًيا

مّقائوسألناّعنّوجهتناّوكنتّأريدّأنّأ الحاكمّأرسلكمّللقبضّّنّ إ’ّ:الًّخفيّعنهّمأموريتناّفتبس 
ّّو ّالسير ّعليكم ّأوف ر ّكي ّلمقابلتكم ّوحضرت ّتريدون ّكما ّبي ّاعملوا ّفهائنذا ّلكمّعلي  سهلت

عنهّبعيًداّّتحالاستعداديّلتركهّواالّرإجابتهّوأظهرتّفدهشتّمنّ‘ّ.يالمأموريةّفيّالبحثّعنّ 
ّقدرتهّ’ّ:فاقتربّمنيّوقال قسًماّبالحقّالذيّخلقّاالنسانّومي زهّعنّجميعّخلقهّوجعلّقلبهّمقر 

مّأبناءّجنسيّأدوارّيّفيّجميعّومعرفتهّإنّ  حياتيّلمّأتكل مّإالّبالحقّولمّيكنّليّقصدّسوىّتقد 
نّ  عنيّلذلكّفضلتّأنّّيّأعلمّأنكمّتبحثوّنتارًكاّراحتيّولمّأكنّسبًباّفيّحزنّأوّأذىّأحدّوا 

 ّأقدمّنفسيّبداًلّمنّأنّ
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فحركتّهذهّالكلماتّأعماقّقلبيّونزلُتّحااًلّ‘ّغيرّالزمة.ّتتعرضواّللمسؤوليةّأوّتتحملواّمشقةًّ
ياّنورّعينّرسولّ ّأقسمتّلكّبالذيّخلقكّوأعطاكّالقو ةّ’ّعنّجواديّوقب لتّركابهّوقلتّله:

نّهذاّالمكانّوالّأرضىّأنّيقعّرجلّمثلكّمنّساللةّعلىّبأنّتقبلّرجائيّوتهربّموالمقامّاأل
ّالخبيثة. ّوالدسائس ّللوحشية ّفريسة ّالرسول ّالشاب:‘ ّ ّ’ّفأجابني ّأمر ّعن ّوجهي ّأحول لن

لىوقضائهّفهوّكهفيّوولييّوملجئيّّو نيّوالّأنّأنّتأتيّساعتيّاألخيرةّالّيقدرّأحدّأنّيضرّ ّا 
ّسرورّي ّأعظم ّفما ّأتتّساعتي ذا ّ ّوا  ّحكم ّفهائنذاّّيبطل ّاسمه ّألجل ّكأسّالشهادة بتجر ع
ّ‘"سلمنيّليدّسيدكّوالّتخفّألنهّلنّيلومكّفيّذلكّأحد.

ّ
ألستّذلكّالرجلّ"ّوبعدّأنّحضرّالبابّالم هّحسينّخانّعلىّسلوكهّوقالّلهّبغضب:

ّالذيّيد عيّ ّالقرآنّالمقدسةّجديدّ ّمبتدعّأمرّ أن ه ّفأجابّالبابّبسكون:يلغيّأوامر ّأيهاّ"ّ؟" يا
لتمّنادمين."ّعنّآمنواّانّجاءكمّفاسقّبنبأّفتبينواّأنّتصيبواّقوًماّبجهالةّفتصبحواّعلىّماّفالذي

ماذاّتقول؟ّهلّيجوزّأنّتنسبّالكلماتّحسينّخانّوصاحّقائاًل:ّ"ّ(.ّفأثارتّهذه6:49)القرآن
اليناّالجهلّوعدمّالتبصر؟"ّوأمرّحارسهّأنّيصفعّالبابّعلىّوجههّفكانتّاللطمةّشديدةّبدرجةّ

الذيّكانّحاضًراّفيّّ-إمامّالجمعةّفيّشيرازّ–أنّعمامتهّوقعتّعلىّاألرضّولكنّأباّترابّ
ّبإعادةّاالجتماعّانتقدّعملّحسينّخانّوأمرّذلكّ
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ّالقائمّ ّنائب ّيكون ّالبابّان ّفامتنع ّالجديد. ّالبابّبخصوصّاألمر ّيسأل ّالبابّوأخذ عمامة
الميرزاّسيدّحفظّوكفالةّخالهّّإلىسل مّالبابّّذلكالموعودّأوّالواسطةّبينهّوبينّالمؤمنين.ّوبعدّ

ّعليّبشرطّأنّيسلمهّفيّأيّوقتّيطلبّمنهّذلك.
ّ

ّلتحريكّ ّبكلّوسيلة ّالمفسدونّفتشبثوا شعالّأما هياجّالجمهورّفاضطرّأبوّإحساسّوا 
المسجدّمعّخالهّالحاجّّإلىمسجدّالوكيل.ّووصلّالبابّّإلىترابّأنّيطلبّمنّالبابّالحضورّ

بّمنهّأبوّترابّبكلّترحيبّأنّيصعدّالمنبرّويخطبّفيّالناسّفتقدمّالبابّالسيدّعليّوطل
ووقفّعلىّالدرجةّاألولىّمنّالمنبرّوخطبّفيّالحاضرينّفطلبّمنهّإمامّالجمعةّأنّيصعدّ

مامّأوّإليعتبرنيّوكياًلّعنّاّغضبّ ّعلىّكلّمنّإنّ "ّالمنبرّفصعدّدرجتينُّأخريينّوقال:
ّانكارّوحدانيةّ ّأوّانكارّنبو ةّمحمدّخاتمّالنبيينّّعلىّمنغضبّ ّّنّ ا ّّوّإليهالبابّ ينسبّالي 

ئمةّالذينّأوّرسالةّأيّرسولّمنُّرسلّ ّأوّوصايةّعليّأميرّالمؤمنينّأوّأيّأحدّمنّاأل
منزلكّوأديّالصالةّّإلىاذهبّ"ّذروةّالمنبرّوعانقهّإمامّالجمعةّوقالّله:ّإلىخلفوه."ّثمّصعدّ
المنزلّوكانّهذاّالتدبيرّمنّإمامّالجمعةّخوًفاّّإلىلحاجّالسيدّعليّأنّيرافقهّهناك."ّكذلكّأمرّا

منّاعتداءّبعضّالحمقىّلالضرارّبشخصّالبابّأوّايقاعّحياتهّفيّخطر.ّوأمضىّالبابّردًحاّ
ثناءّاحتفلّبأولّعيدّللنوروزّبعيشةّهادئةّمعّأسرتهّواقربائه.ّوفيّتلكّاألمنّالزمنّفيّمنزلهّ

ّّإعالنبعدّ
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ّالعاشرّمنّشهرّربيعّاألولّسنةا ّوقعّفيّاليوم ّوكانّقد )مارسّسنةّّةهجريّ 1261ّّلرسالة
ّة(.ميالديّ 1845ّ
ّ

وكانّالبعضّممنّحضرّهذهّالحادثةّفيّمسجدّالوكيلّوسمعّأقوالّالبابّقدّأعجبّ
ّالشابّفيّاسكاتّمقاوميهّالعنيدينّبدونّأنّيساعدهّأحدّ بالطريقةّالحكيمةّالتيّبهاّنجحّهذا

ّلك.ّفلمّيمضّعلىّتلكّالحادثةّوقتّطويلّحتىّعرفّالجميعّرسالةّالبابّوجاللها.فيّذ
ّ

ّبأنباءّالمعتنقينّلألمرّالجديدّومبشّ  بقربّظهورّربيعّّارًّوكانّنوروزّتلكّالسنةّحافاًل
نحاءّالبالدّوخرجّالكثيرونّمنّأشهرّالرجالّوالعلماءّأنيّظهرتّبوادرهّومر تّنسائمهّفيّروحا

ّ.إيرانّالغفلةّواستنشقواّعطرّأنفاسّذلكّاألمرّالذيّجاوزّطيبّرائحتهّحدودّمنّجمودّوبرودّ
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 الفصل التاسع 
ّفي شيراز بعد الحج الباب إقامة

ّ
ّبدونّخوفّأوّوجلّلجمهورّمواطنيهمّّلما انتشرّتالميذّالبابّفيّأنحاءّالبالدّأعلنوا

آذانّالذينّّإلىطرافّووصلّاألتلكّالقو ةّالُمحييةّللدينّالحديثّالوالدةّفانتشرّصيتّالبابّفيّ
تبوؤاّأعلىّمراكزّالسلطةّسواءّفيّالعاصمةّأمّفيّاألرياف.ّواشتدّالبحثّوالتحريّمنّالرؤساءّ

تباعّعديدونّفيّكلّفرعّمنّفروعّالحياةّولكثيرّمنهمّأهميةّخاصةّأسينّوكانّللبابيةّّووالمرّؤ
العسكريةّوتجار.ّوأخذتّالدهشةّّهمّأعضاءّفيّالهيئةّالدينيةّومنهمّضباطّفينفمنهمّاألكابرّوم

رتّبظهورهّوكانّ والحيرةّكلّالذينّسمعواّمنّأفواهُّرسلّالبابّتلكّالعالماتّوالدالئلّالتيّبش 
ويوفدونّمنّيثقونّبهمّمنّبأنفسهمّعظماءّالدولةّورؤساءّالديانةّدائبينّعلىّالبحثّوالتحريّ
ّيمة.القادرينّللبحثّوالتنقيبّعنّحقيقةّوصفةّهذهّالحركةّالعظ

ّ
ّىكّمحمدّشاهّأيًضاّللتحققّمنّهذهّاألخبارّوالبحثّفيّصفتهاّفأوفدّالسيدّيحيوتحرّ 

(ّأحدّأشهرّعلماءّالعصرّمنّالبابّوهوّلقبّأعطيّللسيدّيحيىّالدارابيّّ-)الوحيدّالدارابي
ّوأكثرهمّوأفصحهمّ ّلمقابلةّالبابّولكتابةّتقريرّعنّحقيقةّالحالّونتيجةّبحثه.تأثيًرا ّفيّالرعايا

ّإنصافهفيّّوكانّللشاهّثقةّتام ة
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الّالباب(ّخ)ّشيرازّقابلّالبابّفيّمنزلّالحاجّالميرزاّالسيدّعليّإلىولماّوصلّالسيدّيحيىّّّّ
المسائلّالعويصةّالمشكلةّالمستعصيةّواآلياتّالمتشابهةّفيّالقرآنّّإلىوأخذّيلفتّنظرّالبابّ

ّ ّالجواب ّبيان ّفي ّيشرع ّالباب ّوكان ّالدين ّأئمة ّوكونبوات ّسؤال، ّلكل ّالمختصر انتّالمقنع
ودهشةّالسيدّيحيىّالذيّرأىّنفسهّمغلوًباّعلىّأمرهّإعجابّّسالسةّأجوبتهّواختصارهاّمماّأثار

ّفيّنفسهّبشعورّأزالّكبرياءهّومحاّمنهّمحبةّالرئاسة. ّوأحس 
ّ

دّسئلةّالتيّكانّقأماّفيّالمقابلةّالثانيةّوجدّالسيدّيحيىّلفرطّدهشتهّأنهّن سيّجميعّاأل
رهّبها.ّّسئلةلقائهاّعلىّالبابّفأخذّالبابّيجيبّعلىّاألإعزمّعلىّ التيّنسيهاّآنذاكّفكانّيذك 

جاباتهّاّ أنامّنوًماّعميًقاّوكانتّكلماتهّّويّن ّأكنتّأشعرّإذّذاكّ"ّاًل:ووصفّالسيدّيحيىّذلكّقائ
ّس ّمن ّتوقظني ّأسألها ّأن ّنسيت ّالتي ّالمسائل ّفبعلى ّوتزاحمااتي ّتراكم ّمن ّنفسي ّضطربت

ّلسورةّالكوثر (108ّالقرآن)ّأفكاري.ّفصممتّفيّالمقابلةّالثالثةّأنّأطلبّمنهّفيّسر يّتفسيًرا
ةّذّذاكّبصحّ إأتىّبالتفسيرّمنّتلقاءّنفسهّاقتنعتّّإذاوعزمتّأنّالّأذكرّهذاّالطلبّلهّشفاًهاّف

الّفالّأعترفّبه. ّوا  ّواعتنقتّأمره ّالسماوية ّأكنّّوبمجردّرسالته أعلمّتشر فيّشعرتّبخوفّلم
ّّإلىسببهّوكنتّأرتجفّوأناّأنظرّ ّوجههّوكنتّغيرّقادرّعلىّالوقوفّعلىّقدمي 
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ّبيديّوأجلسنيّبجانبهّوقال:ولمّ  ّوأخذ ّالبابّحالتيّقامّمنّمقعده ّشاهد كلّماّاطلبّمنيّ’ّا
ذاّفسرتّإ’ّوقال:ّفبقيتّمتعجًباّوبدونّحراكّفتبسمّوهوّينظرّاليّ ‘ّيرومهّقلبكّأذكرهّتو اّلك.

فلماّسمعتهّ‘ّبالسحر.هّالّعالقةّلهّكالميّهوّمنّروحّ ّوأنّ ّالكوثرّهلّتعترفّأنّ ّلكّسورة
تفسيرهّعلىّابتدأّأجهشتّبالبكاءّوماّقدرتّأنّأتكلمّبشيءّوطلبّالدواةّوالقرطاسّثمّّيذكرّذلك

قّوكانتّلطافتهّوظرافةّ"سورةّالكوثر"ّفكانتّاآلياتّتتموجّمنّقلمهّبسرعةّمدهشةّالّتكادّتصدّ 
ّالمهيبّأدهشتنيّوحيّ صّو ّبيانه ّوقو ة ّولحنه ّالمنوالّته الغروبّولمّّإلىرتنيّواستمرّعلىّهذا

ةّتأثريّوكنتّعلىّوشكّيقفّحتىّأتم ّتفسيرّالسورةّوكانّقلبيّيخفقّوصرتّكالمجنونّمنّشدّ 
يمانيّإردّعلىّوجهيّفأستعيدّقوتي.ّووصلّغماءّثالثّمراتّفكانّينعشّقوتيّبرشّماءّالّواإل

درجةّلوّاجتمعتّجميعّقواتّاألرضّوتحز بتّضد يّالّتقدرّأنّتقل لّّإلىذاكّإذّمرّبعظمةّاأل
ّشيًئاّمنه."

ّ
ودعاّالناسّفيّكلّمدينةّوقريةّإيرانّأطرافّّإلىوبعدّذلكّسافرّالسيدّيحيىّالدارابيّ

ّبدقّ ّإلى ّأيًضا ّوممنّبحثّعنّاألمر ّمنّرؤوسّالمنابر. ّالجديد ّاألاألمر ّالعلماء ّمن عالمّة
ّالزنجانيّوكانّلقبهّواعتنق ة ّالبابّبالحج  ّالذيّسماه ّمحمدّعليّمنّأهاليّزنجانّوهو ّالمال  ه
ّسالم.ةّاإلحجّ 
ّ

ّّّّّّّّّّكرمانّثمّيزدّّّإلىوأماّالقدوسّفبعدّماّطردّمنّشيرازّسافرّ
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ّّو ّأوأردكانّونائين صفهانّوردستان ّفيّغرسّّا  ّنجح ّالمدن ّهذه ّوطهرانّوفيّكل وكاشانّوقم
فّبمقابلةّفيّقلوبّسامعيهّوقامّبكلّشجاعةّعلىّترويجها.ّوفيّطهرانّتشرّ ّالمبادىءّالجديدة

ّوكانتّوالدته ّبهاءّ . ّيتزوّ ّحضرة ّتتمنىّأنّتراه ّأبيه( ّبقوله:)زوجة يومّّنّ إ"ّجّوكانّيجيبها
اخلّالمنزلّبلّفيّذلكّاليومّسيكونّبالّشكّمهيًباّوالّيكونّالعرسّدّنّ اّ عرسيّلمّيحنّبعدّّو

)مكانّفيّبلدةّبارفروش(ّوأمامّنظرّجميعّالناسّّسبزهّميدانّةّالسماءّفيّوسطالعراءّوتحتّقبّ 
هناكّيكونّعرسيّوهناكّأشاهدّبغيةّآمالي."ّوبعدّمضيّثالثّسنواتّاستشهدّالقدوسّفيّّ–

ّسبزهّميدان.
ّ

ّالمعا ّتكن ّوالزجولم ّاالضطهاد ّوال ّالبابّمالتّالوحشية ّلتالميذ ّبمانع ّر منّوأعوانهم
الذيّالّتشوبهّشائبةّوثباتهمّوبإخالصهمّبلّاستمرواّثابتينّفيّايمانهمّبالّمللّتمامّمقاصدهمّإ

ّيمانّالذيّقامواّعلىّترويجه.المنقطعّالنظيرّتمكنواّمنّأنّيظهرواّلمواطنيهمّتأثيرّذلكّاإل
ّ

ّالب ّلدعوة ّالتالي ّالنوروز ّاألوّ 21ّ-ابّوفي ّربيع ّسنة الموافقّسنةّ)ّةهجريّ 1262ّل
واحتفلّبهدوءّبعيدّالبابّفيّشيرازّمتمتًعاّبالراحةّوالسكونّمعّأسرتهّوأهلهّّكانّة(ميالديّ 1846ّ

ّنال ّأسدى ّعادته ّوحسب ّمنزله ّفي ّوبحكمةّّإلىوروز ّوالفضل. ّالمحبة ّعالئم ّووالدته زوجته
ّتهّفر حّقلبيهماّوأزالّهمومهماّوأوصىّبجميعّأمالكهّلهما.نصائحهّولطفّمحبّ 
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مرّالجديدّةّغيرّعالمةّبعظمةّالقو ةّالمودعةّفيّاألهّوبقيتّمدّ ولمّتدركّوالدةّالبابّأهميةّرسالت
ّعلمتّقدرّتلكّاأل ّقاربتّأواخرّحياتها ّبهاءّ ّهوّولما ّالنظير.ّوكانّحضرة ّالمنقطعة مانة

نهاّمنّاكتشافّذلكّالكنزّالمكنونّالذيّبقيّمدّ  ةّطويلةّمحجوًباّعنّأنظارها.ّواعترفتّالذيّمك 
ّالهجريّمرّوعاشتّحتىّأواخرّباأل ّّاكتوبر)القرنّالثالثّعشر ّوتوفيتّميالديّ 1882سنة ة(.

ّربّ  ّلها ّالتيّمنحها ّبالفضلّوالموهبة ّتماًما ّالبابّفكانتّخالًفاّّوهيّعالمة ّزوجة ّوأما العز ة.
ّقوّ  ّبغزارة ّاط لعتّعلىّجاللّاألمرّفيّأوائلّاشراقهّوشعرتّمنّالبداية ّقد ّيفقّلوالدته ّولم ته

سوىّالطاهرة.ّوقدّأعلمهاّالبابّبمستقبلّاإليمانّقوةّالعبادةّوالّفيّقوةّعليهاّأحدّمنّجيلهاّفيّ
هذاّّآالمهّوكشفّأمامّعينيهاّأهميةّتلكّالحوادثّالتيّستحصلّفيّذلكّاليومّوأمرهاّأنّالّتذيع

ّ ّ .إلرادةّتصبرّوتمتثلّّوالدتهّونصحهاّأنّإلىالسر 
ّ

سيدّعليّ)خاله(ّوهناكّدق تّاللميرزاّالحاجّاّإلىوبعدّأنّأنهىّالبابّشؤونّمنزلهّانتقلّ
ّالمنتظرة. ّآالمه ّالّيمكنّأنّتتأخّ ّساعة ّله هّسوفّيؤخذّرّوأنّ وعرفّأنّالمصائبّالمخزونة

ّ ّسريًعا ّمنها ّويحمل ّالبغضّواالضطهاد ّالتيّهيّتاجّفخرّّإلىوسطّعاصفة ّالشهادة ميدان
ّحياته.
ّ

يقاعّالبابّفيّالمشاكلّثناءّكانّحسينّخانّحاكمّفارسّيعملّكلّجهدهّإلوفيّهذهّاأل
ّليحطّمنزلتهّفيّنظرّالناسّ
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علمّأنّالبابّاليزالّيواصلّمجهوداتهّبدونّإذّوكانتّنيرانّعدواتهّالخامدةّقدّعادتّلالشتعالّ
هّلمّيزلّيقابلّالكثيرينّمنّأصحابه.ّفأرسلّعبدّالحميدّخانّلتنفيذّحصولّأيّتعرضّلهّوأنّ 

السوقّرأواّّإلىاّوصلواّسيدّعليّوقبضواّعلىّالبابّولمّ مرّوهجمّعلىّمنزلّالحاجّالميرزاّالاأل
الكوليرا(ّقدّ)ّلمّوالحزنّفعلمّأنّالوباءأهاليّالمدينةّيهرعونّفيّكلّمكانّوهمّيصيحونّمنّاأل

ّّو ّالحميدّنّ أظهرّفجأة ّوفزعّعبد ّالخبرّواسرعّّخانّالناسّيموتونّبسرعة. منزلّّإلىمنّهذا
ّحسينّخانّوعلمّ فعزمّعبدّّمنزلّهجروهّبعدّأنّضربّالوباءّأفرادّأسرته.حسينّخانّوأهلّالأن 
منزلهّلحفظهّهناكّحتىّتصلهّأوامرّمنّالحاكم.ّولماّّإلىذاكّعلىّأخذّالبابّإذّالحميدّخانّ

وكانّالوباءّقدّضربّابنهّوصارّاألسرةّصوتّالنحيبّوالبكاءّمنّأفرادّأزعجهّاقتربّمنّمنزلهّ
باكًياّأنّينقذّحياةّابنهّوسألهّأنّيغفرّلهّّإليهوتضرعّّالبابأقدامّعلىّشفاّالهالك.ّفوقعّعلىّ

سابقّتعدياتهّوسيئآته.ّوكانّالبابّفيّذلكّالوقتّيتوضأّلصالةّالفجرّفأمرهّأنّيأخذّبعًضاّمنّ
الماءّالذيّيغسلّبهّوجههّويطلبّمنّنجلهّأنّيشربهّفذلكّكفيلّبنجاتهّمنّالموت.ّوماّكادّ

مهّعلىّويرجوهّأنّيتركّتهجّ باألمرّىّكتبّللحاكمّيعلمهّعبدّالحميدّخانّيشاهدّشفاءّنجلهّحت
طالقّسراحّالبابّإ"ارحمّنفسكّوالذينّأوالكّ ّرعايتهم."ّفأجابّحسينّخانّبّالبابّوقالّله:

ّإلىخبارّواعطائهّالحريةّليذهبّحيثّيشاءّوبمجردّوصولّهذهّاأل
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ّشيراز.ّإلىمرّاألوأرسلّهّاّصدرّأمرهّبعزلّحسينّخانّمنّوظيفتإليهطهرانّولفتّنظرّالشاهّ
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 الفصل العاشر 
 إصفهان إلىرحلة الباب 

 
عّالبابّموطنهّشيرازّوسافرّميالديّ 1846ّّ)سنة1262ّفيّصيفّ صفهانّإّإلىة(ّود 

ّقليم،ّواليّذلكّاإلهرّخانّمعتمدّالدولةچمنّوّإلىًباّولماّاقتربّمنّضواحيّالمدينةّكتبّخطا
ّمكانّاإلّإليهوطلبّ ّفأنّيعينّله ّقامة. ّسلطانّالعلماء ّالدولة ّفيّّ–أمرّمعتمد ّالجمعة إمام

ّإ ّفيّمنزلهّويظهرّلهّكلّأصفهانّوهوّأكبرّرجالّالدينّفيّالدولة نّيستقبلّالبابّويضيفه
كرامترحابّ هّفيّيومّجمعةّجاللّمنّجميعّالجهاتّحتىّأنّ .ّوكانّيحفّالبابّاالحترامّواإلوا 

خذواّيتشاحنونّعلىّاقتسامّأجمهورّمنّالناسّّوّاجتمعالمنزلّّإلىّبينماّكانّراجًعاّمنّالحم ام
الماءّالذيّاستعملهّفيّالوضوءّوكانّالمعجبونّبهّوالمتحمسونّلهّيعتقدونّفيّطهارتهاّوقدرتهاّ

ّسقامهم.أعلىّشفاءّأمراضهمّّو
ّ

ّّو ّصفات ّمن ّالعجب ّالجمعة ّإمام ّأخذ ّالعشاء ّبعد ّليلة ّالشابّأوذات ّضيفه خالق
ّوالعصرحوالهّوطلبّمنهّأنّيفسأومحاسنّ ّالبابّيكتبّبسرعة103ّ)القرآنّرّلهّسورة ّفأخذ )

حرواّمنّلّماّطلبّمضيفهّوكانتّقو ةّبيانهّقدّأدهشتّسامعيهّالذينّسُّمدهشةّوبدونّأدنىّتأمّ 
ّصوتهّوقامواّحااًلّبماّفيهمّإمامّالجمعةّوقب لواّطرفّردائه.
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ّ ّفيّمدينة ّالبابّانتشاًرا ّزادتّشهرة ّغفيرّمنّالزوارّمنّكلّ ّحضرّلزيارتهّجمّ ّإصفهانولما
ّللشفاءّمنّ ّطلًبا ّالحقائقّالدينيةّوكثيرونّحضروا واآلالم.ّوجاءّمعتمدّاألمراضّمكانّلمعرفة

ّوسطّأشهرّعلماءّّنفسهّالدولة ّكانّالبابّجالًسا ّلزيارته.ّوبينما وطلبّمنهّّإصفهانذاتّمرة
ّالحاضرينّ ّوكذلكّطلبّمن ّالخاصة ّالنبوة ّعنّصحة ّبياًنا ّالدولة ّالبراهينّمعتمد أنّيظهروا

ّلكلّ  ّكافًيا ّدلياًل ّليكون ّالمذكور ّمعتقدهم ّصحة ّعلى ّمنّّوالحجج ّأحد ّيقدر ّفلم ّينكره، من
كتابًةّأوّشفاًهاّعلىّّدّ "هلّتريدّأنّيكونّالرّ ّالبابّقالّله:ّالحاضرينّعلىّإجابةّالطلبّولكنّ 

مّحاضرونّفيّهذاّالمجلسّويكونّبحيثّالّيقنعّفقطّالذينّهّاكتابيًّّابلّردّ "ّ:فقالّله"ّسؤالك؟
ّلألجيالّالحاضرةّوالمستقبلة."ّفأخذّالبابّقلمهّوشرعّفيّالكتابةّوفيّأقلّ ّابًّومهذّ ّامًّبلّيكونّمعلّ 

ّ ّتأثير ّوكيفية ّأصل ّببحثّمستفيضّعن ّخمسينّصحيفة ّمن ّأكثر ّمأل ّساعتين اإلسالمّمن
ّأعطتّ ّقد ّتفاصيلها ّجميع ّودقة ّومتانتها ّعباراتهّوسالستها الموضوعّالذيّيعالجهّوكانتّقو ة

ّالقويّ  ّبالحجج ّأدلى ّكتابته ّوفي ّالحاضرين. ّمن ّأحد ّذهن ّيغبّعن ّلم ّالذي ّاالمتياز ةّطابع
أحدّّؤحتىّأنّالمستمعينّلتالوةّاآلياتّأخذتهمّالدهشةّمنّعظمةّوحيهّولمّيجّربشجاعةّتام ةّ
المعتمدّأنّيخفيّراتهّولمّيقدرّاعتراضّفضاًلّعنّأنّيردّعلًناّعلىّشيءّمنّعباّأنّينبسّبأقلّ 

ّهذاّاليومّاعتقدّإلىاسمعواّإنيّلمّأكنّ"ّ:اسهّوسرورهّوصاحّقائالًّحم
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ّفيّدينيّولكنّ  ّجازًما ّبالدينّالذيّجاءيّاآلنّأعترفّبأنّ بقلبيّاعتقاًدا ّحًقا ّبهّيّصرتّمؤمًنا
لبشرّيّأشهدّبالقوةّالخارجةّعنّطاقةّان ّاّ رسولّ ّوذلكّمنّأثرّبياناتّهذاّالشابّوالحمدّهللّّو
ّتعليمّأرضيّأنّيهبهاّألحد."ّالتيّيتحلىّبهاّهذاّالشابّتلكّالقوةّالتيّالّيقدرّأيّ 

ّ
،ّالحسدّوالقلقّفيّإليهوسببتّشهرةّالبابّاآلخذةّفيّاالزديادّوالمقامّالرفيعّالذيّوصلّ

ّأنّ  ّالعقالء ّمن ّرأىّقليل ّولكن ّلشخصّالبابّّالمدينة ّالعداء ّأعمال ّاالمتناعّعن األوفقّهو
ّألنّ ورسال ّأنّ ته ّشعروا ّاألّهم ّهذه ّإالّ مثل ّتفيد ّال ّّعمال ّوكانّّإفي ّوتثبيتّمقامه. ّشأنه عالء
ّالتقاريرّتصلّشرارّيروّ األ طهرانّوتعرضّعلىّّإلىجونّاالشاعاتّبتقاريرّكاذبةّوكانتّهذه

ّوظنّ  ّشاه ّآقاسيّرئيسّوزراءّمحمد ّالوزيرّالمتعجرفّالمتغطرسّأنّيميلّّالحاجّالميرزا هذا
سقوطهّوكذلكّخشيّأنّيرتبّمعتمدّالدولةّّإلىةّالبابّوذلكّيؤولّطبًعاّمحبّ ّإلىيومّالشاهّذاتّ

ّهذاّاالجتماعّفاهّوتيق نّالحاجّبأنّ مجلًساّيجمعّفيهّالبابّمعّالشّ  ذلكّالمذهبّالجديدّّنّ إهّلوّتم 
ّالشاهّ ّتمكنتّمنهّهذهّالهواجسّأرسلّيأخذّبلب  ّإلىويستحوذّعلىّقلبهّالرقيقّبجاذبيته.ّولما

ّ ّعلى ّفيه ّوب خه ّشديًدا ّخطاًبا ّالجمعة ّعلمّّإإمام ّولما ّالدين. ّمصالح ّفيّحراسة ّالعظيم هماله
ّالدولةّبذلكّأرسلّ ّمعتمدّّإلىمعتمد ّلمنزلهّوأسر  ّمعّمضيفه ّالجمعةّوطلبّمنهّحضوره إمام

ّيّأخافّن ّإ"ّإمامّالجمعةّقائاًل:ّإلىالدولةّ
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ّب ّالشاه ّأمر ّوقد ّالباب ّالسيد ّأعداء ّتدابير ّإمن ّّوّإلىحضاره ّن ّاّ طهران ّمضطر ّأعملّأي ن
ّمدينتنا."الترتيباتّإل ّلمغادرة ّالوقت ّيحين ّحتى ّمنزلي ّفي ّيمكث ّأن ّوأرى ّإمامّّرساله فوافقه

ّمنزلهّمنفرًدا.ّإلىالجمعةّعلىّذلكّوعادّ
ّ

منزلّمعتمدّّإلىوكانّقدّمكثّالبابّأربعينّيوًماّفيّمنزلّإمامّالجمعة.ّوقبلّانتقالهّ
زاّابراهيمّوهوّوالدّسلطانّالشهداءّوأخّالميرزاّمحمدّعليّالنهريّقدّدعاّالبابّالدولةّكانّالميّر

لوليمةّعندهّوكانّسلطانّالشهداءّوأخوهّمحبوبّالشهداءّيخدمانّعلىّالمائدةّوهماّطفالنّفيّ
ّوالحاديةّعشّر ّأثنةسنّالعاشرة ّابراهيمّمنّالبابّ.ّوفيّتلكّالليلة اءّتناولّالطعامّطلبّالميرزا

)محمدّعليّالنهري(ّليسّلهّابنّفأرجوكّأنّتهبهّمرغوبّفؤاده."ّّأخيّالميرزاّمحمدّنّ إ"ّ:قائالًّ
نّيتقاسماهّفيتمّأفأخذّالبابّبعًضاّمنّالطعامّوطلبّمنهّأنّيعطيهّللميرزاّمحمدّعليّوزوجتهّّو

وفعاًلّحصلّذلكّوحملتّزوجةّالميرزاّمحمدّعليّوولدتّبنًتاّاقترنتّفيماّبعدّلهماّمرادهما.ّ
ّزواجّمنيرةّخانمّبحضرةّعبدّالبهاء(.ّإلىشارةّإ)ّعظم.غصنّاألبال
ّ

ّ ّعلماء ّالبابّعداوة ّنحو ّالتبجيالتّواالحتراماتّالموجهة فقررواّّإصفهانوأثارتّهذه
ّالدينيينّفيّتلكّالمدينةّ ّالرؤساء ّمنّجميع ّختموه ّخطاًبا روا ّحر  ّاجتماعّوفيه ّعقد ّبينهم فيما

ّعدام.وحكمواّفيهّعلىّالبابّباإل
ّ

ّصفهانإلماّعلمّمعتمدّالدولةّبالحكمّالصادرّمنّعلماءّّو
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ّإلرتّ ّ ّحملة ّب ّالباب ّبمغادرة ّأوامره ّفأصدر ّالقاسية ّالفتوى ّهذه ّتأثير محروًساّّإصفهانلغاء
دةّجهةّطهران.ّثمّأصدرّاألّإلىهّعندّغروبّالشمسّبخمسمائةّمنّالخيالةّليتوجّ  وامرّالمشد 

ّّإصفهانّإلىلةّعلىّأنّيعودّفيّكلّفرسخّمائةّمنّالخيا قائدّالمائةّاألخيرةّوهوّرجلّّإلىوأسر 
ّ ّبهم ّالموثوق ّرجاله ّمن ّالباقية ّالعشرة ّمع ّمعروف ّغير ّآخر ّبطريق ّيعود ّأن ّبه ّإلىيثق

ّبالبابّإصفهان ّبها ّيعودون ّبطريقة ّسيرهم ّويعدلوا ّالتاليّإّإلى. ّاليوم ّفي ّالفجر ّقبل صفهان
ّويسلمونهّله.ّ

ّ
ّإلىالمدينةّوأوصلوهّّإلىوعادّالبابّفيّساعةّغيرّمتوقعةّوقدّنفذتّفعاًلّهذهّالطريقةّ

غرفتهّالخصوصية.ّوكانّالحاكمّّإلىمنزلّمعتمدّالدولةّالخاصّالُمسمىّبعمارةّخورشيدّودخلّ

ءّماّيلزمّلراحتهّواطمئنانه.ّومكثّالبابّفيّالمذكورّيتولىّأمرّالبابّويقومّعلىّخدمتهّويهيّ 
أنّيروهّسوىّثالثةّّإصفهانلجميعّأصحابهّالمقيمينّفيّذلكّالمنزلّأربعةّأشهر.ّولمّيسمحّ

منهمّوهمّالمال ّعبدّالكريمّالقزوينيّالذيّاستلمّمنّسيدهّالبابّبعضّالمكاتيبّوأمرهّأنّينسخهاّ
ّبمعونةّالسيدّحسينّاليزديّوالشيخّحسنّالزنوزي.

ّّّّّ
ّبأنّيسافرّ ّرغبته ّالدولة ّعرضّمعتمد ّحتىّطهرانّبإذنّالبابّويعملّجهّإلىوقد ده

جازاكّ ّعلىّمقاصدكّ"ّاألمرّفأجابهّالبابّقائاًل:ّإلىملوكّاألرضّّويميلّقلبّالشاهّوحكامّ
ّامكأيّ ّهذهّالني ةّالساميةّأثمنّمنّالفعلّنفسهّولكنّ ّنّ إالنبيلةّخيًراّف
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لّهاّبرهاّونحبّ اميّفيّهذهّالدنياّمحدودةّولمّيقد رّ ّالقديرّنصرةّأمرهّبالطرقّالتيّنتصوّ وأيّ 
ّويحفظهّ ّأمره ّالقدير ّيحقق ّسبيله ّفي ّتسفك ّالتي ّوالدماء ّوالمستضعفين ّالمساكين بواسطة

ّثالثةّأشهرّوتسعةّأيامّفقطّوبعدهاّتعودّ ّالدنيا بإيمانكّويصونه.ّوقدّبقيّلكّاآلنّفيّالحياة
يستعدّّرادةّ ّوابتدأمرّإلاألوأسلمّالمسكنّاألبدي."ّففرحّمعتمدّالدولةّبهذهّالكلماتّّإلىويقينكّ

امهّاألخيرةّدائمّالحضورّمعّللفراقّالذيّأنبأهّبهّالبابّبوضوحّتام .ّوكانّمعتمدّالدولةّفيّأيّ 
ّالروحّالتيّأحيتّ ّبطبيعة ّوعلًما ّيقيًنا ّكانّيزداد ّبه ّوقالّإالبابّوفيّساعاتّاجتماعه يمانه.

