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 اشركلمة الن  

ادر من قلم حضرة عبدالبهاء أثر   اق الميثو ي مث ل وفاء مركز العهد  اي عتبر كتاب تذكرة الوفاء الص 
م تحكي عن الق ي   النفوس أخلصت وجوهها لحضرة بهاءهللا، فصارت، في أشخاصها ونهج حياتها، رموز  

ى البعض  .  البهائي ة في حالتها الت طبيقي ة  الجمال  من تلك الن فوس الن فيسة بروحه في سبيلفقد ضح 
ثبا نيا ألجل إعلء أمر هللا وا  ى البعض  منها بحياته وما فيها من متاع الد  ته ت كلمالمبارك، كما ضح 
 ني.إلنسااالمباركة بين العالمين حت ى يتحق ق الهدف األسمى من رسالته المباركة، أال وهو وحدة العالم 

ر ين ما إضرة عبدالبهاء سيرة كل  فرد من أولئك ال ذين يذكرهم في هذه الت ذكرة، عندما يسرد قلم  ح ذك 
لك لذ.  هإذا أراد أن يكون صورة الر حمن ومثاله بين خلقأهل  العالم بما ينبغي أن يكون عليه اإلنسان 

ل   اليس هذا األثر المبارك كتاب   نين، لمؤمف من افي التاريخ، بالمعنى المتعارف عليه، أو في تراجم الس 
ص له قبقدر ما هو رسالة في منهاج الحياة البهائي ة المتمث لة عملي ا  في سيرة كل  مؤمن خ   لميثاق الم  ص 

 من هذا الكتاب. اقسم  

رور أن ننشر للمر ة األولى ترجمة  لتذك   ن ه من دواعي الس  غفور م بها المقا ةرة الوفاء إلى الل غة العربي  وا 
 الحاج مل  علي له حسين روحي ابن
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لد حسين في القاهرة سنة .  بريزي الت   إثر مقتل .  م، بعد قدوم والده إليها بأمر من حضرة بهاءهللا1878و 
، عاش هذا األخير فترة  في كنف والدته اوالده أثناء رحلة تبليغي ة في ديار بكر، وكان حسين فتى  يافع  

عندما أرسل حضرة .  بيته وتعليمه الل غة الفارسي ةقبل أن يتكف ل الحاج ميرزا حسين الخراساني بتر 
 امع آخرين إلى أمريكا، اختير حسين روحي مترجم   1899عبدالبهاء الميرزا الخراساني المذكور عام 

في تلك الفترة أكمل حسين دراسته الجامعي ة، مما أه له للعمل .  1902موا في شيكاغو حت ى عام قاألهم، ف
بالميرزا أبي الفضل  1906التقى عام .  في مدارس مصر بعد عودته إليهافي تدريس اإلنجليزي ة 

س حسين روحي في .  الكلبايكاني في القاهرة، وكان يحضر معظم مجالسه التبليغي ة نة ذاتها أس  في الس 
 باسم حضرة عبدالبهاء عباس، واحدة للذ كور وأخرى لإلناث، اتيم ن   ،القاهرة مدرستين سم اهما "العباسي ة"

تا في العمل حتى إغلقهما عام  نة التالية .  1919استمر  للت ربية والت عليم  اع ي ن مفت ش   – 1920 –في الس 
فيها في  افي فلسطين، وكان مقر  عمله في القدس، ومنها كان يقوم بزيارات إلى حيفا التي كان موجود  

ضرة الوصايا وأ علن فيها عن تعيين حاليوم األربعين لصعود حضرة عبدالبهاء، وذلك عندما ت ليت ألواح 
مناصب حكومي ة إلى أن أ حيل إلى الت قاعد عام  ل  بقي في فلسطين شاغ.  ألمر هللا اشوقي أفندي ولي  

المبارك  عندها عاد حسين روحي إلى مصر بأمر من حضرة ولي  أمر هللا، فخدم فيها األمر.  1935
اهم في ترجمة بعض اآلثار المباركة الفارسي ة إلى العربي ة، ومنها ة والتبليغي ة، كما سفي المجاالت اإلداري  

هر الحادي عشر من عام .  تذكرة الوفاء م، ووري الث رى في المدافن البهائي ة  1960في الش  ف ي المترج  تو 
 في القاهرة.
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 س للبهائيين في حيفاالمحفل الروحاني المقد  

هر م الموافق لش1924سنة  2ي حيفا، في شهر يناير/كس للبهائيين فوافق المحفل الروحاني المقد  
محمد حسين جراف اليزدي الشهير بالكهربائي،  آقا، على أن يقوم جناب ه1342جمادى األولى سنة 

لمباركة ه تراجم عدد من الذوات اتي  ج بين دف  "تذكرة الوفاء" المدر  بناء على طلبه، بطبع الكتاب الموسوم ب
تراب لسين حقائق المقد   (،حضرة عبدالبهاء)ن رقمها قلم مركز الميثاق األنور من المهاجرين والمجاوري

جود فنثرت هذه التراجم الدرر واللئالىء المضيئة من بحر ال.  م1915في سنة  ،سة فداءتبته المقد  ع
 اطعة من أشعة الشمس المضيئة على قلوب أهل االطمئنان.واإلحسان والعفو والغفران الس  

 قوود سووبق أن حصوول حضوورة حسووين الكهربووائي المووذكور موون سوواحة المووولى األعووز األكوورموالمعلوووم أنووه 
ام غيور أنوه قود حوال دون القيو.  اب الموذكور والقيوام بهوذه الخدموة)حضرة عبدالبهاء( علوى اإلذن بطبوع الكتو

جووه حووادث الصووعود بطبووع الكتوواب هبوووب نووار الفووراق التووي أحرقووت قلوووب العشوواق بلظووى الهجووران الووذي أج  
ووو.  ف السوووبع الطبووواقارك الوووذي أرجوووالمبووو وووا الموووذكور فلوووم ي  أم  سوووة ه شووويء عووون القيوووام بقنوووارة المقاموووات المقد  ثن 

والثلث بالكهرباء كعادته، بما ع   ورف المحبوة واإلخولص فوي هوذا السوبيل بهم  ط ة زائودة ونشواهود فيوه مون ص 
 وكان التوفيق حليفه في جميع.  له قيمته
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اإلذن بطبع الكتاب المذكور من ساحة مركز األمر ولي األمر  ن الفرص بطلباألحوال إلى أن تحي  
 اني( أرواحنا لوحدته الفداء.الرحماني )حضرة شوقي أفندي رب  

وو وباشوور فووي طبووع الكتوواب  اشووتياق ة بكوول  ومووا أن صوودر لووه اإلذن المبووارك بووذلك حتووى شوود  سوواعد الهم 
 هير بالكهربائي.محمد حسين علي الش   اشر جناببع محفوظة لنفس الن  وقد جعلنا حقوق الط  .  على نفقته

 .م1924سنة  2في شهر يناير/ك اتحرير  

 .ه1342الموافق شهر جمادى األولى سنة 

 (ختم المحفل الروحاني المحلي في حيفا) 

 السكرتير 

 ين زيننور الد  
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 محمد القائني آقا جناب النبيل األكبر   (1)

 عليه بهاءهللا

 هو هللا

ال نظير له ي دعى شهير في النجف األشرف، شخص مرتضى، المجتهد ال كان ضمن تلميذ الشيخ  
على  اق  تفو  وكان هذا الشخص الجليل م النبيل األكبر،    به حضرة جمال القدم بمحمد القائني الذي لق   آقا

لشيخ مه قد استثناه ومنحه إجازة االجتهاد مع أن المرحوم اجميع تلميذ ذلك المجتهد بدرجة أن معل  
ر يألكبر غز عن كل هذا فقد كان النبيل ا ل  وفض.  إجازة االجتهاد غير هذا التلميذ امنح أحد  لم ي   مرتضى

جة تفوق ية بدر ة والفنون األدبيين ومباحث العرفاء وأنواع المعارف الشيخي  من حكمة اإلشراق ان  المادة متمك  
 اأصبح شعلة رحمانية وسراج   الحجة والبرهان وقد قوي   اجامع   اكان شخص   وباإلجمال:.  حد الوصف

ح ه مصباه بنفحات القدس واستنار بنور الهدى بقيمانه بالبهاء فأوقد في مشكاة وجودوعط ر مشام   امضيئ  
 العشق المتماوج. والشغف والوله حتى صار كالحوت السابح في خضم   الوجد الكلي  

 )لقاء د حيث فاز بشرف اللقاءوبعد أن نال درجة االجتهاد بكمال التفوق من شيخه ظعن إلى بغدا  
جميع  ولت روح األمر علىما لبث أن استنوار من شجرة السيناء المباركة و واقتباس األ بهاءهللا( حضرة
 أركانه
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 ت في عروقه حمية اإليمان بدرجة جعلته في هياج مستمر.دب  و 

ات يوم في محضر على األرض ذ االمحترم جالس   وبينما كان ذلك الرجل الجليل )النبيل األكبر(  
ذا بالحاجي ميرزا حسن عمو معتمد المجتهدين في كربلء قد بهاءحضرة ور المبين )الن   ضر حهللا(، وا 

األدب  على األرض بكمال اا شاهد حضرة النبيل األكبر جاثي  لم  و .  زين العابدين خان فخر الدولة ومعه
 هنا؟" ما الذي أتى بك إلى قاا جناب اآل: "يل  همس في أذن النبيل قائوالخضوع والخشوع أخذه العجب و 
أيم و فكان هذا الجواب، .  "نفس الغرض الذي أتيت أنت من أجله: "ل  فأجابه جناب النبيل األكبر قائ

تقواه النبيل األكبر مشهور بامتيازه و  سبب اندهاش الحاجي ميرزا حسن عمو وزميله لعلمهما أن   الحق،
 ا .عتماد الشيخ مرتضى الجليل كان على النبيل بدرجة عظيمة جدا  قه على سائر المجتهدين وأن  وتفو  

ى لوه    وقصارى القول: إن حضرة النبيل قصد بعد ذلوك إيوران وألقوى عصواه فوي إقلويم خراسوان حيوث أد 
ون  غ  حضووره م   اية االحتورام فوي أول األمور معتبور  أمير إقليم قائن نها ر حتوى اعتقود  ام  ن أن نفوس األهلوو ال يقود 

وم قين به لعظيم فصاحته وعلو كعبه فوي مختلوف العلواقه المتعل  بجناب النبيل ومن عش   اار مغرم  األمير ص
ى أيضا  إلى احترام الجمي  ع للنبيل "والناس على دين ملوكهم".والفنون وهذا أد 

بووالتعزيز واالحتوورام ومووع كوول هووذا، فلووم يقوودر علووى  ات عوودة أيووام علووى حضوورته كووان خللهووا مغمووور  فموور  
ه رجوة أن وكتوه عوامول الحيورة واالنودهاش بدتمل  لموقودة و لحقيقة التي أشوعلتها فوي فوؤاده نوار محبوة هللا اكتمان ا

 :)ما ترجمته( ستطاع من قوة على حد قول القائل:ترك جميع األعمال وأخذ في خرق الحجبات بما ا
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 األبس من العشق ثوب   قواي حتى جاهدت بكل  
 افس حرب  وأقمت على الن غير أني ذبت في طريقي

و.  أما إقليم قائن فقد أضاء بنور الحقيقة وآمن العدد الكثيور مون األهلوين قيدتوه ا اشوتهر حضورته بعولم 
ووقووام أهوول الحسوود موون العلموواء بالن  .  بووين القوووم  تفز  قاق والسووعاية بووه لوودى الحكومووة فووي طهووران، فاسووفوواق والش 

علوى  ،خووف نفوس الشواه ،إقلويم قوائن وقوام ع أميورو  ذلك ناصر الدين شاه علوى االنتقوام فودب  الخووف فوي ر  
لقووم قظوت الفتنوة العظيموة مون نومهوا فوي مدينوة قوائن وهواج اريوح الولولوة وأ و  فهوب  .  جناب النبيول ومناوأتوه

 ر بقلوب  ولكون عزيمتوه لوم تفتور بول قواوم الجمهوو .  ض لوهعلوى منواوأة النبيول األكبور والتعور   واحودة   اوقاموا يود  
ة   لقوووا القووبض علووى ذلووك الواقووف علووى السوور  أوفووي النهايووة .  ه للمحبوووبحب ووأصوولب موون الصووخر موون شوود 

 لوك قووت يوموه وتطاولوت عليوه الرعواعم خوالي الوفواض ال يمآقواإلى طهران حيوث  اوأرسلوه مخفور  المكنون 
وانبثووت العيووون فووي العاصوومة إللقوواء القووبض عليووه ومعاقبتووه وأذاه، وذاق موون أهوول الظلووم ضووروب اإلهانووات 

وووبوواآلخرة أ  .  اشووزر   ن آوى إليووه وكووانوا ال ينظوورون إليووه إالفووي كوول مكووا ربوش   بوودل اجبوور علووى أن يلووبس ط 
اء شوهم وأذاهوم، وكوان ال يهودأ عون نشور النفحوات فوي الخفوم مون تحر  ل  مامة حتى ال يعرفه المنواوئون ويسوالع

 ة ونشاط بقلقاء الحجج والبراهين المألوفة.بكل هم  

 كوان وجووده فوي خطور عظويم غيور أنوه كوان مولء قلبوه.  وشوعلة رحمانيوة انوراني و اسوراج   ، إنه كاناحق  
ه كوول هووذا إلووى الحووذر إذ كانووت الحكومووة مرسوولة عيونهووا عليووه واألحووزاب فووي قيوول وقووال بالنسووبة إليووه فألجووأ

وفي إلقاء بيانوات األسورار كالسوراج الوهواج، ولوم ي   ذ  وعشق آباد وأخ   الرحيل إلى بوخارى  وشوديد ا ه  ثن  دمات لص 
 ات عن نشر النفحات عظيم البلي  وال
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كوان .  القوة لسوانه وتفن نوه فوي معالجوة أموراض المجتموع فحود ث عنهموا وال حورجأموا ذ.  اد  بل كان يزداد توق و
علوى قاعودة أهول اإلشوراق والعوارفين، يكشوف  احكموة سوائر   هودي النواس بكول  ما بالقوم من جوراح، ي  كالمرهم ل  

 ة بصووريحهووور مليووك الوجووود بكوول حجووة دامغووة، ويقنووع مشووايخ الشوويخي  ثووام عوون وجوووه الحقووائق ويثبووت ظالل  
أموا الفقهواء فكوان يقونعهم ب يوات .  مد اإلحسوائي والسويد كواظم الرشوتين الشيخ أحمن المرحومي   عبارات كل  

وو  ة الهوودى بالوودليل الواضووح والبرهووان القوواطع، وكووان يعووالج كوول داء بعوولج فوووري، ويموود  القوورآن وأحاديووث أئم 
بوول معووين وابتلووي بصوودمات ال حوود  لهووا،  ولكنووه أصووبح فووي بوخووارى .  هووم الصوووابلهملعقووول بمووا ي  فقووراء ا

ووكانت عاقبة ذلك، الش   نها رسوالته البليغوة وضوم   اهم كاشف األسرار، االنتقال إلى ملكووت ذي الجولل تارك 
قودار أن ت نشور لتكوون ولكون يود االغتيوال سوطت عليهوا، ولوم تشوأ يود األ.  دلة الواضحة والبراهين القاطعةاأل

 ه العلماء والفضلء.سبب تنب  

ن كان حضرته محاط  إوالخلصة،  سماء وأزال من الوجود أ ابالبليا أيام حياته غير أنه مح انه وا 
سدهللا أهللا، وآيةهللا الخراساني، ومل  وصيت جميع المشايخ العظام أمثال الشيخ مرتضى، وميرزا حبيب

 النبيل األكبر فسيبقى جنابأما نجم .  شايخ السلف والخلف في خبر كانم راني، وجعل ذكردالمازن
بليغ لخدمة وتبا ال  فيه، مشغو  اعلى األمر راسخ   األنه كان على الدوام ثابت   العزة األبديةمن أفق  امنير   االئح  

 النفوس، ونشر التفحات.

ة ة، وكل راحتهي إلى الذل  ومن الواضح أن كل عز ة أصابت المرء عن طريق غير طريق أمر هللا تن
 ركل ثروة تنتهي إلى الفقة والعناء، وكذلك يشعرها اإلنسان في غير سبيل هللا تنتهي إلى المشق  
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 المسكنة.و 

نفس بوال اومما ال ريب فيه أن جناب النبيل األكبر كان آية الهدى والتقوى في األمر المبوارك، مضوحي  
 تدسوو  والجواه والترب وع فوي نوىالغ  ة الدنيويوة وأغموض عينيوه عون والنفيس بكل سرور وانشراح وقد عاف العز  

ر التقييد وجر دها من جميع األفكار غير المجديوة المناصب وفك   و.  نفسه من أس   اهر  موا ل  فاضو اوكوان عالم 
وو افووي جميووع الفنووون، مجتهوود   ليووغ ب، طويوول البوواع فووي العلوووم األدبيووة، فصوويح اللسووان اعارف وو اال ي جووارى، حكيم 

مطوووواف باديووووة الذاتووووه جامعووووة بمعنووووى الكلمووووة وكانووووت خاتمووووة  ال يضووووارع، وكووووان فووووي حوووود   ابيوووور، نطوق ووووالتع
ر هللا مرقده بأنوار ساطعة من الملكوت األبهى وأدخله في جنوة اللقوا.  عليه بهاءهللا.  األلطاف ء وأخلوده نو 

 في بحر األنوار. افي ملكوت األبرار مستغرق  
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 ة اسم هللا األصدقحضر    (2)

 هللا هو

من جملة أيادي أمر هللا الذين صعدوا إلى الرفيق األعلى عليهم نفحات الرحمن كان جناب اسم هللا   
 وجناب المل علي أكبر وجناب الشيخ محمد رضا (محمد القائني آقا)األصدق وجناب النبيل األكبر 

ر من فجر ألصدق قد خدم األمن حضرة اسم هللا اإ اوحق  .  وغيرهم (الميرزا ورقاءلشهيد )اليزدي وحضرة ا
 شتي وعاشتتلمذ في أيام شبابه على يد المرحوم السيد كاظم الر .  ةاألخير خدمة حق   س  ف  حياته إلى الن  

ان ك.  سصادق المقد   بين القوم بالمل   ان معروف  ابكمال التقديس في إيران وك اته وكان مشهور  في معي  
في  ه كانن  أل اكلي   اق  قين به تعل  ه الجميع وكان أهالي خراسان متعل  ، يحترمل  فاض ا، وعالم  امبارك   اإنسان  

 يح قوي  كان في التبليغ ذا لسان فص.  ومن مشاهير العلماء الذين ال نظير لهم انحرير   ل  الحقيقة فاض
 بس.ة بدرجة تستوجب اإلعجاب، وكان ي قنع مناظريه دون تعقيد أو ل  الحج  

االستقبال  حل  ذات يوم في م از بشرف الحضور واللقاء، كان جالس  وبعد أن حضر إلى بغداد وفا  
ذا بالشاه زاده )حفيد فتح علي شاهني كنت في غرفة مطل  على حافة البستان وتصادف أن   ( قد ة عليه وا 

 ال: "أراك هنا!" فأجابه اسم هللاحضر وأومأ إلى جناب اسم هللا األصدق وق
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سم ع وشرع في تبليغ الشاه زاده وكنت أت.  "وبستاني هذا البستان : "أنا عبد هذا الرحابل  األصدق قائ
ذا بالشاه زاده قد احتد  .  لحديثه من الغرفة المذكورة لبث جناب اسم هللا األصدق أكثر ي واعترض ولم وا 

أن ة بادية على وجهه بكل وضوح وما كار وآثار الحد  حتى أسكته بعد أن كانت دالئل اإلن من ربع ساعة
ولقد أصغيت لحديثك  بلقائك اة حتى قال لجناب اسم هللا األصدق: "إنني لمسرور جد  ك الحد  هدأت تل

 واعية". ن  ذ  بأ  

ذا رأى من مناظره غضاضة اش  ب اأثناء التبليغ هش   اإن اسم هللا األصدق كان دائم  وباإلجمال،    ، وا 
 اسم  لحقيقة ااغ فل نظير لها إذ كان في أما طريقته في التبلي.  غر باسمطف بث  ين والل  ة قابلها بالل  وحد  

 .اعلى مسمى يعني اسم هللا حق  

ن الشيخ اإلحسائي أما في حفظ األحاديث فكان خزانة جامعة وعلى األخص في مطالب المرحومي    
س جهرة غ الناولما كان يبل  .  وقد آمن باألمر من بدايته في شيراز واشتهر بذلك هناك.  والسيد الرشتي

نزعج أما هو فلم ي.  من أنفه وحاموا به في الطرقات وخزموه القبضعليه االة، ألقت الحكومة وبدون مب
 وال يسكت عن محادثة رفاقه. اضاحك الوجه بشوش   امسرور   ابل كان دائم  

وبعد أن أطلقوا سراحه حكموا عليه بالرحيل إلى خراسان حيث أخذ في التبليغ كعادتوه ثوم رافوق جنواب   
وباب الباب )ال وموا .  ودخول فوي زمورة الفودائيين المصوائبل مل حسين البشروئي( إلى قلعة الطبرسوي وتحم 

ن موه ليد رئيس الحكوموة فوي مازنودران فأبعوده هوذا األخيور إلوى جهوة أخورى موأن أسروه في القلعة وسل   لبث
 له ي ض  المقصود حتى ق   وصل إلى المحل  أن ا وم.  إقليم مازندران ليسقوه كأس الشهادة

This file was downloaded from QuranicThought.com



 20 

 حل   ما عليه من السلسل واألغلل وخل صه من السجن في منتصف الليل وأوصله إلى م فك   ا شخص  هللا
في  اوبينما كان محصور  .  جأش ورسوخ برباطةلها عليه وهو يتحم   نصب  توما فتئت االمتحانات  ن  مآ

وقد .  لى القلعة بل انقطاعع هات المدافعو  ه األعداء من القنابل من ف  ب  ص  القلعة كان ال يبالي بما كانت ت  
بل طعام حتى أنهم أكلوا جلود أحذيتهم وصبروا على  اى هو واألحباب في القلعة ثمانية عشر يوم  مضأ

منهم ال يتناول أكثر من جرعة واحدة من الماء في كل صباح  ة أيام محاصرتهم وكان كل  الماء بقي  
ة ما أصابهم م الجنود  ما شعروا بهجوموكانوا كل  .  ن ضعفوكنت تراهم مطروحين على األرض من شد 

وا العساكر وأخرجوهم من القلعة.على القلعة دب ت فيهم، من عند هللا، روح القو    ة فصد 

و   هوم فوذلك مون أشود  االمتحانوات مون جهوة أن   اأما كونهم طووا الضلوع على الجوع مدة ثمانية عشر يوم 
ة هجووووم الجنوووود وسوووقوط القنابووول ل وووالوووذي زاد الطوووين ب  و  ،الجووووعثانيوووة كوووانوا غربووواء محصوووورين، ومووون جهوووة 

 والمفرقعات في ساحة القلعة.

وأيوم الحوق، .  في معتقوده ولوم يتزلوزل اراسخ   ال اإلنسان ذلك ويبقى ثابت  ه لمن الصعب أن يتحم  إن   احق    
ق طلووعوود أن أ  ه، رغووم هووذه المصووائب والشوودائد، أدنووى فتووور إذ أخووذ فووي التبليووغ بن جنوواب اسووم هللا لووم يعتوور  إ

حياء النفوس، وقد فاز بشرف اللقاء في العوراق وفوي اسراحه وأو   لسوجن قف كل أنفاسه للنداء بملكوت هللا وا 
 اء( وكان محط  العناية العظمى من الجمال المبارك.األعظم )عك  

ووو افوووي العلووووم وبووواز   ازاخووور   اأموووا هوووو فكوووان بحووور     ة عجيبوووة فوووي آفووواق الفنوووون المتنوعوووة ذا قووودرة وقوووو  امرتفع 
 براهينه  ،واستقامة ال تجارى في التبليغ
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الدامغة وأدل ته المسكتة تتدفق كالسيل وكان حال تلوة األنجية تنهمر الدموع من آماقه كالمطر المدرار 
وزهده وورعه وتقواه كان  وانقطاعهته سماوية ، هم  املهم   اوكان نوراني الطلعة رحماني األخلق عالم  

 .ارباني  

وى و بوألواح شوت   فوي حق وه قلوم األعلوىالر فوي همودان وقود جورى المنوو  جدثه    وفاتوه لووح بعود نوزل لوه  اأيض 
و اكوان إنسوان  و  بوه، خواصللزيارة  ذا وقود تركوت أمثوال هوذه النفووس المباركوة هو.  ر كامول الصوفاتد  عظويم الق 

لصووعود اموون البليووا بعوود  حوول  أن يبقوووا حتووى ال يشوواهدوا مووا  لهووم العووالم والحموود م ولووم تشووأ اإلرادة اإللهيووة
لوووول الجبووووال الراسوووويات والق  منهووووا  زلزلووووتتالمبووووارك وحتووووى ال يقعوووووا بووووين مخالووووب االمتحانووووات الشووووديدة التووووي 

اف حوول جدثوه طووبى لونفس طو.  لكلموة مون معنوى  اه اسوم هللا بكول موا فوي هوذه وفوي الحقيقوة إن و.  الشامخة
 ت األبهى.وعليه التحية والثناء في ملكو .  واستبرك بتراب رمسه
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 أكبر عليه بهاءهللا علي مل   حضرة   (3)

 هو هللا

لمدارس دخل هذا الرجل العظيم ا.  علي أكبر عليه بهاءهللا كان من جملة أيادي أمر هللا حضرة مل  
ه واجتهاده على أعلى الدرجات وتمنذ نعومة أظفاره ونشأ في أحضان العلوم والمعارف وحص   ضل ع ل بجد 

ج في م اندمثة وبرع في كل ذلك، ة والعلوم الفقهي  ة والفنون العقلي  لقوم والمعارف الملي  في جميع قواعد ا
 اش  متعط   غير أنه كان ،يني  فكل ما كانوا عليه وكان من اإلشراة فنبغ في سلك الحكماء والعرفاء والشيخي  

 من عقبات في هذا السبيله قاه ما آلق  ع  ولم ي  .  مائدة السماويةللحقيقة ولسد رمقه الروحي بغذاء من ال
فبقي  ولم يفز بما يأمل.  داء، ولم يصرف ساعات حياته إال في فائدة يستخرجها أو عائدة يستدرجهاكأ  

د ولم على وجهه في بيداء الطلب حيث لم يجد بين األحزاب نفحة الميل الشدي اهائم   احيران   اش  متعط  
تضح له اق فيما كانت عليه األحزاب المختلفة، تعم   اولم  .  م رائحة االنجذاب والعشق الروحييستشم منه

 ه منذ ظهور حضرة الرسول محمد المحمود إلى يومنا هذا، قد ظهرت أحزاب عديدة ومذاهب مختلفةأن  
على عي كل منها المكاشفة المعنوية بأسلوب خاص، و عة وطرائق كثيرة يد  مسائل متنو  و وآراء متباينة 

 ولكن البحر المحمدي.  ستقيمنهم يسلكون السبيل المأ، همظن  
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وال  سمع لهم صوت  إذا أرسل موجة واحدة من أمواجه ألغرق جميع هذه األحزاب في عمقه حيث ال ي  
ذا ما تتب  .  ر كز   ه قد ظهرت أمواج من هذا البحر فقذفت بهذه الطرائق حتى ع اإلنسان التاريخ لوجد أن  وا 

ش حضرة لهذا قد ازداد تعط  .  البحر فلم تتزعزع أركانه أما.  الزائل وانعدمت من الوجود أصبحت كالظل  
 ب  يوم حتى وصل إلى بحر الحقيقة فصاح قائل:غ   اعلي أكبر يوم   مل  

 يقذف الدررا اج الريح موج  وهي      هللا أكبر هذا البحر قد زخرا
 عنك السباحة ليس السبح مفتخرا   رق فيه ودعفاخلع ثيابك واغ

لووي قبوول أكبوور قوود فووار كووالفوارة وجوورت منووه حقووائق المعوواني كالموواء المعووين وباالختصووار، إن حضوورة ع
يووغ وكوان فوي بدايوة سولوكه يسولك سوبيل الرضواء فوي مسوالك الفقور والغنواء واقتبواس األنووار ثوم أخوذ فوي التبل

 )ما ترجمته( وما أحسن ما قال:

 اتي وهبها القدير وجود  إنما النفس ال
 كيف تقوى على عطاء الوجود

هدايوة  فقذا سلك سبيل الشهوات كيف يمكنوه.  كي يستطيع تبليغ غيره ال  غ نفسه أو غ عليه أن يبل  فالمبل  
 الناس باآليات البينات؟

ن هوووذا الشوووخص الجليووول قووود قوووام، بتوفيوووق مووون هللا، بتبليوووغ عووودد وفيووور مووون األهلوووين ومجمووول القوووول، إ 
و اة هللا وأصبح جندي  هم محب  توأوصل النداء إلى مسامع الذين جذب يوداء بفوي  افي ميدان العشق اإللهوي هائم 

أمووا موون جهووة اإليمووان واإليقووان فقوود هتووك وفضووح .  نووه اشووتهر بووين الخلووق بووالمجنون الولووه الرحموواني حتووى أ
فووي األسووواق  ببهائيتووه وكووان القوووم يشوويرون إليووه بالبنووان االخوواص والعووام فووي مدينووة طهووران وكووان معروف وو

 "ها هو قائلين:
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لذلك إذ كان ال  امستعد   اكان دائم  لقي عليه الحكومة القبض و ول من ت  ت فتنة، كان أكلما وقعالبهائي"، و 
ه دوه بقطع عنقهم قد هد  ن  د باألصفاد حتى أقي  ج  في أعماق السجون و ما ز   اه كثير  يأبه بما يكون ألن

ا يدهش م ،أمين الجليل هو وحضرة ابينما كان مصفد   ،شمائلهعلى  بدوي وكان.  أو بالسيف بالموسى
تحت السلسل واألغلل وهو في غاية الهدوء واالستكانة  ارازح  الناظرين من إمارات الرضاء والتسليم 

لشرطة لمجيء ا ى بعباءته واستعد  ترد  ما حصلت ضوضاء لبس عمامته و ان كل  ه كن  أوبلغ به األمر 
.  وتصونه إبان كل ضوضاءالسجون غير أن يد القدرة اإللهية كانت تحفظه وه في أعماق ليعتقلوه ويزج  
ك كنت تلحظ عليه الجفاف وهو بين أمواج بحر المناوأة وكان في خطر عظيم في كامل ن  أومن الغريب 

ته للنور لمحب   اأما هو فكان مشهور  .  راء في ذلك ألن األعداء كانوا له بالمرصادهنيهات حياته وال م  
ذكر، من جميع اآلفات وأنقذه هللا من بحر األذى  هللا( وقد حفظه هللا، رغم كل مابهاءحضرة المبين )

 عليه إلى أن وقع الصعود المبارك. اسلم  و  اعل نار الضغينة والبغضاء برد  المتلطم وج

 االودود منادي   للغاية على عهد وميثاق الرب   اراسخ   احضرته بعد صعود المقصود ثابت   استمر   
ف تشر  و  سةمقد  ل االشتياق إلى الساحة القاء بكماع في أيام الل  وقد هر  اآلفاق، ني رلعهد  اج  بالميثاق مرو  

م ث.  ةبعين الرعاية والعواطف الرحماني املحوظ  بعناية الحق و  ال  لحضرة وكان مشمو بالمثول بين يدي ا
ين ة للمناوئمة الحج  آقاوكان شديد المراس في .  مة األمرلحظات حياته لخد اس  عاد إلى إيران مكر  

أحد على  قو  طيء لهم الرأس حيث لم ي  التخويف من جانب األعداء ولم يطأم التهديد و الظالمين رغ
سكاته  اه كان واثق  كان يقول كل ما عن  له ألن  .  إفحامه وا 
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 أرسخ من الراسيات. امستقيم   اثابت   ،من نفسه ألنه كان من أيادي أمر هللا

وأذكر أنني قد رأيته ليلة  ال يمل   ايث ونديم  ة مفرطة ألنه كان حلو الحده محب  أما أنا فقد كنت أحب   
قلت ليه في السجن أيام حياته ففي الرؤيا وكأنه جاء من سفرة بعيدة ورأيت أن جسمه أضخم مما كان ع

هات طاب جبي يد الترحال إلى  ت  ح  "نعم، الحمد م قد طو   فقال:.  "يا جناب المل  أراك قد سمنت" :له
لسمن فاد افلءم كل ذلك جسمي فاست االغذاء لذيذ  وكانت المناظر بها مبهجة و  لغايةب ماؤها لهواؤها وعذ  

 ال  و مشغ اوعدت إلى نشوة الشباب األولى وانتشقت النفحات الرحمانية وكنت دائم   اوازددت قوة ونشاط  
ت حالنفافي بحار التبليغ )التبليغ في عالم الرؤيا عبارة عن نشر  ابالبراهين خائض   ابذكر الحق ناطق  

ذا بإفمختصر القول: .  القدسية وهذا هو عين التبليغ(  جمع غفيرنه بينما كنا نتحادث في عالم الرؤيا وا 
 عن ناظري. من الناس قد حضروا واختفى هو

ة في مقعود صودق ولو أن جسمه تحت الثرى غير أن روحه النقي  .  أما مرقده النوراني فهو في طهران 
لجموووال هوووؤالء هوووم عبيووود اإذ إن  يقنوووي رب ووولزيوووارة مراقووود أحبووواء هللا إذا وف   نوووي لمشوووتاقإن  .  عنووود مليوووك مقتووودر

هوووى البهووواء األب علووويهم.  الصووودماتوالقووووا  ق  شووواعووووا كوووؤوس البليوووا فوووي سوووبيله وعوووانوا المقووود تجر  المبوووارك و 
 الغفران من ساحة الكبرياء.الثناء وعليهم الرحمة و وعليهم التحية و 
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 حضرة الشيخ سلمان   (4)

 هو هللا

في بلدة  ،عليه بهاءهللا حضرة الشيخ سلمان، ذا القاصد األمين والرسول المبينقد سمع نداء هللا ه 
لى إ ل  ت إلى سفره راجبدرجة أد   افي أوج السرور منجذب   افأصبح كالطير الروحاني طائر  .  هنديان
ا لبث وم ،باء في طهرانخفية باألح اختلطضارع ة شوقه واشتياقه وشغفه وولهه الذي ال ي  ولشد  .  طهران
هللا محمد تقي الكاشاني، عليه بهاء آقاحنة ذات يوم وهو سائر في الطريق مع حضرة بته الش   أن تعق  

 عثروا ي عنه إلى أنأخذت الشرطة في التحر   التالياألبهى، وعرفوا المنزل الذي يأوي إليه وفي اليوم 
؟" أتيت : "من أنت ومن أينل  يث سأله المأمور قائعليه وألقوا القبض عليه وساقوه إلى مركز البوليس ح

 وأنا في طريقي إلى خراسان قصد التشرف ومررت بطهران ،هنديانفقال: "أنا سلمان من أهالي بلدة 
البس  البارحة مع ذلك الشخص افقال المأمور: "لماذا كنت سائر  .  "دنا الرضا عليه السلمبزيارة سي  

ن آخذ دت البارحة أأول من أمس وأر لمان: "ذلك ألني بعته عباءة يوم س العباءة البيضاء؟" فقال الشيخ
ل فقال المأمور: "كيف ائتمنته على الثمن وأنت رجل غريب ولست من أهل طهران؟" فقا.  "منه الثمن

 محمد الصراف عليه آقاالشيخ سلمان: "قد كفله أحد الصيارفة المدعو 
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ولما وصل .  ي الحقيقةمحمد الصراف لتحر   آقا حل  إلى مرفقته بفأرسل المأمور أحد الشرطة .  "بهاءهللا
التك لشاري العباءة الصراف المذكور، أقبل الشرطي على الصراف وقال: "قص علي قصة كف حل  إلى م

 االشيخ سلمان غاضب   الصر اف بقوله: "ال علم لي بذلك" فالتفت الشرطي إلى فأجاب.  "من هذا الرجل
 ."فاء فل مناص من أنك من البابيينلخوقال: "اآلن قد برح ا

في و ثم قاد الشيخ إلى مركز البوليس وبينما هما في طريقهما إلى المركز قد اخترقا مفرق الطرق 
مة عما انه كان البس  ألوأخذ في مصافحته ومعانقته  شوشترتلك األثناء أتى شخص تاجر أصله من بلدة 

 ت ومتىيا حضرة السيد محمد علي المحترم، أين كن ل  وسه ل  بك وأه اوقال: مرحب   شوشتركعمامة أهالي 
 رطي:فقال التاجر للش.  "ام واآلن أنا في قبضة هذا الشرطيأتيت؟" فقال الشيخ سلمان: "أتيت منذ أي

ستاذ األ ،حترم"أستغفر هللا، إنني أعرف هذا المفقال التاجر: .  "يد منه؟" فقال الشرطي: "إنه بابي"ماذا تر 
نه لمن المسلمين األتقياءمحمد علي،  عض ثم ناول الشرطي ب.  "ومن شيعة سيدنا علي عليه السلم وا 
ن ولما دخل حانوت التاجر أخذ هذا األخير في االستفسار ع.  ص الشيخ سلمان من يدهالدراهم وخل  

 أظهر التاجرف، وهنا أجاب الشيخ بقوله: "أنا لست ذلك األستاذ محمد علي".  أحوال الشيخ سلمان
ك أن مافي الشبه والملبس وب امد علي تمام  والحقيقة هذه تماثل صاحبي األستاذ مح دهشته ثم قال: "إنك

ه  ق  فما كان من الشيخ سلمان إال أن ن  .  "عطيني المبلغ الذي أعطيته للشرطيبك أن ت رلست هو فيجد  د 
ف ر  لى أن شمته وبقي بها إآقا ل  حان" مإلى بلدة "هندي اه  متوج  نحو باب المدينة  اه تو  المبلغ ثم توج  

 فكان هذا الرسول األمين الرحماني أول من قصد الساحة.  الجمال المبارك أرض العراق العربي
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من الساحة  امبارك   الوح   ل  وعاد إلى بلده حام ،سة وفاز بشرف اللقاء والمثول بين يدي الحضرةالمقد  
 .هنديانسة إلى أحباء المقد  

ف بالزيارة ومشاهدة المحبوب ثم يعود د التشر  ص  عام إلى أرض المقصود ق  وكان يسافر في كل 
 صلهاكاشان وطهران وغيرها من المدن ويو وشيراز و  بأصفهاناأللواح المباركة إلى األحباء  ل  حام

إلى أن وقع الصعود ه 1309لغاية  1269على هذا الحال من سنة  واستمر  .  ألصحابها بكل أمانة
لميل امن إيران إلى العراق فأدرنه فالسجن األعظم )عكاء( بنهاية  ل  يفتأ يذهب راجالمبارك وهو ال 

كان و  ،خوروعثاء الطريق بعزيمة ال ت ل  ة باأللواح كالعادة متحم  واالشتياق والشغف ويعود بهذه الكيفي  
ة ر الشحنع عليه أنظاوكان عظيم الحركة ولم تق ،غذاؤه في األسفار الخبز والبصل في معظم األوقات

 كل الحرص على العرائض واأللواح التي تكون في عهدته ولم يفقد منها اوكان حريص  .  في مكان ما
مه المتاعب والمشاق في األسفار في بعض البلدان وأوصلها جميعها إلى أصحابها  ائ  شي كان و رغم ت جش 

 .اشكور   اصبور  

ة حياته خدمة إ، اوحق  .  ونه جبرائيل البابيينسم  األغيار ي   األهلون من كان  نه قد خدم أمر هللا مد 
ارات سرور جميع األحباء، ألنه كان يحمل البشمورد خدماته  وكانتلترويج األمر  اعظيمة إذ كان سبب  

ت بالعنايا ال  لدى ساحة الكبرياء مشمو  ااإللهية كل عام إلى المدن والقرى في إيران، وكان مقرب  
عود واستمر بعد ص.  تراها مدرجة في بطون الكتب اإللهيةى اح شت  ه ألو وقد نزلت في حق  .  المخصوصة

ي خدمة ف اع  خر وسعلى العهد والميثاق القويم ال يد   اراسخ   االجمال المبارك، روحي ألحبائه الفداء، ثابت  
 ل  ة ونشاط، ولم ينقطع عن الحضور إلى السجن األعظم كعادته حاماألمر بما أوتي من قوة وهم  

 اإلجابة ل  حباء ويعود حامألمكاتيب ا
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ها ليوصلها إلى أصحابها في إيران، إلى أن حل ق بجناحيه في مدينة شيراز وطار إلى الملكوت عن
 األبهى.

.  مثله نوراني   بدء الخليقة إلى يومنا هذا رسول  أمين  وقاصد  في عالم الوجود منذ  ر  نه لم ي  إ، احق   
ومن  في إيران ب الذي حل  خالب الفاقة والعوز لمناسبة االنقلفي م ة من ذويه واقعينواآلن توجد عد  

 ى وعليهعليه بهاءهللا األبه.  رون في مد  يد العون إلى المحتاج من ذويهاألحباء ال يقص   المؤكد أن  
 .التحية والثناء
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 جناب ذكرى حضرة أفنان السدرة المباركة  (5)

 ميرزا محمد علي عليه بهاءهللا األبهى  آقا

 هو هللا

 حباءكان السجن األعظم في أيام المبارك في أيامه الشداد إذ كانت الحكومة ال تصر ح ألحد من األ
ج  ك له هو وأحد السادة يسكنان في .  من القلعة أو الدخول في إليها بالخروج  كان فوق موكان المدعو ك 

ذا ما وقع نظرهةوالخارج منها بكل دق  المدينة بوابة ن وابة مدينة عكاء يرقبان الداخل مب حد ما على أ، وا 
 سافرأن ذلك الم مدين لهيدخل المدينة، أسرعا في إخبار الشرطة بذلك مؤك   وهو من المسافرين األحباء

ت لقي ف . هانوسيعود باإلجابة ع في بلده، إلى حضرة بهاءهللا لبهاء وأنه يحمل رسائل البهائيينمن أتباع ا
ن يه مة تنفلسجن، وبعد مد  ر وتنتزع ما معه من األوراق وتدخله احينئذ الحكومة القبض على ذلك المساف

بع سل بعد حتى زا افشيئ   امن الزمن، ثم أخذ يتضاءل شيئ   االحال على هذا المنوال ردح   واستمر  .  البلد
دعو سة الموبينما كان الحال على ما ذكرنا، إذ حضر من بلد الهند أحد فروع السدرة المقد  .  سنوات
الحاج ميرزا محمد علي األفنان( ومر  في طريقه بمصر ومرسيليا حتى وصل إلى أرض )جناب 
 .المقصود

 الغروب، على يلب، قاني بينما كنت ماشي  ن  إوبهذه المناسبة أقول، 
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ذا بعربة آتية عن بعد، فقلت لمن معي: "إنني  التفت   مع بعض األحباء المنزلسطح   إلى الساحل وا 
وا بنا نحو بوابة المدينة هلم  .  من األحباء ولكني لم أتبي نه امقدس   ابة شخص  أشعر بأن في هذه العر 

ذا منعتنا الشرطة عن الخروج ،شاف الخبرستكال ذهبنا  ل  وفع.  ةبالبوا فلننتظر حتى تدنو العربة من ،وا 
هناك : "ل  همست في أذنه قائببعض النقود ثم الشرطي الذي كان يحرس البوابة  وأكرمتنحو البوابة 

.  بها" ال تعترضها وال تخبر الضابط ةابو عربة آتية وأظن أن بها أحد أصحابنا، فالرجاء عند دنو ها من الب
غير أن خوختها )باب  فجلسنا عليه وقت آذان المغرب والبوابة إذ ذاك مغلقة، افأحضر الشرطي مقعد  

أن وصلت العربة  وما لبث.  وارهان( كانت مفتوحة والحارس بجلمرور العابري ةالكبير  ةبصغير في البوا
ل ودخل بوجهه المنير وكانت طلعته ال  باركة تسر  الناظرين.موكانت تقل  حضرة األفنان المذكور، فترج 

على  أما جناب األفنان، فهو من الموقنين الثابتين الراسخين في األمر، تقطر من شمائله البشاشة
 شتعال،االو ذاب ة واالنجوكذلك في اإليقان والنوراني   ،يوم ب  غ   االدوام، وترق يه في اإليمان كان يزداد يوم  

ن في وأذكر، أنه بينما كا.  رجة ال حد  لهادتي قضاها في السجن األعظم بوعلى األخص، في األيام ال
 ته كل من رآه.ته تجذب األنظار وشعر بروحاني  ، كانت نوراني  ءالعربة في الطريق بين حيفا وعكا

 ية، ر خ ص له من المحضر المبارك بالسفر، فسافر إلىاللمتناهمن الفيوضات وبعد أن استفاض 
د حيث الهن بذكره سبحانه وتعالى، ثم انتقل إلى بلد ابرضاء هللا مطمئن   ال  و ة أيام مشغبلد الصين لعد  

نقلوا أن ي فرأى األفنان واألحباء.  ي مقابرهمه فأبى المسلمون أن توارى رفاته فقضى نحبه وجاور رب  
 همة أن  ر إلى العراق بحج  جسده المطه  
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سيد أسدهللا( المقيم في  آقال حضرة الحبيب )فتكف  .  سيقبرونه في النجف في جوار مدينة هللا )بغداد(
 رة بكمال االحترام إلى بغداد، وقد أوفى بوعده.بومباي بحمل الرفات المطه  

دينة اء من اإليرانيين وأشاعوا الخبر في مة في الباخرة، علم بذلك بعض األعدوبينما كانت الجث  
 ك،إلى النجف األشرف لمواراته هنا بوشهر بأن نعش الميرزا محمد علي البابي في الباخرة في طريقه

 عشالن   جإلخراالقوم  ثم هم  .  س مع أن هذا ال يجوزالجوار المقد  وكيف يدفن البابي في وادي السلم في 
نهم من ذلك.رات اإلمن الباخرة، ولكن التقدي  لهية لم تمك 

فتظاهر  ولما كان الوقت يلزم فيه الحيطة والتقي ة،.  إلى البصرة سالمقد  رفات ال وصل ،وباالختصار
.  رنان منتهى آمال األحباء كما ذكوكا.  عش إلى النجف األشرفه ذاهب بالن  حضرة السيد أسدهللا بأن  

ن دفن الرفات في النجف وحاولوا أخذ الرفات م ولذا جعل هللا األعداء تقوم على المعارضة ومنعوا
.  ةحوا به في الصحراء وأصبح لهذه المسألة عظيم األهمي   أو يطر الحجر الصحي ليلقوه في اليم  

إلى  ب بهال، فأجبر أن يذهة حافات إلى النجف بأي  ن حضرة السيد أسدهللا من أخذ الر  لم يتمك   وبالنتيجة
ى إل اخير  أالرأي  واستقر  .  جثة التي حفظها هللا من األعداءلدفن ال اان  لم يجد مك اوهناك أيض  .  بغداد

ة من ( على مسافة خمسة فراسخ من بغداد ليدفنوها على مقربرة سلمان الفارسي )الصحابيأخذها إلى مقب
ن قبر سلمان بالقرب من إيوان كسرى، ثم واروا تلك الوديعة اإللهية في مقرها األخير بجوار إيوا

 وان في جدث محكم األركان.نوشير 

لف لته يد المقادير، بعد ألين فقد حو  ان األو  ملوك إير ملك  عاصمةأما ذلك اإليوان الذي كان 
 وثلثمائة سنة، إلى هضبة من التراب
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نه كان حقيقة إ.  ة تبهر األنظارة ال تضارع وجلوته الكسروي  قة األركان بعد أن كانت عظمته الملوكي  ممز  
يوان   اد  مشي   اقصر   ، وقد انهار اة طول قطر قاعدتها من الداخل يبلغ اثنين وخمسين قدم  تعلوه قب   امجيد   اوا 

 ة عن األرض فيناطح السحاب.نصف هذا اإليوان أما ارتفاع القب  

ت ضت لهم تعمير تخشملت بعض اإليرانيين السالفين وقي  ة ومختصر القول، إن التوفيقات اإللهي  
ة ت الرباني  التأييدا أتي  ولهذا قد ه اب ل ق ع   ابعد أن كان ي ب اب   ل  دوا إليه رونقه فأصبح آهم وأعاالملك الذي تهد  

يمة راء في أن ستصبح تلك البقعة مدينة عظس في تلك البقعة، وال م  األسباب لدفن هذا الجسد المقد  
سائل انت ر رة وكفات المطه  هناك تلك الر  ت  ن  ف  د   إلى أن ،ما كتبت في هذا الصدد اي كثير  نوترون ،الشهرة

ص ها بكل سرعة ممكنة، وقد كان في البصرة شخ تأتيني من البصرة وكنت أجيب عنجناب السيد أسدهللا
ل يسه  و هللا يد المساعدة لحضرة السيد أسد ة فكنت أكتب إليه ليمد  من المأمورين له معنا رابطة صداقة كلي  

دفن وأين ي ظهر فيها حيرته في أمرهسدهللا وهو في بغداد ي  هذا وقد وردتني رسالة من السيد أ.  له األمور
كانت م و ل  الرفات، وقال إنه يتوقع أن القوم إذا عرفوا مكان القبر ينبشونه ويخرجون الجثة، ولكن هللا س

ن هذا المكان نفسهالعاقبة )والحمد م( على ما يرام ود   ف شر  قد ت فنت الجثة في المكان المشار إليه وا 
ي ة مع أتي أحباء بغداد فيي وقد نزلت فيه ألواح مباركة، وكان عديدة بقدوم الجمال المباركات لمر  

ليه عا كان م  فيه ذلك الجسد المطهر وهذه العناية لم تكن إال ل   حضرته إلى ذلك الموقع الذي استقر  
ال لم يتم األمر كما ذكرنا أبد  جناب األفنان من الخلوص و   واألرض"."وم أسباب السموات  ،اا 

 ، وكان سروري منه الاجم   افنان حب  حضرة األ لقد كنت أحب  
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 ر عند زيارته وأرسلتها مع مكاتيب أخرى إلى إيران.بشأنه زيارة تتلى على قبره المطه   وقد كتبت  .  ريقد  

ق مشر  د فيهاسة، ويجب أن يشي  البقاع المقد   ن  م  ر ل  إن البقعة التي ووري فيها ذلك الجسد المطه  
ذا أمكن فليعم   ذكاراأل ه حيط بتلألذكار  اخذ مشرق  ت  ته الشاهقة وي  ر إيوان كسرى بقب  فسيح األرجاء وا 

 ةة وابتدائي  عة ودار الفنون ومكاتب أولي  منشئات مشرق األذكار من مستشفى للمرضى ومدارس متنو  
 ذلك. عفاء وآخر لأليتام والعجزة ودار ضيافة للمسافرين وما إلىللفقراء والض   وملجأ

كل  تبدل جدرانه بالذهب اإلبريز قد ينة مزركشة  إن إيوان كسرى الذي كان في نهاية الز   سبحان هللا!
ة النغمات الموسيقى السلطاني   حل  نعيق الغربان في أركانه م حل  ذلك بطبقات من نسيج العناكب و 

ا جائهي سمع في أر  لصدى الها دار حكومة ال به جمال القدم جل ذكره بقوله تعالى: "كأن  مصداق ما تفض  
 ق عندما( في مدينة عكاء على المنوال السابل  قتخذة معكانت القشلة )الثكنة المت  .  "إلى صوت ترجيعه

 لليلانعيبها اآلذان طوال  دخلناها، وكان في فناء المعتقل بعض شجيرات يأوي إليها البوم التي يصم  
 ر في صماخ اآلذان.للغاية يؤث   اوفي الحقيقة إن صوتها كان مزعج  

ضيء م اكامل أيام شبابه مستنير   س جناب األفنان المذكور استمر  وأيم الحق، إن ذلك الفرع المقد  
ية كالشمعة الموقدة بين بني جلدته إلى أن حان حينه فطار إلى األفق العزة األبد ااح  الطلعة وض  

حمة في بحر الر  امستغرق   ة والرضوانعليه نفحات ربه الرحمن وعليه الرحم.  واستغرق في بحر األنوار
 .والغفران
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 ميرزا حسن أفنان حضرة الحاج  (6)

 هو هللا

ر قد فاز في أواخ.  أعاظم المهاجرين والمجاورينميرزا حسن األفنان الكبير كان من  إن الحاج
روحي له  ألولى،ة اى النقطا نسبه فيعود إلأم  .  ةمة بجوار العناية الرباني  قاق باآلأيامه بشرف الهجرة وتوف  

 أن رضع،ه من أفنان السدرة المباركة وكان له النصيب الوافر بوقد نص  القلم األعلى على أن  .  الفداء
 وهو طفل في سن الرضاع، من ثدي عناية حضرة األعلى وكان تعلقه بذلك الجمال المنير ال ي ضارع.

