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 م.4098لندن  -دار النشر البهائية  -حمن أمناء الر  -
 م.4485-4435بغداد،  -ظهور حضرة بهاءهللا  -
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 هاجرين والمبل غين البهائيينإلى تلكم النفوس الني رة من الم

 في أرجاء األرض الذين أنفقوا حياتهم وكل  ما لهم
 في سبيل حضرة بهاءهللا
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 الصحيفة األولى من "سورة األمر"
 بخط يد حضرة بهاءهللا. وقد نزلت بعد المحاولة على حياته بفترة قصيرة. وكان كاتب

 ايحيى لينبئه ببعثة حضرة بهاءهللا رسمي   الوحي قد تال هذه السورة بصوت عاٍل أمام ميرزا
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 توضيح 
 كلمة الناشر 
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 حضرة بهاءهللا في اآلستانة 3
 "لوح الهودج"  
 "سبحانك يا هو"  

4 
8 

49 
 

 "المثنوي" المبارك 2
 االنقطاع  
 حجاب النفس  
 تضحيةالشجاعة وال  

89 
58 
19 
18 

 

 35 النفي إلى أدرنة 1
 

 "سورة األصحاب" 4
 حالة الجامعة البابية  
 مقام حضرة بهاءهللا  

85 
81 
91 
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 األمر باجتناب الفتنة والفساد  
 األمر بالتبليغ  

45 
68 

 

 495 بالعربية"لوح أحمد"  5
 

 454 بالفارسية"لوح أحمد"  8
 

 الشرم قوى عاظت 8
 يوم الفصل األكبر  

419 
430 

  

 موعود "البيان": بعض األلواح 6
 "لوح البهاء"  
 "لوح الروح"  
 "لوح ليلة القدس"  

489 
489 
494 
441 

 

 ارلفيف من أوائل الزو   9
 الحاج ميرزا حيدر علي  
 ميرزا محمد علي النهري   
 ميرزا علي السي اح  

404 
404 
894 
899 

  

 عون شهداء الم 31
 آقا نجف علي الزنجاني  
 السيد أشرف وأبو بصير  
 "لوح أشرف"  

840 
840 
889 
889 

 

 بعض األلواح الهامة 33
 "سورة الدم"  
 "سورتا الحج"  

854 
854 
851 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

 

 ك
 

 

 

 الصفحة  
 حكاية البلبل والغراب  
 "لوح نصير"  
 "لوح خليل"  
 "لوح سراج"  

853 
814 
831 
839 

 

 نإفتتان اإليما 32
 تساقط النجوم  
 "سورة العباد"  
 امتحان العباد بالذهب  

883 
883 
880 
895 

 

 890 "لوح سلمان" 31
 

 849 المواجهة مع ميرزا يحيى 34
  

 "سورة الملوك" 35
 "سورة الملوك" فيبعض المواضيع الهامة   
 مسؤولية الملوك   
 نصائح عامة للملوك   
 تبعات اإلعراض   
 يحيينخطابه للمس   
 خطابه لسلطان تركيا   
 خطابه لوزراء السلطان   
 خطابه ألهل اآلستانة   
 خطابه لحكماء المدينة وفالسفتها   
 خطابه للسفير الفرنسي   
 خطابه لسفير إيران   

809 
595 
595 
593 
598 
594 
594 
544 
548 
545 
545 
541 
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 الصفحة  
 تدابير إبعاد جديد  
 انةاستجوابات في اآلست  
 اضطهادات في مصر والعراق  

544 
584 
581 

  

 بالدعوة إبالغ ملكين 38
 مواضيع "لوح السلطان"  
 اضطهاد البابيين   
 مقام حضرة بهاءهللا   
 تحدي علماء الدين   
 "سيف الحكمة والبيان"   
 باليا حضرة بهاءهللا   
 قصة شهيد  
 ليون الثالث"پ"لوح حضرة بهاءهللا األول لنا  

580 
580 
558 
559 
519 
514 
513 
519 
530 

 

 "الكتاب البديع" 38
 إدانة الناقضين  
 حضرة الباب بشأن "من يظهره هللا" كتابات  
 خديجة بگم  

584 
588 
584 
594 

 

 590 "سورة الغصن" 36
 

 رحيل حضرة بهاءهللا عن أدرنة 39
 "سورة الرئيس"  

549 
195 

  

 145 م4488ام : تساقط الشهب ع4الملحق رقم  
 140 من مقال لمارتا ل. روت –: زيارة ألدرنة 8الملحق رقم  
 155 ن: الحاج ميرزا حيدر علي من إصفها5الملحق رقم  
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 فهرس الصور

  
 مطلع الكتاب                                         الصحيفة األولى من "سورة األمر"           

 هوقد نزلت بعد المحاولة على حيات بخط يد حضرة بهاءهللا، 
 ذه السورة بصوت هقصيرة. وكان كاتب الوحي قد تالبفترة  
 اأمام ميرزا يحيى لينبئه ببعثة حضرة بهاءهللا رسمي   عاٍل  

 

 الصفحة 
 فهانمن إص يالحاج ميرزا حيدر عل

 القارئ أحد أتباع حضرة بهاءهللا البارزين ومن حماة ميثاقه. يجد  
 المؤمن في هذا المجلد عدة مقتبسات من مذكرات هذا  

459 

 

 سلماني ياألستاذ محمد عل
 حالق حضرة بهاءهللا وخادمه. شاعر بهائي معروف 

454 

 

 494 م3651منظر لمدينة أدرنة، عام 
 

 "أمر هللا"أطالل بيت 
 من البيوت التي سكنها حضرة بهاءهللا في أدرنة 
 م4055صورة التقطت عام  

498 

 

 بيت رضا بيك
 أقام فيه حضرة بهاءهللا مدة عام واحد 
 صورة حديثة التقطت بعد ترميم البيت 

403 
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 الصفحة  
 أطالل بيت عزت آقا

 آخر منزل سكنه حضرة بهاءهللا في أدرنة 
 م4055صورة التقطت عام  

408 

 

 ميرزا محمد علي النهري 
 من المؤمنين المخلصين األوائل 
 أصبحت ابنته منيرة خانم حرم حضرة عبدالبهاء 

859 

 

 ميرزا علي السي اح
 من خدام حضرة الباب، كان قد أفلح في زيارة قلعة الشيخ  
 من قبل حضرته. انضم فيما بعد إلى جماعة امبعوث   الطبرسي  
 لحضرة بهاءهللا، وكان ممن نفي منالمؤمنين األوفياء  
 البهائيين إلى قبرص 

854 

 

 الحاج إيمان
 ف مؤمن ثابت ومخلص لحضرة بهاءهللا، كان قد تشر   
 حضرته في أدرنة، تحمل ما القاه من اضطهاد بسبب بزيارة 
 التقطت الصورة في السجن إيمانه. 

889 

 

 الحاج محمد إبراهيم خليل
 ينمن مؤمني قزوين البارز  
 لوح خليل"ب"حظي بلوح عرف  

884 

 

 جامع السلطان سليم
 من حينله تشر ف هذا الجامع الشهير بزيارة حضرة بهاءهللا  
  آلخر 

800 
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 الصفحة  
 يچحسين آش

 طب اخ البيت المبارك وأحد أتباع حضرة بهاءهللا المخلصين 
599 

 

 شيرازمن آقا رضا قن اد 
 ألوفياء ممن رافقوه طوالأحد أصحاب حضرة بهاءهللا ا 
 رحالت نفيه من بغداد إلى عكاء 

505 

 

 ميرزا محمود الكاشاني
 مؤمن متجرد وأحد أصحاب حضرة بهاءهللا األمناء أثناء نفيه 
 من بغداد إلى عكاء 

501 

 

 عبد الغفار
 . ألقى بنفسه فياخادم من أشد خدام حضرة بهاءهللا إخالص   
 ة حضرة بهاءهللان مرافقمالبحر حينما ُمنع  

184 

 

 الحاج محمد إسماعيل الكاشاني
 "الذبيح"بملقب  
 من المبلغين البارزين لدين حضرة بهاءهللا ومن أوفى أتباعه. 
 أنزلت له "سورة الرئيس" 

188 
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 تعريف

  
كتب زينت متن هذا الكتاب مقتبسات من آثار حضرة الباب وحضرة بهاءهللا ثبتت في "مسرد ال 

والمراجع" و"المصادر" في الصفحات األخيرة من هذا المجلد. وهناك الكثير من المقتطفات األخرى 
ا الحواشي فهي في الغالب بالفارسية جاءت في المخطوطات قمت بترجمتها ما لم أشر إلى غير ذلك. أم  

الكريم ثبتت أرقامها كما لاللتباس. واآليات البينات المقتبسة من القرآن  اصياغتي وقد أشرت إليها منع  
ا وردت في الطبعة العربية. وكتبت األسماء الفارسية والعربية كما وردت في المراجع البهائية، أم  

 المقتطفات فقد وضعت كما جاءت في األصل.
ما رغب المؤمنون األوائل في أن تؤخذ لهم الصور الفوتوغرافية الفردية، ولكن في بعض  انادر   

هم بعض الصور الجماعية، ومن هذه الصور الجماعية استخرجنا لهذا الكتاب بعض المناسبات أخذت ل
الصور الفردية. وإنني على يقين بأن أهميتها التاريخية تفوق كونها باهتة غير واضحة. وتجدر مالحظة 

في هذا المجلد. وأدين  اأن المجلد األول يحتوي على صور عدد من األشخاص الذين ذكروا أيض  
ن لقسم السمعيات والبصريات في المركز البهائي العالمي لتزويدي بأغلب الصور الفوتوغرافية باالمتنا