ّللباب ّالدولة ّفيكّوأرتجفّ"ّ:معتمد ّأنّ إأفكر ّأعلم ّأفارقكّّوأيّسذ وارثّقاسّمثلّترككّلتقدير
هّسيكشفّأمرّوجودكّفيّهذاّالمنزلّوأخافّعليكّأنّيؤذيكّإيذاًءّن ّإ)ابنّخاله(ّفّجورجينّخان

ّقو ةّمنّعندهّّإلىمتّأمريّيّسلّ ن ّإالّتخفّ"ّ:بليًغا."ّفأجابهّالباب ّعلي   ّوعليهّتوكلتّولقدّمن 
أشقىّالمجرمينّّفيّقلبجواهرمماّالّعدلّلهاّوأثبتّّإلىحجارّهذهّاألّبحيثّلوّأرغبّأنّأقلب
خالصّألقدرّولكنّاخترتّبنفسيّأنّأُعذ بّبيدّأعدائيّحتىّيقضيّأعلىّأشكالّاالستقامةّواإل

ّ ّأمًراّكانّمفعواًل."
ّّّ

ّبمقرّ  ّخان ّجورجين ّعلم ّالدولة ّمعتمد ّوفاة ّمن ّقليل ّخورشيدّّوبعد ّعمارة ّفي الباب
ّطهرانّليخبرّمحمدّشاهّّإلىفأرسلّرسواًلّطاتّالتيّأخذهاّمعتمدّالدولةّلحمايةّالبابّاوباالحتي
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رغبةّالحاكمّاألكيدةّكانتّفيّّقةّفيّمعتمدّالدولةّالمتوفيّعلمّأنّ بذلك.ّولماّكانّالشاهّكبيرّالثّ 
صدرّأانتهازّالفرصةّلترتيبّاجتماعّبينهّوبينّالبابّوأنّم ني تهّعاجلتهّوحالتّدونّتنفيذّذلكّف

يرسلّالبابّفيّالخفاءّبصحبةّّالسلطنةّوأمرّجورجينّخانّأنّ دارّّإلىبدعوةّالبابّّاأمًراّملكيّ 
عتبارّأثناءّسفرهّوأنّيبقيّرحلتهّفيّحي زّنّيظهرّلهّمنتهىّاالأطهرانّّوّإلىحرسّمنّالخي الةّ

ّالكتمان.
ّ

ّ ّمدينة ّمن ّالباب ّارتحل ّالليل ّمنتصف ّلألوامرّّإلىّإصفهانوبعد ّتبًعا ّطهران جهة
ّالصادرة.

This file was downloaded from QuranicThought.com



104 

 الفصل الحادي عشر 
 مة الباب في كاشانإقا

 
طهرانّكانّالحاجّّإلىكاشانّوهوّفيّطريقهّّإلىوفيّمساءّاليومّالذيّوصلّفيهّالبابّ

اّوهوّمنّمشاهيرّتلكّالمدينةّقدّرأىّفيّمنامهّرؤياّكأنهّواقفّفيّپّربپميرزاّجانيّالمشهورّال
بّراكًباّجوادهّرأىّفجأةّالباإذّساعةّمتأخرةّمنّالعصرّعلىّبابّالمدينةّالمسم ىّببابّالعطارّ

ةّسوفّنكونّضيوًفاّعليكّمدّ "ّالةّوعندماّاقتربّسل مّعليهّقائاًل:وكانّفيّحراسةّعددّمنّالخيّ 
عدادّمنزلهّّإفيّّاحقيقةّفأخذّتوّ أن هاّثالثّليالّفاستعدّللقائنا."ّولماّاستيقظّشعرّمنّقوةّرؤياهّ

ءّالبابّوفيماّكانّيمعنّبابّالعطارّوانتظرّهناكّمجيّإلىلنزولّضيفهّثمّذهبّتلكّالليلةّ
ّأسرعّللقائهمّعرفّ النظرّفيّاألفقّعاينّعلىُّبعدّهيئةّخي الةّحاضرةّنحوّبابّالمدينةّولما

سنكونّ"ّ:ميرزاّجانيّبفرحّوانحنىّوقالّلهّالبابالالبابّوهوّمحاطّبحرسه.ّفاقتربّمنهّالحاجّ
منزلك."ّوبعدّجدالّبينّّةّفيهوّيومّالنوروزّفسنحتفلّبهّسويّ ّادًّ.ّوغضيوفكّمدةّثالثّليالّ 

بأنّإقناعهمّماّكانّيمكنّإرادتيّلوالّ"ّالحرسّتركّالبابّلحراسةّالميرزاّجانيّوقالّلهّالباب:
قبضةّقدرتهّوالّيستحيلّعليهّفهوّيزيلّكلّصعوبةّويتغل بّّإلىمونيّاليكّفكلّشيءّموكولّيسلّ 

ّعلىّكلّ
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ّجاالمنزلّالحاجّّإلىالموانع."ّوكانّوصولّالبابّ نيّمساءّاليومّالسابقّللنوروزّالثالثّميرزا
1847ّ)سنةّّةهجريّ 1263ّالدعوةّوهوّيوافقّاليومّالثانيّمنّشهرّربيعّالثانيّسنةّّإعالنمنّ
ّة(.ميالديّ 
ّ

مّالميرزاّجانيّللحرسّالبابّالذيّكانّأمانةّوفيّصبيحةّاليومّالثانيّبعدّالنوروزّسلّ 
عهّالوداعّ ّاألخيرّالمؤثر.لديهّوبقلبّمملوءّبالحزنّواألسىّود 
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 الفصل الثاني عشر 
 تبريز إلىرحلة الباب من كاشان 

 
ُّقم ّالحرسّفيّطريق ّالبابّبرفقة ّبالكمال2ّوسار ّالممزوجة ّالساحرة ّوكانتّجاذبيته .

والوقارّواللطفّوالرزانةّقدّغي رتّصفاتّحراسهّوجعلتهمّمنقادينّلهّفطرحواّكلّأفكارهمّوآرائهمّ
حساساتّالبابّقدّغرستّالثقةّفيّقلوبّالذينّرافقوهّفلمّيرواّإنتّرادتهّورضاه.ّوكاإلّاتسليمًّ

ةّاطمئنانهمّمنه. ّضرورةّلمراقبتهّلشد 
ّ

وصلّفجأةّمنّطهرانّومعهّأمرّكتابيّمنّالحاجّالميرزاّذّبرسولّإوكانواّفيّالطريقّ
لنظرّبلدةّكلينّوباّإلىأنّيذهبواّتو اّبالبابّبّ-ئيسّالحرسّرّ–ّيچاّرپاچمحمدّبيكّّإلىآقاسيّ
ّبيكّأنّتضربّخيمةّألجلّالبابّحتىّّإلى ّأمرّمحمد ّالمنازلّفيّتلكّالقرية عدمّصالحية

نّطهران،ّففيّكلّمكانّكانّالناسّيتكلمونّويتهامسّوّإلىّإصفهانتصلهّأوامرّجديدة.ّوأماّمنّ
ّالحدائقّ ّتكتنفه ّجميل ّتل  ّسفح ّعلى ّالخيمة ّونصبت ّبالباب. ّالالحق ّالظلم ّمن ويصرخون

ّلّوالمروجّمنّك

                                                 

ختّاإلمامّالرضاّفاطمةّالمعصومة.ّعاشتّوتوفيتّهناك.ّوفيهاّأيضاّمدافنّأثانيّاألماكنّالمقدسةّفيّإيرانّويوجدّفيهاّجدثّ (2ّ)
ّليّشاهّومحمدّشاه.كثيرةّلملوكهاّومنّبينهمّفتحّع
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ّالبابّمنّهدوءّتلكّالجهةّونضارةّخضرتهاّوخريرّمياهّجداولها. ّالجهاتّوُسر 
ّ

ووصلّلزيارةّالبابّبعضّمنّأصحابّحضرةّبهاءّ ّومنهمّالمال ّمحمدّمهديّالك ن ديّ
ّللبابّوبمجر دّوصولهاّليدهّ وهوّالذيّأرسلهّحضرةّبهاءّ ّمعّخطابّمختومّوبعضّالهدايا

ّوتهل لّوجههّوأغدقّعلىّالرسولّعباراتّالُشكرّواالمتنان.شعرّبسرورّغيرّعاديّ
ّ

ّالبابّنشاًطاّ ّفي ّوالتوقفّوجد دت ّالحيرة ّساعة ّفي ّوصلت ّالتي ّالرسالة ّهذه وأثرت
ّوالمدح ّينطقّبعباراتّالُشكر ّوالنصرّوأصبح ّالفوز ّتأكيد ّعلىّّونفثتّفيّروحه ّوبدا واألمل

ظيمةّبسقوطّشجعانّقلعةّطبرسيّفاحتجبتّالعرقهّحتىّوردتّأخبارّالفاجعةّوجههّفرحّلمّيفا
ّمنُّمحياهّتلكّاالبتسامةّوزالّمنّقلبهّالفرحّواالبتهاج.

ّ
قةّوكانتّأقوالهّمتشبعةّبقوةّفائقةّفلمّيقدرّاّالبابّالرزانةّوالجاللّوالثّ وظهرتّعلىُّمحيّ 

وّبنفسهّأحدّأنّيسألهّعنّسببّهذاّالتغييرّالعظيمّالحاصلّفيّأقوالهّوأفعالهّوكذلكّلمّيشأّه
ّالمكانّيتمتعّبجمالّالطبيعة.ّوسادّالسكونّ ّأسبوعينّفيّهذا ّالبابّمدة أنّيخبرّأحًدا.ّوأقام

ّمقابلتكّإال ّولوّأنّ "ّالبابّوفيهّيقول:ّإلىأنّوصلّخطابّمنّمحمدّشاهّنفسهّّإلىوالهدوءّ ناّنود 
علىّجناحّالسفرّّناناّنجدّأنفسناّغيرّقادرينّعلىّاستقبالكّفيّطهرانّبماّهوّالئقّلكّألنّ أنّ 

ّّّّمنّالعاصمةّوقدّأمرناّأنّّّ
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جاللّعليّخانّمحافظّالقلعةّأنّيعاملكّباإلّإلىكوّوأصدرناّالتعليماتّالالزمةّهّماّإلىُترسلّ
سريرّالسلطنةّوفيّذلكّالوقتّنقدرّّإلىواالحترام.ّوأملناّوعزمناّأنّنطلبّحضوركّلدىّعودتناّ

حيفّّرّأنّتخبرناّعنّأيّ كّالّتتأخّ ن ّأازعاجّّوّببّلكّأيّ ناّلمّنسأنّنحكمّفيّمسألتكّونعتقدّأنّ 
ّوكانّذلكّفيّربيعّ ّلمملكتنا." ّوالسعادة يصيبكّونتمنىّلكّأنّتستمرّفيّالدعاءّوالتوفيقّلنا

ّة(.ميالديّ 1847ّبريلّسنةّأ17ّ-مارس19ّيوافقّ)ّةهجريّ 1263الثانيّسنةّ
ّ

ّإلىمثلّهذاّالخطابّإرسالّنّومماّالّشكّفيهّأنّالحاجّالميرزاّآقاسيّكانّمسؤواًلّع
ّلئالّ  ّالذيّّالبابّوالحاملّعلىّذلكّخوفه ّفيّخلعهّوسلبهّمقامه ّسبًبا تكونّالمقابلةّمعّالشاه

يتمتعّبهّوسلطتهّالت ام ةّعلىّكافةّأمورّالحكومة.ّوأخذّيحر ضّمليكهّعلىّنقلّمثلّهذاّالخصمّ
ّالذيّكانّدائًماّيساورهّركنّبعيدّمنّأركانّالمملكةّوبهذهّالوسيلةّيتخلّ ّإلىّالقويّ  صّمنّالهم 

ّفماّأعظمّخطأهّوأشد ّضالله.
ّ

ّمقامهّورتبتهّوأضاعّثروتهّوضاعتّمنهّأمالكهّ أماّالوزيرّالحاجّالميرزاّآقاسيّفقدّف ق د 
المساكينّوذلكّبعدّسنتينّفقطّمنّاصدارهّاألهاليّالعديدةّالتيّكانّقدّاستولىّعليهاّبالظلمّمنّ

ّ ّبحبسّالبابّفي ّوغضبّاألمر ّممتلكاته ّجميع ّوصادرتّالحكومة ّالموحشة ّآذربايجان جبال
ّاألملّعليهّمليكهّوطردهّمنّطهرانّبالذل ةّوالهوانّووقعّفريسةّللمرضّوالفقرّوضاعّمنهّ
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ّوخمدّذكرهّفيّكربالءّحتىّوافتهّالمني ة.ّلّ وهبطّفيّالذّ 
ّ

ّإلىتّإمرةّمحمدّبيكّتبريزّتو اّوصحبهّالحرسّأنفسهمّتحّإلىالبابّبالذهابّّوقدُّأم ر
ّّإقليم ّأيًضاّمنّبينّأتباعهّآذربايجانّالشماليّالغربيّوصر حّلهّأنّينتخبّرفيًقاّواحًدا وخادًما

قليم.ّفانتخبّالسيدّحسينّاليزديّوالسيدّحسنّأخاه.ّوامتنعّأنّيصرفّأثناءّاقامتهّفيّذلكّاإل
ّالحكومةّلهّلمصاريفّالرحلة.ّوصّر فّجميعّتلكّالمبالغّعلىّعلىّنفسهّالمبالغّالتيّأعطتها

ةّالمبالغّالتيّربحهاّمنّالتجارةّفيّالمساكينّوالمحتاجينّوخصصّلنفقاتهّواحتياجاتهّالضروريّ 
ّبوشهرّوشيراز.

ّ
ّكانتّاأل ّفيّطريقهّّإلىوامرّأُعطيتّلمنعهّمنّالدخولّولما ّالتيّيمرّبها ّإلىالبالد

ّأحبّ  ّبقّرتبريزّحضرّخارجّتلكّالمدنّفوجّمن ّممنّعلموا ّمنّائه ّوتمكنوا ّمحبوبهم بّمجيء
ل مّالحجّ  محمدّعلي(ّبعدّيومينّبأمرّالبابّوكانّمحبوًساّفيّّ)المالّ ّةّالزنجانيمقابلته.ّوقدّع 

ّويجتهدواّالعاصمةّفأرسلّوطلبّمنّأصحابهّفيّبلدتهّأنّيستعدّ  واّويقومواّمعّاالحتراسّالت ام 
فاجتمعّعددّمنّالمؤمنينّفيّقزوينّجهةّيشاءّّأيّ ّإلىرسالهّاّ فيّانتهازّالفرصةّألخذّالبابّّو

ّوطهرانّوذهبّالجميعّبناءّعلىّأمرّالحجّ  ّمنّّإلىةّووصلوا مكانّالحرسّفيّساعةّمتأخرة
ّ"ّ:أجابهمّبرباطةّجأشّقائالًّالليلّووجدوهمّنائمينّفاقتربواّمنّالبابّورجوهّأنّيهربّمعهمّف إن 
ّمنازلهمّّإلىواّجبالّآذربايجانّأيًضاّلهاّحقوق،"ّونصحهمّبكلّمحبةّأنّيعود
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ّويتركواّماّاعتزمواّعليه.
ّ

)رئيسّالحرس(ّبأنّساعةّالفراقّمنّّولماّاقتربّالركبّمنّبابّتبريزّوشعرّمحمدّبيك
ّله: ّوقال يه ّوتعد  ّتقصيره ّله ّيغفر ّأن ّرجاه ّدامعة ّوبأعين ّأمامه ّدنتّحضر ّقد "انّّمسجونه

رتّفيّأداءّواجبّإصفهانالسفرّمنّ ُّمماًلّوقدّقص  ّينبغيّلذلكّكانّطوياًل يّفيّخدمتكّكما
يّأعدكّأنّتكونّأحدّن ّإفّاُكنّمطمئنّ "ّاستميحكّالعذرّوأرجوكّأنّتباركني."ّفأجابهّالبابّقائاًل:

ّأمريّسوفّيباركونكّ ّويعظمونكّويمجدونّعملكّويرفعونّّإلىأصحابيّوالذينّيتبعون األبد
ّفعلّرئيسهمّوتضرّ  ّوفعلّباقيّالحرسّكما ّاسمك." ّّإلىعوا ّمسجونهم ّوقب لوا أقدامهّأنّيباركهم

منهمّعناياتهّوأك دّدعوتهّلهمّفيّصلواتهّّبدموعّمنهمرةّوأظهرّالبابّلكلّ ّوودعوهّالوداعّاألخير
ّعهدّمحمدّشاه.ّوكانّهؤالءّالرفقاءّّإلىدّالكثيرّوسل موهّبعدّالتردّ  يدّحاكمّتبريزّالذيّكانّولي 

ّالبابّوقوّ  ّحكمة ّبأعينهم ّشاهدوا ّعالذين ّالفائقة ّكلّ ته ّأخبروا ّقد ّالبشرية ّحدود ّقابلهمّّن من
ّبعجائبّأحوالهّالتيّرأوهاّوسمعوهاّوساعدواّبذلكّعلىّنشرّاألمرّالجديد.ّ

ّ
ّاأل ّتبريز ّمن ّالباب ّاقتراب ّأخبار ّولكنّ وأهاجت ّلمقابلته ّجميًعا ّوخرجوا ّفيها ّحباء

ّلهمّّالموظفينّأبوا ّبركته.ّولكنّأحدأنّيسمحوا ّمنهّأوّيلتمسوا الشبانّلمّيقدرّأنّّبأنّيقتربوا
ّحافيّاأل ّوهو ّوهجم ّنفسه ّّويمنع ّواخترقّبابّالمدينة ّرّؤقدام ّعدم ّيستطع ّمحبوبهّلم ّوجه ية

ّكيلومترات3ّ)ّنصفّفرسخفجرىّمسافةّ
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ّالصورةّغيرّمتوفرة
ّ(xّمنظرّالقلعةّالتيّحبسّفيهاّالبابّفيّتبريزّمنّالخارجّ)والعالمةّ

ّالغرفةّالتيّكانّيشغرهاّإلىتشيرّ
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فرحّّالخيالةّالذينّكانواّسائرينّفيّالمقدمةّأمامّالبابّورحبّبهمّبكلّ ّإلى(ّحتىّوصلّابًّتقري
كمّأنتمّرفقاءّمحبوبيّلذلكّأعزّ "ّ:وأمسكّبطرفّرداءّأحدهمّوقب لّركابهّوصاحّقائاًلّوهوّيبكي

لبهّجابةّطإأكثرّمنّقر ةّعيني."ّوكانّهذاّالمسلكّوالحنينّالزائدّقدّبهرهمّفسمحواّلهّفيّالحالّب
ّزائدّووقعّعلىّوجههّباكًياّفنزلّ فيّالمثولّبينّيديّسيدهّوبمجردّأنّوقعّنظرهّعليهّصاحّبفرح 

لقاءّإبّنّاآلخرونّإالّ روعّقلبهّوباركهّولكنّلمّيتمكّ ّأجوادهّوعانقهّومسحّدموعهّوهدّ ّالبابّمن
ّنظرهمّعلىّمحبوبهمّمنُّبعدّواكتفواّبذلكّلشفاءّغليلّفؤادهم.

ّ
المنازلّالتيّأُعدتّلحبسهّفيّتلكّالمدينة.ّثمّإحدىّتبريزّأدخلوهّّإلىولماّوصلّالبابّ

ّ ّالنصيريّ ّإلىنقلوه ّمن ّجوقة ّوكانتّتحرسه ّعليّشاه. ّلمسجد ّالمجاورة ّفيّالقلعة ّولمّغرفة ة
دّحسينّاليزديّوأخيه.ّوكانتّسوىّالسيّ ّةّأمّمنّأنصارهبلتهّسواءّمنّالعامّ يتمكنّأحدّمنّمقا

ّلح ّأنتخبت ّالتي ّالسكانالفرقة ّبين ّمن ّّراسته ّالتي ّالفرقة ّنفس ّهي ّخمسه ّبلدة نتخبتّافي
ّب ّالبابّإالستشهاده ّوصول ّوأثارتّحادثة ّالرصاصّعليه. ّبينّّإلىطالق ّكبيرة ة ّضج  تبريز

ّ ّحر كهم ّمنهم ّوكثير ّالمدينة ّدخوله ّلمشاهدة ّغفير ّجم  ّواجتمع ّّوإاألهالي خالصهمّاّ يمانهم
دّمنّكلّ ليشاهدوهّويؤكدواّلهّخضوعهم.ّوبينماّكا ّنّيسيرّفيّالشوارعّكانّصياحّالجماهيرّيترد 

 ّأكبر"ّوكانّغيرهمّيرحبّبهّ"ّونهّبصياحالجهاتّوكانّأغلبّالجمهورّالذينّرأواّوجههّيحيّ 
ّّّّّّويهللّ
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ّمتوفرةّّالصورةّغير
ّالقلعةّالتيّحبسّفيهاّالبابّفيّتبريزّوالغرفةّالتيّكانّيشغرهاّمنّالداخل
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ّالترابّالذيّوالبعضّيطلبّمنّ  ّيقب ل ّأخذ ّوالبعضّاآلخر ّالقديرّعليه ّالبركاتّمن ّنزول
ّتحتّأقدامهّباحترام.

ّ
ّومكثّالبابّفيّتبريزّمدةّأربعينّيوًما.
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ّمتوفرةّّالصورةّغير
ّقلعةّماهّكو

ّ
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 الفصل الثالث عشر 
 حبس الباب في قلعة ماه كو

ّ
األولىّالتيّتلتّحبسّالبابّفيّّامةّالعشرةّأيّ فيّمدّ "ّنّاليزديّقال:يوماّرواهّالسيدّحس

ّتبريزّ ّسيكونّمصيرّأمره ّماذا ّأحد ّيعلم ّتجاسرتّكثرتّاإلّولم شاعاتّفيّالمدينةّوذاتّيوم
جهةّأخرىّفأجابنيّّإلىذاّكانّسيستمرّعلىّالبقاءّفيّذلكّالمكانّأوّأنهّسينتقلّإعلىّسؤالهّ

ثمّننتقلّّماهّكو،ّ-لّالباسطّةّالّتقلّعنّتسعةّأشهرّمحبوسينّفيّالجبناّسنمكثّمدّ ن ّإ’:ّفوًرا
ّ.چهريقّ-الجبلّالشديدّّإلىمنهّ لّوكذلكّجبلّباسطّيوافقّجبلّماهّكوّفيّحسابّالُجمّ )‘"

(ّوهذانّالجبالنّهماّمنّسلسلة318ّوعددّالثاني72ّّلّفعددّاألوّ ّچهريقجبلّشديدّيوافقّجبلّ
ّجبالّخويّويقعانّعلىّجانبيّالمدينةّالتيّتحملّهذاّاالسم.

ّ
ماهّكوّعبارةّعنّبناءّصخريّذيّأربعةّأبراجّويقعّعلىّقمةّجبلّوفيّأسفلهّوقلعةّ

ّالمسؤولّعنّ ّالضابط ّاسم ّوكان ّوالروسية. ّالعثمانية ّالممالك ّعلىّحدود ّويقع ّكو ّماه مدينة
اّالبابّفبلطفّكرادّوهمّمنّأهلّالسن ة.ّوأمّ القلعةّعليّخانّالماهّكوئي.ّوسكانّالمدينةّمنّاأل

صباحّيبدأونّّقهّالتيّالّشبهّلهاّأوقدّالحماسّفيّقلوبّالسكانّفكانواّكلّ صفاتهّودماثةّأخال
ّأعمالهمّبأنّيبحثواّعنّمكانّيقدرونّأنّيفوزواّفيهّبنظرةّلوجههّويناجونهّ
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ّاليوميّ  ّعملهم ّفي ّالبركة ّمنه ّويطلبون ّيسرعون ّخصام ّأو ّمشاجرة ّحصول ّوعند ذلكّّإلى.
ّّ.كلّمنهمّالصدقّيقولّونّباسمهّأنونّوجوههمّتلقاءّالسجنّويحلفويولّ المكانّ

ّ
ّحسينّاليزديوحكىّالسيّ  ّالبابّسبوعينّاألوّ فيّاأل"ّ:قائالًّّد ّبزيارة ّيسمحّألحد لينّلم

ّأناّوأخيّالوحيدينّالمسموحّلهماّبمالقاتهّوكنتّفيّكلّ وُكنّ  المدينةّومعيّأحدّّإلىنزلّأيومّّا
ّالضروريّ  ّاللوازم ّوأمّ الحراسّلشراء ّالزنّوة ّالشيخّحسن ّا ّيقومّّإلىزيّالذيّوصل ّكان ّكو ماه

كواسطةّبينّالمؤمنينّالذينّكانواّيأتونّللزيارةّوبينّالسيدّحسنّأخيّالذيّكانتّالعرائضّتصلّ
الشيخّحسنّالزنوزي.ّوفيّّإلىجوبةّبواسطتهّأيًضاّموالهمّوترسلّاألّإلىبواسطتهّمنّالمؤمنينّ

ةّوأنّيأذنّللمؤمنينّأنّيخف فّالشدّ هّسيطلبّبنفسهّمنّعليّخانّذاتّيومّأعلمّالبابّأخيّأنّ 
رّدهشناّلطرقّالبابّفجأةّوعرفناّصوتّعليّخانّوهوّبالزيارة.ّوفيّاليومّالتاليّفيّوقتّمبكّ 

مّعلىّالتصريحّلهّمصمّ )عليّخان(ّّمحافظّالقلعةّأنّ بيتناقشّمعّالحرسّوجاءّأحدهمّوأخبرنيّ
ذّشرعتّبالخروجّمنّالغرفةّبالدخولّلمقابلةّالباب.ّفأوصلتّالرسالةّوُأمرتّأنُّأدخل هّحااًل.ّوا 

ّوتظهرّعلىّوجههّ ّعلىّالعتبةّبهيئةّخضوعّتام  ّالبابّوجدتّعليّخانّواقًفا ّلغرفة المجاورة
ّالسالمّورجانيّعالئمّالخشوعّوالتعجّ  ّعلي  بّعلىّغيرّالمعتاد.ّوبكلّخضوعّوبكمالّاألدبّرد 

ّالتيّالغرفةّإلىأنّأصر حّلهّبالدخولّلمقابلةّالباب.ّفأخذتهّ
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خفائه.ّفقامّالبابّإيقطنهاّالبابّوكانتّركبتاهّترتعشانّوظهرتّفيّباطنهّهيجانّلمّيقدرّعلىّ
صنيّمنّحيرتيّخلّ ’ّورح بّبهّفاقتربّعليّخانّوانحنىّتعظيًماّلهّوارتمىّعلىّأقدامهّوقال:

اديّفيّيّعندماّاقتربتّمنّبابّالمدينةّوأناّممتطيّجّون ّإستحلفكّ ّأنّتزيلّشكوكيّفأيّن ّإف
ّتصلّ  ّواقًفا ّبجانبّالنهر ّفجأة ّبعيني ّرأيتك ّوقتّالفجر ّي. ّإلىوكانتّيداكّوعيناكّمرتفعتين
خكّعلىّالتجاسرّبتركّقتربّمنكّوأوبّ السماءّفوقفتّأالحظكّوانتظرتّحتىّأتممتّالصالةّأل

يّهمالهمّولكنّ ّإخهمّعلىّالحرسّألوبّ ّإلىذني.ّوفجأةّشعرتّبخوفّشديدّورجعتّإالقلعةّبدونّ
ذّوجدتّالبابّالخارجيّوالداخليّمغلقينّولمّيفتحاّإالّبناءّعلىّطلبيّفدخلتّعندكّإهشتّد

فأجابهّالبابّ‘ّقدّفارقني.بيّوارتبتّأنّيكونّعقليّواآلنّوجدتكّجالًساّأماميّمماّأوجبّتعجّ 
مرّوتحتقرّصاحبهّولمّيشأّ ّكّتبخسّقدرّهذاّاألن ّاّ يتّهوّحقّالّينكر.ّّوالذيّرأّنّ إ’ّ:قائالًّ

ةّأوقعّفيّقلبكّلهيّ إبرحمتهّأنّيوقعكّفيّالعقابّبلّأرادّأنّيظهرّالحقّأمامّعينيكّوبهدايةّ
ة.ّوهدأتّوقلبتّهذهّالحادثةّقلبّعليّخانّكليّ ‘ّمحبةّولي هّلتعترفّبقو ةّاألمرّالتيّلنّتقهر.

عليّخانّمنّالبابّأنّيغفرّزالتّعداوته.ّوطلبّأتهّّوهذهّالكلماتّاضطرابهّواخضعتّوحشيّ 
الباب.ّولمّيألّعليّخانّّئآتهّوذهبّتو اّوأحضرّالشيخّحسنّالزنوزيّللمثولّبينّيديّ سيّ ّله

وّ  ّفيّعملّكلّماّمنّشأنهّتخفيفّّلهّلةجهًداّفيّضمنّالحدودّالُمخ 
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رحّلكلّمنّسرّعلىّالبابّوكانّبابّالقلعةّمغلًقاّأثناءّالليلّوأمّ وطأةّاأل اّفيّالنهارّفكانّيص 
ّلباب."يريدّالدخولّلزيارةّا

ّ
صّالبابّكلّوقتهّلكتابةّالبيانّالفارسيّوهوّمنّأهمّوأشهرّوأثناءّحبسهّفيّالقلعةّخص ّ

رّبظهورّجديدّيأتيّبعدهّوطلبّ كتبهّوفيهّشرعّالقوانينّوالقواعدّلألمرّالجديدّوبي نّوأوضحّوبش 
ّإ)ّمنّأتباعهّالقيامّللبحثّعنّمنّيظهرهّ  ّبهاءّ (ّوحذ رهمّمنّأّإلىشارة لواّحضرة نّيأو 

ّشاراتّالموجودةّفيّالبيانّبطريقةّتمنعّاالعترافّبأمره.ّسرارّواإلاأل
ّ

وكانّصوتّالبابّوهوّيمليّتعاليمهّومبادئهّمسموًعاّبوضوحّفيّسفحّالجبلّالذيّكانّ
دّهوّوالواديّصوتهّوكانتّنغمةّترتيلّاآلياتّتفيضّمنّفمهّوهيُّتشنّ  سماعّوتخترقّفّاأليرد 

رخاءّحبلّالقيودّالتيّفرضتّعلىّوكانّإلمنّأعماقهاّّحركّلندائهّالقلوبرواحّوتتواألّالقلوب
البابّاألثرّالجميلّفيّتشجيعّالكثيرينّمنّأصحابهّوأتباعهّعلىّالحضورّمنّاألقاليمّالمختلفةّ

ّيرانّلزيارتهّفيّقلعةّماهّكو.ّإفيّ
ّ

كّشتاءّوعلىّهذاّالنحوّأمضىّالبابّالصيفّوالخريفّبينّجدرانّتلكّالقلعةّوتالّذل
ةّأنّقطراتهّكانتّقارسّوكانّالماءّالذيّيستعملهّفيّالوضوءّوصلّلدرجةّمنّالبرودةّالثلجيّ 

ّ ّسنة ّمن ّمحرم ّشهر ّالفصل ّذلك ّابتداء ّووافق ّالثلج. ّمن ّفيها ّبما ّوجهه ّعلى 1264ّتلمع
ّة(.ميالديّ 1848ّينايرّسنة8ّّّإلى1847ّديسمبر9ّّيبدأّ)ّ-ةهجريّ 
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ّحسينّّّ ّفيّنشرّاألمرّّبشروئيالوكانّالمال  ّومشغواًل ّفيّمشهد فيّذلكّالوقتّمقيًما
كلّالمسافةّّيّأقسمتّأنّأسيرّعلىّقدميّ ن ّإ"ّآذربايجانّقائاًل:ّإلىالجديد.ّوعزمّعلىّالسفرّ

ّمرغوبي."ّّإلىالتيّتفصلنيّعنّالمحبوبّفلنّأنثنيّعنّعزميّحتىّأصلّ
ّ

ترحابّوحماسّفيّمختلفّحباءّبكلّطهرانّيقابلّاألّإلىحسينّفيّطريقهّوكانّالُمال ّ
ّفيهاّوقد لّّالُمدنّالتيّمر  ّإلىفرّالمثولّأمامّحضرةّبهاءّ ّوبعدّالتحدثّمعهّقامّللسّ ّإلىتوص 

ّآذربايجان.
ّ

ّ ّقبلّوصوله ّالسابقة ّالليلة ّمنّّإلىوفي ّالرابع ّالنوروز ّمساء ّكانتّفي ّالتي ّكو ماه
ميالدية(ّاليومّالثالثّعشر1848ّّ)ّهجرية1264ّعالنّدعوةّالبابّووافقّفيّتلكّالسنةّأيّّإ

ّفقال: ّالثانيّرأىّعليّخانّرؤيا ّزائرّمقدسرأيتّكأنّ "ّمنّشهرّربيع ّبعزم ّ-يُّأخبرتّفجأة
ّالرسولّ ّمحمد ّّ–سيدنا ّّوّإلىعلىّالمجيء ّكو ّن ّأماه ّالبابّّإلىهّسوفّيحضر ّليزور القلعة

ّمشتاقّألُّوليهنّ  ّوأنا ّلمقابلته ّفخرجتّجرًيا ّالنوروز ّبعيد ّخضوعقدّ ئه ّوبفرحّالّم يّوترحيبيّله
االرتماءّعلىّّإلىسرعتّأيوصفّأسرعتّلناحيةّالنهرّولماّوصلتّرأيتّاثنينّقادمينّنحويّف

ّّواّ لّطرفّردائهّّولّوانحنيتّألُقبّ قدامّاألوّ أ قمتّّةّرؤيايذّأيقنتّبصحّ اّ ذّذاكّاستيقظتّفجأة
ّوجهّرسّإلىيتّوذهبتّوصلّ ّأتوتوض ّ ّفيّالرؤيا ّالتيّرأيتّفيها ّكدتّتلكّالبقعة ولّ ّوما

ّأصلّحتىّعجبتّ
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ّلرؤيتيّالرجلينّاللذينّشاهدتهماّفيّالرؤياّيمشيانّالواحدّخلفّاآلخرّويسيرانّنحويّوبدونّأيّ 
خالصّورجوتهّهوّورفيقهّأنّيركباّالجوادينّالتيّقدّأمرتّإلتهّبرّوقعتّعلىّقدمّالزائرّوقبّ تفكّ 

ّأحدّأتباعيّأنّيأتيّبهما.
ّ

وسأسيرّّمّرحلتيّعلىّقدميّ يّآليتّعلىّنفسيّأنُّأتمّ ن ّإالّف’:ّفقالّالشخصّالجليل"ّ
وجعلتّهذهّالحادثةّعليّخانّيشعرّباحترامّزائدّفيّ‘"ّةّالجبلّوهناكّأزورّالمسجون.قمّ ّإلى

ّتبعّالُمال ّمسلكهّنحوّالبابّوأصبحّيقينهّفيّصحّ  تهّأعظمّمنّذيّقبلّوبخشوعّتام  ةّاألمرّوقو 
ّكادتّأعينّالُمال ّحسينّتقعّّإلىأنّوصلّّىإلكانّهوّالزائر(ّّ)الذيّحسين بابّالقلعةّوما