 كان الحصيل العلوم والفنون و وقام بت ولما بلغ سن المراهقة، اندمج في صفوف ذوي المدارك العالية
ت الكبرى اآليا نتشارا شاهد اوقد أخذته الحيرة لم  .  ةفي إشغال الفكر في المسائل اإللهي   انهار   ل  لي يفتأ

 ىلوم شت  عات، والهندسة، والجغرافيا، وطال باعه في كالرياضي   االكتسابيةتضل ع في العلوم .  في اآلفاق
شتغال صرف القليل من أوقات ليله ونهاره في اال.  على آراء السلف والخلف اقف  ع واوكان كثير االطل

ة ب عز  علمة اآلفاق وسب ابالتجارة، غير أنه كان يصرف معظم أوقاته في المطالعة والمذاكرة وكان حق  
  .ازيجمختصر العبارات وبمنتهى اإلأمر هللا بين العلماء األعلم، يحل  المسائل المعضلة والمشكلة ب

 وهذا من ضروب اإلعجاز.
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ة في أيام ه بنفحات الهداية الكبرى في أيام حضرة األعلى واشتعلت فيه نار المحب  رت مشام  وقد تعط  
المبارك بدرجة أنه قام على إحراق جميع حجبات األوهام واشتغل بترويج دين هللا بكل ما في مكنته 

 :قول القائل )ما ترجمته( على حد  .  ة الجمال المباركاآلفاق بمحب   واشتهر في جميع

 من جر ائك جنون وحيرة ك منيأيها العشق قد تمل  
 حيث قالوا: ابتغي لك غيره وبهذا اشتهرت بين البرايا
 في رأس تعداد من تحم ل ضيره كيف أسلوه وقد سجلوني

 بعدما كنت أول العارفين بل كمن محا في المعارف عمره

جمال الكبرياء  الفداء، واظب على خدمة حرم ذلك الجمال،وبعد صعود حضرة األعلى، روحي له 
ن وعاش في إيرا.  ه المنقبة العظمىبة الطاهرة وفاز بتوفيق من هللا بهذضجيعة حضرة األعلى الطي  

ة فراق حضرة الرحمن، إلى أن فاز سليله الجليل بشرف ال اغارق   امغموم   ة مصاهر في بحار الحيرة من شد 
 ل عناية حضرة المقصودور والحبور والفرح واالبتهاج، فترك إيران إلى ظلفدب ت فيه عوامل السر 

من  هالةكانت محاسن طلعته تفوق الوصف بوجه نوراني وقد شهد األغيار بأن في وجهه .  ومجاورته
 النور المبين.

لخواجة ا–في مدينة بيروت وقابل في أثنائها العالم الشهير  انه قد مكث أيام  إومختصر القول، 
دارت بينهما مباحثات في مختلف العلوم والفنون مما أدهش الخواجة المذكور حتى صار و  -فنديك

ح بأوصاف حضرة األفنان الكبير ويشيد بعلو    د فضائلهكعبه في مختلف العلوم والفنون ويعد   يتمد 
 ي األندية والمحافل والمجتمعات.وكماالته ف
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.  نين في الشرق"األفنان يندر وجود أمثاله بين المتفن  وكان يقول على مسمع من الجمهور: "إن جناب 
وفي النهاية، عاد حضرته إلى أرض المقصود وسكن في الجوار المبارك وحصر فكره في فضائل 

ب ار قباستكشاف النجوم وحركات الكواكب وكان رفيقه الم ل  اإلنسان، وكان يصرف معظم أوقاته مشتغ
عن الدنيا،  افارغ   امرح   اح  و ذاته بحب كان في حد  .  ي الليل والنهارع إلى الكواكب ف)أي المنظار( للتطل  

ر مجاورته لحضرة األحدية ويعتبرها جوهرة تتألأل بالنهار  وفي غاية من السرور والبشاشة وكان ي قد 
ل الفرح والسرور ب هات إلى أن وقع صعود حضرة المقصود واضطربت الخواطر وتبد   اوتجعل ليله منير  

وحل ت المصيبة الكبرى واحترقت القلوب من عظم الفراق، واصبغ  بياض النهار بسواد الليل الحسرة، 
م ، وانقلب صفاء بستان األوراد إلى هشيم القتاد الذي ال يصلح إال للنار، وجرت الدموع من ه  ل  د  الم  
الهاطل من  الدمع ب على بساط االحتراق بنار الفراق ولم يجف  يتقل   احضرته أيام   أمضىف.  ماقاآل

ة، بعد أيام قلئل، عالم الفناء الفراق، ففارقت روحه الزكي   م  ل  عينيه فلم يستطع تحمل ذلك العبء وأ  
عليه الرحمة الكبرى، .  قاء واستغرقت في بحر األنوارة الل  وسكنت عالم البقاء وفازت بالدخول في جن  

 ة بعكاء.قبره الشريف في حي المنشي    .وله الموهبة العظمى، وله البركة على مر  القرون واألعصار
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 محمد علي أصفهاني آقاحضرة  (7)

 هو هللا

محمد علي أصفهاني، هو من األحباء األقدمين الذين اقتبسوا من نار الهدى في أول  آقاجناب  
 ق  ل  خ   بعظيم الكرم وعلى ااألمر، ويعد  من زمرة العرفاء وكان منزله مجمع العرفاء والحكماء، موصوف  

لفقراء األغنياء وا داره ملجأ ومأوى للغرباء من.  داد المحترمين في مدينة أصفهانفي ع اظيم محسوب  ع
لد ي كل بف اشهور  م امألوف   اونديم   اسليم   ا، حليم  ب  ر  ش  ن الم  س  وكان من أهل الذوق وح  .  على السواء

 ايته وقف  ي شجرة السيناء وأصبح بوبعد أن اهتدى بنور الهدى، اشتعل بالنار الموقدة ف.  بعيشته الراضية
 اة منير  الشمعوهو بينهم ك اونهار   ل  جتمع عنده األحباب ليالكريم، ي لتبليغ ومضافته مركز التمجيد للرب  ل

جج ان الحوبي ناتوحظيرة قدس لترتيل اآليات والبي   اواستمر بيته مثو  .  ة المشتعلة في صدرهبنار المحب  
تسابه كان عليه من الشهرة بمعتقده بين أهالي أصفهان فقد أصبح بفضل ان ومع ما.  والبراهين الدامغة

ن كثرة موبلغ الحال أن إمام الجمعة نفسه .  من غائلة األعداء امصون   احفوظ  إلمام الجمعة بالمدينة م
يوم ال عد الب: "إنني ل  قائ وحمايتهبأنه لم يع د في مقدوره المحافظة عليه  امعتذر   ه  ر  ضغط األعداء جاه  

 ألنك في خطر عظيم، فأولى لك أن تغادر وحمايتكيمكنني المحافظة عليك 
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محمد علي من أصفهان إلى العراق حيث فاز بشرف لقاء محبوب اآلفاق، وما  آقافارتحل .  هذا البلد"
 وكان يقنع بالقليل غير أنه عاش.  ثم أخذت أحواله تتحسنبرهة  ن  ج  له الدهر ظهر الم   ب  ل  لبث أن ق  
دمث األخلق لي ن العريكة يمازج األغيار واألحباء على السواء إلى أن بارح الموكب المبارك  امسرور  

ومضى  اولم تتغير حاله أبد   -أرض السر–إلى أدرنه  حضرة بهاءهللابغداد إلى اسلمبول فسار بمعية 
تي ال تضارع ثم سافر ضمن بالبركة ال اما محفوف   ابالكسب نوع   ل  بهناءة العيش مشتغ ابأدرنه متمتع  

بكمال  اواعتبر من المسجونين كل أيام حياته فائز   االركب المبارك إلى قلعة عكاء حيث اعتقل أسير  
 الشرف في ظل الجمال المبارك.

يصرف نصف نهاره  ل  ما ومكسبه كان ضئي ابالتجارة نوع   ل  مشتغ امبتهج   اكان طوال أيامه مسرور   
النصف اآلخر أدوات الشاي ويذهب على ظهر جواد إلى البساتين والحدائق جار ويأخذ في في االت  
يقة في حد اتراه في المزرعة وطور   افطور  .  امسرور   اراء ويتناول شايه مبتهج  أو يتجه إلى الصح ءالغلبا

قصر في ال اوكلما شرب شاي  .  في بحار التنعم اباللقاء غارق   االرضوان أو في القصر المبارك فائز  
اهدة لمبارك قال: "إنه لذيذ للغاية ورائحته ذكية ولونه جذاب وكان يستطيب الجلوس في الصحراء ومشا

رب ماء الشن كل شيء له رائحة عطريه حتى إبألوانها المختلفة الجذابة، وكان يقول  ااألوراد معجب  
ملوك  وكان يعتقد أنفي جميع أوقاته بدرجة تفوق الحد والوصف  اوكان مسرور  .  والهواء الذي يستنشقه
 اال مرح  ومع بلوغه سن الكبر، كنت تراه فارغ الب.  م ما كان عليه من الفرح العظيمالعالم لم يتيسر له

 اعاش في عكاء في هناء وأحسن مقام، ساكن  .  ، ال يأكل إال من طيب الطعامار  مسرو 
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بعد أن ناهز  العزة األبدية فلم يضجر إلى أن عرج إلى أفق افي بيت على حده، ورغم أنه كان مسجون  
باأللطاف  ادائم   ال  ونزلت في حقه ألواح متعددة من القلم األعلى، وكان مشمو .  الثمانين من عمره

أما جدثه .  ومتعه هللا بالروح والريحان الرحمة والرضوان  منوعليه آالف   عليه بهاء األبهى.  المتناهية
 .المنير ففي عكاء
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 (البستانيالباغبان ) صالحالعبد آقاجناب  (8)

 هو هللا

د من أوالد أح الباغبانصالح عبدال آقاالسجن األعظم، كان جناب  من المهاجرين والمجاورين في
 ى بلغ سنفي يد األعداء حت اوقع مظلوم  .  ولم يكن له من معين انشأ يتيم  توفي والده و قدماء األحباء، 

سجن عكاء وفاز باالشتغال كبستاني في حديقة وعند ذلك طلب وجه المحبوب، فهاجر إلى  م  ل  الح  
ق قوله قه مصدا، وكانت أخلاوأمين   اصادق   افي إيقانه رزين   اال نظير له، متين   اوأصبح بستاني  .  الرضوان

نك لعلى خلق عظيم"، ولهذا كان مسرور   وبهذه .  عمله كبستاني في حديقة الرضوانفي  اتعالى: "وا 
 حبائهفي أغلب األيام وشملته الموهبة العظمى ألن االسم األعظم، روحي ألع بشرف اللقاء الوسيلة تمت  

نحو تسع سنوات مع وجود العساكر وأرباب األمر في  افي قلعة عكاء محاصر   االفداء، كان مسجون  
قدمه  ولم يضع جمال القدم ،بعكاء وضيعالثكنة بالقلعة وبعد ذلك انتقل الجمال المبارك وسكن في بيت 

 األجل المحتوم بعد انقضىاألعداء والمعرضون يتجسسون عليه وما  يق وكانالكوخ الض خارج ذلك
التسع حتى خرج الجمال المبارك بكل عظمة واقتدار من القلعة وسكن خارج عكاء في قصر  السنوات

 ، الذين أظهروا كمالعبدالحميد وأعوانه ملوكي رغم أنوف األعداء اللدودين،
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ة واالقتدار كما ، روحي ألحبائه الفداء، كان في نهاية العز  لكن حضرة بهاءهللاة عليه في السجن و الشد  
على قمة  اأيام  ل حضرته من القصر إلى المزرعة فقلى حيفا حيث يمضي فكان يتنق  .  يقر  بذلك العموم

يأتون إلى محضره المبارك من جميع الديار ويفوزون بشرف  الكرمل في خيمته الخاصة واألحباء جبل
لقاء على مرأى من جميع أرباب الحكومة، ولم يقم أحد بالمعارضة وهذا من أعظم معجزات الجمال ال

كانت حياته حياة من كان في اإليوان ونفس .  يتحرك بكمال العظمة واالقتدار وهو سجين كان ،المبارك
يترك  سجون أسير ال االسجن أصبح جنة الجنان ولم يحدث مثل هذا في القرون األولى بمعنى أن شخص  

ورغم رزوحه تحت السلسل واألغلل فقد وصل صيت أمر هللا إلى فلك األثير .  معتقله بكل قوة واقتدار
ر   ماهذا األكوان بحركة من القلم األعلى و وفتح الكثير من مدائن القلوب في شرق األرض ومغربها وسخ 

 هذا الظهور العظيم.به امتاز 

ر ك أرباب الحكومة وأمراء المملكة وعلماء المدينة ومشاهيوقد حضر ذات يوم إلى القصر المبار 
 سة ولمعرفائها ولكن جمال القدم لم يجعل لمجيئهم أهمية ولم يصرح لهم بالورود في ساحته المقد  

 أما هذا العبد فقد جلس معهم ساعة من الزمان أو ما يزيد يتحدث معهم حتى.  يستفسر عن أحوالهم
 وا راجعين.النصراف ثم قفلتأذنوا بااس

ى داخل القلعة في حجرة علكان المرسوم الملكي القاضي بسجن الجمال المبارك يحتم بقاء حضرته 
مع و  ،ءمن األحبا احيط بها الجند والحراس بحيث ال يضع قدمه خارج تلك الحجرة وال يقابل أحد  انفراد ي

ة فأي قو .  على جبل الكرمل المبارك منصوبةهذا التشديد والحكم الصارم كانت خيمة حضرته وسرادقه 
 وأي قدرة أعظم من
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.  اآلفاقحيث ارتفع علم الرحمن في غياهب السجن وتموج لواء أمره على أعلى التلل في جميع  هذا!
سبحان من له الغلبة على األعداء .  من له العزة والكبرياءسبحان .  ه القدرة والعظمةسبحان من له هذ

 وهو في سجن عكاء!

ة دع اام  باللقاء أعو  األنه كان فائز   لمحظوظالصالح المذكور لمرتفع ونجمه إن طالع عبدوأيم الحق، 
ميع لدى ج اخاشع   اباألمانة والديانة والصداقة خاضع   امتحلي   مضى أيامهأ.  بهذه الخدمة اتمتع  سم

رحمة ار الإلى جو ظهر الكدر من أحد طيلة أيام حياته وفي النهاية انتقل من مجاورة البستان األحباء لم ي  
 الكبرى.

واح ة ألوعد   لت من القلم األعلى زيارة في حقه، تتلى على قبره،ونز  اكان جمال القدم عنه راضي  
عليه و وعليه البهاء األبهى .  مباركة وخطابات من الفم المبارك له وكل ذلك مدرج في الكتب واأللواح

 الرحمة في الملكوت األعلى.
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 لاألستاذ إسماعيجناب  (9)

 هو هللا

ان ، روح المخلصين له الفداء، لقد ككة حضرة األستاذ إسماعيل المعماري من جملة النفوس المبار 
ي ئد وفذا اعتبار زا اخ خان، بطهران وكان عزيز  رجل الحق هذا كبير المعماريين لدى أمين الدولة، فر  

، اان  وله اجمال المحبوب عاشق  ب امفتون   انوراني   احتى أصبح شخص   امسرور   ابحبوحة من العيش محترم  
كن بذيل رداء محبة المحبوب واشتهر في طهران بأنه الر  العشق كل حجاب وستار متشبث  اوأزال بنار 

ه في وكان أمين الدولة يبذل ما في وسعه للمحافظة على األستاذ إسماعيل وحمايت.  الركين للبهائيين
ا في لت مد عمال له: "يا أستاذ أنت عزيز لدي للغاية وقأحضر األستاذ عنده وق ابداية األمر ولكنه أخير  

ار مقد لحمايتك والمحافظة عليك من أعدائك، غير أن الشاه قد وقف على حقيقة أمرك وأنت تعلم طاقتي
 لهذا أخشى أن يأمر، على حين غر ة، بشنقك، وعليه، أرى من المستحسن.  غضبه وميله لسفك الدماء
يحة فرضخ األستاذ لنص.  ار إلى ديار أخرى لتخلص من هذا الخطر الداهم"أن تبادر بمبارحة هذه الدي

ا هي خللفت عليه أيام تقل ب ومر  .  من حطام الدنيا اال يملك شيئ   وهو أمين الدولة وهاجر إلى العراق،
 بها بدرجة ال توصف. احديثة االقتران به، والتي كان متعلق  على بساط اإلفلس هو وزوجته 
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نت بكل حيلة وتدبير من أخذ ابنتها إلى طهران بصفة زوجته إلى العراق وتمك   ن جاءت أم  وما لبث أ
، ولما وصلت إلى طهران ذهبت إلى المجتهد وقالت له: "إن زوج ابنتي قد امؤقتة برضاء األستاذ طبع  

بطلق  افما كان من المجتهد إال أن أصدر حكم  .  ا فقد أصبحت ابنتي محر مة عليهعن دينه، ولذ ارتد  
وما أن وصل هذا الخبر، إلى األستاذ إسماعيل، المؤمن الصادق .  غيرهلو جها ز ابنتها من زوجها، و 

قني على هذه التضحية الطاهرة في سبيله، واآلن لم يبق لدي من حتى ضحك وقال: "الحمد م الذي وف  
 ".قت بهذه التضحيةالزوجة قد ذهبت، لقد وف   شيء حتى

 يةوبق يجمال القدم واالسم األعظم، روحي له الفداء، قد بارح بغداد إلى الرومل  ن إومختصر القول، 
تاذ ما األسفقام عليهم أهالي بغداد وأرسلتهم الحكومة أسرى إلى الموصل، أ.  األحباء في بغداد إال أقلهم

عد أن ظم باألع ، إلى السجنوال مال   بر سنه وال زاد  ن عظمه وك  ، مع وه  ل  إسماعيل الجليل فقد سافر راج
ات هاد والوديان وحال وصوله رقم له الجمال األبهى بعض األبيطوى القفار وتسلق الجبال وقطع الو  

لغزلية ات ايالغزلية من نظم، المل الرومي، وأمره بأن يتوجه إلى النقطة األولى، حضرة األعلى، بتلك األب
ا )م زليةبهذه األبيات الغ ام  ضى أوقاته مترن  فاألستاذ إطاعة لألمر المبارك، م.  بصوت رخم ولحن بديع

 :ترجمته(

 من جر ائك جنون وحيرة أيها العشق قد تملك مني
 حيث قالوا: ابتغي لك غيره وبهذا اشتهرت بين البرايا

 س تعداد من تحمل ضيرهأفي ر  سلوه وقد سجلونيأكيف 
 محى في المعارف عمرهين بل ممن بعد ما كنت أول العارف

 للمبيع مرة إثر مرة الذي ال أرتضيهأيها الخمر 
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 ذلك الناي في يديك مقره رأس مالي اضطرابي لو أني
 بنعمة كلحن الحبيب في كل فتره أنت ضارب الناي في كل حين

ذا ابتغيت تنفس    فهاكني منذ قرن ميت بالمره في حياتي اوا 
 وهو روح الحياة إذ ليس غيره وأنت روح المسيح حي  فحي  

 ستره هر أنت وباطن جل  بل وظا ر  أنت وآخ أول  
 أنت مستور عن العيون ولكن  نورك للعيون قد ذاع أمره

.  مكسور القوادم والخوافي قد اشتغل بهذا اللحن البديع وقصد مقر المحبوبنعم، إن هذا الطير 
ة أيام، صدر األ لم ليها و فذهب إ.  بلدة حيفا السكنمر المبارك له بولما فاز بشرف اللقاء في القلعة عد 

أنيس  لب اوحيد   ايقيه برد الشتاء وقيظ الشمس فسكن في مغارة خارج المدينة فريد   وال مأوى   ايجد مسكن  
 ار يحوممن الخواتم وبعض األواني الخزفية واألبر والدبابيس وما إلى ذلك، وص اأ عدد  وهي  .  وال صديق

ين لقرشال يتجاوز ا ازهيد   اما يبيع مبلغ   بها في الطرقات طول النهار قصد بيع شيء منها، وكان محصلة
يسد   الخبز سرة منبك   اثم يعود إلى الكهف قانع  .  أكثر بقليل اأقل من ذلك وطور   افي اليوم الواحد وطور  

لحمد م ل: "ارب ه على هذه النعمة ويقو  ابها رمقه ثم يأخذ في التسبيح والتهليل وتقديس الرب الودود شاكر  
ارة المغ مني ربي في هذهآقاعن المعارف واألقرباء و  ابهذه النعمة وقد أصبحت مقطوع   از  الذي جعلني فائ

 !".ما أعظم هذه النعمة.  الصغيرة وجعلني ممن يشرون يوسف اإللهي

 وطالما أظهر جمال القدم رضاه في.  المتعال هو على هذا الحال إلى جوار الرب  صعد و نه ثم إ
اء والثن عليه التحية.  بلحظات عين الكبرياء اباأللطاف المباركة ملحوظ   ال  ه وكان على الدوام مشمو حق  

 وعليه البهاء األبهى.
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 رنديجناب نبيل الز   (10)

 هو هللا

ه ترك هذا الشخص المحترم أهله وخل ن.  لمجاورينبيل الجليل، كان من المهاجرين واحضرة الن  
ائد ق الحضرة اإللهية علم الهداية حتى أصبح ورفع بعون  بارح، وهو في عنفوان الشباب، مدينة زرند،و 

اق من الزمن في العر  اوألقى عصاه في العراق العربي بعد أن قضى ردح  .  العاشقين وسي د الطالبين
ة في مغار  اكردستان، مقيم   ضرة المقصود كان إذ ذاك فيالعجمي، غير أنه لم يعثر على بغيته ألن ح

 بيب والله وال حمن خلوته أنوار عشق جماله على البرايا وال أنيس فيض ت اوحيد   اسرگلو، فريد   على جبل
ر انقطعت عنه األخبار بالكلية، وابتلى العراق بالخسوف واالحتراق من فراق ني  .  جليس وال سمير

 اآلفاق.

عدود ولما رأى جناب النبيل أن النار الموقدة في القلوب قد خمدت ولم يبق من األحباء إال عدد م
 لذهابإلى ا ر  اضط  لى الجميع عامل الخمود والجمود، في حفرة الجفاء واستولى ع ازل( مختفي  ويحي )األ

إلى أن عاد جمال القدم من كردستان  م وهو في حالة من الكرب واالبتلء،آقاحيث  إلى كربلء،
اق العر )السليمانية( إلى دار السلم، فدب ت روح جديدة ووجدان عظيم وطرب ال حد  له في األحباء ب

 ةعد   اموفور   االمبارك ونال نصيب  وبينهم النبيل الجليل الذي أسرع إلى الحضور 
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كان فكره .  بانها القصائد الرنانة في المحامد الربانيةإمضاها في سرور وحبور وابتهاج، ونظم أأيام 
ة، ثم عاد إلى واستمر على حالة سروره وابتهاج.  ادة وفصاحة لسانه تبهر األلبابوقريحته وق   ال  سيا ه مد 

لشديدة من مخالطته كربلء ومنها إلى بغداد فقلى إيران حيث وقع في مخالب االمتحانات واالفتتانات ا
على أهل  اغير أنه كان بمثابة النجم لرجم شياطين األوهام، وكالشهاب الثاقب غالب  .  بالسيد محمد

ى صدر األمر المبارك لشجرة المباركة حتفي ظلل ا واستظل  الوساوس، ثم عاد إلى بغداد مرة أخرى 
هكذا فقام بما أمر به، ثم أخذ يسافر من إيران إلى العراق و .  في مأمورية عظيمة بسفره إلى كرمانشاه

 ب المبارك من دار السلم إلى مدينة اإلسلم )اسلمبول(.كإلى أن تحر ك الر   ،دواليك

 حتوى التحوق ل  فوي السوير راجو لجموال المبوارك وجود  ا بوزي درويوش بعود سوفر اأما حضرة النبيل فقد تزي و
مووا هللا وكووان كل وفووي اسوولمبول أمووره الحضوورة بووالعودة إلووى إيووران للشووتغال بتبليووغ أموور ،سبالموكووب المقوود  
م ف بهووا علووى وجووه أتووى المأموريووة التووي كل وووبعوود أن أد  .  طريقووه أبلووغ األحبوواء بكوول مووا وقووعدخوول قريووة فووي 

وو)ارتفووع فيهووا صوووت نوواقور ت سوونة الثمووانين التووي حل وو لبيووك!  وهووو يقووول: بلووى! بلووى! ا( فهوورول مسوورع  ت  ألس 
فر ثوم سوا.  حووا بتلوك النغموة وفواز باللقواء واحتسوى صوهباء الوفواءلبيك! إلى أرض السر)أدرنه( مع من ترن  

و ونواد   القيوم فوي كول صوقع   بظهور حضرة الرب   لينادي كل حدب وصوبحسب األمر المبارك إلى  ر ويبش 
كوان ادة وفوائرة عشوق ال تطفوأ و فكان النبيل الجليل فوي هوذا السوبيل شوعلة وق و.  اس بطلوع شمس الحقيقةالن

و لل الوديار بنهايوة االنجوذاب ويهودييجوس خ موفوورة بالبشوارة الكبورى وكوان يضويء فوي كول  االقلووب روح 
 حفل
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وسقى منه المعاندين حتى ثملووا ثوم ة في قبضته جام خمر المحب   اإليه بالبنان ماسك   اكالشمعة المنيرة مشار  
 قطع وعثاء الطريق بقدم ثابت وهو يضرب طبله ومزماره الروحي حتى بلغ السجن األعظم.

وصول إلوى بواب .  طورق مقطوعوةواألبوواب مسودودة وال ام  والضويق مسوتحك   شودادت أيام وروده أيام كان
ذا بالسويد محمود )األزلو.  بوزي شوخص بخواري  امدينة عكاء متزي ي و اس يخبورا الحور  التوفيوق ي( ورفيقوه عوديموا 

إن هووذا الشووخص لوويس ببخوواري بوول إيرانووي أتووى إلووى هنووا " والشوورطة بوووروده وقامووا بالسووعاية فووي حقووه وقوواال:
ه ولموا خواب أملو.  افور  ه و من البوليس إال أن أخرج فما كان.  ف على أخبار الجمال المباركلمحض الوقو 

م ذهب إلى حيفا وآوى إلى مغارة فوي جبول الكرمول فوي عزلوة ذهب إلى قصبة صفد )في شمال فلسطين( ث
بواب  ليول نهوار، واعتكوف هنواك مودة فوي انتظوار فوتح األنجيوةبالعبادة وتلوة  ل  واألغيار مشتغ األحباء عن
ذا .  لتشووورف واللقووواءا  ى بهووواء مظلووووم اآلفووواق بكموووال االقتووودارالسوووجن المحتووووم قووود انقضوووى وتجل ووو تقوووابميوا 

كالشومعة المشوتعلة بنوار  اهورع جنواب النبيول الجليول إلوى الحضوور بصودر منشورح مضويئ  وفتحت األبواب، ف
لخماسووويات الغزليوووة آنووواء الليووول وأطوووراف النهوووار، ويتبعهوووا بالقصوووائد الرنانوووة وا المقطوعوووات م  ظ  ن  محبوووة هللا، ي ووو

التشوورف يحظووى ب.  والسداسوويات الشووعرية فووي محاموود محبوووب قلوووب العووالمين والمنتسووبين إلووى ذلووك المقووام
ة والمثول بوين يودي الحضورة فوي أغلوب األيوام إلوى أن وقوع الصوعود المبوارك فتزلزلوت أركانوه مون هوذه الرزي و

هووه إلوى األوج األعلووى نحيبوه وتأو  العظموى بدرجوة أسووالت مون عينيووه الودموع وأرجفووت منوه الضولوع، ووصوول 
لمقصووود قوود أخبوور عوون هووذه وقوود تحقووق ذلووك ألن حضوورة ا.  الشووداد ينسوونالبذه المصوويبة الكبوورى هوو وطووابق
 الوقائع.

 ومختصر القول، إن النبيل الجليل قد اكتوى بنار الحرمان
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.  ناظرين، واستوجب حيرة الجميعمن آماقه كالسيل المنهمر مما أدهش التتدفق الدموع وكانت والهجران 
الوطأة وعيل  على ناي التضحية والفداء بالروح، حتى ناء بحمل هذه اكان يحترق ويحرق القلوب ضارب  

صبره والتهبت في صدره جذوة من نيران العشق ولم يعد في قوس صبره من م نز ع، فأصبح قائد العشاق 
تعادل في حساب الجم ل وولى وجهه نحو البحر دون محاباة وأشار إلى تاريخ وفاته بكلمة "غريق" )وهي 

 لهجران والحرمان.ي بروحه التي أسلمها لبارئها وتخل ص من آالم اقبل أن يضح  ( 1310

امة، فصيح   وطبعه  ، قريحته كانت صريحة ملهمة،اومفوه   ا، ناطق  ابليغ   اكان هذا الشخص عل مة فه 
جذاب ة االنحال ة على أنه كان فيالمدل   ء(بهاء بهاالزالل، كما يظهر من قصيدته )عره كالماء ، وش  ااب  جذ  

ة للعبودي فرداه ووهن العظم منه صباه إلى أن ابيض  كر س النبيل الزرندي حياته منذ .  ردهاعندما نسج ب  
ل الصعاب والمشاق، وخاض غمار المتاعب والمشقات، وسمع من الفم تحم  .  وخدمة حضرة الرحمن

م يعد لوفي النهاية .  ىاألطهر المبارك بدائع الكلمات، وشاهد تجلي ملكوت األنوار، وفاز بكل ما تمن  
إلى  ، وصعدت روحهوأصبح غريق بحر الفداء اق فألقى بنفسه في اليم  يطيق الحياة بعد فراق ني ر اآلف

لكوت ن في ميض المبية، وعليه الرحمة الواسعة، وله الفوز العظيم والفعليه التحية الوفي  .  الرفيق األعلى
 رب العالمين.
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 جناب درويش صدق علي (11)

 هو هللا

له ، ال أهل احر   اعلي، كان درويش   صدق آقامن جملة المهاجرين والمجاورين والمسجونين، جناب  
الفقر  ا عواملمر ت عليه أيام عانى فيه.  بام، ومن األدباء المعروفين سبيل العارفين اوال أقرباء، سالك  

ي ولما كان من أهل التصوف كان يصرف أوقاته ف.  على نمط الطريقة التي شرب خمرها االمدقع سائر  
ب نق  ه ينال التزكية والخلوص بين معشر المتصوفين، وكان يبحث ويتدخين الحشيش األغبر الممقوت لعل  

اء في محامد طبعه الشعري في سبيل الحق كان في غاية السلسة، نظم القصائد الغر  .  عن الحق
 :م()مترج مظلوم اآلفاق، وكان بيت القصيد في الخريدة التي نظم عقدها وهو سجين بالمعتقل ما معناه

د الظلم الحا  من شعرك المسدول في ألف قلب ل  لك خ صلو بع 

 و ج الشعر في أي دربمإذا ت  لترامت القلوب إثر القلوب

في بغداد وتقل د وسام المحبوب اللوسام وحظي بمشاهدة طلوع ني ر اآلفاق من أفق  اطليق   اعاش حر   
ب  طلعة بو من فيض اإلشراق حتى أصبح مفتون  محبوب اآلفاق ومح اموفور   االعراق، ونال نصيب  

ن   كل جوارحه كانت إال أن   اصامت   اساكت   كان نولو أنه في بعض األحيا.  المحبوب المشفق الكريم  االس 
 ناطقة بالبيانات الفائقة.
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لجواد جمال  اوتمنى أن يكون سائس   ا، أسرع متله  ف  المبارك من دار السلم تحرك الركب حان ولما
، وفي الليل يقوم بط مار الخيل بكل ال  ومهرو  ل  اليوم راج طواللقافلة وكان يسير مع ا.  القدم فتم  له ذلك

وكان ال يفتأ يقرض الشعر .  تحت لحاف رقيق اف الليل، منكمش  روح وريحان وال يهجع إال بعد منتص
نه كان إ احق  .  مما جلب سرور األحباء واألصحاب الغزلية بوله  زائد المقطوعاتفي الطريق، ويترنم ب

وكان .  لطاهرة ومفتون اإليمان بالمحبوبن اسمه وهو الصدق المحض والحب الخالص والروح ام اوصف  
ما دام  اعاكف   على سلطنة العالم، ،يفتخر، وهو في هذا المنصب العالي، يعني العظمة الملوكية الحقة

بول فقلى مسة في مقدمة األحباء الصادقين حتى وصلت قافلة مليك العشق إلى اسلعلى العتبة المقد  
ب المبارك، ، في جميع المراحل ال يفارق الركصدق علي هذا جناب وكان.  سجن عكاء بعد أدرنه

 اونزل ذات ليلة في المعتقل من القلم األعلى خصيص  .  يمانه، وعظيم اإليقان في معتقدهفي إ امستقيم  
 باسم "صدق علي" قوله تعالى:

ألزاهر راد وانوا المكان بأنواع األو الليلة من كل عام، ويزي  في مثل هذه  ا"على الدراويش أن يعقدوا مجلس  
شخاص بأنهم هم األثم بي ن حضرته حقيقة الدراويش، .  نها، ويشتغلوا بذكر الحق سبحانهالمختلفة ألوا
لمتمسكة االنفوس المنقطعة عما سوى هللا،  المراد همو .  طائشين وغير سل بينالعالم غير  الذين يطوفون 
في  دم الراسخم الق، الثابتة في دين هللا، الراسخة على ميثاق هللا، القائمة على العبودية م، ولهبشريعة هللا

غير لى الالعبادة ال على الطريقة المصطلح عليها بين أهل إيران وهي طريقة الحيرة واالرتباك والهجوم ع
 والسير في طريق اللدينيين".

 ى كل أيامام الرفيع مض  صاحب المق وباإلجمال، إن هذا الدرويش 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 53 

دمة عباد هللا بكل سرور على خ اعما سوى هللا، مواظب   احياته في ظل عناية الواحد األحد، منقطع  
سة، إلى أن خلع قميص الوجود على عبودية العتبة المقد   عن خدمته للجميع، كان قائما   ل  وفض.  وارتياح

بالبصيرة الخفية، وجلس على  اأنه كان منظور  غير .  ار الرب الودود وغاب عن األبصاروهو في جو 
ه في العالم الوسيع غير ص من أسر هذا العالم العنصري، ونصب خيمتة وتخل  سرير العز ة األبدي  

.  في بحر األنوار األسرار مستغرق  ، ورزقه هللا المشاهدة واللقاء في عالم اال  ووصا ازاده هللا قرب  .  المحدود
 أما قبره المنور ففي عكاء.  .وعليه بهاءهللا األبهى
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 رضا عليهما بهاءهللا آقاميرزا محمود و  آقا (12)

 هو هللا

ميووورزا محموووود مووون أهوووالي كاشوووان، عليوووه  آقووواالمهووواجرين والمجووواورين والمسوووجونين، جنووواب مووون جملوووة 
كووان هووذان الشخصووان المباركووان شوومعتي محبووة هللا .  رضووا موون أهووالي شوويراز آقووا، وجنوواب بهوواءهللا األبهووى

 ةة اإللهي ووف  قووا منووذ طفولتهمووا علووى القيووام بالخوودمات المتنوعووة فووي ظوول العنايووتعلتين بوود هن معرفووة هللا، و  المشوو
 ولموا تحورك.  تي قاموا بتأديتهوا وتقريرهواإن القلم يعجز عن حصر الخدمات ال.  امدة خمسة وخمسين عام  

وكوان  جموع غفيور مون األصوحابة المباركوة اسولمبول، كوان فوي المعي و االموكب المبوارك مون بغوداد قاصود  
 فوووراد القافلوووة فوووي حيووورة ولكووونأطنابوووه، فوقوووع أ اال يطووواق، والقحوووط فوووي الطريوووق ضوووارب   اغووولء المعيشوووة شووويئ  
 ن كانا يقطعان مسافة ال تقل عن سوبعة أو ثمانيوة فراسوخ كول يووم لشوراء موا يسود  رموقالشخصين المذكوري

ائرين علووى األقوودام، ثووم يعووودان إلووى الركووب وقوود األصووحاب، غيوور مبوواليي ن بالرمضوواء ووعثوواء الطريووق، سوو
ى إلوى على الفور بطهي الطعوام وا عوداده مموا أنهكهما التعب، ويسرعان و أد  انوا كنهموا إ اراحوة األحبواء، وحق 

كثور مون يتحملن المشاق الجسيمة في هذا السبيل، وكانت عيونهما في بعض األيام ال تذوق طعم النووم أ
 وعشرين ساعة، ألنهما كانا بعد أن يتناول ساعتين أو ثلث في األربع
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ن وموا إليهوا موون أدوات الطوبخ حتوى منتصووف الليول، ثوم ينامووا ميوع طعوامهم، يباشووران فوي غسول الصووحو الج
 ن واألدوات ويحزمانها ويسيران بجوار الهودج المبارك.ن الصحو يجمعاثم إلى طلوع النهار، 

ف   ظم الخودمات التوي و  وا بهوا حيوث كانواقوا إلوى القيوام بالحظوا ع  علوى  يسويران هوا، والموهبوة التوي اخت ص 
اء لسوورور األحبوو اب المبووارك، المسووافات البعيوودة موون بغووداد إلووى اسوولمبول وكانووا سووبب  األقوودام، بجوووار الركوو

 على راحة الجميع وابتهاجهم، وعلى كمال االستعداد إلحضار كل ما يطلبه كل حبيب. اوباعث  

 يئن وا ن عموا سووى هللا، لوم منقطعي  يرزا محمود كانا من جواهر محبة هللام آقاو رضا  آقاوباإلجمال، إن 
ر منهموا أحود، ناسوجي ن  لوى عمما كانا رازحي ن تحته مون ثقيول األعبواء وعظويم المتاعوب والمشواق، ولوم يتكود 
ل الصداقة واألمانة في جميوع األحووال، وتشوملهما عنايوات الجموال المبوارك فوي كول األحوايين، وت ن و   اموراهم 

ووو.  ن بالتشووورفالمحضووور المبوووارك فوووائزي   علوووى اتصوووال فوووي الرضوووا فوووي  اوكوووان الجموووال المبوووارك ي ظهووور دائم 
 حقهما.

رضوا فقود آمون  آقواميورزا محموود، فقود سوافر مون كاشوان إلوى بغوداد وهوو فوي سون البلووغ، وأموا  آقواأموا 
ووكووان لهووذي  .  بوالظهور فووي بغووداد  سووة موون األحبوواء األجوولءين حوواالت عجيبوة وكانووا يسووكنان مووع خمن الحبيب 

 ولكونهم كوانوا علوى درجوة اللغاية في مدينة بغداد لضيق ذات اليد، وكانوت عيشوتهم ضونك   بسيطةفي غرفة 
 أنفسووهم أنهووم فووي فووردوس الجنووان، روح الفوورح والسوورور سووائدة يوورون  كووانواضووارع بحيووث موون الروحانيووة ال ت  

طلووب الوورزق والكسووب  ويسووعون فووي النهووار فووي دعيووةبيوونهم يسووهرون فووي بعووض الليووالي مشووتغلين بووتلوة األ
رب نصفه أو موا يقو من الصباح إلى المساء، وكان دخل الواحد منهم في اليوم يتراوح ما بين ربع القرش و

 من القرش
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و وكانوا يجمعون ما حصلوا عليه طول.  دالواح  أحودهمواتفقووا إن أصواب .  لهوم االنهار ويشترون بوه طعام 
وواأربوو ل ثلثووةنصووف قوورش أو ق وو ، حموودوا ربهووم واشووتروا بمووا أصووابه ذلووك اع القوورش ولووم يكسووب اآلخوورون فلس 

وكانوا يعيشون بقناعة متناهية فورحين مسورورين غيور متوأففين مون هوذا .  وقنعوا بذلك عشاء  لهم ارد تمر  الف
 الحال.

ووأن هووذين الشخصووين المحتوورمين وخلصووة القووول، إ ني، سووعيدة فووي فضووائل العووالم اإلنسووا امضوويا أيام 
بوارك، رضواء الم إال همواأمل األذن الواعية وحلوة الحديث، وما كوانوكانا من أهل البصيرة والعقل الراجح و 

المصووويبة الكبووورى، يعنوووي صوووعود الجموووال  وقووووعسوووة أعظوووم موهبوووة وكانوووا بعووود ويعتبوووران خدموووة العتبوووة المقد  
فكووان  ثباتهمووا علووى العهوود والميثوواقأمووا .  يووان االنتقووال إلووى الوودار اآلخوورةن كالشوومع يتمن  المبووارك، مضوويئي  

و، وسعيا بكل ما في مكنتهموا فوي تورويج أمور ني ور اآلفواق، وات  اعظيم   لهموا  اخوذا عبودالبهاء جليسوهما ومؤانس 
فه ن، ولوم ينبسوا ببنوت شون مبتهلوي  ن خاشوعي  ن خاضوعي  وكانوا متواضوعي  .  ميع األمووراعتمادهما في ج ومحل  
ة يبوووغأن صوووعدا إلوووى ملكووووت العوووزة فوووي  إلوووى اكلي ووو ان تفاني ووو، متفوووانيي  اأو وجوووود   اعلوووى أن لهموووا كيان ووو تووودل  

 وقوت ارت شديد الحسرة على أنني لوم أكون حاضور  التأثر وتحس   رت جد  فتأث  .  عن أرض المقصود عبدالبهاء
ن يكوون علووى حسووب  امتحسوور   ابالقلووب والووروح متووأثر   اعروجهمووا إلووى األفووق األعلووى ولكننووي كنووت حاضوور   وا 

 .ار لي أن أودعهما الوداع األخير ولهذا تراني متأثر  يتيس  الظاهر لم 

هووى ، وعليهمووا الرحمووة والبهوواء وأسووكنهما هللا فووي جنووة المووأوى وظوول سوودرة المنتعليهمووا التحيووة والثنوواء
 مستغرقي ن في بحر األنوار عند ربهم العزيز المختار.
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 جناب پدرجان القزويني (13)

 هو هللا

اب، پوودرجان القزوينووي، كووان هووذا الرجوول الطوواعن فووي السوون عظوويم موون الووذين هوواجروا إلووى بغووداد جنوو 
اد ومنووذ حضوووره إلووى بغوود.  االنجووذاب لطلعووة المحبوووب بولووه  زائوود، وكووالوردة المفتحووة فووي بسووتان محبووة هللا

 ولووو أنووه كووان يسووير علووى سووطح الغبووراء كووان فووي الحقيقووة يسووير فووي.  ل والمناجوواة ليوول نهوواربالتبت وو انشووغل
ووبكوول خلوووص ألموور هللا يباشوور الكسووب والعموول ولقل وو ل  تووثأعلووى العليووين مم موون  اة بضوواعته كووان يتووأبط بعض 

ه إلوى حملهوا فووق كفي و الجوارب ويحووم فوي الطرقوات قصود بيعهوا، وكوان النشوالون يسورقونها منوه، فاضوطر  
ة لحالوووذات يوووم وهووو فووي ا.  شووعوره اق فووي بحوور المناجوواة فاقوود  ة وهووو غووار بهووا فووي الشوووارع واألزق وو والسووير

فوي عوالم آخور المذكورة، أخذ النشالون في سرقة الجوارب مون فووق كفيوه، علوى عينوك يوا تواجر، ولغيبوبتوه 
 كالسكران المدهوش. اكانت له أحوال غريبة، بمعنى أنه كان دائم  .  ا يفعلون لم يشعر بم

.  ي أغلوب األيوامبالعراق وكوان يفووز بشورف اللقواء فو اقد استمر على هذه الحال زمن   نهإوباالختصار،  
شوفيق للجميوع، كوان كواألب الا، وحق و.  پدرجان )الوالد الحنوون؟( أما اسمه الحقيقي "عبدهللا" ولق به األحباء ب

متووه وشوومله بلحوواظ ب هللا مضووجعه بصووي  ب رحطي وو.  قعوود صوودق عنوود مليووك مقتوودرفووي النهايووة إلووى م ف  ر و 
 وعليه التحية والثناء..  أعين رحمانيته
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 لشيخ صادق اليزديا آقاجناب  (14)

كووان بووين الووذين هوواجروا إلوووى بغووداد، الشوويخ صووادق اليووزدي، وكوووان هووذا الشوويخ كالنخلووة الباسووقة فوووي 
قطاعوه ا انهواجر إلوى العوراق فوي ظول ني  ور اآلفواق، أمو.  أفق محبة هللا البستان اإللهي، وكالنجم البارق في

يودر   رفوة عوين، ولومعند ذكر الحوق ط   يتوانم ، ولامة، وعشقه بارز  كان محبة مجس  .  وانجذابه فل حد لهما
يجووف  الع واالبتهوال فووي جميوع األوقوات، ل والتضور  فووي بحور التوذكر والتبت وو اعون الودنيا ومووا فيهوا غارق و اشويئ  

 واختصه جمال القدم بعناياته وعطفه حتى أصبح الشيخ عناية مجسمة..  نايدمعه في كثير  من األح

وو الموووت فأسوورعت لعيادتووه فوجدتووه فووي النووزع األخيوور ممووا  سووكراتي بووأن الشوويخ فوو اجوواءني الخبوور يوم 
وعرضووت األموور علووى  )حضوورة بهوواءهللا( أصووابه موون شووديد المغووص المهلووك، فتو جهووت إلووى سوواحة األقوودس

ووص وقوولحضوورته فتفضوول بقولووه: "اذ فعوودت إلووى الشوويخ .  ""يووا شووافي :هووب وضووع يوودك علووى موضووع المغ 
ذا بمكان المغص قود توور   امسرع   ى ى علوب ويتلوو  رز الوورم كتفاحوة صولبة كوالحجر، وكوان الشويخ يتقل وم وبووا 

وقلوت:  افوضعت يدي، في الحال، فوق ذلك الورم وتوجهوت إلوى هللا متضورع  .  ة دون هوادةاألرض كالحي  
 ل الورم للتو ثم غاص.وقد زال عنه المغص وتحل   افما لبث الشيخ أن انتفض قائم  .  "يا شافي"
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وووأيووم هللا، إن تلووك ا ووأة )الشوويخ( دلووروح المجس  تحوورك الموكووب  إلووى أن امضووى أيامووه فووي العووراق مبتهج 
لألمر المبارك، وما لبث أن اشتعلت بوين ضولوعه  ال  أما هو فقد بقي في العراق امتثا.  المبارك من العراق

لموكوب وموا كواد ا حضورة بهواءهللانيران محبة هللا فجعلته ال يطيق الصبر على البقاء فوي بغوداد بعود رحيول 
ثوور الموكووب المبووارك حووافي القوودمين حاسوور الوورأس إلووى أن إ االشوويخ مسوورع   يصوول إلووى الموصوول حتووى هووم  

وو.  ة فووي الصووحراء ودخوول فووي جوووار الرحمووة الكبوورى أدركتووه المني وو ا وأنووزل علووى مزاجهووا كووافور   اسووقاه هللا كأس 
نووزل عليووه طبقووات موون فووي تلووك الصووحراء وأ جدثووه مطوور موون الموواء الطهووور وعط وور ترابووه بالمسووك الزكووي  

 النور.
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 جناب شاه محمد أمين  (15)

 هو هللا

  .ابجناب محمد شاه الملقب باألمين هو من قودماء أحبواء هللا عواش كالشوارد التائوه فوي بيوداء االنجوذ 
سمع النداء اإللهي وهو في عنفووان الشوباب فتوجوه إلوى الملكووت الربواني وشوق سوتار األوهوام حتوى وصول 

 لوم تمنعوه شوبهات القووم وال شوديد اللووم ولوم يحول دون مقصوود قلبوه مون حائول.  وحإلى مقصود القلوب والور 
قوووواوم المعرضووووين .  ولووووم تزلزلووووه عواصووووف المصووووائب المتراكمووووة بوووول كووووان فووووي كمووووال الثبوووووت واالسووووتقامة

لمووا واسووتقامة وك اهووؤالء فووي إلقوواء الشووبهات ازداد هووو ثبوت وو والمعترضووين يوووم ظهووور نووور الحقيقووة وكلمووا جوود  
، وا الشودة فوي مناوأتوه وأذاه ثبتوت قودماه حتوى أصوبح مفتوون جموال الكبريواء، ومجنوون الجموال األبهوىأظهر 

رار كوت منوه شوعلة نوار العشوق حتوى أضواعت منوه الصوبر واالسوتقوفائرة محبة هللا، وفووارة معرفوة هللا، وتمل  
ق بوعثوواء الطريوو ر عوواب والقفووار غيووولووم يعوود يتحموول ألووم الفووراق فبووارح واليووة يووزد )موطنووه( وطوووى الفيووافي 

والوووتلل والرمضووواء والصوووحارى مووون شووودة شووووقه الستنشووواق نسووويم الصوووبا إلوووى أن وضوووع قدموووه فوووي رحووواب 
و.  اللقاء فوي العوراقص من ألم الفراق وفاز بشرف محبوب األرواح وتخل    ا وجود محبووب اآلفواق وحظويولم 

 د حتى أصبح مظهرص من كل قيبمشاهدة طلعته أخذ بعد ذلك في ترك جميع األفكار وتخل  
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مضوى عودة أيوام أإلوى إيوران حيوث م عدة أيام بالعراق ثم صدر لوه األمور بوالعودة آقاو  غير المتناهيةالعناية 
انهووا خيوور أنوويس وجلوويس لألحبوواء وأشووعلت نفسووه الطوواهرة نووار الحووب واالنجووذاب فووي قلوووب األحبوواء ب  كووان إ

صووحبة جنوواب ميوورزا أبووو بالسووجن األعظووم  هوودوهما ثووم ذهووب إلووىم الولووه والشوووق اللووذين لووم يعوخلووق فوويه
الحسون األموين الثوواني عليوه بهواءهللا األبهووى وذاق األمور ين فوي تلووك الرحلوة واحتوار فووي أموره إذ كوان دخووول 

.  ي كووان الجمووال المبووارك يغتسوول فيووهوفووي النهايووة فوواز بشوورف اللقوواء فووي الحمووام الووذ.  اعسووير   االسووجن أموور  
علوى مظهور الكبريواء فوي الحموام حتوى توأثر  -ميورزا أبوو الحسون –اني وقع نظر حضرة األمين الثو أن وما

 ت رأسه وسال دمه.واعترته الرعشة وارتعدت فرائصه حتى وقع على أرض الحمام فشج  

وأصوووبح مظهووور "األموووين" إن حضووورة أموووين الموووذكور يعنوووي شووواه محمووود قووود فووواز بلقوووب  وعلوووى الجملوووة، 
نجوذاب ة أخورى وهوو فوي غايوة الولوه واالثم سوافر إلوى إيوران مور   . للنهاية وحامل األلواح اإللهيةاأللطاف ا

 ف بووه موون الخوودمات بكمووال األمانووة وكانووت خدماتووه ذات قيمووة ألنهووا جلبووتل ووالقلبووي والروحووي، وقووام بمووا ك  
.  خلوقبوين ال ل  ظلوي ل  كانت همته ال نظير لها وكان في تأدية الخدمات عديم النظير وظو.  اءالراحة لألحب
لووم يهوودأ دقيقووة واحوودة .  كوول صووقع واشووتهر فووي محافوول األحبوواءسووة فووي ت عبوديتووه للعتبووة المقد  وانتشوور صووي

سترح في مضجعه ليلة كاملة وكان فوي أغلوب لياليوه ال يلتحوف غيور السوماء وكوان فوي نهواره كوالطير يولم 
و امسورع   الطائر أو كالظبي الشوارد ن ور، إذ كوار  منوه جميوع األحبواء كول السور فوي طلوب مقوام الوحدانيوة فس 

و ن فوي باديوة محبوة المحبووب يقطوع البوراري والوديوا اهو بشير السرور للجميوع ومدينوة الحوب والعطوف، تائه 
 في اتراه يوم  .  لشامخ الجبالتلل و حتى على أعلى ا والقفار كالريح العاصف ال يستقر  
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و في مملكة أخرى ال يستقر   ل  ح ليو  ن  ت  إقليم بالنهار وي   فوي يود  اعلوى الخدموة إلوى أن وقوع أسوير   اوال يهدأ، قائم 
و عودائهم أتوى مون قبيلوة هم أنوه أحود أ لظون   اوعودوان   ااألشرار من األكراد بين البحرين في أذربيجوان وقتلووه ظلم 

و افقضى ذلك الحبيب نحبه شهيد  .  معادية لهم وموا أن وصول خبور استشوهاده إلوى أرض السوجن .  امظلوم 
ووون المسووجونين موون األحبووحتووى عووم  الحووزن الشووديد وذرفووت عيوو جليوول علووى ذلووك الشووخص  ااء بوودل الوودمع دم 

شوهيد  ألعلوى بالعنايوة فوي حوق ذلوك الشوهيد،سة فجرى القلوم االقدر، وظهرت آثار الحزن لدى الساحة المقد  
و ل  الفيافي والقفار عنايوة ال نهايوة لهوا فضو واآلن هوو فوي جووار .  مون األلوواح التوي نزلوت باسومه بحقوها عم 

وو ،فووي صووحبة وابتهوواج يووور القوودسالكبوورى فووي جنووة األبهووى مووع طالرحمووة  .  ي األنوووارفووي محفوول تجل وو اغريق 
 عليه التحية والثناء وعليه البهاء األبهى وعليه الرحمة الكبرى.
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 احجناب مشهدي فت   (16)

وو جنوواب مشووهدي فت وواح،  وو اعليووه بهوواءهللا األبهووى، كووان روح  للتقوووى، كووان هووو  ال  ة موون الزهوود ومثووادمجس 
وعلوى اتفوواق واحوود  ز أحودهما عوون اآلخور لتوافقهمووا فووي الشوكل واألطووواره جنوواب الحواج عسووكر ال يمي وووأخوو 

وكانا ملتحمي  .  في شريعة هللا  ل  ، وفضوبنوور الهدايوة ان ببعضهما كالجوزاء في نقطة واحدة، وقد اسوتنارا مع 
مووا كانووا فووي مسوويرهما موون ن فووي الوجوودان، كي  شووبيهن فووي اإليمووان و ار كانووا شووريكي  عوون تشووابههما فووي األطووو 
وو ن فووي المشووارب والسوولوك كشووخص واحوود فووي جميووع المراتووب والشووؤون متشووابهي   ر  أذربيجووان إلووى أرض الس 

 ن لبعضوووهما فووويوكانوووا ملزموووي  .  نوالموووذهب واألخووولق واألطووووار واإليموووان واإليقوووان والعرفوووان واالطمئنوووا
 السجن األعظم.