هذه، وللمحفل الروحاني المركزي للبهائيين في إيران، وإلى السيد حبيب منوي والسيد إبراهيم خليلي، اللذين 
ايمز" بتزويدي مشكورة قدم كل منهما صورة واحدة. كما تكرمت مكتبة هولتون للصور في إذاعة "راديو ت

بمنظر لمدينة أدرنة. وأود أن أشكر السيد روح هللا شكيبائي لإلخراج الممتاز لمعظم الصور المطبوعة في 
 هذا الكتاب.
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وأقدم شكري الجزيل للمحفل الروحاني المركزي للبهائيين في إيران ودار الطبع والنشر في كل من  
 سماح لي باالقتباس من منشوراتهم.لندن وويلمت/ إيلينوي على تعاونهم وال

( وذلك لمجهوداتها اكذلك أرغب في اإلعراب عن تقديري العميق للسيدة ماي باليريو )هوفمان سابق   
 االتي لم تعرف الكلل في مساعدتي لإلسراع بإعداد مسودة األصل، وتنقيحها البارع؛ وأقدم شكري أيض  

لك السيدة روزماري أومارا لتدقيق وطباعة ما خططُته للسيد مارك هوفمان إلعداده الفهرس. وأشكر كذ
يل گريت ماگما كان يصعب قراءة الكثير منها أو حتى تفسيرها؛ وأشكر الدكتورة مار  ابعجالة، بحيث غالب  

للسيد رستم  اوالسيدة فرانسيس بيرد واآلنسة إيثنا إيرلي للمساعدة في طباعة إضافية. أقدم امتناني أيض  
 ادي أومارا لالعتناء بتمحيص النص النهائي عند الطبع.پامي سميث، والسيد ثابت، والسيدة س

 ،أسجل امتناني لزوجتي لزلي لمساندتي وتشجيعي باستمرار حيث كنت قد أنجزت هذا المجلد اأخير   
 خالل ساعات حياتي العائلية بالمنزل. م تيسر وقت كاف لي،لعد انظر   ال  طوي االذي استغرق إعداده وقت  

 
 ب طاهرزادهأدي
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 توطئة

  
وصف ينحو المجلد الثاني هذا من "ظهور حضرة بهاءهللا" منحى المجلد األول. فالهدف هو  

أنه وجد من الضروري،  حضرة بهاءهللا التي أنزلها في اآلستانة وأدرنة. إال   كتاباتمحتويات بعض 
حابه خالل األعوام الخمسة من لعرض خلفية نزول تلكم اآلثار، التعرض بإيجاز لتاريخ حياته وحياة أص

 مكوثه في هاتين المدينتين.
تمتاز ألواح حضرة بهاءهللا التي نزلت في أدرنة بطابع خاص من حيث كونها أنزلت ُبعيد إعالنه  
ما نجده يعرض سلوك أخيه الخائن، ميرزا يحيى، الناقض األكبر  اعن مقامه وحقيقة دعوته. فغالب   اجهر  

د بلوغ الوحي ذروته، يعلن لعموم البشر إشراق فجر يوم هللا ويبل غ ملوك العالم لعهد حضرة الباب، وعن
 ورؤساءه بظهوره.

أنه في بعض الحاالت  بينما يعرض الكاتب في غالبية األحوال أهم نقاط اللوح موضوع البحث، إال   
بهاءهللا، كما ل الحقائق الروحية األساسية لدين حضرة تطرق بإسهاب إلى بعض الموضوعات التي تشك  

من الضوء على المقصد األصل،  اأنه تعمد، في أحيان أخرى، التوغل في مواضيع أخرى تلقي مزيد  
والتي قد تهم القارئ. تجدر التوصية هنا بأن يرجع القارئ لالطالع على المجلد األول من هذا المؤلَّف 

 ق لتفاصيله.قبل الولوج في هذا ليتزود بفائدة استمرارية الموضوع وشمولية أعم
إن دراسة ألواح حضرة بهاءهللا ليست كدراسة مؤلَّف من المؤلفات األدبية العادية، مهما بلغ هذا من  

 عمق أو رفعة. ذلك ألن اللوح إنما هو مخزن كلمة
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متجردة من حجبات العلوم  اصافي الفطرة، ونفس   اهللا، وألجل تقديره حق قدره ينبغي لدارسه أن يحمل قلب  
بة. يخاطب حضرة بهاءهللا أهل العالم: "يا عبادي إن مثل ظهور قدس أحديتي مثل البحر الذي المكتس

بذل الجهد والطلب للوصول إلى  اُستر في قعره وعمقه لئالئ لطيفة منيرة ال ُتحصى، فعلى الطالب إذ  
ر في األلواح المختومة المكنونة   ."دهوجه على قدر طلبهشاطئ ذاك البحر ليأخذ نصيبه المقد 

 ما كان لمؤلف الكتاب، وهو يؤلفه، إال  أن يتمعن فقط في سطح هذا البحر األعظم ال غير. 
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 توضيح
 

تم استخراج النصوص األصلية العربية المتوفرة )وهي مطبوعة بخط عريض( بما فيها آيات القرآن  
عربت من األصل الفارسي  ا النصوص الفارسية فقدالكريم والكتاب المقدس واألحاديث النبوية الشريفة. أم  

في الحاشية مباشرة عندما لم يتوفر تعريب لها في الكتب األمرية، ويشار إلى أرقام تلك المقتطفات 
مع رقم الفصل بين قوسين. وقد تم نقل النصوص والمقتطفات المتوفرة في المصادر المذكورة في  (1)دناهأ

 ر.بند "مسرد الكتب والمراجع" كما وردت دون تعديل يذك
ليزية األصلية، عدا گتم االلتزام بتعريب متن الكتاب ونقل المقتطفات كما وردت في الطبعة اإلن 

 بعض المواقع، عندما وجد أن ذلك يتناسب مع السياق.
الصةفحة تحةت  أسةفلالمبينةة فةي  يواشحياَل(، إلى اللوفي متن الكتاب تشير األرقام الصغيرة )مرتفعة ق 

 .والمراجع المقتبسةة في قوسين فتشير إلى المصادر ا األرقام الكبير خط. أم  
إلةةى أن بعةةض النصةةوص مةةن "سةةورة الملةةوك" فةةي كتةةاب "ألةةواح حضةةرة بهةةاءهللا إلةةى الملةةوك ونشةةير هنةةا  

المركةةز البهةةةائي  ي كتةةاب "نةةةداءات رب الجنةةود" بمعرفةةةةستصةةدر فةةة تلةةك التةةةي عةةةن ال  والرؤسةةاء" تختلةةةف قلةةي
 "المصادر" كما وردت في الكتاب األول.تلك المقتطفات في بند ل اتالصفح أرقام أبقيناالعالمي. ولكن 

                                                        

 9، 8(؛ 4) 48(؛ 8) 49، 48، 45، 48، 49، 0، 9، 8(؛ 3) 44، 4(؛ 1) 85، 40، 44(؛ 8) 44، 45(؛ 4) 1 (1)
 (.40) 89، 8(؛ 48) 40، 8(؛ 43) 49(؛ 48) 1، 5، 8(؛ 44) 80، 44، 49، 0، 8 (؛49)
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 ركلمة الناش
 

حضةةةرة يسةةةرنا أن نضةةةع بةةةين أيةةةدي القةةةراء األعةةةزاء الترجمةةةة العربيةةةة للمجلةةةد الثةةةاني مةةةن كتةةةاب "ظهةةةور  
بةةه المغفةةور لةةه السةةيد فةةؤاد عبةةد الةةرزاق الةةذي بهةةاءهللا وافتةةه " لمؤلفةةه المغفةةور لةةه السةةيد أديةةب طةةاهرزاده، وعر 

المنية قبل أن يصدر هذا المجلد الحالي. قام منسق تةراجم مؤلفةات السةيد طةاهرزاده بتةدقيق وتنقةيح الترجمةة 
العربية وطباعتها واستخراج النصةوص األصةلية، وعةر ب بعةض النصةوص الفارسةية التةي لةم تتةوفر ترجمتهةا 

نشةةكر هنةةا كةةل مةةن األسةةتاذ مصةةطفى إلةةى العربيةةة، ثةةم قةةام بإعةةداد الفهةةرس وتهيئةةة المجلةةد للطبةةع. ونةةود أن 
 صبري واألستاذة صباح الطحان لجهودهما الخي رة في مراجعة اللغة العربية.
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 ﴿4 ﴾ 
  

 حضرة بهاءهللا في اآلستانة
 
 

قد ُتعتبر فترة األعوام الخمسة التي قضاها حضرة بهاءهللا في اآلستانة وأدرنة زاخرة باألحداث الجسام 
من فترات واليته. ففي هذه الفترة القصيرة اعتلت شمس وحيه ذروة أبراجها، وأشع ت من  ثر من غيرهاأك

ل  ابهاء ذاك المقام بأنوارها على البشرية بأسرها. في الوقت ذاته كانت هذه أشد الفترات اضطراب   بما تحم 
صب ها عليه أخوه الغادر ميرزا يحيى فيها، بدرجة عالية من التسليم والثبات، اآلالم والغدر والمصائب التي 

 سيف العصيان ضد مظلوم العالم. االذي نقض عهد حضرة الباب وقام شاهر  
م، 4485آب عام  48كان وصول حضرة بهاءهللا إلى اآلستانة، عاصمة اإلمبراطورية العثمانية، في 

للمكائد وتشويه الحقائق التي قام بها من معالم تفت ح بعثته. فخالل إقامته القصيرة فيها ونتيجة  ابارز   اَمعلم  
ل موقف السلطات إلى عداء بعد أن تمي ز قبل  الحاج ميرزا حسين خان، مشير الدولة، سفير إيران، تحو 
ذلك بشيء من االسترضاء. كما أن الفترة الحافلة باألحداث ذاتها شهدت أوائل مرحلة إبالغ دعوة حضرة 

ه  بهاءهللا العلني لملوك العالم ورؤسائ د العزيز ووزرائه بللسلطان ع اه وذلك في اللوح الذي أنزله موج 
 وزجرهم فيه بحزم بما فعلوه مع أمر هللا الناشئ وزعيمه.