ّوانحنىّأمامهّومكثّبجانبهّدونّ ّعلىّالعتبةّحتىّوقفّفجأة ّالذيّكانّواقًفا علىّوجهّسيده
ّالبابّذراعهّوعانقهّبكلّشوقّوسارّبهّماسًكاّيدهّ ائهّلمقابلتهّغرفتهّثمّدعاّأحبّ ّإلىحراك.ّفمد 

ّواحتفلّبعيدّالنوروز.
ّ

نّيسمحّألحدّسوىّحسينّاليزديّوأخيهّبالمكثّداخلّالقلعةّأثناءّالليلّولكنّفيّولمّيك
ذاّكنتّترغبّفيّأنّيبقىّمعكّالُمال ّحسينّإ"ّالبابّوقالّله:ّإلىذلكّاليومّذهبّعليّخانّ

شارتك."ّوكانّأتباعّالبابّيفدونّعليهّفيّماهّكوّوكانّإيّالّأمانعّبلّأكونّرهينّن ّإهذهّالليلةّف
ّبالمثولّأمامهّتو اّوبدونّأيّحائل.يسمحّلهمّ

ّ

ّلّفيّالمناظرّالمجاورةّمنّسطحوذاتّيومّكانّالبابّيتأمّ 
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الُمال ّّإلىالقلعةّورأىّمنّناحيةّالغربّكيفّأنّنهرّأرسّينحنيّفيّتعاريجهّفيّمجراهّفالتفتّ
ّهذاّهوّالنهرّوهذاّهوّالشاطىءّالذيّكتبّعنهّالشاعرّحافظ:"ّحسينّوقال:

ّ
ّبا،لص ّياّنسيمّا’ّ

ّّّّّّّذاّمررتّبشاطىءّنهرّأرس،ّّإّّّّّّ
ّ،ّكّالواديارضّفيّذألافقب لّ
ّ‘"رّمشامّأنفاسكّمنّعبيرّطيبها.وعطّ 

ّ
ثمّتنبأّللُمال ّحسينّعنّجميعّالحوادثّالتيّستحصلّفيّالقريبّالعاجلّالواحدةّبعدّّ

بلّآخرّوقبلّأنّتصلّجّإلىسوفّينقلونناّ"ّاألخرىّوأمرهّأنّالّيخبرّبهاّأحًداّوقالّلهّالباب:
ّسريًعامقرّ ّإلى ّالباب ّتنبؤ ّوتم  ّكو." ّماه ّمن ّانتقالنا ّأخبار ّستصلك ّ)ّ-ك (.ّچهريقّإلىُنق ل

ّ اًل ّمفص  ّتقريًرا ّأرسلوا ّخان ّعلي ّوأعمال ّحركات ّعلى ّيتجسسون ّكانوا ّإلىفاألشخاصّالذين
ّواتهموه ّآقاسي ّالميرزا ّبّالحاج ّفيه ّخان( ّإ)علي ّالخوف ّوأث ر ّللمسجون ّالحاجّخالصه على

ّ.چهريققلعةّّإلىهّأصدرّأمًراّبنقلّالبابّالميرزاّآقاسيّواستولىّعليهّالغضبّلدرجةّأنّ 
ّ

عّالبابّأهاليّماهّكوّالذينّعرفواّقو ةّشخصيتهّّوبعدّمرور عشرينّيوًماّمنّالنوروزّود 
فارقّلُمال ّحسينّالذيّأخالقهّأثناءّالتسعةّأشهرّالتيّقضاهاّفيّالحبسّوكانّاّالعظيمةّوسموّ 

ّكماّّچهريقّإلىخبارّالنقلّأذّسمعّبإزالّفيّتبريزّماهّكوّبأمرّالبابّالّي
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ّنيرانّمحبّ ّبهّبأنسبقّوت ّفيّقلوبّاألحباء ّويشعل ّأنّيجتهد ّأوصاه ّالبابّقد ّوكان ةّالباب.
مازندرانّّإلىيمانهمّفيّأمرهّوطلبّمنهّأنّينتقلّمنّطهرانّإويسعىّفيّتقويةّّلهيّ الجمالّاإل

ّالمستور.ّلهيّ لهّالكنزّاإلحيثّسينكشفّ
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 الفصل الرابع عشر 
 مازندران إلىسفر المال  حسين 

 
بلدةّوقريةّّوكانّالمال ّحسينّوفي اّللتعليماتّالتيّأُعطيتّلهّولذلكّكانّيمكثّفيّكلّ 

ّ ّالتي ّتلك ّالمحبّ أمن ّرسالة ّلهم ّويوصل ّفيها ّاألحباء ّويجمع ّبزيارتها ّالباب ّوالتحيّ مره اتّة
ّثابتينّعلىّأمره.ّّوتأكيداتّمواله المحبوبّوكانُّيحييّفيهمّالحماسّوينصحهمّعلىّأنّيبقوا

موالهّبظهورهّلهّوفيّطهرانّّهمازندرانّشوًقاّلمشاهدةّأمرّالكنزّالمكنونّالذيّوعدّإلىووصلّ
نتهّمنّأنّيواجهّالمخاطرّالتيّتشرّ  فّبمقابلةّحضرةّبهاءّ ّوحصلّمنهّعلىّالمعونةّالتيّمك 

ّفيّأواخرّحياتهّبشجاعةّوجرأة.ّةاكتنفتهّبشدّ 
ّ

يعاشرّجميعّالناسّعلىّاختالفّامّكانّالقدوسّقاطًناّفيّبارفروشّوكانّوفيّتلكّاأليّ 
ةّواعجابّسكانّتلكّالمدينة.ّتهمّوبسببّلطفّمعاشرتهّواتساعّدائرةّمعارفهّاكتسبّمحبّ طبقا

استضافهّبكلّترحاب.ّمنزلّالقدوسّالذيّّإلىبارفروشّذهبّتو اّّإلىحسينّولماّوصلّالمال ّ

ّالقدّ ولمّ  ّكتابات ّفي ّينظر ّأن ّالفرصة ّله ّسنحت ّسمّ ا ّوأدرك ّالمواهبّوس ّبقيمة ّاعترف وها
للقدوسّالذيّتجلتّفيّمرآةّّةًّلّواجباتهّأنّيخضعُّكليّ منّأوّ ّالخاصةّالتيّمنحتّلهّفشعرّبأنّ 

ّفؤادهّأشع ةّشمسّموالهّ
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ّرادته.إيرّطبقّبعّخطواتهّويسشارتهّوأخذّيتّ إالمحبوبّوأصبحّرهنّ
ّ

خذّمسكًناّلهمّليستقبلواّفيهّخراسانّويتّ ّإلىوسّمنّالمال ّحسينّأنّيذهبّوقدّطلبّالقدّ 
ّة.معينّالحياةّاألبديّ ّإلىبّالهدايةّالضيوفّوكلّمحبّمنّطالّ 

ّ
مشهدّولمّيكنّلهّأثناءّّإلىوقامّالمال ّحسينّفريًداّومنقطًعاّعنّكلّماّسوىّ ّوسافرّ

ّ ّواشترىّالمالّ إسوىّالرغبةّفيّخراسانّّإلىسيره ّالثابت. ّأوامرّالقدوسّوالوفاءّلهّبوعده تمام
مشهدّوسكنّفيّذلكّّإلىة.ّووصلّالقدوسّسماهاّبالبابيّ أحسينّقطعةّأرضّوشي دّعليهاّمنزاًلّّو

همّالمال ّحسينّبهمّ المنزلّوجاءتّجموعّالزّ  اعتناقّاألمرّورغبواّّإلىةّوحماسةّوارّالذينّأعد 
يّاالنضمامّتحتّرايته.ّوكانتّيقظةّالمال ّحسينّوانتباههّللعملّعلىّنشرّالمعارفّباختيارهمّف

مرّالجديدّوالطريقةّالُمثلىّالتيّقامّبهاّالقدوسّعلىّتهذيبّأتباعهّقدّأحدثتّالتيّجاءّبهاّاأل
عم تّجميعّأنحاءّمدينةّمشهدّوسرعانّماّانتشرّتأثيرهاّخارًجاّمنّموجةّشديدةّمنّالحماسّ

ّالبابيّ  ّمنزل ّوأصبح ّخراسان ّإلحدود ّأكيًدا ّعزًما ّعزموا ّالذين ّالمخلصين ّلجميع ّمكاًنا ظهارّة
ّمر.يمانهمّباألإالقوىّالعظيمةّالتيّيكن هاّ
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 الفصل الخامس عشر 
 خراسان إلىسفر الطاهرة من كربالء 

 
ّالأّو ّالحجب ّاإلخذت ّالدين ّظهور ّمن ّالنارّّلهيّ مانعة ّواشتعلت ّتتالشى ّخراسان في

هلهاّحتىّأذابتّوأحرقتّأعظمّالموانعّوالعقباتّفيّطريقّاالعترافّالنهائيّّأةّفيّقلوبّلهيّ اإل
ّباألمر.

ّ
ّ ّفيّالقلوبّبدرجة ّالمشتعلة ّحتىّفيّاألأفزادتّالنار ّالجميع ّفيّنّشعر ّالنائية قاليم

ّللنإ ّاحيائها ّبّفوسّوخابّظنّ يرانّبقو ة ّلهيّ بعادّصاحبّاألمرّمظهرّالجمالّاإلإالذينّأمروا
ّالوسيلةّمنّأوفصلهّعنّ ّبهذه تهّالموقدةّفيّطفاءّشعلةّمحبّ إتباعهّرغبةّمنهمّفيّأنّيتمكنوا

ّةّفيّصدورّاألحبابّواألصحاب.انيّ القلوبّوفيّخراسانّأشعلّالقدوسّناًراّربّ 
ّ

الذيّأضاءّجميعّّأشعلّنورّالطاهرةّ)قر ةّالعين(وكذلكّفيّكربالءّخارجّالحدودّالغربيةّ
أرضّالطاءّّإلىيران،ّوارتفعّالنداءّالغيبيّمنّشرقّوغربّالمملكةّآمًراّهذينّالنورينّأنّيسرعاّإ

الّأمامهّويطيعاّأمرهّويطوفاّحولّكوكبّ)طهران(ّفجرّالمجدّوموطنّحضرةّبهاءّ ّوأنّيتمثّ 
اّأزرهّويهيّ  ّعالنّوحيه.ئاّالطريقّإلهدايتهّويشد 

ّ
امّالتيّكانّالقدوسّالّيزالّفيهاّيّ نزلّلوحّمنّقلمّالبابّفيّتلكّاألّلهيّ مرّاإلواتباًعاّلأل

ّقاطًناّفيّمشهدّوفيّذلكّاللوحّّ
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خراسانّوانتشرّهذاّاالمرّبسرعةّالبرقّوأوجدّحماًساّّإلىسراعّيرانّباإلإيأمرّجميعّاألحباءّفيّ
ذّذاكّمقيمةّفيّكربالءّوتعملّجهدهاّالتساعّنطاقّإتّسمعّالطاهرةّالتيّكانّإلىعاًماّووصلّ

ّحقيقةّاألاأل ّاكتشفتّبوجدانها ّقد ّوكانتّالطاهرة تهّطوًعاّمرّواعترفتّبصحّ مرّالذيّاعتنقته.
فجرّيومّ ّالموعودّقدّطلعّمنّمدينةّشيرازّبدونّأنّيعلمهاّأحدّويدعوها.ّّنّ أفرأتّفيّنفسهاّ

رتّرسالةّلمنبعّهذاّالنورّتعّر ّخالصهاّوخضوعها.إضّفيهّوحر 
ّ

ّاعتناقّاأل ّالبابّالسريعّعلىّقبولها ّفيّوكانّرد  ّالحماسّوزادّكثيًرا مرّقدّأحيىّفيها
ّوعملتّبكلّ  تها ّفقامتّعلىّنشرّتعاليمهّبكلّقو  ثّانقالبّفكريّاحدإشجاعةّعلىّّشجاعتها

وسحرّبيانهاّّلتغييرّعاداتّوأخالقّاألهالي.ّفكانّمنّيقابلهاّفيّكربالءّينجذبّمنّفصاحتها
ّلوائهاّوكانّالكلّ ّإلىويشعرّبالخضوعّمنّأثرّكلماتهاّوالّيقدرّأحدّأنّيقاومّلطفهاّأوّاالنضمامّ

ّوسموّ  ّأخالقها ّبكمال ّوقامتّيشهد ّيقينها. ّبصدق ّويقتنعون ّالمدهشة ّبشخصيتها ّويعجبون ها
ّدّالزوجاتّوثارتّعلىّتحجيبّالمرأة.الطاهرةّعلىّمكافحةّتعدّ 

ّ
مرّبتبليغّالطاهرةّالشيخّصالحّالكريميّوهوّعربيّقاطنّاألّإلىأقبلواّومنّبينّالذينّ

ّاألفيّكربالءّفكانّأوّ  ّقلوبّلّمنّاستشهدّفيّسبيلّهذا ّوقدّأشعلتّالطاهرة مرّفيّطهران.
رّلهمّّّّّأالعديدّمنّالعربّوالعجمّودعتهمّلنصرةّأمرّ ّب ّعمالهمّوماُّقد 
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ّمنّسفكّدمائهمّوتضحيةّحياتهم.ّ
ّ

المؤمنينّخارجّّإلىيرانّقدّوصلّأيًضاّإأتباعهّفيّّإلىهّأصاًلّنداءّالبابّالموجّ وكانّ
ّغفيرّمنّالمخلصينّاّ فرحّّوّيرانّفأجابتّالطاهرةّالنداءّفيّالحالّوبكلّ إ جاللّاقتفىّأثرهاّجم 
ّخراسان.ّإلىظهرواّجميًعاّرغبتهمّواستعدادهمّللسفرّتو اّأّو
ّ

منّفيّمنزلّوالدهاّفيّقزوين.ّوفيّهذهّاالثناءّوأقامتّالطاهرةّفيّطريقهاّمدةّمنّالّز
ّاإل ة ّتقيّحج  ّالمال  ّقتل ّأحدّوقعتّحادثة ّوهو ّشيراز ّ ّمنّسكان ّعبد ّالمال  ّعلىّيد سالم
اّلمُّيعلمّالقاتلّحااًلّانتهزّدّكاظمّالرشتي.ّولمّ حسائيّوالسيّ المخلصينّمنّأتباعّالشيخّأحمدّاأل
ّللتشفيّواالنتقامّوعزمّو ّفيّالناسّالفرصة ّفيّحبسها ّبالطاهرة.ّونجحوا ّاالنتقام ّهذا ّأنّينزلوا ا

ؤّفقط.ّمنزلّوالدهاّوجعلواّعليهاّنسوةّحراًساّوأمرنّأنّالّيسمحنّلهاّبمغادرةّالغرفةّاالّللتوض ّ
ّّطهرانّوسجنواّهناك.ّّإلىتباعّفيّهذهّالحادثةّرسلّالذينّقبضّعليهمّمنّاألأّو
ّ

ذّذاكّفيّطهرانّبحالّومصيرّهؤالءّالمسجونينّإوعلمّحضرةّبهاءّ ّالذيّكانّقاطًناّ
ّإل ّمساعدة ّحضرته ّفأرسل ّللطاهرة. ّومعاونين ّمساعدين ّكانوا ّمحافظّالذين ّوطلبّمن نقاذهم

المدينةّتخفيفّوطأةّالحبسّعليهم.ّفأطلقّالمذكورّسراحّالبعضّمم نّكانواّغيرّقادرينّعلىّ

طماعّللحصولّذّحركتهّاألاّ باقينّّولّثقلّالسالسلّوالقيودّوعملّجهدهّفيّتخفيفّحبسّالتحمّ 
ّعلىّالمالّمنّحضرةّبهاءّ ّأخبرّرؤسائهّباألمرّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



129 

ّهؤالءّالمحبوسينّبالمساعدةّوالطعام."ّبهاءّ ّيُمدّ ّنّ إ"ّقائاًل:
ّ

ّالموظفونّبدورهمّفيّالسعيّللحصولّعلىّماّيمكنّالحصولّعليهّمنّالمنافعّ فابتدأ
واّعلىّعملهّواتهموهّباالشتراكّمعّهؤالءّأمامهمّواحتجّ ّمنّكرمّحضرةّبهاءّ ّوجوده.ّفطلبوه

: ّ ّبهاء ّفأجابّحضرة ّجريمتهم ّفي ّضيقهمّّنّ إ"ّالمحبوسين ة ّشد  ّلي ّأظهر ّالمدينة محافظ
منهاّجزاءّنيّبجريمةّأناّبريءّنوآالمهمّوشهدّأماميّببراءتهمّوطلبّمنيّمساعدتهمّواآلنّتتهمّو

ّبناءّعلىّ ّولكنّ علىّالمساعدةّالتيّأسديتها ّأنّيسمحواّلحضرةّبهاءّ ّأنّطلبه." همّلمّيقبلوا
لّلّضيرّأصابهّفيّسبيلّأمرّ ّوأوّ منزلهّآملينّأنّيخيفوهّبالعقابّفكانّحبسهّأوّ ّإلىيعودّ

أنُّأخليّسبيلهّبعدّابداءّّإلىامّائهّومكثّعلىّهذهّالحالةّبضعةّأيّ حبسّقضاهّفيّسبيلّأحبّ 

ّيم.فهمّالعظاعتذارهمّالمتكررّوتأسّ 
ّ

ّبّوبماّأنّ  ّسالمّاد عىّالورثهّبأنّ ةّاإلهّهوّقاتلّالمال ّتقيّحجّ ن ّأالُمال ّعبدّ ّكانّقدّأقر 

لّمنّالقاتلّهوّالشيخّصالحّوحصلواّعلىّأمرّبالقبضّعليهّورضواّألنفسهمّقتلهّظلًماّفكانّأوّ 
سفوكةّنصرةّدينّلواّبدمائهمّالملّالذينّسجّ يرانّفيّسبيلّأمرّ ّوهوّأوّ إسفكّدمهّفيّأرضّ

مكانّّإلىمحلّالشهادةّكانّوجههّيتألألّفرًحاّوحماًساّوأسرعّّإلى ّالمقدس.ّوبينماّكانّيقادّ
ّكأنّ  ّالجالد ّوقابل ّكلماتّالتنفيذ ّفمه ّوكانتّتتساقطّمن ّحميًما. ّوصديًقا ّعزيًزا ّيقابلّصاحًبا ه
ّاألملّوالنصرّبدوّن
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مالّواعتقادّالقومّمنذّعرفتكّياّم نّأنتّأمليّيّتركتّآن ّإ"ّانقطاعّوصاحّبفرحّعندّدنوّأجله:
ّويقيني."

ّ
شباعهّويروونّاّ جامّكأسّانتقامهمّّوّوأخذّورثةّالمال ّتقيّينقبونّعنّوسائلّجديدةّلصبّ 

ّ ّفالتفتوا ّللدماء ّكتبتّالرسالةّّإلىظمأهم ّوهيّفيّحبسها ّعلمتّبقصدهم ّفلما ّنفسها الطاهرة
بيهّالمال ّتقيّوأصبحّإمامّالجمعةّالمعروفّفيّقزوينّمحمدّالذيّورثّمقامّأّالُمالّ ّإلىاآلتيةّ

ّويأبىّ ّإالّ ن ّإ"ّوقالتّله: ّنورّ ّبأفواههم ُّيطفئوا ّأن ّيريدون ّعبًثا ّيتمّ ّهم ّكرهّّأن ّولو نوره
لهّالذيّأعبدهّهوّاإلّبّ ،ّوكانّالرّ ذاّكانّاألمرّالذيّأتبعهّهوّالحقإ(ّف32:9)القرآنّ‘الكافروّن

نّلمّيفعلّتكونونّأحراًراّفيّأنّاّ صنيّمنّظلمكمّّولّمرورّتسعةّأيامّيخلّ الواحدّالحقّفانهّقب
تعملواّبيّماّتشاؤونّوتكونونّأثبتمّفسادّاعتقادي."ّواختارّالمال ّمحمدّأنّيتجاهلّهذهّالمباهلةّ

ّمّمقصوده.هّالّيقدرّأنّيقبلهاّوسعىّفيّاالحتيالّبكلّوسيلةّأنّيتمّ ألنّ 
ّ
ّالّّّ ّعينتها ّالتي ّالساعة ّحبسهاّوقبل ّمن ّخالصها ّفي  ّ ّبهاء ّحضرة ّرغب طاهرة
وهاّلقتلهاّفدعىّمحمدّطهرانّوأنّتظهرّصدقّكالمهاّوتهدمّالتدبيراتّالتيّأعدّ ّإلىحضارهاّا ّّو

ّ ّّإليههاديّفرهاديّوأوكل ّنقلها ّليسلّ ّإلىأمر ّمختوًما ّخطاًبا ّوأعطاه ّفيّطهران ّمنزله ّإلىمه
ّي ّأن ّوأمره ّجان ّخاتون ّزوجته ّبواسطة ّالطاهرة ّلتدخل ّلباسّسائلة ّترتدي ّأن ّإلىطلبّمنها

ّالمنزلّالذيّحبستّفيهّالطاهرةّوتدفعّلهاّالخطابّوأنّينتظرّهوّعلىّبابّ
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ّ.إليهالمنزلّحتىّتأتيّ
ّ

وقامّمحمدّهاديّعلىّتنفيذّتعليماتّحضرةّبهاءّ ّمطمئًناّبتأكيداتهّفلمّيعترضهّفيّ
وجهّوتمكنّمنّانقاذّالطاهرةّسالمةّفيّالساعةّّمانعّوأد ىّالخدمةّالمطلوبةّعلىّأتمّ ّطريقهّأيّ 

عداءّعلىّالسواء.ّوأخذواّحباءّواألمنّقزوينّدهشةّبينّاألّالمعينة.ّوقدّأث رّنقلهاّالفجائيّالخفيّ 
ّمنّوجودها.ّوكانّ ّفيّسعيهمّويئسوا تمامّإيبحثونّعنهاّطوالّالليلّفيّجميعّالمنازلّوخابوا

ّمقاوميها ّحي ر ّقد ّالذيّنطقتّبه ّمنهمّالوعد ّوقليل ّتعصًبا ّأشد هم ّاألمرّّمنّحتى ّقو ة أدرك
ّمر.ة.ّفاعترفواّحااًلّبصحةّالدعوةّواعتنقواّاألالخارجةّعنّالطاقةّالبشريّ 

ّ
نةّبمعرفةّالطاهرةّلخالصهاّأصبحتّفيّكنفّحفظّحضرةّبهاءّ ّوفيّالساعةّالمعيّ 

وفضلّالذيّأنقذهاّبعطفهّّوقدّعرفتّيقيًناّمنّهوّالذيّذهبتّلمقابلته.ّوكانتّعالمةّبقداسة
تهّكذلكّأدركتّورحمتهّوكماّقبلتّأمرّالبابّمنّتلقاءّنفسهاّوبدونّدعوةّمنّأحدّاعترفتّبصحّ 

ّبفراستهاّمجدّحضرةّبهاءّ ّالمقبل.
ّ

طهرانّحتىّعزمّحضرةّبهاءّ ّعلىّّإلىامّعلىّوصولّالطاهرةّبضعّأيّ ّفلمّتمضّاالّ 
قليمّوكذلكّعزمّهوّأيًضاّواّللرحيلّلذلكّاإلءّالذينّاستعدّ خراسانّبصحبةّاألحباّإلىأنّيرسلهاّ

ّام.تلكّالناحيةّبعدّبضعّأيّ ّإلىعلىّالرحيلّمنّالعاصمةّ
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ّ

ّإلىزّماّيلزمّلسفرهّوبعدّقيامّالطاهرةّلرحلتهاّأمرّحضرةّبهاءّ ّأخاهّاآلقاّكليمّلُيجهّ 
ّخراسانّوأوصاهّبأسرته.

ّ
قامتهّوحضرّللترحيبّبهّإّشاهرودّقابلهّالقدوسّالذيّتركّمشهدّمقرّ ّإلىصلّولماّّو

امّيتمخ ضّباالضطرابّالشديدّيّ قليمّخراسانّفيّتلكّاألإبمجردّأنّسمعّبقدومه.ّوكانّجميعّ
وكانتّالمساعيّالتيّقامّبهاّالمال ّحسينّوالقدوسّمعّالحماسّالذيّظهرّمنهماّوارتفاعّندائهماّ

خالصّكماّأثارّيمانّواإلمنّنومهمّوأشعلّفيّقلوبّالبعضّمنهمّخالصّاإلقدّأيقظّاألهاليّ
ّإلىبّوالشرور.ّوجاءّللبحثّجمهورّكبيرّمنّنواحيّمشهدّفيّصدورّاآلخرينّغرائزّالتعص ّ
القدوسّوارتفعّالنداءّباسمّأمرّ ّوترددّصداهّفيّكلّّإلىمهمّمنزلّالمال ّحسينّالذيّكانّيقدّ 
المدينةّومعهاّّإلىرسلّفرقةّأواستعدّاألميرّحمزهّميرزاّبعساكرهّّوالجهات.ّوحصلّاالضطرابّ

ّوذلكّلكيّيمحوّذلكّ ّعنده ّالمدينةّواحضاره تعليماتّبالقبضّعلىّالمال ّحسينّبمعونةّحاكم
ّالهياجّالذيّاشتعلّهناك.ّ

ّّ
ّّ ّكتبّاألميرّخطاًبا ّحسينّّإلىثم ّفيّأنّينقلّمسكنهّأالمال  ّالشديدة ّبالرغبة ّفيه لح 
ّدّلهمعسكرهّوأكّ ّإلىامّفقطّيّ بضعّأ
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ّقدّ بأنّ  ّالرسالة ّالهائجين.ّوبوصولّهذه ّأعدائه ّأنّيحميهّمنّهجوم ّالمالّحسينّهّيريد ّإلىمها
ضررّمنّّلنّيصيبكّأيّ "ّدّلهّالقدوسّبقوله:القدوسّالذيّأمرهّأنّيستجيبّلطلبّاألميرّوأكّ 

اءّ ّفيّالمستقبلّعلىّرأسّجماعةّنّشإمازندرانّوستكونّّإلىيلةّاّأناّفسأسافرّهذهّاللّ ذلكّأمّ 
ّتتقدّ  ّالمؤمنين ّمن ّفيّكبيرة ّاجتماعنا ّويكون ّمعي. ّوتجتمع ّمشهد ّوتغادر ّالسود ّالرايات مكم

ّفأطاعّالمالّ  ّبكلّفرحّوفيّعصرّذلكّاليومّركّالمكانّالذيّيعي نهّ ّالقدير." بّحسينّأمره
ّا.معسكرّحمزهّميرّزّإلىةّزّ المال ّحسينّوسارّبالهدوءّوالعّ 

ّ
فيّتلكّالليلةّأحضرّالقدوسّمحمدّباقرّالقائنيّمعّجماعةّمنّأشهرّأتباعهّوأمرهمّأنّ

ّيظهرواّالطاعةّالت امةّللمال ّحسينّوأنّيأتمرواّبكلّماّيطلبّمنهمّعمله.ّ
ّ

بدشتّوكانّوصولهمّّإلىعّالقدوسّأصحابهّوارتحلّمنّمشهدّمعّبعضّأتباعهّوودّ 
ّالفجرّووجدّإلى ّفيّساعة ّأنّ تلكّالقرية ّعرفوا ّكثيرة ّهناكّجماعة ّفلمّ وا ّمنّاألحباء ّسألّهم ا

صفهانّوقزوينّوغيرهاّإجموًعاّحضرتّمنّّالقدوسّعنّالقصدّمنّذلكّاالجتماعّقيلّلهّأنّ 
ّخراسان.ّإلىيرانّوهمّجميًعاّمنتظرونّورودّحضرةّبهاءّ ّفيّرحلتهّإمنّبالدّ

ّ
ّبهاءّ ّاستأجرّوكانّالص ّوبوصولّحضرة ّللقدوسّثالثّحدائق،ّيفّقدّابتدأ واحدة

ّّّنفًراّومنّوقتّحضورهم81ّّوأخرىّللطاهرةّوالثالثةّلنفسهّوكانّعددّالمجتمعينّفيّبدشتّ
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قهمّكانواّضيوًفاّعلىّحضرةّبهاءّ .ّوكانُّيسمىّكلّفردّباسمّجديدّوسم ىّنفسهّيومّتفرّ ّإلى
ّبالقدوس.ّوكذلكُّسميتُّقر ةّالعي ّنّبالطاهرة.بالبهاءّوسمىّآخرّحروفّالحي 

ّّّ
امّذلكّاالجتماعّالمشهودّكانُّيلغىّتقليدّمنّالتقاليدّالمعروفةّوبذلكّوفيّكلّيومّمنّأيّ 

ُأخرقتّالُحجبّالناشئةّمنّتقديسّالتقاليدّوُأزيلتّاألصنامّالتيّكانّيعبدهاّالناسّعبادةّعمياء.ّ
ّمص ّكان ّالذي ّ ّهو ّبهاء ّحضرة ّبأن ّالحاضرين ّمن ّالقليل ّسوى ُّيدرك ّهذهّولم ّجميع در

ّالتغييراتّذاتّاألثرّالبعيدّوأنهّهوّالذيّحددهاّبدونّخوفّوالّوجل.
ّّّّ

ّتلكّاأليّ  ّأعينّجميعّالحاضرينّوفيّأحد ّوبدونّحجابّأمام ّفجأة امّحضرتّالطاهرة
ّووقفّالُكلّ  ّوكانّيعلوّوجههاّّفأخذتّالناسّالدهشة ّالمنتظر. ّالمنظرّغير ّهذا حائرينّأمام

ّهذاّاليومّيومّعيدّوسرورّعام ّوهوّاليومّالذيّفيهُّتفكّ ّنّ إ"ّبتّالجمعّوقالت:قةّوخاطالكرامةّوالثّ 

ّالتاريخيّ  ّاليوم ّذلك ّوكان ّالماضي." ّوحياةّواأليّ ّقيود ّأث رتّفيّأخالقّوعوائد ّقد ّتلته ّالتي ام
ماعّ.ّوحصلّالمقصودّمنّهذاّاالجتاكليّ ّارتّطريقةّالعبادةّتغييًراُّفجائيّ المؤمنينّالمجتمعينّفتغيّ 

داءّبالنظامّالجديدّكانّبمثابةّالنفخّفيّالصورّفُمسحتّالتقاليدّالعقيمةّالُمجمعّالمشهودّألنّالنّ 
ّالناسّوُمحيتّبكلّجسارةّوبغيرّوجل.ّعليهاّوالتيّكانتُّتقي دّضمائر

ّّّ
ّحكامّوالقواعدّالجديدةّالتيّجاءّعالنّاألفتهيأتّالطريقّإل
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تّرحلةّمازندران.ّواستمرّ ّإلىمحتشدّفيّبدشتّعلىّالرحيلّبهاّاألمرّالجديدّوعزمّبقيةّالجمعّال
ّحضرةّبهاءّ ّفيّبدشتّاثنينّوعشرينّيوًما.