لسوور يووه موون التجووارة ال يملووك غيووره، ولمووا بووارح أرض اكووان لمشووهدي فت وواح مبلووغ موون المووال قوود عوواد إل 
وبعد مدة وجيزة، نهب بعض من عوديمي اإلنصواف هوذا المبلوغ وضواع .  أودعه لدى بعضهم بصفة أمانة

وووة، فأصوووبح صوووفر اليووودي  بالكلي ووو ة للغايوووة، ورضوووي بالقناعووو اوفوووي سوووبيل هللا محبوب ووو ان، غيووور أنوووه كوووان محترم 
المرة، بو اعلوى أن لوه وجوود   نفسه، ولم تسمع منه كلموة تودل   ااألعظم، فاني  بان وجوده في السجن إالمتناهية 
 ا، عاكف  اوال لمس   افي ركن من أركان السجن ال تسمع له همس   امنزوي   اوكان دائم  
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علوووى حالوووة التوووذكر والتضووورع إلوووى أن وقعوووت المصووويبة الكبووورى فخوووارت قوووواه ووهووون  اعلوووى ذكووور هللا مسوووتمر  
إلوى أن دنوا .  نه وما ألم  بوه مون فوراق المحبووبة حز ل وطأة الفراق من شد  لى تحم  ى ععظمه، ولم يعد يقو  
طووبى لوه ثوم طووبى! بشورى لوه ثوم بشورى! وعليوه .  لمبوارك فعورج إلوى الملكووت األبهوىحينه بعد الصعود ا

 البهاء األبهى.
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 ن )القائني(جناب نبيل قائ (17)

 هو هللا

عظيم كان هذا الشخص ال.  ي، عليه بهاءهللا األبهىمحمد علجناب نبيل قائن )القائني(، هو المل 
ي من المنجذبين إلى الجمال المبارك من قبل طلوع صبح الهدى أي من قبل ظهور النقطة األولى، روح
ر له الفداء، وشرب صهباء العرفان من يد ساقي العناية؛ وتفصيل ذلك هو أن أحد األمراء، نجل أمي

يبه وتهذ في طهران بصفة رهينة سياسية وأنيط بالمحافظة عليه ان مقيم  قائن المدعو مير أسدهللا خان، كا
.  يهعن والده العطوف عل ابعيد   اإلى جناب المل محمد علي )نبيل قائن(، ألن هذا األمير كان شاب  

نزل مير يوكان هذا األ.  يبذل كمال العناية في حقه في طهران، كان الجمال المبارك اغريب   اولكونه أمير  
 بلك قعلى الجمال المبارك برفقة جناب مل محمد علي الملقب بنبيل قائن وذل اي أغلب األحايين ضيف  ف

لك دهم وقد انجذب في ذوكان النبيل المذكور في مقدمة الثقات وسي  .  ظهور النقطة األولى )الباب(
ال بمحامد الجم اناطق   اوكان في كل محفل أو مجلس لسان  .  كل االنجذاب الحين إلى الجمال المبارك

مات وكان يروي على حسب العادة القديمة الكرا قه لحضرته،كمال محبته وولهه وتعش   اظهر  المبارك م  
 ه وسمعها بأذنه.يعين العظيمة للجمال المبارك حتى أنه كان يقول أنه رآها بأم  
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رجع وهو على هذه .  ال يوصف آقابنار العشق احتر  اوباالختصار كان شغفه وولهه ال حد  لهما، محترق  
محمد  آقااألكبر، وهو جناب  نبيلالقائن، وما لبث أن التقى بجناب الفاضل الجليل  إلى الحالة مع األمير

القائني، روح المخلصين له الفداء، الذي عاد إلى إيران بعد أن نال إجازة االجتهاد من المرحوم الشيخ 
ا شاهد نبيل قائن، أن النبيل األكبر قد جمع العلماء ولم  .  شتعاله بنار محبة هللا في بغدادمرتضى، وا

نه من مختلف الفنون ون بفضله وتومشاهير المجتهدين وانساب لسانه بالتبليغ في قائن أمام الذين يقر   مك 
نه قد فاز بلقاء الجمال المبارك في ألعلى )الباب( انجذب إليه وقال، إسماعه اسم حضرة ا دبمجر  و والعلوم، 
 اشتعل بنار محبته ألول وهلة. نها  طهران و 

سويل  وباإلجمال، كان لهذا الشخص المحترم مقام العلوية السماوية، والموهبوة الربانيوة، وانسواب مون فموه
وو إلووى  غفيوور وقوود ورد علووى يديووه جووم  .  نفوووسعلووم التبليووغ وهدايووة ال االهدايووة فووي قريتووه وهوودى أفووراد أسوورته رافع 

ه لووكوان الميور علوم خوان، حواكم قوائن، ي ظهور .  م من الهداية الكبرى الناس نصيبهشريعة محبة هللا، وأعطى 
م له خدمات فائقة بكل أمانة واحترام، غيور أنوه انقلوب فوي نهايوة األمور وق ادائم   لوب ظهور كمال المحبة وقد قد 

يقانووه وقووام باإلغووارة علووى األحبوواء ونهووب أمتعووتهم وسوولب أموووا هم لالمجوون بعوود أن تأكوود موون إيمووان نبيوول قووائن وا 
األكبوور وأهووان جنوواب نبيوول قووائن وآذاه وبعوود سوولب أموالووه  نبيوولاللخوفووه موون ناصوور الوودين شوواه وأخوورج جنوواب 

 وأمتعته وحبسه دفع به إلى الصحراء يتخبط في الوهاد والفيافي والقفار.

وبهجووة واعتبوور نهووب أمتعتووه وسوولب  اأمووا هووذا الشووخص النوووراني، فقوود عوود  مووا حوواق بووه موون البليووا سوورور  
 الدنيا وما فيها )يعني م ل ك  ه كأنه أموال
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ف عووه إلووى بطوون الصووحراء بهجووة وسوورور   ووك بالبوواقي( وعوود  حبسووه راحووة، ود  وأعظووم موهبووة  اأنووه فقوود الفوواني وتمس 
ن كوان ووصل إلى طهران حيث أمضى مدة في حيرة في الظاهر ال مال وال متواع، ولكنوه فوي البواط.  ربانية

كوان يوزور محافول األكوابر واألعيووان، .  شووأن كول نفوس ثبتوت علوى الميثوواقذا وهو.  فوي نهايوة الوروح والريحوان
وكوان  ،يناسوب المقوام ويلقي علويهم موام من أحوال األمراء أخذ في مقابلتهم والتحدث إليه نةبي  ولما كان على 

و لقود.  السيف المسلول في وجه كل من أراد بالجموال المبوارك سووء  ن كاوكا ،األحباء يي سل   داق مصو اكوان حق 
علووى نشور النفحووات وانتشووار اآليووات  واسووتمر  .  : "ال تأخووذه فووي هللا لوموة الئووم"قولوه تعووالى فووي القورآن الشووريف

كالسووحاب  ل  المووو اج، هوواط كالخضووم   اموون سوولفة خموور محبووة هللا، زاخوور   ل  البينووات بكوول مووا أوتووي موون قوووة، ثموو
 المدرار.

همووه أهول طهووران لوى السووجن األعظوم بعود أن ات  نسوج علوى هووذا المنووال إلوى أن أتوواه اإلذن بالحضوور إ
وو وو ابووالجنون وخلووع عووذار الحيوواء حيووث كووان دائم  حابوواة وال للم اوال لألنوواة مووورد   اال يعوورف للصووبر مسوولك   اقلق 

وصول أن وموا .  لوع موع عظويم الخطور الوذي كوان فيوهفوي روعوه خووف وال ه ، لهوذا لوم يودب  ل  والمداراة محو
ألعداء من أولوي األمور وذهبوت كول مسواعيه للبقواء هنواك أدراج الريواح، إلى السجن )عكاء( حتى أخرجه ا

لم غوو آقوواه، عوودة أيووام كالطووائر الشووريد هووو وولوودا م آقووافووأجبره الحووال إلووى االرتحووال إلووى بلوودة الناصوورة حيووث 
ر روا أموع واالبتهال إلى العلي المتعال حتى تودب  علي أكبر، وقاسوا ما قاسوا دائبين على التضر   آقاحسين و 

، وفوواز بووالغأن هوورع إلووى السووجن باشووتياق  لبووثفمووا .  )عكوواء( وصوودر لووه اإلذن بالحضووور دخولووه السووجن
سووة ووقووع بصووره علووى طلعووة الجمووال األبهووى حتووى أخذتووه ومووا أن وصوول إلووى السوواحة المقد  .  بشوورف اللقوواء

 ارعدة ووقع مغشي  
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 ونهض إال بعد أن صدرت العناية المباركة في حقه. عليه وما وعى

عدة أيام ثم عاد إلى الناصرة التوي أخوذ أهلهوا العجوب واالنودهاش مون  امخفي   القلعةم نبيل قائن في آقا 
حالته وعز ة نفسه، فجزموا بأنه شخص جليل من ذوي البيوتوات األعوزاء فوي أوطوانهم، ومون النواس عوديمي 

 ف الذي ال يحتمل.ش  والتق ه بالمعيشة الضنكةبالناصرة ورضاء مةقاالمثال، واستغربوا اختياره اآل

فتحووت أبووواب السووجن وأصووبح  )جمووال القوودم(مووا وعوود بووه االسووم األعظووم  وباالختصووار، إنووه بعوود أن تووم   
.  لغايووةل اسوور  والمسووافرين إلوى داخوول القلعووة )المعتقوول بهوا الجمووال المبووارك( والخوروج منهووا متي   األحبوواء دخوول

متووه آقات واسووتمر  .  شووهر ويفوووز بشوورف اللقوواءة فووي الأمووا جنوواب نبيوول قووائن فكووان يحضوور موون الناصوورة موور  
ال  ن من تبليغ نفر من المسيحيين من سوكان الناصورة، وكانوت دموعوهبالناصرة حسب األمر المبارك وتمك  
ر أموور معيشووته موون الووربح الجمووال المبووارك موون ظلووم الظووالمين، وكووان يوودب  تجووف موون البكوواء علووى مووا نووزل ب

نصووف رأس مووال هووذه الشووركة؛ ثلثووة قرانووات  بينووه، فقوود وضووعت  القليوول النوواتج موون شووركة تجاريووة بينووي و 
 ار  واشووترى بوورأس المووال إبوو.  مليمووا(، ووضووع هووو نفووس المبلووغ 150 )عملووة إيرانيووة تعووادل كلهووا مووا يقوورب ال

وو ؛ اللخياطووة وجووال بهووا فووي الطرقووات، فكانووت نسوواء الناصوورة يشووترين منووه اإلبوور ويعطينووه مقابوول الووثمن بيض 
.  ه البوويض ويشووتري بووالربح قوووت يومووهواحوودة عوون كوول ثوولث إبوور، ثووم يبيووع هووو بوودور يعنووي يعطينووه بيضووة 

 ويرسوولها بواسووطة ا، ليشووتري لووه إبوور  ءرضووا قنوواد التوواجر فووي عكووا آقوواوكلمووا فرغووت اإلبوور، أرسوول إلووى جنوواب 
 القوافل التي كانت متواصلة الذهاب واإلياب بين عكاء والناصرة.

 من ربح رأس المال سبحان هللا! إن هذا الشخص كان يعيش 
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و.  م عز وجل اوشاكر   االزهيد هذا مدة عامين كاملين حامد   بدرجوة جعلوت أهوالي  افوانظروا كيوف كوان قنوع 
 ف خووف نفوادّ  وا أنوه مون ذوي الثوراء ويموارس القناعوة والوتقش  الناصرة يعتقدون أنه غير محتاج ألحد وظن  

 ستار االشتغال ببيع اإلبر.ما لديه من المال وهو في الغربة ويخفي ثروته تحت 

وو  ووا تشوورف بالحضووور المبووارك ت  كووان كلم  خووذه هووذا العبوود )حضوورة ر فووي حقووه عنايووات جديوودة، وقوود ات  د  ص 
بمجورد و  علوي  األحوزان كنوت أستحضوره تنهال وكل ما كانت.  له في الغدو  والرواح اونديم   اعبدالبهاء( مؤنس  

ووكووان حلوو ال.  كنووي السوروروقووع نظووري عليوه يتمل   و احووديث لطيووف المشورب هش  موون  افووارغ القلوب محوورر   ابش 
و.  كل قيد وعلى استعداد تام لمسواعدة مون يريود ر لوه وفوي النهايوة، سوكن فوي السوجن األعظوم )عكواء( فتيس 

 ي  بر  ه بينمووا هوووو سووائر موووع بعوووض األحبوواء إذ التقوووى بوووالت  ف بلقووواء الجمووال المبوووارك كووول يوووم حتوووى أن وووالتشوور  
ارج انووة النبووي صووالح )خووي ومرافقوووه إلووى جب  ب وور  " فمشووى وتبعووه الت  ل لووه: "اصووحبنيوقووا الحوواج أحموودالموودعو 
بووي   فالتفووت إلووى عكوواء( نووك مبوجووه مبتسووم وهووو فووي كمووال الصووحة والعافيووة وقووال: "يووا حوواج أحموود، أريوود الت ر 
هووذه  وهووو، حيووث أننووي سووأنتقل موون هووذا العووالم إلووى العووالم اآلخوور، أرجوووك أن تجعوول قبووري فووي اواحوود   اشوويئ  

 نواولإلى جوار القبور الوذي دفون فيوه حضورة الغصون األطهور( وهوذا كول موا أريوده منوك"، ثوم  االنقطة )مشير  
بعوض األحبواء: إن نبيول قوائن وما غربت شمس ذلك اليووم حتوى أخبرنوي .  التربي بعض الدراهم وانصرف

و افذهب هذا العبد تو  .  مريض و اإلوى داره فوجدتوه جالس  بينوه جيقورأ ويموازح غيور أن  امسورور   ايتحودث مبتهج 
ووك بووالمرةولووم  ،بشوودة متناهيووة اكووان يتفصوود عرق وو ال العوورق يتفصوود موون ومووا ز .  تظهوور عليووه علمووات التوع 
 جبينه حتى خارت
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ى الثوواب، ولموا وصول عط وس الصوبح ففاضوت روحوه الزكيوة إلوى حيوث ت  نف  قواه فاستلقى على الفراش حتى ت
نزل باسوم هوذا الشوخص فوي أيوام أ  وقد  ر في حقه عنايات ال تحصىظهإلى المحضر المبارك أ وفاتهخبر 

وو مووا ذكوور الجمووال المبووارك اسووم نبيوول قووائن بعوود وفاتووه عنوود كوول مناسووبة وكووان  اوكثيوور  .  ىشووت   احياتووه ألواح 
يقانه وانجذابه بمعنى أن هذا الشوخص كوان منجوذب   ور حضورة بنفحوات هللا قبول ظهو احضرته يذكر إيمانه وا 

طوبى له وحسن م ب! بشرى له من هذه الموهبة الكبرى! ويخوتص هللا بفضوله .  له الفداءاألعلى، روحي 
 من يشاء.
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 سيد محمد تقي المنشادي آقاجناب  (18)

 هو هللا

فحة الرحمانية إلى مشام حضرة السيد تقي المنشادي وهو في عنفووان شوبابه فوي قريوة رف الن  وصل ع   
ق فيووه وشووملته التوفيقووات السووبحانية، وخلوو ربانيووة وقلبووه نووورانيكوول أفكوواره .  اصوورف   امنشوواد، فأصووبح روحاني وو

ده ه وأوالك أملكوه وأقربائور  جور مسوقط رأسوه وت والنداء السماوي عظيم الوله والطورب حتوى سواقه ذلوك إلوى ه
حور حت به يد المسير إلى الساحل، فركوب البوهام كالتائه في الصحارى وطوى القفار والفيافي إلى أن طو  

وجه إلى بلودة عكواء ق  حيفا حيث نزل ومنها ات  إلى ميناء  د إلوى ولموا فواز بالتشورف عوا.  د التشورف باللقواءص 
لوك البركوة ليبيع فيه بعض السلع، وكان يقنع بالربح القليل وقد شملته فوي ذ اصغير   احيفا وافتتح فيها حانوت  

ن فكووا.  لووواردين موون األطوورافى الزائورين اوالنعموة وأصووبح محووط  رحووال األحبوواء فوي تلووك المدينووة وبيتووه مووأو 
نوه مون ه مقوامتهم في حيفا، وكان الكل يلهج بحمده وشكره علوى موا آلآقاة   لهم الوالئم مد  يحتفي بهم ويهي  

إلوى  ل للمسوافرين أموور السوفر حوال عوودتهمعن كل هذا، يسوه   ل  عظيم الحفاوة واإلكرام والق ر ى وكان، فض
م    وأنوويط بوووه إرسووال األلوووواح.  ال تضووارع ، بووقخلص تووام واسوووتقامةلهوووم كوول مسوواعدة ممكنوووة اأوطووانهم مقوود  

 وجميع العرائض ،المباركة إلى أربابها في مختلف األصقاع
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.  توأخير دون  سوة بكول أمانوة والواردة من الجهات كانت تأتي بعنوانه ويقوم هو بقيصالها إلى الساحة المقد  
ي هووذه ث ارتاحووت موون عملووه الضوومائر إذ كووان يووؤد  لوويس بالقليوول بحيوو افووي أداء هووذه المهمووة زمن وو واسووتمر  
واشتهر بذلك في جميع األقطار وشوملته ألطواف  اأمين   اة بطريقة محكمة وكان في هذا السبيل معتمد  المهم  

لقو االجمال المبارك حتى أصبح معدن العدل واإلنصاف مجورد   د خشوونة العويش وتعوو  .  ة دنيويوةعون كول ع 
فوي أغلوب  افوي غرفوة مكتفي و ايسوكن منفورد   ،لوم يوركن إلوى الراحوة والمورح.  موهد فوي طعاموه أو نو وعدم التقي و

غير أنه كان كالمواء المعوين .  وينام في ركن من أركان غرفته ،وجبات طعامه برغيف من الخبز بل إدام
.  ام الشوهي  م لهوم أنوواع الطعوويقود   ،اوثيور   ا  لمن أراد منهم أن ينام عنده فراش  للمسافرين من أهل البهاء ويهي  

اآلفواق إلوى  ني وربوالروح والريحوان ودام، بعود صوعود  اا باسم الشوفتين حسون األخولق مملووء  كان طلق المحي  
علووى العهوود والميثوواق بدرجووة ال غبووار عليهووا، وكالسوويف القوواطع فووي وجوووه الناقضووين  االمووأل األعلووى، ثابت وو

ول  جوانبهم أو يوجوودوا ث   إلووىالوذين مارسووا جميووع الحيول ليأخوذوه  فوي ثبوتووه ورسووخه علوى العهوود فلوم يفلحوووا  ة  م 
ظهوار المحبوة لوه ومود   هم الموائود وباءوا بالفشل العظيم، رغم ما قدموه لشخصه الكريم مون االحتورام الزائود وا 

شويء  أ مون كولر مون اسوتقامته وأفكواره وتبور  كل ذلك لوم يغي و.  م الفاخر ومواجهته بوجوه باسمةبأنواع الطعا
ووو.  اق اإللهووويعووودا العهووود والميثووو تزلزلوووه وأخوووذه إلوووى جوووانبهم قلبووووا لوووه ظهووور المجووون  محاولوووة سووووا مووونا يئولم 

.  ن جووهر الثبووت وحقيقوة االسوتقامةته وبلبلة أفكاره بل جدوى ألنه كاظهروا له الجفاء وعملوا على مناوأوأ
.  عبود والتعورض لوهة هوذا الي( على منواوأ عثمانالسلطان العديمي الوفاء، قام عبدالحميد خان )من وبتحريك 

 بين الجمهور بأنه واسطة اولما كان السيد تقي المذكور مشهور  
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يصوال العورائض الوواردة مون إرسال المكاتيب الواردة من السواحة المقد   سوة إلوى أربابهوا فوي مختلوف البقواع وا 
و لتوي كوان ة االخارج إلى المحضر المبارك، رأيت أن ال مناص إرساله إلوى پورسوعيد حيوث قوام بونفس المهم 

يؤديها، فقام بوذلك خيور قيوام بطريقوة تخفوى علوى األبصوار واألوهوام وبهوذه الوسويلة خابوت مسواعي عوديمي 
التوي   الدسوائس لودى الهيئوة الحاكموةالوفاء ولم يقع في أيديهم شيء من المكاتيب فساقتهم الخيبوة إلوى دس  

لوك فوي أواخور أيوام عبدالحميود ولموا بت مجيء هيئة من المفتشوين مون اآلسوتانة إلوى هوذه الوديار وكوان ذنس  
علووى أن يشوويعوا بووأنهم سوووف  حضوورت الهيئووة المووذكورة لعووب الناقضووون والمعانوودون دورهووم معهووا وحملوووهم

إلووى فووز ان علووى إلقوواء هووذا العبوود فووي الوويم  أو نفيووه  الهيئووةمت وصووم  .  الشووجرة المباركووة موون جووذورها يقلعووون 
مسووعاهم فووي العثووور  ا مووا عقوودوا عليووه نوايوواهم بعوود أن خووابوهووذ أعمووال صووحراء ليبيووا بشوومال إفريقيووا( )موون

المفتشووين وغيورهم علووى هووذا  هيئووةورغووم التضوييق الشووديد وهجوووم كول خبيووث موون أعضواء .  علوى المكاتيووب
 العبد فكانت حركة المكاتبات جارية باستمرار على ما يرام وبغاية اإلتقان وفق الخطة المرسومة.

والمنشادي قود قوام بموا كل و ن حضرة السيد تقيإوالخلصة،   ة ونشواط عودة سونوات وكوان ف بوه بكول هم 
جميووع األحبوواء فووي كمووال السوورور موون أعمالووه، كمووا كووان المسووافرون ممنووونين للغايووة موون خدماتووه الصووادقة 

منوه األحبواء  ر  وأمضى مودة فوي پورسوعيد لوم ي و.  رين في خجل عظيم من حسن معاملتهوكنت ترى المهاج
و اعظيم   يكابد عناء  كان رورهم وابتهاجهم غير أنه هناك غير ما يجلب س رية ل حورارة الوبلد المصوفوي تحم 

وو وطووأةموون و .  كووه وملزمتووه الفووراشى ذلووك إلووى توع  وأد    رف ووت موون پورسووعيدو .  خلووع ثيابووه الشووديدةى الحم 
 .ساحة الكبرياءالمجيد وصعد إلى جوار  إلى ملكوت الرب  روحه 
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ووالعقوول والن   ة اليتيمووة جوووهرةكانووت هووذه الوودر   بالفضووائل وجميوول الخصووال ممووا  اقووى متحلي ووى وحقيقووة الت  ه 
و.  استوجب حيرة عقول الفحوول مون الرجوال الواحود  ر فوي غيور الحوق ولوم يطلوب غيور رضواء الورب  ولوم يفك 

.  "اوحووالي فووي خوودمتك سوورمد   اواحوود   ارد  و  ان اآلتووي: "حتووى أجعوول أورادي وأذكوواري بيوولااألحوود وكووان مصووداق 
 وعليه البهاء األبهى..  ه بدرياق القرب في ملكوت الجمالتهللا لوعته بفيض الوصال، وشفى عل  بر د 
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 اغ اليزديمحمد علي صب   آقاجناب  (19)

 هو هللا

هوذا الشوخص الغيوور قود كشوف  إن  .  صوباغ اليوزديمحمود علوي  آقواكان جناب  المهاجرين من جملة
 الرتياب وتحرر من األوهام ثم هرع إلى ظول رب  الحجاب في العراق وهو في شرخ الشباب، وخرق ستار ا

وو.  األربوواب ه كووان علووى جانووب عظوويم موون الووذكاء وصووداقة فووي الظوواهر غيوور أن وو اأمي وو امووع أنووه كووان شخص 
 بووين االوووداد، وفوواز بشوورف اللقوواء والمثووول بووين يوودي جمووال القوودم بواسووطة أحوود األحبوواء وهووذا جعلووه معروف وو

ح لمبارك فوي كول صوبااالحضور سكنه بجوار بيت المبارك فكان يتشرف بخذ مأواه وماألغيار بمعتقده، وات  
وو.  ومسوواء وو اوأمضووى أيام  ك الموكووب المبووارك موون حووان تحوور   ولمووا.  منشوورح الصوودر نوواعم البووال اكثيوورة فرح 

بنوووووار محب وووووة هللا إلوووووى أن وصووووولنا مدينوووووة  ل  بشوووووغف زائووووود مشوووووتع الموكوووووب الزماسووووولمبول  ابغوووووداد قاصووووود  
لموذكور امحمود علوي  آقوافتنا الحكومة بالذهاب إلى أدرنه، فتركنوا إلى أن كل  نا بها العصا القسطنطينية وألقي

ذلووك،  ة االلتجواء إلوى الغيور وموا إلوىن وؤ  عبوور األحبواء ومورورهم ويكفويهم م   فوي القسوطنطينية ليباشور مسوألة
 وال جليس ال صاحب وال مؤنس اوحيد   اد بعد رحيلنا عظيم المتاعب والمشاق إذ كان فريد  وتكب  
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م علوى هوذا الحوال عوامين كواملين ثوم حضور إلوى أدرنوه والتجوأ آقا.  ن يشاطره األتعاب أو يرثي لحالهوال م
وو ووو ال  جووووا اإلووى الجووووار المبووارك واشوووتغل بائع  ووو.  فووي أنحووواء المدينووة ايبيووع بعوووض السوولع حائم  بحووور  ا فووارولم 

كوان الحبيوب الموذكور فوي  نا إلى عكاء،مسالك وعمدت على نفيقت الحكومة على األحباء الالطغيان وضي  
موة بهوا واشوتغل قام مدة في السجن األعظم إلى أن صدر له اإلذن بالذهاب إلى صويدا قصود اآلآقاتنا و معي  

االعتبوار فوي نظور حول  م حول  حت لوه الظوروف، و موا سومفيها بالتجارة، وصار يذهب إلى عكواء للتشورف كل  
ره الأهالي صيدا بدرجة ي   و از  قوم حوق قودر وعواش معوز  غبط عليها وقد  وبواآلخرة عواد إلوى عكواء بعود  اومحترم 

وقوووع المصوويبة الكبوورى )انتقووال حضوورة بهوواءهللا إلووى عووالم األسوورار( وقضووى البقيووة الباقيووة موون أيووام حياتووه 
من سواحة  اب  عنه وكان مقر   امنه وراضي   ارة، روحي لتربتها الفداء، وكان الكل مسرور  بجوار الروضة المطه  

الحسورة علوى يصوطلون بنوار  فيوهر أيام حياتوه إلوى أفوق العوزة األبديوة وتورك عا استيفاء بعد وانتقل.  رياءالكب
 فراقه.

وو اكووان هووذا الشووخص طوووال حياتووه مظهوور   عليووه .  اصووبور   ا، وقووور  اشووكور   الأللفووة، حميوود الخصووال، قنوع 
 ه ففي عكاء.أما قبر .  أنزل هللا على قبره طبقات النور من السماء.  البهاء األبهى
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 عبدالغفار من أهالي أصفهان آقاجناب  (20)

 هو هللا

وقد أمضى .  من أهالي أصفهانعبدالغفار  آقاجناب المهاجرين والمجاورين والمسجونين  من جملة 
لد بإلى  حت به يد الترحالبالسياحة والتجارة في بلد الروم وطو   ل  هذا الرجل النبيل عدة سنوات مشتغ

سة، ، إلى الدخول في الساحة المقد  من أهل الصادمحمد علي،  آقاالمدعو  ،مواطنيه العراق فهداه أحد
 محبة فلح والنجاح في فضاءال ساحة حقيقة الموجود ومليك الوجود، فأزاح ستار األوهام وطار بجناحي  

لموهوم اكلمة عليه من عالم ص بمجرد إلقاء التخل   اا كان الحجاب الذي حجبه عن الحق رقيق  ولم  .  هللا
 لطريقإلى حضرة المعلوم ثم سافر معنا من العراق إلى المدينة الكبرى )إسلمبول(، وكان في ا والتجأ

ركية كل ة التلألحباء، ألنه كان يتقن اللغ اللجميع وكان ترجمان   اممازج   اوأمين   اخير أنيس للجميع مطيع  
لسهم، ويجا ن وكان يواسي األحباء في اآلستانةوالريحا ح  و  عنه بكمال الر   ااإلتقان، وقطع الرحلة مرضي  
ش مفت بىفأ.  إلى ميناء حيفا افي أرض السر  )أدرنه( ثم أ خذ معنا مسجون   اونسج على هذا المنوال أيض  

إلى  د في ذلك، وأراد إرساله بالقوةالشرطة إنزاله من السفينة وأمر بقرساله إلى جزيرة قبرص، وشد  
 وألقى ابدالغفار ذلك ضاق ذرع  ع آقافلما رأى جناب  ،قبرص
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ه المأمور، عديم الحياء، مما حدث وباآلخرة انتشلوه من البحر بنفسه من سطح السفينة إلى اليم ، ولم يتنب  
اغوستا في أنحاء وسجنوه في الباخرة وأرسلوه بكل عنف وتجب ر إلى جزيرة قبرص وسجنوه بمقاطعة م

من  ال  ى نفسه عبدهللا بدمن الفرار وذهب إلى عكاء وسم  ، بأي وسيلةن، أما هو فقد تمك  .  الجزيرة
في روح  ابة في ظل العناية المباركة هادئ  وعاش عيشة طي  .  الشرطة والعيون  عبدالغفار لينجو من شر  

وريحان إلى أن صعد الني ر األعظم إلى األفق األعلى فتبلبل وارتبك وأحاطت به األحزان من كل 
في مخالب  اهناك واقع   اق والحيرة وما لبث أن سافر إلى الشام وأمضى أيام  الجهات واستولى عليه القل

فأرسلنا جناب الحاج عباس  احتى وقع مريض   امغموم   اواألحزان وكأنه في مأتم ليل نهار، مهموم   اليأس
ليعوله ويواظب على معالجته ومواساته، فبذل هذا األخير كل ما في وسعه في معالجته وكان يخبرنا 

 حالة ذلك المريض. نع اي  يوم

ويبدي له أن منتهى آماله أن يطير إلى  عبدالغفار يحادث الحاج عباس آقا وباإلجمال، كان جناب 
نه إ، اق  ح . وفارق كل عارفيه اومهاجر   ااآلفاق غريب   ني رعالم األسرار إلى أن حان حينه ورحل إلى ساحة 

 البهاء عليه الثناء، وعليه.  م القلب وعلى خلق عظيمسلي اصبور   ان العريكة حليم  كان حلو الحديث لي  
 رت أرض الشام بمواراته في تربتها.وقد تعط  .  األعلى العلي هاألبهى، وعليه الرحمة من رب  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 79 

 علي نجف آبادي آقاجناب  (21)

 هو هللا

ما لبث هذا الشاب الروحاني .  مهاجرين والمجاورينعلي نجف آبادي، في عداد ال آقاكان جناب،  
لم م الطور، وفاز بعهور، وأبصر أنوار ظهور مكل  سمع نداء الرب الغفور حتى ثمل من الجام الط   أن

ين شاهد أنوار ع بعد أن هرع إلى السجن األعظمو  اليقين، ووصل إلى أسمى مرتبة من رتب حق اليقين،
اشتهر و بعض السلع ببيع  ل  سة، مشتغفي ضواحي المدينة المقد   ال  من الدهر متجو   اأمضى حين  .  اليقين

، ال تناهيةمة ع إلى هللا بمظلومي  ل والتضر  ل، وشعاره التبت  كان ديدنه التوك  .  باسم "الكاسب حبيب هللا"
واكتسب رضاء جميع األحباء، وفاز .  ر، حميد األخلق، مألوف األطواريعلو له صوت، كثير الصب

ه   حينه ولما شعر بدنو  .  بالرضاء والقبول من ساحة األحدية و ع  تام، اإلحساس بحسن الخ ودب  في ر 
ل لجلياع للرب شديد والزم التضر   ومرض   سة )مدينة السجن األعظم( وهو في وهن  ذهب إلى المدينة المقد  

هذا  ى عنس األخير وانفتحت له أبواب الصعود إلى الملكوت األعلى، فتخل  ف  إلى أن لفظ الن   انهار   ل  لي
 .اهرالعالم الط   ه إلىوتوج  العالم الترابي 

ر، وفي  آقاكان    علي نجف آبادي رقيق الحاشية دائم التنب ه والتذك 
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، رك وهوو علوى هوذا الحوال موأواه فوي هوذا العوالم، وت وس  ن وأواخر أيامه، انقطع عما سوى هللا وتنوز ه عون كول د  
ر بصووره ة موون العفووو والغفوور ه بنفحووة قدسووي  ر هللا مشووام  عط وو.  وضوورب فسووطاطه فووي العووالم العلوووي  ان، ونووو 

وعليوووه .  ة تعبووق موون ملكووووت األبهووىبمشوواهدة الجمووال فوووي ملكوووت الجوولل، ورو ح روحوووه بنسوومات مسوووكي  
 ب الطاهر في عكاء.قبره الطي  .  التحية والثناء
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 جناب مشَهدي حسين ومشهدي محمد األذربايجانيين (22)

 هو هللا

ن المباركووان موون أحبوواء أذربيجووان، هووذان الشخصووا.  المووذكوران همووا فووي عووداد المهوواجرين والمجوواورين 
رب، وأحكمووا أسوواس الثبوووت قوواالمعووارف واآل وابتعوودا عوونا خطوووة إلووى األمووام وهمووا فووي موطنهمووا يوووقوود خط

ي الصودق ن، وكانوا حليفوواالستقامة وفر ا من حجبات األوهام، وخر ا بعناية مليوك الوجوود وألطافوه م سواجدي  
، ن بنووور الهوودىوالتفوواني، مظهوور ي  التسووليم والرضوواء، منجووذبي   التووام والصووفاء الخووالص، وفووي منتهووى الفقوور

ا رحالهموا مون أذربيجوان إلوى أرض السور و .  ن بالبشارات الكبورى مستبشري   ق قور موا مودة فوي مدينوة آقاثوم شود 
 كوون علوىويب.  ل وفوي أثنواء الليول بالبكواء والعويولع والتبت ون أثنواء النهوار بالتضور  وضوواحيها مشوتغلي   كليسا
ي فووولووم يوودخل عكوواء أيووام السووجن الشووداد ولووذا لووم يعووتقل وعاشووا  ونحيووب   أنووين   بكوولاآلفوواق  ني ووريووة مظلوم

والوووذي سووبب مجيئهمووا إلووى هووذه البقعوووة .  الوودمع موون آماقهمووا ن ولوووم يجووف  ن محتوورقي  بقلبووي   ءضووواحي عكووا
عبوواد موون نهمووا فووي الحقيقووة لشخصووان نفيسووان و إ.  وصووول الخبوور الصووحيح موون عكوواء إلووى تلووك الجهووات

 هما يعجز عنه الوصف واستقامتهما ال تضارع.صفاء قلبي  .  الجمال المبارك الصادقين
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ووأ ن بفلحووة األرض وغوورس األشووجار موون الووزمن فووي بسووتان الفووردوس خووارج عكوواء مشووتغلي   امضوويا ردح 
ووو.  ن م علوووى موووا وفقهموووا لهوووذا العمووول وكتوووب لهموووا الوصوووول إلوووى جووووار العنايوووةن شووواكري  حامووودي   ا ا كانوووولم 
وكوان ذلوك فوي أوائول أيوام  لوم يقويوا علوى تحم ول حورارة هوذه الوبلد ن على برودة الهواء فوي أذربيجوانمتعودي  

ى ب مرضوهما بوالحم  والمياه ثقيلة غير صالحة للشرب وكل هوذا سوب   اورودنا إلى عكاء إذ كان الهواء وخيم  
لهموا لشوديد سواط واالنشوراح وكوان تحم  المحرقة والمطبقة فصبرا صبر األبطال على ما انتابهموا بكموال االنب

عوون العطووش ومووا كووان فووي المدينووة موون اضووطراب  ل  مووع ارتفوواع درجووة حرارتهمووا فضوو اعجيب وو االموورض أموور  
بشووارة هللا وبينمووا همووا علووى هووذا الحووال موون بن ن وفووي سووكون تووام مستبشووري  ي  وانقوولب وكنووت تراهمووا مسووتقر  

ا ان من هذا العالم إلى العالم اآلخر وطارا مون هوذبهما يفر   حان إذح والريو  د والشكر للرحمن بكمال الر  التعب  
الثنواء، أدخلهموا هللا فوي عوالم و الرضووان وعليهموا التحيوة و عليهموا الرحموة .  ة األوراد الباقيوةالقفص إلى جن و
 ران ففي عكاء.ا قبراهما المنو  أم  .  ن في الملكوت األبهىن باللقاء منشرحي  البقاء متمتعي  
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 الحاج عبد الرحيم اليزدي جناب (23)

 هو هللا

موون  ،هووذا الشووخص النفوويس ،ن جنوواب الحوواج عبوود الوورحيم اليووزديالمجوواورين، كوواضوومن المهوواجرين و  
أحوود د وصووالح األعمووال بدرجووة ال يجاريووه فيهووا أهووالي مدينووة يووزد واشووتهر بالزهوود والتقوووى والتقووديس والتعب وو

و أهل وعرفه كه بالديانوة اإلسولمية ومواظبتوه علوى تأديوة الفورائض وانكبابوه علوى العبوادات بلدتوه بعظويم تمس 
ولمووا كووان .  ة والحلووم والرحمووة واإلخوولصال يضووارعه أحوود فووي سوولمة الني وو.  آنوواء الليوول وأطووراف النهووار

وول  أ  "لبيووك" بمجوورد اسووتماعه للنووداء موون الملكوووت األعلووى وصوووت طبوول،  عظوويم االسووتعداد قووال:  )ألسووت   ت  س 
وة فقوام دون محابواة غيور هي وي  اآلفاق بالكل   ني ركم قالوا: بلى( وجذبه إشراق برب   ل علوى هدايوة أفوراد اب وال وج 

ووروه وأصووبح  المبووارك فووي مدينووة يووزد فنفوور أسوورته ومعارفووه واشووتهر بقيمانووه بووالظهور منووه علموواء السوووء وحق 
عليووه  ولمووا ثووارت حفيظووتهم ائتمووروا بووه ليقتلوووه وصووب  .  عليووه موون أهوول الوونفس والهوووى  امووورد أذاهووم مغضوووب  

ه أنوواع العوذاب واألذى موا اسوتطاعوا، ي والن أرباب الحكومة سوياط الجوور والجفواء وأذاقووا هوذا الشوخص سوليم
بالجلد وكانوا ال يفتئون يزجرونه ليل نهار فحملوه ذلوك علوى مبارحوة مسوقط  ابالضرب بالعصي وطور   اطور  

 يداء وقطع الفيافي والقفار وطوى الوهاد والوديان إلىرأسه وهام في الب
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كوول موون رآه أنووه علووى  سووة بعوود أن أنهكووه التعووب وأضووناه السووغب حتووى ظوون  أن وصوول إلووى األراضووي المقد  
ولمووا رآه، وهووو علووى هووذا الحووال، جنوواب الموول محموود .  حووول وشووديد الوووهنمووا اعتووراه موون الن  وشووك الموووت ل  

إحضووار الحوواج عبوود الوورحيم  إلووى عكوواء وطلووب إلووي  أن أعموول علووى حيفووا موون اعلووي نبيوول قووائن سووافر تووو  
فطلبووت موون نبيوول قووائن أن .  المووذكور إلووى عكوواء ألنووه ال يقوودر علووى الحووراك بوول إنووه يعووالج سووكرات الموووت

فرجواني أن يكوون .  سوةيمهلني حتى أذهوب إلوى القصور المبوارك وأطلوب اإلذن بحضووره مون السواحة المقد  
وف  ن   موراده أن يلفوظألن وت الحواج عبود الورحيم قبول وصووله إلوى عكواء ذلك بسورعة مخافوة مو ه األخيور فوي س 

 والتمسوت لوه اإلذن مون الحضوور المبوارك ولموا توم   اهبت توو  فوذ.  هوذه الموهبوة العظموىبها ويفوز عكاء نفس
و يقوو  ع يحملوق بعينيوه وال ذلك أحضرناه ورأيناه في حالة ال تمتواز عون حالوة النوز  ت أن دب و ث  ب ووموا ل  .  اكلم 

و قواء، روح حيواة ة شووقه لل  ت فوي بدنوه، مون شود  ر  فيه روح حياة جديدة من عبيوق نفحوات السوجن األعظوم وس 
 ني ووروفووي صووبيحة اليوووم التووالي وجدتووه فووي كمووال الووروح والريحووان وطلووب منووي المثووول بووين يوودي .  جديوودة

وبعود أيوام .  ذه العنايوة إن شواء هللاسوتحظى بهوسوة و اآلفاق فأجبته أن ذلك موكول لوإلذن مون السواحة المقد  
ولمووا .  المبووارك حتووى انووتعش وشووعر بالحيوواةوصوول إلووى المحضوور أن اإلذن بالتشوورف ومووا  لووه قلئوول صوودر

عاد مون الزيوارة كانوت تلووح عليوه علئوم الصوحة التاموة والعافيوة وموا كواد جنواب نبيول قوائن يوراه حتوى بهوت 
 حباء الصميمين حياة جديدة".ب األه  "نعم إن هواء السجن )عكاء( ي   وقال:

ووإوباإلجمووال،   سووة نوواعم البووال منشوورح فووي جوووار السوواحة المقد   ان الحوواج عبوود الوورحيم قوود أمضووى أيام 
 أوقاته في ا، صارف  امسرور   االصدر، مبتهج  
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عووون  ومووا انقطعووت  .  العبووادات، قليوول االخووتلط بالنوواسعلووى  االتووذكر وتوولوة اآليووات بكوول إمعووان، مواظب وو
إلوى أن وقووع صووعود حضوورة المقصووود،  واسووتمر ذلووك ا نأتيووه بالطعووام الخفيوف علووى المعوودةوكن وو اه أبوود  توقامآل

حتورق الفوؤاد يتحورك فاشتعلت بين ضلوعه نيران الحسرة، وعل نحيبه وأنينه، ولم يجف الودمع مون م قيوه، م
و واسوتمر  .  حركوة الموذبوح ة هوذا العوالم الترابوي لعوودم مفارقو ،اتوهفوي كول أن   ،علوى هوذا الحوال، يسووأل هللا اأيام 

 ل فراق المحبوب.مقدرته على تحم  

التحيوة  عليوه.  ي العزيوز الغفوارع فوي محفول تجل ووفي النهاية انتقول إلوى العوالم اإللهوي )عوالم األنووار( وتمت و
ر هللا مضجعه بسطوع األنوار من ملكوت األسرار.  والثناء! وعليه الرحمة الكبرى ونو 
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   النجف آبادي جناب الحاج عبدهللا (24)

 هو هللا

وآموون وأيقوون  سووة بعوود أن صوود قى األرض المقد  حضوور الحوواج عبوودهللا النجووف آبووادي موون بوولد إيووران إلوو 
فوووي  عنايوووة حضووورة المقصوووود، وعووواش سووواكن القووورار بهوووذا الظهوووور العظووويم، وسوووكن هووواد  البوووال فوووي ظووول

ث لألحبووواء باعوووه، دائوووم التحووود  حسووونة أخلقوووه، ممدوحوووة ط.  المتعوووال اطمئنوووان توووام بألطووواف حضووورة الووورب  
غفول يبالفلحوة والزراعوة ولوم  ل  ة ومكث مدة مشتغثم رحل إلى غور طبري  .  مريةومذاكرتهم في الشؤون األ

م لوق عظويم، ثود بقلوب سوليم وخث بأذيوال التعب و، والتشوب  يالمتعوال ل إلوى العلوي  ع والتوس  ل والتضر  عن التبت   اآن  
وان، وكان يتمت  في جوار حضرة المن  م في الجنينة آقاعاد من الغور و  جهوه و  اع بشرف الزيوارة واللقواء مخلص 

ومفي بحر السورور والحبوور والفورح والمورح،  افي بحر البكاء، وطور   اغارق   اإلى الملكوت األبهى طور    انقطع 
فوي  هووه، حتوى وافواه األجول المحتووم وصوعد و رب و اجي وابعنايوة الحوق، يسوهر لياليوه من ال  عما سوى هللا مشومو 

 عليوه التحيوة.  إلوى ملكووت األسورار احضرة المقصود وذهب من عالم التراب إلوى عوالم األفولك طوائر   ظل  
 ه األعلى.والثناء وعليه الرحمة في جوار رب  
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 محمد هادي الصحاف آقاجناب  (25)

 هو هللا

فوي  اماهر   نكا.  لصحاف وهو من أهالي أصفهانمحمد هادي ا آقامن جملة المهاجرين والمجاورين  
ب ا يتطلوموفوي تأديوة كول  ابوذيل الكبريواء بدرجوة فائقوة، سوريع   اث  متشوب  .  اآلخورينعلوى  اق وومتفو   تجليد الكتوب

ن بارح مسقط رأسه المحبوب وساح في البيداء واخترق السوهول والوديوا.  قوي العارضة امنه عمله، شجاع  
مووا هنالووك موون متاعووب  ل  الووديار مووتحم غيوور عوواب  بوعثوواء الطريووق ومووا بووه موون المخوواوف، وجوواس خوولل

وعكوووف علوووى العتبوووة المباركوووة، .  ة المباركوووة وأصوووبح ضووومن المسوووجونينومشووواق، حتوووى وصووول إلوووى البقعووو
دة واشوتغل بحراسووة البيووت المبووارك وتنظيفوه، وكوونس الميوودان الفسوويح الواقووع أموام الوودار، وغسوول أرضووه المعب وو

لمووا وقووع نظوور المبووارك علووى هووذا الميوودان كووان يبتسووم وك.  حتووى جعلووه فووي رونووق يسوور  النوواظرينباألحجووار 
وو وكووان جميووع .  دان السووجن كووالعروس ليلووة زفافهووا"محموود هووادي جعوول ميوو آقووال بقولووه األحلووى: "إن ويتفض 

فووي تووذهيب األلووواح  الجيووران ممنووونين مسوورورين منووه، وكووان كلمووا فوورغ موون عمليووة الكوونس والتنظيووف يباشوور
ومون الودهر متمت   اين ونووال حى هوذا المونسج علو.  وتجليد الكتب فوي و ة محبووب قلووب أهول اآلفواق، قوابمآل اع 

 لموهبة اطاهر الذيل، صادق القول، مستحق   االحقيقة كان هذا الشخص إنسان  
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نوه قود صوار لوه عاموان إمن استمرار مرضوه الشوديد، وقوال،  اذات يوم، أتى إلى هذا العبد شاكي  .  الوصال
وى واالرتة الحم  وهو يعاني شد   وكانوت .  وحبووب الكينواسووى المسوهلت  اعاش وأن األطباء لم يعطوه علج 

وو ووالحم  وصووف لووه نفووس العوولج، إال أن الموورض لووم ينقطووع  اثووم تعوواوده، وكلمووا استشووار طبيب وو اى تنقطووع أيام 
 األنفووس، وأراد توودبير أمووره، فقلووت لووه: "موواذا مباشوورة أعمالووه إال بشووق   ى م الحيوواة وأصووبح ال يقووو ة فسووئبالكلي وو

تأكل؟ وماذا تطلب مون الطعوام وتشوتهي أكلوه؟" فقوال: "يوا مووالي ال أدري!"، فأخوذت علوى سوبيل الممازحوة 
ووك، فقووال: "هووذا طي وو بشوورط أن يكووون مووع الثوووم  بأسوورد لووه أسووماء األطعمووة إلووى أن ذكوورت لووه مطبوووخ الك ش 

وو.  المقلووي" ليوووم التووالي وقووال: "يووا إذا بووه قوود حضوور إلووي  فووي ا.  زوه وأحضووروه لووه تركت ووه وانصوورفتفلمووا جه 
ك فنمت نوم   حفة  من الك ش   ."حتى الصباح اسبات   اموالي تناولت ص 

وذات يوووم حضوور أحوود األحبوواء وأخبرنووي .  قضووى بعوود ذلووك عووامين فووي صووحة جيوودة وباإلجمووال، فقوود 
انيوة ى المحرقة، فذهبت على التو ألعوده، فرأيت درجة حرارتوه بلغوت الثبالحم   امحمد هادي مصاب   آقابأن 

ب أنوه قود جور  ى وروى نوه لموا شوعر بوالحم  إواألربعين وكان ال يعي، فقلوت للحاضورين: "مواذا فعول؟" فقوالوا، 
بوث وموا لك مع الثوم المقلي، فأحضرنا له ذلك، فتنواول منوه حتوى اموتأل ش  في مثل هذه األحوال مطبوخ الك  
ول قلت: "بما أنه قد أكثور مون تنوا افتحي رت من صنع القضاء والقدر، وأخير  .  حتى صارت حالته كما ترى 

المسهلت وغيرها طوال العامين المنصرمين وكانت معدته خالية وهو محمووم وبوه رعشوة، وتنواول الطعوام 
فقوووال .  ن بووواب أولوووى أن ال يتنووواول الكشوووك"، فلعوووب ذلوووك دوره فحووول  بوووه موووا حووول  إذ كوووان مووول  كالكشوووك موووث

 الحاضرون: "هكذا كانت
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ل، وضوواعت فرصووة المعالجووة ، قوود سووبق السوويف العووذفباالختصووار.   البوود نافووذ"أحكووام القوودر، وقضوواء هللا
 وانتهى األمر.