من أحبائه آنذاك أدرك بالبصيرة أن ذلك النفي لم يكن إال  حلقة أخرى من اإلبعاد  اربما نفر قليل جد  
رب الجنود، اآلب األبدي، مجده للبشر. فقد سبق  للنبوءات، سُيظِهر اإلى األرض المقدسة حيث، طبق  

 أ ميخا، نبي إسرائيل، منذ نحو ثالثة آالف سنة بظهور الرب بهذه الكلمات:وتنب  
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الجبل  ومن"يوم يأتي إليك من أشور ومدن مصر ومن مصر إلى النهر. ومن البحر إلى البحر. 
 (4)إلى الجبل."

 

مدهش! فجاء حضرة بهاءهللا من أشور، وكل من اآلستانة  كم تحق ق صدق تلك النبوءة ودق تها بنحو 
وعكاء مدينة محصنة، واألخيرة قلعة، كما أنه ركب البحر األسود والبحر األبيض المتوسط وانتقل من 

 جبال كردستان إلى جبل الكرمل.
 :بقوله اويشير عاموس، نبي آخر من أنبياء بني إسرائيل، إلى حضرة بهاءهللا في اآلستانة أيض  

 

 االفجر ظالم   "فإنه هو ذا الذي صنع الجبال وخلق الريح وأخبر اإلنسان ما هو فكره الذي يجعل
 (8")ويمشي على مشارف األرض يهوه إله الجنود اسمه.

 

تخص  سنة  في أحد ألواحه النازلة في عكاء يصر ح حضرة بهاءهللا بأن هذه النبوءة تشير إليه، وأنها
" هي اآلستانة واألرض المقدسة )جبل الكرمل(. كما مشارف األرضأن "م(، و 4485 /ه 4849ثمانين )

بذلك إلى غلبته على ميرزا يحيى الذي كان لقبه  ابأن بسلطنته القاهرة أظلم الصبح، مشير   ايضيف شارح  
 (5.)ا"صبح األزل" حيث انكشف بطالن صبحه وأظلم تمام  

استقبلته السلطات بتكريم عظيم عندما نزل وصل حضرة بهاءهللا إلى اآلستانة في جالل مبين، حيث 
من السفينة. ثم ُنقل وكافة أفراد عائلته إلى منزل شمسي بيك، وهو موظف كان في استقباله في الميناء 

 ا أصحابه فأسكنوا في أماكن أخرى من المدينة.كلفته الحكومة برعاية ضيوفها. أم  
ن من  طابقين والكائن قرب مسجد "خرقة شريف"، لكن سرعان ما تبي ن أن منزل شمسي بيك، المكو 

لحضرة بهاءهللا، فنقل بعد فترة قصيرة إلى منزل ويسي باشا، وهو مبنى من  اأصغر من أن يكون الئق  
ثالثة طوابق أرحب من المنزل األول ويقع قرب مسجد السلطان محمد. لم يعد اليوم أي من هذين 

 المنزلين على شكله األصلي.
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ازل في تلك الفترة، كان منزل ويسي باشا يتألف من قسم داخلي وآخر خارجي، مثل غيره من المن
يتكون كل منهما من ثالثة طوابق. سكن حضرة بهاءهللا في الطابق األول من القسم الداخلي، بينما شغلت 

ا القسم الخارجي فقد أقام حضرة عبدالبهاء في الطابق األول منه، بينما سكن بق ية عائلته ما تبق ى. أم 
 .اومطبخ   ااألصحاب المؤمنين في الطابق الثاني، وُجعل الطابق الثالث مخزن  

في صباح كل يوم كان شمسي بيك يأتي، نيابة عن الحكومة، ليرعى شؤون حضرة بهاءهللا وأصحابه 
ويلبي احتياجاتهم ويطمئن على راحتهم. ونصبت في صحن المنزل خيمة لخادَمين مسيحيين أرسلتهما 

 قيام بمهمة التسوق وغير ذلك من الواجبات.الحكومة لل
حضر العديد من رجال الدولة البارزين، بمن فيهم الوزراء، لزيارة حضرة بهاءهللا وأداء فروض االحترام 
له. من بين أولئك كان رئيس وزراء سابق هو كمال باشا )الصدر األعظم(، وحينذاك كان أحد وزراء 

على ذلك يذكر حضرة بهاءهللا إحدى  ار بمقدرته تلك. تعليق  السلطان. وكان يجيد عدة لغات ويفتخ
 محاوراته معه:

 

في اآلستانة ودار حديثنا حول أمور تعود بالمنفعة على اإلنسان.  ا"زار كمال باشا هذا المظلوم يوم  
عندما ذكر بأنه يعرف عدة لغات أجبناه بقولنا: لقد ضي عت عمرك، وكان األجدر بك وبقية موظفي 

من الخطوط  اأن تجتمعوا وتختاروا في ذلك المجلس إحدى اللغات المختلفة، وكذلك خط   الدولة
من الخطوط يدر سان لألطفال في كل مدارس العالم. وبهذه  االموجودة أو أن تبتكروا لغة جديدة وخط  

ك الصورة يتعلمون لغتين إحداهما لغة الوطن، واألخرى اللغة التي يتكلم بها عموم أهل العالم. ف لو تمس 
م اللغات الناس وعملوا بما ذكرنا لتشاهد األرض كلها كبلد واحد، ولوف روا على أنفسهم عناء تعل  

عظيمين. بعد ذلك  اوسرور   االمختلفة وتعليمها. أثناء وجوده بمحضرنا أبدى قبوله بذلك، بل أظهر فرح  
ي تى يجري حكمه فه بأن يعرض الموضوع نفسه لدى موظفي الدولة ووزرائها ححضرت ناأخبر  

 الممالك المختلفة. إال  أنه
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هذا الموضوع، ولو أن ما اقُتِرح هو  زياراته المتكررة لنا فيما بعد من وقت آلخر لم يذكر قط  رغم 
 (1سبب اتحاد أهل العالم واتفاقهم.")

 

طهم توق ع الكثير من رجال السلطة البارزين ممن زاروا حضرة بهاءهللا أن يقوم باستدرار عونهم  وتوس 
لضمان تأييد الحكومة لنفسه ولدعوته، إال  أنهم سرعان ما اكتشفوا بأنه أبعد من أن يداهن القوم وفق 
الممارسات الجارية بينهم. وأن معاييره أسمى من مفاهيم السياسة البشرية والتي تستند على المصلحة 

وعت السلطات بما لديه من القوى ما تعتمد على الخديعة والنفعية األنانية. كما  االشخصية، وغالب  
ون راجين منه أن يطلب  الروحية الموهوبة من هللا، وأُعجبوا باستقامته ووقاره. حتى أن بعضهم راحوا يلح 

 من السلطان إجراء تحقيق دقيق وعادل من أجل إزالة أي ريب قد علق بأذهان السلطان ووزرائه.
 المبارك: لكن قيل بأن حضرة بهاءهللا أجاب على ذلك بقوله

 

"لو كان القادة المتنورون )في بلدكم( يلتزمون الحكمة والجد  فإنهم بال شك سيتحرون األمر ويط لعون 
بأنفسهم على حقيقة الحال، وإال  فإن حصولهم على الحقيقة أمر ممتنع محال. وما دام الحال كذلك 

ي الساسة والتماس الوزراء؟ إن ا خالون من أي قلق،  ر فما فائدة ترج  ومستعدون ومتأهبون لما هو مقد 
ك هللا بضر ٍّ فال كاشف له إال  لهو برهان كاف وواف،  قل كل من عند هللالنا.  لدواء  هو وإن يمس 

 (3ناجع".)
 