ّ
شعالّالغضبّإنورّوفيّتلكّاألثناءّكانّالبعضّيسعونّفيّّإلىوعادّحضرةّبهاءّ ّ

التيّجّلجميعّاالضطراباتّهّأكبرُّمهيّ نّ بأحضرةّبهاءّ .ّواد عواّعليهّّفيّقلبّمحمدّشاهّضدّ 
ّإلىرسالهّاّ صدارّاألمرّبالقبضّعليهّّوإوقعتّفيّمازندرانّونجحواّأخيًراّفيّحملّالشاهّعلىّ

ّ)طهران(.ّّّّالعاصمة
ّ

اّباقيّرفاقهّفتفرقواّفيّامّوقعّالقدوسّفيّيدّأعدائهّوُحبسّفيّساري.ّوأمّ وفيّتلكّاأليّ 
تّلُيخبرّبهاّأقرانهّمنّمنهمّأخبارّالحوادثّالعظيمةّالتيّوقعتّفيّبدشّجميعّالجهاتّومعّكلّ 

ّالمؤمنين.
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ّ
ّآقاسيّ ّعلىّأمرّالحاجّالميرزا ّوُسل ّ چهريقّقلعةّّإلىوُنق لّالبابّبناًء لحراسةّيحيىّام 

يحيىّخانّيأمرهّفيهاّأنّالّّإلىدةّالصريحةّخانّالكرديّوكانّالوزيرّقدّأصدرّالتعليماتّالُمشدّ 
ألحدّأنّيقابلّالمسجونّونب هّعليهّأنّالّيقتفيّأثرّعليّخانّالماهّكوئيّالذيّأهملّحّيصرّ 

ّتسلّ  ّالتي ّوخالفّاألوامر ّقلعة ّفي ّأشهر ّالبابّثالثة ّومكث ّچمها. ّنقله ّقبل تبريزّّإلىهريق
ّ ّسنة ّشعبان ّشهر ّنهاية ّوفي ّسنةّأوّ ّ-يوليو3ّ)ّةهجريّ 1264ّلمحاكمته. ّأغسطس ل

ّالبميالديّ 1848 ّخرية.هانةّوالسّ لّاإلتبريزّوفيهاّتحمّ ّإلىابّة(ُّنق ل 
ّ

منّالحاجّالميرزاّآقاسيّصاحبّالنفوذّوالسلطانّّإليهورغًماّعلىّصرامةّاألمرّالصادرّ
ةّونسيّماّكانّةّمسجونهّالسحريّ هّسرعانّماّشعرّبقوّ كانّيحيىّخانّغيرّقادرّعلىّتنفيذهّألنّ 

ّاألمرّنفذتّمحبّ  ّفمنّمبدأ ّمنّالواجب. ّالعليه ّووصلتّالمحبّ ّإلىابّبة ّالتيّأشعلهاّقلبه. ة
ّيقطنوّن ّكانوا ّالذين ّقلوب ّأنّ چّالبابّفي ّلدرجة ّهريق ّأن ّقبل ّصباح ّكل ّفي ّكانوا يبتدئواّهم

ّفيهّوينظرونّمنُّبعدّأعمالهمّاليوميّ  القلعةّالتيّّإلىةّيول ونّوجوههمّشطرّالسجنّالذيُّحب س 
ّعونّباسمهّيقطنهاّثمّيتضرّ 
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ّمتوفرةّّالصورةّغير
ّهريقچقلعةّ
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ّ ّالترابّطالبين ّويسجدونّعلى ّالبركاتّمنه ّبعضهمّإويستنزلون ّوُيخبر ّبنفحاته ّأرواحهم حياء
ّإلىتهّومجده.ّولمّيرفضّيحيىّخانّدخولّأيّشخصّبعًضاّبالعجائبّالتيّشاهدوهاّمنّقوّ 

ّالقلعة.
ّّ

ّأثناءّاعتقالّالبابّفيّ ّالحكومة مّ چوحصلتّحوادثّأقلقتّراحة اّهريقّوات ضحّأنّج 
غفيًراّمنّأشهرّعلماءّوأشرافّوموظفيّالحكومةّفيّبلدةّخويّاعتنقواّأمرّالمسجونّوأصبحواّ

ةّالعاليةّواسمهّالميرزاّأسدّمنّأتباعهّومنّبينهمّأحدّالموظفينّالمشهودّلهمّبالشهرةّوالقو ةّاألدبيّ 
ُّيثب ّوفيّتلكّالسنةّأمرّالبابّأربعينّمنّأتباعهّأنّيكتبّكلّمنهمّرسالة ةّتّفيهاّصحّ  .
عجابّالبابّّإاألمرّمستنًداّعلىّاآلياتّواألحاديث.ّفأطاعواّأمرهّونالتّرسالةّالميرزاّأسدّ ّ

ّالبابّلقبّ ّفيّتقديره.ّفأعطاه نزلّلهّلوحّالحروفاتّالذيّأّوّ-الدي انّ–وكانتّأعالهماّجميًعا
ةّأمرهّبه(ّدليالّعلىّصحّ البابّوهوّمنّألقاّإلىشارةّإ)ّهّلوّلمّيكنّلدىّنقطةّالبيانقالّفيهّأنّ 

لّمنّقلمّحضرةّبهاءّ ّسوىّهذاّاللوحّالذيّلنّتقدرّكلّالعلومّأنُّتظهرّمثلهّلكفى.ّوقدّنزّ 
ّإلىشارةّإ)ّالساطعةّالدال ةّعلىّضرورةّظهورمنُّيظهرهّ تفسيًراّلهذاّاللوحّوقدّبي نّفيهّالبراهينّ

ظهورهّيكونّقبلّمضيّتسعةّعشرّّنّ أوحّّوحضرةّبهاءّ (ّمنّتفسيرّكلماتّالبابّفيّذلكّالل
ّعالنّدعوةّالباب.ّإسنةّمنّ

ّ
ّبّباألنيسّضمنّالذينّّوكانّمحمدّعليّالزنوزيّالُملقّ 
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شعلتّفيهّأهريقّللقائهّّوچّإلىسراعّجتّفيهّنيرانّالشوقّلإلسمعواّبرسالةّالبابّفيّتبريزّوتأجّ 
زوجّّ-نّالسيدّعليّالزنوزّيوقدّتمكّ هذهّالكلماتّشوًقاّالُّيقهرّلشربّكأسّالشهادةّفيّسبيله.ّ

منّحبسهّفيّالمنزلّوتشديدّالمراقبةّعليهّفمرضّمنّهذاّالوضع.ّوأثناءّإقامةّالشيخّّ-والدته
ّمحمدّ حسنّالزنوزيّفيّتبريزّكثيًراّماّسمعّمنّالسيدّعليّالزنوزيّوهوّمنّأقربائهّيندبّحظ 

لعارّبسلوكهّفاجتهدّأنّتقنعهّأنُّيخفيّاّعليّ ّهّجلبهّفقدُّرشدهّوأنّ يظهرّعليهّأنّ "ّعليّويقول:
يومّوأرىّّولذلكّاعتدتّزيارتهّفيّكلّ "ّويقولّالشيخّحسنّالزنوزي:روعّقلبه."ّّئاعتقادهّوتهدّ 

دموعهّتجريّدوًماّمنّعينيهّولماّرحلّالبابّمنّتبريزّذهبتّيوًماّلرؤيته.ّفتعجبتّمنّمنظرهّ
ّلقائيّوقالّليّوهوّماراتّالفرحّباديةّعلىّوجههّوتهللّوجهأألنيّرأيتّ ّعند ّاللطيفّبشًرا ه
ّالوجهّورأتّعينايّوجهه.ّفدعنيّأحكيّلكّسببّّنّ إ’ّيعانقني: أعينّالمحبوبّقدّنظرتّهذا

وناجيتهّّإليههتّقلبيّهريقّوبينماّأناّمحبوسّفيّغرفتيّوجّ چّإلىسروريّفبعدّأنّأرجعّالبابّ
نوارّوجهكّأوجهك.ّفارفعّبّإلىللنظرّشوًقاّّسريّوعجزيّوتعلمّكمّأحنّ أترىّياّمحبوبيّ"ّقائاًل:

ّانيّفقدتّشعوريّوفجأةّسمعتّ ّالتأثرّبدرجة ّوغلبّعلي  ّالتيُّتخي مّعلىّقلبي." ّالظلمة هذه
ّأمامي.ّوكانّيبتسمّوهوّينظرّ صوتّالبابّينادينيّويأمرنيّبالقيامّورأيتّجمالّوجههّظاهًرا

ّفاندفعتّنحوهّوطرحتّنفسيّعلىّ ّالي 
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قّأمامّأعينّالجماهيرّوأقعّفيّهذهّالمدينةّسأعلّ ّحّفانّالساعةّقادمةّألنّ "افّرّقدميه.ّفقالّلي:
دّأنّهذاّالوعدّخالفكّليشاركنيّفيّتجر عّكأسّالشهادةّوتأكّ ّانتخبّأحدًّأفريسةّلنارّالناسّولنّ

ّولمّ  ّالرؤيا ّوُسح رتّمنّجمالّهذه ّفيّاّصحوتّوجدتّالذيّأعدكّبهّسيتحقق." نفسيّغريًقا
فنصحتهّبالصبرّوأنّيكتمّأمرهّفوعدنيّ‘ّيّالّتحجبهّجميعّأحزانّالعالم.بحرّمنّالسرورّالذ

ّالسرّ أنّ  ّواستمرّ ّإلىسرعتّأّوّهّسوفّالّيبوحّبهذا ّأسره. ّببرئهّونجحتّفيّفك  ّوأخبرته ّوالده
ّ."يومّشهادتهّفيّحالةّفرحّوسكونّتامّ ّإلىالشابّ
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 الفصل الثامن عشر
 محاكمة الباب في تبريز

 
هريقّوانتظرّچتباعهّالذينّاجتمعواّحولهّفيّأبدنوّساعتهّولذلكّفر قّّوكانّالبابّعالًما

ّتبريزّبسكونّورضا.ّإلىاألمرّبدعوتهّ
ّ

ّوأهاجتّأخبارّقربّوكانتّتبريزّخاص ّ ّتتمخضّبأفجعّاالضطرابات. وصولّالبابّة
يجانّوكانّهؤالءّوحدهمّمنّبينّجميعّسكانّتبريزّامخاوفّالسكانّوأثارتّقلوبّعلماءّآذرب

مدينتهمّوكانّحماسّالناسّّإلىيةّالتيّحي واّبهاّرجوعّالبابّنّلمّيشتركواّفيّالمظاهرةّالودّ الذي
ّاأل ّأنّ لهذه ّبدرجة ّزائًدا ّّخبار ّتكون رتّأن ّقر  ّولمّإالحكومة ّأبوابّالمدينة. ّالبابّخارج قامة

ّّشرف.ّاّغيرهمّفمنعواّمنّالحصولّعلىّهذاّالرادّهوّمقابلتهمّوأمّ أالذينّّالّ إيتشر فّبلقائهّ
   ّ

ّفيّتهدئةّالهيجانّالذيّسادّفيهاّوكلّ ّوكانّحجزّالبابّخارجّأبوابّالمدينةّغيرّكافّ 
ّالسلطةّوكلّ ععملّتذرّ  ّينذرّإالّ ّتّبه ّولم ة ّشد  ّالموقفّإال  ّيزد ّلم بسوءّّاحتراسّصدرّمنهم

ّالح ّوأصدر ّالرّؤالعاقبة. ّبدعوة ّآقاسيّأوامره ّاجّميرزا ّالدينيينّفيّتبريز حاكمّسرايّّإلىساء
ّّّّ  طفاءّأمرهّوتأثيره.ّوكانّمنّبينّالمدعوينّلهذاّاّ آذربايجانّبقصدّمحاكمةّالبابّّو
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)ولدّفيّّالعهدّمّناصرّالدينّميرزاّوليّ ىّنظامّالعلماءّمعلّ االجتماعّالحاجّالمال ّمحمودّالُمسمّ 
لدينّوكانّناصرّاّة(ميالديّ 1848ّسبتمبرّسنة18ّّةّوأصبحّشاًهاّفيّميالديّ 1831ّيوليو17ّ

ّغفيرّعندّالمدخلّبفارغّالصبرّللتمكنّمنّأنّيفوزواّ ميرزاّحاضًراّفيّهذاّاالجتماعّواكتظ ّجم 
ّالباب.ّإلىبنظرةّ
ّ

ّلوليّ  د  ّمقعدّواحدّكانّأُع  العهد.ّفسل مّعلىّّولماّدخلّالبابّلمّيجدّمقعًداّشاغًراّعدا
دّذهبّوجلسّفيّالمقعدّالخالي.ّوكانتّمهابةّ شخصهّوالجاللّالذيّعالّالجميعّوبدونّأيّترد 

ّالتيّأشرقتّمنّكمالّهيكلهّقدّسحقتّأرواحّجميعّالموجودينّوسادّعليهمّ وجههّوروحّالقو ة
فجأةّصمتّعجيبّولمّيقدرّأحدّمنهمّأنّينبسّببنتّشفةّوقطعّنظامّالعلماءّالصمتّالُمخي مّ

عاؤكّوماّهيّالرسالةّالتيّأتيتّب"ّذّسألّالباب:إعليهمّ ّ:ها؟"ّفأجابّثالًثامنّتكونّوماّهوّاد 
ّالموعود’" ّألفّسنةّوتقومونّعندّسماعّاسمهّوكنتمّتشتاقونّ‘ّانيّأنا ّمدة ّالذيّدعوتموه وأنا

طاعتيّواجبةّعلىّأهلّّنّ أأقولّلكمّّللقائهّعندّمجيئهّوتدعونّ ّبتعجيلّساعةّظهوره.ّالحقّ 
وعودّأخذّالرعبّجميعّالشرقّوالغرب."ّفلمّيجرؤّأحدّعلىّالكالمّولماّأعلنّالبابّأنهّهوّالم

وتشاورّالذينّكانتّبيدهمّمقاليدّاألمورّمًعاّرؤوسهمّمرتبكينّوهمّبصمت.ّسواّالحاضرينّونكّ 
دعوتهّّإلىمرّفأشارّالبعضّمنهمّفيّالوسائلّالتيّيقومونّعلىّاتخاذهاّلمقاومةّنجاحّهذاّاأل

ّّّّلمجمعّآخرّيوقعّعليهّ
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ّلّجلسّفيّالمقعدّالمخصصّلوليّ مجمعّاألوّ هّفيّالعضاءّألنّ فيهّعقابّصارمّبحكمّمنّاأل
منزلّّإلى.ّوأخيًراّاتفقواّعلىّأنّيحضرواّالبابّالعهدّولكنّناصرّالدينّميرزاّلمّيقبلّهذاّالحلّ 

ّاإل ّشيخ ّالذيّكان ّعليّأصغر ّالميرزا ّعلى ّوعزم ّتبريز ّفي ّوبيدهّإسالم ّالعقابّبنفسه نجاز
للّاغيةّبالشّ فيّنفسّالسنةّأصيبّذلكّالطّوّة.مرّ ّةحدىّعشّرإفضربّالبابّبالعصاّعلىّقدميهّ

ّسالمّفيّتبريز.وتوفيّوبعدّوفاتهُّألغيّمنصبّشيخّاإل
ّ

ّالناسّأنّ چّإلىهذاّوقدّأعادواّالبابّمنّتبريزّ هّهريقّووكلواّلحراستهّيحيىّخانّوظن 
ّ ّفيّمجلسهم ّتهديده ّمنّجراء نهّمنّأنّيبي نّّأنّ ّالّ إسوفّيتركّادعاءه ّمك  ذلكّاالجتماعّقد

ّأكبرّهيئةّدينيةّفيّعاصمةّآذربايجانّّوحقي ّأمام ّوبكلّجسارة ّعلًنا بّبكالمّيتغلّ ّنّ أقةّمدعاه
عالنّالدعوةّقدّانتشرّفيّطولّالبالدّوعرضهاّّإمختصرّمفيدّعلىّكلّحججّمعترضيه.ّوكانّ

ّمرّ  ّوحر ك ّأخرى ّمقدّ إة ّوكان ّمركزهم ّوقو ى ّشديًدا ّحماًسا ّفيهم ّواهاج ّالمؤمنين مةّحساسات
ّسوفّتجتاحّالبالد.ّّكانتّعظيمةّالتيللحوادثّال
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 الفصل التاسع عشر 
 ملحمة مازندران

 
هانةّعلىّالبابّفيّتبريزّرجعّالمال ّحسينّ)يوليو(ّالذيّوقعتّفيهّاإلّوفيّشهرّشعبان
ّكربالءّمصحوًباّبمنّأراد.ّّإلىالسفرّّعلىّمشهدّومنهاّعزم إلىميرزاّّهمنّمعسكرّاألميرّحمّز

ّ
ّكانّالمالّ  ذّوصلّرسولّيحملّعمامةّالبابّوقدّقالّالبابّإينّفيّمشهدّحسّوبينما
وانشرّالرايةّّسكّبعمامتيّالخضراءّعالمةّنسبيأرّّقلّلهّزي ن"ّحسين:ّللرسولّأنّيقولّللمالّ 

ّّو ّأالسوداء ّالخضراءّإلىسرع ّالشيخّ)ّالجزيرة ّقلعة ّعلى ّأحياًنا ّيطلق ّوبالتحديد لقبّلمازندران
ّوساعدّحبيبيّالقدوس."طبرسي(ّ

ّ
ّالرسالةّقامّالمالّ ّو رادةّموالهّوتركّمشهدّلمكانّإحسينّعلىّتنفيذّّبمجردّوصولّهذه

كيلومتراتّتقريًبا(ّورفعّفيهّالرايةّالسوداءّووضعّعمامةّالبابّعلى6ّّ)ّيبعدّعنهاّفرسًخاّواحًدا
الجزيرةّالخضراءّوتبعهّأصحابهّّإلىرأسهّوجمعّأصحابهّوركبّجوادهّوأمرّالجميعّأنّيسافرواّ

1264ّشعبانّسنة19ّّاّبحماس.ّوكانّعددهمّمائتينّواثنينّوكانّذلكّاليومّالتاريخيّهوّجميعًّ
ونّعليهاّكانّيناديّميالديّ 1848ّيوليوّسنة21ّّ)ّةهجريّ  ة(.ّوعندّنزولهمّفيّكلّبلدةّوقريةّيمر 
ّحسينّوأصحابهّّّالمالّ 
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للسفرّمعهمّّوينضمّ ّقّ بدونّخوفّوالّوجلّبظهورّاليومّالجديدّويدعونّالناسّالعتناقّأمرّالح
نفرّمنّالمؤمنينّالذينّينتخبونهمّمنّبينّالجموعّالمحتشدةّحولهم.ّوفيماّهمّعلىّالطريقّوصلّ

4ّّ-مشهدّمعلًناّوفاةّالملكّمحمدّشاهّوكانّذلكّفيّالسادسّمنّشوالّإلىرسولّمنّطهرانّ
ّ ّسنة ّآذّرميالديّ 1848ّسبتمبر ّحاكم ّالصغير ّاألمير ّالشرعي ّالوارث ّوارتقى ّناصرّة. بايجان
ّالعرش.ّّإلىالدينّميرزاّ

ّ
صحابهّوأمرهمّبعدّأمازندرانّومعهّّإلىحسينّعلىّالرحيلّّوفيّاليومّالتاليّعزمّالمالّ 

واحدّبجوادهّوسالحهّّاتركواّممتلكاتكمّوليكتفّكلّ "ّ:صالةّالصبحّبأنّيتركواّماّعندهمّوقالّلهم
منّأحباءّ ّالّيرغبونّفيّحفظّممتلكاتهمّبأنّهؤالءّالجماعةّّواتركواّماّعداهاّحتىّيعلمّالكلّ 

ّفأطاعّوفكيفّبالرغب ّممتلكاتّغيرهم." ّفيّأخذ ّوتبعوهّة ّجيادهم ّظهور ّوامتطوا ّاألمر ّجميًعا ا
ّبفرحّعظيم.

ّ
ّالمسلّ  ّالناس ّمن ّجمهور ّاعترضهم ّالطريق ّفي ّهم ةّوبينما د  ّوالع  ّالذخيرة ّومعهم حين

ّنيرانّأسلحتهمّعليهم.ّفسقطّعددّوكانتّتظهرّعلىّوجوههمّغبرةّاالفتراسّوالتوحّ  بوا شّوصو 
ّ ّعينيه ّحسين ّالمال  ّفرفع ّالشهداء ّقائاًل:ّإلىمن ّرب ه ّوناجى ّإ"ّالسماء ّترىّنصيبّإلهي لهي

كّتعلمّأن اّماّقصدناّسوىّهدايتهمّن ّاّ ائكّّوائكّالمخلصينّوتشهدّماّقابلّبهّهؤالءّالقومّأحبّ أحبّ 
ّأمرتناّّكّن ّاّ عالمهمّبظهورّأمرك.ّّواّ طريقّالحقّّوّإلى
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ّالمهاجمين.ّواتباًعاّألمركّأقومّاآلنّمعّأصحابيّلصدّ  اعتدائهمّالذيّّأنّندافعّعنّأنفسناّضد 
دّاحتمىّحدهمّالذيّكانّقأعداءّواقتفىّأثرّسيفهّوهمزّجوادهّفيّوسطّاألّواجهوناّبه."ّواستلّ 

ّالمالّ  ّعليه ّوهجم ّشجرة ّقوةّفي ّوكانت ّالشجرة ّوجذع ّهو ّقطعه ّواحدة ّوبضربة هذهّّحسين
ّأربكتّالعدوّ الض ّ ّقد ّالمدهشة ّالمهارةّّربة ّهذه وشل تّحركتهّوهربّالجميعّمذعورينّمنّأمام

ّحسين.ّولىّمنّنوعهاّوتشهدّبشهامةّالمالّ ة.ّوكانتّهذهّالحادثةّاألوالقو ةّوالفتوّ 
ّ

ّحسينّطريقهّوسطّصفوفّاألّوشقّ  ّوهوّغيرّشاعرّالمال  ّمنّعداء ّيطلقّعليه بما
ّبارفروشّوتوجّ ّإلىّاالقذائفّوذهبّتوّ  ّفيّبارفروشّمنزلّسعّإلىه ّالعلماءّوهوّأكبرّعالم يد
ّالذيّحرّ "ّوصاحّقائاًل: ّالمدينةّإلفلينزلّهذا ّبينّّدينيةّ ّشهارّحربّ ضّأهاليّهذه ّنفسه وخب أ

ّأتباعهّ ّرأس ّعلى ّيكون ّأن ّعليه ّيجب ّدينية ّحرًبا ُّيشهر ّالذي ّأن ّنسي ّفهل ّمنزله حيطان
ّّوبأّو ّحماسهم ُّيثير ّالجماهيرّاّ عماله ّأصوات ّأسكت ّقد ّحسين ّالمال  ّصوت ّوكان خالصهم."

.ّوفيّعصرّذلكّاليومّمنحّ-األمانّاألمانّّ–وأخضعّأهاليّبارفروشّفرفعواّأصواتهمّمنادينّ
ّبالكلماتّاآلتية: ّوفاه ّالذيّطلبوه ّبارفروشّاألمان ّأهالي ّحسين ّلماذاّ"ّالمال  ّالرسول ّأتباع يا

ّفهلّهذهّالمعاملةّهي ّأمركمّبهّالرسولّوهلّهيّالتسامحّالذيّأمركمّبهّفيّّهجمتمّعلينا ما
ّمعاملةّالمؤمنينّأوّالكافرين."ّ
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ّغالقّبابّالخان.ّإخانّسبزهّميدانّفيّبارفروشّوأمرّأصحابهّبّإلىوذهبّالمال ّحسينّ
ّ

ّحسينّ ّمنّإذاوفيّالمساءّسألّالمال  ّيفديّنفسهّويطلعّعلىّسطحّّكانّأحد أتباعه
ّالشابّينطقّباألذانالخانّويؤذّ  ّهذا ّكاد ّوما ّفأجابّطلبهّشابّبفرحّعظيم.  ّّ-ويقولّن.

ّطلقّ ّ-أكبر ّقتيالًّّحتىّوافاه ّأوقعه ّثالثّإلناري ّثم ّشخصّآخر ّوتاله ّاآل. ّولكنّ كمال همّذان
ّل.ّأصيبواّنفسّماّأصابّاألوّ 

ّ
ّّوكانّوقوعّالثالثّسبًباّفيّأن يفتحّالمال ّحسينّبابّالخانّوأنّيقومّمعّأصحابهّلرد 
شارةّلضربّالمهاجمينّالذينّاجتمعواّأمامّالبابّونجحّفيّإهذاّالهجومّغيرّالمنتظر.ّوأعطىّ
عينّللرحمة.ّوكانّالنصرّشاماًلّلدرجةّأنّعدًداّمنّأعيانّتشتيتهمّوعادواّطالبينّاألمانّمتضرّ 
ّال ّوطلبوا لوا ّتدخ  ّالمدينة ّحسينّورؤساء ّعلىّالمال  ّواقترحوا ّعنّمواطنيهم. ّواألمانّنيابة رحمة

ّبلدةّآملّفوافقّالمال ّحسينّعلىّاقتراحهم.ّإلىلمصلحةّالطرفينّأنّيسافرّمعّاألصحابّ
ّ

ّ رغبتهّفيّّإليهوفيّنصفّالليلّنادىّسعيدّالعلماءّأحدّرجالهّخسروّقاديّكالئيّوأسر 
الةّوأنّيقتلهمّعنّبكرةّأبيهم.ّوأذنّالمالّ ئةّمنّالخيّ أنّيغدرّبالجماعةّأثناءّسيرهّمعهمّومعهّما

آملّوبمجر دّولوجّالجماعةّفيّالطريقّأعطىّخسروّقاديّكالئيّّإلىصحابهّبالرحيلّحسينّأل
ّشارةّللهجوم.ّفوقعّرجالهّعلىّالجماعةّبكلّتوح شّوغدرواّبهمّوقتلواّمنهمّعدًداّكبيًرا.إ
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ّوارتفّّ ّبهم ّخسرو ّغدر ّعلى ّاحتج  ّالتعذيب ّأصوات ّحسين ّالمال  ّسمع صياحّّعولما
ّبنداء ّبهمّوأردّ ّ-ياّصاحبّالزمان-ّأصحابه ّقتلىّومنّهاجمينّعلىّالذينّغدروا ّجميًعا وهم

ّ ّحتىّوصلوا ضريحّالشيخّّإلىبينهمّخسروّقاديّكالئي.ّوجمعّالمال ّحسينّأصحابهّوساروا
ّمزارّ)أّطبرسي ّالدينّومدفنه ّأئمة ّالحديثّعن ّرواة ّأحد ّوهو ّأبيّطالبّالطبرسي( ّبن حمد

ّالسكانّالمجاورين.ّ
ّ

ّفيّالرابعّعشرّمنّذيّالقعدة 12ّّ)ّوكانّيومّوصولهم ة(ّميالديّ 1848ّاكتوبرّسنة

ّاّمحمدالميرّزّإلىليةّلتصميمّالقلعةّالتيّأرادّتشييدهاّللدفاعّوأعطىّالمال ّحسينّالتعليماتّاألوّ 
تمامها.ّإحسينّأتباعهّبالبدءّفيّبناءّالقلعةّالتيّصم مهاّوشجعهمّعلىّّباقرّالقائني.ّوأمرّالمالّ 

ّالعلماءّ ّيباغتهمّهجومّأهاليّالقرىّالمجاورةّبتحريضّمنّسعيد ّما ّأثناءّاالشتغالّكثيًرا وكانوا
ّوُيهزم.  وكانّهجومّكلّمنهمُّيرد 

 

ّحتىّوصلّالشيخّأبوّ ّالبناءّانّيتم  ّكاد ّتالميذّالسيدّكاظمّوما ترابّوهوّمنّأخص 
ئواّأنفسهمّأصحابهّوأمرهمّأنّيهيّ ّإلىسرعّالمال ّحسينّتو اّأومعهّأخبارّوصولّحضرةّبهاءّ ّف

ّيلي: ّما ّويحكى ّحس"ّالستقباله. ّالمال  ّرآه ّأن ّتقدّ وبمجر د ّين ّاألم ّوكان ّوعانقه صحابّنحوه
اهّبينّذّتلقّ إهاءّ .ّفماّكانّأعظمّشوقهّدراكّماّشاهدهّالمال ّحسينّفيّحضرةّبإعاجزينّعنّ

ّذراعيهّوماّكانّأعظمّاغتباطهّوفرحّقلبهّعندّلقائهّفكأنهّكانّ
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ّفيّبحرّمنّاإل ّيتغارًقا ّوكان ّجميًعا. ّبنا ّغيرّشاعر ّأخذتّمّ أعجابّبه ّبدرجة لّفيّوجهه
هّكانّمشغواًلّذنّلناّبالجلوسّولكنّ مكثناّواقفينّبجانبهّمنتظرينّصدورّاإلناّمجامعّلب هّحتىّأنّ ب

منّحضرةّبهاءّ ّنفسهّوكانّسحرّبيانهّقدّأث رّفيّنفوسناّّالّ إذنّبالجلوسّإعن اّولمّيصدرّلناّ
ّكلماته."ّاّنعرفّتلكّالقوّ ناّماّكنّ رغًماّعنّأنّ  ّةّالفائقةّالتيّكانتّمستورةّفيّطي 

ّ
الشيءّالوحيدّالذيّينقصّهذهّالقلعةّّنّ إحضرةّبهاءّ ّطافّبالقلعةّوقالّزيارةّّثناءأّو

مسجوًناّفيّمنزلّرئيسّالمجتهدينّالميرزاّمحمدّتقيّفيّساريّهوّحضورّالقدوسّالذيّكانّ
ّ:دّللمال ّحسينّقائالًّالقدوسّوأكّ ّمهالمال ّحسينّأنّيسألّالميرزاّمحمدّتقيّأنّيسلّ ّإلىوأشارّ

ّد."ّقاءّعقابهّسيرغمانهّأنّيسلمّأسيرهّبدونّتردّ ت ّاخوفّ ّّوّنّ إ"
ّ

ّمنّأصحابهّ ّأنّيطلقّسراحّّإلىوأرسلّالمال ّحسينّعدًدا ّمنّالمجتهد ساريّليطلبوا
تهاّبمجامعّلب هّوأك دّللرسولّالميرزاّمحمدّتقيّأخذتّقوّ ّإلىسجينهّوبمجردّأنّوصلتّالرسالةّ

طالقّهّقاطنّفيّمنزلهّوالّيليقّانُّأدعىّإلن ّإبلّالقدوس(ّضيًفاّمحترًماّ)يّاعتبرتهّإنّ "ّ:بقوله
ذاهُّمخي رّفيّالبقاءّأوّالذهابّكماّيشاءّّوقيدهّألنّ ّسراحهّأوّفكّ  لّالذهابّفانيّأرغبّفيّّا  فض 

ّحيثّيذهب."ّّإلىمرافقتهّ
ّ

رادةّالقديرّوقالّإّإلىنابةّوأمرّحضرةّبهاءّ ّالجميعّقبلّمبارحتهّللقلعةّبالصبرّواإل
ّاءّ ّسوفّنزوركمّنّشإ"ّ:لهم
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ّنّ اّ سيّدينه.ّّو ّأنّتكونواّطليعةّجيشهّوجندهّومؤسّ ّةّأخرىّفيّنفسّالمكانّفقدّانتخبكممرّ ّ
جندّ ّهمّالغالبونّفمهماّحدثّفالنصرّمضمونّلكم."ّوعادّحضرةّبهاءّ ّمنّهناكّبطريقّ

ّطهران.ّإلىنورّ
ّ

يوًماّوكانّالمجتهدّيعامله95ّّمرّوكانّحبسّالقدوسّفيّمنزلّالميرزاّمحمدّتقيّقدّاست
ّاألّبكلّ  ّبمقابلة ّله ّوسمح ّحبسه ّرغم ّوكانّاحترام ّبدشت. ّاجتماع ّالذينّحضروا صحابّمن

منّيزورهّبأنّينخرطّفيّسلكّأصحابّالرايةّالسوداءّالتيّرفعهاّالمال ّحسين.ّّالقدوسّيأمرّكلّ 
أيتمّالراياتّالسودّأقبلتّمنّخراسانّذاّّرإ"ّمّعنهاّرسولّ ّبقوله:وكانتّهذهّالرايةّهيّالتيّتكلّ 

ّهاّبشيرةّبظهورّخليفةّ ّالمهدي."ّن ّإاّولوّحبًواّعلىّالثلجّفإليهسرعواّأف
ّ

ّب ل م ّالع  ّالقدوسّوبأوكانّقدّرفعّهذا يديّالمال ّحسينّونشرّعلىّأمرّمنّالبابّباسم
شعبانّسنةّّأحدّعشرّشهًراّمنّأولّةضريحّالشيخّطبرسي.ّولمدّ ّإلىطولّالطريقّمنّمشهدّ

1848ّأولّأغسطسّسنةّّ-يوليو3ّ)ةّهجريّ 1265ّخرّجمادىّالثانيّسنةّآّإلىةّهجريّ 1264ّ
ل مّالذيّيشيرّّة(ّميالديّ 1849ّمايوّسنة23ّّ-ابريل24ّّوّ ةّالمملكةّالسماويّ ّإلىكانّهذاّالع 

العالمّّجّدائًماّفوقّرؤوسّذلكّالجمعّمنّالفرسانّويناديّالذينّيشاهدونهّأنّيرفضواّهذايتموّ 
ّوينصرواّأمرّ .

ّ
ّالقلعةّقدّحر كتّّإلىوكانتّأخبارُّقربّحضورّالقدوسّ
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حدثتّهذهّاألخبارّفيهمّحماًساّأعالنّمجيئهّفاّاقتربّمنهّأرسلّرسواًلّإلجميعّالموجودينّولمّ 
سرعّلمقابلةّزائرهّالمنتظرّوابتهجتّأحباءّّودتّقواهمّوقامّالمال ّحسينّبحماسّزائدّومعهّاألوجدّ 
لّالكلماتّالتيّتفوهّبهاّضريحّالشيخّطبرسيّوكانتّأوّ ّإلىلوبهمّمنّمالقاتهّوذهبواّجميًعاّق

(86:11ّالقرآنّ)ّنّكنتمّمؤمنين"إب ق ي ُةّ ّخيرّلكمّ"ّالضريح:ّإلىالقدوسّبعدّأنّترجلّواستندّ

ّتمّ  ّالعبارة ّالرسولّحيثّيقولّفيّالحديث:وبهذه ّإلىّوعندّظهورّالمهديّيسندّظهره"ّتّنبو ة
ةّ."ّولمّيقصدّالقدوسّببقيّ -نّكنتمّمؤمنينإةّ ّخيرّلكمّبقيّ ّ–تباعهّويقولّأالكعبةّويخاطبّ

ّ ّويقول . ّ ّبهاء ّخالفّحضرة ّالحاضرين ّأحًدا ّفروغيّأحد ّمحمد كنتّموجوًداّ"ّ:الميرزا
ّترجّ  ّعندما ّينطّإلىلّالقدوسّواسندّظهره ّكاد ّالكلماتّوما ّبهذه ّيتفوه قّبهاّالضريحّوسمعته

ّالتفتّ ّ ّثم ّبهاء ّاسمّحضرة ّّإلىحتىّذكر ّعلىّالمال  ّعازم ّأنه ّفأخبره ّعنه. حسينّوسأله
ّالمكانّّإلىالعودةّ ّوأكّ إهذا ّاألنّشاءّ ." ّالقدوسّبأنّسر  ّإ)مرّد ّبهاءّ (ّّإلىشارة حضرة

ّسينكشفّفيّالوقتّالمعلوم.
ّ

عّقدّأحيىّحماسّأصحابّالمال ّكمالّبناءّالقلعةّوتموينهاّبكلّماّيلزمهاّللدفاإوكانّ
هاليّالمجاورينّوكانواّيعجبونّبالسرعةّالفائقةّالتيّتم ّبهاّبناؤها.ّوكانّحسينّوأثارّاندهاشّاأل

آذانّسعيدّالعلماءّّإلىآخرّحتىّوصلّّإلىحهاّوانتقلّالمدحّمنّفم ّدمنّسبقّلهّرؤيتهاّيمتّكلّ 
ّفاشتعلتّفيّصدرهّنيرانّ
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بمنعّأيّشخصّمنّاالقترابّمنهاّوتكفيرّالذينّكانواّسبًباّفيّبنائهاّالحسدّوالحقدّوأصدرّأمًراّ
حسين.ّورغًماّعنّصدورّأوامرهّالمشددةّكانّالبعضّالّيعبأونّبهاّّوأمرّالجميعّبمقاطعةّالمالّ 

ماّفيّوسعهمّلمساعدةّالذينّاضطهدواّبغيرّذنب.ّوحل تّالمصائبّوالشدائدّعلىّّويعملونّكلّ 
ّأنّ  ّشأن ّعلى ّإالّ هالمحصورين ّيجدونّضرورياتّالحياة ّكانوا ّما ّأشدّ أنّ ّم ّفي ّكانوا أوقاتّّهم
ّةّفجأةّويفتحّلهمّبابّالخالصّعلىّغيرّانتظار.لهيّ الحاجةّتأتيهمّالنجدةّاإل

ّ
ّوكتبّ ّمنّذلكّواشتعلّغضبه ّالعلماء ّالذيّتبوأّّإلىفانزعجّسعيد ّالدينّشاه ناصر

ّوأسهبّفيّالكالمّعلىّاأل ّالمملكةّوقال:ضرارّالتيّتالعرشّحديًثا دّالّيوجدّنصرّمؤكّ "ّهدد

تسامحّّترددتّفيّسياستكّوأظهرتّلهمّأقلّ ّإذااّلتثبيتّحكمكّغيرّمحوّهذاّالدينّالممقوتّوأمّ 
هّسوفّيأتيّقريًباّذلكّاليومّالذيّفيهّالّيقتصرّاألمرّعلىّبواجبيّفيّتحذيركّبأنّ يّأشعرّن ّإف

ّأقصاهاّسوفّتخضعّألمرهم."ّإلىأقصاهاّيرانّمنّإجميعّّنّ إخضوعّأهلّمازندرانّوحدهمّبلّ
ّ

بّعلىّأمورّالمملكةّأحالّالموضوعّعلىّالضباطّاّكانّناصرّالدينّشاهّغيرّمدرّ ولمّ 
تدبيرّيرونهّصالًحاّووافقّالشاهّوأصدرّفرماًناّّورؤساءّالجيشّفيّمازندرانّوأمرهمّأنّيتخذواّأيّ 

ّخمادّنارّهؤالءّالجماعة.ّةّإلالت امّ يمنحهّالسلطةّّعبدّ ّخانّالتركمانيّفيّمازندرانّإلى

This file was downloaded from QuranicThought.com



156 

منّاثنيّعشرّألفّنفرّوجمعهمّفيّقريةّّانًّمكوّ ّاارًّةّقصيرةّجمعّعبدّ ّخانّجيًشاّجرّ وفيّمدّ 
دّالحصارّومنعّّمشرفةّعلىّقلعةّطبرسي.ّوماّكادّالمعسكرّيستقرّ  ّإلىرسالّالخبزّإحتىّشد 

ّأنّ أ ّحتى ّحسين ّالمال  ّصحاب ّوكان ّعنهم. ّالماء ّقطع ّأنّه ّالمحصورين ّعلى ّالمستحيل من
أّمنّمنّيتجرّ ّطالقّالنارّعلىّكلّ إرّعبدّ ّخانّبمأمنّالقلعةّتحتّنيرانّالمعسكرّّويخرجواّ

ذلكّّإلىذّذاكّعندّغروبّالشمسّينظرّإصحابّعلىّالخروجّلجلبّالماء.ّوكانّالقدوسّاأل
مطرّالسماءّهذهّالليلةّويتبعهّنّشاءّ ّستإ"ّارّمنّشرفةّالقلعةّفقالّللمال ّحسين:الجيشّالجرّ 

ّهجومهمّالمدب ر."ّ ّسقوطّالثلجّالشديدّويساعدّذلكّفيّصد 
ّ

ّاتالفًّإنةّّووفيّتلكّالليلةّفاضتّاألرضّمنّهطولّالمطرّالذيّأتلفّالكثيرّمنّالم ؤُّ
مّةّطويلة.ّوفيّالليلةّالسابقةّللخامسّمنّمحرّ واجتمعّداخلّالقلعةّماءّيكفيّللشربّلمدّ ّاتامّ 
ّميالدية(ّعزمّالقدوسّعلىّالخروجّمنّالقلعة.1848ّأولّديسمبرّسنةّ)هجرية1265ّّسنةّ
ّ

ةّللهجومّمنّذلكّالجيشّرغًماّمنّالخسائرّالتيّأصابتهّكانّ ولماّحانتّالساعةّالمعد 
ّ ّعليهم ّغارة ّالمال ّحسينّالقدوسّقدّعزمّعلىّشن  وتشتيتّقواهمّوخرجّمنّبابّالقلعةّومعه

فأوجبتّهذهّالصيحةُّذعًراّفيّّ–ياّصاحبّالزمانّّ–روجهمّصاحواّصحابّوبمجردّخوباقيّاأل
ّصحابّوتمكنّتينّعلىّهيئةُّمزريةّوارتفعّنداءّالنصرّمنّجانبّاألعداءّفهربواُّمشتّ معسكرّاأل
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ّحسينّوالقدوسّمنّأسرّعددّكبيرّمنهم.ّوقتلّفيّهذهّالموقعةّعبدّ ّخانّالتركماني.ّالمالّ 
ّّّّ

ّالقواولمّ  ّشمل ّتم  ّمنّا ّالقدوسّجماعة ّأمر ّحينئذ  ّ ّخان، ّعبد ّيقودها تّالتيّكان
المؤمنينّأنّيحفرواّخندًقاّحولّالقلعةّلحمايتهاّمنّهجومّجديدّومضتّتسعةّعشرّيوًماّبذلّ

ّجهدهمّحتىّأتم واّالحفر.ّفيهاّالجماعةّ
ّ

ّعلىّأمرّالشاهّجيشّعظيمّوبناءًّّقلعةّعلىّرأسالّإلىووصلّاالميرّمهديّقليّميرزاّ
ّ ّحسينّإلىبعثّبرسول ّفأجابّالمال  ّمجهوداته ّمن ّالمقصود ّهو ّما ّيعلم ّلكي ّحسين ّ:المال 

سسّالمملكةّأوّفيّاغتصابُّملكّناصرّالدينّشاه.ّأناّالّغرضّلناّفيّقلبّن ّأسي دكّّخبرأ"
ّأّو ناّيمكنناّنّ واّ سوىّعلماءّالدينّفيّهذهّالمملكةّّنّأمرناّيختصّبظهورّالقائمّالموعودّوالّيخص 
ّنثبتّحقيقةّالرسالةّبكلّاألدنّأ رّالرسولّمنّصدقّدفاعّفتأثّ لةّالساطعةّوالبراهينّالقاطعة."