وو  ر القلووب ني وور الفووؤاد، زكووي ة سووامي المقووام، طوواهكووان هووذا الشووخص قصووير القامووة، ولكنووه عووالي الهم 
احة موون سوو اموون جميووع األحبوواء مقرب وو امهووا لوودى العتبووة المباركووة محبوب ووآقاة التووي وكووان طوووال الموود  .  الووروح

 ابود  عالكبرياء، وكان الجمال المبارك يبتسم عندما يحادثه، كما كانت تفويض عليوه العنايوة وهوو بودوره كوان 
 فود المرفوود! بشورى لوه مون هوذا الوورد الموورود!طووبى لوه مون هوذا الر  .  ال يرضى غير رضواء الحوق اشكور  
 ر.مشكو  ل هللا منه كل سعي  هذه الكأس مزاجها كافور! وتقب   اهنيئ  
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 ميرزا محمد ُقلي آقاجناب  (26)

 هو هللا

اشووتهر هووذا .  ميوورزا محموود قلووي أحوود أخوووة الجمووال المبووارك الصووادقين المخلصووين لحضوورته آقوواجنوواب 
 ى فوي حضونه وهو في سن الرضاع فترب ودتوفى وال.  ده منذ طفولتهته وعدم تقي  الشخص رفيع المقام، بحري  

اف فووي وترعوورع فوي مهوود األلطوو المباركووة،بقطاعوة األواموور  امتمسووك  األفكووار  بتوافووه ال  بواشووغل نلووم ي.  العنايوة
الوحيووود فوووي  الشووواي سووواقيكوووان هوووو .  أيوووام وجوووده فوووي العوووراق بعنايوووة ني ووور اآلفووواق كووول ال  بوولد إيوووران مشووومو 

وول  والترحووال، دائووم الصوومت والسووكوت، ثابت وو  امسووتقيم   االمحضوور المبووارك، وقوود الزم الجمووال المبووارك فووي الح 
"، مشومو ل  على عهد "أ ت  موال جبوالمثول بوين يودي  اف  وكوان ليول نهوار متشور  .  طوائفلل   ابوالعواطف مصودر   ال  س 
و االقدم، موصووف   ى وصول علوى هوذا المنووال حتو ال الشودائد فوي جميوع المووارد، وموا زال ناسوج  بالصوبر وتحم 

حيود بول، وكوان هوو الو ب المبارك فوي األسوفار مون إيوران إلوى العوراق فوقلى اسولمإلى أوج القبول والزم الرك
و يوان في الطريوق لجموال القودم، والخوادم الخواص لحضورته بكول إخولص وهم  ة ونشواط ال الذي ينصب الص 

عي ووة حضوورة مواسووتمر علووى هووذا الحووال فووي اسوولمبول وفووي أرض السوور  إلووى أن ذهووب فووي .  يدركووه الملوول
 ونص  الفرمان الملكي على.  االلمثال إلى السجن األعظم منفي  
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سواء أكان في حال التعب الشاق أو الوهن والمرض  ار حاله أبد  ولم يتغي  .  دينلمؤب  نه من المسجونين اأ
ا سوى الحق، عم   اأو في الصحة التامة، ولم ينطق بغير الشكر لأللطاف اإللهية، فارغ القلب، منقطع  

 افائز   ايدي الجمال المبارك، محفوظ  في عدوه ورواحه بالمثول بين  اع  بالحمد والثناء على هللا، متمت   ال  مشغو 
عن  اعلى العهد والميثاق بعيد   اراسخ   اودام، بعد صعود محبوب القلوب إلى عالم اإلشراق، ثابت  .  باللقاء

ح ض في وعظ من أ ل ف   اع ال يألو جهد  ل والتضر  على التبت   اكل مكر ونفاق، مثابر   .  صحه الن  السمع وي م 
ق هد في الدنيا ولم يذ  لته فز  الصعود المبارك، ولم تبرح ذكرى أيام المبارك عن مخي   ر كل التأثر بعدوقد تأث  

لى جمر ع اب  عزلته ومأواه، متقل  حل  في م اثاوي  بصحبة أي إنسان، والتزم الوحدة  ولم يعبأ اللراحة طعم  
ر إلى العالم واستولى عليه الضعف ووهن منه العظم إلى أن دنا حينه فطا.  االحتراق من ألم الفراق

 اإللهي.

فوي  بيور ففوي قريوة النقأموا رمسوه المنوو  .  مة في حديقة الرضووانعليه السلم وعليه الثناء وعليه الرح
 ا.ضواحي بلدة طبري  
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 أحمد  جناب أستاذ باقر وجناب أستاذ (27)

 هو هللا

ان الشوقيقان كان هوذ.  اب األستاذ باقر واألستاذ أحمدخوان نجاران هما جنكان في عداد المهاجرين أ 
ماع صل وهما من أهالي كاشان، يشد الواحد منهما أزر أخيه منذ اعتنقوا األمور إذ آمنوا بمجورد سواأل طيبي  

وول  أ  –النوداء وخطوواب  ول  )أ   -ت  س  تووى حد واالبتهووال فوي التعب وو اشوتغل فووي بلوودتهما زمن ووكم( فقوواال: "بلووى" واب  بوور  ت  س 
ا واحترمهمووا األحبوواء واألغيووار، واشووتهر .  ار علووى علووميل البهوواء أشووهر مون نووإلووى سووب اهتوودائهماأصوبح أموور 

وو.  باألمانوة والزهوود والتقوووى بووين الجميووع لعووراق ا المسووالك، هوواجرا إلووى قواا تطوواول عليهموا األعووداء، وضووي  ولم 
ع لتضور  ل واهما شخصوان مباركوان، أمضويا أوقاتهموا فوي العوراق بالتبت و، إن  احق  .  في ظلل المبارك واستظل  
 .واالبتهال

بعود ذلوك ذهوب .  الموصولفوي بلودة  اذهب األستاذ أحمد إلى أدرنه، أما أخووه فبقوي فوي العوراق مأسوور   
األستاذ أحمد فوي معي وة الجموال المبوارك إلوى السوجن األعظوم، وموا لبوث أخووه أن هواجر مون الموصول إلوى 

عودا ارة فوي عكواء، وابتصوا مون كول قيود، واشوتغل بالتجوعكاء، فالتحق بأخيه والتج  إلى ساحة األقدس وتخل  
 رانن، على كمال اإليقان واالطمئنان، يعاشري  ن موق  عن القاصي والداني، وعاشا في رحاب الرحمن ساكتي  
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المنوون أخواه  األسوتاذ بواقر وبعود قليول اختطفوتثوم وقوع صوعود .  لروح والريحوان فوي جميوع األحيوانبا الكل  
 األستاذ أحمد.

ن عي  ن متضور  ن شواكري  ن صوابري  ن راسوخي  ن ثابتي  ن موقني  ن كانا مؤمني  ن األخوي  ن هذي  إومختصر القول،  
ولوم يحصول منهموا أدنوى قصوور أو فتوور طووال .  حضورة الكبريواء فوي كول األحيوان ن إلوىن متوجهي  مبتهلي  
د وقود بكاهموا، بعوو.  ن مون الكوأس الطهوورمتهموا فوي السوجن، وكانوا فوي كموال الفورح والسورور، ثملوي  آقامودة 

عفووو وأدميووت قلوووبهم وازداد حووزنهم عليهمووا، ومووا وسووع الجميووع إال أن طلبوووا لهمووا ال األحبوواء جميووعموتهمووا، 
سووعاف، مووا مشوومولين باأللطوواف ومؤيوودين باإلوالمغفوورة موون ألطوواف الجمووال المبووارك، وكانووا فووي أيووام حياته

 ي.العالم األبد لسفرهما األخير إلى اعنهما فاكتفيا بهذه العناية زاد   اوكان الجمال المبارك راضي  

.  عليهمووا البهوواء األبهووى وعليهمووا الرحمووة موون ألطوواف الكبريوواء ولهمووا مقعوود صوودق فووي ملكوووت األبهووى
 أما قبراهما ففي عكاء.
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 محمد حناساب آقاجناب  (28)

 هو هللا

قووودماء يعتبووور مووون جملوووة المهووواجرين ومووون محمووود حناسووواب  آقووواالرجووول الجليووول جنووواب مووون أصوووفهان  
مووض بصووره عوون العووالمين وأسوورع إلووى أغ.  بدايووة اإلشووراق بمحبووة ني وور اآلفوواقاشووتهر موون قوود األصووحاب، و 

م الحيا امه ومشو اكوان قلبوه نوراني و.  ة من النفحة المسوكيةجمال محبوب األرواح، دون صبر أو فتور، وتنس 
ووو االكثيووورون، وكوووان صوووادق   ، واهتووودى بواسوووطتها، وأذنوووه واعي ووواب ووومعطووورة، وبصوووره ثاق  فوووي هوووذا األمووور امخلص 

 اب ووأد ت الظوروف إلوى أن أصوبح مقر .  لمشاق، ولم يعتره فتور أو قصوورما أوذي وتحمل ا اعظيم، وكثير  ال
وو حوول  لوودى سوولطان الشووهداء وم  ااالعتموواد لوودى محبوووب الشووهداء الووذي ائتمنووه فووي جميووع األحوووال، ودام موفق 

ءه عنوه إذ هور سولطان الشوهداء رضواموا أظ اكثيور  .  بوالعون والعنايوة الربانيوة ايد  مؤ  ال  طوا افي خدماته أعوام  
كان من النفوس المطمئنة بول الراضوية المرضوية، مون الخل وص فوي ديون هللا، المخلصوين فوي محبوة حضورة 

بنيووران  ابقووي فووي أصووفهان محترق وو.  معاملووة، عووذب الحووديث حلووو المقووالالكبريوواء، حسوون األخوولق، طيووب ال
لووى سووجن عكوواء وفوواز بشوورف اللقوواء، واشووتغل بكوونس هوواجر إ االفووراق بعوود استشووهاد سوولطان الشووهداء، وأخيوور  

 االنفس، ورفيق  سليم  ابذلك، وكان حليم   االعتبة المباركة مفتخر  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 95 

الحتراقووه بنووار الفووراق بعوود وقوووع المصوويبة الكبوورى لصووعود الجمووال  المعاشووريه، لووم يهوودأ آن وو ا، ونووديم  امحبوب وو
، امنتحب وو اوم فووي أنحوواء البيووت المبووارك باكي ووفووي األسووحار ويحوو ، روحووي ألحبائووه الفووداء، وكووان يقوووماألبهووى

وو.  المناجوواةبووتلوة  ل  تجووري دموعووه كالسوويل الجووارف، مشووتغ رفيووع الجانووب، لووم يقووو علووى  اولكووم كووان مقدس 
 ترك جسمه الفاني وانتقل إلى عالم األنوار، محفل تجلي الرحمن..  تحمل الفراق من شدة االحتراق

ر هللا جدثووه بووأنوار سوواطعة موون م  لكوووت الغفووران، ورو ح هللا روحووه فووي بحبوحووة الجنووان، وأعلووى هللا نووو 
 ر ففي عكاء.أما رمسه المنو  .  درجاته في حديقة الرحمن
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 جناب الحاج فرج هللا الت فرشيحياة  (29)

 هو هللا

طيوووب الووونفس فقووود انقطوووع هوووذا الرجووول .  شوووي مووون المهووواجرين والمجووواورينجنووواب الحووواج فووورج هللا التفر  
 اآقوه الجليول )دأرض السور  بصوحبة والومبوارك منوذ عنفووان شوبابه، وهواجر مون إيوران إلوى لعبودية الجموال ال

 فوي اور  لشودائد، صوبفوي ا ال  فوي محبوة الجموال المبوارك، حموو  اراسوخ   اثابت و اموقن و االوذي كوان مؤمن و لطف هللا(
وو وو.  حطووام الوودنيا وزخووارف هووذا العووالمعوون  اات، بعيوود  الملم  ووار حضوورة األفووي جووو  اأمضووى أيام   احديووة، قنوع 

لعوالم ابجناحي التوذلل واالنكسوار إلوى هللا مون هوذا العوالم الفواني إلوى  ، في نهاية المطاف،طار للغاية حتى
 ودفن بمدينة أدرنه. األبدي

إلوى هوذا السوجن األعظوم  ه األعوداء موع الجموال المبواركم بأدرنوه حتوى نفواآقوارج هللا، فقود أما الحواج فو 
ووو.  )عكووواء( محمووود علوووي  آقوووا، سووواهم فوووي شوووركة تجاريوووة موووع جنووواب ةة معيشوووته الضووونكولموووا انفرجوووت أزم 

فر لوه الجموال المبوارك بالسو أذنلويس باليسوير، إلوى أن  افي رغد من العيش زمن   اوعاش مرتاح   األصفهاني
.  نم إلوى أن حوان حينوه، فطوار إلوى حديقوة الغفوران بجووار رحموة ربوه العزيوز المنواآقواإلى بولد الهنود حيوث 

طوووال  هوذا العبوود، عبود العتبووة المباركوة، جميووع األحبوواء فيموا أصووابهم مون البليووا والرزايوا، وكووانوقود شووارك 
 بألطاف الجمال المبارك ال  أيام حياته مشمو 
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.  شور األحبواء ويجالسوهم بقلوب سوليممون األصوحاب، يعا ابالعناية اإللهية التي ال نهاية لهوا، معودود   امسرور  
 على البليا في سبيل هللا. اراضي   اه، شكور  ع نحافة جسمه ووهن عظموكان م

أموا قبوره الطواهر ففوي .  مون السوماء، وعليوه البهواء األبهوى عليه التحية والثناء، ولوه العطيوة والبركوات 
 في الهند.مدينة بمباي 
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خوانه آقا (30)  إبراهيم األصفهاني وا 

 هو هللا

خوتوه أموع  كان يقيم.  يه التحية والثناءاألصفهاني علإبراهيم  آقاكان في عداد المهاجرين والمجاورين 
محمود رضوا،  آقوامحمد علي، في دار عمهم المفضال جناب  آقاو حبيب هللا  آقامحمد صادق و  آقاالثلثة، 

ة وفووي لووين للمحبووة، وكووالورد فووي اللطافوو ال  كطيووور المحبووة فووي عووش واحوود مثووا يعيشووون  الشووهير بووالعريض،
ونووه دار مجوواورة لوودارهم، لووذا كووانوا ير  ل المبووارك العووراق سووكن فوويلمووا شوور ف الجموواو .  العريكووة ال مثيوول لهووم

وو عبووره وموروره وقودعنود  فوواق، وبهورتهم طلعوة محبووب اآل ارويود   االمبوارك رويوود   السولوكهم فوا بحبوه وجوذبغ  ش 
هوم و وموا أن وصولوا إلوى بواب دار المبوارك .  هداية طالبين لأللطاف والعنايةفأصبحوا متشوقين إلى زالل ال

ن وووا بئق النعمووان تووتألأل وجوووههم موون األنوووار السوواطعة موون الجبووين المبووارك، حتووى كشوقا  طلعووة جمووالأنهووم ج 
.  الوووروحو وفوووازوا بمقصوووود القلوووب  أن يتبل غووووا الكلموووةوموووا لبثووووا أن انكشوووف عووونهم الحجووواب دون .  المحبووووب

تبلووويغهم، فصووودع المووودعو ميووورزا جوووواد الترشووويزي أن يوووذهب إلوووى دارهوووم قصووود  جموووال القووودمأمووور  ذلوووك دوبعووو
 اآقالسووتعدادهم العجيووب، مصوود توورددوبمجوورد إلقوواء الكلمووة علوويهم أذعنوووا لألموور دون .  الموومى إليووه بوواألمر

 قوله تعالى في القرآن: "يكاد زيتهال
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القورب واالقتوراب  لوديهم اشوتعل حوين سوتعداداليعنوي أن دهون ا.  ولو لم تمسسه نار نور على نوور"يضيء 
والقاتبليوووة للهدايووة تصووول إلوووى درجوووة  االسوووتعدادأن  أيالنووار؛  هصووولرواح ولووو لوووم تن مقصوووود القلووووب واألموو

وووو.  تسووووطع فيهووووا نووووور الهدايووووة دون إلقوووواء الكلمووووة ، أن هووووؤالء النفوووووس الزكيووووة كووووانوا فووووي غايووووة الثبوووووت احق 
 واالستقامة والتوجه لحضرة األحدية.

مبووووارك موووون العووووراق إلووووى ب المحموووود صووووادق، فقوووود سوووورى بجوووووار الركوووو آقوووواأمووووا األخ األكبوووور، جنوووواب 
 أموا.  يحان في جوار حضرة الرحمنور  ح  و  في سرور وهناء ور   االقسطنطينية فقلى أرض السر  وقضى أيام  

ووتووه وصووبره وشووكره م فحوود ث عنلمووه وسوولمة طوي  ح   ، فكنووت تووراه دائم  وو اهووا وال حوورج  ووب اهش  لووب مسوورور الق اش 
 ة، أذن لووه بووالعودة إلووى العووراق، حيووث تقوويم عائلتووه،وبعوود موود.  منجووذب  إلووى طلعووة المحبوووبوالفووؤاد بووروح 

الووب ولمووا نشووبت فووي األحبوواء مخ.  وصوورف معظووم أيامووه فووي ذكوور هللا ولووم يفكوور فووي غيوور الحووق سووبحانه
األخووة األربعوة وعمهوم الطواهر فوي عوداد األسورى وسويقوا بكول قسووة وظلوم  االمتحانات وشودة البلووى، دخول

، ذلوووك الهووورم النووووراني ذو القلوووب محمووود رضوووا آقوووا وقوووع عمهوووم واعتسووواف إلوووى الحووودباء )الموصووول( حيوووث
الروحوواني والفكوور السووبحاني والمخلووص المحووض، فووي بووراثن االحتيوواج والفاقووة واإلعسووار الشووديد دون بوواقي 

فعوواش فووي الحوودباء .  األسوورى، بعوود أن كووان فووي العووراق موون ذوي اليسووار هووان  العوويش وفووي رفاهيووة تامووة
بقضووائه، وعكووف علووى حموود هللا وشووكره ليوول  ام راضووي   ااب الصووبر شوواكر  عيشووة ضوونكا غيوور أنووه لووبس جلبوو

مسوه أغ.  محودوداللنهار إلى أن سل م روحه لباريها وتخل ص مون قيوود هوذا العوالم الفواني وطوار إلوى العوالم 
 هللا في بحار العفو والغفران، وأدخله في جنة الرحمة والرضوان، وأدخله في فردوس الجنان.
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ه اإلعسوار بنواجوذمح اآقأما جناب  ومد صادق، فقد عض  غيور أنوه .  اه فوي سوبيل هللا فوي الحودباء أيض 
ى دعووة رب العووزة إذ نوواداه بونفس راضووية مرضوية إلووى أن لب وو الوم يووركن إلوى الهلووع والجووزع، بول عوواش مطمئن وو

خلووي بقولووه تعووالى: "يووا أيتهووا الوونفس المطمئنووة، ارجعووي إلووى ربووك راضووية مرضووية، فووادخلي فووي عبووادي واد
 جنتي".

بعوود أن فووك  موون األسوور، وبقووي حتووى موون الموصوول محموود علووي، فقوود أتووى إلووى العتبووة المباركووة  آقوواأمووا 
 اآلن في سرور وابتهاج في البقعة المباركة ولو أنه كان في عسرة.

ل أما األخ إبراهيم المومى إليه، فقد نوزح مون الحودباء إلوى عكواء واشوتغل بالتكسوب فوي ضوواحيها بكموا
القناعووة والصووبر علووى مضووض العوويش والبليووا، ولكنووه بعوود صووعود حضوورة المقصووود، أخووذ يتقلووب السووكون و 

التوجوه و على نيران الفراق وأخذ منه الهم  والغم  كل مأخوذ وهوو ال يفتوأ يوذكر الحوق بكموال التوذلل واالنكسوار 
نواء أفر خانوة وأمضوى ولما بلغ من الكبر عتي ا ووهن منه العظم، جواء إلوى حيفوا ونوزل فوي المسوا.  إلى هللا

ي فووليلووه وأطووراف نهوواره فووي ذكوور هللا والتضوورع والتبتوول إليووه وقوود اعتووراه االنحوولل فووي األعضوواء موون التوغوول 
إلوووى ملكووووت الووورحمن وانتقووول مووون العوووالم  اريان ووووبووواآلخرة خلوووع قمووويص الجسوووم الفووواني وطوووار ع   ،الشووويخوخة

ر هللا رمسوه بسوطوع األنووار، ورو ح هللا  .في بحر األنوار االظلماني إلى الفضاء النوراني مستغرق    روحوه نوو 
 بنفحات العفو والغفران، وعليه الرحمة والرضوان.

م آقواو  رسلوا إلوى الموصول )الحودباء(وأ   احبيب هللا، فقد كان ضمن الذين أسروا في العراق أيض   آقاأما 
ء مووع وجووود القحووط والغوول مانوهل ذلووك موون قوووة إيولووم يقل و.  فووي خشووونة مون العوويش وكمووال القناعووة ابهوا زمن وو

 قلوب كانت.  على الغرباء لحدباء خاصةالفاحش في ا
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ون رمقهم بالغذاء الروحاني الوذي يشوفي غلوة األرواح، ويوأكلون مون الطعوام  األحباء مطمئنة بذكر هللا، يسد 
ى الجميوع بورداء الصوبر والتحمول والجلو.  الرحماني الذي يشبع القلوب من السغب د العجيوب، ولهوذا قود تورد 

حتى احتار أهل الحدباء في أمر هؤالء األحبواء وكوانوا يقولوون، كيوف أن هوؤالء الغربواء لوم يعتورهم الشوتات 
ن .  م ليول نهوار حامودين هللا شوواكرينأو االرتبواك مموا أصوابهم مون جووراء القحوط والغولء وهوم فقوراء وتووراه وا 

 ب ما هم عليه من الهدوء واالطمئنان.ج  ع  تعجب ف  

حبيب كان له نصيب موفور من التحمول والصوبر علوى الشودائد، وكوان  آقالقول، إن جناب وخلصة ا
 قلبه في غاية البهجة والسرور أليف العزلة عظيم الشغف بالحق.

كان جميع أسرى الحدباء موذكورين فوي الحضوور المبوارك علوى الودوام، وكوانوا موورد األلطواف التوي ال 
ووحبيوو آقوواوبعوود عوودة سوونين انتقوول .  تحصووى علووى أفنووان سوودرة  اب إلووى جوووار الرحمووة الكبوورى، واتخووذ لووه عش 

 بتسبيح الرب الكريم وتقديسه باأللحان البديعة في جنة النعيم. ل  المنتهى مشتغ
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ب بمنصور آقاجناب  (31)  محمد إبراهيم الملق 

 هو هللا

 إن رجول هللا.  إبراهيم النحاس الملقوب بمنصوور محمد آقاكان في عداد المجاورين والمهاجرين جناب 
هذا هو من أهل كاشوان، وقود شواهد وهوو فوي عنفووان شوبابه تجلوي األنووار، وثمول مون جوام الظهوور وسوكر 

دت نووار وق ووولمووا أ  .  بشوووش الوجووهرفيووع الووذوق، رضووية، كانووت حالتووه م.  موون الكووأس التووي مزاجهووا كووافور
اللقواء، وكانوت طباعوه مألوفوة الهداية في زجاجوة قلبوه وروحوه، ظعون مون كاشوان إلوى الوزوراء وفواز بشورف 

ي فووعوواش بووين العووارفين واألبعوودين وفووي بغووداد ، يوونظم الشووعر كعقووود الجمووان، ال  وقريحتووه وق ووادة وفكووره سووي ا
يوة وأتى بأخويه من إيران إلى بغوداد وأخوذ فوي مزاولوة حرفتوه ورفاه.  وسلم يقابل السيئات بالحسنات صلح

الووزوراء إلووى الحوودباء )الموصوول( فووقلى حيفووا، واشووتغل آنوواء  الغيوور، وأصووبح ضوومن األسوورى الووذين أ خووذوا موون
من الطويول نفسه لخدمة األحباء في حيفوا الوز  ام وقف  الليل وأطراف النهار بالتبتل والتضرع والتذكر والمناجاة 

ل فووي حيفووا ورزق سووللة طيبووة وكووان فووي تأه وو.  علووى خدمووة المسووافرين بكوول همووة وخضوووع وخشوووع امواظب وو
وقود رثوى .  أرباحوه علوى األحبواء والمحتواجين ر، باسم الثغر يصرف بكمال الرضاء كولتجدد روحي مستم

 حضرة سلطان الشهداء بعد استشهاده بقصيدة عصماء وتلها في
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وو لووم تتغيوور طباعووه .  أبكووت السووامعين حتووى عوول نحيووبهم نهووا كانووت مووؤثرة بدرجووةإ االمحضوور المبووارك، وحق 
ووفووي  االمألوفووة طوووال أيووام حياتووه مصوويب   وو ارأيووه ول ه  مفتحووة كووالوردة  اعشووقه للحووق وعوواش ضوواحك  فووي  امخلص 

األكموام إلووى أن لب ووى دعوووة داعووي انتهوواء األجوول وهووو فوي حيفووا، فعوورج إلووى العووالم العلوووي وسوورع موون البوورزخ 
 األدنى إلى الرفيق األعلى وصعد من عالم التراب إلى عالم الطهر والنقاء ونصب فيه خيمته وسرادقه.

 م ب، وتغم ده هللا برحمته في ظل قباب الغفران وأدخله في روضة الرضوان. طوبى له وحسن
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 زين العابدين اليزدي آقاجناب  (32)

 هو هللا

ى دعوووة داعووي الموووت وهووو فووي زيوون العابوودين اليووزدي الووذي لب وو آقوواكووان موون جملووة المهوواجرين جنوواب  
نداء الحق فوي بلودة منشواد حيوث  من هذا الشخص المخلص بمجرد سماعهآ.  سةطريقه إلى األرض المقد  

حوه اهتز ت روحوه واشوتعلت نوائرة محبوة هللا فوي قلبوه بوالروح والريحوان وأوقودت شوموع الهدايوة فوي زجاجوة رو 
ت بدرجووة جعلوو زمووام االنجووذاب وانفووك   أركانووهقوود أوجوود الفتنووة واالضووطراب فووي فالعشووق اإللهووي  أمووا.  وفووؤاده

مقصووود واتصوول فووي طريقووه بولديووه اللووذين رافقوواه وكوول أملووه هووذا الولهووان يتوورك وطنووه ويتوجووه إلووى أرض ال
اء خوتلط باألحبومدينة أو بلودة أو قريوة أو قصوبة ي خاطره وكان كلما دخل الوصول إلى ما يبهج قلبه ويسر  

ووغيوور أن ب   ن وأدت بووه وعثوواء الطريووق إلووى الوووه ،هوواد أغرقووه فووي بحووار التعووب والمشووقاتقة وطووي الو  عوود الش 
ووأمووا قلبووه  ،والموورض  شووديدوكووان ه موون المتاعووب فلووم يلحقووه الكلوول وال الملوول، قووامووع كوول مووا آل افكووان منتعش 

وو وو االعووزم قوووي اإلرادة ومووا بوورح أن أخووذ مرضووه فووي االزديوواد يوم  ووة ب  غ  م  لووى وطووار إ يوووم إلووى أن أدركووه الح 
وو.  ايووة موون الحسوورة علووى فووراق محبوبووهم روحووه وهووو فووي غجوووار الرحمووة الكبوورى وسوول   ر لووه ولووو أنووه لووم يتيس 

فووي هووذه الوودار غيوور أن روحووه قوود نالووت فووي الحقيقووة  اتجوور ع كووأس الوصووال ومشوواهدة الجمووال المبووارك عيان وو
 الروح 
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ووقوود  موون الفووائزين و  االريحوان وأصووبح محسوووب  و  كووان هووذا الشووخص الطوواهر غايووة فووي .  أجور اللقوواء ار لووه حتم 
ق ولووم يختوور غيوور عبووادة الحووق ولووم الصوودق والخلوووص واإليمووان واإليقووان لووم يخوورج موون فمووه لفووظ بغيوور الحوو

 يسلك غير طريق المحبة الصرفة واشتهر بحسن النية والصداقة والثبوت على األمر واالستقامة فيه.

سقاه هللا كأس الوصال في ملكوت الجموال وأدخلوه فوي عوالم البقواء وقور ت عينواه بمشواهدة األنووار فوي  
 .  عالم األسرار
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 ديجناب الحاج مل مهدي اليز  (34)

 هللا هو

ولو أن هذا الشخص الفاضل الكامل لم يكن .  كان الحاج مل مهدي اليزدي من زمرة المهاجرين 
ت بقوة آلياافي تفسير  اه  ع األحاديث واألخبار، مفو  في تتب   اغير أنه كان ماهر   ،في الظاهر من أهل العلم

دع واشتهر بالتقديس والتنزيه والتهضار  بيان ال ت   ه في أوقات يصرف معظم.  ةني وروحه رباني  قلبه نورا ،ج 
ظهار العجز واالبتهال إلى الغني المتعال كاشف   ر فصيح برالأل الألسرار وحرم   االصلوات وتلوة األدعية وا 

ت روايااللسان بليغ العبارة في أمر التبليغ يهدي الناس بكل اشتياق يتدفق من فمه سيل االستشهاد بال
 واألحاديث المأثورة.

 انه لما اشتهر في بلدته بالبهائية بين الكبير والصغير واألمير والحقير وأصبح متهم  إى الجملة، وعل 
نة يزد ي مديفة وافتضح أمره بمعتقده الجديد فقام عليه علماء السوء رفع ستار الكتمان والتقي   ،بهذا االسم

على  المينفق العلماء الظولم يوا وأفتوا بقتله وشذ  من بينهم حضرة المجتهد المدعو مل باقر األردكاني
ولديه وهما  افعزم على الرحيل إلى بلد المحبوب مصطحب  .  على مبارحة موطنه هأجبر فتواهم حيث 

ر ك حا دخل مدينة أو بلدة أو قرية قاء( وجناب )ميرزا حسين( وكان كلمحضرة الشهيد المجيد )جناب ور 
 حججمة ال قابليغ ونشر أمر هللا ببالت ل  لسانه عاج
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األحاديث واألخبار الدالة على هذا الظهور مع تفسير اآليات وتأويل  ةيارو ة الواضحة و والبراهين واألدل  
البيانات ولم يضيع دقيقة واحدة في غير ذلك ولم يهدأ ساعة واحدة في نشر النفحات وتضويع عرف 

يصال نفحات القدس إلى مشام العباد وكان يشو   همويحق األحباء محبة هللا وا  على نشر كلمة هللا  ض 
 ليحرزوا قصب السبق في ميدان العرفان.

دائم التوجه إلى الرب الجميل ال يعبأ بحياة  ل  جلي ل  ن هذا الشخص كان رجإومختصر القول،  
حاني فكر رو و كل هم ه لبلوغ الموهبة في النشأة األخرى بقلب نوراني  اصارف   الدنياالنشأة األولى في عالم 

ه في طريقه من طي للصحاري ا ر توهمة سماوية، كابد في رحلته المشاق العديدة مما اعوروح رباني 
 قلبه وتسلق للجبال الشامخات واالنحدار من سفوحها، مع كل هذا، كان يلوح من جبينه نور الهداية وفي

تى وصل حكل السرور  اهاد والوديان مسرور  اجتاز الحدود والثغور وطوى الو  لهذا .  تشتعل نار االشتياق
نإلى بيروت وقد   الب  قعدة أيام وتأججت بين ضلوعه نيران االشتياق وهاج  م فيها قاف المرض منه تمك 

إلى  اعلى االنتظار ببيروت متوجه   و  ق  ولما عيل صبره واصل سيره مع شدة مرضه ألنه لم ي  .  اوقالب  
دماه شديد الرمضاء فقد انسلخ ق ولما كانت نعله ال يقيانه من.  على األقدام اساحة المقصود سائر  
 ل  فقلي ل  عليه المرض الشديد حتى كاد ال يقوى على الحراك ولكنه واصل سيره قلي واشتد  وانجرحت رجله 

 كأس المنون وصعد ك تجر عوهنا المزرعةقصر بالمزرعة بجوار بكل عناء حتى أدرك المكان المعروف 
 وانجذبوأصبح عبرة للعشاق  اقته الصبرأن فرغ من طإلى ملكوت هللا ورجعت روحه إلى بارئها بعد 

 روحه إلى ني ر اآلفاق.

ه اجر عه هللا كأس    شر  افي جنة البقاء وتألأل وجهه نور    قاد  أما .  في الرفيق األعلى وعليه بهاءهللا آقاوا 
 قبره المطهر ففي مزرعة عكاء.
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 ميرزا موسى آقاحضرة الكليم يعني جناب  (34)

 هو هللا

شأ من نللجمال المبارك  الشقيقميرزا موسى عليه بهاءهللا هو األخ  آقاكليم يعني جناب إن حضرة ال
 امتزجت المحبة اإللهية بلبن الرضاعو  –االسم األعظم  –سن الطفولة ونما في حضن تربية جمال القدم 

اف أللطظهر امورد عناية حضرة األحدية وم اوكان دائم   بالجمال المبارك اشديد   اتعل ق   افكان متعل ق  
لبلوغ ا، وما أن وصل درجة لمباركة وترعرعى بعد وفاة المرحوم والده في كنف الحضرة اترب  .  الربانية

ن لبعد عكل ا ايمتثل لألوامر في جميع الموارد بعيد   كان.  حتى ازدادت طاعته وعبوديته للجمال المبارك
م يشغل صب ولاج الوهاج لم يمل إلى الرتب والمناالتفكير في الدنيا وكان بين أفراد األسرة المباركة كالسر 

 ينفك خدمته للجمال المبارك كانت منتهى آماله وغاية مقصده ورجائه مما جعله ال.  قلبه بشتى المقاصد
 ل  مث ،وكلما أظهر بعض أفراد األسرة جفاء  كان هو مظهر الوفاء.  بأية حال اعن الحضور المبارك آن  

 تفع النداء من شيراز فاستنار قلبه بمجرد سماع بعض البيانات من الفممن خمر الصفاء إلى أن ار 
ي فه بنفحة من بستان أوراد الهداية وقام للتو على خدمة األحباء والتفاني وتعطرت مشام   ،المطهر
 اق  ( تعل  بي )يعني بحضرة عبدالبهاء اق  وكان متعل  .  محبتهم
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واشتغل بترويج األمر في طهران ليل نهار حتى اشتهر  ،ةبمعنى أنه كان ال يفارق عبدالبهاء لحظ اغريب  
أحد من  ولم يرافق جمال القدم.  ألحوال إال مع النفوس المباركةبذلك بين العموم وال يأتلف في جميع ا

 اتركميرزا محمد قلي ف آقا خوته في رحلة حضرته من طهران إلى العراق إال حضرة الكليم وأخوه المدعوإ
ل مامض عينيهإيران وأهلها وأغ البليا في سبيل محبوب األرواح دون تردد  عن التمتع براحة نفسه وفض 

)دون علم أحد( إلى  الجمال المبارك في سفره وفي أيام غياب.  حتى وصل الركب المبارك أرض العراق
هال ذلك حضرة الكليم واستولى عليه الخوف واالضطراب إذ أصبح في خطر عظيم وحياته كردستان 

لبوسها ومارس  بعد يوم ولكنه لبس لكل حال   اة وكان هذا الحال يتنقل من سي  إلى أسوأ يوم  مهدد
الصبر والتحمل وطرح عوامل الخوف والفزع والهلع وراء ظهره إلى أن عاد جمال القدم من كردستان ولم 

اآلفاق وذهب في سة بكل قواه واشتهر بذلك في تتغير أحوال ميرزا موسى وداوم على خدمته للعتبة المقد  
ما  بخدمة الجمال المبارك امن دار السلم إلى اسلمبول فقلى أدرنه قائم   امعي ة جمال القدم أيض  

ه النصح ليل ه، من ميرزا يحي )األزل( أخذ يمحضرائحة الخلف، وهو في أدرن ولما استشم  .  استطاع
لمدعو السيد محمد قد أث رت في دون جدوى ألن وساوس ا ،لعله يرعو  نهار ويدله على طريق الصواب 

وفي النهاية يئس حضرة الكليم ومع ذلك لم يهدأ وعمل .  كتأثير السم  في الجسد اعجيب   اميرزا يحي تأثير  
ما في وسعه لعل ثائرة ذلك الغبار تهدأ ويتخلص ذلك الشخص المعهود )ميرزا يحي( من هذه الورطة 

الداهم وتنطف  نار األسف واألسى واستعمل جميع الوسائل في  الشديد والهم   المهلكة وتنقشع ضبابة الغم  
 هذا الصدد ولكنه كان كالضارب في حديد بارد.
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لم يصل اآلخرون إلى الحقيقة  إذا ولما يئس كل اليأس تنحى عن الميدان وقال لميرزا يحي: يا أخي
ياك تحت فهل نسيت ألطاف الجمال المبارك .  مر لدى كلينا واضح ال شبهة فيهاأل فقن لما كنت أنا وا 

رعاية تربيته؟ فكم كان حضرته يصرف أوقاته في التدريس لك وتعليمك تحسين الخط واإلملء واإلنشاء 
وال يخفى على أحد درجة  لمباركةح لك الخط بأنامله اليل نهار حتى أنه كان يصح اصحيح   اتعليم  

فهل فعلك هذا هو الشكر على مثل .  في حضن العناية كان يربيكصوص وكيف ألطافه نحوك على الخ
واحدة وخرجتما عن ظل المبارك؟ أهذا شرط  اهذه األلطاف بمعنى أنك أصبحت أنت والسيد محمد يد  

ن هذا األخير إميرزا يحي بل  معفلم يثمر كلم حضرة الكليم  الوفاء؟ هل هذا جزاء النعمة اللنهاية؟
 حتى حصل االنفصال. بكل وضوح ام  و في اكن ه ضميره يوم  يأخذ يبرز ما 

ن حضرة الكليم سار في الركب المبارك من أرض السر إلى قلعة عكاء وقد حكم ومختصر القول، إ 
 حضرة بهاءهللاخدمة  فيعليه، كما جاء في فرمان السلطان، بالسجن المؤبد أما هو فقد كر س حياته 

ا ل من هذجميع األحباء إلى أن انتق وكانت تألفه.  باللقاء ليل نهار اطوال أيام وجوده في السجن فائز  
 العالم الترابي إلى العالم العلوي الطاهر وهو في حالة التبتل والتضرع واالبتهال.

سة ذات يوم المدعو بان وجود الجمال المبارك في بغداد، أن حضر إلى الساحة المقد  إوحدث،  
واد الطباطبائي الذي جاء صحبة جناب الحاج سيد جبإيلخاني المشهور نجل موسى خان القزويني 

ي، ولو أن علي ن جمال القدم وقال: "يا موالم –لي قلي خان ع –ليلتمس الشفاعة إليلخاني المسمى 
 وكان طوال أيام حياته أسيرقلي خان مذنب 
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الشهوات غير أنه ندم على ما كان منه وجاء اآلن إلى المحضر المبارك إلظهار التوبة واإلقلع عن 
ني ألتمس من مراحمكم قبول  اانية وأنه بعد اليوم ال يتنفس نفس  الشهوات النفس يخالف رضاء المبارك وا 

حديثه حتى تفضل جمال القدم  وما كاد يتم.  بألطاف الجمال المبارك" ال  توبته وأن يكون بعد اليوم مشمو 
 ته وسأعمل على رفاهيته وراحته".أنك شفيعه لدينا فقد تغاضينا عن زال  بقوله: "بما 

ه حتى بلغت به أنه بددها على مشتهيات نفسه وهوا  د كان ذا ثروة طائلة غيرأما إيلخاني هذا فق 
لجمال هذا، وقد أمره ا.  منزله مخافة أن يهجم عليه دائنوهالحال إلى درجة أنه لم يجسر على مبارحة 

ثم  في إسلمبول المبارك أن يذهب إلى والي الشام المدعو عمر باشا ويأخذ منه توصية إلى ذوي الشأن
د فصدع إيلخاني بأمر الجمال المبارك وتخلص من اليأس ودب  في روعه عامل األمل بع.  يذهب إليها

ل القنوط ولقي من الوالي كل الرعاية وقصد اآلستانه ولما وصل إلى مدينة دياربكر كتب إلى الجما
ى هذه العريضة عازمان عل ي  المبارك عريضة توصية بحق تاجرين من األرامنة يقول فيها: "إن حامل  

 منيطلبا السفر إلى بغداد وأنهما قد بذال في حقي كل الرعاية وعمل على راحتي في دياربكر وقد 
ني ألتمس من ساحة األقدس أن.  توصية بحقهما لحضرتكم  فما رأيت من ملجأ سوى ألطاف المبارك، وا 
دوة رف( العنوان اآلتي: "حضرة بهاءهللا قوكتب إيلخاني على المغل ف )الظ.  ال يحرما من عنايتكم"

 البابيين".

قد  حالهما، فقاال: "إن إيلخانيوقد سل ما هذه العريضة إلى الجمال المبارك فاستفسر حضرته عن 
ة ولما ودعاهما حضرته إلى الدار المبارك.  ر بالتفصيل أثناء وجوده بدياربكر"ثنا عن هذا األمد  ح

 هم  حضرته
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م رأى جناب الكليم فقال له: "يا كليم، يا كليم، قد وصل صيت أمر هللا إلى بالدخول إلى الحر 
 دياربكر" وكانت تلوح على طلعة المبارك علئم البشر والسرور المتناهي.

في جميع  اوكان مستقيم   ن حضرة الكليم كان الشقيق الصادق للجمال المباركإوخلصة القول، 
 الروح والبهاء وعليه الرحمة واأللطاف. عليه التحية والثناء وعليه.  األحوال
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 جناب الحاج محمد خان (35)

 هو هللا

الحاج محمد خان هو من أهالي سيستان )بشرق إيران( ومن عصبة المهاجرين والمجاورين وكانت  
 فاءالعر  ه وهو في عنفوان شبابه بمسلكوقد تلو   شهذه الذات المكرمة من أفراد الطائفة المعروفة بالبلو 

لمرشد قاعدة الدراويش للبحث عن ال ا، ثم بارح مسقط رأسه طبق  في الدروشة امتفاني  هم سلك اندمج فيو 
، مشتاق پيرمغان )اإلله األكبر عند عبدة القلندريةمصطلح وكانوا يدعونه، على حسب .  لكاملا

 حةلم يستشم رائ ولكنهفساح في األرض ونزل في شتى األصقاع وجال في كثير من البقاع .  النيران(
ة ترسلمس ، يعني أنه لم ير في الدراويش غير لحى  ه من العارفين والحكماء والشيوخقامحبة هللا ممن آل

ي والتسول ا عليه، نه لم يتقيد بما كانو إفطوى األرض وهو في زي الدراويش وفي الحقيقة .  ومذلة التكد 
احث ة ومبعلى شيء غير أقوال تافه عن ضالته فلم يعثر بينهم ابالقليل واختلط باإلشراقيين باحث   اقانع  

ومة مفقودة ودقائق المعاني معد كانت الحقيقةإن .  غير مجدية وألفاظ مجوفة وعبارات مجازية غامضة
جة إلى در  لون رهم بالعكس ألنهم عندما يص  فأم   ألن الحقيقة هي ما تحصل منها الفضائل أما الحكماء

 واء جانحين إلىخبطون خبط عشتالكمال يصبحون أسرى الرذائل وي
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وطائفة الشيخية )التي أسسها الشيخ أحمد .  ذميم الخصال عارين بالمرة عن المناقب اإلنسانية
األحسائي( قد تجردت عن جوهرها ونزلت إلى الحضيض وضاع من بينها اللباب ولم يبق غير القشور 

 إلى المسائل المحشوة بالتر هات.وركنوا 

مر و  . "قال: "لبيك ،استماعه للنداء اإللهي من الملكوت األعلى لهذا ترى الحاج محمد خان، بمجرد
 نسيم البوادي وقطع المسافات البعيدة حتى طوحت به يد التسيار إلى سجن عكاء فوجد ضالته وفازب

مع وبعد ذلك عاد إلى إيران واجت.  ة بمجرد مشاهدة الطلعة النوراءبشرف اللقاء وانجذب إلى الحضر 
ت ية وأصحابه السابقين من طالبي الحقيقة وأجرى بينهم ما فرضته عليه مقتضيابأرباب الطرق الصوف

 الوفاء والذمة.

ور نه صمم على أن ال ينفك عن رفاقه وعارفيه حتى يوصل إلى أسماعهم ترنمات الص  إوالخلصة،  
 في شوايعي حتى أقربائهالسماوي ونغماته وما ألقى العصا ببلدته حتى هيأ أسباب الراحة والرفاهية لكل 

ع أوالده وزوجته وأهله وأقربائه وقال لهم ال تنتظ ودتي ثم روا عكمال البهجة والفرح والسرور، وبعد مدة ود 
ن كا.  عارفيه األقدمين من أهل مشربه بين امضى زمن  أتوكأ على عصاه وهام في الصحارى والوديان و 

انا نما كف خان الملقب بستوفي الممالك، وبيان سفرته األولى، جناب ميرزا يوسب  قد قابل بمدينة طهران إ
ما كيفصل بين الحق والباطل  ايتحادثان في األمر قال مستوفي الممالك المذكور: "إنني سأضع ميزان  
ذا ما تمت هذه الموهبة ،منه ل  يتخيل لي وهو أنني أطلب من صاحب الظهور أن أرزق بولد تفض    وا 

ك فما كان من الحاج محمد خان إال أن عرض ذل.  "أسير حبهأصير ال محالة مفتون الجمال المبارك و 
د خان ولما عاد الحاج محم.  هابة ملتمسبقج اصريح   اسة وسمع من الفم المبارك وعد  في الساحة المقد  

 انب  وقابل مستوفي الممالك إ
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قد تم الميزان  الحمد م ،يداعبه فقال: "يا جناب الميرزا ل  سفرته الثانية وجد في حجر هذا األخير طف
عطيت مرسوم السعادة"، فقال المرحوم ميرزا يوسف خان: "إن البرهان قد اتضح لكل ذي الذي وضعته وأ  

ني أرجوك عندما تتشرف في بحر هذه السنة تطلب من عناية الحق أن  عينين وحصل لنا االطمئنان وا 
 في حمايته جل  وعل". امصون   ايدوم هذا الطفل محفوظ  

فقد ذهب الحاج محمد خان المذكور إلى سيد السعداء حضرة سلطان الشهداء والتمس  وباالختصار، 
ك فعرض سلطان الشهداء ذل.  أن يكون حارس العتبة المباركة منه أن يشفع له لدى الحضرة ليأذن له

ار س إلى سجن عكاء ووفق إلى السكنى بجو س لدى الحضور المبارك وباآلخرة جاء صاحب الملتم  الملتم  
ان ك بستة كلما شر ف الجمال المبار قافي أكثر األوقات بالمآل امن الزمن متشرف   احبوب الشفيق ردح  الم

 على العهد والميثاق بعد صعود حضرة المقصود، روحي لتربته االمزرعة، واستمر ثابت القدم راسخ  
ياب غثناء ألمسافر خانة ا الموجودة فيمن أهل النفاق ثم انتقل من منزله إلى حظيرة القدس  االفداء، بريئ  

ى ار إلكانية إلى أن فاضت روحه وهو بجوار المقام األعلى وطير لعبد في األقطار األوروبية واألمهذا ا
وعليه  ة من جنة األبهى ورائحة ذكية من الفردوس األعلىرو ح هللا روحه بنفحة مسكي  .  العالم العلوي 
 جدثه المنور بحيفا..  التحية والثناء
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 محمد إبراهيم أمير آقاب جنا (36)

 هو هللا

محمد إبراهيم أمير وهذا الوجود المسعود من أهالي  آقادخل في عداد المهاجرين والمجاورين جناب  
وا نيريز قد تملك منه حب محبوب القلوب العطوف، وهو شاب أمرد، ثم وقع بين أيدي المناوئين وأطبق

أنه  ريز وعمد ثلثة منهم على شد وثاقه بالقوة غيرعليه بعد حدوث الصدمات والحوادث المريعة في ني
تمكن من فك الوثاق واغتصب خنجر من أحدهم وتخلص من غائلهم وفر  إلى العراق فتوفق إلى تحرير 

كة لمبار االمعي ة  سة، والزم الحضور ليل نهار بكل ثبات واستقامة، وسار فياآليات وخدمة العتبة المقد  
لعتبة اثم تزوج من خادمة .  القسطنطينية ومنها إلى أدرنه فالسجن األعظم أثناء السفر من العراق إلى

 القهوجي وعاش في هناء ورفاه. آقاللمرحوم  –بديعة  –زو ج ابنته و  –بيبة ح –المباركة أمةهللا 

على الوجه األكمل، وبعد صعود مصباح المأل األعلى ألم   انه أمضى حياة طيبة ثابت  إوالخلصة،  
 ووهن منه العظم وانتهى به الحال إلى ترك عالم التراب واالنتقال إلى عالم الملكوت.به الضعف 

ر هللا مضجعه  ر .  وعليه التحية والثناء.  بشعاع ساطع من الملكوت األعلى نو  أما مزاره المنو 
 العظيم فبعكاء.
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 ميرزا مهدي الكاشاني آقاجناب  (37)

 هو هللا

هذا الشخص المحترم من .  ني من عصبة المهاجرين والمجاورينميرزا مهدي الكاشا آقاإن جناب  
والده بعض العلوم والفنون حتى عل كعبه في قرض  يد أهالي كاشان، درس في مستهل حياته على

 مستثنى  بينكان ين أقرانه و ب الشكسته وامتاز بذلك الشعر واإلنشاء وحسن الخط المعروف عند الفرس ب
قيقي رة منذ نعومة أظفاره واشتعل بنار محبة هللا وأصبح من شراة يوسف الحعلم بظهور الحض.  الصبية

ور الظه وفي مقدمة طالبي الحق، واندمج في دائرة العاشقين وحر ك لسانه بالتبليغ ببيان بليغ في إثبات
ه إليه.  بأنه مفتون العشق اإللهيفي كاشان  وع رفوهدى بعضهم إلى طريق مليك الهداية   وقد وج 

ه وه وغير عارفيه شديد اللوم والتأنيب وأصبح عرضة لشماتة عديمي الوفاء حتى قال بعضهم بأنعارف
 عليه وصل طمجنون وقال آخرون بأنه سي  الحظ وأخذ أهل الجفاء بمضغه بأفواههم والطعن فيه واله 

اكسته لمناوؤون على معوضاق في وجهه الفضاء وقام ا همحيلولما أعيته .  عمال السوء سوط العذاب
وصل إلى ساحة أن جر وطنه المألوف وسار إلى حيث مركز اإلشراق بالعراق، وما ومحاربته ه

 المحبوب حتى اندمج في زمرة األحباء ونقر على ناقور المحامد والنعوت بما استطاع من
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مل من الزمن ثم هز ه عا ام بها ردح  آقانغمات حتى صدر له اإلذن المبارك بالعودة إلى كاشان فذهب و 
أخته أمةهللا  اعلى طاقة الفراق فبارح بلده إلى العراق للمرة ثانية مصطحب   الشوق إلى المحبوب فلم يقو  

م في بغداد في ظل العناية المباركة إلى أن تحرك الموكب المبارك من العراق آقاالمحترمة الحرم الثالث و 
وكاد أن يحترق من نار .  ى البيتء في بغداد للمحافظة علإلى القسطنطينية فصدر له األمر بالبقا

استبعدته الحكومة إلى الموصل مع األحباء بصفة  نإلى أ االفراق، ولم يهدأ له بال ولم يذق للراحة طعم  
، فتراكمت عليه الم حن والبليا ووقع أسير األمراض والعلل ولكنه كان في اوعدوان   اأسرى منفيين ظلم  

ولم يعد في  حتى عيل صبره اوقور   اشاكر   االصبر والتحمل، حامد   جلباب امنتهى الخضوع والتفاني البس  
سة فكان له ذلك، بالحضور إلى الساحة المقد   اواشتد عليه ألم الفراق فطلب إذن  .  قوس تحمله من منزع

ه قانحيل الجسم من شدة ما آل اوصله منهوك القوى، ضعيف  و  امأجور   افتوجه إلى السجن األعظم مأذون  
 ل  داخل القلعة ومعتق اوكان الجمال المبارك في تلك األثناء مسجون  .  الطريق واقتحام المشاقن وعثاء م

مضن  ولكنه كان في منتهى السرور، ناعم  في تعب   االمذكور أيام   ومضىفي وسط القشلة )الثكنة( 
عمة ألن كل ما البال، واعتبر كل بلء  عطاء  من ربه وعد  التعب رحمة من عند هللا، والنقمة عين الن

عليه المرض وأخذ جسمه  ثم اشتد   احدث له كان في سبيل هللا وابتغاء مرضاته واستمر على ذلك أيام  
 التجأ إلى هللا وطار إلى جوار الرحمة الكبرى. حتىبعد يوم  افي االنحلل يوم  

 إلى الظهور في سبيل محبة هللا طوال أيام حياته ولم يركن اأما هذا الشخص المكرم فقد كان محترم   
 ل جميع ما، وتحم  واالفتخار
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سبيل  اك  لبقضاء هللا سا اوعاش راضي   اانتابه من بليا ورزايا، ولم يجنح إلى الشكوى مما أصابه أبد  
من بداية حياته إلى  ب من ساحة الكبرياء ولم يتغير حالهبنظر العناية والتقر   ال  الرضاء والتسليم مشمو 

ة يقول: "رب   أدركني، أدركني" حتى أدركته المني   افي بحر الرضاء وكان دائم   امستغرق   نهايتها إذ كان
 وصعدت روحه إلى جوار الحق.