فه على  في أحد ألواحه التي نزلت بعد وصوله إلى األستانة بفترة قصيرة، يبدي حضرة بهاءهللا تأس 
لى أن ترحيبهم به لم يعُد كونه مجاملة رسمية، وبأنه وجدهم كالثلج إ احال من قابلهم من أهاليها، مشير  

في فقرة يخاطب فيها سكان اآلستانة و ( ففي "سورة الملوك" 8ببرودتهم وبال حياة كأنهم أشجار يابسة.)
 هذه العبارات:" ثم يضيف كاألطفال الذين يجتمعون على الطينيذكر حضرة بهاءهللا أنه وجد رؤساءها "

 

ولذا بكينا  .دنا منهم من بالغ لنعل مه ما عل مني هللا ونلقي عليه من كلمات حكمة منيع"وما وج
 االرتكابهم بما ُنهوا عنه وإغفالهم عم   عليهم بعيون السر  
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 (9)لآلخرين."ذكرى ُخلقوا له وهذا ما أشهدناه في المدينة وأثبتناه في الكتاب ليكون تذكرة  لهم و 
 

اق ب هائه المخلصين الذين سافروا معه إلى اآلستانة، فقد منحوا شرف زيارة أما أصحاب حضرته، عش 
حمل ختم ت( 4لقائمة) امحضره من حين آلخر. كان عددهم أربعة وخمسين بمن فيهم آل بيته طبق  

ه إلى اآلستانة، ونألسماء من سيرافق ابتوجيه منه إعداد   تكون قد نظ متي يفترض أن توال (1)حضرته
اثنان على األقل من بينهم أثناء السفر ببغداد. من أولئك مات طفل، بينما التحق بركبه  للسلطات التقديمه

 ميرزا يحيى.
 اشتملت القائمة على اآلتي:

 

؛ أطفال من مختلف (2)48؛ من نساء آل بيته 8؛ أخوة 4؛ ابنه األكبر 4ميرزا حسين علي )بهاءهللا(  
 .8؛ خيول 9بغالهم )ليعودوا فيما بعد( ؛ آخرين مع (3)8)توفي أحدهم(؛ خدم  48األعمار 

 

كميت اللون، لفترات معينة من الرحلة. بينما  اعربي   اتجدر اإلشارة إلى أن حضرة بهاءهللا امتطى جواد  
قام حضرة عبدالبهاء بإدارة شؤون القافلة برم تها  (4).مقضى معظمها داخل هودج بصحبة حرمه آسية خان

جواد  متطيما كان ي التنفيذ دوره ذاك فإنه غالب   ال  هام معينة. وتسهيوأشرف على واجبات من ُكلفوا بم
، احضرة بهاءهللا ليكون على اتصال مع المجموعة كلها. عند االقتراب من أي مدينة بمسافة ساعة تقريب  

روج ، بينما يحل  هو مكانه في الهودج، وعند خاكان يأتي بالجواد لحضرة بهاءهللا ليدخل المدينة راكب  
 .نفسها الترتيبات هذهلقافلة من المدينة يقوم با

                                                        

 استعمل حضرته ختم اسمه )حسين علي( ألغراض المعامالت الرسمية. (1)
 فيهم ميرزا يحيى. نمن ضمنهم زوجات إخوانه بم (2)

 بمن فيهم أصحابه. (3)

 .48صفحة النظر المجلد األول، ا (4)
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 "لوح الهودج"
 

ة مناسبات حذ ر حضرة بهاءهللا أصحابه من المصير الذي ينتظرهم والباليا التي سترد عليهم في في عد  
اآلستانة تنب أ بأفدح  صوبالمستقبل. ففي "لوح الهودج" المنزل في ميناء صامصون في الطريق 

اللوح بالعربية استجابة اللتماس كاتب وحيه ميرزا آقا جان، حال وقوع نظر حضرته المصائب. أنزل ذاك 
على البحر األسود من داخل الهودج. كان ذلك، حسب ما علم حتى اآلن، أول لوح نزل منذ غادر 
حضرته بغداد. وفيه يشير إلى رحلة البحر القادمة ويذكر فيه كيف أنه سبق اإلشارة إليها في "لوح مالح 

بأن دراستهما من شأنها إطالع المؤمنين على أسرار أمر هللا،  اقدس". بذلك يربط بين اللوحين مبي ن  ال
"عذاب  عليهم بأن تنبؤات "لوح مالح القدس" ال بد وأن تتحق ق، كما أن اويقوى بهما إيمانهم. زاد مؤكد  

ص من خالل فتنة عظيم" ه إيمان كل واحد سيحيق بهم من كل صوب ليكون بمثابة محك  إلهي يمح 
 ويفرق بين الحق والباطل. اشديد   اتمحيص  

من بين أصحابه فطنوا بأن تلك "الفتنة العظيمة" ستنبع من األخ غير الشقيق  ال  أغلب االحتمال أن قلي
 -ميرزا يحيى-لحضرة بهاءهللا، ميرزا يحيى، وينجم عنها أزمة ذات أبعاد خطيرة داخل الجامعة، أو أنه 

المظهر لكل قوى الظالم، والذي سيقوم على محاربة أنوار  التمر د اإلنسان، وقطب   اجسد  م اسيصبح رمز  
 .الكلي اإللهي

لقد تعر ض أصحاب حضرة بهاءهللا، بحكم قربهم من شخصه، ألقصى االمتحان في خلوص إيمانهم 
بغي أن يتحل ى ذلك ألن من يتصل بمن تجسد فيه روح هللا، وأصبح بؤرة أنوار صفاته واقتداره، فإنه ين

قد يقضي على روح المؤمن.  -لدى ذلك الشخص-وأي  أثر لألنانية  (1)بأسمى درجات اإليمان واالنقطاع
فيمن التقى به. المذهل حضرة بهاءهللا  جاللناحية أخرى لذلك االتصال تتعلق بالكيفية التي أثر  فيها 

المغناطيسية التي كانت تتمي ز بها عيناه،  فعالئم السلطة التي كانت تبدو عليه، ونورانية طلعته والقوة
 باإلضافة إلى محب ته وعطفه اللذين

                                                        

 .459-458ل، الصفحتين نظر المجلد األو ا (1)
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له تأثير من النشوة والسلوان لدى نفسه أحاطا بكل الكائنات، كل ذلك كان له أثر مهيمن لكن بالوقت 
 نفوس أتباعه بحيث عرجت بهم إلى عوالم الروح.

أتباع حضرة بهاءهللا وحظي بشرف محضره من أخلص  (1)إصفهانمن الحاج ميرزا حيدر علي  انك
بعض األوصاف من مالحظاته الشخصية والتي تلقي  ركتوقد مرات عديدة في كل من أدرنة وعكاء، 

على هذه الناحية. يشير إلى ما كان يحدثه محضر حضرة بهاءهللا في نفوس المؤمنين من أتباعه،  اضوء  
 بقوله:

 

حضر حضرة مفي  اقد يجتمع شخصان أو أزيد مع   ال  من المستحيل وصف تجربة روحانية. فمث 
بهاءهللا، لكن كال  منهما، لدى غمرة العطف والرأفة والرحمة الرحمانية الربانية، يشعر بأن تلك العطايا 

هة إليه وحده دون اآلخرين بحيث يود  أن يعلن  . ولو أن جميعهم كانوا في ‘إنه رب ي’كانت موج 
أن أثر كلماته النافذة في عروق وشريان  يوجه لشخص واحد، إال   محضره المبارك، وأن خطابه لم

وقلب ووجدان كل واحد منهم يجعله يحس  كما لو كان هو المقصود والمخاطب مما يبعث في أعماقه 
 كنُت ’كل ما يمكن أن يقوله المؤمن لصاحبه هو:  امشاعر روحانية يستحيل وصفها لآلخرين. أخير  

ر ذاك اإلحساس تبع   اا صاحبه، فقد يكون ملم  . أم  ‘في نشوة وحالة هيام لدرجة  ابتجربة مماثلة، فسيقد 
استعداده... أعني بأن كل ما يمت  ِبصلة إلى الوجدانيات والروحانيات والنورانيات والرحمانيات وما 

 ال  ينسب إلى اإللهيات منزه عن الجسمانيات والطبيعيات واألمكنة واألزمنة واألعراض والماهي ات. مث
ما من أحد يمكنه شرح مراتب البلوغ والمدارك والمشاعر لدى شخص بالغ، ال يمكنه شرح ذلك لطفل 
لم يبلغ الرشد، رغم أن هذه تتعل ق بعالم الطبيعة. ألن الطفل لم يكتسب بعد قابلية اإلدراك. فكم 

 شرح أمور روحية، أو حالة اإلنسان المعنوية. ايصعب إذ  
ناية هللا ومطالع أمره وتوفيقات هللا وتأييداته وإمداداته أن يكتسب فإذا ما استطاع شخص، بع  

 الحس الروحي الباطني )نتيجة التشرف بمحضر حضرة

                                                        

 المجلد األول. ا، وأيض  5نظر الملحق رقم ا (1)
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تمر خالله كوميض عابر أو خيال موهوم،  بهاءهللا(، ويدع هذا يتغلغل إلى بواطن الروح، شريطة أال  
ح الطريق من جميع الجهات إلى الترقيات كهذا من شأنه أن يفت ابل ينساب إلى صميم كيانه، فإن فوز  

 والصعود بمعارج الروحانيات شريطة أال  تمتزج معه نزعات تمجيد الذات واألنانية... 
 (0أو تجليات أنوار ظهوره...) (1)مقصد الحديث هو أنه يستحيل وصف إفاضات مكلم الطور

  

 علي ما يلي:وفيما يخص  قوة حضرة بهاءهللا وسلطنته يكتب الحاج ميرزا حيدر 
 

...، من أوائل المؤمنين وأحد (3)مرة  من المرحوم الحاج السيد جواد الكربالئي (2)طلب أحد أتباع أزل
ال ُيضاهى،  امليح   ال  جمي’ه. قال: محي احضرة الباب... وجمال  طلعةمرايا الدورة البابية، أن يصف 

 ‘سن.رأيت فيه كل ما ُعرف وُنسب إلى يوسف من طيبة وحُ 
ا كان السائل أزلي  لكن ل وبعض األزليين حاضرين، شعرت أنه قد يفهم هؤالء من عبارة المرحوم  ام 

ثنا عن ُحسن وجمال  االحاج السيد جواد بأن األخير نفسه كان أيض   من أتباع أزل. لذلك سألته أن يحد 
اعلم علم ’ ملكوت الجمال وهل ل بفناء بابه جبروت العظمة والجالل. فأجاب: (4)من سجد لساحة قدسه