ّاأل ّعن ّحسين ّأنّ المال  ّبدرجة ّحسين:مر ّالمال  ّوقال ّبكى ّ"ّه ّالعلماء ّيأمر ّأن ّلألمير نّأقل
ّ ّالبراهينّعلىّصحّ ّإلىيحضروا ّمن ا ّالمكانّويطلبوا ّالبابّهذا ّبها ّالتيّجاء ّالدعوة وبحيثّة

نّالقرآنّهوّالحكمّالفصلّبينناّثمّبعدّذلكّيحكمّاألميرّبنفسهّأيًضاّعلىّأمرناّويأمرّماّيراهّيكّو
ّللهجومّعلىّالقلعةّّمناسًبا."ّفاقتنعّالرسولّولكنّالوعدّلمّينفذّواستعدّ  األميرّمهديّقليّميرزا

ّنيران.ّطالقّالإبكيفيةّلمّيعهدّلهاّمثيلّووقفّبجنودهّعلىّأكمةّمشرفةّعلىّالقلعةّوأمرّب
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صحابّبفتحّأبوابّالقلعةّوخرجّوتبعهّوماّكادّالنهارّيطلعّحتىّصدرّاألمرّمنّالقدوسّلألّّّّ
ةّفهربّبطالّواقتحمواّاستحكاماتّاألميرّوهجمواّعلىّغرفتهّالخصوصيّ المال ّحسينّوباقيّاأل

لةّالتيّدهمّوهربواّمنّأمامّهؤالءّالجماعةّالقلياألميرّوحصلّلعسكرهّجزعّوخوفّمماّأصابّسيّ 
ّلمّتخضعهمّالجحافلّالكثيرة.

ّ
ّفيهّهذاّالنصرّجمعّالمال ّحسينّأنصارهّحولّالقدوسّ وفيّصباحّذلكّاليومّالذيّتم 

ّّوولكنّ  ّالجيش ّذلك ّمن ّجهتين ّمن ّجديد ّبهجوم ّفوجئوا ّأهم ّاألبحاطوا ّوباقي صحابّالقدوس
ّأصابتّأّو ّأكثرّمنّألفّرصاصة ّعليهم ّوكسرتّبإطلقوا ّالقدوسّفيّفمه عضّأسنانهّحداها

عداءّودارتّمعركةّحاميةّحتىّعلىّاألصحابّوجرحتّلسانه.ّوهجمّالمال ّحسينّمعّباقيّاأل
ّأخيًراّنجحواّفيّتشتيتّالقوات.

ّ
ّواندحارّجيشّاألّوتمكنّالمالّ  ّانتصاره ّهوّحسينّبعد ّأنّيعود ميرّمهديّقليّميرزا

مًراّهّكتبّأالةّيؤسفّعليهاّولكنّ اّوبحاّالقدوسّجريحًّإليهصالحهاّوأعادواّالقلعةّإلّإلىوالجماعةّ
رادةّ ّوأنّنكونّثابتينّفيّإعليناّأنّنرضىّب"ّ:واّعنّبكائهمّوكتبّلهمبابّأنّيكفّ حاألّإلى

مةّبالسرورّوشكريّهللّالّحدّروحيّمستبشرةّمتنعّ ّنّجسميّيتألمّولكنّ أولوّساعةّاالمتحان.ّ
ّله."
ّ

ّروكانّحصولّهذهّالحادثةّفيّالخامسّوالعشرينّمنّشه
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ّّمحر مّ ّ)هجريّ 1265ّسنة 21ّّة ّقامّميالديّ 1848ّديسمبر ّنفسه ّالشهر ّذلك ّمستهل ّوفي ة(
ّحسينّوخرجّمنّنورّ ّالمال  ّبه ّوعد ّما ّبهاءّ ّلوفاء ّمنّّإلىحضرة ّطبرسيّمعّعدد قلعة

ّآمل.ّإلىخذواّأأصحابهّولكنّقبضّعليهمّفيّالطريقّّو
ّ

ّ ّولكن ة ّمد  ّمحبوسين ّوأصحابه  ّ ّبهاء ّحضرة ّيحفظّوبقي ّأن ّالمنتدب ّالحاكم أراد
منزلهّورغًماّمنّاحتجاجّالغوغاءّأخذّباقيّالمسجونينّّإلىّاالمسجونّمنّهجومّالناسّفأخذهّسرّ 

ّالحكومةّوبذلكّنجواّمنّالمهالكّالتيّكانواّمعر ضينّلها.ّوبعدّبضعةّأيامّعملّترتّإلى يًباّمقر 
ّطهران.ّّإلىهّصحابألنقلّحضرةّبهاءّ ّّو
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 شرون الفصل الع
 ملحمة مازندران

 

ّبعدّاالنهزامّالذيّعتّقواتّاألوتجمّ  ّلتنظيمّقواهمّأميرّمهديّقليّميرزا صابهاّوعادوا
ةّأخرىّمحاصرينّبجحفلّعظيمّأخذّحباءّأنفسهمّمرّ انّقلعةّطبرسي.ّفوجدّاألللهجومّعلىّسكّ 

وفيّعصرّّةّالمياهّالمحصورينّلحفرّبئرّداخلها.تّقلّ ألجأيعملّتسعّحواجزّكخطوطّدفاع.ّّو
حسينّوارتدىّمالبسهّّأّالمالّ توض ّة(ّميالديّ 1849ّلّفبرايرّسنةّأوّ )الثامنّمنّشهرّربيعّاألولّ

اقترابّنجمةّالصباحّامتطىّجوادهّوأعطىّللقتالّوعندّّالجديدةّوزي نّرأسهّبعمامةّالبابّواستعدّ 
هّللقاءّالعدو.ّوهجمّهوّوثالثمائةّوثالثةّعشرّمنّأصحابّاجًّبّخاّرشارةّلفتحّبابّالقلعةّوركّ اإل

ماّتقد مّلّوهكذاّعلىّالثانيّوالثالثّواخترقهاّبسرعةّوبسالةّوكلّ المال ّحسينّعلىّاالستحكامّاألوّ 
ّالدّ وقعّالرعبّبينّصفوفّاأل ّاليأسّوالذعرّوأخذتهم ّفيهم ّعلىّهذاّعداءّوحل  هشةّواستمروا

ّودمّ  ّاالستحكامات ّباقي ّاخترقوا ّحتى ّاألالحال ّهذه ّوفي ّاألّثناءروها. ّأحد ّشجرةّتسل ق عداء
ّوتمكّ  ّبينّأغصانها ّالمال ّ حسين نّمنّمراقبةّحركاتّالمالّ وأخفىّنفسه ّوكانّجواد وأصحابه.

ّحدىّالخيامّالمجاورةّوقبلّأنّيتمكنّمنّتخليصهّإحسينّقدّعثرّفيّحبلّمربوطّفيّ
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ّمتوفرةّّالصورةّغير
ّالشجرةّالتيّأصيبّمنهاّالمال ّحسينّبرصاصةّفيّصدره
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ّأصاب ّلنجدته ّوجاء ّفيّصدره. ّرصاصة ّإته ّوحماله ّأصحابه ّمن ّمعهّالقلعةّإلىثنان ّوبقي .
ّاأل ّالبابّودخول ّالقدوسّبفتح ّأمر ّوقتّقصير ّمضي ّوبعد ّلهمّالقدوسّوحده صحابّفقال

طقّبهاّمنّقبل."ّبالنّ ّامورّالتيّلمّيكنّقادرًّعتهّالوداعّاألخيرّوشاركتهّفيّاأللقدّودّ "ّالقدوس:
ّحسي ّالمال  ّوكانتّتوكان ّتوفي ّقد ّوكانن ّلطيفة ّابتسامة ّعلىّوجهه ّعلىّّبدو ّسائًدا السالم

ّفيّالجهةّالجنوبيةّ محي اه.ّوحضرّالقدوسّدفنهّولف هّفيّقميصهّووضعّالجسدّفيّالقبرّبيده
المالصقةّلضريحّالشيخّطبرسي.ّوكانّذلكّفيّساعةّالفجرّفيّالتاسعّمنّربيعّاألولّسنةّ

ّة(.ميالديّ 1849ّفبرايرّسنة2ّّ)ّةهجريّ 1265ّ
ّ

صحابهّليومّاستشهادهّمائةّوستةّعشرّأوكانّعددّاأليامّمنّيومّأنّهوجمّالمال ّحسينّّو
عداءّاضطرواّعدىّاألأّّنّ أّحدّ ّإلىعمالّالتيّبلغتّفيهاّالشجاعةّيوًماّوهيّمفعمةّبالوقائعّواأل
ّتها.ّلالعترافّبهاّوللدهشةّمنّقوّ 

ّ
ّجميع ّمن ّيخرج ّحسين ّالمال  ّاحتشادّالمّوّهذهّوكان ّرغم ّالوطيسّظافًرا ّالحامية اقع

هادةّوكانّلهّسّالشّ أه.ّوكانّعمرهّستةّوثالثينّعاًماّعندماّشربّكمةّضدّ القواتّالعظيمةّالمنظّ 
ّتعر فّفيّكربالءّبالسيدّكاظمّالرشتيّوجلسّلديهّيتلقىّمنهّ منّالعمرّثمانيةّعشرّسنةّلم ا

ّلهّلقبولّرسالةّالباب.هّ ّأالدروسّمم اّ
ّ

ّهّفيلعدوّوبعزمّجديدّوكانّالخوفّقدّبلغّأشدّ كّاوتحرّ 
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الدينّالجديد.ّّإلىهاليّمنّجراءّاالنكساراتّالمتتاليةّوابتدأواّيميلونّقليمّمنّهياجّاألذلكّاإلّ
ّاألومرّ  ّواخترق ّالقلعة ّباب ّفتح ّأخرى ّالجيشّبة ّفهرب ّالمعسكر جمعهّأصحابّالصفوفّفي

ّقدّأحدثّف ر ًجاّعندّاألبارتباكّعظيمّأمامّهذهّالهجمةّالعنيفةّوكانّا صحابّوقوىّنهزامهمّالتام 
طعامّمنّعندهمّأكلواّيمانهم.ّولماّنفذّالإةّالتيّمنحهاّلهمّةّأخرىّبكفايةّالقوّ رابطتهمّوذك رهمّمرّ 

لواّبكلّشجاعةّوثباتّوالجلودّالمنزوعةّمنّالسروجّالتيّغنموهاّمنّالمعسكرّوتحمّ لحومّالخيلّ
ّجميعّالمصائبّالتيّأحاطتهم.

ّ
سنةّ)ةّهجريّ 1265ّوفيّيومّالنوروزّالذيّوقعّفيّالرابعّوالعشرينّمنّربيعّالثانيّسنةّ

ّلألميالديّ 1849ّ ّالقدوس ّأشار ّاستشهادّة( ّاثرها ّفي ّتجلب ّامتحانات ّمجيء ّبقرب صحاب
مرةّمهديّإامّعسكرتّبالقربّمنّالقلعةّفيالقّعظيمةّتحتّجماعةّكبيرةّمنهم.ّوبعدّبضعةّأيّ 

امّيطلقّالنيرانّعلىّالقلعة.ّودهشواّمنّأنّنيرانّمدافعهمّلمّلجيشّلبضعةّأيّ خذّاأقليّميرزاّّو
ّتسليمّ ّمن ّوبداًل ّيرفعونها. ّالمحاصرون ّالتيّكان ّواالبتهاج ّفيّخفضّأصواتّالصالة تنجح

ّتامّ  ّتسليًما ّينتظرونّفّاالقلعة ّكانوا ّونغماتّاألآّنّ إكما ّاآلياتّالقرآنية فراحّذانّالمؤذنّوتالوة
امّلمّيظهرّفيهاّعالمةّعلىّآذانهمّبدونّانقطاع.ّومضتّأيّ ّإلىالمتنانّكانتّتصلّبالشكرّوا

ّومنذّأن"ّةّأربعةّأشهرّوقدّقالّالقدوس:عودةّالهجومّواستمرّالحصارّمدّ 
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ّ ّالدعوةّبّإلىالتجأنا ّالوحيدّالذيّلمّيتغي رّهوّاثباتّسمو  عمالناّواستعدادناّأالقلعةّكانّقصدنا
ّفيّسبيلّديننا."ضحيةّوسفكّدمائناّللتّ 
ّ

ّمضيّذلكّالوقتّومرّ  ّأخرىّهوبعد ّألة ّرجالّالمعسكرّعلىّالقلعة االستيالءّّجلجم
ةّخصومهّالتيّالّحد ّميرّمهديّقليّميرزاّقدّأخذتهّالحيرةّمماّشاهدّمنّقوّ عليهاّعنوةّوكانّاأل

ّة.ّنهاءّهذهّالمأموريإنهمّمنّوسيلةّتمكّ ّلها.ّوأخذّيحر ضّعسكرهّعلىّأنّيحتالواّبأيّ 
ّ

ّاأل ّالسادسّعشرّمنّجمادىّالثانيّ)ربوفيّصبيحة 9ّّعاء ّسنة ميالدية(1849ّمايو
ّالمحصورينّ ّطرف ّمن ّاثنان ّينتدب ّأن ّوطلب ّميرزا ّقلي ّمهدي ّاألمير ّمن ّرسول وصل

ّسلميّإلىللمفاوضةّبأملّالوصولّ ّنّ إ"ّقةّبينّالطرفين.ّوقالّاألميرّلهم:للمسائلّالمتعلّ ّحل 
ّاستمرّ ّقد ّبيننا ّبالّموجب.العداء ّتحاربّالطرفانّمدّ ّطوياًل ّوانتهكتّقواهاوقد ومنّرغبتيّّة

ّسلميّّإلىاألكيدةّالوصولّ ّالخالفاتّالتيّبيننا."ّثمّتناولّالمصحفّالشريفّوكتبّحل  لفض 
ّالكتابّالمقدسّوبحقّ أ"ّ–علىّهامشّالفاتحةّالكلماتّاآلتيةّللقدوسّتأييًداّلدعوتهّ ّحلفّبهذا

ةّبينناّهّالّقصدّليّسوىّتوطيدّالسالمّوالمحبّ ن ّأاآلياتّّيّجاءتّبهذهمنّأنزلهّوبالرسالةّالت
صحابكمّفيّحفظّأنتمّّوأكمّستكونونّن ّأيذائكمّأيّيدّّوهّلنّتمتدّإلن ّأدواّفاخرجواّمنّمعقلكمّوتأكّ 

ّ ّومحمدّرسولهّوناصرّالدينّشاهّ
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شّأوّالجهاتّالمجاورةّشخصّسواءّفيّالجيّهّلنّيعتديّعليكمّأيّ ن ّأقسمّلكمّبشرفيّأمليكنا.ّّو
ّبي نتّا ّّو ّكانّليّغرضّآخرّفيّنفسيّخالفّما ّغضبّ ّالمنتذا ّثمّختمّفعلي  قمّالجبار."

اته.ّوتسلمّالقدوسّالقرآنّمنّيدّالرسولّوقب لهّباحترام.ّالقدوسّمعّتحيّ ّإلىرسلهّأالكتابةّبختمهّّو
جابتناّلطلبهمّنعطيهمّالفرصةّأنّيفواّإبّنان ّإ"ّواّلمبارحةّالقلعةّقائاًل:أنّيستعدّ ّاثمّأمرّأتباعهّتوّ 

ّبصدقّماّعاهدواّ ّعليه."
ّ

ّ ّووصلوا ّالقلعة ّأعدّ ّإلىوتركوا ّالتي ّاألالخيمة ّالقدوسّاألها ّونصح ّلهم. صحابّمير
ّاالنقطاعّالكلّ "ّ:قائالًّ ّمثااًلّلغيركمّوبذلكّيرتفعّصيتّاألعليكمّأنّتظهروا مرّويعلوّيّوتكونوا
ّمجده."

ّ
ّاألأتّمنّالغروبّوبعدّمرورّساعا ّلهمّطعامّالعشاءّمنّالمعسكر.ّوأما ميرّحضروا

ّبوعدهّوبداًلّمنّالذهابّوياّلأل صحابّخيمةّالقدوسّدعاهّمعّالكثيرينّمنّاألّإلىسفّفلمّي ف 
ماّّالقلعةّونهبواّكلّ ّإلىأسرىّفيّأيديهمّوقامواّّوقعواّاّحضرواالمعسكر.ّولمّ ّإلىالحضورّّإلى

سرىّوأطلقواّعليهمّالرصاصّوأعدمواّصحابّواألثمّأحاطواّبباقيّاألّائيّ وجدوهّفيهاّوهدموهاّنها
ّعدًداّكبيًراّمنهم.

ّ

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

ّة(.ميالديّ 
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ّسداءّتهانيهمّلعودتهّمنصوًراوإلّميرةّالعلماءّفيّالمدينةّللترحيبّباألسعيدّالعلماءّمعّبقيّ ّوخرج
يصالّإفيّسياستهّنحوهّويمانعّفيّّادًّولمّتظهرّرغبةّاألميرّفيماّيختصّبالقدوسّبلّكانّمتردّ 

ّإليهأذىّّأيّ  ّيأمل ّأصاًل ّوكان ّإ. ّليتخلّ ّإلىيفاده ّمليكه ّليد ّلتسليمه ّالمسّؤطهران ولي ةّصّمن
ّالملقاةّعلىّعاتقه.ّ

ّ

ّفأمّ  ّالعلماء ّسعيد ّأا ّالتعصبّوأثار ّنيران ّأهاليّإشعل ّفهاجتّجميع حساسّالجمهور
ّيأتيّوقال: رّما ّقر  ّمنّكلّمسؤوليّ ّأيّن ّإ"ّبارفروشّولكنّاألميرّمهديّقليّميرزا ةّغسلّيدي 

ّعنّذلكّفيّيومّذىّبهذاّالرجلّفافعلواّبهّماّشئتمّوانتمّتكونونّمسؤولينّأمامّ يصالّاألإل
فتهّسطوةّالعلماءّتناسىّيمينهّالذيّحلفهّوسل مّالقدوسّذّخوّ اّ ساريّّوّإلىميرّالقيامة."ّوارتحلّاأل

ّسإ ّمن ّوبأمر ّبارفروشّعليهم. ّأهالي ّهجم ّالعلماء ّعيد ّجسده ّعلى ّالقدوسّوأوقعوا نواعّألى

ّتحمّ   ّ ّبهاء ّحضرة ّوبشهادة ّالتعذيب ّمقتبل ّفي ّكان ّالذي ّالشاب ّهذا ّاآلالمّل ّمن عمره
عّالموتّبكيفيةّلمّيالقهاّأحدّفيّساعةّأجلهّوقدّأثنىّعليهّحضرةّوالتعذيبّماّالّيوصفّوتجرّ 
ّلقابّالباب(.أالنقطةّاألولىّهوّمنّ)بهاءّ ّولق بهّبالنقطةّاألخرىّ

ّ
ّ"ّعدائهّويقول:ّأمهّوتعذيبهّينطقّبمسامحةّثناءّتألّ أوكانّالقدوسّ لهيّلهؤالءّإاغفرّيا

نّأظهرّلهمّأتّديّاجتهن ّاّ همّليسّلهمّعلمّباألمرّالذيّآمناّبهّّونّ ينّوعاملهمّبرحمتكّألالمعتد
ّعدامي.اّ طريقّنجاتهمّفانظرّكيفّقامواّعندّذلكّعلىّقتليّّو
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ّأف ّيا ّلهم ّبالتّ إظهر ّذنوبهم ّعن ّوكف ر ّوالعرفان ّبالعلم ّجهلهم ّوبد ل ّالحق ّطريق صديقّلهي
ّتّمعيّلتشهدّبعينهاّبهاءّعرسي."ليتّأم يّكان"ّيمان."ّوصاحّقائاًل:واإل
ّ

ّبهّفيّالشوارعّحافيّالقدمينّأوقدّجر دوهّمنّمالبسهّّو ّمنّرأسهّعمامتهّوساروا وقعوا
ّبالسنانّ ّعليه ّوالتأنيبّوهجموا ّبالتوبيخ ّالبلدة ّأهالي ّجميع ّويتبعه ّبالحديد ّالرأسّمكب اًل عاري 

ّإّروالمغارفّوقطّ  ّجسده ّالنارّفيه.ّوفيّمنّابًّعوا أصحابهّماّتصفّالليلّجمعّبعضّثمّأشعلوا
وكانّّ–بارفروشّفيّمحلّالّيبعدّعنّمكانّاستشهادهّ)سبزهّميدانّّىّمنّجسدهّودفنوهّفيتبقّ 

ّة(.ميالديّ 1849ّمايوّسنة16ّّ)ةّهجريّ 1265ّجمادىّالثانيّسنة23ّّذلكّفيّ
ّ

هريقّكانّچالبابّفيّحبسهّفيّّنّ أكانّحتىّاّوكانّوقوعّهذهّالحادثةّمنّالفظاعةّبم
ّأوّاإل ّمدّ غيرّقادرّعلىّالكتابة ّستّ مالء ّة ّأشهرّفحزنه ّأوقفّصوتّة العميقّالذيّشعرّبه

ّسكتّقلمهّطوالّهذهّالمدة.أالوحيّّو
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 الفصل الحادي والعشرون 
 شهداء طهران السبعة

 
ّ ّيارّمحمد ّفيّطهرانّقابلّالنبيلّواسمه ّفيّّ–وذاتّيوم 1247ّصفرّسنة18ُّّول د 

ميرزاّالسيدّعليّخالّالبابّالقابلّالحاجّّ-ة(ّفيّبلدةّزرندميالديّ 1831ّيوليوّسنة29ّّةّ)هجريّ 
دّأنّرأيتهّسحرنيّكمالّهيئتهّوصفاءّوجههّولطفّبمجرّ "ّهريقّوقال:چالذيّكانّقدّرجعّمنّ

ةّتقواهّوُحسنّأخالقه."ّوقدّكانّاآلقاّكليمّ ّعليهّفيّأمرةّأخّحضرةّبهاءّ (ّذاتّ)طلعتهّوشد  لح 
ّ"ّذّذاكّفيّغليانّشديدّفأجابهّخالّالبابّقائاًل:إكانتّّأنّيتركّطهرانّالتي هربّأوّّأولماذا

ّنصيبيّأنّأشتركّفيّالمأدبةّاإل ةّالتيّبسطتهاّيدّالقدرةّللمخلصين."ّلهيّ أخافّعلىّنفسيّفلعل 
ّفيّ ّجهدهم ّبذلوا ّالفتنّوالقالقلّقد ّالمشاكلّفيّتلكّالمدينةّوسل متّأسماءّإوكانّمحركو ثارة

دّخانّالواليّالذيّأمرّبالقبضّّومحمّإلىسينّمنّاألحباءّالقاطنينّفيّطهرانّوعناوينّنحوّخم
ّفيّمنزلّأعليهمّجميًعا.ّفقبضّعلىّأربعةّعشرّمنهمّّو ّأمامّأربابّالسلطةّثمُّحبسوا حضروا

اليومّالثانيّوالعشرينّمنّشهرّربيعّالثانيّّإلىلّالواليّمنّاليومّاألوّ ّ–محمودّخانّكالنترّ
أنّّإلىة(.ّوكانّالبابّقدّأشارّميالديّ 1850ّمارسّسنة15ّّّ–فبراير14ّّ)ةّهجريّ 1266ّسنةّ

ّالنوروزّالسادسّبعدّ
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ّمتوفرةّّالصورةّغير
ّساحةّسبزهّميدانّفيّطهرانّالذيّاستشهدّفيهّالكثيرّمنّالمؤمنين
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ّأيّنوروزّتلكّالسنةّهوّآخرّنوروزّيشهدهّعلىّاألرض.ّ–الدعوةّّإعالن
ّ

همّعنّدّمضطهدوهمّمنّعولماّتأكّ  ّاألإجزهمّعنّرد  أميرّالنظامّّإلىمرّيمانهمّرفعوا

خلّفيّأمورّالدولةّديامّالّيترئيسّوزراءّناصرّالدينّشاهّوكانّالملكّفيّتلكّاألّالميرزاّتقيّ 
حكامّالصادرةّعلىّأفرادهاّوكانّلرئيسّالوزراءّسلطةّتام ةّبةّوالّيعلمّباألالخاصةّبالفئةّالمعذّ 

درّأحدّأنّيراجعهّفيّأحكامهّأوّيعترضّعلىّطريقةّحكمهّوسلطته.ّلينفذّفيهمّماّشاءّوالّيق
ّمهدّ  ّأمًرا ّباألّادًّفأصدر ّعشرّمسجوًنا ّإربعة ّأفرجّعنّّإذاعدامهم ّثم ّعنّمعتقدهم. ّيرجعوا لم

ّوأوّ  ّالسبعة. ّطهران ّشهداء ّوهم ّالباقون ّواستشهد ّبعضهم ّالميرزا ّالحاج ّكان ّعليّلهم السيد
ارّفيّشيرازّوهوّنفسّالخالّالذيّلّالبابّوأحدّمشاهيرّالتجّ عظمّوهوّخاوالمل قبّبالخالّاأل

ّكانّيعتنيّبالبابّبعدّوفاةّوالده.
ّ

ّأجابه: ّمعتقده ّعن ّاالرتداد ّعلي ّالسيد ّالميرزا ّالحاج ّمن ّالنظام ّطلبّأمير ياّ"ّولما
ّ ّمثلّهذاّإصاحبّالسعادة ّرفضّقبول ّقبليّبفرحّقد ّكانّغيريّمم نّشربّكأسّالشهادة ذا
الحقّالصريحّفيّهذاّّارتددتّعنّإذايّقلّمنهمّرغبةّفيّرفضهّألنّ أيّلستّببأنّ ّالعرضّفاعلم

ّ ّعن ّاالرتداد ّلكانّذلكّبمثابة ّاألالدين ّّوجميع ّالتيّسبقته ّعيسىّوموسىّاّ ديان نكاريّلرسالة
ّاالنبياء ّّوجميع ّو ّيعلم ّعأالسابقين ّما ّكل ّالرسلّملن ّوأعمال ّأقوال ّمن ّوقرأته ّوسمعته ته
ّليّالشرفّبأنّأشاهدهّبنفسيّمنّالسابقينّكانّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



171 

أنّّإالّ منذّحداثتهّلغايةّبلوغهّسنّالثالثينّمنّعمره.ّوالّأطلبّمنكّّ–ذلكّالشابّالمحبوبّ
ّمنّيضعّحياتهّفداءّفيّسبيله."ّلّأوّ ّأكوّن
ّ

ّأشارّبأنّوذهلّاأل ّواحدة ّكلمة ّيأسّوبدونّأنّيتكلم ّالجوابّوحصلّله ميرّمنّهذا
ّّو ّويقتل. ّالحااّ يؤخذ ّأخذوا ّقائالًّذ ّحوله ّالذيّهجم ّعليّللقتلّنادىّالجمهور ّالسيد ّ:جّالميرزا

ّأيّ " ّمني ّالناسّاسمعوا ّن ّإها ّقد ّّوأي . ّ ّأمر ّسبيل ّفي ّكفداء ّاألاّ سلمتّنفسي ّجميع هاليّن
رتمّالدعاءّرومتيّوانتسابيّللرسول.ّولمدّ أيشهدونّباستقامتيّوشرفّ نّأةّألفّسنةّدعوتمّوكر 
همّفرجهّعج لّاللّ ّ–ذكرّاسمهّتصيحونّمنّأعماقّقلوبكمّوتقولونّيظهرّالقائمّالموعود.ّوعندّ

ذاّأتىّالموعودّأبعدتموهّفيّالمنفىّبالُّمعينّفيّأقصىّإواآلنّّ-زلّكلّعائقّفيّسبيلّظهورهأّو
ُّرك ّّووأبعد ّأصحابه ّعلىّقتلّومحو ّوقمتم ّآذربايجانّمحبوًسا ّأركان ّدعوتّ ّإيّن ّاّ نّمن ذا
آخرّنفسّمنّحياتيّأدعوهّأنّيمحوّوصمةّّإلىّأفضلّذلكّبلّيّالجابّدعوتيّولكنّ عليكمّأل

ّجريمتكمّويرشدكمّأنّتنتبهواّمنُّرقادّغفلتكم."ّ
ّ

هّبوجههّ نتّترىّوتشاهدّكيفّيذبحونّألهيّإياّ"ّ:السماءّصائًحاّإلىوخلعّعمامتهّوتوج 
ةّديّ ميال1273ّ-1207قولّالمولويّ)شاعرّصوفيّّابنّرسولكّالكريمّوبدونّذنبّجناه"ّثمّتال

ّوصاحبّكتابّالمثنوي(:ّ
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ّكمّاذبحّمنّألمّاالنفصالّّإلى"ّ
ّا."رأسّفأقطعّرأسيّحتىّيعطينيّالحبّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ
ّومنّبعضّأقوالّالشهداءّماّيلي:

ّ
تضحيةّّنّ إنّحياةّهذهّالقطراتّمنّالدماءّهيّتافهةّولوّكانتّالدنياّجميعهاّملكيّفإ" -

ّائه."ظريّأمرّبسيطّولوّكانتّليّألفّحياةّلفديتهاّتحتّأقدامّأحبّ رأسيّلمحبوبيّفيّن
ّ

ّبذبحيّف" - لوا ّتسقونن ّإعج  ّبهذا ّفنكم ّالسرمدي ة ّالنفسّن ّإيّكأسّالحياة ّهذا ّقطعتم ّولو كم
ّعلىّ ّأحد ّاليقدر ّمما ّغيرها ّمنّحياة ّبآالفّعديدة ّسوفُّيجزيني الضعيفّفالمعبود

ّتصو رها."ّ
ّ

شمسّالهدايةّالذيّّاحمدًّمّنّ إنكمّأتباعّرسولّ ّفأنّتد عونّنتمّالذيأاستمعواّلكلماتيّ" -
قّالعصرّفيّأفقّالحجازّقدّقامّثانيةّاليومّفيّشخصّعليّمحمدّمنّأفقّقامّفيّساب

ربيعّشيرازّومنهّأشرقتّنفسّاألنوارّوأضاءّبذاتّالضياءّوالوردةّهيّنفسّالوردةّفيّ
 حت."زهرتّوفيّوقتّظهرتّوتفتّ أأيّحديقةّ

ّ
ّفيهّنجاحيّفيّالحصولّعلىّفخرّتاجّماّأع"ّ - ظمّالزينةّوالجاللّفيّهذاّاليومّالذيّتم 

ائهّوالذيّخالصّفيّصدورّأحبّ الشهادة.ّوالمجدّوالعظمةّللبابّالذيّأشعلّمثلّهذاّاإل
 منحهمّقو ةّأكبرّوأعظمّمنّسطوةّالملوك."ّ
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ّلهيّلتشتعلّناركّباستمرارّفيّباطنيّولتحرقّشعلتهاّوجودي."إلهيّإ_"ّ
ّ

شعلتّيدهّروحيّكانّحاضًراّليرانيّفالّتظن ونيّسكراًناّبُحم ي اّهذاّالعالمّفقدّأليتّالذيّ" -
ّمحبوبيّالذيّوهبنيّقو ةّوسلطاًناّيحسدنيّعليهّالملوك."ّامتألتّروحيّبحبّ 

ّ
ميدانّالشهادةّقدّأدهشّالجماهيرّالحاضرةّولمّتشهدّّإلىوكانّشوقّالجميعّفيّالتسابقّ

ّ ّمّالّ إعين ّأهلنادًرا ّفيّمعاملة ّالجامحة ّالقسوة ّهذه ّواضطربتّالبالدّّثل ّالعظيم. ّالدين هذا
ّوجهّاألرضّبالفظائعّوكانتّالمملكةّمنّخراسانّعلىّحدودّ يرانّالشرقيةّلغايةّتبريزّإواسود 

ّالبابّومنّالُمدنّالشماليّ  ّالتيّامتدّ ّإلىةّفيّزنجانّوطهرانّمكانّاستشهاد تّالمدنّالجنوبية
بطلوعّأنوارّاألمرّالذيّسيعلنهّّئقليمّفارسّفيّاضطرابّوظالمّحالكّمماُّينبإلغايةّنيريزّفيّ
ّاّأعلنهّالبابّبنفسه.حضرةّبهاءّ (ّوهوّأقوىّوأبهىّممّ )ظرّتالحسينّالمن

ّ
وفيّتلكّاأليامّكانتّالطاهرةّبعدّانفضاضّالجمعّفيّبدشتّقدّقطنتّفيّجهةّنورّمنّ

دّخانّّوعلىّمنّمنزلّمحمستّهيّأيًضاّفيّالدورّاألطهرانّوُحبّإلىرانّثمّوصلتّدمازنّإقليم
ّهاّكانتّتعاملّباالحترامّواالعتبار.ّأنّ ّالّ إالواليّومعّأنهاّكانتّمسجونةّوأسيرةّ
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 الفصل الثاني والعشرون 
 ملحمة نيريز

 
امّاألولىّمنّحصارّقلعةّطبرسيّبّبالوحيدّمشغواًلّفيّاأليّ وكانّالسيدّالدارابيّالُملقّ ّ

مدينةّيعلنّالتعاليمّالتيّأتىّبهاّموالهّبدونّّإلىةّوكانّيسافرّمنّمدينةّاليمّاألمريّ فيّنشرّالتع
تباعّوكانّرجاًلّذاّشهرةّواسعةّونفوذّولماّرجعّخوفّوالّوجلّونجحّفيّتبليغّعددّغفيرّمنّاأل

ةّهجريّ 1266ّلّسنةّلّمنّشهرّجمادىّاألوّ يزدّحيثّكانتّتسكنّعائلتهّفيّاليومّاألوّ ّإلى
ّعيانّفيّالمدينةّالستقباله.ة(ّجاءّالعلماءّالمشهورونّواأليالديّ م1850ّ)
ّ

ّاكليّ ّاةّوانجذبّالبعضّانجذابًّساسيّ وانتهزّوحيدّالفرصةّوأبلغّالجمعّالحاضرّالتعاليمّاألّ
ظهارّأمرّالحقّقدّأشعلتّنيرانّإواعتنقواّاألمرّحااًلّوكانتّفصاحتهّوقو ةّبيانهّوعدمّخوفهّفيّ

نهاءّحياته.ّواستمرّهذاّالنشاطّواالنجذابّمدةّأربعينّيوًماّإسّوعزمواّعلىّالحقدّفيّبعضّالنا

اّبينّالمؤمنينّالغيورينّنساًءّورجااًل.ّوكانّمنزلّوحيدّهوّالمركزّاألمريّلجموعّالمؤمنينّوأمّ 
حةّلحصارّالمنزل.ّوأرسلّوحيدّأحدّأصحابهّوأمرهّحاكمّالمدينةّفأصدرّأوامرهّأنّتقومّقو ةّمسلّ 

ّانّفيّالناسّعلًناّفيّالشوارعّواألسواقّويطلبّمنّجميعّالسكّ ّأنّيخطب
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واّإهمّن ّإةّفليحذرواّيّالّأنويّأنّأثيرّحرًباّدينيّ ن ّإ"ّ:اعتناقّأمرّصاحبّالزمانّوزادّبقوله ذاّأصر 
ّف ّعليه ّالهجوم ّفيّأعمال ّمنزليّواستمروا ّوأنّّايّأكونّمضطرّ ن ّإعلىّحصار قاومهمّأللدفاع

ّفّوشتّ أّو ّاألتّشملهم." ّالرعبّفيّقلوبّالمستمعينّوعزم هاليّالخائفونّعلىّتركّأسلحتهمّقع
ّيذاءّوحيد.إواالمتناعّعنّ

ّ
نيريزّوكانّّإلىثناءّاستعدّوحيدّلمبارحةّيزد.ّوقدّسارّفيّالطريقّالمؤديّوفيّذلكّاألّ

ّالناسّ ّفيّأنُّيشعلّنارّمحبّ ّإلىيدعو ّواجتهد ّالجديد ّفيهماألمر ّةّ ّفيّقلوبّالذينّوجد
وماّكادّّه.ئللقاّهالينيريزّخرجّجميعّاألّإلىاستعداًداّلسماعّالنداء.ّولماّوصلتّأخبارّمجيئهّ

للترحيبّبهّحتىّأرسلّرسواًلّخاًصاّينذرهمّبعزمهّعلىّقتلّهاليّزينّالعابدينّالحاكمّبخروجّاأل
ّتمسكهمّبه.ّمنُّيصرّ ّكلّ  ّعلىّالطاعةّلوحيدّفلمّيعبأّأحدّبانذارهّوبالعكسّاشتد 
ّ

ّيخطبّفيّالجموعّويطّو ّالبابكانّوحيد ّبرسالة ّأنّيعترفوا ّوقالّلهملبّمنهم ّنّ إ"ّ:.
دهّألنّ ّلىايّأشكرهّتعن ّاّ عالنّأمرّ ّّوّإغرضيّمنّالمجيءّلنيريزّهوّ ننيّأنّأنفثّفيّوأمج  هّمك 

ّقلوبكمّرسالته."ّ
ّ

مرّألثارةّزينّالعابدينّفأمرّبجمعّجيشّبقصدّمحوّاإوماّكانّقبولّالدعوةّبمانعّمنّّ
ل م ّوحيدّبتدابيرّالحاكمّأمرّأصحابهّأنّرادّمنّتدبيرهّالهجومّالُفجائيّوأخذّوحيدّأسيًرا.ّولمّ أّو اّع 

ّلهم.ّوعندّطلوعّالفجرّّايدخلواّّقلعةّخواجهّوجعلهاّمقرّ 
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ّالهزيمةّ ّوهذه ّشملّالمحاصرينّللقلعة. ّشت توا ّفائقة ّوبسرعة ّبأمرّمنّوحيد ّمنهم خرجّجماعة
ّالُفجاامّ التّ  ّئيّ ة ّحاكم ّنصرتّالدولة ّميرزا ّفيروز ّومخاوفّاألمير ّأثارتّأوهام ّوأعطىّة شيراز

لحاحّأنّيتركّنيريزّآماًلّفيّاطفاءّإوحيدّبّإلىأوامرهّالستئصالّشأفةّالذينّاحتلواّالقلعةّوطلبّ
ّنيرانّالهياجّالذيّاشتعل.