في كأس كان مزاجها  اهور  ط اه بنفحات القدس في الفردوس األعلى، وسقاه شراب  عط ر هللا مشام   
 ر ففي عكاء.أما رمسه المعط  .  وعليه التحية والثناء.  كافورا
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 كين قلمجناب مش (38)

 هو هللا

مهاجرين والمجاورين هو من جملة ال –المير عماد الثاني حضرة مشكين قلم  –إن الخطاط الشهير  
بام(  العارفين)عتبر في مقدمة العرفاء بالنور المبين، ي   اوجبينه منور   احق   امسكي   ن قلمهكا.  والمسجونين

الحق جميع الممالك، وكان في إيران بهجة والظرفاء، وقد بلغ صيت هذا العارف والسالك في سبيل 
اء، لدى األكابر واألعيان، وله مكانة سامية لدى الوزراء واألمن االخطاطين ومحط  سرورهم، معروف  

ذ اعة الخط وتحسينه إنوعم ت شهرته الفنية أنحاء بلد الروم، وبهرت عقول الخطاطين مهارته في ص
في  واعتنق األمر بمجرد سماعه نداء هللا اساطع   ات نجم  كان يتقن مختلف أنواعه، وكان في الكماال

 لبحارهاد وركب متن امدينة أصفهان، ومن ثم  قصد مقام المحبوب وطوى الفيافي والقفار والتلل والو  
 استمعو في إيقانه فشرب صهباء االطمئنان  افي إيمانه متين   اإلى أن وصل إلى أرض السر  )أدرنه( قوي  

 من هامو نسيم العشق بلنداء الرحمن وتمث ل بين يدي الجمال المحبوب ونال العروج إلى أوج القبول فثمل 
ى على هذا الحال زمن   امفتون   اشدة الوله والشوق متي م   ر د  بجوار الساحة المقد   امض   اطاف يوم  للأل اسة مو 

لة لى جمفة اللوحات الخطية وتنميقها وكان يكتب االسم األعظم "يا بهاء األبهى" عبزخر  ابعد يوم قائم  
 وبعد ردح من الزمن، صدر له األمر.  تقان ويبعث به إلى كل األقطارأشكال وأوضاع وغاية في اإل

 لمبولبالسفر إلى اس
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بر اإليرانيين وصل إلى تلك المدينة العظمى حتى أخذ جميع أكاأن برفقة المدعو السياح، وما 
أما هو فقد حر ك لسانه .  له وأصبحوا مغرمين بخطه المسكيوالعثمانيين في تقديم االحترام الكلي 

بالتبليغ غير هياب  وال وجل، غير أن سفير دولة إيران كان له بالمرصاد وألصق به التهمة لدى الوزراء 
 ليبث روح الفساد في هذه المدينة بهاءهللا حضرة لهم أن حضرة مشكين قلم شخص موفد من قبل امؤكد  
ثارة الخواطر والضوضاءعن إيقاد ا ل  فض ر أعوانه بهذا الصدد .  لفتنة وا  وما فت  السفير المذكور يسخ 

ن البهائيين يشتغلون خفية بدس الدسائس في األقطار العثمانية وما جاءوا إلى هذه العاصمة إال إويقول 
منهم طعمة للسيف ليحطموا عوامل دسائسهم واآلن  اعشرين ألف  ن لهذا الغرض بعد أن جعلت حكومة إيرا

فليكن معالي وزراء مملكة آل عثمان متيقظين وعلى بي نة من أن نار الفساد ستشتعل عما قريب في هذه 
فالفرصة اليوم  ،الديار وتأتي على الحرث والنسل وتصبح البلد في حالة اضطراب ال ينادى وليدها

 سانحة إلبادتهم.

والحال، أن ذلك المظلوم )مشكين قلم( كان يشتغل بفن الخط في عاصمة ملك الروم واشتهر بين  
ن ألديافي تأليف القلوب بين أرباب ا االقوم بالتقوى والتعبد والسعي في اإلصلح قدر الطاقة، مجتهد  

ن للمساكي اعلى تربية أبناء وطنه وكان ملج   ل  المختلفة ورفع التنافر الموجود بين الغرباء عام
 عداوة ولمبه الللتائهين، هدفه وحدة العالم اإلنساني، لم تتطرق إلى قل اللمعوزين، مرشد   اوالمحتاجين، كنز  

 يجنح إلى البغضاء.

أث ر على جمع غفير من ء متينة، فبالوزرا وعلقتهأما سفير إيران باآلستانة فكان ذا نفوذ عظيم  
 ارزين في العاصمة التركية ليحضرو البا
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ي   المجالس والمحافل وينسبوا جناب مشكين ب ليحيطوا أدى بالجواسيسة مما ألفراد الجامعة البهائية كل ف ر 
اللوائح البهتانية في حقه ألولي الشأن ن والمغرضون المناوؤو  مكل ناحية وبقشارة من السفير قد  قلم من 

الفتنة والفساد في البلد وبأنه طاغية  بقيحاء من سفير إيران المذكور بأن مشكين قلم يشتغل بقشعال نار
فسبب ذلك في اعتقال مشكين قلم وأدخلوه في عداد المسجونين .  باغية عدو  للدولة وعاص  عتيد

في قلعة  إلى سجن عكاء بعد أن أمضى في الجزيرةثم  واستبعدوه إلى غليبولي ومنها إلى جزيرة قبرص
ص من تخل  خرجت قبرص من يد األتراك بعد أن و  هجرية، 1294ى سنة إل 1285مدة من سنة  ماغوسا
وتنميقها  بفنه الذي برع فيه في كتابة لوحات   ل  في ظل عناية الجمال المبارك مشتغ ام أيام  آقااألسر و 

رسالها إلى مختلف األصقاع وعاش في هناء ورغد من العيش مشتع كالشمعة بنار  ل  بكمال اإلتقان وا 
على العهد والميثاق  اراسخ   اواستمر بعد صعود المقصود ثابت  .  ألحباءهللا سلوة لخواطر جميع ا محبة

بدرجة ال تضارع، وكان كالسيف المسلول على رقاب الناكثين، لم يجنح إلى المداراة وال المواربة 
ثم سافر .  ر في جميع الموارد بهذا الصددص  دقائق حياته في صادق الخدمات غير مق اوالمحاباة، صارف  

الهند بعد الصعود المبارك بمدة واندمج في زمرة من كانوا على شاكلته في العبادة واالنقطاع  إلى بلد
وصل إلى هذا العبد )حضرة عبدالبهاء(  إلى أنمن الدهر تتجدد هم ته يوما بعد يوم  اعما سوى هللا حين  

قلوب األحباء، بقدومه  وسعدتفعاد إلى هذا السجن األعظم .  خبر ضعفه ووهنه فأرسلت إليه ليحضر
إلى  ابالنغمات الشجية، منجذب   افي كل آناته، مترنم   اأنيس   اوابتهجت منهم األفئدة، وكان للجميع رفيق  

 مطمئن النفس، اموقن   اؤمن  بأحسن الخصال، م اللفضائل متحلي   االحق كل االنجذاب، جامع  
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لق عظيم، يتضو ع عرف شذاه كأوراد في الدنيا، ذكي الطباع، لذيذ المشرب، حلو الحديث، وعلى خ ازاهد  
وأغمض عينيه عن نعيم  كل ترك.  محبة هللاال مثيل له في  ان  يال يضارع، وقر  االرياض الغناء، نديم  

 ل  بشيء من األشياء جاع يتشب ثواللهو ولم يطلب الثراء ولم  أسباب العز ة الدنيوية لم يركن إلى الراحة
 ل  التضرع إلى ذي الجلل في جميع األوقات وانجذابه جعله هيكذويه على ترتيل اآليات و  ديدنه حث  

 اللغاية فاني   ال  حمو  ادة ال نظير له، صبور  و لمحبة هللا، بشاشته ال تنقطع، وكان في الصداقة والم امجسم  
ل بملكوت الجل اق  ولو لم يكن مفتون الجمال المبارك وقلبه متعل  .  بالنفس الرحمانية الكلية وباقي  نفسه با

ر له كل رفاه، حيث كان رأس ماله العظيم تفننه في كثير من أنواع الخطوط مما لم  يسبقه أو يجاريه لتيس 
بها سببت احترامه لدى األمراء وغيرهم، وهيامه وانجذابه  اوالفضائل التي كان متحلي  .  في مضمارها أحد

األوج غير المتناهي وفي النهاية  في اإلى المعشوق الحقيقي جعله ينز ه نفسه عن جميع القيود طائر  
انتقل، أثناء تغيب هذا العبد )عبدالبهاء( من هذا العالم الضيق الظلماني إلى العالم الفسيح النوراني 

عليه التحية والثناء، وعليه الرحمة الكبرى من الرفيق .  وتمتع بالفيض اللمتناهي بجوار الرحمة الكبرى 
 األعلى.
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 أكبر النجارجناب األستاذ علي  (39)

 هو هللا

األستاذ علي أكبر النجار هو من زمرة المهاجرين والمجاورين، وكان السب اق بين األخيار ومن  
لحجج يترن م بشجي  األلحان على علم با اصدوق   اقدماء األحباء في إيران ومن أجل ة األصحاب، رفيق  

فكره ادة و رض الشعر، وقد جادت قريحته الوقآليات النور المبين ومن سجاياه ق اوالبراهين األمرية متتبع  
قد و فيها،  االسيال بعدة قصائد في محامد الجمال المبارك وكان في صناعة النجارة ال يجارى، وماهر  

ي عه فو ضلعن  ل  ، فضأبرز الكثير من مصنوعاته الدقيقة وشب هوه بالصائغ الذي يحكم صنع الخواتيم
 قيقة.العلوم الرياضية وله فيها ملحظات د

رفيع المقام من أهالي يزد وسافر إلى العراق وتشر ف بالمثول بين ال، كان هذا الشخص وباإلجم 
جة ك بدر وشمله الفيض المبين والعنايات الفائضة من ساحة الجمال المبار  اعظيم   ايدي الحضرة وفاز فوز  

 لحدباءمن الزوراء إلى ا همتم نفييغبط عليها وكان يحظى باللقاء في أكثر األيام وهو من عصبة الذين 
يس ل ا)الموصل( والقى من وعثاء الطريق ما القى وتحمل المتاعب والمشقات وساوره شظ ف  العيش زمن  

 ل منثم انتق.  بالقليل، وكان يمارس القناعة قدر المستطاع، دائم الشكر والتبتل والتضرع واالبتهال
 الموصل إلى السجن األعظم واشتغل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 125 

ليه بااللتماس وطلب العفو والمغفرة من اسة وكان يحي لياألنجية في جوار الروضة المقد   بالتذكر وتلوة
عن عالم التراب يتمنى الصعود  اساحة ذي الجلل بقلب مشتعل بنار الحب، وعين دامعة وكان منقطع  

جنة اللقاء واشتاق إلى .  ألنه لم يطق فراق ني ر اآلفاق من الحق األجر والثواب امن هذا العالم راجي  
محفل تجلي  –صعدت روحه إلى العالم األبهى لكوت األبهى فاستجاب هللا دعاءه و ومشاهدة أنوار الم

 رب األرباب .

عليه صلوات هللا وسلمه، وأدخله هللا في دار السلم بقوله تعالى: "ولهم دار السلم عند ربهم وهللا  
 ف بالعباد".و رؤ 
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 انيزگشيخ علي أكبر الما آقاجناب  (40)

 هو هللا

اني، وهذا الشخص يعتبر في علي أكبر المازگ شيخ آقاكان جناب في عداد المهاجرين والمجاورين،  
 اره وهورضع لبن األمر من ثدي العناية منذ نعومة أظف.  ئد عصبة العاشقين الهائمينمقدمة األحرار وقا

ان الذي هو من مشاهير مقاطعة كاشاني الرجل الطاهر النزيه حضرة الفاضل الجليل الشيخ المازگ نجل
ذلك وال نظير له في الزهد والتقوى، جامع لمحاسن األخلق واألطوار المألوفة وخير الطباع ويشهد ب

 فاءو الو خلع العذار في محبة هللا وكشف األسرار فتحف ز عديم.  واشتهر بحلوة مشربه بين الناسالعموم 
 لم يلق  اشتغل مدة بترويج الدين المبين وجذب قلوب العالم و  أما هو فقد.  من معارفه وغيرهم على قتله

يقانه أسما  ع أهلزائروه غير الحفاوة والكرم، وما زال ينسج على هذا المنوال حتى طرق صيت إيمانه وا 
لجليل لرجل ا، فمات ذلك ااوعدوان   اسقوه كأس الشهادة ظلم  فقام أعوانهم بالتطاول عليه حتى أوالعقد حل  ال

 ل الرب الجميل.في سبي

مة في تلك الديار مخافة أن يصبح، بعد استشهاد والده قاأما ابنه العزيز المحبوب لم يطق اآل 
 ااجع  ر الدهر ثم قفل  من االمبرور، طعمة لسيوف األعداء، فرحل إلى العراق حيث فاز بشرف اللقاء حين  

 إلى إيران.
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المحبوب، فتأب ط جعبته واصطحب زوجته وطوى  وما لبث أن عاوده الشوق واشتعلت فيه النار لمشاهدة
على األقدام، حتى أكلت أقدامهما الرمضاء في  اسير   اراكبين وطور   اهو وحرمه الهضاب والوهاد، طور  

رحاب الوعور والسهول والسواحل حتى ألقيا عصاهما في البقعة المباركة وحل  مكان األمن واألمان في 
على العهد والميثاق بعد صعود طلعة  اراسخ   اد استمر ذلك الحبيب ثابت  وق.  الحق في هناء وروح وريحان

بفيض رحمة الرحمن وكان من سجاياه نظم القريض فنظم من  االمقصود، روحي ألحبائه الفداء، مغمور  
عات غزلية في حبه لمحبوب القلوب وكان لسان شدة اشتياقه وهيامه بالمحبوب عدة قصائد غراء ومقط  

 حاله يقول:

 في حبيبي اغير أن فكري دائم   لو أني عار  عن السجع والقوافيو 
 عين زخري بل ومسكي وطيبي واشتياقي لطلعة المحبوب

، بنار الشوق  امحترق   امسرور   اوعلى الجملة، فقد صعد هذا الشيخ إلى عالم الرب الغفور، فرح  
 ، ومت عهالهطال من ملكوت الغفرانأمطر هللا على جدثه الوابل .  ونصب خيمته األبدية في العالم العلوي 

 بالفوز العظيم في فردوس الجنان، وأفاض عليه سجال الرحمة في جنة الرضوان.
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 خانة خادم المسافر ميرزا محمد آقاجناب  (41)

فهان ومن خانة، هو من أهالي أص ميرزا محمد خادم المسافر آقاإن الشاب اإللهي، جناب  
لذكاء، هر وهو في ريعان شبابه بين العلماء بأنه حاضر الذهن، شديد اوقد اشت.  المهاجرين والمجاورين

ف لمعار في تحصيل العلوم وا اومجتهد   امجد   افطن   ابين القوم، نجيب   اوكان من ذوي البيوتات، محترم  
ى إل اعن كل هذا، متلهف   ل  وعلى قسط وافر من العلوم والفنون المتنوعة والمعقول والمنقول، وكان فض

حرارة ، معارفلمعرفة األحدية، ولم يطف  زالل العلوم والفنون وال االحقيقة طالب   رتواء من م عين أسرااالر 
 ون المكن وظهر السر   تحقق كل ذلك إلى أن ،ة بحثه وتنقيبه في مجالس العلماء والفقهاءعطشه مع شد  
ع ور قلبه وروحه بسطو فتعطرت مشامه من نفحة جنة أوراد األبهى وتن اواضح   االئح   والرمز المصون 

أشعة شمس الحقيقة فوصل الحوت الظم ن إلى عين الحياة وعكفت الفراشة المشتاقة المتهافتة على 
هدى الشمعة الموقدة فأحيت البشارة الكبرى روح ذلك الطالب الصادق واستنار قلبه بضياء نور صبح ال

 هرع اوأخير   كبرى من نعيم موفور وراحة وأوقدت فيه نار المحبة بدرجة جعلته يعوف هذا العالم وما فيه 
 إلى السجن األعظم )عكاء(.

قرير العين غير أن شوقه لل قاء  اكان هذا الشخص في أصفهان يعيش في هناء ورفاه ورخاء مسرور   
 حفزه على التخلص من كل قيد وقطع
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واستتب به الرحيل  ه من وعثاء الطريق والمتاعب ومشقة األسفارقاالمسافات البعيدة غير عاب  بما آل
إلى الهدوء والسلم في السجن األعظم، وقام على عبوديته للجمال األبهى وداوم على خدمة األحباء 

يذق  ، لمابعد أن كان قائد   ا، وأسير  ابعد أن كان سي د   ا، وأصبح عبد  اأصبح خادم   اوبعد أن كان مخدوم  
لنظير للمجاورين يعمل فوق عديم ا افرين ومؤنس  لجميع المسا اوأصبح كهف  .  في كل آناته اللراحة طعم  
حال  اصامت   ااكت  ة في محبة األحباء واكتسب محبة المسافرين والمجاورين ورضاهم سائش الحمي  طاقته ج

 تأدية خدماته.

ار واستمر على هذا الحال إلى أن وقعت المصيبة الكبرى فانهار بنيان صبره واستقراره وأحرقت ن
لت ناره اب ووصكالشمعة المشتعلة فأثرت فيه شدة االلته امضيئ   اوال نهار   ل  ال يهدأ ليالفراق قلبه، فكان 

ن أ اي  إلى قلبه وكبده فخارت قواه ولم يعد يتحمل ما هو فيه فجنح إلى التضرع والتبتل ليل نهار متمن
ي ف، وأجرني يطير إلى عالم األسرار ويقول: "رب أدركني، أدركني من هذا الفراق وجرعني كأس الوصال
ه هذه ل اهنيئ  .  جوار رحمتك يا رب األرباب" إلى أن أدركه الحال فطار إلى العالم العلوي غير المحدود

ورود على  بالعه هللامت  .  التي هي حياة للقلوب واألرواح له هذه المائدة االكأس الطافحة بموهبة هللا، مريئ  
 مرفود.الورد المورود، ورزقه الحظ الموفور من الرفد ال

This file was downloaded from QuranicThought.com



 130 

 ميرزا محمد الوكيل آقاجناب  (42)

وهذه النفس .  ميرزا محمد الوكيل آقاء، جناب كان ضمن األسرى الذين نفوا من الزوراء إلى الحدبا 
 اأمين  و  امستريح   اة تجرعت كأس التسليم والرضاء في دار السلم، ومكث في ظل شجرة الطوبى آمن  كي  ز  ال

على  راق،لعسيير األمور بدرجة ال مثيل لها وذاع صيته بين القوم بابالغيرة والهمة في ت اموصوف   اكريم  
ذا هي منحه ولما دخل اإليمان واإليقان في قلبه ل ق  ب  بالوكيل الممتاز والسبب ف.  األخص بحسن التدبير

يدعى  عزيزاللقب هو أنه كان في بغداد شخص مشهور اسمه الحاج ميرزا هادي الجواهرجي وله ابن 
عتقده مفي  اراسخ   اموسى، الذي لقبه القلم األعلى بحرف البقاء، وهذا األخير آمن باألمر ثابت   ميرزا آقا

بذل ء والفي بلد إيران وبلد الهند بالجود والسخا اوفي عظمة األمراء معروف   امهيب   اوكان أبوه شخص  
 ال  وم فتح علي شاه ميهد أن المرحأصله من وزراء إيران، ولكنه لما شا.  والعطاء واإلنفاق عن سعة

د  من ع  ي  و  اوكره   امن حطام الدنيا طوع   لجمع األموال واغتيال أموال الوزراء واالستيلء على ما لديهم
ة إلمار أظهر عدم تنفيذ رغائبه من ذوي الجرائم التي ال تغتفر، بادر  لخوفه من هذه الورطة إلى ترك ا

إيران،  من والي بغداد المدعو داود باشا أن ي عيده إلىفطلب فتح علي شاه .  والوزارة وذهب إلى بغداد
اية اه إيران، وعمل كل ما في وسعه لرعأما الوالي المذكور فكان ذا شهامة وغيرة، فلم يلب   طلب ش

 المجوهرات الحاج المذكور الذي اشتهر بحسن التدبير، واشتغل بتجارة واحترام
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وهذا الشخص كان من نوادر الدهر إذ لوك في قصورهم، عيشة الم واشتهر بالجواهرجي ولكنه كان يعيش
ه بكل عزة ومكنة ولكنه ترك الخدم والحشم وآثر العمل بالتجارة وكسب المنافع الكلية كان يعيش في مقر  

 امن الغرباء واألقربين على السواء، غوث  ى مصراعيه للزائرين والقاصدين عل اكان باب داره مفتوح  و 
زائريه على اختلف طبقاتهم بكل ترحاب وا عزاز، وكان أغلب أكابر اإليرانيين للمحتاجين حين يستقبل 

على  اعليه عندما يأتون في مواسم حجهم لزيارة أضرحة األئمة المكرمين وكان مصفوف   اينزلون ضيوف  
كثر مون له عظيم االحترام أموائده ما تشتهيه األنفس من فاخر الطعام المتنوعة وأصنافه، وكان القوم يقد  

من الصدر األعظم بمراحل، وفاق احتشامه جميع الوزراء وعلى األخص في العطاء والق رى والبذل 
إثر يوم حتى أصبح مفخرة اإليرانيين في العراق وعم ت إنعاماته مواطنيه بل وزراء  اوالسخاء المتزايد يوم  

رجاحة عقله وعظم تدابيره عن  ل  آل عثمان والمشيرين في دولتهم حتى أكابر القوم في بغداد هذا فض
 لألمور مهما عظمت.

الحاج المشار إليه قد أصبحت لكبر سنه في ارتباك، غير أنه لم يطرأ  وعلى الرغم من أن تجارة 
ز   اعلى معيشته أدنى تغيير أو تبديل أبد   ابر ى أكعل امع أن أمواله قد ذهبت ديون   امحتشم   اوعاش معز 

نوا منه ومن جملة من استدا.  منهم ما عليه من الديون بالمرةواحد  القوم وعظماء أهل البلد ولم يؤد  
ة ا بعد فتر وافته ألن المني ة امنها فلس   يقل عن المائة ألف تومان ولم تؤد   خان المحلتي بمبلغ ال  آقاوالدة 
ولة خر كقائد الجيوش المدعو علي قلي خان وسيف الدي ن في ذمتها، وعدة أشخاص أ  وماتت والد   قصيرة

اء آل ر ن وأمكريمة الشاه المذكور وغيرهم من األكابر واألعيان واإليرانيي ةنجل فتح علي شاه والسيدة والي
 لت عن آخرها مع كلك  ه الديون قد أ  ن كل هذإوباالختصار، .  عثمان وأعاظم أهل العراق
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وتضاعفت محبته .  والكرممعيشة أو البذل والسخاء في الذلك أكان  هذا لم تتغير حال ذلك األمير الكبير
لمحضر للجمال المبارك في أواخر أيام حياته بدرجة تسترعي األنظار، وكان يحضر للتشرف في ا

سة وقال: "قد ومما ال أنساه أنه قد حضر ذات يوم إلى الساحة المقد  .  المبارك بكل خضوع وخشوع
ة األئمة من آل بيت الرسول( بعد سة )أضرحتصادف أنني بينما كنت في رحلة إلى زيارة العتبات المقد  

ذا بالمنج   1250عام  م المشهور ميرزا موكب يفاجئني بقوله: "يا جناب الميرزا، إنني أرى في بقليل وا 
لم يشاهد له نظير قبل اليوم، وهذا دليل على ظهور أمر عظيم ومما ال شك فيه أن  اعجيب   االنجوم قرآن  

 دي( الموعود".ظهور القائم )المههذا األمر العظيم هو 

على  باقية له وظن  الناس أن ثروته اوبنتين ور اث   اولد   اوما عتم الحاج المذكور أن قضى نحبه تارك  
 أذهان حرك ثائرة الطمع في مما، ولم يشك  أحد في ذلك لما شاهدوه منه طوال أيام حياته ما كانت عليه

عراقيل وا المان وقاضي الشرع عديم اإليمان، فألقالقائم بأعمال القنصلية اإليرانية وزمرة مجتهدي آخر الز 
ة الكليبين الوراث وأوجدوا بينهم روح العداء والخلف والتنافر وتمكنوا بذلك من التدخل في أمورهم ب

خالب أطماعهم وأنشبوا مخالبهم في التركة حتى وقع الورثة في م وعملوا على تقويض دعائم ثروتهم لسد
نية إليراة عراة بعد أن استولى على أموالهم كل من القائم بأعمال القنصلية االفاقة والفقر المدقع حفا

 والمجتهدين والقاضي الشرعي.

مطمئنة  اونفس   اوموقن   امؤمن   اأما ابن المرحوم المدعو حرف البقاء وهو ميرزا موسى كان شخص   
يرزا مع المدعو ن األختان مذهب هاتاذات يوم .  اشيئ   ا ألبيه ولم تعلما عن األمرتغير أن أختيه كان
ارج خالصهر المذكور  وم وهو أحد أصهارهما إلى دار المبارك ودخلتا إلى الحرم وأبقتاسيد رضا المرح

 البيت في انتظارهما ثم عرضتا في الحضور
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 دوا أموالنا وأن والدنا المرحوم كان البوا دارنا وبد  ن القنصل والمجتهدين وقاضي الشرع قد خر  المبارك: "إ
وتأخرنا عن االلتجاء  غفلناس )الجمال المبارك( ولو أننا قد يعتمد في أواخر أيام حياته إال المقام المقد  

بوا رجاءنا ين أن ال تخي  ئين ملتمسين العفو عن قصورنا آملس فها نحن اآلن جئناكم الجإلى مقامكم المقد  
الخطر الشديد الداهم بأن تعيروا أمورنا  ا في كهف حمايتكم وتنقذونا من هذانوتشملونا بعنايتكم وتصونو 

 ومطالبنا جانب النظر وال تنظروا إلى قصورنا."

هما فقد تشبثا  أما.  ينفر من التد خل في مثل هذه األمورنه أب قاطع بشكلفأجابهم الجمال المبارك  
صباح  ا في طلبهما ولم يتركا البيت المبارك مدة أسبوع كامل، تصيحان في كلبذيل حضرته وألح  

تميتان كم مر ، ألنا عاكفتان على رحاباومساء طالبتين األمان في جنابه قائلتين: "إننا ال نبرح داركم أبد  
ن يد صونا محتى تنظروا في أمرنا وتخل   الملئكة الحافظين عتبةسة، واقفتان على على أعتابكم المقد  
 األعداء الظالمين".

عهما نصحه بأن هذه األمور ترجع إلى الحكام ر على مسامأما الجمال المبارك فكان يكر   
 ا عن اإللحاح في هذا الصدد بكل إصرارأما هما فلم تكف  .  مجتهدين، وال دخل لحضرته بشأنهاوال

ك الحين من حطام الدنيا في ذل اولما كان البيت المبارك خلو  .  عنايته بشأن مطالبهمامستدعيتين نظر 
 من جميع ن األمور كانت معقدةإن، وباالختصار ي  كان يجهز بالد  الذي فقد قنعتا بالخبز والماء والطعام 

لينا ثقلتا عوفي النهاية طلبني الجمال المبارك ذات يوم وتفضل بقوله: "إن هاتين المخدرتين قد أ.  الوجوه
فتوجهت، .  لة المهمة في يوم واحد"أه المسمن كثرة إلحاحهما، وال حيلة غير أنك تذهب وتنهي هذ

 لألمر المبارك، ال  امتثا
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جميع  وجمعواجناب الكليم إلى بيت المرحوم، وأحضرنا أرباب الخبرة  اي مصطحب  في صبيحة اليوم التال
دفاتر األملك في غرفة وبقية األشياء ذات القيمة في غرفة  المجوهرات في غرفة على حدة ووضعوا

قام أرباب الخبرة بتثمين البيوت والحوانيت ثالثة، وقام نفر من بائعي المجوهرات بتثمين الموجود منها و 
بعد أن  ادت من شدة التعب مضجع  نين وتوس  أما أنا فقد تركت الخبراء والمثم  .  والبساتين والحمامات

النهار حتى كان كل شيء قد انتصف أن ليراقب األعمال بكل دقة، وما  اوضعت في كل غرفة شخص  
باب الخبرة رأيهم بتقسيم التركة إلى قسمين واحد منهما للبنتين اء أبدى أر دالغطعام وبعد تناول .  انتهى

وشربنا الشاي قرب العصر  ل  وبعد أن اضطجعت قلي.  اب حرف البقاء بطريقة االقتراعواآلخر لجن
دخلت داخل الحرم فوجدت أن التركة قد قسمت إلى ثلثة أقسام! فسألت عن السبب في ذلك التقسيم، 

تقسيم التركة إلى قسمين فقط فأجاب جميع الوراث والمتعلقين في نفس واحد وأبديت بأنني أ خبرت ب
قائلين: "البد من ذلك إذ رأينا أن ي عطى الثلث لجناب حرف البقاء والثلث الثاني للبنتين والثلث األخير 

.  تصرفكم على الوجه الذي ترونه يوضع تحت تصرف حضرتكم، إذ رأينا أن يكون ثلث مال الميت تحت
، ومن باب أولى أن ت غلقوا هذا الباب إذ يستحيل االغضب وقلت: "إن هذا ال يمكن أبد   ضبني ذلك جد  فأغ

بأنهم ال  افأقسموا هم أيض  .  اواحد   انني ال أقبل فلس  إبالجمال المبارك  اأن أجري ما تقولون وقسم  
"دعونا من ذلك، فهل لديكم  فقال لهم هذا العبد )عبدالبهاء(:.  إال بما أقروه وال يقبلون غيرهيرضون 

ن النقود ال تقل عن ها؟ فقيل إعن مقدار  اب حرف البقاء: "أين النقود؟ وسألشيء آخر؟" فقال جن
 قالت الكريمتان: "إن النقود،.  ثلثمائة ألف تومان
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ما أن تكون مدفونة في األرض أو في الخارج أمانة عند  إما أن تكون داخل صندوق في نفس البيت وا 
فقط فقذا عثر حضرته على شيء من  بعباءاتنام الدار بأجمعها إلى جناب الميرزا ونخرج فنحن نسل  أحد، 

ذا شعر المؤتمن على المال  ما النقود فهي هبة منا له وأما إذا كانت النقود مودعة بصفة عند بعضهم وا 
وعلى جناب  ي عليه،سيستول هنه ال شك أنا  بما حدث فكيف يقر  بالمبلغ المودع عنده أو يعيده إلينا و 

ت ن جميع األموال كانإفقال جناب حرف البقاء .  المثبوتةوغير  المعق دةالميرزا توضيح هذه المسألة 
بالمرة ومجرد االدعاء ال يثبت الحق إذ ليس هناك دليل واضح  امسل مة للكريمتين ولم أعلم عنها شيئ  

 لديه نقود بالمرة. ن الحاج المرحوم ربما لم يكنإيمكن االستناد عليه وقال 

الحظ هذا العبد )عبدالبهاء( أن ليس هناك برهان قاطع في هذه الدعوى وأن اإللحاح في  اأخير   
 ولهذا رأيت أن تعمل قرعة بخصوص الثلث المنوه عنه انتج شيئ  يالموضوع ال يسبب غير األسف وال 

حضور ع األحمر وأخذت المفتاح للوفي النهاية وضعناه في غرفة على حده وأغلقنا بابها وختمناه بالشم
ال كان ال حال المبارك وعرضت على حضرته أن العمل قد انتهى وما ذلك إال بتأييد الجمال المبارك وا 

 بيناتعلى األقل وشرحت بتفصيل كل ما حدث من اإلشكاالت واالدعاءات وفقدان ال ل  كام ال  يستلزم حو  
ن، ن ما خصه من التركة ال يفي بأدائها ومن المستحسوبأن حضرة حرف البقاء أثقلت كاهله الديون وأ

م وهبه ثفقبل حضرته ذلك بعد اإللحاح الزائد .  إذا وافقت الحضرة، قبول ملتمس الورثة في مسألة الثلث
 جناب حرف البقاء لعله يتمكن من التخلص مما عليه من الديون ويستعين بما يتبقى على عيشة ومال

 يحتاج إليه.

فتفضل .  سة ورجوا أن أقبل ذلك الثلثي، حضر جميع الورثة إلى الساحة المقد  تالوفي اليوم ال 
 جمال القدم بأن ذلك من المحال فألحوا
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فقال حضرته: "أما أنا فأرى صرف هذا المبلغ .  الخيرية أن يقبله حضرته ليصرفه بمعرفته في األمور
فه حضرته في اليم، وال يرجون إال قبول نهم ال يعارضون في ذلك حتى ولو قذ" فقالوا إفي مورد واحد

بعد  اشيئ   يد عيفقال حضرته: "إنني قبلت هذا الثلث ووهبته لحضرة حرف البقاء بشرط أن ال .  ملتمسهم
ثم قام جميع الورثة بأداء عظيم الشكر لحضرته وانتهت القضية في يوم واحد بكل راحة وهدوء .  ذلك"

م للحضرة بعد المجوهرات د ذلك رأى حضرة حرف البقاء أن يقد  بع.  ملحقةولم يبق هناك ادعاء وال 
بصفة هدية فلم يقبل حضرته ذلك، فالتمس من الجمال المبارك قبول خاتم ذي فص  من الياقوت الرماني 
 االحبابي نادر المثال خال من العيوب مرصعة أطرافه بالماس غالي الثمن فلم يقبل حضرته ذلك أيض  

من القطن أكل  امصنوع   االحين كان ال يملك عباءة واحدة بل كان يرتدي قفطان  مع أن حضرته في ذلك 
 قول حافظ الشيرازي )الشاعر المشهور( ما معناه:  على حد   اواحد   اعليه الدهر وشرب وال يملك فلس  

 كيسي من الدراهم خال الكنز في الكم لكن

ار وبساتين وأملك وأراض للجمال م كل ما يملك من عقن جناب حرف البقاء قد  إومجمل القول،  
هم المبارك والتمس قبولها فلم يقبل حضرته، فتوسل حرف البقاء بعلماء بغداد لدى حضرته فحضر جميع

ف واسة ورجوا قبول ذلك فأبا حضرته فألح  إلى الساحة المقد   ا مد كل ن حضرة حرف البقاء سيبد  إ وا وألح 
ة موا للحضرة صك الهبف هو في كل ما يملك وقد   يتصر  يملك في قليل من الزمن ومن باب أولى أن ال

ع بخط حرف البقاء من نسختين بالفارسية والعربية طبقا للمذاهب الخمسة، وفي ذيل ذلك الصك تواقي
 وأختام العلماء في مدينة بغداد بصفة شهود ومن جملة العلماء كان عبدالسلم
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بقوله: "إننا قد  أما الجمال المبارك فقد تفضل.  الشهير لسيد داود أفندي الفاضلأفندي العالم النحرير وا
وبعد أن شرف الجمال المبارك إلى الروملي )أدرنه( .  ا في هذا األمر"عن   ل  موسى وكي جعلنا ميرزا

ته ألزمت الحكومة جناب حرف البقاء بدفع أعشار إقليم هندية الذي هو بالقرب من بغداد وهو من ممتلكا
ائة ألف تومان حيث حلت به من جراء ذلك خسائر فادحة تقدر بمحالة إعصار فوكان هو وقتئذ في 

فوضعت الحكومة يدها على أملكه وباعتها بأبخس األثمان، وقد عرض هذا األمر .  عجز عن دفعها
على الجمال المبارك فأمر حضرته أن يضعوا هذا األمر في زوايا الكتمان وأن ال يأتي ذكر ما يحل 

 آقاوفي تلك األثناء، وقع حادث النفي من أدرنه إلى عكاء وقام جناب .  على لسان أحدبهذه األملك 
ميرزا محمد بقخبار الحكومة أن حرف البقاء ليس بمالك وأنا الوكيل إذ األملك تتعلق بحضرة جمال 

ت بة بأنه كان في عكاء فرفضالحكومة يدها عليها وحيث أنه لم يكن في يده صك اله تضعالقدم فكيف 
 ، واشتهر باسم ميرزا محمد الوكيل وهذا سبب تلقيبه بالوكيل.الدعوى 

ه من الياقوت فقد أرسله إلينا حضرة حرف البقاء ونحن في أدرنه بواسطة   أما الخاتم الذي فص 
من  وعندما وصلنا إلى عكاء مرض من كان معنا.  المدعو سيد علي أكبر، فأمر الجمال المبارك بقبوله

إلى  أعيتهم عن الحراك من شدة المرض، فأرسل هذا العبد )عبدالبهاء( الخاتم المذكوراألحباء بدرجة 
ا أم.  ىأحد األحباء في بلد الهند ليبيعه ويوافينا بثمنه بكل سرعة ممكنة لكي نصرفه على المرض

لخاتم اع اه قد بنا بفلس واحد من ثمن الخاتم ثم كتب لنا بعد عامين كاملين أنالحبيب المذكور، فلم يواف  
 ن جنيها، وصرفهابمبلغ خمسة وعشري
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إلى  يلجأر بأكثر من ذلك بكثير وأما هذا العبد )عبدالبهاء( فلم على الزائرين مع العلم أن الخاتم يقد  
وبعد كل هذا، وقع جناب .  الشكوى بل شكر الباري على ما وقع حيث لم يتلوث ذيلنا بغبار تلك األموال

الشديدة من شدة الفاقة إذ كان  ونفوه إلى الحدباء )الموصل( فوقع في المتاعب اميرزا محمد الوكيل أسير  
وكل ذلك في سبيل هللا، وكان في أتم الراحة فوقع في الشقاء في سبيل هللا أيضا،  افأصبح فقير   اي  نغ

 العالمى ومضى بقية أيامه في بلدة الموصل بغاية التذلل والتبتل إلى أن صعد من هذا العالم الظلماني إل
 النوراني وهو في كمال االنقطاع عما سوى هللا، وفي نهاية االنجذاب بنفحات هللا.

 عليه التحية والثناء وفتح هللا على ترابه أبواب السماء بماء منهمر من العفو والغفران. 
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 جناب الحاج محمد رضى الشيرازي  (43)

الرباني من  ن وهذا الشخصجناب الحاج محمد رضى الشيرازي، هو أحد المهاجرين والمجاوري 
لى ن سرع إا لإليمان واإليقان بعجز وانكسار متناهيين، وبغاية االطمئناوكان مظهر  .  أهالي مدينة شيراز

ت )بربكم( إذ قال  فأصبح مشكاة مصباح  –ب ل ى  –ظل العناية الربانية بمجرد ارتفاع النداء وهو ألس 
فق لخدم د علي ا محمة أحد أفنان السدرة المباركة المدعو الحاج ميرز الهدى وفي غاية التبتل واالبتهال وو 

لى إحت به يد األسفار ثم طو  .  يمل وال يرجو غير الخير للجميع ومجلسه ال اوكان أنيس   ةمدة طويل
قاء سة وفاز بشرف اللسة ووصل إلى الساحة المقد  مختلف األقطار إلى أن ألقى عصاه في األرض المقد  

يس ل ام بجوار العتبة العليا زمن  آقاوع وانتهل من بحر األلطاف غير المحدود و بكمال الخضوع والخش
بة وهبنظر العناية والفضل والم ال  بالمثول بين يدي الحضرة في أغلب األوقات مشمو  اباليسير متمتع  

لى ع ابور  ص ابالتعاليم اإللهية، ساكن   ل  أما في حسن األخلق فقد بز  الكثير من أقرانه عام.  الكاملة
ل ولم يتحو  هللا في الدنيا، غاية أمله الوحيد رضاء افي تنفيذ إرادة من ال شبيه له، زاهد   االشدائد، متفاني  

وسافر بعد ردح من الزمن إلى مدينة بيروت وقام على خدمة حضرة األفنان .  عن ذلك أيام حياته
ف سة والتشر زيارة العتبة المقد  المذكور عليه بهاءهللا بكل إخلص مدة طال أمدها، ولم ينقطع عن 

 ثم.  بالمثول بين يدي المنظر األكبر
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المنون فانتقل بكمال التسليم  اه عن الذهاب إلى عكاء ثم أدركتهبه مرض وهو في مدينة صيدا وأعي ألم  
عنايات ال حد  لها القلم األعلى  من والرضاء إلى الملكوت األبهى، واستغرق في بحر األنوار وقد جرى 

 ذكره.في 

ال للجم في العبودية اركين   ان هذا الشخص يعد  من الثابتين الراسخين في األمر وركن  إفي الحقيقة، 
 المبارك ولطالما سمعت ذكره بالخير من الفم المطهر.

ب ر من عليه التحية والثناء، وعليه البهاء األبهى، وعليه الرحمة الكبرى، وله المغفرة العظمى 
 قبره المنور ففي مدينة صيدا بجوار المقام المشهور بمقام سيدنا يحيى.أما .  وات العلىالسم
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 جناب حسين أفندي التبريزي   (44)

لكأس الطافحة كان من جملة المهاجرين والمجاورين حسين أفندي التبريزي وهو ممن شربوا من ا
سب بالك ل  غسافر إلى بلد اليونان وهو في عنفوان الشباب ومكث فيها مدة مشت.  بصهباء محبة هللا

ر هان  العيش حيث ظهرت بوارق الظهور فرحل إلى أزمير واستمع للنداء الجديد فاشتعلت في قلبه نا
 محبة الحق وزاد هيامه فهام في بيداء العشق اإللهي، والشوق لمشاهدة المحبوب، فساعدته الظروف

ا، أمره أخير و  . يل وكان من المقربينليس بالقل اسة وفاز باللقاء، والزم التشرف زمن  ووصل إلى العتبة المقد  
 احط  مها، فصدع بما أمر وأوقف حياته على خدمة األحباء في مةقالآلالني ر األعظم بالذهاب إلى حيفا 

باع ن العريكة، حسن الطوكان على جانب عظيم من مكارم األخلق، لي  .  لرحال المسافرين من األحباء
 لجمالاا للخير، ودام على استقامته بعد صعود وأغيار، محب   لدى الجميع من أحباب اوالنوايا، محبوب  

 اس  في العبودية لجمال القدم ولم يتحول عن ذلك طرفة عين، مؤن االمبارك إلى المأل األعلى، راسخ  
ز من في نفسه يرى كأنه أع اونسج على هذا المنوال السنين الطوال عزيز  .  لألصفياء الألحباء نديم  

ان محمد قلي أحد أخوة الجمال المبارك وك آقاوكها بقوة إيمانه، وقد صاهر جناب سلطين األرض ومل
 انمن تدفق طوف اعن المداهنة، دائم الخوف من االمتحانات واالفتتانات، حذر   احسن المعاملة بعيد  
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من يفتأ يئن  االمتحانات اإللهية على األكوان مخافة أن يقذف موجه بالنفوس في هوة ال قرار لها، ال
 ه المنون وتخلص من هذه الدار الفانية وبيده خلع ثوب حياته.تشدة الخوف حتى أدرك

دوسه عليه التحية والثناء، وعليه الرحمة والرضوان، وغفر عنه وأدخله هللا في الجنة العليا وفر 
 أما قبره المعطر ففي حيفا..  األعلى

This file was downloaded from QuranicThought.com



 143 

 جمشيد الكرجي آقاجناب  (45)

من ولد هذا الرجل الرشيد في مقاطعة كرجستان ).  والمجاورينجملة المهاجرين  كان المذكور من
ما بلغ ول.  نة والديانة والعزةللصداقة واألما اإقليم القوقاز( وترعرع واشتد في مدينة كاشان، ونشأ محب  

 ؤادهفي ف اشتعل ،شرى بطلوع صبح الهدى وارتفع ذلك النداء شمس الحقيقة من أفق إيرانه نداء الب  سمع
ر شمس فخلع عذار الشبهة واالرتياب عند سطوع أنوا.  ه وأوقد في قلبه نار محبة هللالولاف و نار الشغ

بلد الروملي )في ال إلى غادر الحقيقة وأوقدت في وجوده شموع الهداية وسكن إيران مدة من الزمن ثم
شرح ب منة االنجذاوفاز بشرف اللقاء وهو في غاي جمال القدم في أرض السر   بين يدي   ل  ث  م  لعثمانية( و ا

 آقامحمد باقر وجناب  آقاللغاية حتى صدر له األمر المبارك بالسفر مع كل جناب  االصدر ومسرور  
للسلسل واألغلل هو وجناب األسطى  اعبدالغفار إلى إسلمبول حيث وقع في مخالب األعداء هدف  

من  دالكسطى محمد علي الواعتبروا جناب جمشيد من الوحوش الكاسرة وجناب األ كدال  محمد على ال
ان السباع الشاردة ثم دفعوا بهذين الشخصين المحترمين، بعد أن عذبوهما في السجون، إلى حدود إير 

 لذاا ما إلى الحكومة لصلبهما أو لشنقهما محذرين بكل شدة من تركهما مخافة أن يفلتبصفة أسرى ليسل  
 لعذاباا فيه أنواع ا في غيابة جب عميق قاسي  موهألقكانوا يحبسونهما في أماكن صعبة للغاية حتى إنهم 
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نحن يوسف الصديق حتى  هل: "أيها الحراس ل  جمشيد قائ آقال الليل حتى الصباح وعند ذلك صاح واط
ولما كان .  ى أوج قمر السماءتلقونا في غيابة الجب! أما سيدنا يوسف فقد ارتفع من غيابة الجب إل

ي سبيل هللا فل شك وال شبهة في أن هذا البئر العميق هو لنا عين الرفيق هو ف ب   نا في غيابة الج  إلقاؤ 
 ."األعلى

ا لرؤساء األكراد على حدود إيران ليبعثوا بهما إلى طهران مالحراس قد سلموه إنومختصر القول،  
ت طسالخير لجميع العباد وأنهما قد غير أن هؤالء الرؤساء لما تأكدوا أن هذين المظلومين من محبي 

 ا إلى طهران.مرسلوهي لمهما و حطاول دون ذنب اقترفاه أطلقوا سراعليهما يد الت

على األقدام حتى وصل إلى السجن األعظم  امحبوب العالمين سير   اصدقوبمجرد إطلق سراحهما  
لسرور في غاية ا ل  طوي اجمشيد زمن   آقاوقضى .  وآويا إلى رحابه وألقيا عصاهما في جوار جمال القدم

 كانو  امستقر   اباللقاء في أكثر األوقات ساكن   االبهجة والفرح هان  العيش في ظل ألطاف الرحمن فائز  و 
لنفس ابما قسم له واستمر على هذا الحال حتى سمع نداء "يا أيتها  عنه وهو راض   جميع األحباء راضين

وج لسجن األعظم إلى األأجاب بقوله: "بلى!" وانتقل من افالمطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية"، 
ردوس فأغاثه هللا في الرفيق األعلى وأدخله في .  من عالم التراب إلى العالم الطهور ااألعلى طائر  

 أما قبره المعنبر ففي عكاء..  األبهى وأخلده في جنة المأوى وعليه التحية والثناء
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 الحاج جعفر التبريزي وأخواه (46)

هما الحاج حسن خوان أ، المهاجرين والمجاورين جملة منكان للحاج جعفر التبريزي، الذي كان  
عة  وأشوالحاج تقي، وكان هؤالء الثلثة كالنسور الطائرة أو كالنجوم البازغة المضيئة بنور محبة هللا

يقانهم.  أنوارهم بادية من أفق إيمانهم وا 

بزوغه، وكان  نذاستضاء ولمع بأنوار فجر الظهور من فكان من المؤمنين السالفين أما الحاج حس 
اسه في سافر وانتقل بعد إيمانه إلى كل بلدة وقصبة في إيران تؤثر أنف.  شديد الوله واالنجذاب افطن  

وبمجرد المحبوب حضرة وفاز بشرف المثول بين يدي .  قلوب المشتاقين حتى وضع الرحال في العراق
  .يرانإمر بالرجوع إلى أنار ثم أ  و  مشاهدة أنوار الجمال انجذب إلى ملكوت الجلل فهام ووله واستنار

 دادت شعلةة فاز من بلدة إلى أخرى ثم عاد إلى العراق للمرة الثاني ل  حمل سلعه متنق ال  جوا اولما كان بائع  
 بصهباء الوصال ل  اشتياقه للجمال األبهى حتى أصبح، وهو في دار السلم، في غاية االنجذاب ثم

يران ال يفكر إال في ترويج األمر وا علء كلمة هللا على سفراته بين دار السل واستمر   عبأ ييكن  ولمم وا 
إن "وقع في مخالب اللصوص وجردوه من سلعه وأصبح صفر يدين وكان يردد قوله:  بأمور تجارته، ثم
 فانقطع عن كل علقة بهذه الدنيا ووصل انجذابه إلى حد.  "حملي أصبح خفيفا
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هر بين الخلق بالمجذوب إذ كانت تصدر منه حاالت المين واشت  الجنون وغدا مفتون جمال محبوب الع
باآليات  ايجالس الناس ويحادثهم في مسائل التبليغ ببيان فصيح مستشهد   اتراه أحيان   ل  مث.  غريبة

جاحة عقله ون بر ن سامعيه كانوا يقر  إواألحاديث المناسبة للمقام مع األدلة العقلية والحجج الدامغة حتى 
 ،تراه من فرط انجذابه قد عيل صبره فيقوم ويرقص من شدة طربه اوكنت طور  .  لعهسعة اط  ورزانته و 
.  من األغاني اتراه يبتدع أنواع   ايغني بصوت مرتفع ويترنم باألشعار بأبدع األلحان وطور   اوكان طور  

ن ويؤانسه وكا هوصار يجالس –جناب منيب  –وفي أواخر حياته، اقتصر على مصاحبة المدعو 
 يجمعهما تناغم األفكار واأللحان في الروح والجنان.