ن من النظر إلى الوجه المبارك  عي بأنه تمك  اليقين بأن أي شخص، سواء من األحباء أو األعداء، يد 
ن من ذلك ألنه عندما  ال  مباشرة فإنه كاذب. فقد جربت أنا ذلك محاو  مرة  بعد أخرى لكني لم أتمك 

بحيث يصبح  امنجذب   اير  متح احضر المبارك، يجد نفسه واله  ميتشر ف المرء في بعض األوقات بال
 بتلك الحال، انفسه والدنيا. وإن لم يكن المرء منجرف   اكالمصعوق المدهوش من الخشية والخشوع ناسي  

                                                        

 حضرة بهاءهللا. (1)

 ميرزا يحيى. (2)

 .814-859نظر المجلد األول، الصفحات ا (3)
 حضرة بهاءهللا. (4)
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 االنظر لوجهه المبارك بشيء من التركيز، فسيكون كما لو نظر إلى الشمس. تمام   اثم يحاول عامد  
وع، كذلك يحدث لمن يلح  بالنظر في طلعة كما تبهر الشمس بشعاعها عين الناظر فتنهمر منها الدم

 ‘وتسيل من عينيه الدموع بحيث يستحيل معها تشخيص مالمحه. (1)،الجمال المبارك
. ففي أثناء األشهر السبعة التي قضيتها في أدرنة، حصل لي من اشخصي   بهذه التجربة لقد مررت

بل وكل  الدنيا، ثم بعد ذلك بأربعة أو  شؤون نفسي احضره( ما أنساني تمام  مب االوله واالنبهار )متأثر  
طور تجل ي موسى،  (2)،وصلت إلى البقعة المباركة النوراء، مطاف المأل األعلى اخمسة عشر عام  

حضر حضرة بهاءهللا طيلة ثالثة أشهر. كنت خاللها أريد التعرف مأرض عكاء المقدسة. وتشر فت ب
ني في كل مرة أمثل في محضره كنت أنسى التفكير المبارك الذي كان يلبسه، ولكن (3)على لون التاج

ر المعط ر حديقة الرضوامف ببذلك، حتى في يوم من األيام شر   بقدميه المباركتين.  (4)نحضره المنو 
حينذاك سجَدت للرضوان حقائُق جنان الفردوس الموعود في الغيب والشهود. كان وقتها يتناول وجبة 

م ونها، حيث ُوضع فيها سرير وكرسي وبعض األشياء الخاصة غداء داخل غرفة، ما زال الزوار يؤ 
التي استعملها. وقف بداخلها شخصان أو ثالثة بينما انتظر آخرون خارجها. كانوا جميعهم مسحورين 
نت من رؤية التاج... إذ كنت أقف خلف  بجماله الالمثال ذي العظمة والجالل. عندئذ فقط تمك 

 (49.)اان لونه أخضر  جماعة من األحباب واألصحاب... ك
 

آخر للطلعة الباهرة البهية لحضرة بهاءهللا،  انجد وصف   (5)وفي مذكرات الحاج محمد طاهر المالميري 
 م. وقد4494 وذلك حينما زار الحاج عكاء حوالي عام

                                                        

 حضرة بهاءهللا. (1)
 اجتماع األرواح المقدسة في العالم اآلخر. (2)

 ها حضرة بهاءهللا.قلنسوة طويلة من الصوف كان يلبس (3)
 .احديقة خارج عكاء كان حضرة بهاءهللا يزورها أحيان   (4)

 نظر المجلد األول.اوالد المؤلف.  (5)
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ر المبارك بين يوم وآخر. أثناء تلك اللقاءات كان محضهناك تسعة أشهر ُسمح له فيها التشر ف بالبقي 
بسحر جماله  اى رؤية وجه حضرة بهاءهللا والتمعن بمحياه، لكنه في كل مرة كان يجد نفسه مغمور  ن  ميت

 أن وقعت عينه على وجه حضرته. فيما يلي ترجمة كلماته: اببيانه، حتى حصل يوم   اومسحور  
 

في أحد األيام نلت شرف محضر الجمال المبارك حيث تلط ف وأمرني بالجلوس. وعندما جلست 
أتاني خادم هللا بقدح الشاي وسل مه ‘ احضر الشاي آلقا طاهر.: ’ال  قائ (1)طب حضرته خادم هللاخا

لي. بينما كنت أتناوله بيدي وقع نظري على وجه الجمال المبارك وغبت للتو  عن الوعي إذ شخصت 
ا فعلت! انظر ماذ’إياي:  اعيناي ولم أستطع تحويلهما عن جمال طلعته الفائق. عندئذ تفضل مخاطب  

تك هذه ألنها ستكون رداءك الوحيد ئثتها. عليك أن تعتني بعباالشاي على عباءتك ولو   فقد سكبَت 
 (2)‘كان لنا كساء واحد وآخر داخلي خالل رحلتنا في السليمانية. اأثناء عودتك إلى إيران. نحن أيض  

 ان القدح قد سقط ساكب  فأدركت من كلمات الجمال المبارك تلك بأنه لم يكن بيدي سوى الصحن إذ كا
 (44.)(3)الشاي فوق عباءتي ونضح إلى مالبسي دون أن أشعر به على اإلطالق

 

، قصة موجزة يصف فيها رد  فعل بعض موظفي ايروي الحاج ميرزا حيدر علي، الذي أشرنا إليه سابق  
 :ور" ما يليالحكومة في عكاء عندما شاهدوا حضرة بهاءهللا ألول مرة. يروي في كتابه "بهجة الصد

                                                        

 .لقب منحه حضرة بهاءهللا لكاتب وحيه ميرزا آقا جان (1)

كةان كةل مةا كتب الحاج محمد طاهر بالتفصيل قصة تلك العباءة، وكيف سلبت كافة أمتعته أثناء عودتةه إلةى وطنةه. و  (2)
ارتجةةف فةةي بةةرد و  قميصةه فةةين. فلةبس العبةةاءة، وهةةي مةةن الحريةر الخفيةةف، فةةوق تمكةن مةةن اسةةترجاعه عباءتةه تلةةك ومغل  

لباسه الوحيد في طريقه إلى إيران، وأدرك كةم عةانى حضةرته مةن بةرد  كلمات حضرة بهاءهللا بأنها ستكون  االشتاء متذكر  
 السليمانية.

 ر عن المضمون.وإنما تعب   ايست نص  كلمات حضرة بهاءهللا هنا ل (3)
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في  احيث كنُت مقيم   (1)مالكلي حضرة... في أحد أيام عيد الرضوان، أقيم احتفال في منزل   
من قبل شخص  امنه. وشغل بعض أقسامه أناس غير بهائيين، فأحدها كان مسكون   (2)القسم الخارجي

 يحمل لقب بيك أو باشا والذي وصل لعكاء بوظيفة رئيس الجمارك والمكوس.
أول أيام الرضوان شر ف حضرة بهاءهللا من حرم الدار الداخلي إلى القسم الذي جلس  في عصر

لعاداتهم وانحنوا. وبقوا كذلك  اخالف   افيه رئيس الجمارك وموظفوه. وحالما وصل نهضوا قائمين تلقائي  
ه حضرته إليهم بعناياته وعطفه وخاطبهم بكلمات اللطف والمحبة مما زا دهم واقفين مبهورين. توج 

من يكون ’شارد الذهن:  ا. ولما عاد حضرته إلى حرم الدار سأل المسؤوُل، وهو ما زال متحير  اسحر  
إنه والد عباس ’كان جوابنا: ‘ هذا الشخص السامي؟ هل هو روح القدس أم هو ملك الملوك؟

 (48)‘أفندي.
 

م هذه الروايات انطباع    كان يشع  من حضرة  الذي ذهلعن هالة المجد والجالل الم ابسيط   اتقد 
بهاءهللا، وربما يفسر في الوقت ذاته سر  عجز أتباعه عن كتابة وصف تصويري له. وبذلك يبقى 

، هو صاحب الصورة القلمية الوحيدة لدينا. فبهذه ايل براون، الذي لم يكن بهائي  ڤرانگالمستشرق إدوارد 
 ة بهاءهللا:م حينما التقى بحضر 4409الكيفية وصف زيارته لقصر البهجة سنة 

 

... انتظر دليلي لحظة من الزمن ريثما خلعت حذائي، وبحركة سريعة من يده سحب ستارة، وبمروري 
ت أريكة منخفضة، وُوضع في  من الباب أعادها، فوجدت نفسي في غرفة كبيرة، في صدرها امتد 

لذي أنا ذاهب إليه، المكان ا امبهم   اتصور   امقابل الباب كرسيان أو ثالثة كراسي. وإن كنُت متصور  
أنه قد مرت ثانية أو ثانيتان من  وَمن أنا قادم لرؤيته، إذ لم تعط لي إيماءة واضحة حول ذلك، إال  

 الزمن، وأخذتني الرهبة والذهول، قبل أن أعرف

                                                        

 ميرزا موسى، شقيق حضرة بهاءهللا الوفي. (1)

ةةن كانةةت المنةةازل فةةي تلةةك األيةةام تتكةةو   (2) ص مةةن قسةةمين، يقتصةةر القسةةم الةةداخلي علةةى السةةكن الخةةاص، والخةةارجي يخص 
 ا االجتماعات فكانت تقام في القسم الخارجي.ار والضيوف. أم  للزو  
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معرفة تامة بوجود من فيها، وحانت مني إلتفاتة إلى الركن، وحيث تلتقي األريكة بالجدار، كان يجلس 
 م، تعلوه المهابة والوقار، وتتو ج رأسه قلنسوة من الصوف، من النوع المسم ى عند الدراويشهيكل عظي