ّ
الهّمنّرجولكنّزينّالعابدينّضاعفّمجهوداتهّوفجأةّحاصرّالقلعةّبجموعّالّعددّلهاّ

ّحولها ّخنادق ّحفر ّفي ّورجعّوابتدأوا ّعليهم ّالنيران ّأطلق ّحتى ّالعمل ّهذا ّيتم  ّكاد ّوما .
المهاجمونّواختبأواّداخلّخنادقهم.ّوكانتّتلكّالهزيمةّقدّأقنعتّزينّالعابدينّخانّورجالهّبعدمّ

رقّأخرىّطُّّإلىخضاعّوحيدّوأصحابهّبطريقّالُمحاربةّفالتجأواّأخيًراّمجهودّيبذلّإلّفائدةّأيّ 
ّإلىخضاعُّمحاربيهّفيّالميدانّفلجأّإكماّحصلّلجيشّاألميرّمهديّقليّميرزاّالذيّعجزّعنّ

ّالهجومّوأرسلواّرسالةّّالخداعّوالغش ّ إن ناّ"ّالمحصورينّقائلين:ّإلىوهيّأسلحةّالجبناء.ّفأوقفوا
ّامّاألخيرةّعلمناّأنّ يّ بادةّدينكمّوفيّاألإردناّأكمّّويمانكمّفقمناّضدّ إاّلغايةّاآلنّجاهلينّحقيقةّكنّ 

ّأيّ  هّالّيوجدّبينكمّمنّيرغبّفيّقلبّقواعدّالدولة.ّن ّاّ غرضّسياسيّّوّحركاتكمّلمُّيقصدّبها
ّفيّظرفّبضعةّأيّ  ّفيّالمعسكرّحيثّيمكننا امّأنّنتحققّمنّفليخرجّمنكمّمندوبونّويقابلونا

ّب ّعليه ّنختم ّالذي ّالقرآن ّوهذا ّدعواكم. ّعلىّصأصدق ّشاهد ّأكبر ّهو ّّوختامنا ُّمرادنا ّنّ أدق
ّذاُّكن اّإغضبّ ّورسولهّعليناّ
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ّفاستلمّوحيدّالقرآنّبكلّاحترامّوقال: ّبخداعهمّولكنّأرىّإ"ّنقصدّأنّنخدعكم." نيّعالمّتماًما
حقائقّاألمرّالمحبوبّةّأخرىّعنّمنّواجبيّأنّأجيبّطلبهمّوانتهزّالفرصةّفيّأنّأكشفّمرّ 

ّأمامهم."
ّ

ّالكلماتّود عّأصحابهّوخ المعسكرّحيثّطلبواّّإلىرجّمعّعددّمنهمّمنّالقلعةّوبهذه
ّأنّيرسلّبخطّ  ُّيخبرهمّبحصولّالصلحّبينّّمنه ّالمقيمينّفيّالقلعة ّلباقيّأصحابه ّرسالة يده

ّ ّّإلىالفريقينّوأنّينضموا هّفيّرسالةّمنازلهم.ّفكتبّتلكّالرسالةّولكنّ ّإلىالمعسكرّأوّيرجعوا
ّوحذ رهمّمنّأنّيسمحواّألنفسهمّنّالّينأأخبرّأصحابهّّاأخرىّأرسلهاّسرّ  ّبتدابيرّالعدو  خدعوا

ّ ّالرسالة ّهذه ّتصل ّلم ّولكن ّالخدعة. ّفي ّطرحّّإلىبالوقوع ّاألولى ّالرسالة ّوحسب أصحابه
ّنيريزّواستشهدّعددّكبيرّمنهم.ّّإلىالكثيرونّأسلحتهمّوعادواّ

ّ
ّتشجّ  ّأن ّوبعد ّيفكرون ّأخذوا ّتشت تّأصحابّوحيد ّبسبب ّورجاله ّالعابدين ّزين فيّع

.ّونادواّفيّالحالّعلىّيّحلفوهاّوأنّيشرعواّفيّذبحّوحيدصهمّمنّاليمينّالتالطريقةّالتيّتخلّ 
مّثالثةّجميعّالذينُّقتلتّأقاربهمّفيّالمعركةّلتنفيذّحكمّالقتلّالذيّصدرّعلىّوحيد.ّوحااًلّتقدّ 

ّالعمامةّمنّرأسهّولفّ  ّعلىّرقبتهّوأوثقوهّبجوادهّوسحبوهّبهذمنّهؤالءّوطرحوا ّالكيفيّ وها ةّفيّه
ّبالحوادثّوالتيّ ّالساطعةّوالُمفعمة ّالباسلة ّالشريفة ّأنهىّوحيدّحياته جميعّشوارعّالمدينة.ّوقد

ّامتازتّبسعةّالعلمّ
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ّبهّ ّالذيّأتم  ّالقتل ّهذا ّتتو جّبمثل ّبأن ّوالجديرة ّالمثال ّالنادرة ّالتضحية ّوروح ّالفائقة والشهامة
1850ّيونيوّسنة29ّّ)ّةهجريّ 1266ّانّسنةّشهادته.ّووقعّذلكّفيّالثامنّعشرّمنّشهرّشعب

ّة(.ميالديّ 
ّ

ّطلقّالرصاصّعلىّالبابّفيّتبريز.ّأُّامّمنّتلكّالحادثةّوبعدّعشرةّأيّ 
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 الفصل الثالث والعشرون 
 استشهاد الباب

 
لّالبالدّوعرضهاّهاّختمتّحادثةّحصارّالنيريزّفيّطّووانتشرتّأخبارّالمأساةّالتيّب

رئيسّوزراءّوبّالذينّسمعوها.ّوكانّأميرّالنظامّالميرزاّتقيّخانّشعلتّحماًساّمريًعاّفيّقلأّو
يمانّالشديدةّالتيّكانتّالّةّاإلرةّومنّقوّ ناصرّالدينّشاهّمرعوًباّمنّمظاهرّالحماسّالمتكرّ 
فنتّاتباعّالمال ّحسينّووحيدّوقضتّعليهمّأتتزعزع.ّومعّأنّالجيوشّانتصرتّفيّكلّمكانّّو

كةّلهذهّالبسالةّالنادرةّغيرّمقهورةّنظرّالناسّكانتّالروحّالمحرّ ّقتاًلّوذبًحاّولكنّمعّذلكّفي
ّبعد ّتكسر ّلم ّاألّ.وشوكتها ّيسديها ّالتي ّالطاعة ّتلك ّالمتفرّ وكانت ّالروحيّحباء ّلقائدهم قون

ّبأذىّولمّينجحّأيّعالجّفيّتقويضّتلكّالطاعةّ المحبوسّالّتزالّباقيةّعلىّحالها،ّلمُّتمس 
خمادهاّازدادتّتلكّالروحّاشتعااًلّونفوًذاّأكثرّمنّذيّإسّبداًلّمنّبادةّاألمر.ّوعلىّالعكإأوّ

اهاّالّيزالّحي اّورغًماّعنّوحدتهّكانّقادًراّعنّذلكّكانّالذيّأشعلّهذهّالروحّوغذّ قبلّوفضاًلّ
التي ارّالذيّطغىّعلىّّ.ّوكانتّالرقابةّالمستمرةّغيرّقادرةّعلىّصدّ قصىّحدّ علىّنشرّنفوذهّأل
استمرارّوجودّالبابّكانتّبمثابةّالقو ةّّنّ أنّتفكيرّرئيسّوزراءّناصرّالدينّشاهّوجهّالبالدّوكا
ّالمحر كةّلهذاّ
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الزوبعةّسوفّتخمد.ّولذلكّرأىّهذاّّنّ إهذاّالنورّومنعّفيضانّذلكّالينبوعّفّئطفأذاّإاألمرّف
ّأحسنّوسيلةّلذلكّهوّقتلّالباب.ّنّ أالوزيرّ

ّ
ميرزاّحاكمّآذربايجانّبأنّيرسلّوُيحضرّالبابّّوأرسلّأميرّالنظامّاألوامرّلنوابّحمزه

أميرّّنّ أّالّ إتبريزّوكانّنوابّحمزهّمشهوًراّبينّأمراءّالعائلةّالمالكةّبرق ةّقلبهّودماثةّأخالقهّّإلى
النظامّكانّحريًصاّفيّكتمّغرضهّالحقيقيّفيّذلكّالطلبّعنّاالميرّولماّكانّنوابّحمزهّقدّ

ّ حضارّرسلّأحدّضباطهّالموثوقّبهمّإلأمنزلهّّإلىالعودةّّالغرضّهوّتمكينّالبابّمنّنّ أظن 
ّحبسهّچالبابّمنّ ّ.إليهمنّاالحترامّّسداءّأقصىّحدّ إّإلىتبريزّونب ههّّإلىهريقّمقر 

ّ
هريقّقدّجمعّأوراقهّواأللواحّالتيّچّإلىّاربعينّيومًّأوكانّالبابّقبلّوصولّالضابطّب

ّفيّ ّوخواتمه ّواختامه ّودواته ّقلمه ّمع ّووضعها ّالتبريزيّأحدّصندوقّوسلّ معه ّباقر ّللمال  مها
عبدّالكريمّالقزوينيّوسماهّحضرةّّالمالّ )مهّللميرزاّأحمدًّباّليسلّ حروفّالحيّوأعطاهّأيًضاّخطا

ّعلىّ ّيحافظ ّبأن ّوأوصاه ّالصندوق ّمفتاح ّوضع ّوفيه ّوحيه، ّكاتب ّأحمد( ّبالميرزا  ّ بهاء
شخصّخالفّالميرزاّأحمد.ّورحلّّعةّعنّأيّ الوديعةّوأك دّلهّقداسةّمحتوياتهاّوأنّيخفيّالودي

ميالدية(.1850ّّيوليوّسنة11ّّّ-يونيو12ّمانةّفيّأواسطّشهرّشعبانّ)المال ّباقرّوأوصلّاأل
ّمامّبعضّالحاضرينّّأوفتحّالميرزاّأحمدّالصندوقّ
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ّمتوفرةّّالصورةّغير
ّخاتمّالباب

ّ
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ّلفافةّورقّومنّبينّاأل ّاأشياءّالتيّكانتّفيها نواعّوفيهّدبجّالبابّبخطّيدهّألزرقّمنّأجود
ّعنّ ّعبارة ّجميعها ّآية ّمنّخمسمائة ّنحًوا ّخماسي ة ّنجمة ّوعلىّهيئة ّالشكسته ّمنّنوع البديع

ّطهران.ّإلىالميرزاّأحمدّفيّنفسّاليومّّهمكانهّوتوجّ ّإلىاشتقاقاتّمنّكلمةّبهاء.ّوأعيدّالملفّ
نّالرسالةّتأمرّبتوصيلّاألمانةّأهوّماّيمكنهّأنّيبوحّبهّّكلّ ّنّ أالحاضرينّوقبلّارتحالهّأخبرّ

ّيدّحضرةّبهاءّ ّفيّطهران.ّإلى
ّ

هريقّنفذّذلكّالضابطّاألوامرّالتيّوصلتهّمنّنوابّحمزهّميرزاّوأوصلّالبابّچوفيّ
جاءّأمرّجديدّمنّالوزيرّالكبيرّلألميرّنوابّامّمنّوصولّالبابّتبريز.ّوبعدّمرورّثالثةّأيّ ّإلى

عدامّعلىّالمسجونّيومّوصولّالفرمانّوكذلكّعلىّأنُّينف ذّحكمّاإلّحمزهّميرزاّحاكمّآذربايجان
ّفيهّّوّأيّ  ّالتيّكانتّتحتّرئاسةّسامّخانّاألرمنيّّإلىصدرّأمرهّأشخصّيعلنّاعتقاده القو ة

ةّفيّتبريزّوهيّالكائنةّفيّوسطّرئيسّفرقةّاألرامنةّأنّتطلقّعليهّالرصاصّفيّساحةّالعسكريّ 
ّالمدينة.

ّ
ظامّوأخّالوزيرّظهرّدهشتهّلحاملّالفرمانّالميرزاّحسنّخانّوزيرّالنّ ميرّقدّأوكانّاأل

ّعملّالُّيجّرا"ّوقالّله:ّاألكبر بلغّالميرزاّحسنّخانّأخاهّأف"ّنذال.الّاألإيهّلعملّالذيّأوكلهّالي 
ّالميرزاّ) ّوأراد ّالفرمانّبتمامهّوحااًل. ّأنّيجريّبنفسه ّأخوه ّبرفضّاألميرّفأمره الوزيرّاألكبر(

ّاألميرّولكنّخابّمسعاهّفلمّيعبأّبرفضّّّّّّّإلىوصلّهذهّالتعليماتّالجديدةّنّيأحسنّ
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ّمتوفرةّّالصورةّغير
ّسبحةّالباب

ّ
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ّنوااألميرّ ّأنّينقلّالبابّمعّحاشيتهّمنّالمنزلّالذيّكانّيقطنه ّوأصدرّأوامره ّإلىبّحمزه
ّمدخلّالإ ّليحرسوا ّمنّرجاله ّخانّأنّيرسلّعشرة ّوأمرّسام ّالتيّحدىّغرفّالمعسكر. غرفة

ونزعتّمنهّالعمامةّوالحزامّوهماّعالمتاّالشرفّوالسيادة.ّثمّأخذوهّمعّالسيدّحسينُّّحبسّفيها
غرفةّأخرىّأُعدتّلحبسهّوكانتّهيّنذيرّالساعةّّإلىيزديّكاتبّوحيهّوأحدّحروفّالحيّال

ّاألخيرةّالتيّكانّدائًماّيتمناها.ّ
ّ

امةّالكبرىّرابّشديدّوجاءتّالطّ وقدّظهرّفيّمدينةّتبريزّفيّذلكّاليومّهياجّواضط
التيّتظهرّيومّالقيامةّحسبّاعتقادّالناسّفلمّتشهدّتلكّالمدينةّمطلًقاّيوًماّعبوًساّقمطريًراّمثلّ

ذّاّ مكانّاستشهادهّّوّإلىحضرّفيهّالبابّأذلكّاليومّالذيّأخذّفيهّاالضطرابّجميعّاألهاليّّو
والمخاطرّحامّمقتحًماّكلّالصعابّاخترقّالّزاقتربّالبابّمنّساحةّالمعسكرّظهرّفجأةّشابّ

ّالعملّوكانّوجههّشاحًباّوهوّحافيّالقدمينّّو شعثّالشعرّمنهوكّالقوىّأالتيّتواجهّمثلّهذا
تبعدنيّعنكّياّّال"ّ:بحرقةّقائالًّّإليهمسكّبطرفّردائهّوتضر عّأقدامّالبابّّوأورمىّنفسهّعلىّ

ّ ّأسيدي ّذهبتّفاجعلني ّالبابأينما ّله ّفقال ّمحمد"ّ:تبعك." ّقُّّيا ّ)الزنوزي( ّوتأكّ علي ّم كّن ّأد
اّستكونّمعيّوغًداّستشاهدّماّيقضيّبهّ ."ّوكذلكّهجمّاثنانّمنّاأل طاعتهماّّإليهتباعّوأكد 

بضّعلىّهذينّالشخصينّومعهماّمحمدّعليّالزنوزيّووضعّالجميعّفيّغرفةّقهماّبهّفقُّوتعلّ 
ّواحدةّمعّالبابّوالسيدّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



185 

ّحسينّيزدي.ّ
ّ

ّلمُّيشاهدّعليهّتلكّالليلةّأضاءّوجهّالبابّفرًحاّوتهلّ ّفي"ّوقالّالسيدّحسين: لّسروًرا
غًداّ’:ّفةّالتيُّأثيرتّحولهّوقالّلنابالعاصّمنّقبل.ّوكانّيتكلمّمعناّبالفرحّواالنبساطّغيرّمبالّ 
لّأن ّإفّيوبيديهُّينهيّحياتباكًراّسيكونّيومّاستشهاديّفمنّمنكمّيقومّاآلنّ نّأُذبحّبيدّيّأفض 

اّنجفلّمنّفكرةّفانهمرتّالدموعّمنّأعينناّعندماّسمعناّذلكّالطلبّوكنّ ‘ّ.نّالعدوحبيبّبداًلّم
ّمحمدّعليّقامّفجأةّأنهاءّحياةّثمينةّمثلّحياتهّبإ ّساكتين.ّولكنّالميرزا ّوبقينا يدينا.ّوامتنعنا
جبرناهّعلىّاالمتناعّمنّتنفيذّذلكّفقالّأطاعةّكلّماّيأمرّبهّالباب.ّفقمناّّوإعلنّاستعدادهّبأّّو

ختارهّأذّمشيئتيّسوفّيحصلّمعيّعلىّالشهادةّوهوّالذيّهذاّالشابّالذيّقامّلُينفّ ّنّ إ’:ّالباب
ّّّ‘"ليشاركنيّفخرّلبسّتاجّالشهادة.

ّ
نّيأتيّالفراشّباشيّبالبابّويحضرهّأمامّأوفيّالصباحّالباكرّأمرّالميرزاّحسنّخانّ

عّالبابّفيّمغادرةّالمعسكرّعدامّولماّشّرويحصلّمنهمّعلىّالحكمّباإلّكبارّمجتهديّالمدينة
ّيعم ّاليزديّماذا ّحسين ّالسيد ّالبابّقائالًّسأله ّفنصحه ّ"ل :ّ انكّحتىّيمكنكّفيّيمإالّتظهر

مورّالتيّالّيعرفهاّسواك."ّوكانّالسيدّحسينّصواّلسماعّاألنّتخبرّالذينّخص ّأالوقتّالمعلومّ
يثّوأمسكّالسيدّحسينّمنّذّجاءّالفراشّباشيّألخذهّوقطعّعليهمّالحدإمشتغاًلّبالمحادثةّمعهّ

ّيدهّوسحبهّجانًباّوأخذّفيّ
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ّقائاًل:ّإلىتوبيخهّفأشارّالبابّ ّأريدّأنّأقولهّأّإلى"ّالفراشّباشيّوحذ ره نّأكونّقدّأتممتّما
ةّأنّتمنعنيّمنّذلكّولوّاجتمعّالعالمّكلهّكجيشّقو ةّأرضيّ ّللسيدّحسينّآلخرّكلمةّالّتقدرّأيّ 

آخرّكلمة."ّفدهشّالفراشّّإلىقوالّتمامّماّأقصدهّمنّاألإنّنّيمنعنيّمأواحدّحوليّلنّيقدرّ
ّبلّأمرّالسيّ باشيّمنّمثلّهذاّالتحدّ  ّدّحسينّأنّيقومّويتبعهّمنصرًفا.يّالجريءّولمُّيج ب 

ّ
واّعليهّأنّيرتدّعنّولماّأدخلواّالميرزاّمحمدّعليّالزنوزيّأمامّمجمعّالُمجتهدينّوألحّ 

ةّيمانيّوهوّمقصودّعبادتيّالحقّ إدي.ّفهوّجوهرّأنّأرفضّسيّ ّالّيمكنّأبًدا"ّيمانهّصاحّقائاًل:إ
ّإلىتيّوفيّاتباعّشريعتهّاستدللتّعلىّسفينةّنجاتي."ّفُسل مّالميرزاّمحمدّعليّوفيهّوجدتّجنّ 

ّعلىّعدمّارتدادهّعنّدينه.ّثمّأحضرّالبابّّإذاعدامّذّفيهّحكمّاإلسامّخانّوأمروهّأنُّينفّ  أصر 
ّالمامقا ّالمال ّمحمد ّالشيخّأمام ّاألأنيّوهوّأحدّمشاهيرّتالمذة صدرّأحسائيّوفيّالحالّحمد

ةّفيّةّوالدينيّ عدامّمنّالسلطاتّالمدنيّ اّحصلّالفراشّباشيّعلىّحكمّاإلعدام.ّولمّ عليهّحكمّاإل
ّمّللتنفيذ.يدّسامّخانّوأمرهّأنّيتقدّ ّإلىالمملكةّسل مّالمسجونّ

ّ
ّاألوكانّسامّخ ّتأثّ انّفيّهذه ذّخشيّأنّاّ ُحسنّسلوكّالمسجونّّوّمنّاجدّ ّرثناءّقد

ذاّإضغينةّفّةّوالّأحملّأيّ يّأعتنقّالديانةّالمسيحيّ ن ّإ"ّيكونّعملهّجالًباّلغضبّ ّقالّللباب:
ّكانّأمرك
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نيّمنّعدمّسفكّدمكّوتخليصّنفسي."ّفقالّلهّالباب:ّ بعّالتعليماتّالتيّأُعطيتّاتّ "ّالحقّفمك 
نكّالقديرّيّنّ إذاّكانّمقصدكّصادًقاّفاّ لكّّو ّصّمنّاضطرابك."نّتتخلّ أمك 
ّّّ

التيّيشغلهاّفيّالعمودّالذيّيفصلّبابّالغرقةّمسمارّّمرّأنُّيدقّ أوكانّسامّخانّقدّ
السيدّحسينّعنّمدخلّالغرفةّالمجاورةّوأنّيربطّحبالنّبهذاّالمسمارّويعلقّالبابّوصاحبهّكلّ

ّالميرزاّمحمدّعليّالزنوزيّمنّسامّخا نّيوضعّبطريقةّيكونّأنّواحدّفيّحبلّمفترقينّف ر جا
ّالجميلّالباهتّيعلوّلحيةًّ ّللسكوتّوكانّوجهه ّوكانّالبابّمالزًما ّالباب. ّلجسم ّدرًعا ّجسمه

ومالبسهّالبسيطةّالبالغةّالنظافة،ّّحوالهّالممتازةّويداهّالبيضاوانأسوداءّوشارًباّصغيًراّوهيئتهّّو
سهّأميرزاّمحمدّعليّبحيثّكانتّّرقة.ّوعل قّالحمةّوالثّ جميعّذلكّأوجبّفيّقلوبّالناظرينّالرّ 

ّعنّمائتينّعلىّصدرّسيّ  ّاصطفّالفيلقّثالثّصفوفّوكلّصفّعبارة ّربطهما ّوبمجرد ده
ّكلّ  ّوأمر ّرجاًل ّّوخمسين ّالرصاصّبدوره ّيطلق ّيتمّ ّإلىصفّأن ّرصاصّإّأن طالقّجميع

متّالفيلق.ّفارتفعّدخانّالرصاصّمنّسبعمائةّوخمسينّبندقيةّوامتألّالجوّبالدخانّحتىّأظل
الظهيرةّوكانّالناسّقدّاجتمعواّفيّكلّمكانّحتىّعلىّأسقفّالمعسكرّوالمنازلّالمجاورةّوشهدّ

ّهذاّالحادثّالمحزنّالمؤثرّماّيقُربّمنّعشرةّآالفّنفس.
ّ

ّذّرأىّلفرطإوماّكادّالدخانّينقشعّحتىُّدهشّالجمهورّ
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اّالبابّفاختفىّضررّوأمّ ّأمامهمّولمُّيصبّبأيّ ّانّصاحبّورفيقّالبابّكانّواقًفاّحيّ أبهّتعجّ ّ
ًبا.ّوكانتّنجاتهماّمنّ منّأمامهمّبغيرّأنّيصابّبأذىّومعّأنّالحبالّالتيُّربطاّبهاّتقطعتّإر 

ّبانزعاجإالط لقاتّالناريةّ دّعليّمحمدّالسيّ ّنّ إ"ّ:حدىّالمعجزاتّوصاحتّالجماهيرّالمحتشدة
جدوهّجالًساّفيّنفسّالغرفةّالتيّالبابّاختفى."ّوجعلواّيبحثونّعنهّوهمّفيُّذعرّوكربّوأخيًراّّو

فاضةّبهّللسيدّحسينّكمالهّواإلإكمالّالحديثّالذيّكانّيريدّإيلةّالماضيةّمشغواًلّبكانّفيهاّاللّ 
ّحينماّقطعهّعليهمّالفراشّباشي.

ّ
ّ ّوجهه ّعلى ّتظهر ّمنّإوكانت ّسليًما ّبقي ّقد ّجسمه ّوكان ّوالسكينة ّالهدوء مارات

مّاآلنّدّحسينّقدّانتهىّفتقدّ حديثيّمعّالسيّ ّنّ إ"ّ:باشيذّذاكّللفراشّإالرصاص.ّوقالّالبابّ
ّيؤدّ  ّورفضّأن ّعمله ّتنفيذ ّفي ّالرجل د ّفترد  ّمقصدك." ّتركّوكم ل ّاللحظة ّتلك ّوفي يّواجبه

ّاّحدثّفيّكلّمكان.ّثّعمّ المكانّواستعفىّمنّعملهّوتحدّ 
ّ

رّالُمخيفة.ّةّومنّقو ةّاألموكانّسامّخانّأيًضاّقدُّصعقّمنّحصولّالحادثةّبهذهّالكيفيّ 
فأمرّرجالهّأنّيتركواّالمعسكرّفيّالحالّوامتنعّأنّيتدخ لّهوّأوّفيلقهّفيّأيّعملّيحصلّمنهّ

ّأنّ ّأيّ  ّيتركّالساحة ّوهو ّوأقسم ّللباب. ّمرّ ضرر ّالّيعود ّعليهّه ُّحكم ّولو ّالعمل ّأخرىّلهذا ة
ّعدام.ّباإل
ّ

ّمّآقاّجانّخانّوماّكادّسامّخانّيمتنعّعنّالعملّحتىّتقدّ 
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ّمتوفرةّّغيرّالصورة
xّساحةّالمعسكرّفيّتبريزّمحلّاستشهادّالبابّوالعامودّالذيّعلىّاليمينّالمعلمّب

ّهوّالذيّعلقّعليهّالبابّوأطلقّعليهّالرصاص
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ةّأخرىّقّالبابّوصاحبهّمرّ عّلتنفيذّاألمر.ّفُعل ّ ىّبالخمسهّوتطوّ خمسهّضابطّالفيلقّالذيّيسمّ 

عليهماّّطالقّالنارلقّصفوًفاّواستعدواّإلواصطفّالفيابقةّوعلىّنفسّالحائطّبنفسّالكيفيةّالسّ 
ًباّواختلطاّكتلةّواحدةّلحًماّودًما.وعلىّالعكسّمنّالمرّ  ّةّاألولىّتمز قّالجسدانّإر 

ّ
ّال ّكان ّحينما ّالمحتشدة ّللجماهير ّالباب ّكلمات ّآخر ّوكانت ّشفا ّعلى طالقّإجيش

واحدّمنكمّمثلّهذاّالشابّالذيّّلوّآمنتمّبيّألصبحّكلّ ّّيأيهاّالجيلّالملتّو"ّ:الرصاصّماّيلي
هوّفيّدرجةّأعلىّمنكمُّيضحيّبنفسهّفيّسبيلي.ّوسيأتيّاليومّالذيّسوفّتعترفونّبيّوفيّ

ّذلكّاليومّالّأكونّمعكم."
ّ

وفيّنفسّاللحظةّالتيّأطلقّفيهاّالرصاصّجاءتّزوبعةّشديدةّغيرّعاديةّوانتشرتّ
ُمخيفةّوحجبتّنورّالشمسّوبقيتّالمدينةّفيّةّكثيفةّفيّكلّأنحاءّالمدينة.ّوهب تّزوابعّترابيّ 

ّالليل.ّإلىظالمّحالكّمنّالظهرّ
ّ

حدّظهًراّفيّالثامنّوالعشرينّمنّشهرّشعبانّسنةّوقدّوقعّاستشهادّالبابّفيّيومّاأل
9ّّ)ّةهجريّ 1266ّ ّسنة ّميالديّ 1850ّيوليو ّوكانّعمره ّقمري ةّإة(. ّوثالثينّسنة ّذاكّواحًدا ذ
ّيوًماّمنّيومّميالدهّفيّشيراز.ّأشهرّوسبعةّوعشرينّّوسبعة
ّ

انّقدُّنقلتاّمنّساحةّالمعسكرّتتاّالبابّوصاحبهّالمختلطوفيّمساءّاليومّنفسهّكانتُّجثّ 
ّنواّفيّالخندقّخارجّبابّالمدينةّوكانّيحرسهماّحراسّبالتناوبّولكنّأصحابّالبابّتمكّ ّإلى
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ّاللّ  ّالجثّ منتصف ّنقل ّمن ّنفسها ّيلة ّالخندق ّمن ّحّرّإلىتين ّميالنّمعمل ّأحباء ّأحد ّملك ير
قاّكليمّأخاهّكّحضرةّبهاءّ ّفيّطهرانّوأمرّاآلذّذاإووضعهماّفيّصندوقّخشبي.ّوقدّكانّ

طهرانّونقالّّإلىالعاصمة.ّووصلتّالجثتانّّإلىتبريزّلحملّالجثتينّّإلىأنُّيوفدّرسواًلّخاًصاّ
ّّّّّّمكانّأمين.ّّّإلى
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 الفصل الرابع والعشرون 
ّملحمة زنجان

ّ
ّسبّ ّنّ إّ ّالتي ّالتيّالعوامل ّبعينها ّهي ّونيريز ّمازندران ّفي ّاالضطرابات ّاشتعال بت

أشعلتّزنجانّأيًضاّوماّحولهاّفيّوقتّاستشهادّالبابّفيّتبريز.ّوكانتّعاصفةّزنجانّأفظعّ
ّالحجّ  ّبطلها ّوكان ّاألمر. ّهذا ّتاريخ ّفي ّالمآسي ّوأشنع ّالنكبات ّمن ّسبقتها ّما ّجميع ةّمن

ةّوهوّمنّأقدرّعلماءّعصرهّوبالّريبّبهّالبابّبالحجّ محمدّعليّوقدّلقّ ّالزنجانيّواسمهّالمالّ 
ّ ّناصًحا ّالمحتشدة ّيخطبّفيّالجماهير ّوفيّزنجانّأخذ ّبتركّي ّإمنّأكبرّناصريّاألمر. اهم

ّيحالنّ  ّالمفاثّ فسّوالهوىّوأخذ ّأنواع ّيتبعّوّالناسّبتركّجميع ّأن ّومثاله ّبسلوكه ّوشجعهم اّسد
ّازداألمرّالجديد.ّوكلّ  أنّعرضّالحاجّالميرزاّّإلىخالصّأصحابهّوأتباعهّإادّالهياجّازدادّما

العاصمة.ّوكانتّالسلطاتّّإلىةّمنّزنجانّآقاسيّاألمرّعلىّمحمدّشاهّفأمرّالشاهّبنقلّالحجّ 
ّلضمانّغيابّالحجّ يّ المحلّ  البابّفيهّفيّتلكّالمدينةّّةّفيّالوقتّالذيّيمرّ ةّقدّعملتّترتيًبا

صحابّالذينّاّاألةّمعّالباب.ّوأمّ ذاّاجتمعّالحجّ إماّالّتحمدّعقباهّ)زنجان(ّخوًفاّمنّحصولّ
ّالمدينةّلمقابلةّالباب.ّّإلىالعاصمةّفقدّأمرهمّبأنّيعودواّّإلىةّفيّطريقهّتبعواّالحجّ 

ّ
ّميرزاّالطهرانّأحضروهّأمامّالحاجّّإلىةّولماّوصلّالحجّ 
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ّمتوفرةّّالصورةّغير
ّةّالبابلذيّفيهّطرحتّجثّ صورةّالخندقّالذيّكانّيحيطّبتبريزّوا
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ّالحجّ  ّفيّزنجانّفأجابه ّمنّسلوكه ّاشمئزازه ّقائاًل:آقاسيّالذيّأظهرّله ّمنّذلكّالسيّ ّنّ إ"ّة د
ّ ّتنتظره ّالذي ّنفس ّهو ّالمخل صّأشيراز ّوهو ّموالنا ّفهو ّاألرضّبشوق ّعلى ّمن ّوجميع نت