ومختصر القول، إنه بعد أن سافر األحباء من بغداد رحل إلى أذربيجان وأخذ في نشر النفحات  
الذين اتحدوا مع بعض  ى له جماعة من الملحدينل فتصد  ج  و وال  اب  غير هي   –يا بهاء األبهى  –بنعرة 
 ااشف  ر كأسئلتهم دون تست   ستدرجونه في الحديث وكان يجيب عني وابدءك و وأخذوه إلى حديقة هنا ربهآقا

باآليات  الهم الحجاب عن كل ما يتعلق بالظهور األعظم ببراهين قاطعة بأفصح العبارات مستشهد  
لما ان كوك.  على ما يقول االقرآنية واألحاديث النبوية والمأثورة عن األئمة األطهار عليهم السلم برهان  

ين، أمام الحاضر  الغناء بألحان شجية في لوله فيأخذ من شدة انجذابهام حديثه أخذه عامل الشوق و أت
من األعداء  نيالملحدأثار حفيظة ما ، موينشد األشعار بخصوص هذا الظهور دون تلعثم أو انتظار

 لتراب.ا في روهوطم اإرب   اثم قطعوا جسده إرب  حتى فارق الحياة  اتجمعوا عليه وأوسعوه ضرب  ف

 الحاج عديم النظير، قد جذب أخاهالشخص الطاهر  كان هذا 
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ل بنار محبة عاآلفاق في العراق واشتني ر  الجمال وقد فاز هذا األخ بالتشرف بلقاء أنوار إلىمحمد جعفر 
مثل أخيه المرحوم واتفق أنه كان في إيران حال رحيل الجمال المبارك من بغداد  ال  جوا اهللا وكان بائع  

بلغ حضرته أرض السر حتى جاء ذلك األخ مع أخيه  أن مملكة اإلسلم )إسلمبول( وما عاصمةلى إ
وسكناه إلى أن كانت نتيجة أعمال األعداء  اإلى أدرنه من أذربيجان واستأجرا بيت   –الحاج تقي  –األخير 

 تهحضر افقة األحباء عن مر  ومنعت الحكومة –عكاء  –إرسال الجمال المبارك إلى السجن األعظم 
أن يسافر الجمال المبارك وال يكون في معيته غير أفراد أسرته وذويه، فلما شعر بذلك  بذلك وقصدت

لهم هذا العمل بدرجة ال حلقومه بموسى حاد ففزع القوم وها وجز   االحاج حسن المذكور لم يستطع صبر  
جازة أن الحياة بعد سفر محبوبهم( تطيعو ولما شاهدت الحكومة ذلك )يعني أن أهل البهاء ال يس.  لها حد  

.  قومهحل ز  الجمال المبارك وكل هذا كان ببركة الحركة التي أبداها الحبيب الذي ج  معي ة  سفر الجميع في
ثم خاطوا الجرح ولم يكن هناك أمل في التئامه ونقلوا الجريح إلى المستشفى بأمر الجمال المبارك 

ائه فاطمأن قلبه ثم سافر جمال القدم ومن معه إلى السجن مؤكدين له بأنه سيحضر إلى عكاء بعد شف
ا إلى األعظم ولم يمض أكثر من شهرين إذ جاء جناب الحاج المذكور مع أخيه إلى قلعة عكاء وانضم  

نه كان يسهر ليله حتى إالمسجونين من أهل البهاء فأخذت شعلة اشتياقه في االزدياد آنا غ ب  آن حتى 
فكانت  ثكنةن سطح العيناه تذرفان الدمع من شدة البكاء حتى سقط ذات ليلة السحر يتلو األنجية وع

 القاضية وصعدت روحه إلى ملكوت اآليات.

 فكانت أحواله وأطواره تتشابه –الحاج تقي  –أما أخوه النوراني  
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في  اصامت   اعد أخيه منفرد  وعاش ب ان  و كس أكثر بالضبط غير أنه كانجعفر ما كان ألخيه المرحوم مع 
بتلوة اآليات إذ به  ال  وكان يجلس في كمال األدب واتفق أنه بينما كان على سطح بيته مشغو .  غرفته

.  اأم سهو   اعمد  أكان  ،علمأما سبب وقوعه فلم ي  .  لوعيه فاقد ايسقط خلف الدار وبالبحث عنه وجدو 
أحب البقاء في هذا العالم ولو  شيته قال: "إنني كرهت البقاء ولذا رجوت الفناء ألني الغولما أفاق من 

 ذلك حتى أفارق هذه الدار."لي هللا أن يكون  دقيقة واحدة وأرجوكم أن تدعوا

مطمئنة راضية مرضية مشتعلة منجذبة  االذين كان كل منهم نفس   الثلثة هذا شرح حال األخوة 
لوا ه ودخبجه إليه واإليقان طاهرة مقدسة ولذا فارقوا هذا العالم وهم في غاية االنقطاع إلى هللا والتو 

لع الفضل واإلحسان في ملكوت الغفران وأغرقهم في بحار رحمته.  الملكوت األعلى د إلى أب ألبسهم هللا خ 
 اآلباد وعليهم التحية والثناء.
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 حضرة الحاج ميرزا محمد تقي أفنان  (47)

لزكية والحقيقة كان حضرة الحاج ميرزا محمد تقي أفنان، الملقب بوكيل الدولة، من النفوس ا
 النورانية والجلوه الرحمانية.

اق مع حسن األخلق أما اجتمع فيه شرف األعر .  هذا الفرع الجليل هو من أفنان السدرة المباركة 
حت وهو من الذين انجذبوا بنفحات هللا بمجرد قراءة كتاب اإليقان وانشر  افكان حقيقي   هحسبه ونسب

 الروحبالنداء  االعراق، ملبي   اوجد والوله بحيث ترك إيران قاصد  فطغى عليه الصدورهم بترتيل اآليات 
وهو  قام من شدة االشتياق وطوى الفيافي والقفار بكل روح وريحان إلى أن وصل إلى العراقوالريحان ف

دي سة وفاز بشرف المثول بين يفائر لم يهدأ له بال ثم ذهب وهو في دار السلم إلى الساحة المقد  
ن كا.  عما سوى الحق بدرجة تفوق الوصف ذروة القبول، فوله وانجذب وانقطع واعتلى ركالجمال المبا

حقيقة األحباء في العراق سم وه "أفنان المليح" وكان في ال جميعن إصبيح الوجه، نوراني الطلعة حتى 
 ة أياماتحر في خدماته طوال حياته، انجذب بنفحات هللا من فلم يقص  .  للغاية امباركة، ومحترم   انفس  

 كان حسن المعاملة، شهي الحديث، لم يفتر عن.  تمة مطافه بأعظم خدمة ألمر هللاحياته وتوجت خا
، وكان كل ذلك مع ما كان عليه من حسن امسرور   اعبوديته للحق لحظة واحدة، يؤدي أعماله فرح  

 السلوك ينم
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ف اللقاء في بغداد، عاد إلى إيران وباشر وبعد أن فاز بشر .  بليغ أمر هللا وتنبيه الكثيرينت مقدرة في عن
يجب أن يكون التبليغ بلسان فصيح وقلم بليغ مشمولي ن بحسن هكذا أمر التبليغ بلسان فصيح، إذ 

 هاألعداء والخصماء بعلو  شهداألخلق وحلوة القول وطيب األعمال واالستقامة في السير والسلوك حتى 
وا بأن هذا الشخص ال نظ تهروحانيو  وهو فريد ووحيد  ير له في العمل والقول والتقوى واألمانة والديانةوأقر 

في  اك  نهممو لسيئات ل ارتكب  وم غير مبال   امتهور  مثلنا  أي أنه ليس بهائيفي جميع الشؤون ولكنه لألسف 
 لنفس والهوى.ل اومطيع   الشهوات

قة العتي ى قد انقلبت أطوارهراء في أنه مطلع الهدن هذا الشخص الذي ال م  فقد الحظوا أسبحان هللا! 
 وأصبح بمجرد وصول نفحات األبهى إلى سمعه، مشكاة شعاع شمس الحقيقة.

ولم يكن له .  اوبعد ذلك أصبح سبب انتشار نور الهداية حق  ، في يزد الم يتنبه لألمر أيام كان تاجر   
ئن ساحة الكبرياء مطمجل أمله نشر النفحات فكره محصور في التقرب من  ،مقصد سوى إعلء كلمة هللا

رت ما تكر  اوكثير   ،مظهر رضاء الجمال المبارك ومطلع عطاء االسم األعظم ،القلب بترتيل آيات هللا
 اكون هذا الشخص مصدر  ن الجميع تأكدوا أنه سيإعلى لسان جمال القدم عبارات الرضاء في حقه حتى 

خر عن يتأل ولم يكنفكان ال ينكره أحد  كخه على األمر بعد الصعود المبار أما ثبوته ورسو .  ألمر عظيم
ولما .  ل ال حصر لهاغكأداء ومشاالخدمة مهما كانت الحال رغم ما كان هناك من موانع وعقبات 

 بناء أفكاره ترك الراحة والتجارة واألملك واألراضي والعقار ورحل إلى عشق آباد وشرع في عاف تشتت
 مشرق 
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الخدمة عظيمة للغاية ألنه كان أول شخص قام ببناء مشرق األذكار راء في أن هذه األذكار هناك وال م  
لعالم اإلنساني ووفق إلى ذلك بمعونة أحباء )عشق البيت توحيد  األول)في مدينة العشق( وأصبح الباني 

م في عشق آباد آقا.  مة مشرق لألذكارآقابقه أحد في اق في هذا الميدان حيث لم يسآباد( واعتبر السب  
قد بذلوا  اقهم إلى ما هو قائم بعمله وهم بدورهم أيض  يحث األحباء ويشو   الم يذق للراحة طعم   ل  يطو  ازمن  

إلى أن تم البناء المذكور وعم صيته الشرق  وغال   ما وسعهم في هذا السبيل مضحين بكل مرتخص  
وهذا هو شرط ق هكذا يكون اإلنفا.  ماله، إال القلة، في هذا السبيلأما هو فقد أنفق كل .  والغرب
 الوفاء.

إلى المقام األعلى  امأل األبهى ملتجئ  الم بجوار مطاف آقاسة و ثم توجه بعد ذلك إلى األرض المقد   
لدوام لى ابذكر هللا ع ل  )مقام حضرة الباب( بنهاية التضرع واالبتهال وفي غاية التنزيه والتقديس، مشتغ

 يناجي الحق بقلبه ولسانه.

قرع ة ونورانيته ال مثيل لها، وكان من الذين قالوا في قلوبهم "بلى" قبل أن ي  كانت روحانيته عظيم 
ت"  لمائتينبنار محبة ني ر اآلفاق بين سنة السبعين والثمانين بعد ا في العراق وقد اشتعل.  طبل "ألس 

 فق األبهى، والحظ ببصيرته قوله: "إنني حي في األفق األبهى".األللهجرة، وشاهد اإلشراق من 

بالفرح والسرور في  يحزن حزن والقيته استبدل يكان إذا ألم  ب.  ث عنها وال حرجأما بشاشتة فحد   
لمقام اوكانت عاقبته، والحمد م، ساطعة األنوار للغاية وانتقل إلى الملكوت األبهى بجوار .  الحال

 األعلى فأثرت مصيبة انتقاله في عبدالبهاء أيما تأثير.
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ويجب أن يشاد له قبر بكل حيفا بجوار حظيرة القدس قرب مقام سيدنا الخضر  أما مرقده المنور في
ر هللا مضجعه بأنوار ساطعة من ملكوت األبهى وطيب هللا جدثه المطهر بصي ب مدرار من نو  .  إتقان

 عليه البهاء األبهى..  الرفيق األعلى
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 عبدهللا البغدادي آقاجناب   (48)

ول أعبدهللا البغدادي الذي اشتهر بين الخلق في  آقاجناب  كان من زمرة المهاجرين والمجاورين،
 أدوار شبابه أنه من أهل اللهو والهوى المنهمكين في اللذائذ، وشهد الكل أنه من أسرى الشهوات

يقانه وانجذابه بنفحات الرح بح من أصالمستغرقين في بحور المشتهيات الجسمانية، ولكنه بمجرد إيمانه وا 
 ،اضي  بعد أن كان أر  الة تستوجب االستغراب إذ انقلب فجأة بالكلية وأصبح سماوي  في حا اجديد   اخلق  

ولؤلؤ  ،اني  بعد أن كان شيطا ا، ورحماني  ابعد أن كان ظلماني   ا، ونوراني  ابعد أن كان جسماني   اوروحاني  
ه أمر  يار في، وقد احتار األغاأسود   ابعد أن كان حجر   ااء  وض   ا، وجوهر  اصدف المع بعد أن كان خزف  

حق، إلى ال اعن الدنيا، منجذب   اوقالوا: "ما هذا االنقلب الذي حصل لهذا الشاب الذي أصبح منقطع  
ليوم قد راه ان.  اللهو والهوى  في اثياب الزهد والتقوى بعد ما كان منهمك   االبس   ،ابعد أن كان دنس   اطاهر  

 ."بالوله واالنجذاب إلى الحق يامن الدن زهد في الدنيا وطوى بساط اللذات والمرح وقنع

كان بهي إلى عكاء بوجه مستبشر،  ل  جقد عاف الهناء ولذة العيش وتوجه را نهإوخلصة القول،  
 وبهجة. اكل من رآه كان يمتل  سرور   ب  ل  ق  بدرجة أن  اوروحاني   انوراني   الطلعة

 : "كنت، يا، فأجابنيعبدهللا كيف حالك؟" آقامر ة: "سألته  
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أصبحت روضة أوراد غنا ء،  ا، كنت بلقع  اأصبحت بعناية الجمال المبارك وفضله منير   ا، مظلم  موالي
بعالم  اق  ، كنت متعل  اطاهر   امنزه   ابالقيود الدنسة أصبحت حر   ل  مكبأصبحت في نعيم، كنت  اب  كنت معذ  

في  ش األرضأفتر  ابعالم الملكوت، كنت كطائر في قفص أصبحت طليق   اق  الناسوت أصبحت متعل  
الناعم غير  ولو أن فراشي كان قبل اليوم من الخز  .  امبتهج   اوألتحف السماء مسرور  الصحاري الغبراء 

 أن روحي كانت في عذاب أليم، ولو أني الساعة خالي الوفاض ولكنني في غاية الروح والريحان.

اهد مظلومية ني ر اآلفاق ن هذا الشخص المنجذب بالنفحات قد ذاب قلبه أسى لما شإوعلى الجملة،  
 وتمنى أن يفدي حضرته بالروح حتى حان حينه واستجيب دعاؤه وانتقل من هذا العالم الظلماني إلى

 العالم النوراني.

 عليه البهاء األبهى وعليه الرحمة من فيض الكبرياء..  أما قبره المنور ففي عكاء 
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 محمد مصطفى البغدادي آقاحضرة   (49)

هذا السراج الوهاج، .  في عداد المهاجرين والمجاورين مصطفى البغداديمحمد  آقاكان حضرة  
ى اشتهر حضرة محمد مصطف.  محمد شبل، من أهل العراق العربيالنجل الخليل للعالم النحرير الشيخ 

ر اهتدى إلى فج.  من فجر شبيبته فاق بالشجاعة، والشهامة، والوفاقالبغدادي بتفرده في جميع اآل
 آلياتعلى يد والده، فاستنار قلبه وأحرق ستر الوهم وفتح حديد بصره، فشاهد ا ل  ن طفالظهور منذ كا

 اب وال وجل.الكبرى وأعلى نعرة "قد أشرقت األرض بنور رب ها" غير هي  

كنت ترى هذا الشخص الكريم، رغم التعرض الشديد للمؤمنين وسوط عذاب أولي الشأن وانزواء  
ار في د اورائح   اإظهار المعتقد( من شدة الخوف من األعداء، غادي   خلف ستار التقية )عدم حباءاأل

عراق السلم بكل شجاعة وجسارة يقاوم كل ظالم بعزم ثابت وقوة خارقة، واشتهر في سنة السبعين في ال
 وأما الذين اتخذوا الحيطة والكتمان أصبحوا في زوايا النسيان..  اقبمحبة ني ر اآلف

الذي ال يضارع، كان يمر  في أسواق بغداد يهابه كل من رآه، وتخشى  زبرهن هذا الإوأيم الحق،  
 لىوقد ظهرت، على األخص رجولة هذا الرجل الرشيد بأج.  بأسه ولم يتعرضوا له مخافة بطشه األشرار
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معانيها للقاصي والداني، بعد رجوع جمال القدم من كردستان )السليمانية( إذ كان يتشرف بالحضور 
ما صدر له اإلذن بذلك، وكان يمتع سمعه بما يخرج من فم المبارك من البيانات ويفوز المبارك كل

بمعتقده واستمر بعد أن تحرك الموكب المبارك من دار  ابالعنايات وهو أول محب  ظهر في العراق جاهر  
غ الناس ل  السلم إلى المدينة الكبرى )اسلمبول( على مقاومة األعداء وخدمة األمر بكل همة ونشاط، يب

من  اظهوره مع أنه كان متأكد  لعلنية ولما ذاع في اآلفاق إعلن من يظهره هللا كان من الذين أذعنوا 
نه قال: "إن ا آمنا قبل أن يرتفع النداء، ألنه قد رفع الستار عن اإلشراق إقبل اإلعلن حتى  اذلك ومؤمن  

حديد ورأى الجمال المطلوب كل طالب  بين اآلفاق قبل ارتفاع النداء وشاهد األنوار كل ذي بصر
 بصير".

لحظة في هذا هذا الشخص قام على خدمة األمر بكل ما أوتي من قوة، ولم يهدأ  نإوعلى الجملة،  
سر فبعد أوبعد حركة جمال القدم إلى السجن األعظم القى هذا المحب من األعداء ما القى، .  السبيل

 يفتر لم ،اء وتعر ض أهل دار السلمألعد، وخصومة ا)الموصل( الحدباءاألحباء ونفيهم من الزوراء إلى 
ن تأججت نار الشوق للقاء المحبوب بي حتىليس بالقليل  اعن مقاومة األعداء واستمر على ذلك زمن  

م ي أياإلى السجن األعظم )عكاء( فوط  المدينة ف ان وتوجه منفرد  ضلوعه فترك األوطان واألهل والخل  
في  مةقافصدر له اإلذن باآل.  ب السماح له بالسكنى حوالي عكاءز بشرف اللقاء وطلالشدة والضيق وفا

لألمر بكل إخلص، محط  رحال جميع األحباء  ام في تلك المدينة خادم  آقابيروت، فصدع باألمر و 
م ، يعاونهم ويسهل لهحفاوةكل ببالجميع  يرحبوكان .  لتشرف واآليبين من أرض المقصودلالذاهبين 

ةيق بكل الطر   ،مود 
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العائدين منها، والكل يشهد في سبيل راحة األحباء الذاهبين إلى عكاء و  وغال   بكل مرتخص   اي  مضح  
واستمر بعد أفول شمس الحقيقة وصعود ني ر .  شهرته في هذا الصدد كل صوب وحدبوعم ت .  بذلك

لت فرائص المتزلزلين الناقضين ولم على العهد والميثاق اإللهي بدرجة زلز  امستقيم   االمأل األعلى، ثابت  
أحد منهم أن يحرك لسانه بكلمة أمامه ألنه كان كالشهاب الثاقب يرجم الشياطين، وكالسيف  ؤيجر 

ذا تصادف أن مر   ؤالقاطع على أعناق الناكثين، ولم يجر   أحد منهم أن يمر  من الحي الذي هو فيه، وا 
خير مر  الكرام وكأنه من الصم البكم العمي الذين ال ، مر  هذا األل  به أحد الناقضين، في الطريق مث

 يرجعون.

 .شاتم" صولةزعزعه تكان بين القوم مصداق "ال تأخذه في هللا لومة الئم، وال  نهإ، احق  

خلص في خدمة األحبا نهإومختصر القول،  ء لم يتزعزع عن أسلوبه، من قلب فارغ وني ة صادقة وا 
ألمر إلى بلدة ثم انتقل في أخر ا.  ن حول مطاف المأل األعلىلطائفيقاصدي الروضة المطهرة، ا

العروة ب ابث  ببشارات هللا متش اعما سواه مستبشر   اإلى هللا منقطع   امنجذب   اها زمن  فياالسكندرونة وعاش 
 بالتقديس، إلى أن انتقل إلى الرفيق األعلى. االوثقى مشهور  

، محفل تجلي ، وأدخله في عالم األنوار، ملكوت األسراررفعه هللا إلى األوج األعلى والرفيق األبهى 
 وعليه البهاء األبهى..  ربه العزيز المختار
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 جناب سليمان خان التنكاباني (50)

ولد في .  دينجمال ال خان التنكاباني الملقب بكان من جملة المهاجرين والمجاورين جناب سليمان  
ى ، وترب  والعز ةونما ورضع من ثدي الراحة  نشأ.  اإلقليم القديمة في ذلك العائلتمدينة تنكابان وهو من 

يلة، ذا غيرة مجسمة ونشاط ة عالية منذ طفولته، مقاصده نبفي أحضان الرفاهية والثروة، وكان ذا هم  
ولذا بارح موطنه .  لتفوق على أقرانه وأترابها اطالب   ،ر في التربع في دسوت المناصبيفك   ملحوظ، كان

وعظمة قدرته في علو اسمه ورفعة مكانته  ل  نة يعني مدينة طهران أمسرير السلط األصلي إلى مقر
غير أنه في طهران وصلت إلى مشامه نفحات الرحمن، وطرق سمعه نداء المحبوب .  وتفوقه على أقرانه
 ص نفسه من ارتباكات الفكر الناشئة من طلب الجاه وغلغلة العظمة واألب هة الفانية وعزةالعطوف، فخل  

وتحرر من القيود فعم  قلبه الفرح والسرور بالموهبة اإللهية وتأكد أن  ،هذا العالم الترابي وما به من غرور
صدر الجلل هو صف  النعال وأن المناصب والدسوت سريعة الزوال فترك الدنيا ووط د العزم على 

الدنيا فلبس إحرام حرم الراحة وعدم انشغال البال وتخلص من أغلل قيود البشرية وسلسل التعلق ب
إلى أن وصل إلى سجن عكاء وفاز  رحيث المحبوب فقطع الفيافي والقفاالكبرياء وعزم على التوجه إلى 

لجوامع  اللنغمات الخارجة من الفم المبارك صاغي   اباللقاء ومضى مدة في رحاب جمال القدم مستمع  
 مالكل
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ته وتمتع بالعطاء الموفور وثمل من رحيق وبعد أن تعطرت مشامه وتنورت بصير .  وفصل الخطاب
 ابالسفر إلى بلد الهند مأمور   وفاز من كل ذلك بنصيب موفور، صدر له اإلذن المبارك الرب الجليل

بنفحات هللا  اعلى هللا منجذب   ل  متوك.  إلى بلد الهند صادق، فصدع باألمر وذهب بتبليغ كل طالب  
األقطار وجاس خلل تلك الديار مدنها وبلدانها وقراها يضرب  بنار محبة هللا وهام في تلك ل  مشتع

سبيل رجال هللا العاملين وغرس بذور التعاليم  ام الطور سالك  لكبظهور م امبشر   اناقوس الملكوت عالي  
ونمت وأينعت وانقاد الكثيرون إلى سفينة النجاة واهتدوا بنور  احسن   االطاهرة في تلك األصقاع فنبتت نبات  

ليم قاى وتنورت بصائرهم من مشاهدة اآليات الكبرى وكان هو الشمعة المضيئة للجميع في تلك اآلالهد
منوا على تبليغ األمر واشتغلوا آواستمرت آثاره واضحة في بلد الهند كل الوضوح وقام أغلب الذين 

 بهداية الخلق مقتفين أثره.

ن وصوله بعد الصعود سة وكاالساحة المقد  قد عاد بعد سياحته في بلد الهند إلى ف وخلصة القول، 
قلبه كاألتون ولكنه كان  صبح باكي العين مكلوم الفؤاد يفورفي صدره نيران الحسرة وأ اتقدتالمبارك ف

 في روضة الرضوان. اعلى العهد والميثاق نابت   اثابت  

 فليوصل من ق ب ليوحدث أن تفضل جمال القدم قبل الصعود بقوله تعالى: "إذا توجه أحد إلى إيران،  
أن يا أمين السلطان، إذا بذلت الهمة في حق األسرى وقمت بمعونة ألمين السلطان الرسالة اآلتية: 

المحتاجين والمظلومين )من أهل البهاء( فخدمتك هذه ال تنسى وكن على يقين من أن هذا العمل سيكون 
م أن كل بنيان في هذا العالم يؤول إلى عليا أمين السلطان ا .  يع الشؤون لكم سبب العزة والبركة في جم

 .ايوم  ف ااالنهيار عدا البنيان اإللهي وهو الذي تزداد متانته وأحكامه يوم  
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، فاعمل كل ما في مكنتك في خدمة الديوان اإللهي حتى تهتدي إلى اإليوان الرحماني وابن بناء ال اإذ  
 يؤول إلى الزوال".

 آقالرسالة إلى أمين السلطان وكان وقتذاك قد أصاب جناب وبعد الصعود المبارك، أوصلنا هذه ا 
.  سيد أسدهللا إهانة من فقهاء الترك بمدينة أردبيل وأظهروا له عوامل الجفاء والغلظة وعزموا على قتله

الفقهاء وحالت دون قتلهم إياه ثم في وسعها حتى نجته من مخالب أما الحكومة هناك فقد عملت ما 
سيد  آقاتبريز ومنها إلى طهران حيث قام أمين السلطان ببذل كل رعاية في حق إلى  اأرسلوه مصفد  

ن أصاب أمين السلطان مرض وأتى أاء أسدهللا وأسكنه في ديوانه الخاص وآواه فيه واتفق في تلك األثن
سيد أسدهللا  قاناصر الدين شاه لعيادته فما كان من أمين السلطان إال أن قص  للشاه كل ما حدث آل

يائه مما حصل سيد أسدهللا عن تألمه واست قادحه وأطراه أمام الشاه بدرجة جعلت هذا األخير يعرب آلوم
سيد أسدهللا  آقا مثلهو ب مناألحوال أن يأمر بصلب  الشاه في مثل هذهوأظهر له عطفه وكان من طبع 

لبث هذا األخير أن  ، وماالسلطانذلك ما سمعه من أمين  ولكن، حال دون .  ويجعله هدف نيران القنابل
إلى مدينة "قم" فما كان من هذا  امستبعد   امنكوب   اوأرسل أسير   احل عليه غضب الشاه وأصبح مبغوض  

العبد إال أن أرسل إليه )بقيران( الرسالة التي تفضل بها جمال القدم مصحوبة بمناجاة وخطاب مني  بخط 
جوت هللا أن يصونه ويحميه وينقذه من زاوية يدي وطلبت له في المناجاة العون والعناية من هللا ور 

سيحظى بالتأييد اإللهي في القريب  كإن رسالتي:بول وقلت له صراحة في الخمول ويرفعه إلى أوج الق
 ستقر في دست الصدارة )الوزارة( بنهاية االستقلل مكافأة لك علىتالعاجل وتسطع أنوار العناية وس
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مع المناجاة ال يزاالن  ههذ رسالتيو .  مظلومين )من أحباء البهاء(ق الخدمتك والهمة التي بذلتها في ح
 في حيازة أسرة أمين السلطان.

وبينما هو في غرفته إذ .  بعد ردح من الزمن إلى مدينة قمأما سليمان خان، فقد بارح مدينة طهران  
ى أنه في و ر و مان خان عن أحوال أمين السلطان حضر أحد معارف أمين السلطان لزيارته فسأله سلي

وصل هذا الخبر إلى أمين السلطان حتى طلب حضور سليمان خان، أن وما .  أشد الحاجة لمقابلته
لها بكل مه الرسالة المرسلة من قبلي، فتقب  على هللا واختل به وسل   ل  فذهب هذا األخير إلى داره متوك
ها بعد أن صافحه نني بعد قراء جبينه، ثم قال لسليمان خان ااحترام وفض  تها: "إنني لفي يأس  عظيم وا 

ل ما ساعد الجد في الخدمة وصيانة أحباء هللا وحمايتهم إذا ما تيسر حصو  امشم ر   دون شك سأستمر  
ثم أظهر امتنانه الزائد وعظيم السرور واالبتهاج وقال: "الحمد م، قد تم .  جاء في الرسالة المباركة"

 وعنايته، من الناجحين". المراد ومن المؤكد أني سأكون، بعون هللا

أمين السلطان قد تعهد بالقيام بالخدمات، ثم ودع سليمان خان بعد أن عرض  نإوباالختصار،  
عليه بعض النقود بحجة مصروف الطريق فأبى سليمان خان قبول شيء من هذا القبيل رغم إلحاح أمين 

 السلطان.

ر الشاه بقطلق ة )عكاء( إذا بصدور أموبينما كان سليمان خان في الطريق إلى البقعة المبارك 
سناد صدارة الوزارة إليه رأس   السلطانسراح أمين  حضاره إلى طهران وا  في  ل  ة مستقفقام بأعباء الوزار .  اوا 

ر في ذلك أثناء حادثة .  عمله كل االستقلل وقام في أول األمر على حماية األحباء غير أنه قص 
حباء وصيانتهم بالمر ة، وكان كلما رفع إليه األحباء شكايتهم كان شهداء يزد، إذ تمن ع عن حماية األ

 يقابلهم بأ ذن صماء
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جميع أهل البهاء كأس الشهادة ولهذا ع زل أمين السلطان ونكس علمه المرفوع  تجر عفكانت النتيجة أن 
 من خيبة األمل. اوروح   اويأس قلب  

مضى بقية أيام حياته بجوار أة المباركة و ومختصر القول، إن جناب سليمان خان وصل إلى البقع 
مطاف المأل األعلى منشرح الصدر، بكمال الروح والريحان، وقد ألفه جميع األحباء واستأنسوا به إلى أن 

ن ورحل إلى عالم األنوار، وتخلص من وافاه األجل المحتوم فلبى دعوة الحي القيوم، وترك األهل والخل  
أغرقه هللا في غمار رحمته وأنزل عليه .  اء اللمكان غير المتناهيالفض إلى اقفص اإلمكان طائر  

 وعليه التحية والثناء..  ه ورزقه جزيل موهبتهتمجلئل نعش بيب مغفرته وأسبغ عليه 
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 سگر )النحاس(عبدالرحيم مِ  آقاجناب  (51)

الصبر  فيه صفتا ت، الذي اجتمعم سگرعبدالرحيم  آقاكان في عداد المهاجرين والمجاورين جناب  
ر  شاربه، شرب من صهباء محبة هللا قبل أن ي ط  .  لي كاشان ومن األحباء األقدمينوالحلم، وهو من أها

من الهداية الكبرى والموهبة  اوتناول من المائدة السماوية التي كانت مهيأة وممدودة، ونال نصيب  
اء وفاز بشرف لقاء حضرة العظمى، ثم بارح موطنه بعد إيمانه بقليل وهرع إلى روضة أوراد الزور 

إذ كان يتمتع  اوهاج   ابجوار الحضرة في العراق، ولبس من ألطاف الليزال تاج   امضى أيام  أالمقصود، و 
ب المبارك إلى الكاظمين عليهما السلم، وكان بجوار الرك ل  وقات، ثم سار راجبشرف اللقاء في أغلب األ

الموصل )الحدباء( وما لبث أن رحل إلى عكاء حيث  من جملة األسرى في اوكان أيض  .  احظه موفور  
، وكان يعمل كتاجر قليل البضاعة غير أنه كان، امبتهج   ابجوار األلطاف المباركة، مسرور   امضى أيام  أ

 اسبيل الرشاد حتى ناهز الثمانين من عمره، صابر   ابما قسم له، سالك   اوراضي   امسرور   اعلى الدوام، قانع  
 ه األجل المحتوم، وصعدت روحه إلى عالم األسرار.حتى وافا اساكن  

 أما قبره ففي عكاء..  سه حلل الغفران في جنة الرضوانتغمده هللا بفضله ورحمته وألب 
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 محمد إبراهيم التبريزي  آقاجناب  (52)

محمد إبراهيم التبريزي من جملة المهاجرين والمجاورين، وكان هذا الرجل الكريم ذا  آقاكان جناب 
بها قصد  فتاح مقيم  م، وأسرع إلى سجن عكاء بمجرد علمه بأن والده جناب مشهدي عبداللق عظيخ  

 ل  من نسيم محبة هللا مشتع ل  ، ثمارفيع الشأن، أما عقله فكان راجحا،  ونشاطه عظيم  مساعدة أبيه 
مضى أ.  بيه(الولد سر  أ)آثار والده في الطباع واألخلق  ابنارها، غريب السكون، عجيب الرزانة، مقتفي  

بالرفاه والحظ العظيم، يبيع في النهار بعض السلع  اليس باليسير بجوار حضرة المقصود، متمتع   ازمن  
، اوحصور   ا، طاهر  اوشكور   افي إيمانه، غيور   اعلى األمر راسخ   افي داره ويؤانسهم، ثابت   ل  ويقابل األحباء لي

على سمعة  اوجود والده )مشهدي عبدالفتاح( محافظ  أضاء شمعة .  بفضل الرب الغفور وعنايته امطمئن  
سبب سرور األحباء وباعث الروح والريحان بينهم، عظيم الفطنة،  اة حسنة وكان دائم  أسرته، وخل ف ذري  

بفضل العزيز المنان، إلى أن لفظ  اباإليمان مطمئن   اعاش متمسك  .  ااد الذكاء، قوي العارضة رزين  ح
 إلى حيث تلقى الثواب. النفس األخير وصعدت روحه

.  عه من عين العناية والرضوان، ورفعه إلى أوج الفضل واإلحسانسقاه هللا كأس العفو والغفران، وجر   
 أما قبره المعطر ففي عكاء.
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 محمد علي أردكاني آقاجناب  (53)

سمع النداء الرباني وهو في .  كان جناب محمد علي أردكاني من جملة المهاجرين والمجاورين 
 ثة سن ه وغضاضة شبابه، فتعلق قلبه بالفيض السماوي، وقام على خدمة أفنان الشجرة اإللهية،حدا

وبينما هو قائم بخدمته المذكورة إذ سافر إلى عكاء وتشرف بخدمة .  وعاش عيشة ملؤها الروح والريحان
عة العزة العظمى لطل افي بحبوحة الموهبة الكبرى، مشاهد   اليس باليسير هائم   اسة زمن  العتبة المقد  

وكان حسن الطباع وسيم المحي ا صادق .  بالخدمة بصادق الني ة اقائم   ،باستحقاق ملحوظ بنظر العناية
 عن الحقائق. اب  اإليمان لم يخل من االمتحانات منق  

بعد الصعود ونزول  افي األمر أيض   راسخا   كان في أيام ني ر اآلفاق، ثابت القدم في معتقده، واستمر   
.  بألطاف الحي اللمثال اث  من هبوب نسيم العهد والميثاق، متشب   ل  لم يتزعزع قلبه، ثمو زية العظمى الر 

 المقام األعلى بجانب م البقية الباقية من أيام حياته في جوار حظيرة القدسآقاوباآلخرة انتقل إلى حيفا و 
فطوى بساط حياته ولفظ النفس غاية في الثبوت واالستقامة، إلى أن حان حينه وحل ت خاتمة مطافه، 

 األخير.

 اللعتبة المباركة، خدين   اصادق   اإن هذا الشخص، كان خادم  .  نعم 
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 وعريكته لينة. امنه، ألن مشربه كان مألوف   اعنه ومسرور   لجميع األحباء والكل راض  

الفردوس في جنة  امدرار   ا في ملكوته األعلى وأسكنه في ملكوته األبهى، وأفاض عليه فيض  أغاثه هللا 
 أما ترابه المعنبر ففي حيفا..  مقام المشاهدة واللقاء
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 ي التبريزي آقا الحاج (54)

هذا الشخص الرباني من أهالي تبريز، .  عداد المهاجرين والمجاورين ي التبريزي فيآقاكان الحاج  
ة الشذا، سكي  مقة أوراد العرفان، تلك النفحات وقد تعط رت مشامه من عبيق النفحات الهابة من حدي

وكان ثابت القدم في األمر كل .  وتجر ع من الجام الرباني صهباء اإليمان وهو في عنفوان الشباب
ولما اشتهر بمعتقده قام القوم .  في حب محبوب األرواح ار  هائم  في أذربيجان واستم االثبوت، وعاش زمن  

ار بعد أن باع لتهم الباطلة، فبارح تلك الديقام بعدما كان القوم يوجهون إليه اعلى معاندته فضاق به الم  
ث أن إلى أرض السر  مع بعض المتعلقين باألمر، فوصلها في األيام األخيرة، وما لب اع  كل ما يمتلك هر  

في البليا  اوصل إلى السجن األعظم مع المنفيين وكان شريك   اغير أنه أخير  .  في يد األعداء اوقع أسير  
شتغل بالتجارة، ونسج على هذا وبعد أن حصلنا على بعض الحرية حتى ا.  ام  وسلي اوالمصائب وصبور  

األولى  المصائب والبليا ومن.  الرفاه في ظل األلطاف المباركةبالراحة و  امن الزمن متمتع   االمنوال ردح  
وانتابه ضعف القوى، فاشتد مرضه وانحل جسمه حتى فاجأته  به المرض وحف   ،ل  أصبح جسمه علي

منتهى، وصعدت روحه من هذا العالم األدنى إلى لفي الجوار المبارك وفي ظل سدرة اون وهو المن
 إلى العالم االفردوس األعلى، فتخلص من هذا العالم الظلماني طائر  
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أما ترابه .  أغرقه هللا في بحار الغفران وأدخله في جنة الرضوان وأخلده في فردوس الجنان.  النوراني
 .المطهر ففي عكاء
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 غلم علي النجار األستاذ جناب (55)

في  اماهر   ا)المعلم( غلم علي النجار ضمن المهاجرين والمجاورين، وأستاذ   األستاذكان جناب  
ن، صناعته، وفي اإليمان واإليقان كالسيف المسلول، واشتهر لدى القاصي والداني من أهل بلدته بالتدي  

ولما استضاء بصره بنور .  غايةغيور وطاهر وحصور للوكان الكل يقر  بأمانته وعدم خيانته، وبأنه 
، بكمال الوجد والطرب واالنجذاب  الهداية، اشتعلت في فؤاده نار االشتياق إلى لقاء المحبوب، فظ عن 

في نهاية  اظلوم  م اوحظي بمشاهدة أنوار اإلشراق مهاجر  .  أرض الكاف )كاشان( إلى العراق والوله، من
وفاز بشرف الحضور بين يدي  األحباء النجارة في دار السلم وقد ألفه جميع ومارس.  الصبر والسكون 

ن األسرى إلى الحدباء بمنتهى الراحة والسرور حتى استبعد ضم امن الزمن متمتع   االحضرة، وقضى ردح  
استمر على هذا الحال مدة د، و ق  والع   ل  وكان من المظلومين المغضوب عليهم لدى أولي الح  .  )الموصل(

، أتى إلى عكاء ودخل في عداد المسجونين وزاول صناعته، اك أسره وأصبح طليق  وبعد أن ف  .  طويلة
 امنوي  لميله إلى الوحدة، وكان ءقدر اإلمكان عن األغيار واألحبا اإلى العزلة واالنفراد، متباعد   ال  وكان ميا
عهد بالقيام بجميع أعمال حتى حلت المصيبة الكبرى، ووقعت الرزية العظمى، فت األحيانفي أغلب 

 ى كل ذلك بكمال الدقة واإلتقان،وقد أد  .  اللزمة لبناء التربة المطهرة النجارة
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 سة المحلة بالزجاج.وشاهدنا اليوم أعمال النجارة من صنع يده في سقف بهو الحجرة المقد  

ولم يتزلزل، على حال واحد، لم يتلون  اصافي الضمير، طلق المحي ا، ثابت   عاش هذا الشخص 
بالمحبة في دينه السنوات الطوال بجوار الرحمة الكبرى، حتى وافاه األجل المحتوم، فطار من  امتمسك  

هذه .  سرار كما فاز به في هذه الدارهذا العالم ورافق أهل الجنة العليا وفاز بشرف اللقاء في عالم األ
 أما جدثه المنور ففي عكاء..  والثناء وعليه التحية.  هي الموهبة العظمى، هذه هي العطية الكبرى 
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 عليه بهاءهللا األبهى جناب منيب (56)

انجذب بالنفحات في أيام حضرة .  من أهالي كاشان آقاالميرزا كان اسم هذه الروح المجسمة  
 اية العظمة واألبهة بادي الملحةكان في أيام شبابه في نه.  )الباب( واشتعل بنار محبة هللااألعلى 

في األمر  اثابت   اموهوب   ايا وفي إتقان علم الخط ال يضارع، حسن الطباع شجي األلحان فهيم  صبيح المح  
ح مدينة كاشان إلى وقد بار .  عما سوى هللا افي معتقده وكان شعلة من نار المحبة منقطع   امستقيم  

خذ في الجوار سة وات  الجمال المبارك وحظى بالتشرف بالساحة المقد  يشرف ها بوجوده  نالعراق حيث كا
إذ كان في حالة إعسار شديدة ثم اشتغل بتحرير اآليات والبيانات  اوعاش عيشة ضنك   اوضيع   ال  منز 

واشتغل بخدمة أمر هللا بينما ترك ابنته  املموس   ااإللهية وكان يلوح على جبينه نور الموهبة المبين واضح  
 بغداد. –الوحيدة في إيران قبل وروده إلى دار السلم 

لمبول سار جناب منيب إس اوعندما تحرك موكب جمال القدم بكمال العزة والعظمة من بغداد قاصد   
مته بها حياة ملؤها الرفاهية والهناء، آقامع أنه عاش في إيران طوال مدة  ل  ب المبارك راجبجوار الرك

ي علم مقدار ما عاناه من والحرية ومن كل ذلك  داللبال اعروف  وذلك معلوم للعموم، وكان لدى أهل بلده م
بجسمه الرقيق من بغداد إلى إسلمبول ومقدار ما لقيه من وعثاء الطريق ولكنه  ل  المشاق أثناء سفره راج

 كان
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وكان هذا .  ليل نهار بالتضرع واالبتهال وتلوة األنجية ل  بنهاية الروح والريحان مشتغ اءالبيديطوي 
 بمحاذاةمين واآلخر على اليسار إذ كنا نسير الواحد منا على اليالعبد )عبدالبهاء( مؤنس قلبه وروحه 

ياه في حالة روحانية يكل عنها الوصف أما هو فكان أثناء الليل الرك ب المبارك أثناء الطريق وكنت أنا وا 
 ونثملنرقص  دعونامترنم ببعض األشعار الغزلية من نظم حافظ الشيرازي وكان يقول قبل تغنيه بها: 

 د بما معناه: ينش  أخذ  ثم.  بما قاله الشيرازي  غزلونت معانيمن خمر ال

ع ولو أن ا للسلطان  فنحن سلطين الملك عليه الصبح يطلع    عبيد رك 
وباإلجمال، إن    أسود حمر نحن وفينا التنين األسود   ال تزويرها األلوانفينا حقيقة 

العودة إلى إيران في نفس الوقت الذي تحرك الجمال المبارك، روحي ألحبائه الفداء، أذن لجناب منيب ب
فصدع جناب .  رنه( وأمره باالشتغال بالتبليغفيه الموكب المبارك من إسلمبول إلى أرض السر )أد

منيب باألمر المبارك وذهب إلى إيران حيث قام بخدمات فائقة على األخص في مدينة طهران ثم عاد 
بشرف اللقاء، وعندما وقعت البلية  اسة ومكث مدة فائز  د  بعد مدة إلى أرض السر وتشرف بالساحة المق
ته وشدة مرضه يلركب المبارك مع ضعف بنا اةمحاذب ل  الكبرى يعني حادثة النفي إلى عكاء سار راج

لرضاء ولم يقبل البقاء في كل ا افاشتد عليه المرض غير أنه كان راضي   ل  وعدم قدرته على السفر راج
وصلنا إلى البحر حتى خارت أن  وما.  أن يموت تحت قدمي الجمال المبارك ليعالج وكان يودأدرنه 

 وأراد الربان ،زميرإقواه فحمله ثلثة أنفار وصعدوا به إلى أعلى السفينة التي سارت بنا نحو 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 173 

يعني طرحه في  ،شدة المرض وقد أصر  ربان السفينة على إخراجه من إنزاله من السفينة ألنه كان يعاني
زمير وهنا قال الربان للمسؤول الحكومي، إاء صبر القبطان حتى رست السفينة بمين أخذ وردبعد و  ،اليم

ال  السفينة يضطر إلى إخراجه بالقوة ألنسوف إن لم يبارح جناب منيب السفينة ف ،عمر بكالميراآلي 
 .االمرضى بهذا الشكل قانون  تستقبل 

 ،في حالة يرثى لها غير قادر حتى على الكلمزمير وهو قولذا أجبرنا على حمله إلى المستشفى ب
فلح الحزن على طلعة  اقع على قدمي الجمال المبارك وبكى بكاء  م ر  و وقبل المسير به إلى المستشفى 

لها ألن الربان لم يأذن  السفينةوصلنا به إلى المستشفى وعدنا مسرعين إلى .  اء ذلكر من ج المبارك
فوسدناه إياه وقبلناه  اخاص   اقد وجدنا لذلك الوجود المبارك سرير  كنا و   .أكثر من ساعة واحدة باالنتظار

 األن الحراس لم يمنحونا وقت   السفينةه قبل مبارحتنا المستشفى وعدنا أدراجنا إلى يمن رأسه إلى قدم
 ا.ولم نعلم بعد ذلك عنه شيئ   ،بالمرة

كان ذلك الوجود .  عليه اقلوبنا حرقة تحسر  وزادت  إننا كلما تذكرناه وما انتابه فاضت عيوننا بالدموع 
يقانه وقد اجتمعت فيه أنواع الكماالت  قوةرزانة مثالية ال يضارعه أحد في ذا فطنة فائقة و  إيمانه وا 

 المعنوية والصورية ولهذا كان مورد األلطاف التي ال حد لها.

ذا س ،زمير ولكنه مهجورإأما قبره المنور، ففي   فليبحثوا عن ذلك القبر  ت الفرص لألحباءنحوا 
 حتى تتعطر مشام زائري ذلك القبر برائحته الطيبة. امعمور   االمهجور ويجعلوه بيت  
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 ميرزا مصطفى النراقي آقاجناب  (57)

ميرزا مصطفى النراقي من النفوس الطيبة الطاهرة ذا شخصية محترمة بين كبراء  آقاكان جناب 
م قلبه بستان أوراد نابتة فيه شقائق حقائق  اح  ؤاد مسب  مدينة نراق ومن قدماء أحباء هللا مستنير الف

المعاني وثمل من صهباء الظهور في أيام حضرة األعلى )الباب(، روحي له الفداء، وشرب الكأس 
واشتعلت في قلبه نار الشوق الشديد وكان  اوعجيب   اعظيم   االطافحة بالنفحات اإللهية، فانجذب انجذاب  

نه ترك وطنه العزيز وأقرباءه وذويه وكذلك راحته الجسمانية والروحية إهللا حتى دأبه التضحية في سبيل 
باألحباء الروحانيين وفاز  ختلطوفر فرار الحيتان العطاشى إلى البحر اإللهي ووصل إلى العراق وا

ه لها بكمال الروح والريحان إلى أن صدر ل في جوار األلطاف اللحد   ل  طوي ابشرف اللقاء وعاش زمن  
لى خدمة األمر بكل ما في وصل إلى تلك األقطار حتى قام عأن األمر المبارك بالذهاب إلى إيران، وما 

نته بالرزانة  افي األمر ال يتزعزع كالجبل الراسي موصوف   اوراسخ   اثابت   ل  كام اكان إنسان   فقد.  مك 
االنقلب وعظيم االضطراب وكان يعتبر نباح الكلب )األعداء( كطنين الذباب رغم شدة  ،واألمانة

وسببت له البراهين الدامغة على حقيقة األمر عظيم الراحة وأصبح في نار االفتتان كالذهب اإلبريز ال 
 تزعزعه الحوادث.

 وباإلجمال، إن هذا الشخص النبيل حضر من إيران إلى 
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رنه ولم يستطع التشرف إلى أد االقسطنطينية في نفس اليوم الذي كان فيه موكب الجمال المبارك متوجه  
أن وما  ،باللقاء غير مرة واحدة وأمر في حينها بالعودة إلى إيران قصد نشر النفحات فصدع بما أمر

وضع قدمه في أذربيجان حتى أخذ في التبليغ وكان ال يفتأ يتلو األنجية ليل نهار ولعبت في رأسه 
من قوة  ي وانكب على التبليغ بكل ما أوتيحصهباء اإليمان وهو في مدينة تبريز فهام من شدة الوله الرو 

وما لبث أن حضر إلى أذربيجان جناب الفاضل الكامل والعالم النحرير الشيخ أحمد الخراساني فاتصل 
ولم يتورعا .  بكل اشتياق ووله وهيام ،واحدة على خدمة األمر يرميان إلى هدف واحد ايد   اوقاما مع   ،به

 تهما.امعادأدى الحال إلى قيام أهالي تبريز ضدهما و بين القوم ف اعن التبليغ جهار  

خصل شعره التي من ول األمر ميرزا مصطفى ألنهم عرفوه في أ آقاالقبض على  قام الحرس بقلقاء
كانت غير ظاهرة لهم حال إلقاء القبض عليه فما كان من المذكور إال أنه حسر رأسه وقال ها هو 

ذلك الشخص الذي أنتم وراءه فأخذوه هو وذلك الشيخ العظيم شك في أنني  يعتريكمشعري المجعد فل 
في  الشهادةسقوهما الكأس الطافحة بصهباء أوفي آخر األمر  اوهما من العذاب ألوان  قذاوأبكل عنف 

 ال  ميرزا مصطفى للجلد: "أرجوك أن تقتلني أو  آقاوحدث أن قال .  بريز فانتقل إلى األفق األعلىمدينة ت
هما هذا، وقد رقم القلم األعلى عدة ألواح مباركة لكل من.  رفيع المقام"جناب الشيخ  تلقحتى ال أشاهد 

 ورقم القلم األعلى ذكر مصيبتهما بعد استشهادهما..  مما يخلد ذكرهما إلى األبد

منذ صباه إلى أن بلغ من الكبر إن ميرزا مصطفى صاحب الشخصية البارزة قام على خدمة األمر  
 العظم في سبيل رب ا ووهن منهي  عت
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 اومبتهج   امطمئن   امسرور   اأما اليوم فهو في الملكوت األبهى في جوار الرحمة الكبرى فرح  .  األرباب
له  طوبى له وحسن م ب بشرى له من رب األرباب جعل هللا.  بتسبيح وتقديس حضرة الكبرياء ل  غمشت
 ا في الرفيق األعلى.علي   امقام  
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 جناب زين المقربين (58)

أصحاب حضرة األعلى )الباب( ومن  ةن حضرة زين المقربين من المهاجرين والمجاورين ومن أجل  كا
وقد .  د( بالتنزيه والتقديس والتزه  ام  أعاظم أحباب الجمال األبهى، اشتهر في دورة الفرقان )أيام كان مسل

دى أكابر القوم وعظماء ل امحترم   –نجف آباد  –ى، وكان قدوة جميع أهالي مهر مهارة تامة في فنون شت  
ل وحكمه جار ونافذ إذ كان العموم ي ،اكلي   االبلد احترام   وكان المرجع  ،برأيه أخذون قوله القول الفص 
 اه خبر ظهور حضرة األعلى صاح قائل: "ربنا إنا سمعنا منادي  غ سمعوبمجرد أن بل  .  الخاص والعام

جميع الحجبات وكشف السبحات  بالحياة الدنيا وشق   ولم يعبأ.  منا"يناجي لإليمان أن آمنوا بربكم ف 
بتبليغ ظهور حضرة المقصود واشتهر  ل  ودفع الشبهات وقام على تسبيح جمال الموعود وتقديسه مشتغ

.  ن واللعن واألذى من أهل النفاقبذلك في وطنه أصفهان وذاع صيته في اآلفاق حتى أصبح مورد الطع
 وكان يلقي كل يوم ،بالتعدي عليه لهوام يحترمونه بدرجة العبادة قامواوبعد أن كان العوام الذين هم كا

من المناوئين له ورغم كل هذا لم يفتر عزمه عن التبليغ بكل ما  امن أهل االعتساف جفاء وأذى وعذاب  
ضب الظالمين لب ثابت ومتانة ال تضارع، وكان غأوتي من قوة بيان وفصاحة ملجمة وقاوم األعداء بق

بعد يوم وهو يحمل في يده الكأس الطافحة بالبشارات اإللهية ليجعل الكل ثملين من  اازدياد يوم   في عليه
 نفحات
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في سبيل هللا ولكنه قد ضاقت به  امكافح   ااب وال وجل ولم يتطرق إليه عامل الجبن أبد  معرفة هللا غير هي  
وجوده في نجف آباد  ولما رأى أن.  ديد صباح مساءالش المسالك بعد حادثة الشاه وأصبح مورد األذى

 .فيه خطر على األحباء، سافر إلى العراق

سرجلو  –في مغارة بجبل سمي  افي كردستان )السليمانية( مختلي   ابينما كان الجمال المبارك غائب  و 
 عندما الغياب الجمال المبارك وثاني   ال  تأثر والزمه اليأس أو وصل جناب زين المقربين إلى بغداد الذي  –

ن صيت األمر ليس في ازدهار ورأى يحيى أرأى أن حالة األمر في ركود وال جمع وال اجتماع لألحباء و 
في زاوية الخمود والخسوف وكلما تحرى عن  ل  في ركن من شدة خوفه وخموله آف ا)األزل( منكمش  

 عدم إظهارلتقية )ولما كانت ا.  فجأة بحضرة الكليم ذات يوم األحباء كان نصيبه الخيبة غير أنه التقى
 –العقيدة( ضاربة أطنابها سافر إلى كربلء واشتغل بتحرير اآليات والبيانات مدة من الزمن ثم عاد إلى 

بث، عندما نفخ في الصور مرة وما ل.  ولم يستقر بها لهجوم األعداء وتعدي الظالمين عليه –نجف آباد 
حه لبشارة ظهور الجمال المبارك وأجاب بقول ت فيه روح الحياة الجديدة واستمع بأذن رو ب  هن أ أخرى 

)بربكم( وحرك لسانه بتبليغ األمر المبارك بعبارات فصيحة  –ألست  –بلى عندما قرع أذنين رنين طبل 
وأدلة عقلية ونقلية قاطعة في إثبات ظهور من يظهره هللا وكان حديثه كالماء الزالل لكل عطشان 

بز  الجميع في التقرير والتحرير وكان آية كبرى في التفسير بالبراهين الساطعة من المأل األعلى و 
 والتوضيح.