"التاج"، تمتاز بطولها، وحول أسفل التاج عمامة بيضاء صغيرة. وإنما الوجه الذي رأيته، ال أنساه وال ب
اح العريض يمكنني وصفه، مع تلك العيون البر اقة النافذة التي تقرأ روح الشخص، وتعلو جبين ه الوض 

القدرة والجالل، بينما أسارير وجهه وجبهته تنم  عن عمر ال يصدقه الشعر األسود القاتم، مع لحية 
كانت تتماوج بوفرة مألوفة لغاية وسطه، فلم أكن إذ ذاك في حاجة للسؤال عن الشخص الذي امتثلت 

التي يحسده عليها الملوك،  ، أمام من هو محط  الوالء والمحبةاحضره، ووجدت نفسي منحني  مفي 
ر لنوالها عبث    األباطرة! اوتتحس 

الحمد هلل إذ وصلَت!... جئَت ’يأمرني بالجلوس، ثم استمر يقول:  ال  جلي اهادئ   اوسمعت صوت    
... نحن ال نريد إال  إصالح العالم وسعادة األمم، وهم مع ذلك، يعتبروننا مثيرين اومنفي   الترى مسجون  

ان، ومستحق ين للحبس والنفي... فأي  ضرر في أن يت حد العالم على دين واحد وأن للفتنة والعصي
، وأن تستحكم روابط المحبة واالتحاد بين بني البشر، وأن تزول االختالفات ايكون الجميع إخوان  

الدينية وُتمحى االختالفات العرقية؟... وال بد من حصول هذا كله، فستنقضي هذه الحروب المدمرة 
؟ أليس اا أيض  پمشاحنات العقيمة، وسيأتي "الصلح األعظم"... ألستم تحتاجون إلى ذلك في أورو وال

امكم ينفقون خزائنهم على وسائل  ذلك ما تنب أ به السيد المسيح؟... ومع ذلك فإن ا نرى ملوككم وحك 
ي إلى سعادته... وال بد من زوال ال  تدمير الجنس البشري، بد هذه المشاحنات  من إنفاقها على ما يؤد 

وأسرة واحدة... فال  اواحد   اوالبغضاء وهذا السفك للدماء وهذا االختالف، حتى يكون جميع الناس جنس  
 ‘يفتخر اإلنسان أنه يحب وطنه، بل يفتخر بأنه يحب جنسه...

هذه كانت على ما أتذكر بعض الكلمات التي سمعتها من بهاءهللا مع غيرها من الكلمات، فلينظر 
يقرؤونها، وليحكموا بأنفسهم هل هذه اآلراء تستحق القتل والسجن؟ وهل ينتفع العالم بانتشارها أم الذين 

 (45يخسر؟)
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فيما يخص أولئك الذين رافقوا حضرة بهاءهللا إلى اآلستانة، نحن على علم بأن قلوب القليل منهم لم  
للضبط والسيطرة على خبثهم.  اتكن طاهرة. وقد أبقى حضرته أولئك الرجال ضمن جماعة أصحابه ضمان  

، منقطعين عن كل األهواء، ثابتين لهيمظهر اإلالا الذين فازوا، بفضل هللا بنعمة التسليم التام لمشيئة أم  
 على أمره وأظهروا منتهى اإلخالص والتواضع فإنهم وحدهم يستحقون أن ُيدعوا أصحابه.

ة، عندما يتم االعتراف بمقام حضرة بهاءهللا هؤالء سوف تعترف اإلنسانية بمقامهم في العصور القادم
بنحو كامل، وُينظر لتلك األمثلة الحية التي تجسدت فيها روح اإليقان واالنقطاع بمشاعر التبجيل 
واالمتنان. ذلك ألن من خالل عمق إيمانهم وحبهم استحقوا نعمة هللا وعطاياه نيابة عن البشر كافة. ولوال 

تهم في وجه االمتحانات والباليا، لكان موقف البشر موقف نكران وجحود إزاء خلوصهم ونكرانهم التام لذوا
 خالقهم من شأنه تأجيل تأسيس ملكوته الموعود في أرضه.

أولئك الحواريون، وكثير منهم استشهدوا في سبيل حضرة بهاءهللا، كانوا ثمرات ظهور حضرة الباب. 
ضرة الباب لم يكن هدفها سوى إعداد أتباعه لكي لهذا اليوم. بل إن دعوة ح افهو الذي خلقهم خصيص  

 يكونوا الئقين للقاء حضرة بهاءهللا.
( صر ح حضرة الباب بأنه حين يوجد من هو مستعد وقابل لفهم الظهور التالي 41في إحدى كتاباته)

لذلك بظهور  ال  لظهوره، فإن هللا يظهر نفسه ويكشف أمره دون آن من التأخير. وضرب حضرة الباب مث
لالعتراف بدعوته قبل إعالنها  اأنه لو أن المال  حسين، أول المؤمنين به، كان مستعد   انفسه مؤكد  

م ذلك اإلعالن.  بلحظات لقد 
ه هللا بأعظم مقدرة لفهم ظهور حضرة بهاءهللا كان ابنه األرشد حضرة عبدالبهاء، الذي  إن من اختص 

. فبعد وصوله العراق بقليل كشف حضرة بهاءهللا عن وهو في التاسعة من العمر اعرف مقام والده تلقائي  
 الرسالة التي أوحى بها هللا إليه إلى
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بكل تواضع ولهفة عسى أن يفوز  ال  بأحقية أمره، وسجد عند قدميه متوس احضرة عبدالبهاء الذي أقر  تو  
 في سبيل والده. فداءبفخر ال

اإللهي كانت تعمل على خلق الوسائل لظهور نفسه  . فيد الغيباكهذه ال تتأت ى جزاف   اجسام   اإن أحداث  
 اللبشر. فلم يكتِف بظهور حضرة الباب فقط لإلعداد وتمهيد السبيل لمجيء حضرة بهاءهللا بل خلق أيض  

من أجل تقب ل ظهور حضرة بهاءهللا نيابة عن البشرية. كم هو ذو مغزى أن  احضرة عبدالبهاء خصيص  
نفسها التي ليلة ال داة لظهور متعال كهذا، فير له أن يكون أداة وأي ة أيولد حضرة عبدالبهاء، الذي قد  

 بذلك عملية إعداد أتباعه لمجيء "من يظهره هللا". ان حضرة الباب دعوته للمال  حسين بادئ  أعل
الشخصيتين عالوة على ذلك فإن تاريخ الدين البهائي يدل ل على أن القدرة اإللهية التي أقامت 

 احضرة الباب وحضرة عبدالبهاء، راسمة لكل منهما مهمته المقدسة، قد أحيت نفوس  تمثلتين بالفريدتين الم
 عديدة أخرى ممن اعترفوا بحضرة بهاءهللا واعتنقوا دينه.

متحل ين بروح  اجديد   افي كل دورة إلهية أصبح أولئك الفائزون بنعمة اإليمان بمظهر هللا وأتباعه خلق  
ة بروعة رمزي تها، تميز ( الم43تشير إليه الكتب المقدسة. وفي أحد ألواحه) جديدة. هذا هو البعث الذي
ر حضرة بهاءهللا منظر   من األحداث الروحية  امن األسرار اإللهية. ويروي بلغة الرمز بعض   ابهيج   ايصو 

ن الخال بة في عوالم هللا قبل الكشف عن ظهور بهائه. ولو يستحيل وصف هذه المناظر الساحرة، إال  أ
ر والدة خلق جديد. هذا ويؤكد  ا لم يكن هناك من الئق لفهم هذا الظهور، فإن هللا قد  مضمونها هو أنه لم 

بعبارات وهاجة الطبيعة  احضرة بهاءهللا بأنه كشف عن بهائه للبشرية فقط بعد ظهور ذلك الخلق، واصف  
 الرفيعة لهذا الخلق الجديد.

المتحانات الشديدة، يخاطبهم حضرته في "لوح الهودج" بعد تحذير أصحابه مما سينزل عليهم من ا
بكلمات الود  والحنان. ويؤكد لهم العطايا اإللهية التي بواسطتها يمكنهم تخليص أنفسهم من الظنون 

رهم بأن  واألوهام، وتطهير قلوبهم من الرغبات الدنيوية ويدعوهم للدخول في عوالم القرب من هللا، ويذك 
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نهم من اإليمان بمظهرقد اص لعلي القديرا هم بالِميزة الفريدة أمر  طفاهم من بين كافة خلقه، ومك  ه، وخص 
 (1)إذ جعلهم أصحابه، ورفع مقامهم فوق كل من على األرض وأدخل أسماءهم في "اللوح المحفوظ".

 بقية اللوح عظمة ظهور حضرة بهاءهللا. وبينما يخاطب الخليقة كلها، فإنه يأمر الناس يتناول موضوع
 باالبتهاج إذ ظهر يوم النعيم، اليوم الذي فاز العباد فيه بلقاء هللا.