هّنعاماتّألنّ يّمنحهّاإلمحمدّشاهّاستمرّفّنّ إعدامهّفإالموعود."ّورغًماّمنّأنهّحكمّبكفرهّوأمرّب
ّالصادرتينّمنّ ّوالغيرة ّالحسد ّنتيجة ّبأنها كانّغيرّمبالّلتصديقّاالدعاءاتّالتيّكانّيعتقد

ّة.أعداءّالحجّ 
ّ

ّعجزولمّ  ّالملكيّ ّالحاجّا ّآقاسيّعنّأنّيخالفّالرغبة ّسعىّأنُّيخفيّحسدهّالميرزا ة
مغادرةّأبوابّالعاصمةّولمّيكنّّةّفيّالواقعّكانّسجيًناّفيّطهرانّفلمّيكنّيقدرّعلىولكنّالحجّ 

ّفيّتلكّاأليّ  ّالوحيدة ّاالتصالّالدائمُّيسمحّلهّبمحادثةّمنّيريدّمنّأصحابه.ّوكانتّتعزيته ام
نتهّفيّمستقبلّاألّابحضرةّبهاءّ ُّمستمدّ  بأعمالهّالتيّلمّتكنّّامّأنّيمتازيّ منهّالقو ةّالتيّمك 

الساعاتّفيّقلعةّطبرسي.ّوكانّأميرّالنظامّصحابّفيّأظلمّشهامةّمنّأعمالّهؤالءّاألّأقلّ 
دّفيّحبسّالحجّ رئيسّالوزراءّالجديدّقدّوطّ  عدامه.ّةّوالبحثّعنّطريقةّإلدّالعزمّعلىّأنّيشد 

ّإلىةّدّحياتهّعزمّعلىّمغادرةّطهرانّوبطريقةّماّوصلّالحجّ ولماّأخطرّبالخطرّالذيّكانّيهدّ 
قدّأزعجّهذاّاألمرّاألميرّأرسالنّخانّمجدّينّللترحيبّبه.ّّوموطنهّزنجانّفهرعتّجموعّالمحبّ 

ّعدامه.ّّإعلىّّاالدولةّعم ّناصرّالدينّشاهّوحاكمّزنجانّوأخذّيتآمرّسرّ 
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حكامّالجديدةّبكلّحماسّاألّغبةّالشديدةّبتنفيذصحابّفيّزنجانّفبدتّمنهمّجميًعاّالرّ اّاألوأمّ 
ّتلكّاألّنتاركي ّالناسّفي ّوكان ّالقديمة. ّوالعوائد ّمنّيحرّ ّثناءالتقاليد ّقتل ّعلى ّبعضهم ضون

يمكنهمّأنّيقبضواّعليهّواتفقواّفيماّبينهمّأنّالّيستريحواّحتىُّيطفئواّتلكّالنارّالموقدةّواجبرواّ
ةّوأصحابهّالحجّ ّإلىمنّيريدّأنّينضمّّكلّ ّالحاكمّعلىّأنُّيطلقّمنادًياّيناديّفيّزنجانّبأنّ 

ّهّيجعلّحياتهّفيّخطر.ّن ّإف
ّ

ّأنّ ّالجزاء ّاألهاليّوكانّمنّهذا ّبمثابةّّإلىانقسم فريقينّومعسكرينّمتحاربينّوكان
امتحانّشديدّللذينّكانواّمترددينّفيّقبولّاألمرّواحداثّأعظمّالحوادثّالمؤثرةّوأوجبّتفريقّ

ىّهياجّوارتفعّعظمّوأقسقاربّعنّبعضهمّالبعضّووقعتّزنجانّفريسةّألخوةّواألبناءّواإلاأل
ةّاليّىإلسرّالمنقسمةّالضجيجّمنّأفرادّاأل سّالممزوجّبصيحاتّالشتائمّأعنانّالسماءّمنّشد 

التيّكانّيقذفّبهاّالبعضّفيّتهديداتهّوتقابلهاّصيحاتّالفرحّالصادرةّمنّالذينّافترقواّعنّ
واّعلىّنّالّيتعدّ أةّينصحّالبابيينّة.ّوأخذّالحجّ ئهمّوعشائرهمّوانضمواّلنصرةّالحجّ اقربأذويهمّّو

نّتكونّمهمتهمّأنّالّيسفكواّدماءّأحدّبدونّمقتضّّوأوينبههمّّأحدّوأنّيدافعواّعنّأنفسهمّفقط
ّقاصرةّعنّالدفاعّوالمحافظةّعلىّعدمّخرقُّحرمةّاألطفالّوالنساءّونقلّالحجّ  ةّمقر هّالوحيدة

ّةّلمّتشهدّّقلعةّعليّمردانّخانّفيّزنجان.ّوابتدأتّالحربّبينّالفريقينّبكيفيّ ّإلى

This file was downloaded from QuranicThought.com



196 

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

ّ
طفاءّلهيبّذلكّالحماسّالملتهبّإوكانتّأرياحّالبغضاءّعلىّاشتدادهاّغيرّقادرةّعلىّ

تقويةّالقلوبّالباسلة.ّوكانّالرجالّوالنساءّيشتغلونّبحماسّالّمزيدّعليهّلّتلكّىّفيالذيّتجلّ 
ّولمّّكلّاستحكاماتّالقلعةّوبناء ّيصرفونّأوقاتّالفراغّفيّالصالة ّكانّيدم رّمنها.ّوكانوا ما

ّالمحصورينّّيكنّحماسّالنساءّفيّذلكّالحصارّبأقلّ  ّوكانتّقو ة ّالرجال. منّحماسّوحرارة
ّكأنّ  ّتظهر ّأنّتتزعزع ّيمكن ّال ّّوّإلىها ّالمعروفّّنّ أاألبد ّخان ّمحمد ّوقام ّتفنى. ّال مواردهم

ّيلج ّأن ّوعزم ّزنجان ّالقواتّفي ّقائد ّتومان ّإّإلىّأباألمير ّالمحصورين ّايًّكلّ ّاخضاعًّإخضاع
ناصرّالدينّشاهّقدّأمرّاألميرّتومانّّنّ أهاليّزنجانّوالقرىّالمجاورةّّأبوسائلّالخداع.ّفاعتقدّ

أسرعّماّةّالراهنةّالتعيسةّبنهاءّاألمرّوالحالإهّعزمّعلىّن ّأةّّوبالمفاوضةّللصلحّبينهّوبينّالحجّ 
ّيمكن.
ّ

ّتومانّخطا ّاألمير ّللصلحّوأكّ ّابًّوأرسل ّالمحصورين ّفيه ّللحجّ يدعو ّللحصولّد ّني ته ة
يُّأقسمّبهذاّن ّاّ مليكيّسامحكّّوّنّ إ"ّ:علىّالوفاقّوأرفقّبالكتابّنسخةّمنّالقرآنّالكريمّوكتب

الخروجّمنّذاّأرادّأحدّإهّن ّأصحابكّفيّحفظّوحمايةّالملك.ّوهذاّكتابّ ّشاهديّعلىّأكّّون ّأ
ّهّيكونّآمًناّمنّأيّخطر."ّن ّإالقلعةّف
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خياناتّمازندرانّونيريزّالّتزالّعالقةّّنّ إ"ّ:ةّالقرآنّباالحترامّمنّيدّالرسولّوقالفاستلمّالحجّ 
ّاأل ّفي ّنجيبهم ّذلك ّمع ّولكن ّمعنا. ّمثله ّيفعلوا ّأن ّيريدون ّمعهم ّفعلوه ّفما طلبهمّّإلىذهان.

تومانّاألميرّّإلىةّبعثةّصحاب."ّوأرسلّالحجّ مّعدًداّمنّاألمعسكرهّإلىاحتراًماّللقرآنّونرسلّ
يّأحملّالقرآنّفيّيديّوفيهّن ّإ"ّ:الذيّاستقبلهمّبالشتائمّوبلهجةّالتأنيبّالشديدّفقالّلهّأحدهم

ّباإل ّالذيّاخترتم ّمكافأقرار ّهو ّاآلن ّسمعته ّما ّفهل ّكتابته. ّأنفسكم ّعلى ّلطلبكم."ّإتنا جابتكم
ةّيأسهّنظ مّاألميرّوأمرّبطرحّالوفدّفيّسردابّوحبسهم.ّومنّشدّ ّفازدادّغضبّاألميرّتومان

ةّشهرّحتىّالحصارّوالقتالّلياًلّونهاًراّلمدّ ّاتّفرقتهّوأمرّأنّتهجمّعلىّالقلعةّواستمرّ تومانّقوّ 
وابتدأّضربّالبناءّبالمدافعّضرًباّشديًداّحتىّأضعفتّصفوفّاألصحابّوزادتّفيّضيقهم.ّ

ّتهدّ  ّبالتخريب. ّاألدتّالقلعة ّهذه ّأصيبّالحجّ وفي ّيؤدّ ثناء ّوهو ّذراعه ّفي ّبطلقة يّفريضةّة
ّيصلّ ّخبرّجرحه ّكاد ّوما ّّوّإلىالوضوء ّأسلحتهم ّأأسماعّاألصحابّحتىّتركوا .ّإليهسرعوا

ّهجومهمّعلىّالقلعةّوتمكنواّمنّإوانتهزّرجالّاألميرّتومانّ ذّذاكّفرصةّتغي بّمقاوميهمّواشتد 
ّهذهّالمالحم.ّّالدخولّمنهاّوقتلّالكثيرونّأثناء

ّ
1267ّّلّسنةّوفيّصباحّاليومّالخامسّمنّشهرّربيعّاألوّ 
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8ّّ)ّةهجريّ  ّتوفيّالحجّ ميالديّ 1851ينايرّسنة ّلمدّ ة( ّمنّجرحه ّشديدة ّأنّقاسىّآالًما ّبعد ةّة
ءّاألرضّذهًباّّلهيّولوّأنّ إياّ"ّتسعةّعشرّيوًما.ّوقبلّوفاتهّقال: عنديّآالًفاّمنّالنفوسّوم ل 

ّفرح."ّّمنّفخرّلفديتّالجميعّفيّسبيلكّبكلّ ّّوماّفيّالعالم
ّ

وأماّأصحابهّفبالرغمّمنّوفاةّقائدهمّاستمرواّعلىّأنّيواجهواّالقواتّبكلّحماسّوع ز مّ
اسخةّوابتدأتّالمذبحةّعلىّشكلّلمّيسبقّلهّةّالباقيةّمنّهذهّالفئةّالرّ األميرّتومانّأنُّيبيدّالبقيّ 

سراهم.ّورغًماّعنّأتكابّكلّفظاعةّوتمثيلّباّريّعلىّهالمثيلّفيّقسوتهاّووحشيتها.ّوقامّاأل
مّبكلمةّواحدةّيمانهّأوّتكلّ إمنهمّرجعّعنّّاأحدًّّنّ أهاناتّوالقسوةّوالتعذيبّلمّيسمعّكلّهذهّاإل
ّمعذّ  مّكلمةّاستياءّولمّيظهرّعلىّوجوههمّأيّأثرّلألسفّواألسى.ّهبيهّولمّيخرجّمنّشفاهضد 

ّلشعلةّالتيّأضاءتّأنوارهاّقلوبهم.طفاءّتلكّاإفلمّتفلحّأيّمقاومةّفيّ
ّ

ّمشهدًّ ّكان ّالذي ّالفروسيّ ألّاوالمكان ّهذه ّلمثل ّميداًنا ّكان ّوالذي ّاآلالم ّسماهّعظم ة
ّوهوّلقبّيبقىّدائًماّمقترًناّباسمهّالشريف.ّّ-علىاألرضّاأل-الباب
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 الفصل الخامس والعشرون 
 كربالء إلىرحلة حضرة بهاء هللا 

 
 الفصل السادس والعشرون 

 العتداء على حياة الشاه وآثار ذلكا
 

ّالبابّقدّوقعّفيّاليومّالسادسّعشرّمنّشهرّّإعالنوكانّالنوروزّالسابعّبعدّ دعوة
ة(ّوفيّتلكّالسنةّفيّأواخرّالربيعّوفيّأوائلّميالديّ 1851ةّ)هجريّ 1267ّلّسنةّوّ األّىجماد
ّتركّحضميالديّ 1851ّّيونيوّسنة30ّ–لّيونيوّامّشهرّشعبانّ)أوّ أيّ  ّبهاءّ ّالعاصمةّة( رة

امّفيّبغدادّوهيّالمدينةّتلكّالمدينةّالمقدسةّمكثّبضعّأيّ ّإلىكربالء.ّوفيّطريقهّّإلىطهرانّ
ةّالستقبالهّمرّ  ةّأخرىّوالتيّفيهاّنشأّأمرهّوانكشفّللعالمّأجمع.ّوكانّحضرةّبهاءّ ّفيّالمعد 

االطالعّّإليهالزنوزيّالذيّأوكلّزيارتهّلكربالءّقدّتقابلّوهوّيسيرّفيّشوارعهاّمعّالشيخّحسنّ
ّالذيّسيذيعهّفيماّبعدّفيّبغداد. ّعلىّالسر 

ّ
ّىفيّالنوروزّالثامنّمنّدعوةّالبابّالذيّوقعّفيّاليومّالسابعّوالعشرينّمنّشهرّجماد

ّةّهجريّ 1268ّلّسنةّاألوّ 
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ّبنشرّالتعاليمّوكانّقدّأظهرميالديّ 1852)ّ ّبهاءّ ّفيّالعراقّمشغواًل ّاحماسًّّة(ّكانّحضرة
ّفيّاأليّ  ّالمجهوداتّوترتيبّّامّاألولىّلألمرّفيّنورّومازندران.ّواستمرّ ومقدرة مشتغاًلّبمواالة

ّفكانّهوّالضياءّالذيّانبثقّفيّالظالمّاّ األمورّّو نهاضّالهممّمنّأصحابّالبابّالمتفرقين.
ّباأل ّلرئيسهمالمحيط ّحصل ّالذي ّالقاسي ّاالستشهاد ّواقعة ّمن ّشاهدوه ّمما ّلخوفهم ّصحاب

ّبهاءّ ّوحدهّ ّالمفجع.ّوكانّحضرة المحبوبّمنّجهةّومنّجهةّأخرىّمنّنصيبّأصحابه
ّالتيّغمرتهمّوتمكّ  ّالعديدة ّلتحم لّاآلالم عدادهمّّإنّمنّينفثّفيهمّروحّالشجاعةّالالزمةّوالقو ة

ّلّالمشاقّالتيّكانتّوستكونّمنّنصيبهم.لتحمّ 
ّ

ّقدّقتلّوفيّربيعّتلكّالسنةّكانّأميرّالنظامّتقيّخانّرئي سّوزراءّناصرّالدينّشاه
نّأمنّكاشانّوذلكّبعدّّابناءّعلىّأمرّالملكّفيّالحم امّالخاصّفيّقصرهّفيّقريةّفينّقريبًّ

قو ةّفخابتّآمالهّوزالتّدولتهّّيقافّتيارّتقدمّالدينّالذيّبذلّالجهدّفيّسحقهّبكلّ إعجزّعنّ
ّ ّأراد ّالتي ّالحياة ّإوبقيتّمعالم ّوخلفه ّسالمة. ّأنوارها ّلقبهّطفاء ّوكان ّالنوري ّخان ّآقا الميرزا

ّبهاءّ ّالذيّ ّوبينّحضرة ّأنّيصلحّبينّالحكومة ّالذيّرأىّفيّافتتاحّحكمه ّالدولة اعتماد
طهرانّوأظهرّلهّّإلىةّللرجوعّاعتبرهّمنّأكفأّتالمذةّالباب.ّفأرسلّلهّخطاًباّمصحوًباّبدعوةّحارّ 
ّبه ّذلكّالخطابّكانّحضرة ّوقبلّوصول ّللغاية. ّشوقه ّعلىّالرجوعّمنّفيه ّصم م ّ ّقد اء

ّالعاصمةّّّإلىيران.ّفوصلّإّإلىالعراقّ
ّ 
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ّبّبهّجعفرّقليّخانّأخّ ة(.ّورحّ ميالديّ 1852ّّمايوّسنة21ّ-ابريل21ّ)منّّفيّشهرّرجب
ةّشهرّمضيفهّوهرعّلمقابلتهّعددّكبيرّمنّأعيانّالعاصمةّومنّمشاهيرّرئيسّالوزراءّوكانّلمدّ 

ّرجالها.
ّ

)لواسان(ّمنّأمالكّرئيسّّقريةّافجهّإلىأنّوصلّّإلىءّ ّالسيرّوواصلّحضرةّبها
ذّوصلتّاألخبارّعنّمحاولةّاغتيالّناصرّالدينّشاه.ّوارتكبتّهذهّالجريمةّفيّنهايةّإالوزراءّ

ّة(.يالديّ م1852ّغسطسّسنةّأ15ّّ)ّةهجريّ 1268ّّشهرّشوالّسنة
ّ

مهّقلياًلّفيّالةّتتقدّ ماعةّمنّالخيّ هّوكانتّجوفيّالصباحّلماّخرجّالملكّراكًباّجوادهّللتنزّ 
واحدّعلىّاليمينّيدعىّصادقّالتبريزيّواثنانّعلىّالشمالّوهمّّ-ذّبثالثّرجالّواقفينإالمسيرّ

ّالنيريزّي ّقاسم ّالقميّوالحاج ّولمّ كأنّ ّ-فتحّ ّحكاك ّباالنتظار ّهم ّوصل ّعلىّإليها ّصاحوا م
نهمّكماّهوّالمعتادّأمسكّأحدهمّبالسرجّهمّبداًلّمنّبقائهمّفيّأماكعندناّعريضة"ّولكنّ "ّعجل:

ّالعملّ وأطلقّاآلخرانّالنارّعلىّالملكّفأصابوهّفيّيدهّفقط.ّوقدّقامّهؤالءّالجهالءّعلىّهذا
ّأنّ  ّحماقتهم ّعلى ّيدل  ّومما ّالمذبوحين ّاخوانهم ّلدماء ّلينتقموا ّيستعملواّالشنيع ّأن ّمن ّبداًل هم

ساتهاأل ّالذيّالّيستعملهّأيّعاقلّإلمّبالرّ سلحةّالتيّتضمنّنجاحّقصدهمّعم رواّمسد  جراءّش 
قلّلماّأجازّبأنّينفذّغرضهمّبمثلّمثلّذلكّالعمل.ّفلوّكانّعملهمّناشًئاّعنّتدبيرّشخصّعا

ّتلكّاآلالتّالناقصةّالمعط لة.ّ
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الذيّكانّمحلّسخطّحضرةّبّشريرّضعيفّالعقلّّوعنّمتعص ّّالّ إوهذاّالعملّالذيّالّيصدرّ
النفجارّأنواعّجديدةّمنّاالضطهاداتّوالتعذيبّوالمظالمّّيماءواإلّشارةإل،ّكانّبمثابةّابهاءّ 

ّنظير.ّأمّ  ّالعملّأوقعتّالرّ لمّيسبقّلها ّالعاصفةّالتيّنتجتّعنّهذا عبّوالفزعّفيّطهران.ّا
اّإليهضواّحباءّالذينّنجواّمنّالمصائبّوالمفاجعّالتيّطالماّتعرّ وأتتّعلىّالبقيةّالباقيةّمنّاأل

هاّوسبّ ّيمانهم.إبسببّ بتّسجنّحضرةّبهاءّ ّوبعضّكبارّأصحابهّوكانتّالعاصفةّعلىّأشد 
ثةّبالحمىّووضعتّفيّعنقهّالسالسلّالغليظةّمم اّالّيوضعّ الّفيّإفيّسراديبّمظلمةّقذرةّملو 

ةّبحيثّبقيتّعنّأربعةّأشهرّوكانتّمنّالشدّ ّأعناقّأخطرّالمجرمين.ّوتحملّثقلهاّماّالّيقلّ 
ّحياته.ّامآخرّأيّ ّإلىآثارهاّفيّجسدهّ

ّ
ّأ ّعند ّومقاصده ّاألمر ّسمعة ّفيّتشويه ّالجهد ّالبعضّيبذلون ّفلماّوأخذ ربابّالسلطة

همّعداءّذريعةّللتدليلّعلىّماّيلصقونهّمنّأنواعّالتّ لةّاغتيالّالشاهّاتخذهاّاألوقعتّحادثةّمحاّو
قضاءّعليهّبأسرعّضرورةّالّإلىامّفيّجميعّالمملكةّهواّالحكّ مرّوتهيأتّلهمّالفرصّألنّينبّ باأل

والدةّالشاهّقدّاشتعلتّبالغضبّواتهمتكّعلًناّأمامّالحاشيةّّنّ إ"ّماّيمكن.ّوقيلّلحضرةّبهاءّ :
ماّتكونّقدّأردتّقتلّابنها."ّوفيّالصباحّالثانيّركبّحضرةّبهاءّ ّبكلّهدوءّكّربّ نّ بأوالناسّ

ّكانّمعسكرّالجيشّالملكيّالذيّّإلىواطمئنانّمنّلواسانّمحلّاقامتهّ
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ّشمرانّحيثّوقعتّالحادثة.ّّإقليممرابًطاّفيّنياورانّفيّ
ّ

وكانتّأخبارّوصولّحضرةّبهاءّ ّقدّأدهشتّضباطّالجيشّالملكي.ّواندهشّناصرّ
هّالمحر ضّالدينّشاهّنفسهّمنّالخطوةّالجريئةّوغيرّالمنتظرةّالتيّحصلتّمنّشخصّمتهمّبأنّ 

ّاألكبرّعلىّحياةّالشاه.ّ
ّ

ةّفيّجيشّناصرّالدينّشاه.ّفوفيّذلكّاليومّحص ةّالتيّأوامرّالملكّالحتميّ ّنّ إلتّضج 
شاعاتّشنيعةّوهي جتّأقسىّأنواعّالمشاعرّفيّقلوبّأهاليّإتبعتّالمحاولةّفيّقتلهّقدّأحدثتّ

االضطرابّّالجهاتّالمجاورة.ّوزادّالهياجّفيّطهرانّواندلعتّنيرانهّبلهيبّغضبّمتفاقم.ّواشتدّ 
يقاعّالبريءّفيّيماءّأوّكلمةّتكفيّإلإشارةّأوّإّالعاصمة.ّوكانتّأقلّ نحاءّأّواالرتباكّفيّكلّ 

اضطهادّوعذابّالّيقدرّالقلمّعلىّوصفهّواتحدّالجميعّوتكاتفواّعلىّماّيؤملونّانّيكونّضربةّ
ّقاضيةّعلىّاألمر.ّ

ّ
واّمنّأذّكانّالبابّقدّاستشهدّوّرإولمّيكنّفيّنظرهمّعدوّأكبرّمنّحضرةّبهاءّ ّ

ّلّواجباتأوّ  ّواعتقدوا ّالقبضّعليهّوسجنه ّدخلتّفيهّوهيّتلكّالروحّالتيّّنّ أهم روحّالبابّقد
ّوفيّالطريقّمنّشمرانّدحإنتّمنّتمكّ  ّفيّعوائدّوأخالقّمواطنيه. طهرانّّإلىاثّتغييرّتام 

ةّمرّ  اضطرّأنّيسيرّخري ة.ّّوهاناتّوالسّ نهالتّعليهّاإلاتّواجر دّحضرةّبهاءّ ّمنّمالبسهّعد 
ّةّشعّ يّالرأسّحافيّالقدمينّمعرًضاّألالمسافةّعاّر
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هاليّيرجمونهّطوالّالطريقّويسبونهّأنّأدخلوهّالسرداب.ّوكانّاألّإلىةّالمحرقةّالصيفيّ الشمسّ
ّاألّنّ أل ّبأنّ أعداء ّالعدوّ قنعوهم ّهو ّوتقصاللّ ّه ّلملكه. ّللملكّوالهادم العباراتّعنّوصفّّردود

ّفيّطهران.ّالّ)ويعنيّالبئرّالسوداء(چاهّسيّإلىثناءّأخذهّأفظاعةّالمعاملةّالتيّقاساهاّ
ّ

ةّفيّطهرانّوهوّحدىّالحم اماتّالعموميّ صاًلّعبارةّعنّخزانّمياهّإلأالّچوكانّالسياهّ
عبارةّعنّسردابّتحتّاألرضّيحبسّفيهّأدنىّأنواعّالمجرمينّوكانتّقذاراتهّوظلمتهّوطبيعةّ

ىّانسانّبالسجنّفيهّفكانتّقدماهّالمسجونينّفيهّقدّجعلتّالمكانّأوبأّمكانّيمكنّأنّيحكمّعل
أثقلّّاهيرانّبأنّ إهرّوهيّمشهورةّفيّعمومّبالدّگّموضوعتانّفيّالمقطرةّوعنقهّفيّسلسلةّقرا

امّأيّ ّةةّثالثغاللّوزًناّوعقًرا.ّولمّيعطّلحضرةّبهاءّ ّأيّأنواعّالطعامّأوّالشرابّلمدّ أنواعّاأل
ّليالي.ّّّوثالث

 

ّالشابّصادقّالتبريزيّفقدمّ أ ّوأمّ ّا ّعليهّوذبحوهّفوًرا ّفهجموا اّرفيقاهّكانّنصيبهّقاسًيا
أنّتوفيا.ّّإلىفتحّ ّحكاكّالقميّوالحاجّقاسمّالنيريزيّال لذينّنجحاّفيّجرحّالشاهّفُأخذاّوُعذ باّ

ّوكانواّّوفيّكلّ  ّبذنوبّلمّيقترفونها ّيسفكونّدمائهمّباتهامهمّزوًرا ّيأتونّبأبرياءّجدد ّكانوا يوم
ّبكلّ  ّجهنّ ّيعذ بونهم ّولمّوسيلة ُّيسألوا ّولم ّيحاكموا ّلم ّالذين ّالبؤساء ّهؤالء ّلمعاقبة ونها ّيعد  مي ة

ُّيسمحّلهمّباستعمالّحق همّالطبيعي
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ّثباتّبرائتهم.اّ فيّالدفاعّعنّأنفسهمّّو
ّ

ّاأليّ  ّتلك ّ)طهران(ّوفي ّالعاصمة ّماجتّبها ّالتي ّوالعاصفة ّالمتواصل ّالهياج ّأثناء ام
لمّّامرأةّ-حصلّاستشهادّتلميذّآخرّمنّتالميذّالبابّوهيّالطاهرةّوالتيّهب تّعليهاّبشدةّوقسوة

ةّفكانّمكثهاّفيّطهرانّمحفوًفاّبعالئمّالمحبّ تكنّأقلّشجاعةّوالّعظمةّمنّالشهداءّالسابقين.ّ
ُذروةّالُعلىّوالحظوةّوكانتّتستقبلّّإلىواالعتبارّالزائدّمنّوجهاءّالنسوةّفيّالعاصمةّفوصلتّ

انتُّتظهرّللنسوةّكيفّأنّالدينّالجديدّأعطاهنّحري ةّواحتراًما.ّومنّبينّالزائرينّالعديدينّوك
دّخانّالواليّالذيُّأودعتّفيّمنزلهّوفيّحراستهّوكانتّتخدمّالطاهرةّّوهؤالءّالنسوةّزوجةّمحم

ّلفتهاّمعّباقيّالنسوة.ّوقالتّزوجةّالواليّماّيلي:أرىّحماسّوتشاركهاّفيّعملهاّبتوثيقّعُّّبكلّ 
نةّللغايةّومرتديةّنماّكانتّالطاهرةّفيّمنزليّطلبتنيّللحضورّأمامهاّفوجدتهاُّمزيّ "ذاتّليلةّبي

هذاّّطياب.ّفأظهرتّدهشتيّمنّمثلبذلةّمنّالحريرّاألبيض.ّوكانتّالغرفةُّمعط رةّبأحسنّاأل
ّفقالت ّالعادي. ّالمنظرّغير ّأنّأخلّ ّستعدّ أيّن ّإ’: ّالمحبوبّوأريد صكّمنّالمتاعبّالتيّللقاء

ّف ّسجني.تالقينها ّسبيل ّي ّفقالتّ‘ ّمنها ّاالفتراق ّفكرة ّمن ّبكيت ّثم ّاألمر ّابتداء ّفي فذهلت
ّاليكّآخرّرغباتي.ّألنّ ّالّتبكّألنّ ’:ّلتطمئنني الساعةّّساعةّالحزنّلمّتأتّبعدّوأريدّأنّأبث 

ّفيهاّوالتيّسوفّأتجرّ  ّّّعّفيهاّكأسّالشهادةّقدّأسرعتّفيّاالقتراب.ّّّّالتيّسيقبضّعلي 
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ّعلىّالحرّ عداميّوليؤكّ ّإمكانّّإلىتسمحيّلنجلكّأنّيرافقنيّّوأطلبّمنكّأن دينّاسّوالجالّ د
ل مّأل نّالُّيجبرونيّعلىّخلعّهذهّالثياب.ّومنّرغبتيّأنّيطرحّجسديّفيّأيديهمّالذيّسوفُّأس 

حجار.ّوآخرّطلباتيّأنّالّتسمحيّألحدّبأنّيدخلّغرفتيّبئرّوأنّتمألّبعدّذلكّبالترابّواأل
قتّالذيّيأتيّلخروجيّمنّهذاّالمنزلّأريدّأنّالّيقطعّأحدّصلواتي.ّففيّهذاّالّوّإلىفمنّاآلنّ

ّالصومّحتىّأقابلّمحبوبي. ّاليومّاعتزمتّالصومّوالّأقطعّهذا ّالكلماتّأنّ‘ وأمرتنيّمعّهذه
ّحتىّتدقّ  ّأفتحها ّوال ّولوالّّأغلقّالغرفة ّطاعتها. ّالعظيمة ّمحبتها ّوأوجبتّعلي  ّالفراق. ساعة

ّكنتّأسمحّلنفسيّأنّذّرغرغبتيّفيّتنفي ّما ّولوّللحظةّواحدة.ّفأغلقتّبابّأباتها بتعدّعنها
ّوعدتّ ّفراشي.ّّإلىالغرفة ّعلى ّمكتئبة ّنوم ّومكثتّبال ّجزعّوحزنّعميق ّحالة ّفي مخدعي

ذاّشئتّامنعّإّربّ ’:ّيّفيّيأسيّوأقولوأفجعّقلبيّعلميّبدنوّساعةّشهادتهاّوكنتّأناجيّربّ 
عتبةّّإلىففيّتلكّالليلةّكنتّمنّشدةّقلقيّأقومّوأذهبّ‘ّعه.عنهاّالكأسّالذيّترغبّفيّتجرّ 

ّ ّاستمع ّصامتة ّهناك ّوأبقى ّفيّّإلىغرفتها ّالمدائح ّونغمات ّالمناجاة ّمن ّفمها ّمن ّيخرج ما
ّّو ّدقّ اّ محبوبها ّسمعت ّالليل ّمن ّساعات ّأربع ّمضت ّّذ ّوأسرعت ّوأخبرتهّّإلىالباب. نجلي

ّينفّ  ّأن ّفأقسم ّالطاهرة ّكلّ برغبات ّّوّذ ّبه. ّتأمر ّالفراشينّما ّأن ّأخبرني ّالباب ّنجلي ّفتح لما
ّّّّيديهمّالُمرسلينّمنّعزيزّخانّالقائدّكانواّواقفينّعلىّالبابّالخارجيّيطلبونّتسليمّالطاهرةّأل
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عةّوُمستعدةّلتركّالغرفة.ّبابهاّوفتحتهّبيدّمرتعشةّووجدتهاُّمقنّ ّإلىفانزعجتّمنّالخبرّوذهبتّ
لّمناجاةّجامعةّبينّالحزنّوالنصر.ّوبمجردّأنّرأتنيّوعندماّدخلتّالغرفةّكانتّتتمشىّوترتّ 

عتنيّورافقهاّنجليّوغابتّعنّأنظاريّفكمّشعرتّللوقتّوالساعةّبضرباتّ اقتربتّوقب لتنيّوود 
ذيّأرسلهّلهاّمنّأمامي.ّوامتطتّالجوادّالّاسىّوأناّأشاهدّجمالّهيكلهاّيبتعدّتدريجيّ الحزنّواأل

ّنجليّ ّوحرسها ّمنّالخدّ القائد ّوذهبتّوجملة ّعلىّجانبيها ّالذينّمشوا ّاإلّإلىام ّيلخانيحديقة
ّاستشهادها.ّميدانّفسيحّفيّطهران(ّالتيّكانتّمحلّ ّ)وهو
ّ

ّنجليّووجه" ّثالثّساعاتّعاد ّمرور ّيبكيوبعد ّوهو ّوقال ّبالدموع ُّمغطى ّه ولماّ’:
ّبينهاّوبينّالسردار لتّالطاهرةّونادتنيّوطلبتّمنيّأنّأكونّوسيًطا ّترج  همّن ّإ"ّ:وقالتّوصلنا

ليستعملّفيّهذاّالغرض.ّوأناّّاعلىّماّيظهرّيريدونّخنقيّوقدّأعددتّمنذّزمنّمندياًلّحريريّ 
أعطيهّلكّوأريدّأنّتقنعهمّأنّيستعملوهّفيّأخذّروحي."ّووجدتّالقائدّفيّحالةّسكرّوأمرّأنّ

اباّطلبهاّولف اّامّوأعطيتهماّالمنديلّفأجاثنينّمنّالخدّ ّإلىتخنقّالطاهرةّوتطرحّفيّالبئر.ّفذهبتّ
الُبستانيّالذيّأرشدنيّلبئرّحفرتّحديًثاّّإلىوأسرعتّالمنديلّحولّرقبتهاّحتىّأسلمتّالروح.ّ

ّ ّآخرين ّوبمساعدة ّالحفر ّينتهي ّأن ّقبل ّبالترابّأوتركت ّالبئر ّومألنا ّقبره ّفي ّالجسد نزلنا
ّقّالقومّوهمّفيّحزنّوسكونّعلىّتلكّّحجارّكماّأرادتّهيّبنفسها.ّثمّتفرّ واأل
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ّ‘"األبد.ّإلىالروحّالطاهرةّالتيّأنارتّمملكتهمّبضياءّلنّيزولّ
ّ

اهاّبهّوالدهاّوولدتّفيّقزوينّوكانّاسمّتلكّالسيدةّالخالدةّفاطمةّوهوّاالسمّالذيّسمّ 
ّ ّيالديّ م1818ّ-1817)ّةهجريّ 1233سنة ّ ّة( ّبهاء ّحضرة ّفيها ُّول د  ّالتي ّنفسّالسنة وهي

ّثالثينّمنّعمرها.وبلغتّوقتّاستشهادهاّالسادسةّوال
ّ

امّاالضطرابّي ّأّومنّالشخصياتّالبارزةّأيًضاّمنّبينّتالميذّالبابّالذيّلقيّحتفهّفي
ّ ّإالذيّحصل ّذاكّفيّطهران ّكاتبًّذ ّاليزديّالذيّكان ّحسين ّماالسيد ّفيّقلعة ّلوحيه كوّّها

ّرضّفيّطهرانّوانتهىّحبسهّباستشهاده.هريق.ّفسجنّفيّسردابّتحتّاألچّو
ّ

مشاركتهمّالسجنّمعّحضرةّبهاءّّاقيّأصحابّالبابّالذينّكانّلهمّحظّ اّماّأصابّبأمّ 
جميعّالذينّقضواّنحبهمّأثناءّتلكّالعاصفةّالتيّهب تّفيّطهرانّّنّ إ"ّلّعنهمّقائاًل: ّفيتفض ّ

ّالجميعّفيّغرفةّواحدةّوكانتّأرجلناّمقي دةّبالسالسلّچالّكانواّمسجونينّمعيّفيّسياهّ وزج 
ّأث ّاألرضّّاثًّغاللّوكانّالهواءّالذيّنستنشقهّملوّ قلّاألووضعتّحولّرقابنا ّبينما ّرائحة بأكره

ّالبئرّ ّذلك ّيخترق ّأن ّالنور ّلشعاع ّيسمح ّولم ّوالحشرات ّباألوساخ ّمكسو ة ّعليها ّجلسنا التي
ّمزجوجينّصفّ الموبوءّوكنّ  ّمتقابلةّا ّقلّ ّيكفيّمنّكلّ ’:ّلوكانّأحدّالصفينّيرتّ ينّوأوجهنا

ّ‘"ّلون.لّالمتوكّ توكّ يعلىّ ّفلّو’:ّلثانيويجيبّالصفّا‘ّشيء.
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فيّساعاتّالفجرّويمتلىءّّالءّالمسجونينّوارتفاعّأصواتهمّالمفرحةّتخترقّالجوّ ّؤوكانّترتيلّه
لّ اّكانّآذانّناصرّالدينّشاهّولمّ ّإلىالسردابّمنّترديدّالصوتّالذيّكانّيخترقّحيطانهّف ي ص 

:ّصواتّالتيّأسمعها."ّفيجيبونهماّهذهّاأل"ّ:حّقائالًّالسجنّكانّدائًماّيصيّقصرهّقريًباّمنّمحلّ 
ّولمّيزدّالشاهّعلىّذلكّولمّيمنعّالحماسّالذيّأ"هذهّ صواتّالبابيينّومناجاتهمّفيّسجنهم."
ّالمسجونونّعلىّاظهارهّرغمّفظائعّسجنهم.ّّاستمرّ 
ّ

ّمنّشكواهمّمنّتلكّالمعاملةّكانتّ ّبهّيؤاذلسنتهمّتلهجّبالشكرّالأوبداًل سونّيّكانوا
مرونهّأصحابّباسمهّوينونّوينادونّأحدّاألايومّكانّيدخلّالسجّ ّاشتدادّوطئةّسجنهمّوفيّكلّ 
ّ ّخلفهم ّاإلّإلىبالوقوفّوالسير ّبكلّمكان ّالنداء ّذلك ُّيجيب ّاالسم ّذلك ّصاحب ّفكان عدام.