 اجالب   –نجف آباد  –نه كان في إيران تحت الخطر العظيم وكان وجوده في إومختصر القول،  
 يلضوضاء أهل العناد ولهذا، ذهب ذلك الملب  
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ب حتى وصل إلى مشعر إحرام المحبو  اللنداء إلى أرض السر )أدرنه( وقصد حرم الكبرياء البس  
 المقصود ومقامه.

له األمر ومعه حضرة ميرزا جعفر اليزدي باالشتغال  رفي الحضور المبارك ثم صد اأوقات   مضىأ 
ين ثم جاس ي  فعاد إلى إيران وأخذ في التبليغ وأوصل البشارة بظهور مليك الوجود إلى أعلى عل  .  بالتبليغ

 اصحبة رفيقه جناب ميرزا جعفر المذكور مبشر   اووديانه ااريهوصح اوقراه اهتوبلدا اخلل الديار مدنه
ثم عاد ثانية إلى العراق وكان كالشمعة التي استضاء بنورها الجميع وسبب .  بظهور الجمال المبارك

 في محبة هللا. االروح والريحان للعموم ال يفتأ يبث الناس النصائح والمواعظ متفاني  

إلى الموصل مشتتين كان على رأسهم  اوعدوان   اد الحكومة ونفتهم ظلم  ولما وقع األحباء كأسرى في ي 
جناب زين المقربين يسليهم ويواسيهم ويحل ما ينشأ بينهم من المشكلت ويؤلف بين قلوبهم ويخلق فيهم 

اإلجازة له بالتشرف فحاز طلبه شرف القبول، فسافر إلى بطلب من الحضرة اإلذن  اروح المودة، وأخير  
عكاء( وفاز بالمثول بين يدي الجمال المبارك واشتغل بتحرير اآليات وبث روح التشويق بين السجن )

األحباء والتأليف بين قلوب المهاجرين حتى أشعل نار المحبة في قلوب الجميع ولم يتوان  لحظة في 
 أ.دون خطن الكتب واأللواح بكل دقة و الخدمة وكان مورد العناية المباركة ليل نهار وهو يدو  

وعلى الجملة، إن هذا الشخص الجليل لم يعتره فتور أو قصور في خدمة النور المبين من بدء  
غلبت و في قلبه نار الحسرة الشديدة  اشتعلت المبارك وبعد الصعود.  حياته إلى أن لفظ النفس األخير

 لى العهدع امستقيم   ابعد يوم ولكنه كان ثابت   ايوم   النحولأخذ جسمه في ف دموع األلم عليه
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وكان أنيسي الوحيد ومؤنسي الفريد يترقب الموت في كل آن ويتمنى االنتقال من هذا العالم .  والميثاق
 من الهموم احتى وافاه األجل المحتوم فطارت روحه إلى ملكوت الرحمن بنهاية الروح والريحان فارغ  

األنوار وعليه البهاء األبهى من المأل  عليه التحية والثناء من ملكوت.  في محفل أنوار التجل ي امستغرق  
 عليا. ااألعلى وله السرور والحبور في عالم البقاء وجعل هللا له في جنة األبهى مقام  
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 شييفر جناب عظيم الت   (59)

 فريشي، هو من المهاجرين والمجاورين وكأن هذا الرجل اإللهي من مقاطعة تفريشجناب عظيم الت  
األحباء، ومن بين عارفيه وعشيرته، ومن قدماء  اه تشويش الفكر، حر  علي أسره القيود ولم يستول  لم ت

ى األخص فاز بشرف اإليمان في إيران واشتغل بخدمة كل عبد  آمن بام، وعل.  سللة أهل الوفاء
ميرزا موسى القمي، عليه بهاءهللا  آقاالمدعو جناب معي ة  أتى إلى العراق في.  المسافرين، خدمة صادقة

في محضر الكبرياء في كل حين  احية والثناء، وفاز بنصيب وافر من ألطاف ني ر اآلفاق حاضر  وعليه الت
على هذا الحال ثم  ل  طوي امكث زمن  .  بالعناية واإلسعاف ال  لأللطاف مشمو  ابشرف اللقاء ومظهر   افائز  

في خدمة أهل  اكان ال يد خر وسع  .  فس الشخص الذي صحبه إلى العراقنمعي ة  عاد إلى إيران في
عل أو أجر، وكان .  م االبهاء حب   وقام على خدمة المدعو ميرزا نصرهللا التفريشي عدة سنوات دون ج 
هذا األخير وفاز بشرف اللقاء معي ة  ثم حضر إلى أرض السر  )أدرنه( في.  بعد يوم اد يوم  إيمانه يزدا

لموكب المبارك من أدرنه إلى عكاء فقة اوداوم على خدمة األحباء بنهاية المحبة والصداقة وفاز بمرا
 وجاء إلى السجن األعظم.

 داخل السجن وخارجه،بالسقاية وحمل الماء  ل  المباركة مشتغالعائلة خدمة أختير ل وفي السجن
 وتحم ل داخل القشلة )الثكنة( عظيم المتاعب
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األحباء  أعباءة يحمل يم الني  لم ال يضارع سلوكان على خلق عظيم وح   اأو نهار   ل  ليوالمشاق ولم يهدأ 
وكان يجالس  ،اإلى البيت المبارك الفوز بشرف الحضور يومي   ءار له حمل المويس   وتجر د، هم ةبكل 

ما قرع مسمعي  اوكثير  .  لجميع كمال السرور والبهجةا يضفي علىي خاطرهم و األحباء ويؤانسهم ويسل  
ال يعرف و ر وال يتبدل يال يتغ اعلى حال واحد بشوش   امن الفم المبارك كلمة الرضاء في حقه وكان دائم  

يقانه  ا، ثابت  ترددسبيل، ال يمل وال يتكدر يلبي دعوة من دعاه إلى خدمة دون  لألذى شجرة في إيمانه وا 
ى السنوات الطوال في خدمة العتبة المقد  .  نابتة في بستان محبة هللا سة انتقل من دار الفناء وبعد أن أد 

عليه  افأورث جميع األحباء حسرة وتأثر  .  بملكوت هللا ابقاء بكمال السكون واالطمئنان مستبشر  إلى دار ال
عليه الرحمة .  شأنه ال تحصىفي  حضرتهعنايات  وكانت ،الجميع واسين الجمال المبارك كان يإحتى 

شراق.  من ملكوت الغفران وعليه بهاءهللا في كل عشي وا 
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 ميرزا جعفر اليزدي آقا (60)

ميرزا جعفر اليزدي، وكان رجل الميدان هذا من طلب  آقامن المهاجرين والمجاورين جناب كان ض
في ميادين الفقه   قاالعلوم، وعلى معرفة تامة بشتى الفنون، صرف من أيام حياته مدة في المدارس سب  

 ر  ف  ة بين القوم ن  ر فاشيولما رأى آثار النخوة والتكب  .  ع االطلع في المعقول والمنقولوعلم األصول، واس
على فوره:  أشد النفور وما عتم أن قرع سمعه، وهو على هذا الحال، النداء من المأل األعلى حتى قال،

 ينادي لإليمان أن آمنوا بربكم ف منا". اسمعنا منادي   اربنا إنو"بلى، 

نه المألوف حام العجيب في مدينة يزد، سافر من وطدز فحل أمر القلقل واالضطرابات واالولما است
ولما .  علم والفضلطلب العلوم فظهرت قيمته واشتهر بين الطلب بال معإلى النجف األشرف واندمج 

ارتفع صيت األمر في دار السلم ذهب إلى بغداد وغي ر زي ه بمعنى أنه استبدل العمامة بالكله 
لمدة يسيرة ثم عاد إلى )الطربوش(، واحترف النجارة لكسب معاشه بعرق جبينه، ثم سافر إلى طهران 

 رغم فقره. اوسعيد  الصبر الجميل ب التقشف رداء ابغداد واستمر في ظل العناية البس  

 اورغم ما كان عليه من التضلع في العلوم وعظيم الفضل، كنت تراه في نهاية الخضوع والخشوع فاني  
 من العراق إلى اسلمبول، وكانفر ثم التحق بموكب ني ر اآلفاق أثناء الس.  سه، دائم الصمت والسكون نف
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الركب في الطريق وطلب الراحة من  توقففكنا كلما  ،ألحباءلهذا العبد )عبدالبهاء( في خدمة ا اشريك  
لقافلة من غذاء وعلف المجاورة البتياع ما يلزم ألفراد ا القرى إلى  اشدة التعب من المسير نذهب سوي  

إلى منتصف الليل ألن القحط كان  القرى إلى التأخر في  يجبرنا الحال يانفي بعض األح للخيل، وكنا
 ن.ي  ن  ح   في  وعلى كل حال كنا ال نعود بخ  .  في كل مكان اوالغلء فاحش   ام  عا

على  اسة، منكب  وعلى الجملة، فقد كان هذا الشخص الحليم النشط، سليم الني ة ال يبارح العتبة المقد  
على هللا في جميع األحوال،  ل  ، دون أن ي سمع له صوت متوكل  وعلى التعبد لي اخدمة األحباء نهار  

عكاء، فكان في بن وقت الرحيل إلى معتقل النفي وداوم على الخدمة في ارض السر  )أدرنه( حتى حا
الذي جعلنا في  دائم الشكر م، وكان يقول: "الحمد م امستبشر   اعداد المساجين بكمال الرضاء فرح  

وأخيرا، أصابه وهو في .  ستان أوراد، وساحته حديقة غن اءكان يعتبر المعتقل بو .  الفلك المشحون"
.  خارج الثكنة وهو يعالج سكرات الموت االمعتقل مرض شديد حتى يئس الطبيب من شفائه فطرحوه أرض  

 محبيهسة وعرض خبر وفاة الميرزا جعفر وأن جان إلى الساحة المقد   آقافذهب في الحين المدعو ميرزا 
جان بقوله: "اذهب إليه واقرأ مناجاة )يا شافي(  آقابكون وينتحبون عليه، فتفضل الجمال المبارك لميرزا ي

إلى حيث المريض )أو الميت(  جان آقاوالميرزا فأسرعت أنا )عبدالبهاء( .  فيعود ميرزا إلى الحياة"
أن تحرك الجسم  إليها فما لبثالمناجاة المشار  فوجدناه بارد الجسم وآثار الموت ظاهرة عليه ثم تلونا

وأخذ  اوبعد مضي ساعة واحدة استوى ميرزا جعفر جالس  .  الته األولىوعاد إلى ح ارويد   االهامد رويد  
 يمازح ويطايب من حوله.
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نه قد عاش بعد ذلك مدة مديدة وهو يوالي خدماته لألحباء ويفتخر بذلك كل ومختصر القول، إ
وفي .  يقان واالطمئنانهو في منتهى التبتل والتذكر قوي اإليمان شديد اإلخدمته للجميع و  االفخر، مؤدي  
 انتقل، وهو في السجن األعظم، من عالم الناسوت وصعدت روحه إلى عالم اللهوت. آخر األمر

أما قبره المنور .  عليه التحية والثناء، وعليه البهاء األبهى، وعليه نظر العناية من حضرة الكبرياء
 ففي عكاء.
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 التبريزي  آقاحسين جناب  (61)

وهذا الشخص المقرب من باب .  التبريزي، كان من جملة المهاجرين والمجاورين آقاجناب حسين 
والده بكل شوق معي ة  عسكر التبريزي، وقد بارح مدينة تبريز في آقاالكبرياء هو النجل العزيز لجناب 

وبمجرد وصوله إلى .  اختياره وميله بمحض ووله إلى أرض السر )أدرنه( ومنها إلى السجن األعظم
كان .  العتبة المباركة بخدمة األحباءلدى  االسجن عهد إليه بعمل القهوة للزائرين في نفس المعتقل قائم  

أو من  األحباء وسليم النية بدرجة أنه كان يقوم بخدمة كل وافد سواء أكان من اهذا الرجل األديب حليم  
منه أحد خلل هذه  لم يتأفف اللجميع واستمر على هذا الحال أربعين عام  األغيار، وكان يظهر العبودية 

ن هذا لمن المعجزات حق   المدة ولم يشك   ن غيره لم يقو  على القيام بالخدمات التي  ،اأحد منه بالمرة وا  وا 
 وكلت إليه.أ

وكان .  كل إتقانعلى القيام بما عهد به إليه من الخدمات ب امواظب   امسرور   اكان على الدوام بشوش  
ورغم اشتعال نيران االمتحانات .  على البليا اصبور   ال  في أمر هللا حمو  اراسخ   اووقور   اثابت   اغيور   امخلص  

 افقد دام هذا الشخص الموقن مستقيم   ،ياح االفتتان التي هدمت كل بنيان بعد الصعود المباركوهبوب أر 
 صلة المصاهرة، وأصبح مصداق "ال تأخذه في هللامع أنه كان يمت  لبعض أفراد بيت الناقضين ب
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 ا يتزعزع رزين  ولم يعتره أدنى تزلزل ولم يتوقف في معتقده، بل كان بمثابة الجبل الراسخ ال.  لومة الئم"
سة والدته إلى دارهم، حيث توجد ابنتها، وبذلوا ن فقد أخذوا أمةهللا المقد  و أما الناقض.  كالحصن الحصين
يخفون ة لها بدرجة تفوق الوصف، وكانوا زلزلوها فلم يفلحوا رغم إظهارهم كمال المود  ما في وسعهم لي

 لعهد.ل همها نقضنع
وما لبثت أن اشتمت منهم رائحة النقض حتى بادرت تلك األمة المحترمة، بمبارحة القصر إلى 

امعكاء وهي تقول: "إنني إحدى  وخي على العهد وتي ورسالجمال المبارك، وليس هناك ما يزعزع ثب خد 
، وال تعنيني قرابتي ألحد، وال .  والميثاق لو كان زوج ابنتي أمير البلد فليس هناك من فائدة تعود علي 

نني لمنصرفة عن جميع المظاهر النفسية، مع ثبوت ي على العهد وتمسكي تؤثر أمومتي في معتقدي، وا 
 وارتبطت مع الحق ليتوالها.ومن ثم لم ترض مشاهدة الناقضين، وتبر أت منهم .  بالميثاق"

على مؤانستي  اعن عبدالبهاء لحظة، مواظب   المذكور لم ينفك   آقان جناب حسين ومختصر القول، إ
ني أتأثر جد  واعتبرت صعوده مصيبة عظمى اولذا كان تعلقي به شديد   ستولي علي  تكلما تذكرته و  ا، وا 

للرضاء  ااش في جوار البيت المبارك مظهر  ولكني أشكر هللا، على أن هذا الرجل اإللهي ع.  الحسرة
 قد خلق لهذه الخدمة". آقاما سمعت من لسان العظمة قوله تعالى: "إن حسين  اوكثير  

، وطار اوأيم هللا، إن هذا المؤمن النوراني قد ترك هذا العالم الفاني بعد أن قام بالخدمة أربعين عام  
 إلى العالم اإللهي.

يه الرحمة من فيض الكبرياء، وحفف جدثه بأنوار ساطعة من الرفيق عليه التحية والثناء، وعل
 األعلى.

 أما قبره النوراني ففي حيفا.
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 جناب الحاج علي عسكر التبريزي  (62)

 ابين القوم مشهور   ابالتجارة في أذربيجان، محترم   ل  كان هذا الرجل الجليل من أهالي تبريز، مشتغ
أهالي تبريز يقرون له بذلك، ويقدرون مقامه ومكارم أخلقه  جميعو .  نه وأمانته وزهده وورعه وتقواهبتدي

 األحباء وأجل ة المؤمنين.هو من قدماء .  طويته، وينعتونه بعظيم المناقبوحسن 

بان النفخة الثانية ونال حياة جديدة، وأصبح شمعة إة األولى في الصور، وانجذب خانصعق منذ النف
ارفيه، وتوفق إلى ربه وعآقاأهل بيته و  كلبهى، وآمن على يديه محبة هللا، وشجرة مباركة في جنة األ

مدينة تبريز لم يضجر في وقع في الضيق الشديد وتوالي البليا من ظلم األشرار  الم  و .  عظيم الخدمات
يقانه يزداد يوم   .  في سبيل هللا وغال   بكل مرتخص   امضحي   افيوم   ابل تحمل كل ذلك وكان إيمانه وا 

مضى أوقاته بها في حالة أمة في وطنه فسافر هو وأهل بيته إلى أرض السر  )أدرنه( و قا اآلمل   اوأخير  
، وكان يبيع ما تأبطه معه من السلع في اوشكور   اوراضي   اوقور   اإعسار شديد، وعاش بمنتهى القناعة صابر  

ولما كانت .  حصول على ما يسد رمقه هو وذويهاألسواق التي كانت تقام أيام الجمع في أدرنه لل
ولما علم قنصل إيران بما حدث .  بضاعته مزجاة، سطت عليها يد النشالين حتى أصبحت في خبر كان

م للحكومة  قد 
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ر المسروقات بمبلغ باهظ، فما كان من الحكومة إال أن ألقت القبض على  االتركية تقرير   بالحادث وقد 
ل الفرصة واحضر جناب الحاج المذكور وأخبره اللصوص، ولما تبين أنهم من أهل الثراء، استغل القنص

ر مبلغ   للمسروقات في  اثمن   اباهظ   اأن الذين سرقوا سلعه هم من أهل الثراء العظيم، وأنه )القنصل( قد قد 
وعليه يرى من الواجب على الحاج عسكر في هذا الحال أن يوافق، عندما يدعى .  تقريره للحكومة

، فأجابه الحاج االقنصل، وذلك ليحصل على مبلغ وافر يتقاسماه مع  للتحقيق، على ما جاء في تقرير 
سيكون  بقوله: "يا جناب القنصل، إن ما سرق مني هو شيء زهيد فكيف أن أقرر خلف الواقع، وهذا ما

ني لن .  مني إذا دعيت للستنطاق فقال القنصل: "يا جناب .  أعمل بما تقول مهما كان الحال"وا 
اآلن سانحة لك للحصول على المال الذي سيستفيد منه كلنا فائدة ال بأس بها، الحاجي، إن الفرصة 

فقال له ذلك الحبيب: "يا جناب الخان )القنصل(، ماذا يكون جوابي بين يدي .  ع هذه الفرصة"فل تضي  
م قال: ز  القنصل وهدده وتوعده ثأفاشم.  أنني ال أقول غير الواقع" هللا؟ أرجوك أن تتركني وشأني، وتأكد

يصال األذى إليك ال سبيل من.  "أتريد تكذيبي وفضيحتي واآلن سأسلمك للشرطة .  سجنك ونفيك وا 
حدود دوا يديك باألصفاد ويسوقوك إلى بدعوى أنك من المغضوب عليهم من دولة إيران ويجب أن يقي  

م ذلك الرجل .  إيران" جعلنا أرواحنا فداء  عظيم الشأن وقال: "يا جناب الخان )القنصل(، إننا قدفتبس 
الصدق واألمانة وتركنا كل شيء، وحضرتك اآلن تحرضنا على استعمال الكذب واالفتراء، فافعل ما بدا 

فسكت القنصل، ثم التفت إلى ذلك الشخص .  لك، ثم اعلم أننا ال نحيد عن عبادة الحق والصدق"
 الجليل وقال له بعبارة ملؤها الرجاء: "من
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ن لم تفعل ، ان هنا حتى أكتب للحكومة أن صاحب المال المسروق ليس موجود  باب أولى أن تسافر م وا 
عن أمواله التي  اذكر شيئ  فعاد جناب الحاج علي عسكر إلى أدرنه ولم ي.  ذلك فتتضح فضيحتي"

 صيت هذه المسألة اندهش القوم كل االندهاش. ولما ذاع.  سرقت

م في أدرنه وأصبح في عداد آقاي ال نظير له، قد وأيم هللا، إن هذا الشخص الطاعن في السن، والذ
.  األسرى كباقي األحباء، وسار في الموكب المبارك إلى السجن األعظم الذي هو من أحط السجون 

على أنه قد سجن في سبيل هللا، وازداد من  اشاكر   اوصبر على السجن مدة طويلة هو وأفراد أسرته حامد  
وكلما .  ه بكلمة غير الحمد والشكرولم يف   ا، واعتبر السجن إيوان  اوحبور   اوشغف   ااء سجنه بهجة وسرور  جر  

ما جرى من فم المبارك المطهر عبارات العنايات في حقه  ا، وكثير  ااشتد عليه ظلم األعداء ازداد سرور  
 حيث كان يتفضل بقوله: "إنني راض  عنه".

قل من عالم التراب إلى العالم الطهور مجسمة قد انت ان هذا الشخص الذي كان روح  إوعلى الجملة، 
 اانها مثال الثبوت واالستقامة والفرح والسرور، وخل ف بعده أثر  ب  إبعد أن أفنى السنوات الطوال، كان 

ومما يجدر بالذكر أنني ذهبت ذات يوم من أيامنا .  يمه، كان أنيس هذا العبد )عبدالبهاء( ونداعظيم  
بدرجة ال توصف، وملقى  االتي كان يسكنها، فرأيته محموم   واضعةالمتاألولى في السجن إلى الغرفة 

ها رعشة شديدة، وعن يساره ابنته المحترمة تالمحترمة عن يمينه وقد اعتر  وزوجته، اكالسكران مدهوش  
بالحصبة، وترى أن ذلك  امريض   آقا، وأمام رأسه ولده حسين الشديدةى الحم   أصابتهاالمسماة فاطمة، وقد 

 ه قد نسي اللغة الفارسية وأصبح يلهج بلغة أهالي أذربيجان ويقول،الشخص كأن
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منكمشة في زاوية من شدة  بناته)ياندى يوره كم( يعني أن قلبي لفي احتراق، وكانت إزاء قدميه إحدى 
الحال،  ههذ وهو علىى، ، وكان أخوه المرحوم المدعو مشهدي فتاح، يهذي من شدة الحم  االمرض أيض  
ثم صعدت روحه .  تلوح عليه إمارات البشاشة والسرور والحمد م تعالىإال بالشكر م و كان ال ينطق 
 إلى جوار الرب الغفور. اووقور   اثابت   اشاكر   اصابر   األعظم وهو في السجن

 عليه البهاء األبهى، وعليه التحية والثناء، وعليه الرحمة والغفران إلى أبد اآلباد.
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 علي القزويني آقاجناب  (63)

علي القزويني هو من زمرة المهاجرين والمجاورين، وهو من ذوي الهمم العالية العلوية،  آقاناب ج
.  ة األصحابجل  عظيم الثبوت واالستقامة، محكم ومتين في قوة اإليمان، ومن األحباء األقدمين، ومن أ

.  ة الناسانجذب إلى حضرة األعلى، روحي له الفداء، من أول طلوع صبح الهدى، وقام على هداي
يشتغل في محله بصناعته، وفي الليل يهي  الموائد والوالئم لألحباء الروحانيين الذين كان يدعوهم مع 
غيرهم، وبهذه الوسيلة كان يتوصل لهداية الخلق، وكان يترنم بنغمات شجية تدل على انجذابه وعشقه 

انتشرت نفحات بستان األوراد  ولما.  اإللهي، همته ال تضارع، وثبوته ورسوخه حد ث عنهما وال حرج
اإللهية، وعطرت مشامه، أشعل النار الموقدة وحرق أستار األوهام، وأخذ في نشر األمر المبارك، وكان 
في الليالي يرتل اآليات واألنجية في المجامع والمحافل بألحان تطرب القلوب وتسترعي األسماع بدرجة 

 اوفي   اكمال المحبة لألحباء واألغيار، أل ف   ااألعظم، م ظهر   بالظهور اتغبطه عليها الرياض واألوراد مبشر  
، واسع الصدر، ونسج على هذا المنوال إلى أن ضرب ناقوس الرحيل إلى السجن األعظم اللجميع، كريم  

ة شوقه قاآل ا)عكاء( فتوجه إليها ومعه أهل بيته وكابد مشاق وعثاء الطريق، ولم يعبأ بم ه من البليا لشد 
 همته الحوادث عن المسير في الوديان ن  ث  لمحبوب، ولم ت  للقاء ا
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والصحارى حتى ألقى عصاه بعكاء، وآوى في جوار الرحاب المبارك، وعاش في أول األمر عيشة ناعمة 
في راحة وهناء، وبعد ردح من الزمن وقع في مخالب الفاقة واإلعسار الشديد حتى بلغ به الحال أنه كان 

ي الضلوع على الجوع حيث لم تصل إلى يده كسرة من الخبز ليسد  بها رمقه، في أغلب األحايين يطو 
 واستبدل شرب الشاي بالماء القراح.

سة يفيض وراضيا بما قسم له، وكان شرف الحضور بالساحة المقد   امسرور   اورغم كل هذا فكان قانع  
ان مشاهدة الجمال وشرابه نسمة غذاؤه ك.  لقاء المحبوب نعمة موفورة ويعد  عليه غيث السرور والحبور، 

 ا، أما قلبه وروحه ففي نهاية االشتعال والوله، وكان أل ف  االوصال، كان دائم البشاشة، قليل الحركة ساكن  
سة، مسر ا وجليسا محبوبا وأنيسا ال يمل، مقربا لدى الساحة المقد   الهذا العبد )عبدالبهاء( بل رفيق   اوفي  

ن على حضرة الواحد األحد، ال يتلو   ل  كل الزهد في الدنيا، متوك اب، زاهد  واألصحا األحباء محترما بين
 وال يتغير بالمرة ثابتا مستقيما كالجبل الراسخ في األمر.

لب ف، إلى طإنني كلما تذك رت صبر هذا الشخص وسكونه وقناعته وثبوته اندفعت، دون تكل  
من األمراض والعلل والنوازل التي  ستمراربا كان هذا الشخص يشكو.  األلطاف له من حضرة األحدية

ولما كان في قزوين وقع فريسة .  استولت عليه مما كان يكابده من المتاعب والمشاق التي ال تحصى
أهل النفاق الذين كانوا يصفعونه على أم رأسه المباركة باألكف وغيرها، وآثار ذلك ظاهرة حتى الساعة 

ولكم أذاقه الظالمون من العذاب ألوانا، ولكم توالى .  ألخيرا ت رأسه ولم تختف حتى لفظ النفسفي سم
 عليه األذى من أهل النفاق وال ذنب له
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 إال اإليمان واإليقان، وال جرم اقترفه سوى محبته م، على حد  قول الشاعر:

ى  ان رأسي جزاف  أزالوا الشعر م  بصفعات  شداد  ال بموس 
ا اشخص  ولم أر بينهم    وكل تعرض القيت منهم  أنيس 
ا   وذنبي كان إيماني بربي  وودي أن أكون له جليس 
ا يألحي    وأنشر أمره بين البرايا  من بريته نفوس 

ا اإلجراممن   فيوسف ما الذي قد كان منه  يوم غدا حبيس 

 علي. آقاوهذا مصداق حال جناب 

بالتبتل  ل  مشتغن هذا الشخص الجليل مضى كل أوقاته وهو في السجن األعظم، إوباالختصار، 
يفوز  باأللطاف بدرجة ال حد  لها، وكان ال  والتضرع والتقرب إلى هللا، وكان مورد عناية الرب الغفور مشمو 

ن، وفي ذلك كان سروره وانشراح صدره وبهجته وارتياحه، حتى وافاه األجل ايبشرف اللقاء في أغلب األح
 لى ملكوت األسرار واستظل في ظل الجمال.المحتوم وصعدت روحه إلى العالم اللمتناهي، وطار إ

ر هللا مضجعه بأنوار ساطعة من  عليه التحية والثناء، وعليه الرحمة من رب اآلخرة واألولى، نو 
 الرفيق األعلى.
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 محمد إسماعيل آقامحمد باقر و  آقاجناب  (64)

، سبيل هللافي سجن عكاء في  بهم محمد إسماعيل، هما من الذين ز ج آقامحمد باقر و  آقاإن جناب 
هاجرا من إيران إلى أرض السر  )أدرنه( .  الخياطة مهنةي رضا، ويشتغل بوهما أخوا المرحوم پهلو 

 واستظل في ظل العناية الرحمانية، ثم سافرا إلى عكاء صحبة الجمال المبارك.

ة والثناء، أما أخوهما المرحوم پهلوان رضا، عليه الرحمة والرضوان وعليه البهاء األبهى وعليه التحي
 ابالتكسب لوقوعه في الفاقة كسائر أهل العشق اإللهي، وأخير   ل  عن رداء العلم، مشتغ اعاري   افكان شخص  

ومع قلة بضاعته قد .  كان من المؤمنين السابقينإنه .  ة وطار إلى أوج العرفان األعظمخلع رداء الحيا
وقد ذهب ذلك .  تى ب هتوا وتملكتهم الحيرةأدهش أهالي كاشان بما كان يتدفق من فيه  من البيانات ح

: "يا ل  الشخص األمي، في الظاهر، ذات يوم إلى المدعو الحاج كريم خان، في مدينة كاشان، وسأله قائ
ألني أحب أن أكون من  جناب الخان، هل أنت الركن الرابع؟ أفدني ألني متعطش لعرفان الركن الرابع

المذكور جمع من األمراء السياسيين والعسكريين، أجاب بقوله: ولما كان في محضر الخان .  ه"عارفي
"أستغفر هللا، إنني بريء من كل من ادعى أنني الركن الرابع، وأنا ال أدعي ذلك، ومن روى عني مثل 

 هذا االدعاء
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قد ثم زاره پهلوان رضا للمرة الثانية بعد أيام قلئل وقال له: "إنني .  فهو كذاب أشر وعليه لعنة هللا"
( الكتاب المعروف بمؤل فتصف حت ) جب المفروض معرفة إرشاد العوام كله، وعلمت منه أنك من الوا ك 
وأنك، والحقيقة هذه قد ساويته بنفس اإلمام صاحب الزمان، ولهذا أرجوك كل الرجاء أن .  الركن الرابع

ني أكرر رجائي أن تدلني عليه"فني إياه وأين هو، تعر   ليه وقال: "إن الركن جي المشار إفاشمأز الحا.  وا 
وفوق ظهري بل شخص معلوم ومعروف كشخصي وأنا البس عمامتي  اموهوم   االرابع ليس شخص  

م پهلوان رضا وقال: "عفو  .  عباءتي وعصاي في يدي" يا جناب الحاجي، إن أقوالك متناقضة، إذ  افتبس 
نق، ثم قال: "ليس لدي حنق الحاجي جد  الح  ف.  آخر" اواآلن تقول شيئ   الى شيئ  قلت  لي في المرة األو 

والمقصود أن هذا .  اآلن متسع من الوقت، وسنتكلم في هذه المسألة في وقت آخر فاعفني اآلن"
ن كان في الظاهر أمي ا غير أنه كان مصداق ما قاله العلم الجل ى قد أوقع  الشخص، پهلوي رضا، وا 

 وحي ره. الركن الرابع في الركن الرابع وألزمه الحجة

ن فارس الميدان وغضنفر العرفان هذا )پهلوي رضا( كان كلما حر ك لسانه في إومختصر القول، 
للطالبين، واشتهر باسم الحق في جميع  اللجئين، ومساعد   ادهش المستمعين، وكان ملج  المحافل أ
 ثم ترك الرخيص والغالي وصعد إلى الملكوت األبهى..  اآلفاق

.  فقد وقعا أسيرين في يد األعداء، ودخل في عداد المظلومين في السجن األعظم أما أخواه العزيزان،
وأما هو فقد أسرع إلى الملكوت األبهى بينما كان في حالة االنقطاع الكلي، وكمال االنجذاب وذلك في 

 ، حتىاأول أيامنا في عكاء التي كان هواؤها في ذلك الحين مسموم  
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  ةلزممض و لمر ل عرضةجعل كل وارد عليها 

ولم يكن محمد إسماعيل  آقافي كل من جناب محمد باقر و  أظفارها أن نشبت األمراض تما لبثفراشه، و 
ن وصعد هذان النوران المجسمان إلى عالم األبدية في ليلة واحدة حاضني  .  ألطباء والعلجلوجود  هناك

ر وبكاهما الكل  ر عليهما األحباء جد  التحس   ليلة صعودهما.بعضهما البعض، فتحس 

دفن، حال دون ذلك الحراس وقالوا: "ال يجوز ألحد لل المطهري ن نولما أتيت  في الصباح آلخذ الرفاتي   
ولسوء .  وندفنهما وعليكم دفع التكاليف"الرفاتين حتى نغسلهما  فأعطونا( الثكنةمنكم الخروج من القشلة )

ك سجادة موضوعة تحت قدمي الجمال المبارك الحظ، لم يكن لدينا ما ندفعه للمصاريف، بل كانت هنا
الذي تكر م حضرته، روحي له الفداء، برفعها من تحت قدميه بغية بيعها وا عطاء ثمنها للحراس لتجهيز 

، فما كان منا هذا المبلغ للحراسوسل   اثم بعنا السجادة المشار إليها بمائة وسبعين قرش  .  الرفاتين ودفنهما
ولما كانت روحاهما .  في قبر واحد بثيابهما دون غ سل  ن واروا الرفاتين من هؤالء الظالمين إال أ

 يحتضنان بعضهما تحت الثرى. امتحدتين في الملكوت األبهى، فجسماهما أيض  

ن باأللطاف طوال أيام كانت عناية الجمال المبارك بشأن هذين الحبيبين ال حد  لها، إذ كانا مشمولي   
 لى بذكرهما في األلواح المباركة بعد وفاتهما.حياتهما وقد جرى القلم األع

 عليهما التحية والثناء وعليهما البهاء األبهى وعليهما الرحمة والرضوان..  أما قبراهما ففي عكاء 
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 أبو القاسم السلطان آبادي آقاجناب  (65)

 فرج آقاوجناب 

.  فرج في أسفاره آقامدعو رفيق الأبو القاسم السلطان آبادي،  آقاكان في عداد المسجونين جناب  
فهذان الشخصان المؤمنان الثابتان المستقيمان، قد بارحا إيران إلى أدرنه بقلب سليم وروح أحيتها نفثات 
الروح األمين ألنهما لم يستطيعا البقاء في وطنهما العزيز من ظلم أولي الشأن واعتساف األعداء، وأخذا 

ن، وتحمل وعثاء الطريق وركوب البحار، ينامان على دي  ن غير مقييطويان الصحارى والهضاب طليقي  
التراب ويلتحفان السحاب، غذاؤهما ما تنبت الصحراء رغم ندرة الماء، ترعى عيونهما في الليالي نجوم 

ا وصل إلى أرض السر )أدرنه( في األيام األولى من ورود الجمال المبارك إليها السماء، وبعد التي واللتي  
 الجمال المبارك إلى السجن األعظم.معي ة  وذهبا في نفأخذا أسيري  

فارق الحياة، وحكاية دفنه ال تقل،  عما حدث و  الشديدةأبو القاسم بالحمى  آقاوهنا أصيب جناب  
خارج عكاء حيث لف ذكرهما، وال تزيد غير أنهم دفنوه امحمد إسماعيل الس آقامحمد باقر و  آقالألخوين 

، اهر الجمال المبارك بشأنه كمال الرضاء وقد بكاه جميع األحباء بكاء مر  وقد أظ.  جسده المطهر اآلن
 واحترقت قلوبهم من هذا الفادح الجليل عليه البهاء األبهى.
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وما أن .  له ابي القاسم المذكور وملزم  أل احميم   افرج فقد كان في جميع األحوال رفيق   آقاجناب  أما
وظعن إلى العراق  ل  م، حتى تزلزلت أركانه وردد صداه مهلذاع خبر الظهور األعظم في عراق العج

ر عندما أتى إلى الساحة المقد   سة ودخل في محفل األنس وفاز العربي فوجد ضالته وكان سروره ال يقد 
حين كان أهل النفاق آباد، يحمل أعظم البشارات، في  بشرف الحضور، وبعد برهة عاد إلى سلطان

.  اوعدوان   انهم كأس الشهادة ظلم  ران الفساد، وكانوا يفتكون باألحباء ويسقو مترصدين لألحباء مشعلين ني
 آقاو  أبوالقاسم آقاأما .  (تلك النفس الطاهرة المقدسة )المل باشي اواعتساف   اوكان بين من استشهدوا ظلم  

سجن األعظم عن أعين الظالمين ثم سافرا إلى أرض السر )أدرنه( ومن هناك إلى ال ياقد توار فكانا  فرج
لعتبة ا ةمفرج بشرف خدمة الجمال المبارك وملز  آقاوهنا انفرد .  المحب المحبوبمعي ة  )عكاء( في

والخل الوفي  في تسلية األحباء وكان الخادم الصادق في أيام الجمال المبارك اجهد   المقدسة، ال يألو
باسقة في إظهار الميثاق وكالنخلة البعد الصعود المبارك ثابتا على العهد و  وظل  .  لجميع أهل البهاء
 في موارد البلء. اعلى منوال القناعة صابر   ادام هذا الشخص البارع الصادع ناسج  .  عبوديته لألحباء

نه رحل من هذا العالم وهو في كمال اإليمان واإليقان والتوجه، وكان في أيامه مظهر إوباإلجمال، 
وعليه الثناء في فردوس  وعليه التحية في جنة الرضوان وانعليه الرحمة والرض.  األلطاف اللنهاية

 .الجنان
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 حرم حضرة سلطان الشهداء  (66)

وقعت هذه الورقة .  حرم حضرة سلطان الشهداء –م فاطمة بيگ –كانت في عداد المهاجرات أمةهللا 
بيل هللا وكان أول من أول شبابها في غمار البليا اللمتناهية وذلك في س ،ورقة الشجرة اإللهية ،سةالمقد  
عليها من المصائب وفاة والدها ذلك الجوهرة النقية بعد أن أضناه التعب ووهن العظم منه في  نصب  اما 

الغربة مما قاساه في طي الصحاري وعظيم المشاق والكروب التي ال حد لها ووافاه األجل المحتوم في 
رة من بعده إلى أن ساقتها العناية اإللهية مت هذه المخد  فتيت  .  ى النزل الريفية في ضواحي بدشتإحد

 ودخلت في عصمة حضرة سلطان الشهداء.

بين الجميع ببهائيته وبانقطاعه الكلي للجمال الرحماني حتى  اولما كان سلطان الشهداء مشهور  
 يقفون  بسفك الدماء واألعداء امولع  كان ناصر الدين شاه  إن وحيثأصبح حيرانا هائما في ذلك الميدان، 

ثارة كوامن الفتن واالضطراباتيقومون ضدهم بالسعاية و لألحباء  بالمرصاد ، كانت أسرة كله لهذا.  وا 
سلطان الشهداء غير مطمئنة عليه وتترقب استشهاده في كل لحظة، فاستولى عليهم االضطراب الشديد 

دوانا، وكانت الحكومة األعداء يناوئون أفرادها ظلما وع لها كانت مشهورة بالبهائية، وكانألن األسرة ك
 شاه إيران كما ذكرنا.كذلك تتعرض لهم باستمرار و 
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ظهر ألفرادها كل الكراهية، وتقوم عليهم تعيش والشعب ي   كانت حال هذه األسرة وكيف ومن هذا يتبين
وال حرج الغوغاء في كل حين ويشه رون بهم حتى وقع حادث استشهاد حضرة سلطان الشهداء وحد ث 

وما اكتفت بذلك بل نهبت .  لحكومة من الوحشية المتناهية التي فزع وجزع لهولها البشرعما أظهرته ا
أما فاطمة .  أمواله وبددت ممتلكاته األمر الذي جعل كامل أفراد األسرة في حاجة إلى القوت الضروري 
م وعليهم به رأفةبيكم فقد أخذت في البكاء والنحيب والتحسر ليل نهار وكانت تخفي ذلك على أطفالها 

رغم التهاب نار الحسرة واألسى بين ضلوعها غير أنها كانت تتلو على الدوام آيات الشكر م الواحد 
اآلفاق وفي محبة ني ر  األحد ألنها اعتبرت أن كل هذه المصائب والنوائب كانت، والحمد م، في سبيل

ن أهل اإليمان، وكانت أمةهللا وكل هذا جعل أفراد أسرة سلطان الشهداء ممتازين بي.  ب اإلشراقكوك
 ت بهم مصيبة قالت بكل إخلص: "الحمد م الذي ساوى هذه األسرة باألسرة النبوية".المذكورة كلما حل  

ولما كان التضييق على هذه األسرة من قبل الحكومة واألعداء على أشده، أمر الجمال المبارك 
مضوا أف.  يشوا مطمئنين بجوار الموهبة الكبرى بقحضار جميع أفرادها إلى السجن األعظم )عكاء( ليع

زمنا هانئين في الجوار الرحماني ورغم كل هذا فقد أصيبت هذه العائلة بوفاة نجل سلطان الشهداء 
التسليم والرضاء ولم تجنح إلى النحيب  إالم گميرزا عبدالحسين، فما كان من والدته فاطمة بي آقاالمدعو 

 عزاء ولم تفه بشيء يدل على التأثر أو التحسر. م لهلم تق   إنها والعويل حتى

،  متردية برداءم( كانت هذه السيدة )فاطمة بيگ الصبر الجميل والوقار شاكرة م بدرجة تفوق الحد 
 بصعود العظمىومع وقوع المصيبة الكبرى والرزية 
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حرقة قلبها حتى عيل صبرها ونفد استقرارها وزاد اضطرابها و سراج المأل األعلى )حضرة بهاءهللا( 
أصبحت كالحوت المتبلبل على التراب من شدة العطش ولم تهدأ لها حال ولم تقو  على تحمل الفراق، 

في جوار الرحمة الكبرى منتقلة إلى ظل عناية حضرة  صعدتفودعت أطفالها وعاجلها األجل المحتوم و 
 األحدية واستغرقت في بحر األنوار.

ها بصي ب الرحمة من السماء، وأكرم هللا ثرا لرحمة والبهاء، وطيب هللا عليها التحية والثناء، وعليها ا
 مثواها في ظل سدرة المنتهى.
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 شمس الضحى (67)

شمس الضحى والدة حرم سلطان  م الملقبة بجذبة بنفحات هللا حضرة خورشيد بيگكانت أمةهللا المن
هي ابنة عم الحاج سيد محمد باقر  هللا المفو هة هذه،ةوأم.  في عداد المهاجرات والمجاورات الشهداء

 المعروف بالعلم في جميع اآلفاق والذي كان أمير العلماء في أصفهان.

فترعرعت ولما فقدت أمةهللا هذه، المنجذبة، والديها وهي في سن الطفولة، تولت جدتها أمر تربيتها 
، ونمت في أحضان العلوم ى والمجتهد المشهور سالف الذكرم الذي ال يجار  ل  واشتدت في سراي ذلك العا

ولما كانت مشام .  ميرزا هادي النهري  آقاجت جناب ، تزو االحتلمولما بلغت سن .  والفنون والمعارف
ذلك النجم الساطع البارع الصادع أال وهو حضرة الحاج سيد من الزوجين قد تعطرت بنفحات العرفان 

رزا محمد علي النهري شقيق ميرزا هادي مي آقالهذا رحل إلى كربلء صحبة المدعو  ،كاظم الرشتي
مجالس دروس السيد كاظم القتباس أنوار المعارف حتى أصبحت أمةهللا  يحضرانالمذكور وأخذا 

عت الحقائق المنجذبة )شمس الضحى( متفقهة في المسائل اإللهية وما ترمي إليه الكتب السماوية وتتب
م التي تزوجت بعد سن البلوغ من گالسيد علي وفاطمة بيوهما  اوبنت   اثم أنجبت ولد  .  والمعاني بكل دقة

 حضرة سلطان الشهداء.
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ذ ارتفع نو  ،مة تلك األم النورانية )شمس الضحى( في كربلءآقافي أثناء  داء الرب األعلى من ا 
 آقا وفي تلك اآلونة، سافر إلى شيراز قرينها المحترم.  لفورقالت: "بلى!"، وآمنت على امدينة شيراز 

، ال النقطة األولى )الباب(ل ألنه قد سبق لهذين األخوين أن شاهدا جموأخوه المبج   ا هادي النهري ميرز 
روحي له الفداء، في ضريح سيد الشهداء )الحسين بن علي( عليه الصلة والسلم وعند ذلك أخذتهم 

ا: ال شبهة في أن الحيرة بمجرد مشاهدة شمائله النورانية وخصاله وفضائله الرحمانية حتى قاال لبعضهم
"بلى" بمجرد استماع النداء واشتعل بنار محبة هللا ألنهما كانا  هذا الرجل رجل عظيم ولذا أجابا ب

يسمعان المرحوم السيد كاظم كل يوم ينادي في مجالسه المملوءة بالفيض ويقول صراحة: "إن الظهور 
ن هذا المطلب غاية في الدقة والرقة وعلى الك لعل  ال أن يتنسموا أخباره ويتفحصوا أيض  لقريب!"، وا 

لكن الكل غافلون كما أشير إلى ذلك في بعض .  بين الناس اوموجود   ايكون حاضر   حضرة الموعود
 .األحاديث )الشريفة(

لهذا .  إلى مكة المكرمة بلغ الشقيقان إيران حتى بلغهما أن حضرة األعلى )الباب( قد سافرأن وما 
وكانت شمس .  ميرزا هادي فقد عاد إلى كربلء آقاد علي إلى أصفهان، أما سيد محم آقاذهب حضرة 

الضحى قد تعرفت في تلك األثناء بأمةهللا ورقة الفردوس أخت جناب باب الباب )ميرزا حسين 
البشروئي( ثم تقابلت بواسطة هذه األخيرة مع جناب الطاهرة، وتمكنت عرى األلفة والمحبة والمؤانسة 

ن القوم في بدايته كا اإللهي ولما كان األمر.  ليل نهار ويشتغلن بأمر التبليغ تمعنبينهن، وكن يج
ة شمس الضحى بحضرة الطاهرة إلى زيادة انجذابها واشتعالها قاوأدت مآل.  ينفرون منه بعض النفور

 واستفاضتها التي ال حد  لها وقد
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لسها ليل نهار، وكانت كلما تحدثت تجاطاهرة في كربلء مدة ثلث سنوات استمرت في عشرة حضرة ال
 تكلم بلسان فصيح.تبنسائم الرحمن وهي هائجة مائجة  الزاخرتدفق من فمها الحديث كالبحر 

ولما اشتهر أمر الطاهرة في كربلء وانتشر صيت أمر حضرة األعلى )الباب(، روحي له الفداء، 
وا فتوى بقتل عموم قيرهم وتدميرهم وأصدر في أنحاء إيران قام علماء آخر الزمان على تكفير معتنقيه وتح

وقام علماء السوء في كربلء على تكفير جناب الطاهرة ثم هاجموا بيت شمس الضحى .  أتباع الباب
 اولعن   اوشتم   اظانين أن حضرة الطاهرة فيه، ثم أحاطوا بأمةهللا المنجذبة )شمس الضحى( وأوسعوها ضرب  

 احبوها من الدار إلى السوق، فهجم عليها األعداء وأوسعوها ضرب  بدرجة ال توصف ثم س اوتأنيب   اوزجر  
الحال إذ أتى والد زوجها المحترم الحاج سيد مهدي  هبالعصي وقذفوها بالحجارة وبينما هي على هذ

فلم تصدقه الشرطة والعامة ولم يتركوها .  ذه السيدة ليست بجناب الطاهرة"وصاح في القوم قائل: "إن ه
ما يقول وما لبثوا أن سمعوا أحد الغوغاء على لحاج سيد مهدي أن يأتي بمن يشهد حضرة اثم طلبوا من 

 يصيح قائل: "إن قرة العين قد قبض عليها"، ولهذا تركوا شمس الضحى.

من الحراس في بيت جناب الطاهرة ومنعوا الناس من  ان الحكومة وضعت بعض  إومختصر القول، 
سلمبولو  بغداد ر منالدخول والخروج حتى تأتي األوام جناب  لبتاولما طالت مدة انتظار األوامر ط.  ا 

.  من إسلمبول ويفعل هللا ما يشاءتها بالذهاب إلى بغداد ريثما تأتي األوامر بشأنها اورفيق الطاهرة لها
 ت الحكومة طلبها فسافرت منفلب  
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الرعاع يرجمونهن  وكان وجناب شمس الضحى إلى بغداد كربلء هي وجناب ورقة الفردوس ووالدتها
لد جناب بالحجارة على مسافة من كربلء ولما وصلن بغداد نزلن في بيت حضرة الشيخ محمد شبل وا

ن على جناب الطاهرة هاج أهالي ذلك الحي فاضطرت و ولما كثر الوافد.  محمد مصطفى البغدادي آقا
وا علء كلمة هللا ليل نهار  تبليغإلى االنتقال إلى منزل خاص بجهة أخرى من المدينة وداومت على ال

فد عليها العلماء والمشايخ وغيرهم، ويلقون عليها بعض األسئلة فكانت تجيبهم بما يقنعهم ي وكان
 علمتولما .  مسائل اإللهية ذات الشأن والدقةواشتهرت في بغداد شهرة عجيبة ألنها كانت تتكلم في ال

فردوس إلى دار المفتي حيث أقمن مدة ثلثة شهور ذلك نقلتها هي وشمس الضحى وورقة الب الحكومة
 حتى وصلت األوامر من إسلمبول بشأنهن.