إن االعتقاد بيوم لقاء الناس ربهم نابع من صلب الكتب المقدسة القديمة. ففي القرآن الكريم عدة 
إشارات لهذا الموضوع. في الحقيقة إنه أوضح وأهم وعد أتى به نبي اإلسالم. كما يصرح العال مة البهائي 

يعترف بأن ما ال سكبير ميرزا أبو الفضل بأن كل ذي بصيرة ممن لديه معرفة حقيقية بالقرآن الكريم ال
 .العظيم يقل عن ثلث حجمه ينبئ عن مجيء يوم هللا

أولئك يأسوا من رحمتي وأولئك لهم  "والذين كفروا بآيات هللا ولقائه فيما يلي بعض من كثير آياته:
إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء رب ه  ا بشر مثلكم يوحى إلي  إن ما"قل إنما أن( 48)عذاب أليم."
"الذين يظن ون أنهم مالقو ربهم وأنهم إليه ( 49)."اأحد   وال يشرك بعبادة ربه اصالح   ال  فليعمل عم

ر الشمس والقمر  "هللا الذي رفع( 44)راجعون." السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخ 
ل اآليات لعلكم بلقاء ربكم توقنون." كل يجري  بر األمر يفص   (40)ألجل مسم ى يد 

 

وال تكون في العهد الجديد من الكتاب المقدس. منها: " اوردت أيض   اهناك نبوءات مماثلة عديدة جد  
سينظرون وجهه واسمه على  لعنة ما فيما بعد. وعرش هللا والخروف يكون فيها وعبيده يخدمونه. وهم

مسكن هللا مع الناس وهو سيسكن معهم  هو ذا ال  من السماء قائ اعظيم   ا"وسمعت صوت   (89)جباههم."
لهم. وسيمسح هللا كل دمعة من عيونهم والموت ال  اوهللا نفسه يكون معهم إله   اوهم يكونون له شعب  

 (84)يكون في ما بعد ألن األمور األولى قد مضت."

                                                        

 هللا الذي "يعلم كل شيء وال يعلمه أحد". تعبير رمزي لعلم (1)
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"تفرح  يزخر بوعود مجيء الرب اإلله. فيما يلي بعضها: اوالعهد القديم من الكتاب المقدس أيض   
ية واألرض اليابسة ويبتهج القفر ويزهر كالنرجس. يزهر إزهار   ويرنم. يدفع إليه  اويبتهج ابتهاج   االبر 
دوا  (88)مجد لبنان. بهاء كرمل وشارون. هم يرون مجد الرب بهاء إلهنا." "قولوا لخائفي القلوب تشد 

( "فيعلن مجد الرب ويراه كل 85ذا إلهكم. االنتقام يأتي. جزاء هللا. هو يأتي ليخل صكم.")ال تخافوا. هو 
ا عليك فيشرق الرب "الظلمة تغطي األرض والظالم الدامس األمم. أم   (81)ألن فم الرب تكلم." ابشر مع  

 (83)ومجده عليك ُيرى."
 

 من قبل الخلق إذ "أن غيب الهوية وذات في العديد من ألواحه يشرح حضرة بهاءهللا امتناع إدراك هللا
أن يكون  عن البروز والظهور، والصعود والنزول والدخول والخروج... ألنه ال يمكن ااألحدية كان مقدس  

 (88وجه من الوجوه نسبة وربط وفصل ووصل أو قرب وبعد...") بينه وبين الممكنات بأي
كهذا سُيهبط  امع طبيعة هللا. ذلك ألن حدث   انافى تمام  يت اوذات   الذا فإن الرأي القائل بمجيء هللا شخص  

من شأن المحدوديته ورفعتها وينزلها إلى عالم المحدودية. لكن بإمكان اإلنسان الفوز بلقاء هللا إذا فاز 
( بأن 9:8اب البيان" الفارسي )ح حضرة الباب بوضوح في "كتوقد صر   (1)هفي محضر مظهر أمر  ورودبال
 حضر هللا تعني "من يظهره هللا".مكتب المقدسة لة إشارة في الأي

ن تنب أ  عن "زمن اكتمال" و"نقطة منتهى". ورغم أن  ء هللا ورسلهنبياأمنذ بداية تاريخ البشرية المدوَّ
أن كافة أهل  كان محور رؤى األنبياء ومصدر إلهام العديد من الشعراء واألولياء، إال   (2)مجيء الرب

لو نتفكر في تلك  سُنذَهلكم  اإال  فئة قليلة فازت بمشاهدة بهائه وإدراك مقامه. إذ   العالم فشلوا في عرفانه
 شخص موالهم ف، ما بين رجل وامرأة وطفل،وني   ااأليام التي رافق فيها نفر من خمسين شخص  

                                                        

 .408، 449-443نظر المجلد األول، الصفحات ا (1)
م وهةي سةنة 4411هناك عدة نبوءات في اإلسالم والمسيحية واليهودية تجمع كلها على أن هذه "الواقعة" سةتحدث سةنة  (2)

 إعالن دعوة حضرة الباب.
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من بغداد، ثم ُحشروا على ظهر سفينة بخارية تركية في ميناء صامصون متوجهين إلى اآلستانة، بينما 
في  اكان عموم الناس غافلين عن أهمية تلكم الوقائع وخطورتها. مرت عليهم نسمة السبحان وكانوا رقود  

 سبات عميق.
 

 "سبحانك يا هو"
 

بادئة للوح مليح بالعربية بخط يد حضرة بهاءهللا أنزله في اآلستانة عشية الخامس من جمادى األولى 
 ال  ن دعوة حضرة الباب. ُيعرف هذا اللوح، استدالم( وهي ذكرى إعال4485تشرين األول  40ه )4849

م بواسطة حضرة عبدالبهاء  ا"لوح الناقوس" وأيض  بمن مطلعه،  لوح "سبحانك يا هو". نزل تلبية اللتماس ُقد 
كان إنزال اللوح في  (1).يمن قبل أحد أصحاب حضرة بهاءهللا واسمه محمد علي تمباكو فروش اإلصفهان

. يفتتح حضرة بهاءهللا ذلك العيد التاريخيلمحتفلين بقلوب امصدر سرور عظيم لتلك المناسبة الكريمة 
 اللوح بهذه الكلمات:

 

"يا راهب األحدية اضرب على الناقوس بما ظهر يوم هللا واستوى جمال العز على عرش قدس  
 (89)منير."

 

اح النازلة قرب إعالن من هذه األسطر القليلة نستشف لمحة من جالل اللوح وسمو ه. وكغيره من األلو 
ى الوصف مما ال يمكن أن تصدر سوى من قلم المظهر  دعوة حضرة بهاءهللا، فإنه ينبض بقوة تتحد 

، إضافة إلى ا. ففيه يعجز المرء عن وصف ألفاظ حضرته التي ال تضاهى أصالة وعمق  الكلي اإللهي
يساعد على خلق جو من الفرح روعة جمالها وإيقاعها. إن صياغة ألفاظه تصلح لترديد الجماعة مما 

 بعبارات جلية جليلة يعلن اللوح (2).هوالغبطة الروحية عند اشتراكهم بتالوت

                                                        

 المجلد. من هذا 584 صفحةال انظر أيض  ا. 591ول، الصفحة المشار إليه في المجلد األنفسه هو الشخص  (1)

هذا يختلف عن صالة الجماعة التي ال يؤديها البهائيون )عدا في صالة الميت(. تتلى األلواح بلغتها األصةلية مةن قبةل  (2)
وة العبةارة إذا كةان رة في اللوح، كان من المعتاد أن يشارك اآلخرون في تةالجدت عبارة متكر  إذا وُ  اشخص واحد. وأحيان  

 .اذلك مناسب  
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بأن  االذي نزل بعد مغادرة بغداد بفترة قصيرة، ارتقاء شمس ظهور حضرة بهاءهللا إلى أعلى بروجها، مؤكد  
د قوة أمره و  (1)االذي كان مستور   جالله، ويصر ح بظهور يوم هللا، خلف حجبات الغيب قد ظهر، ويمج 

ويأمر  (2)،بشرف لقاء هللا صبحوا الئقين للفوزوا أنفسهم عسى أن يويدعو أهل الفردوس األعلى ليعد  
 ا، ويدعو الممكنات إلبالغ البشرية ببشرى هذا الظهور. وأخير  حبوبأحباءه بأن يبتهجوا ويهللوا لمجيء الم

، وتت قد أفئدتهم بنار محبته وتتطه ر عن الهوى. يدعو لهم يدعو ألصحابه عسى أن ينقطعوا عما سواه 
 ، لو ثبتوا على االنقطاع لخدمة أمره، بالغلبة على كل من على األرض.اأيض  

ن محب   وه، على ما واجهوه يدل ل تاريخ األمر الكريم داللة كافية على تحقق ذلك الدعاء. فبعون هللا تمك 
من االنتصار على قوى الظالم بل وحققوا مكتسبات خالدة  من اضطهاد وحرمان من أي نفوذ دنيوي،

ناصر الدين شاه والسلطان عبد العزيز، بروح من العداء هما ، وقد صمم ملكان مستبدانألمر موالهم. 
الراسخ على اقتالع سدرة الدين الوليد من جذورها. حاول األول، وهو الذي في عهده استشهد حضرة 

ف، قصارى جهده إلطفاء نور األمر اإللهي بل حتى محو اسمه من صفحات الباب وُذبح أتباعه باآلال
التاريخ، في حين أن اآلخر حبس مؤسس الدين وفرض أشد القيود عليه وعلى جماعته. مع ذلك فإن 
الدين البهائي اليوم منتشر ومستقر في كل أنحاء العالم، بينما أتباعه، وهم يمثلون شتى األلوان واألجناس 

ملون على نشر دينه بسرعة وهم ة مدهشتين. فهم قاموا وال زالوا يقومون بنحو متزايد على لفت واألمم يع
انتباه البشرية المعذبة لحقائق الدين األساسية وتاريخه وتعاليمه ومؤسساته المنتشرة حول العالم وقوته 

 الفاعلة في إيقاظ األرواح وإحياء النفوس.
ونساء،  ال  ، رجاا، اختار هللا لخدمة أمره نفوس  يومو الحال في هذا الفي الدورات اإللهية السابقة، كما ه