ّتخل صّمنّقيودهّيقومّويقتربّمنّالجميعّبكلّ اّ اشتياق.ّّو فرحّويعانقهمّويذهبّليحوزّفخرّّذا
ّادة.ّالشه
ّ

ّوامتدّ  ّواشتعلتّنيرانّالهياجّفيّالعاصمة ّوسبّ ّإلىتّأيًضا ّالمجاورة بتّالخرابّالبالد
والدمارّللعديدّمنّاألبرياءّمنّبينّالرعي ة.ّوفيّتاكورّمنّأعمالّمازندرانّهدمواّمنزلّحضرةّ

ّحتوياته.بهاءّ ّالذيّورثهّمنّوالدهّالوزيرّوالذيّكانّهوّالمالكّالوحيدّلهّوسلبواّوأحرقواّم
ّ

ّولمّيقدرّالقلمّأنّيصفّالمذابحّالتيّوقعتّوالّمنظرّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



210 

كهمّطفالّفيّسبيلّتمسّ بطالّاألبرياءّوتلكّالنسوةّواألاآلالمّوالعذابّالذيّكانّيحتملهّهؤالءّاأل
ّيمانهم.ّإب
ّ

ةّالتيّلهيّ خطارّوالمتاعبّبيدّالقدرةّاإلضةّلألاّحضرةّبهاءّ ّفقدّنجتّحياتهّالمعرّ وأمّ 
ّالشيخّعليّنّاعترفّالمالّ أصّمنّسجنهّبعدّعالنهّوتخلّ ّإهّلعملّمستقبلّلمّيكنّقدّحانّانتخبت
ُّسمّ أ) ّالذي ّبالباب ّالمؤمنين ّبالعظيم(حد ّمحرّ بأنّ ّي ّهو ّعلىّه ّلالعتداء ّالتبريزي ضّصادق

ّالشاه.
ّ

ّاإل ّبهاءّ ّوبذلكّأرادتّالُقدرة ّفيّخالصّحضرة ّأثره ّأنّلهيّ فكانّالعترافّعظيم ة
ّم ُّمعرّ تصونه ّكان ّالذي ّالخطر ّوتحوّ ّاًضّن ّوابتعدت ّصيحاتّله.  ّ ّبهاء ّحضرة ّعن لت

ةّهذهّاالتهاماتّاالدعائيةّتهبطّبالتدريجّ بةّنحوه.ّوابتدأتّحد  الغضبّواالنتقامّالتيّكانتّمصو 
ّبهاءّ ّلمّيكنّلهّأيّ ّوازدادّيقينّأربابّالسلطةّفيّطهرانّبأنّ  يدّفيّالمؤامرةّعلىّّحضرة

ّال.چهّوأفرجّعنهّمنّالحبسّفيّسياهّحياةّالشا
ّ

هّفيّظرفّمًراّمنّالحكومةّبأنّ مّأ ّيحصلّعلىّحري تهّحتىّتسلّ وماّكادّحضرةّبهاءّ
نّأيران.ّفاختارّحضرتهّإشهرّمنّذلكّالتاريخّعليهّأنّيغادرّطهرانّهوّوأسرتهّخارجّحدودّ

لّمنّشهرّربيعّالثانيّمّاألوّ فرادّأسرتهّفيّاليّوأالعراقّوكانّخروجهّمنّطهرانّهوّّوّإلىيسافرّ
ّة(.ّّيالديّ م1853ّّسنةّيناير12ّ)ّةهجريّ 1269سنةّ
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 الدين البهائي
 

ّّئفيّماّيليّنبذةّمختصرةّعنّالدينّالبهائيّوقدّأدرجتّفيّهذاّالملخصّتنويًراّللقاّر
ّالكريم.
ّ

ّقدس":كتابّاألال"ّيتفضلّحضرةّبهاءّ ّفي
ّ

ّاأل"ّّّّّّ ّمع ّعرفّالر حمنّإلرّ وحّواديانّبالرّ عاشروا ّمنكم ّحمي ةّيّ يحانّليجدوا ّأنّتأخذكم اكم
ء ّمنّ ّويعودّالجاهليّ  ّهّلمبدءّالخلقّومرجعّالعالمين."ن ّإليهّإةّبينّالبري ةّكلُّبد 

ّ
إيرانّعندماّأعلنّشابّفيّمدينةّشيرازّفي1844ّّعامّّإلىيرجعّتاريخّالدينّالبهائيّ
ّ ّإلىرسالتهّهيّمدخلّالعصرّالحديثّّنّ أذّإّ-ّبابالّ–هن ّأيبلغّالخامسةّوالعشرينّمنّعمره

ّهّكلّ أّبمجيئوتنبّ ّانًّهّأعظمّمنهّشأالرسالةّالُعظمىّالتيّبشرّبهاّوهيّرسالةّمنّوصفهّالبابّبأنّ 
سّمملكةّ ّعلىّاألرض.ّسّ دّويّؤهذاّالموعودّسيوحّ ّنّ أماّأك دّ.ّكنبياءّوالرسلمنّسبقهّمنّاأل

بّوسجنّوشر دّمدةّستةّأعوامّوختمتّحياتهّذينّسبقوهّفعذّ واضطهدّالبابّكغيرهّمنّالرسلّال
ّيران.ّإباالستشهادّفيّمدينةّتبريزّفيّ
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وتحققّماّوعدّبهّالبابّفظهرّحضرةّبهاءّ ّواسمهّالميرزاّحسينّعليّوكانّمنّأنبلّاألسرّ
ّفي1892ّأيار29ّّوكانّصعودهّفي1817ّّتشرينّالثانيّسنة12ّّيرانية.ّولدّفيّطهرانّفيّاإل

ّالخامسةّوالسبعينّبعدّأربعينّسنةّمنّسلسلةّحوادثّعديدةّمنّاالضطهادّوالنفيّوالحبس.ّ ّسن 
ّ

ّوالغربّ ّالشرق ّفي ّوعظيًما ّواسًعا ّانتشاًرا ّالجديد ّالدين ّعبدّإوانتشر ّحضرة ّعهد بان
رّبها.ّالبهاءّابنّحضرةّبهاءّ ّوهوّالذيّعي نهّوالدهّمبي ًناّلمبادئهّومثاًلّللحياةّالكاملةّالتيّب ش 

ّالبهاءّفيّآخرّأيّ  ّعبد ىّحضرة ّلألمرّووص  ّليكونّولي ا ّشوقيّأفنديّأكبرّأحفاده ّلحضرة امه
ّومبي ًناّآلياتّ .ّ

ّ
ّالرسلّالذينّهمّفيّالحقيقةّمظاهيمانهمّبواحدانيةّ ّيؤمنونّبوحدإالبهائيونّبعدّ رّة

دّرسالتهّّنّ أالوحيّااللهيّويعتقدّالبهائيونّ آخرّعندّانحدارّّإلىنسانّمنّوقتّاالّإلى ّيجد 
ّ ّألنّ ّإلىاالنساني ة ّواالنحالل ّوالفوضى ّالبهائيّ اإلّالمفاسد ّالديانة ّنظر ّفي ّنسان ّينقذه ّال ّالّ إة

ّاإل ّالتعاليم ّمتجديد ّبظهور ّلهي ة ّللبعثّالروحيّضرورةّألنّ ّلهيّ إعلم ّالروحيّضروري ّالربيع
ّالربيعّالموسميّلبعثّالطبيعةّوتجديدها.

ّّّّّ
ّةّمنها:ةّواالقتصاديّ ةّواالجتماعيّ نسانيّ ةّواإلالدينيّ ّئمنّالمبادّادّعددًّكّ ّؤالدينّالبهائيّينّإ
ّ

ّوهام.يّالحقيقةّلينجوّالعالمّمنّظلمةّالتقاليدّواألتحرّ  -
 نساني.وحدةّالعالمّاإل -
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ةّويجبّأنّيطابقّالعلمّوالعقلّفالّيكونّلفةّوالمحبّ الدينّيجبّأنّيكونّسببّاألّنّ إ -
 لتقاليد.عبارةّعنّا

هاّكلّ ّبّاالقتصاديّ والتعص ّّبّالسياسيّ والتعص ّّبّالجنسيّ انّالتعصبّالدينيّوالتعص ّ -
 هادمةّللبنيانّاالنساني.ّ

 بينّالبشر.ّّاايجادّلسانّواحدّيكونّعامّ  -

 مساواةّالنساءّبالرجالّمساواةّتامة. -

 تأسيسّمحكمةّعدلّدوليةّكبرىّغايتهاّتحقيقّالسلمّالعالمي. -

ّاال - ّالمشاكل ّاألسسّقتصاديّ حل ّوعلى ّاالجتماعية ّالعدالة ّتحقيق ّعلى ّيعتمد ّحال  ة
 اإلنسانيةّالروحي ةّالتيّسن هاّ ّللبشر.

ذاّتزلزلّبنيانّالدينّووهنتّقوائمهّانفتحتّأبوابّالهرجّإانّالدينّهوّالحصنّالحصينّف -
ّنظامّالعالم.  والمرجّواختل 

ّ
المودعةّفيهّفاالنسانّالذيُّخل قّعلىّّنسانّأنّيعرفّالكماالتإيدعوّحضرةّبهاءّ ّكلّ

ّصورةّ ّومثالهّمقامهّرفيعّنبيلّومنّكلماته:ّ
ّ

ّومنّجوهياّابنّالروحّخلقتكّغني اّكيفّتفتقرّ" رّالعلمّأظهرتكّلمّوصنعتكّعزيًزاّبمّتستذل 
عجنتكّكيفّتشتغلّبغيريّف أر جعّالبصرّاليكّلتجدنيّفيكّّتستعلمّعنّدونيّومنّطينّالحبّ 

ّاّقادًراّمقتدًراّقيوًما."قائمًّ
ّّّّّّالكلمات المكنونة()ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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ّأقلّ"ّّ ّواجعلوا ّفيّرأيكم ّواتفقوا ّفيّكلمتكم ّوغدكمّإنّاتحدوا ّأفضلّمنّعشي كم شراقكم
لزينةّوالثروةّوالمال.ّاجعلواّأقوالكمّنسانّفيّالخدمةّوالكمالّالّفيّاأحسنّمنّأمسكم.ّفضلّاإل

ّكمّأنفسكمّبلّلحبّ مقد سةّعنّالزيغّوالهوىّوأعمالكمّمنز هةّعنّالريبّوالريا...ّليسّالفخرّلحبّ 
ّأبناءّجنسكم."

ّلوحّالحكمة(ّ)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ************ّ

ّ
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 شخاصعالم أسماء األأدليل 
 
 

 صفحة                                                  
 أ

190ّّ-188ّّ–ضابطّالحرسّّ-ّآقاّجانّخانّخمسه
200ّّ–وزراءّناصرّالدينّشاهّّاعتمادّالدولة،ّرئيسّّ-ّآقاّخانّالن ورّي

ّّ-122ّ–108ّ-106ّ-99ّ–70ّ-ّرئيسّوزراءّمحمدّشاهّّ-ّآقاسي،ّالحاجّالميرزا
136-ّ141-ّ192-ّ194ّ

ّعليّ-ّابراهيم،ّالميرزا ّمحمد ّالشهداءّأخّالميرزا ّسلطان حبوبّومّالنهريّوالد
100ّّّ-الشهداءّ

150ّّ-88ّ-87ّ-ّإمامّالجمعةّفيّشيرازّّ-ّأبوّتراب،ّالشيخ
51ّّّ-ّابنّالبابّ-ّأحمد

ّّ-128ّ-80ّ-40ّ-28ّ-27ّّ-26ّ-24ّ-23ّ-22ّ-20ّ-ّأحمدّاألحسائيّ،ّالشيخ
186ّ
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ّ
72ّ-ّأحمدّاألزغندي،ّالميرزا

194ّ-شاهّوحاكمّزنجانّمجدّالدولةّعمّناصرّالدينّ-ّرسالنّخانّ،ّاألميرأ
138ّّ-المعروفّبالدي انّ-ّسدّ ،ّالميرزاأ

 
 ب

ّالميرزا ّالسيد ،ّ عليّّالباب
ّمحمد

-ّ30ّ–ّ31ّ–ّ44-ّ48-ّ49ّ–ّ52ّ–ّ66ّ–ّ72ّ–ّ78ّ–ّ
81ّ–ّ82ّ–ّ83ّ–ّ84ّ–ّ86ّ–ّ87ّ–ّ88ّ–ّ89ّ–ّ90ّ–ّ
91ّ–ّ98ّ–ّ99ّ–ّ102ّ–ّ103ّ–ّ105ّ–ّ106ّ–ّ108ّ–ّ
109ّ–ّ112-ّ114ّ–ّ116ّ–ّ117ّ–ّ118-ّ119ّ–ّ
120ّ–ّ121ّ–ّ124-ّ126ّ–ّ127ّ–ّ128ّ–ّ131-ّ
139ّ–ّ141ّ–ّ142ّ–ّ143-ّ144ّ–ّ153ّ–ّ157ّ–ّ
168-ّ173ّ–ّ175ّ–ّ178ّ–ّ179-ّ192ّ–ّ199ّ–ّ
203ّ

50ّّ–26ّّ–ميالدهّّّ-
51ّّ-زواجهّّّ-

 
ّ
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ّ
ّ-ّّّ 52ّ-وداعهّلحروفّالحي 

هّإلىّالحجازّّ- 74ّّ-حج 
83ّّ-وداعهّللقدوسّّّّ-
94ّّ-93ّّ–زوجتهّووالدتهّّّ-
يّالوباءّّّ- 95ّّ-تفش 
97ّّ-سفرهّإلىّإصفهانّّّ-
97ّّ-تفسيرهّلسورةّوالعصرّّّ-
100ّّ-علماءّإصفهانّّالحكمّالصادرّعليهّمنّّ-
101ّّ-خان،ّمعتمدّالدولةّّفاةّمنوچهرتنبؤهّعنّّوّّ-
104ّّّّّّّّ-صرفهّثالثةّأيامّفيّمنزلّالحاجّميرزاّجانيّّّ-
107ّّّّ-فرحهّمنّالهدي ةّوالرسالةّمنّحضرةّبهاءّ ّّّ-
ّ-فيّتبريزّوخاصةّمنّأحدّالشبانّّهاليالترحيبّبهّمنّاألّّ-

110ّ
 117ّّّ-حبسهّفيّماهّكوّّّّ-

ّ-141ّّ–138ّّ–136ّ–122ّّ-حبسهّفيّقلعةّچهريقّّّّ-
167ّّّ

ّ
ّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



218 

ّ
182ّّ-180ّ–جمعّأوراقهّواأللواحّالتيّمعهّ -ّ

 185ّّ-184ّّ-182ّ–إصدارّحكمّاإلعدامّعليهّ -
 186ّ–طلبّسامّخانّ -

 187ّ–نجاتهّمنّالطلقاتّالن اري ةّ -

190ّّ–استشهادهّ -
180ّ -ّباقرّالتبريزيّ،ّالمال
ّبهاءّ ّ،ّالميرزاّ

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

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

 26ّ–ميالدهّ -ّ

 64ّ-ذهابهّإلىّنورّوتاكورّّ -

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

 204ّ–202ّّ–حبسهّفيّسياهّچالّ -

 209ّ–هدمّمنزلهّفيّتاكورّ -

210ّّ–مغادرتهّإيرانّ -
ّ

 ت

ّّ–رئيسّوزراءّناصرّالدينّشاهّّأميرّالنظامّ،ّالوزيرّاالكبر -ّتقيّخانّ،ّالميرزا
170ّ–ّ179ّ–ّ194ّ–ّ200ّ

ةّاالسالمّ -ّقيّ،ّالمالّ ت 130ّّ–129ّّ–128ّّ–حج 
ّ

 ج

105ّّ–104ّّ–58ّّ–ق بّبپرپاّمل -ّجانيّ،ّالحاجّالميرزا
200ّّ–اعتمادّالدولةّّأخّآقاّخانّالن وري، -ّجعفرّقليّخان
103ّّ–102ّ -ّجورجينّخان

ّ
 ح

134ّّ–84ّّ–52ّّ-50ّّ–48ّّ–17ّّ-سماؤهمّّأ -ّحروفّالحيّ 
ّ
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ّأمير -ّحسنّخانّ،ّالميرزا ّأخ ،ّ ّالنظام ّخانّوزير ّتقي ّالميرزا الوزيرّّالنظام
185ّ-182ّ-األكبر

199ّّ–139ّّ-118ّ-117ّ-101ّ-28 -ّنوزي،ّالشيخحسنّالّز
ّ-117-109-أخّحسينّاليزديّ -ّحسنّاليزدي

ّ-49ّ-48ّ-46ّ-34ّ-33ّّ-28ّ-27ّ-بابّالبابّ -ّحسينّالبشروئيّ،ّالمالّ 
60-ّ61-ّ72-121-122-124-ّ132-133-179 

 34ّ–مقابلتهّمعّالبابّفيّشيرازّ -

 51ّ–كلماتّوداعّالبابّلهّ -

 58ّ–وصولهّإلىّطهرانّ -

 62-سفرهّإلىّخراسانّ -

 120ّّ-وصولهّإلىّقلعةّماهّكوّ -

 144ّ–رادةّالبابّإتنفيذّ -

 148ّ-146-145-فيّبارفروشّ -

ّالشيخّالطبرسيّ - ّ-150-فيّقلعة ّ152-ّ153-ّ154-ّ
155-ّ156-ّ157-ّ158ّ

ّ
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 125ّ–دفاعّالمال ّحسينّعنّاألمرّ -ّ

162ّ-160-استشهادهّ -
96ّّ-95ّ-94ّ-87ّ-86ّّ-ّحاكمّإقليمّفارس -ّيروانيإلاحسينّخانّ

ّ -ّحسينّاليزديّ،السيد ّاليزدي ّحسن ّ-117ّ-116ّ-112ّ-109-101ّ–أخ
121-ّ184-ّ185-ّ186ّ-ّ187-ّ188-ّ208ّ

 
ّخ

130ّّ-زوجةّمحمدّهاديّفرهاديّ -ّخاتونّجان
150ّّ-148 -ّخسروّقاديّكالئي

ّ
 ز

177ّّ-176ّ-175ّ–حاكمّنيريزّ -ّزينّالعابدينّخان
ّ

 س

188ّّ-187ّ-186ّ-184ّ-182 -ّسامّخان
ّبارفروشّ -ّسعيدّالعلماء ّفي ّعالم -155-154-150-148ّ-146أكبر

166ّ
100ّ -ّسلطانّالشهداء
100ّّ-99ّّ–97ّّ–إمامّالجمعةّفيّإصفهانّ -ّسلطانّالعلماء

ّ
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 ص

210ّّ–204ّّ-201 -ّصادقّالتبريزّي
85ّّ–84ّّ-اسمّ ّاألصدق -ّصادقّالخراساني،ّالمالّ 

58ّ-ةّپامنارّباالرتباطّمعّمدرس -ّصالحّ،الميرزا
50ّ -ّصالحّالبرقانيّ،ّالمالّ 
129ّّ-127 -ّصالحّالكريميّ،ّالشيخ

ّ
 ط

 132ّ–127ّّ–126ّّ–50ّّ–فاطمة،ّقر ةّالعينّ -ّالطاهرة

 208ّ–ميالدهاّ -

 128ّ–إجابتهاّللنداءّ -

 128ّ–حبسهاّفيّقزوينّ -

 131ّ–130ّّ–نجاتهاّبواسطةّحضرةّبهاءّ ّ -

 134ّ–133ّّ–فيّبدشتّ -

 205ّ–173ّّ–حبسهاّفيّطهرانّ -

207ّّ–206ّّ–استشهادهاّ -
162ّّ–154ّّ–153ّّ–150ّّ–أحمدّبنّأبيّطالبّ -ّالط برسي،ّالشيخ

ّ
 ع

50ّّ–معلمّالبابّ -ّعابد،ّالشيخ
ّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



223 

 

26ّّ–الن وريّوالدّحضرةّبهاءّ ّّالمعروفّبالميرزاّبزرگ -ّعباس،ّالميرزا
-ّّ60ّ

100ّّ–58ّ -ّعبدّالبهاء
95ّ -ّعبدّالحميدّخان
كاتبّوحيّالبابّسم اهّحضرةّبهاءّ ّبالميرزاّأحمدّالكاتبّ -ّلقزويني،ّالمالعبدّالكريمّا

–ّ101ّ–ّ180ّ
129ّّ–128ّ -ّعبدّ ،ّالمالّ 

157ّّ–156ّّ–155ّ -ّعبد ّخانّالتركماني
206ّّ–قائدّ -ّعزيزّخان

ّ -ّعلي،ّالحاجّالميرزاّسيد ّ–88ّّ–84ّّ–50ّّ–خالّالبابّالملق بّبالخالّاألعظم
91ّ–ّ94ّ–ّ95ّ–ّ168ّ–ّ170ّ–ّ171ّ

210ّّ–ُلق بّبالعظيمّ -ّعلي،ّالمال ّالشيخ
143ّّ–شيخّاإلسالمّفيّتبريزّ -ّعليّأصغر

 85ّ–52ّّ–33ّ -ّعليّالبسطاني،ّالمالّ 

 46ّ–وصولهّمعّاألصحابّإلىّشيرازّ -

48ّّ–مقابلتهّمعّالبابّ -
ّ
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139ّ -ّعليّالزنوزي،ّالسيد
ّكوّ -ّعليّخانّالماهّكوئي ّماه ّ–118ّّ–117ّّ–116ّّ–108ّّ–محافظّقلعة

120ّ–ّ121ّ–ّ122ّ–ّ136ّ
ّ

 ف

204ّّ–210ّ -ّف ت حّ ّحكاكّالقمي
22ّ -ّفتحّعليّشاه
176ّّ–األميرّنصرتّالدولةّحاكمّشيرازّ -ّفيروزّميرزا

ّ
 ق

204ّّ–201ّ -ّقاسمّالنيريزي،ّالحاج
124ّّ-93ّّ-92ّ-84ّ-81ّّ-78ّّ–74ّّ-51ّّ-50ّ -ّالقدوس،ّمحمدّعلي

–ّ125-ّ126-ّ132-ّ133-ّ134-ّ135-ّ44ّ–ّ152 

 49ّ-وصولهّإلىّشيرازّ -

 83ّ–ّوداعّالبابّله -

ّ-157ّ-156ّ-154ّ-153ّّ–فيّقلعةّالشيخّالطبرسيّ -
158ّ-ّ162-ّ163-ّ164-ّ165-ّ166ّ

ّ
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167ّاستشهادهّ -ّ
ّ

 ك

ّ-33ّّ-32ّ-31ّ-30ّ-29ّ-28ّ-27ّ-24ّ-23ّ-22 -ّكاظمّالرشتي،ّالسيد
39-ّ40-ّ50-ّ128-ّ150ّ–ّ162ّ

ّ
 م

100ّ -ّالشهداءّمحبوب
130ّّ–فيّقزوينّّابنّالمال ّتقيّإمامّالجمعة -ّمحمدّ،ّالمالّ 
33ّّ–ابنّأختّالمال ّحسينّالبشروئيّ -ّمحمدّباقر

ّالحاجّ ّالرشتي، ّباقر محمد
ّالسيد

- 27ّ–ّ28ّ

150ّّ-133ّ-72 -ّمحمدّباقرّالقائني،ّالميرزا
110ّّ-109ّ-106ّ-رئيسّالحرس -ّمحمدّبيكّچاپارچي
153ّّ–152ّ -ّامحمدّتقي،ّالميرّز

33ّّ-أخّالمال ّحسينّالبشروئي -ّمحمدّحسن
ّ–197ّّ–196ّّ–زنجانّّاألميرّتومان،ّقائدّالقواتّفي -ّمحمدّخان

198ّ
ّ
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50ّّ–26ّّ-ّوالدّالباب -ّمحمدّرضا،ّالسيد
168ّّ–28ّّ–أوّيارّمحمدّالملق بّبالنبيلّاألعظمّ -ّمحمدّزرندي
ّ-145ّ-135ّ-110ّ-107ّ-102ّ-99ّ-90ّ-70 -ّمحمدّشاه

192ّ
ّالزنجاني -ّمحمدّعلي،ّالمالّ  ة ّ-195ّ-194ّ-192ّ-109ّ-92ّ-الحج 

197-ّ198ّ
50ّّّ-ّختّالطاهرةأزوجّ -ّمحمدّعلي

ّ-186ّ-185ّ-184ّ-139ّ-138ّ-ّالملق بّباألنيس -ّمحمدّعليّالزنوزّي
187ّ

100ّّ–58ّ -ّمحمدّعليّالنهري،ّالميرزا
154ّ -ّمحمدّفروغي،ّالميرزا
186ّ -ّمحمدّالمامقاني،ّالمالّ 
58ّ -ّمحمدّالمعل م،ّالمالّ 
107ّ -ّالمالّ ّّمحمدّمهديّالك ندي،
131ّّ–130ّ -ّمحمدّهاديّفرهادي
142ّّ–نظامّالعلماءّمعل مّناصرّالدينّشاهّ -ّمحمود،ّالحاجّالمالّ 
205ّّ–173ّّ–168ّّ–الواليّ -ّمحمودّخانّكالنتر

ّ
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81ّّ–80ّّ-78ّ -ّمحيطّالكرماني،الميرزا
ّالدولة -ّمنوچهرّخان ّ-102ّ-101ّّ-100ّ-99ّّ-98ّ-97ّمعتمد

103ّ
100ّّ–58ّ -ّمنيرةّخانم

176ّّّّّ–166ّّ–164ّّ-163ّ-160ّ-158ّ-157 -ّمهديّقلي،ّالميرزا
ّ–60ّّ–58ّّ–أخّحضرةّبهاءّ ّالمعروفّباآلقاّكليمّ -ّموسى،ّالميرزا

61ّ–ّ132ّ–ّ168ّ–ّ191ّ
ّ

 ن

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

ّانظرّالحاجّالمال ّمحمود -ّنظامّالعلماء
184ّّ-182ّ-180ّ-144ّ-132ّ-حاكمّآذربايجان -ّنوابّحمزه،ّالميرزا

28ّ -ّنوروز،ّالمالّ 
ّ

 ي

179ّّ–174ّّ–90ّّ–الملق بّبالوحيدّ -ّيحيىّالدارابي
ّ
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 92ّ–91ّّ–مقابلتهّللبابّفيّشيرازّ -ّ

 176ّ–175ّّ–سفرهّلنيريزّ -

177ّّ-استشهادهّ -
143ّّ-138ّّ–136ّ -ّيحيىّخانّالكردي
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 دليل أعالم األماكن والكتب
 صفحة                                                              

 أ                                          
ّ-171ّ-145ّ-143ّ-141ّ-120ّ-109ّ-108 -ّآذربايجان

180-ّ182ّ
148ّ -ّآمل
20ّ -ّألحساءا

93ّ -ّأردستان
93ّ -ّأردكان
122ّّ–نهرّ -ّأرس

ّ-103ّ-101ّ-100ّ-98ّ-97ّ-93ّ-58ّ-27 -ّإصفهان
106-ّ110-ّ133ّ

210ّّ–لواسانّ -ّأفجه
ّ- 26-ّ27-ّ66-ّ85-ّ89ّ-ّ92-ّ119-ّ126-ّ

127-ّ128-ّ129-ّ155-ّ200ّ-ّ
ّ
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ّ- 204ّ–ّ210ّ
ّ

 ب

104ّ-فيّكاشانّ -ّبابّالعط ار
125ّّ-72 -ّالبابي ة
166ّّ-165ّ-148ّ-146ّ-124ّ-50ّ–بابلّ -ّوشبارفّر
173ّّ-153ّ-135ّ-133 -ّبدشت
199ّّ-52 -ّبغداد
24ّّ–مقبرةّ -ّالبقيع
109ّّ-86ّ-84ّّ-83ّ-74ّ-51ّ-33 -ّبوشهر

119ّ -ّالبيانّالفارسي
ّ

 ت

209ّّ-64 -ّتاكور
ّ-136ّ-122ّ-116ّ-114ّ-112ّ-110ّ-109 -ّتبريز

139-ّ141-ّ143-ّ144-ّ173-ّ178-ّ180-ّ
182-ّ184-ّ191-ّ192ّ

ّ
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 ج

116ّّ–ماهّكوّ -ّالجبلّالباسط
116ّّ-چهريق -ّالجبلّالشديد

ة 78ّّ-74 -ّجد 
144ّ -ّالجزيرةّالخضراء

22ّ -ّجيالن
ّ-143ّ-141ّ-139ّ-138ّ-136ّ-122ّ-قلعة -ّچهريق

167-ّ168-ّ180-ّ182-ّ208ّ
ّ

 ح

78ّّ-74ّ-44 -ّالحجاز
207ّ -ّفيّطهرانّحديقةّاإليلخاني

ّ
 خ

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

84ّ -ّالخصائلّالسبعة
112ّّ–بلدةّ -ّخمسه
175ّّ–قلعةّ -ّخواجه

ّ
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138ّّ–116ّّ–وسلسلةّجبالّّ–مدينةّ -ّخوّي
ّ

 ر

153ّّ–144ّّ–133ّ -ّالرايةّالسوداء
22ّ -ّالرسالةّالسلطاني ة

ّ
 ز

168ّ -ّزرند
196ّّ-195ّ-194ّ-193ّ-192ّ-173ّ-92 -ّزنجان

ّ
 س

166ّّ–152ّّ–135ّ -ّسارّي
ساحةّفيّبلدةّبارفروشّوأخرىّبنفسّاالسمّفيّطهرانّ -ّسبزهّميدان

–ّ93ّ–ّ148ّ-ّ167ّ
120ّّّ-208ّّ-204ّّ–البئرّالسوداءّ -ّسياهّچال

ّ
 ش

132ّ -ّشاهرود
23ّ -ّشرحّالزيارةّلألحسائي

203ّ -ّشمران
ّ
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ّ-85ّ-84ّ-83ّ-66ّ-50ّّ-34ّ-30ّ-26ّ-22 -ّشيراز
86-ّ91-ّ92-ّ93-ّ96-ّ97-ّ109-ّ127-ّ
128-ّ170-ّ176-ّ193-ّ194ّ

ّ
 ص

81ّ -ّصحيفةّبينّالحرمين
ّ

 ط

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

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

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

204ّ–ّ205ّ–ّ208ّ-ّ210ّ
ّ
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ّ
 ع

210ّّ–200ّ -ّالعراق
102ّّ–101ّ -ّعمارةّخورشيد
196ّّ–195ّّ–قلعةّفيّزنجانّ -ّعليّمردانّخان

ّ
 ف

84ّّ–78ّ -ّفارس
200ّّ–كاشانّ -ّفين
ّ

 ق

208ّّ–133ّّ–131ّّ–130ّّ–128ّّ–109ّّ–50ّ -ّقزوين
52ّ -ّالقسطنطينية

106ّّ–93ّ -ّقم
ّ

 ك

200ّّ–104ّّ–93ّّ–58ّ -ّكاشان
126ّ-109ّّ–81ّّ–31ّّ–30ّّ–29ّّ–24ّّ–20ّ -ّكربالء

–ّ127ّ–ّ144ّ–ّ162ّ–ّ199ّ
92ّ -ّكرمان
26ّّ–23ّ -ّكرمانشاه
106ّ -ّكلين
ّ
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44ّ -ّالكوفة
ّ

 ل

202ّّ–201ّ -ّلواسان
138ّ -ّلوحّالحروفات

ّ
 م

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

122ّّ–121ّّ–120ّّ–119ّّ–117ّّ–116ّّ–108ّ -ّماهّكو
–ّ208ّ

58ّ -ّمدرسةّالميرزاّصالح
82ّّ–44ّّ–24ّ -ّالمدينة

46ّّ–44ّّ–38ّّ–34ّ -ّمسجدّاإليلخاني
112ّ -ّمسجدّعليّشاه
44ّّ–33ّ -ّةمسجدّالكوف
89ّ-88ّ -ّمسجدّالوكيل

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

ة 82ّّ-81ّّ–78ّّ–51ّّ–44ّ -ّمك 
ّ
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191ّ -ّميالن
ّ

 ن

93ّ -ّنائين
33ّّ–22ّّ–20ّ -ّالن جف
153ّّ–135ّّ–68ّّ–66ّّ–64ّّ–60ّّ–58ّّ–23ّ -ّنور

–ّ159ّ–ّ173ّ–ّ200ّ
203ّ -ّنياوران
197ّّ–192ّّ–179ّّ–177ّّ–176ّّ–175ّّ–173ّ -ّنيريز
ّ

 ي

175ّّ-174ّّ–92ّّ–22ّ -ّيزد
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 بعض الكتب البهائية
 

 من آثار حضرة بهاء هللا 
ّالكلماتّالمكنونةّ

ّالملوكّوالرؤساءّإلىألواحّحضرةّبهاءّ ّ
ّمجموعةّمنّألواحّحضرةّبهاءّ 

The Hidden Words  

Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh 

Tablets of Bahá’u’lláh Revealed after the Kitab-i-Aqdasّ
 

 من آثار حضرة عبد البهاء
ّالمفاوضات

ّكاتيبّحضرةّعبدّالبهاءممنّ
Some Answered Questions 

Selections from the Writings of ‘Adbdu’l-Baháّ
 

 من آثار حضرة شوقي أفندي 
ّكتابّالقرنّالبديع

God Passes By 

The Promised Day is Comeّ
 

 كتب متفرقة
ُلُمنتّّ-بهاءّ ّوالعصرّالجديدّّّّّّ  جونّأس 
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ّي لڤ.ّڤّرجيڤّ–ملكوتّاألبّالسماويّالموعودّ
- 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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