متهن في داره وكن يقمن له الحجج والبراهين آقايحادثهن ويناقشهن مدة  اأما مفتى بغداد فكان دائم  
الحشر  ويتباحثن معه في مسائل اوافي   اوكن يشرحن له المسائل الدينية شرح   دعواهنالقاطعة على 

 والنشر والحساب والميزان ويوضحن له معضلت الحقائق والمعاني.

تها اوقع نظره على جناب الطاهرة ورفيقأن وما  ،تصادف أن حضر والد المفتي إلى الدار ذات يوم
فاستاء مما كان من والده واعتذر  احتى انهال عليهن بما ال يليق من األلفاظ النابية، وكان المفتي حاضر  

شريطة  عفا عنهنقد  السلطان العثمانيات ثم أخبرهن بورود األوامر بشأنهن من إسلمبول تفيد أن للسيد
فخرجت في صباح اليوم التالي من بيت المفتي وتوجهت إلى الحمام، وبعد عودتها أخذ .  مغادرة الدولة

ثلثة أيام بارحت جناب الحاج الشيخ محمد شبل وجناب الشيخ سلطان العربي بتهيئة لوازم السفر وبعد 
 جناب الطاهرة
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ميرزا هادي ونفر من سادات مدينة  آقابغداد هي وجناب شمس الضحى وجناب ورقة الفردوس ووالدة 
الشيخ محمد شبل  يزد قاصدين إيران والذي تولى الصرف على هذه الرحلة من جيبه الخاص هو جناب

ى حدة والرجال في بيت آخر واستمر أمر رات في دار علشاه فنزلت المخد  إلى أن وصلوا مدينة كرمان
ز التبليغ على ما كان عليه في بغداد ولما علم العلماء بذلك حكموا بقخراج الجميع من المدينة وهذا حف  

مكشوفا  اثم أركبوا السيدات هودج   ممتلكاتهنآخرين على مهاجمة السيدات ونهب  احاكم المدينة وأناس  
عند ذلك، .  ل زاد وال فراشبطن في البادية هن في العراء يتخبوذهبوا بهن إلى الصحراء حيث تركو 

تقول: "إننا مسافرون وضيوف )وجاء في الحديث(: "أكرموا الضيف ولو  كرمانشاه كتبت الطاهرة لوالي
وصل ذلك إلى الوالي حتى أمر  أن كان كافرا فهل من اللئق والجائز إهانة الضيف وتحقيره؟"، وما

لهن  وافي الحال إليهن بتمامها ثم أحضر  فأعيدت.  كل ما سلب من السيداتو  المسروقاتبقعادة 
ة قاالركائب من المدينة وأركبوهن إلى همدان حيث توافدت عليهن النساء حتى نساء العائلة المالكة لمل

 .اجناب الطاهرة يومي  

انوا لبعض من ك سمحتمت جناب الطاهرة ومن معها في همدان مدة شهرين وفي غضونهما آقا
ربها آقابرفقتها بالعودة إلى بغداد ورافقها الباقون إلى مدينة قزوين وبينما هي في الطريق إذ أتى ركب من 

راد أما جناب .  ته حتى نأخذك منفردة إلى الداريعني إخوانها وقالوا لها: "إننا أتينا إلى هنا بأمر والدنا وا 
إلى دار أبيها مع  جناب الطاهرة ذهبتو .  وينإلى قز  اومن ثم  وصلوا جميع   الطاهرة فلم تقبل ذلك

 أما الرجال فقد نزلوا في ن ز ل.رفيقاتها 
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بعد أن تشرف  إي اها امنتظر  ميرزا هادي قرين شمس الضحى قد عاد إلى قزوين  آقاكان جناب و 
، اصطحبها إلى أصفهان، ثم بحضور حضرة األعلى )الباب( في قلعة ماه كو )يعني قلعة جبل القمر(

ت التي القى فيها وفي ضواحيها من األذى والجفاء شميرزا هادي إلى قرية بد آقاجناب  نها توجهوم
عن رجمه بالحجارة حتى أدركته المنية في إحدى  ل  فض وما ال يدخل تحت حصروالمشاق واالبتلء 

ت أما شمس ميرزا محمد علي على رأس الطريق بين أصفهان وبدش آقاالن ز ل الخربة فدفنه أخوه المدعو 
ناتها قائمة بتبليغ أمرهللا بين النساء بلسان آصفهان مشغولة بذكر هللا في جميع الضحى فقد بقيت في أ

أصفهان يحترمنها كل االحترام، وكان الكل  ماجداتفصيح بتوفيق من هللا ومؤيدة بالبيان البديع وكانت 
صة وهي مشتغلة إما بترتيلها المشخ   تها المجسمة وعصمتهانة من زهدها وورعها وتقواها وعف  على بي  

أمرهللا ونشر  لآليات ليل نهار أو بتفسير آيات الكتاب أو بشرح غوامض المسائل اإللهية أو بتبليغ
فسبب كل ذلك اقتران حضرة سلطان الشهداء، روح المقربين له الفداء، بابنتها .  النفحات القدسية

 عليها الزائرات من النساء فتوالتة سلطان الشهداء المحترمة أما هي فقد سكنت في سراي صهرها حضر 
ممن تعرف وممن ال تعرف من األحباء واألغيار فزاد ذلك من اشتعالها بنار محبة هللا  الماجدات

 البهائيين.عند  الزهراء" فاطمةما في مكنتها حتى لقبها األغيار "وانجذابها إلى إعلء كلمة هللا بكل 

المنوال اتفق كل من الرقشاء والذئب )أما الرقشاء فهو المدعو ميرزا ولما استمر الحال على هذا 
محمد حسين إمام الجمعة بأصفهان، والذئب هو المدعو الشيخ محمد باقر األصفهاني قد جرى القلم 

 لثاني بالذئب( وأصدرا فتوى بقتلاألعلى بتلقيب األول بالرقشاء وا
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اء فباغتهما بالهجوم عليهما كل من الرقشاء وأعوانه حضرة سلطان الشهداء وشقيقه حضرة محبوب الشهد
والذئب والجلدون والشرطة المملوءة قلوبهم بالجفاء وصفدوهما بالسلسل واألغلل وساقوها إلى السجن 
ثم سطوا على سرايهما وبددوا محتوياتها ولم تنج األطفال الرضع من أذاهم وصبوا على أقرباء هذين 

 الطعن واللعن والسب والضرب والتعذيب بدرجة ال توصف.سين سياط الشخصين المقد  

ظة ما حكاه باأليمان المغل   امؤكد   –ظل السلطان  –وقد حكى لي أثناء وجودي في باريس المدعو 
وقال: "إنني دعوتهما ذات .  ما دون جدوى هذين السيدين الجليلين باإلقلع عن معتقدهبأنه طالما نصح 

ريتهما أن حضرة الشاه قد أمر بقتلهما ثلث مرات، وقد أتى هما عليه، وأ ححت عليهما بترك ماليلة وأل
ذ    مبرآن من هذا الدين أماال مفر من أنكما تت االمرسوم الشاهاني بالحكم القطعي في هذا الصدد، وا 

: "إننا أن يقوال ت"، وفي النهاية قبلادمتان قربان  فأجابا بما يلي: "يا بهاء األبهى، إن روحينا مق.  العلماء
ين الكلمتين وأحرر واقعة الحال لجللة الشاه متخذا إقراركما اتائيي ن، وقلت لهما إنني أكتفي بهلسنا به

ن، يا بهاء األبهى! إننا ، إننا بهائيااا ال يكون منا أبد  وسيلة لخلصكما ونجاتكما"، فقاال: "إن هذ
هما ينصرفا عن تصميمهما دة وشدة عل  فاغتظت وخاطبتهما بح.  ن لشرب كأس الشهادة الكبرى"عطشالمت

 إلى تنفيذ ما جاء بالفتوى التي أصدرها الرقشاء والذئب الضاري". افما أمكن، فاضطررت أخير  

الشخصين تعقبوا السيدة شمس الضحى التي  هذي نوباإلجمال، إن رجال الحكومة، بعد استشهاد 
وهو مشهور في أصفهان  اؤمنا تمام  اضطرت أن تذهب إلى بيت أخيها، والحال أن أخاها لم يكن م

 بالزهد
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الحكومة  وظل توالتقوى والعلم والفضل واالعتكاف واالنزواء ولذا أصبح محل احترام الجميع واعتمادهم، 
فاضطر أخوها أن .  تفاق مع علماء السوءاستدعتها، باالفعلمت بمكانها  إلى أنتتعقبها وتبحث عنها 

أن لى محل الحريم أما أخوها فقد انتظرها خارج باب الدار، وما يأخذها إلى بيت الحاكم، فدخلت إ
وصلت إلى مدخل محل الحريم قابلها الحاكم وأخذ يركلها بكل ما أوتي من قوة حتى سقطت على 

عليها، وعند ذلك نادى الحاكم زوجته وقال لها، انظري فاطمة البهائيين الزهراء، ثم نقلوها  ااألرض مغشي  
تقدم إلى الحاكم ليشفع ألخته، ثم قال:  اأخوها خارج السراي محتار في أمره، وأخير  إلى إحدى الغرف و 

"إن أختي هذه قد أوشكت على الموت من شدة الضرب، فما الفائدة من وجودها في داركم ما دام األمل 
مع  في حياتها مفقود، وأملي أن تسمحوا لي بأخذها إلى دارنا، إذ من باب أولى أن تقضي نحبها هناك،

ر ولم تقترف جرم   ط أنها منسوبة إلى فق -وذنبها– االعلم بأن هذه السيدة من السللة الطاهرة، لم تقص 
بعد"، فقال  اتحدث هيجان  سوف فقال الحاكم: "إنها لمن صناديد البهائيات، وال بد من أنها .  زوج ابنتها"

نها إقليلة، إذ  اوف ال تعيش إال أيام  أخوها: "إنني أتعهد بأنها ال تنبس ببنت شفة ومن المؤكد أنها س
جسم بل روح وال حياة، وقد أخذ الضعف منها كل مأخذ، ووهن العظم منها وأصبحت عرضة لمختلف 

 ."الصدمات

الحاكم وسل مه أخته للغاية ومحل اعتماد الخاص والعام، لهذا، سمح له  اولما كان أخوها محترم  
تبكي وتنتحب ليل نهار وكأنها في مأتم وعزاء، وهذا  افمضت في دار أخيها أيام  .  )شمس الضحى(

 أقلق راحة أخيها، واألعداء ال يفترون عن مناوأتها وق ل ب  ظهر المجن لها
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للضوضاء والغوغاء، أن يأخذها إلى  اولما شاهد أخوها ذلك، رأى من المصلحة، حسم  .  يوما إثر يوم
علي بن موسى الرضا بجوار ضريح حضرة حدة،  ، وأسكنها في بيت علىمشهد قصد زيارة أهل البيت

في بحار الزهد والتقوى، كان ال ينقطع عن زيارة أضرحة آل البيت  اولما كان أخوها غارق  .  عليه السلم
في كل يوم من الصباح الباكر إلى الزوال وبعد الظهر يذهب إلى البقعة المباركة قصد التعبد والصلة 

وكانت شمس الضحى، أثناء تغيب أخيها عن البيت، تعقد .  آخر النهار دعية واألذكار إلىوتلوة األ
لنساء األحباء وتتحدث إليهن ألنها كانت ال تتحمل السكوت الشتعال نار محبة هللا في قلبها،  امجالس  

وكانت نساء األحباء يكثرن من الذهاب إليها ويستمعن لبياناتها التي كانت تلقيها بلسان فصيح وعبارات 
 ة.بليغ

نه لما كانت األحوال في شدة الصعوبة في مشهد، في تلك األيام، وكان األعداء إوعلى الجملة، 
أما .  قتلوه، وانعدمت الراحة واألمان نهم إذا ما عثروا على أحد من األحباءإيتعقبون األحباء، حتى 
سها في غمار ن يدها زمام االختيار، واستمرت على ما هي عليه ورمت بنفمشمس الضحى، فقد أخذ 

ولم يكن عند أخيها خبر عما تجريه، ألنه لم يعاشر .  البليا غير هيابة وال وجلة ولم تهدأ عن التبليغ
أحدا ويمضي نهاره وليله في الزيارات لألضرحة المذكورة ويعود إلى البيت قصد النوم، ولم يعرف أحدا 

 اقد شاهد في المدينة غاغة ولغط  فذا، ومع كل ه.  نزوائه، حتى كان ال يحادث أحدافي تلك الجهة ال
ال ي سمع له صوت، فلم يتعرض  اساكن   اولما كان دائم  .  شديد التصادم )مما تجريه أخته( إلى انيؤدي

 إلى أصفهان وأرسلها إلى دار ابنتها حرم سلطان الشهداء، ولم ي نزلها في داره. األخته بل أخذها تو  
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في إلقاء البيانات األمرية، وكانت جريئة أصفهان في  اام  أي مضتأن شمس الضحى إوباالختصار، 
ومن اشتعالها بنار محبة هللا كانت تفتح لسانها بالتبليغ لكل .  كل جسارة كانت تنشر نفحات هللاوب

الشهداء مرة أخرى في المصائب الشديدة وأن تصبح في شديد  سلطانوقوع أسرة  اطالب، ولما كان متوقع  
، وصدر لها ذا، تعلقت إرادة المبارك بأن تحضر هذه األسرة إلى السجن األعظمالمتاعب والقلق، له
فسافرت شمس الضحى وحرم سلطان الشهداء وجميع األطفال إلى األرض .  األمر المبارك بذلك

ور الذي ال مزيد عليه إلى أن مضى جميعهم فيها أوقاتهم في غاية من الروح والريحان والسر أسة، و المقد  
بمرض السل  اميرزا عبدالحسين، متأثر   آقامدينة عكاء، نجل حضرة سلطان الشهداء المدعو ، في يتوف

فتأثرت لوفاته السيدة شمس .  لصدماته من المصاعب واقاعما آل ل  الذي أصابه في أصفهان، فض
، واكتوت بنار الفرقة والحسرة، وعلى األخص، لحدوث المصيبة الكبرى اعظيم   االضحى وحزنت حزن  

راش بعد أن رزية العظمى )وهي الصعود المبارك( فتزلزل بنيان حياتها، وأخيرا وهنت قواها فلزمت الفوال
تتحدث عن أيامها  امع كل هذا لم تركن إلى السكوت والسكون، إذ كانت طور  .  مضيئةالكانت كالشمعة 
تضرع وتتلو األنجية، حتى ت اترتل اآليات البينات، وطور   اعن الوقائع األمرية، وطور   االسالفة، وطور  

لترابي، طارت وهي في السجن األعظم إلى العالم اإللهي، وتخلصت من عالم التراب وخلعت الثوب ا
 عليها التحية والثناء وعليها الرحمة العظمى في جوار رحمة ربها الكبرى..  ورحلت إلى عالم األنوار
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 ح الذي نزل بشأنهااللو 

 هو هللا

نك أنت يا إلهي، ترى  مجمع أحبائك واجتماع  ءفي جوار روضتك الغناء وحوالي حديقتك الغلبا وا 
أرقائك في يوم من أيام عيدك الرضوان يوم السعيد الذي فيه أشرقت بأنوار تقديسك على الممكنات 

وخرجت من الزوراء بقدرة وسلطنة أحاطت اآلفاق، وعظمة خرت .  أظهرت أنوار توحيدك على اآلفاقو 
ها الرقاب وعنت لها الوجوه وخضعت لها األعناق متذكرين بذكرك منشرحين الصدر لها الوجوه وذلت ل

بأنوار ألطافك، ومنتعشين الروح ب ثار إحسانك، وناطقين بالثناء عليك ومتوجهين إلى ملكوتك 
الحقيقة ، سة النوراء وورقة شجرة رحمانيتك الخضراءومتضرعين إلى جبروتك، ليتذكروا بذكر أمتك المقد  

انية والكينونة المتضرعة الرحمانية التي ولدت في حضن العرفان ورضعت من ثدي اإليقان ونشأت النور 
في مهد االطمئنان وانتعشت في حجر محبتك يا رحيم ويا رحمن، وبلغت أشدها في بيت انتشرت منها 

تجرعت نفحات التوحيد على اآلفاق، وأصابتها الضر اء والبأساء في صغر سنها في سبيلك يا وه اب و 
 كؤوس األحزان واآلالم منذ نعومة أظفارها حبا بجمالك يا غفار.

إلهي أنت تعلم البليا التي احتملت بكل سرور في سبيلك، والرزايا التي قابلتها بوجه طافح بالسرور  
وكم من .  فكم من ليال استراحت النفوس في مضاجعهم، وهي تبتهل وتتضرع إلى ملكوتك.  في محبتك

 ك وهي مضطربة القلب مما جرى على أصفيائك.ت عبادك في حصن أمنك وأماناطمأن أيام
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وكلما أمست ضجت  ،كلما أصبحت بكت على مصائب أرقائكفيا إلهي، مضت عليها أيام وأعوام، 
وقامت بجميع قوائها على عبادتك والتضرع إلى  ،لى ما ورد على أمنائكوصرخت واحترقت حزنا ع

وظهرت بقزار التقديس في حلل التنزيه عن شؤون خلقك إلى .  التوكل عليكرحمتك والتبتل إليك و سماء 
أن دخلت في ظل عصمة عبدك الذي أكرمت عليه بمواهبك الكبرى، وأظهرت فيه آثار رحمتك العظمى، 
ونو رت وجهه بنور البقاء في ملكوتك األبهى، وأسكنته في نزل اللقاء في المأل األعلى، ورزقته كل 

في حمى ذلك النور المبين، وخدمت بروحها  افعاشت أعوام  .  ء ولقبته بسلطان الشهداءواآلال الموائد
سة النوراء بما كانت تهي  الموائد والمنازل والمضاجع لعموم أحبائك، وليس لها سرور إال  عتبتك المقد  

مالك من إمائك وخدمتها بروحها وذاتها وكينونتها حبا بج ة  فخضعت وخشعت وبخعت لكل أم  .  ذلك
الصاد  واهتزت وربت أرض.  وطلبا لرضائك إلى أن اشتهر بيتها باسمك وشاع صيت قرينها بنسبته إليك

بتت رياحين معرفتك وأوراد موهبتك واهتدى جم  نبنزول ذلك الفيض المدرار من ذلك الجليل المغوار وأ
وا بقتله ظلما وعدوانا وسفكوا غفير إلى معين رحمانيتك، فقاموا عليه جهلء خلقك والزنماء من بريتك وأفت

دمه الطاهر جورا واعتسافا، وذلك الرجل الجليل يناجيك تحت اهتزاز السيف ويقول: "لك الحمد يا الهي 
على ما وفقتني على هذا الفضل المشهود في اليوم الموعود واحمرت الغبراء بثاري في سبيلك وأنبتت 

ولك .  موهبة التي كانت أعظم آمالي في حيز الوجودلك الفضل ولك الجود على هذه ال.  بأزهار حمراء
 وسقيتني هذا الكأس الذي مزاجها كافور في يومالشكر بما وفقتني وأيدتني 
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 إنك أنت المعطي الكريم الوه اب..  الظهور عن يد ساقي الشهادة الكبرى في محفل الحبور

كاسرة والسباع الضارية ونهبوا األموال وبعد ما قتلوا أغاروا إلى بيته المعمور وهجموا هجوم الذئاب ال
ديد وكان هذا الهجوم الش.  هي مع أفلذ كبدها في خطر عظيموسلبوا األمتعة والحلي  والحطام، فكانت 

العويل من  وصرخوا وارتفعفضج األطفال وارتعب قلوب األوالد وبكوا .  عند انتشار نبأ قتل الشهيد
أحد وال ترق لهم نفس، بل زادوا الظلمة طغيانا واشتد جحيم ضواحي ذلك البيت الجليل فلم يرث  لهم 

االعتساف نيرانا فما ابقوا من عذاب إال  أجروه وما بقي من عقاب إال نفذوه وبقت هذه الورقة المباركة مع 
أطفالها تحت سلطة الظالمين وتعرض الغافلين بل ناصر ومعين وقضت أيامها وأنيسها بكاؤها وجليسها 

وما وهنت يا إلهي مع كل هذه اآلالم في حبك وال فترت يا .  نها أحزانها وخدينها آالمهاقريضجيجها و 
محبوبي مع هذه األحزان في أمرك فتتابعت عليها المصائب والرزايا، وترادفت عليها المحن والبليا، 
وتحملت وصبرت وشكرت وحمدت على هذه المحنة العظمى وعدتها أنها هي المنحة الكبرى يا ذا 
األسماء الحسنى، ثم تركت وطنها وراحتها ومسكنها ومأويها وطارت كالطيور مع أفراخها إلى هذه 

سة النوراء حتى تتعشش في أوكارها وتذكرك كالطيور بألحانها وتشتغل بحبك بجميع قويها األرض المقد  
اق حديقة أمرك من إمائك وخشعت لكل ورقة من أور  ة  وخدمتك بقلبها وروحها وكينونتها وخضعت لكل أم  

وانقطعت عن دونك وتذكرت بذكرك وكان يرتفع ضجيجها في األسحار وصوت مناجاتها في جنح 
 نهار إلى أن رجعت إليك وطارت إلىالليالي ورابعة ال
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 ملكوتك والتجأت إلي عتبة رحمانيتك وصعدت إلى أفق صمدانيتك.

في جوارك وارزقها ما تحب وترضى  مائدة بقائك وأسكنها نمرب أجبها بمشاهدة لقائك وارزقها أي 
من في حديقة قدسك وأكرم مثواها وظلل عليها بسدرة رحمانيتك، وأدخلها في خيام ربانيتك واجعلها آية 

 إنك أنت المكرم المعطي الغفور الرحيم..  آياتك ونورا من أنوارك
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 جناب الطاهرة (68)

 هو هللا

جناب  –هن قبس من نار محبة هللا وسراج موهبة هللا من النساء الطاهرات واآليات الباهرات اللئي  
وهي ابنة الحاج مل صالح المجتهد القزويني شقيق المل  –أم سلمة  –الطاهرة التي كان اسمها المبارك 

 تقي إمام الجمعة في قزوين.

 ثة أوالد وهم( بالمدعو مل محمد ابن الحاج مل تقي المذكور ورزقت منه بثلالطاهرةاقترنت ) 
 هؤالء األوالد الثلثة حرموا من المواهب التي نالتها والدتهم..  ذكران وبنت واحدة

ت في تحصيل العلوم والفنون حتى طال فجد  .  ما منذ طفولتهاد عين لها معل  وباإلجمال، إن أباها ق 
 ألصبح رب   اذكر   اباعها وعل كعبها في علوم األدب بدرجة أن أبويها قاال: "لو كانت هذه االبنة ولد  

 المنزل وألخذ مقام والده بين فضلء القوم".

ذات يوم، إذ عثرت في مكتبته على  –مل جواد  –وبينما كانت الطاهرة في دار ابن خالتها المدعو  
بهرتها  حتى كتاب من مؤلفات المرحوم الشيخ أحمد اإلحسائي فتصفحته، وما كادت أن تأتي على آخره

 جواد أن يعيرها إياه لتطالعه في من مل م طلبتعباراته وراقت لها آراؤه ث
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من النورين النيرين الشيخ  وأبوك هو ضد كل   ذلك وقال لها: "كيف أعيرك إياه فأكبر المل.  خلوتها
أنه قد وصل إلى سمعك أو أنك قد وقفت  والحقيقة، إذا استشم ،أحمد اإلحسائي والسيد كاظم الرشتي
ضوعة من رسائل هذين العظيمين لقام على قتلى ولحل عليك غضبه على شيء من نفحات المعاني المت

ع مثل هذا الكأس الصافي ومتشوقة فقالت الطاهرة: "اعلم أنني، كنت وال أزال متعطشة إلى تجر  .  ديد"الش
وعليه أرجوك أن تتكرم على بكل ما لديك من هذه .  انات والمعاني منذ أمد غير قصيرلمثل هذه البي

ما وصل  ولهذا أرسل لها كل جوابهافارتاح المل جواد ل.  والدي" أدى الحال إلى اشمئزازالمصنفات ولو 
 ه من مؤلفات حضرتي الشيخ والسيد.إلى يد

وتصادف أن دخلت الطاهرة على والدها ذات ليلة وهو في غرفة المطالعة وفاجأته بالتحدث عن 
 ىليفهم من كلمها أنها لع ما كاد والدهاف.  أحمد اإلحسائي وخاضت في مسائلهمطالب المرحوم الشيخ 

ثم قال لها: "إن الميرزا جواد )يعني  بينة من مطالب الشيخ حتى انهال عليها بالسب والشتم والتأنيب،
، إنني قد استنبطت من مؤلفات ذلك العالم .  جواد المذكور( قد أضلك السبيل"المل  فقالت: "يا أبت 
تندة إلى روايات ال حصر لها، ألن مضامين كل ما جاء به مس معان   –حضرة الشيخ المرحوم  –الرباني 

وتعتبر عمي  ارباني   اوالمعلوم أن حضرتك، أيها الوالد المحترم، تدعو نفسك عالم  .  األئمة األطهار
 ثر مشهود فيكما من تلك الصفات".والحال أن ال أ.  لتقوى هللا اومظهر   ل  محترم فاضال

مسائل القيامة والحشر والنشر والبعث والمعراج والوعد والوعيد وظهور  ثم أخذت تباحث أباها في
 الموعود حتى ضاق والدهاحضرة 
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وحدث أنها .  من السباب واللعنات ل  أمطرها واب القلة بضاعته ولم يقو  على دحض حججها وأخير   اذرع  
ورغم أن .  ثبات مدعاهاادق عليه السلم إلمن المأثور عن جعفر الص اروت ألبيها ذات ليلة حديث  

، إن هذا فقالت: "يا أبت  .  ح أبوها إلى السخرية واالستهزاءعلى مدعاها فقد جن ادامغ   االحديث كان برهان  
وفي .  تستوحش منه وتظهر السخرية م  ل  ف   من البيانات المنسوبة لحضرة جعفر الصادق عليه السلم

 - السيد الرشتي –ا وكانت تكاتب حضرة المرحوم النهاية، قطعت حبل المذاكرة والمناقشة مع والده
نه إ"بقرة العين" حتى  وهذا ما جعل حضرته يلقبها ب.  عن جل المسائل اإللهية المعضلة وتستخبر منه

وقد نالت هذا .  الشيخ أحمد اإلحسائي" احت الستار عن وجه مسائل المرحوم، إن قرة العين أز اقال: "حق  
جرى به قلمه في ألواحه و استصوبه حضرة األعلى )الباب( ي مدينة بدشت و أول األمر وهي ف اللقب في
ة قابمآل نها سافرت إلى كربلء قصد التشرفإما تأثير وأهاجها حتى ر ذلك في الطاهرة أي  فأث  .  المباركة

وصلت كربلء حتى علمت أن السيد قد انتقل إلى المأل األعلى قبل  أن وما.  الحاج سيد كاظم الرشتي
 ته.قالها بعشرة أيام ولذا لم يتيسر لها مآلوصو 

، بظهور الموعود ويقول لهم: "اذهبوا وفاتهكان حضرة السيد الرشتي المرحوم يبشر تلميذه، قبل  
تلميذه إلى الكوفة  ة  ل  ج  فذهب نفر من أ  .  عن سيدكم" وابحثوافوا في األرض وجوسوا خلل الديار وطو 

وذهب بعضهم إلى كربلء مترصدين ظهور الموعود .  ك(رياضة )التنس  دها واشتغلوا بالواعتكفوا بمسج
وبينما .  ل  وبالتهجد وتلوة األنجية لي اوكان من جملتهم حضرة الطاهرة التي أشغلت نفسها بالصوم نهار  

 حر وهيصادقة في وقت الس   ةرأت رؤيهي سابحة في هذا الخضم إذ 
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وقع قدمه على األرض  أن امة خضراء يرتدي عباءة سوداء ومابعم اشاب   اسيد   رأتفمنقطعة عن العالم 
حفظت حضرتها آية مما ف.  قنوته بعض اآليات فيحتى ارتفع إلى أوج الهواء ثم انتصب يصلي ويتلو 

ولما انتشر، بعد ظهور حضرة األعلى )الباب( كتابه .  نتها في مذكرتهالما استيقظت دو  و .  كان يتلوه
تناولته وبينما هي تتصفحه إذ وقع نظرها على نفس اآلية  ،قيوم األسماء(الموسوم بأحسن القصص )

التي حفظتها في المنام )كما ذكرنا( فقامت على الفور بشكران هللا وخر ت على األرض للحق وأيقنت أن 
وعندما بلغتها البشرى بظهور الموعود وهي في كربلء أخذت في التبليغ .  هذا الظهور حق ال ريب فيه

ثم إنها وضعت مصنفات باللغتين الفارسية .  م أحسن القصص وتفسير آياته لهمت تترجم للقو وكان
مات في الغزل وغيره من الروحانيات وكانت عظمة خضوعها وخشوعها ظاهرة للعيان و والعربية ولها منظ
 .حتى أوردته اولم تترك مستحب  

وأن لسيدة تدعو الناس إلى أمر جديد، خبرها، وتأكدوا أن هذه ا في كربلء السوء ولما بلغ علماء 
عارضة والتعرض الشديد من قبل مإلى الحكومة وكانت النتيجة قيام ال رفعوا شكايتهمدعوتها قد انتشرت، 

اعتقدت بأن شمس  وعندما قامت الحكومة بالتحقق في األمر.  هيئة الحاكمة، بل ومن كل الجهاتال
وعندما علم األعداء بأنه تم  إلقاء القبض على جناب   .الضحى هي جناب الطاهرة ولهذا تعر ضوا لها

نها مستعدة إتقول  رسالة إلى الحكومةالطاهرة  الطاهرة أفرجوا عن شمس الضحى، ومن ثم  أرسلت جناب
 وما لبثت الحكومة أن وضعت دار.  لشمس الضحىبه الحكومة وال لزوم للتعرض إلجابة كل ما تطل

درئاسة الحكومة في بغداد أن  تحت المراقبة وطلبت من الطاهرة .  معاملة هذه السيدة أسلوبلها  تحد 
 واستمرت
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ولما طال أمد حضور .  ألحد بدخول دارها أو بمحادثتهاح دارها تحت المراقبة ثلثة شهور ولم يصر  
عند ذلك، رأت الحكومة .  اهرة باالستفهام عما تم بشأنهاالجواب من حكومة بغداد، قامت حضرة الط

ها والذهاب إلى تثم صرحت لها بمغادرة بي ها إلى بغداد حتى يأتي الجواب بشأنها من إسلمبولإرسال
ل من السيدة شمس الضحى وورقة الفردوس أخت جناب )المل حسين كبغداد على أن تأخذ معها 

وما وصلن بغداد حتى أنزلهن حضرة الشيخ محمد شبل والد .  روئي( باب الباب ووالدتها أيضا  البش
 افسيح   اولما ضاق سكنها بالزائرين والزائرات اتخذت لها مسكن  .  رة محمد مصطفى البغدادي في دارهحض

بينها وبين أهالي بغداد وذاعت شهرتها في  االتصالفاتسع لها مجال التبليغ ليل نهار فازدادت المراودة و 
األخذ والرد مع علماء  ةعالمدينة وهاج القوم واضطربوا وعل صياحهم بينما كانت الطاهرة في معم

لماء بأدلة الكاظمين الذين كانوا يباحثونها ليقفوا على حقيقة الحال وكانت تقنع كل من حادثها من الع
( مباهلتهم )يعني مناظرتهموفي النهاية، كتبت لعلماء الشيعة بأنها ستقوم على .  واضحة وبراهين دامغة

فأثار ذلك حفيظة العلماء الذين أجبروا .  والبراهين القاطعةدلة الواضحة إن لم يقتنعوا بما تقيمه من األ
مت في  قاف.  الحكومة على أن ترسلها هي وبعض النساء إلى دار مفتي بغداد المدعو "ابن اآللوسي"

متها في بيته يباحثها آقاكان المفتي، خلل مدة .  ور في انتظار األمر من اآلستانةدار المفتي ثلثة شه
وكان ذلك يثير فيه عوامل الغيظ والغضب  ،ة معضلة فكانت تجيبه بأجوبة كافية شافيةفي مسائل علمي

اتفق أن ابن اآللوسي قد و .  الدامغةمة الحجج والبراهين آقامما كانت عليه من طلقة اللسان و  امستغرب  
 ها تعبيرها قائل: "إنني رأيت فيوقصها على حضرة الطاهرة وطلب من ةرأى رؤي
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ماء الشيعة أتوا إلى ضريح سيد الشهداء )الحسين بن علي( المطهر ورفعوا مقصورة منامي أن عل
للعيان ثم أرادوا أن يأخذوا رفاته المباركة،  هالمنور وعروا جسده المطهر وكشفو  الضريح ونبشوا قبره

نك فقالت له السيدة الطاهرة: "إن تعبير رؤياك هو أ.  على الرفات" نفسي تهم عن ذلك ورميتع  ن  فم  
 ".الها أيض   ي فقال ابن اآللوسي: "وهذا هو تعبير .  صني من يد علماء الشيعة"ستخل  

ا وقف ابن اآللوسي على مدى اطلعها وطول باعها في حل المسائل العلمية وشواهد التفسير ولم   
كان يصرف أغلب أوقاته في طرح األسئلة عليها فكانت تجيبه بأجوبة شافية وعلى األخص فيما يتعلق 

ن أتى حضرة والد واتفق أ.  وكانت تروق له أجوبتها.  إلى ذلك بالحشر والنشر والميزان والصراط وما
نطلق لسانه بأنواع السباب والشتائم اوقع نظرة على حضرة الطاهرة حتى أن ابن اآللوسي إلى الدار وما 

 األعذارفي تقديم  فخجل ابنه من ذلك وأخذ.  ي الطاهرة بكل وقاحة وقلة حياءواللعنات والطعن ف
أمر السلطان بقطلق سراحك يقد أتى من إسلمبول وفيه  لحضرة الطاهرة وقال لها: "إن األمر بشأنك

فما .  عدي عدة السفر وتبارحي المملكة"وعليه يجب عليك أن ت ،في الممالك العثمانية ميال تقيأ شريطة
ن للرحيل وبارحت بغداد في حراسة لبثت الطاهرة أن خرجت من بيت المفتي مع بعض النسوة وتهيأ

د شبل ونجله سلحهم راجلين وكان من جملتهم حضرة الشيخ سلطان والشيخ محمببعض األحباء العرب 
جناب  قاموقد .  ن جيادهمو متطيمحمد مصطفى البغدادي والشيخ صالح وهؤالء األربعة كانوا  يلجلال

ر على حدة والرجال في فنزلت النساء في دا –ه كرمانشا –مدينة  صلواجميع النفقات حتى و  الشيخ بدفع
 توافد أهل المدينةف.  دار أخرى 
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ل، هاجت ئوبعد أيام قل.  جديدة ما لديها من مواضيعاع للوقوف على على حضرة الطاهرة بل انقط
ا دوا كل مالعلماء وحكموا بقخراجها من المدينة فهاجم دارها مأمور الشرطة وأعوانه ونهبوا متاعها وبد  

وهم وساروا بالجميع من رجال ونساء إلى الصحراء وترك مكشوف   كان بالدار ثم حملوا النساء في هودج  
عند ذلك كتبت الطاهرة إلى أمير المقاطعة تقول: "أيها الحاكم .  ال فراشل زاد و بفي البادية  يهيمون 
 ة؟"ستحق الضيوف مثل هذه المعاملينحن بمنزلة ضيوف على حضرتك، فهل العادل، 

ولما وصلت رسالة الطاهرة إلى حاكم كرمانشاه قال: "إنني براء من مثل هذه المعاملة وال علم لي  
بقعادة كل ما سلبه أو بدده  اصارم   اثم أصدر أمر  .  ء هم الذين أيقظوا هذه الفتنة"إن العلما.  بهذه السيدة
كم بقحضار الركائب وأركبوا الطاهرة وبعد ذلك، أمر الحا.  وقد كان ،فورا إلى دار الحكومة المأمورون 

موا في همدان آقافتخلصوا من تلك الورطة و .  من وسط الصحراء إلى مدينة همدانومن في معيتها 
هانئين حيث زار الطاهرة لفيف من علماء المدينة وكامل أفراد األسرة الشاهانية قصد االستفاضة من 

وبينما هي في طريقها .  غداداقها وأرسلت البقية إلى بفبياناتها القي مة ثم سافرت إلى قزوين مع بعض ر 
صالح وطلبا إليها أن تذهب معهما منفردة شمس الضحى والشيخ ها كل من حضرة قاإلى قزوين إذ آل

ها وعلى هذا الشرط ذهبت هي ورفيقاتها إلى بيت أبيها في اتقير أبيها فأبت إال أن يكون معها رفإلى دا
ثم انتقلت الطاهرة بعد .  نزلوا في النزل المعد للقوافل كانوا يحافظون عليها فقد قزوين، وأما الرجال الذين

تها نساء األعيان واستمر الحال على هذا المنوال إلى أن قاأيام معدودات إلى دار أخيها حيث جاء لمآل
 وقع
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بعضهم إلى  فألقت الحكومة القبض على جميع البابيين في قزوين وأرسلت.  حادث قتل المل تقي عمها
 .وقتلوهمطهران ثم أعادوهم إلى قزوين 

كونه صعد على المنبر وأمطر حضرة  فهو –الحاج مل تقي  –قتل ذلك الظالمل المجهول سببالأما  
ع القوم وقبذلك نار الفتنة و  من السباب والطعن واللعنات فأوقد ل  الشيخ األكبر الجليل أحمد اإلحسائي واب

مع القاصي والداني ما زلف به لسان المل تقي من الشتائم واأللفاظ النابية زاع وخصام وبلغ مسانفي 
بين الذين سمعوا ما قاله المل تقي شخص من أهالي من كان و والعبارات الركيكة الدالة على قلة الحياء 

الشيخ ر عليه ما تفوه به المل تقي من األلفاظ الخشنة في حق قد كب  و شيراز حديث العهد باعتناق األمر 
في حلقه  أحمد اإلحسائي فانتظر إلى أن جن الليل ثم ذهب إلى المسجد حيث المل تقي المذكور ودس

وما كادت الحكومة .  بوه وزجروه على ما فعلولما قابله األحباء في الصباح أن  .  وركن إلى الفرار ارمح  
ادث هم فقد نفوا علمهم بالح حتى أمرت باعتقال بعض األتباع قصد التحقيق معهم أما ما وقعتقف على 

يداه وقال: "إن  اقترفتوبعد عدة أيام سلم القاتل نفسه للحكومة واعترف بما .  اوهذا مما زاد األمر إبهام  
السبب الذي جعلني أقتل المل تقي هو كونه قد سب  ولعن المرحوم الشيخ أحمد اإلحسائي علنية وعلى 

سلم اآلن نفسي لتطلقوا سراح من اعتقلتموهم بسبب هذا الحادث مسمع مني فهاجني ذلك فقتلته، وها أنا أ
فاعتقلوه وكبلوه بالسلسل واألغلل وأرسلوه مع بقية  "سبيلهم ألنهم أبرياء وأنا وحدي الجاني اوتخلو 

 األصفاد.ب اء إلى طهران مكبلينالمعتقلين األبري

أما .  ةميراف القاتل بارتكاب الجر الحكومة سبيل المعتقلين دون جرم مع اعت ل  خ  وفي طهران، لم ت  
الصادق في  ،ة اللؤلؤ الوحيدةصدف اإلى دار من هو حق   ل  القاتل فقد تمكن من الهرب من السجن لي

 محبة
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بن رئيس ديوان محمد شاه المدعو محمد  (حضرة رضا خان)داء ، ذلك الكوكب المضيء في برج الفهللا
وة جواد واحد إلى قلعة ورضا خان المذكور رادف ين على صه م لديه عدة أيام ثم فر  خفية هوآقاخان، و 
من الراكبة إلى جميع  اولما علم محمد خان المشار إليه بفرارهما أرسل في طلبهما عدد  .  مازندران

 صل الطبرسي واستشهدا فيها.و هم البحث والتنقيب، أما هما فقد الجهات، فلم يعثروا عليهما بعد أن أعيا

 بعضهم إلى قزوين حيث أسقوهم جام االستشهاد. أ رسلفقد  اوعدوان   اذين اعتقلوا ظلم  أما األحباء ال 

وحدث أنه، بينما كان القائل في دار رضا خان المذكور، إذ دعاه ذات يوم أحد رؤساء الديوان وهو  
ن وقال له: "يا حضرة الفاضل، هل أنت من أرباب الطرق أم من أهل شريعة م –ميرزا شفيع  –المدعو 

الشرائع؟ فقن كنت تنتمي إلى شريعة ما فكيف تقدم على قتل ذلك المجتهد الفاضل بأن أحدثت في عنقه 
ن كنت من أرباب الطرق فليس من شروط أي طري اجرح   قة كانت إيصال األذى عميقا أدى إلى موته! وا 

القاتل يجيب بقوله:  وكانت م الشفيق المرحوم المل تقي؟"فكيف أقدمت على قتل ذلك العال  .  إلى مخلوق 
 ".يستحق ه ا"يا صاحب الديوان هناك حقيقة واحدة وهي أنني قد جازيته جزاء  

ر  قبل ذيوع األمر و  وقعت وباإلجمال، إن هذه الحوادث  في خلد  قبل أن تتضح حقيقته، ألنه لم ي د 
ظهور الجمال أحد، في ذلك الحين، أن دورة ظهور حضرة األعلى )الباب(، روحي له الفداء، تنتهي ب

المبارك، وعند ذلك يمحى أساس االنتقام من بين البرية ويوط د أساس شريعة هللا وهو "وأن ت قتلوا خير 
 هذا، وقد سطع بظهور.  تكون لمثل هذه الحوادث من أثر من ت قتلوا"، وينهار بنيان الحرب والقتال وال
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الرجال والنساء  إذ حدث أن  .  مظلومية الكبرى والسلم وحل ت الالجمال المبارك، والحمد م، نور الصلح 
ة للسيوف واالنتقام، وحدث أن هجم على هؤالء للسهام وعرض ا، كانوا هدف  في مدينة يزد واألطفال
رات واحدة وسفكوا دماءهم وهم أبرياء وقطعوا أجساد المخد   اعلماء السوء وأرباب الحكومة يد   المظلومين

ومع كل .  جسامهم في النيران بعد تمزيقهاخناجر الجفاء وأبانوا أعناقهم وألقوا بأ، وطعنوا األيتام باإرب   اإرب  
أحد من األحباء على هؤالء األعداء، بل كان األحباء في كربلء كلما شاهدوا األعداء  يتطاولهذا، لم 

ر النبا اقادمين عليهم شاهرين سيوفهم ليقتلوهم وضعوا في أفواه تلكم األعداء قطع   ت قائلين: من السك 
ألن هذا مقام القداسة والشهادة .  م عندما تقتلونا نحن المساكينك"هذا ليكون طعم حلوة السكر في أفواه

 الكبرى ومنتهى آمالنا".

، أن وقعت في مخالب غير الورعقتل عمها موانتهى الحال، بجناب الطاهرة في قزوين بعد  
رة ن هذه الوقائع المؤلمة رغم عظيم تضايقها من كثالمصائب واألحزان والسجون وكاد قلبها أن يتفتت م

حنة والشرطة ذا بالجمال المبارك قد أرسل المدعو جناب .  المراقبة من الش  وبينما هي على هذا الحال، وا 
مل هادي القزويني زوج خاتون جان المشهورة من طهران إلى جناب الطاهرة قصد إحضارها إلى  آقا

وذهبت إلى السراي المبارك حيث  ل  إحضارها إلى طهران فوصلتها لي طهران فتمكن بحسن تدبيره من
وصل خبر مجيئها إلى حكومة طهران حتى أخذت في البحث عنها، أن وما .  سكنت في الطابق العلوي 

رد عليها األحباء حيث هي بل ي ورغم كل هذا، كان.  مكان وجودهاحت حديث القوم ولم يعلم وأصب
 رجال من وراء حجاب.انقطاع وكانت تخاطب ال

 سيد يحيى الوحيد، ذلك آقام جناب حدث أن حضر ذات يو  
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الشخص الفريد، روح المقربين له الفداء، وجلس في غرفة الضيوف وكانت الطاهرة جالسة وراء الحجاب 
على حجرها وما لبثنا حتى أخذت اآليات واألحاديث  اجالس   ل  وكنت أنا نفسي )عبدالبهاء( إذ ذاك طف

ق كالدر المنثور من فم جناب الوحيد في إثبات هذا األمر وما لبثت الطاهرة أن هاجت ثم قالت: "يا تتدف
ليس الوقت وقت األقوال والروايات إنما الوقت وقت اآليات .  ن كنت ذا علم رشيدإيحيى، فأت  بعمل 

.  لروح في سبيل هللاوقت تضحية ا ،ستار واألوهام وا علء كلمة هللاالبينات، وقت االستقامة وهتك األ
 العمل! العمل! البد من العمل!"

م، وما إلى ذلك وبعث الجمال المبارك قد هيأ ما يلزم لراحة الطاهرة، من خدم وحش كانوباإلجمال،  
 وبعد عدة أيام تحرك الركاب المبارك إلى تلك الجهة ونزل خفية في بستان لجناب ،بحضرتها إلى بدشت

أما هذا البستان فواقع في ميدان بمدينة بدشت تحيط به المياه الجارية .  الفداءقدوس، روح المقربين له ال
رة الطاهرة، فكانت تقيم أما حض.  والحدائق الغناء من ثلث جهات وكأن ذلك البستان غبطة الجنان

ليقيم فيه  خباءهوبعد قليل انتقل الجمال المبارك إلى بستان آخر ونصب .  في بستان مجاور ةعلى حد
أما األحباء، فقد نصبوا خيامهم في البستان الواقع في وسط الميدان وكان جناب القدوس .  ضرتهح

ولم تكن، إلى ذلك الحين، قد أعلنت قائمية .  ة الجمال المباركقاوحضرة الطاهرة يتشرفان أثناء الليل بمآل
ب القدوس إعلن ك هو وجنار الجمال المبار فقر  .  ( )يعني أنه هو القائم الموعود(حضرة األعلى )الباب

ثم اعتكف الجمال المبارك حكمة منه قصد النقاهة، .  وفسخ الشرائع الموجودة ونسخها الظهور الكلي
 ى مناوس خيمته وذهب على مر  وبعد ذلك، بارح جناب القد  
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 الجميع إلى فسطاط الجمال المبارك ولما علمت الطاهرة باعتكاف جمال القدم، أرسلت إليه ترجوه أن
اني هذا ويمكنك أن مة في بستقال اآل: "إنني أفض  هبستانها مدة النقاهة فأجابها حضرته بقول فيشر 

: صاحت قائلة عند ذلك.  فخرجت من بستانها سافرة وتوجهت إلى خيمة جمال القدم.  تحضري لدينا"
ن الظهور ا وارتباك وهم  وقع الكل في حيرة.  لكلي قد أعلن""إن هذا لنقرة الناقور ونفخة الصور وا 

ن بقوله: "فتفضل جمال القدم في ذلك الحي يقولون: "كيف نسخت الشرائع وكيف خرجت هذه المرأة سافرة؟
جميع  ففر  .  ة الجديدة وظهور القيامة الكبرى ثم أعلنت الدور  ،أحد القراء قرأهاف.  "اقرءوا سورة الواقعة"

غير أن  رتيابواال بعضهم عامل الشك  في روع  األصحاب ألول وهلة وانصرف بعضهم بالكلية ودب  
 إعلنبعد  فاختلط الحابل بالنابل في مدينة بدشت.  دبعضهم قد عاد إلى الحضور المبارك بعد الترد  

للسفر  االجمال المبارك أيض   وتأهب وما لبث جناب القدوس أن توجه إلى قلعة الطبرسي.  الظهور الكلي
آمل المدعو ميرزا تقي  ولما علم بذلك حاكم بلدة.  قلعة الطبرسي لدخو من  واليتمكن ل  نياال لي إلى بلدة
 إلى نياال على رأس سبعمائة جندي حاملين بنادقهم وحاصروا البلدة وأرجعوا الجمال المبارك إلى ل  أتى لي
 رت البليا وتوالت المصائب على حضرته.من الراكبة، وهنا تكر   اعشر نفر   ال يحرسه اثنآم  

وأخيرا، ألقت .  ووقعت فريسة النكبات بدشتأما حضرة الطاهرة فقد ارتبكت واشتد قلقها في  
 محمود خان كلنترالحكومة عليها القبض وأرسلتها إلى طهران وأنزلوها في بيت المدعو 
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ولم تسكت عن  تقر  ولكن شدة انجذابها وعظيم اشتعالها جعلها لم تس.  محافظ المدينة بصفة سجينة
أعيان وأكابر أهل طهران وغيرهم بحجة استماع حديثها من سيدات  يزورهاالتحدث في األمر، وكان 

 واإلصغاء لبياناتها.

في بيت المحافظ المذكور فأقيمت الوالئم ومدت الموائد  امت إحدى العائلت عرس  آقاواتفق أن  
حصر وكان ضمن المدعوات سيدات األسرة المالكة وعليها من ألوان الطعام الفاخر ما ال يدخل تحت 

وأخذت العازفات في العزف على آالت الطرب .  يلت الكبراء والعظماء واألعيانونساء الوزراء وعق
الغزلية بألحان شجي ة  المقطوعاتى بعضهن بعض المتنوعة كالكمان والعود والسنطير وما إلى ذلك وغن  

وبينما هن في لجة الفرح .  لكل غارقات في بحر الطرب العظيماواستمر ذلك طول الليل إال أقل ه و 
والمرح إذ شرعت الطاهرة في البيان والتقرير بحديثها الشيق فاسترعت األسماع وجاءت السيدات من 

 ن  ف  عن سماع الطار والطنبور وآالت الطرب وتركن الفرح والمرح واللهو والتف   وابتعدنالبيوت المجاورة 
ي ن  عن النغمات باستماع حلو حديثها وشهي  كلمها إلى أن انفض  حول الطاهرة ول    العرس بسلم. ه 

أما الطاهرة، فقد استمرت سجينة في دار المحافظ إلى أن وقعت حادثة الشاه فصدر األمر بقتلها ثم  
نت ما استطاعت أخرجوها من بيت كلنتر المذكور بحجة الذهاب بها إلى منزل رئيس الوزراء فتزي  

ة النفسية وبارحت ت وجهها بالعطر وماء الورد ودهنت شعرها بالروائح المسكي  لبست أفخر ثيابها وطل  و 
د الجلدون ولما حان وقت قتلها ترد  .  فيها حكم اإلعدامذوا دار المحافظ فقادها الحراس إلى بستان لينف  

 نشوان يترنح وأعطوا لذلك األسود افأحضروا زنجي  .  وامتنعوا عن قتلها
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وبعد أن فاضت روحها الزكية ألقوا بجسدها .  ليدسه في حلقها ففعل ثم خنقها ل  ذي القلب األسود مندي
أما هي فكانت تتلقى كل .  ا عليه الترابالمطهر في بئر واقع في وسط البستان ورجموه بالحجارة ثم أهالو 

حها مستبشرة بالبشارات الكبرى بها )وهي على قيد الحياة( هاشة باشة مسرورة للغاية وفدت برو  ما حل  
 عليها التحية والثناء وطابت تربتها بطبقات من النور النازلة من السماء..  متوجهة إلى الملكوت األعلى

 

 تمت ترجمة هذا الكتاب بعون هللا تعالى

 ( من شهر األسماء14في يوم الجلل، يوم القول )

 الموافق للسنة الثانية عشرة 107سنة 

 سادس من كل شيء األولمن الواحد ال

 المترجم الفاني

 حسين روحي

 بالقاهرة -1950سبتمبر سنة  2في يوم السبت الواقع في 
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