ثنا القرآن  امتازوا بالوداعة والتواضع. عن أولئك يحد 

                                                        

 حضرة بهاءهللا. (1)
 (.4، الحاشية )548صفحة النظر المجلد األول، ا (2)
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 (84)"."ونريد أن نمن  على الذين استضِعفوا في األرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين: ال  الكريم قائ
د اإلنجيل مثل هذا القول: "  (80)دعاء ألنهم يرثون األرض."طوبى للو كذلك يرد 

هم. إذ قدرتمظاهر أمره و  سطوةوأدناهم، فإن هللا قد أثبت  بإعالء أمره ونصرته على يد أبسط خلقه
سوا صرح الدين بتأثير المشهورين من الناس ونفوذهم. يكفي  حينئذ لن يجرؤ أحد على اتهامهم بأنهم أس 

ر بأن أول فئة قليلة من النفوس  ال  مث الذين اعترفوا بالسيد المسيح وآمنوا به لم يكونوا من البارزين أن نتذك 
في المجتمع. بل كانوا يعاَملون بازدراء ثم اضطِهدوا. كذلك كانت حال من سلك دربهم ومات الكثير منهم 

س دينه. وهذا  . إال  ااستشهاد   أنه رغم ضعفهم الظاهري شاعت رسالة السيد المسيح في أقطار الدنيا وتأس 
 من البراهين على أحقية دعوته.واحد 

لم يكن في صفوف أتباعه سوى أفراد من المستضَعفين والمنبوذين.  افي أوائل الدعوة المحمدية أيض  
نراك ات بعك إال  الذين هم أراذلنا بادي  مثلنا وما ابشر   ما نراك إال  ولذلك سخر القوم من النبي قائلين: "

نفسه موضع اعتراض  ( وكان الرسول محمد 59)".ظنكم كاذبينالرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل ن
لألمان. مع ذلك ورغم ما كان فيه  اإلى المدينة طلب   اثم هاجر أخير   مرير بل واضِطهد من قبل أهل مكة

هو وصحابته من المظلومية والهوان، انتصروا بقوة هللا على أعدائهم ونفخوا حياة روحية في جماهير 
 .ناسعظيمة من ال

س بها اإلسالم. ومرجع ذلك كله تقريب   اإال  أن الغرب ينتقد كثير   إلى ما رو جه  االكيفية التي تأس 
بون من تقارير مشوهة عبر القرون، ناكرين تعاليم اإلسالم الروحية ومبادئه النبيلة،  مسيحيون متعص 

رين تفسير معتقداته، مبالغين في نقل خلفياته غير المألوفة وناشرين ال سه. ةالشنيع مفترياتمحو   بحق مؤس 
 االحاج محمد طاهر المالميري في مذكراته، ينقل فيه احول هذا الموضوع تركه رواية شي قةهناك 

 فحوى لقاء طويل بينه وبين مبشر مسيحي في يزد كان يعرف
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وع إثبات أحقية دعوة حضرة بهاءهللا. ففي أثناء الحوار ُطرح موض لقاءن هدف الكاو  االفارسية جيد  
 :نقاشجزء بسيط من الترجمة لاإلسالم. فيما يلي 

  

ر المسيحي(:  أعتقد من ناحية بأن نفوذ كلمة محمد كان ’قلت: ‘ وما بال محمد؟’قال لي )المبش 
ه السريع: ‘ أعظم من عيسى. تعلم بأن عيسى ولد ’فأجبت: ‘ كيف يمكن أن يكون ذلك؟’كان رد 

ق حيث أعلن رسالته وأمضى سنوات بعثته قبل صلبه ونشأ في األرض المقدسة وهي من بالد الشر 
. لكن رغم ذلك وبعد مرور ما يزيد على ستة قرون فإن دينه لم ينفذ في أي من البلدان الشرقية اأخير  

بنحو يستحق االعتبار، بينما اليوم كل مسلم تلتقي به في الشرق يؤمن بأن المسيح روح هللا وأن 
بواسطة  مان بعيسى واالعتراف بسماوية دعوته لم يبلغا أهل الشرق إال  الكتاب المقدس كلمة هللا. فاإلي

طيلة ثالثة عشر : ’اأضفت شارح  ‘ نعم هذا صحيح، لكنه تم  بالسيف.’فأجاب: ‘ محمد. أليس كذلك؟
رغم تعر ضه طوال تلك المدة لسخرية  اعاشها محمد بعد بعثته في مكة لم يستعمل خاللها سيف   اعام  

بلغ به الحال إثر اشتداد ضراوة االعتداءات بحيث كان يلتجئ إلى كهوف الجبال،  وظلم متزايدين.
ا المناوشات التي اشترك فيها محمد فكانت لألمان. أم   ااضطر لالنتقال إلى المدينة طلب   اوأخير  

عي. دعنا نفترض بأن محمد   نشر  اجميعها دفاعية في طبيعتها. مع ذلك دعنا نقبل صحة ما تد 
السيف في حين أن المسيح حق ق ذلك بعون روح القدس. تعلم بأن السيف أداة مميتة،  دعوته بحد  

فإنها تقتل، تدمر وتمزق. مع هذا فإنه تحول بيد محمد إلى بركة مستورة. فبفضلها حصل ثالثمائة 
مليون نسمة على نعمة الحياة الروحانية، وتوحدت عدة فئات متحاربة وارتبطت شت ى المجتمعات 

الوحدة واألخوة، ورفعت من شأن القبائل العربية المتوحشة إلى أرفع ذرى المعرفة والحضارة، برباط 
وأدعى للعجب؟ بعث الحياة هكذا عن طريق السيف أم  اأنصف اآلن في حكمك، أيهما أصعب تحقيق  

ر بإعطائهم الدواء، أم آخ ال  بالوسائل الروحية؟ بعبارة أخرى، أيهما أحذق، طبيب يشفي مرضاه حا
 ‘نة؟يخفف العلة بعقاقير مسك  
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أجبت: .‘ ال  له عدة زوجات بينما المسيح لم يتزوج أص اكان شهواني   الكن محمد  ’قال، ‘ حسن،’  
إن كنت تقصد بقولك، المسيح لم يتزوج، التأكيد على سمو فضائله السماوية فأخشى أن تكون ’

ها إلى أنه لم إنسان آخر، وأما حق . ذلك ألنه كان للمسيح جسد كأيامخطئ   يقة أنه ما تزو ج فربما مرد 
له حيث إنه في فترة بعثته القصيرة كان دائم التنقل في البالد. أم تريد أن تنسب افتقاد  ايجد مستقر  

على نقص جسماني وليس فضيلة سماوية إذ إن  االدافع الجنسي الغريزي إلى المسيح مما يدل  ضمن  
ضد الزواج. لنسل م  اعن أن المسيح نفسه لم يقل شيئ   ال  . هذا فضاي  وجسد ارسل هللا كاملو البنية روحي  

استطاع أن يبث في أتباعه أعلى درجات  ابمقولتك، ومع ذلك ال يمكن ألحد أن ينكر بأن محمد   ال  جد
الطهر واستقامة الخلق، وينمي درجة رائعة من االستقامة والوعي الروحي بين أفراد مجتمع بلغ من 

ه في تلك األيام بحيث وصل إلى حضيض الهمجية والجهالة. واليوم بعد ما يزيد على االنحطاط أدنا
سنة من دعوته فإن أثر قوته الروحية التي ما تزال تربط بين شتى المجتمعات العرقية يمكن  4599

ان كالماء والنار. وبالنسبة لمحمد  امشاهدته واضح   في كل مكان. إن الروحانية وغريزة الجنس ضد 
وف ق بين هاتين القوتين المتضادتين في داخل نفسه، بينما أنت تقول بأن المسيح كان ذا طبيعة  فإنه

ر فيما إذا كانت طبيعة محمد كانت أكثر روحانية أم  روحانية فقط. أترك اآلن لتقديرك المحايد كي تقر 
: ]ستعرفون الشجرة من نضلَّل بمثل هذه االعتبارات. فسبق للمسيح أن عل م أنه يجب أال   شهوانية. إال  

 (54‘...)وماذا عن حقيقة دعوة بهاءهللا؟’بعدها قال: ‘ ثمارها[.
  

في أغلب ألواحه النازلة في اآلستانة وأدرنة، كما في "لوح الناقوس"، يحث  حضرة بهاءهللا أتباعه على 
ك بأمره لئال  تمنعهم كلمات المريبين و  وساوسهم عن صراط تطهير قلوبهم من الشهوات الدنيوية، والتمس 

الحق. عندما ندرس األحداث التي انتهت بعصيان ميرزا يحيى في أدرنة حينئذ سندرك أهمية هذه 
في اآلستانة حين نزل "لوح  ال  فع االنصائح. وكما سنرى فإن عدة مؤمنين بارزين، كان بعضهم موجود  

وراح ضحيتها عدد منهم األحباء  عةمهذه األزمة التي ما فتئت أحاطت بجا براثنالناقوس"، قد وقعوا في 
 تحت تأثير قوتها الشيطانية.
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لكن رغم هذا، استمرت نصائح حضرة بهاءهللا تنهمر على أصحابه بال فتور. ذلك من أبرز مآثر 
حياته إذ شمل كل من اتصل به بواسع عطفه وعناياته، سواء كانوا من المؤمنين أو غيرهم. لم يستثِن 

ا ألتباعه فكان ، ألنه في هذه الحالة، كان يصرفه عن محضره المبارك. أم  سوى من كاد أن يضر أمر هللا
 ا. فهي تطفح نصح  كتاباتهفي كل  اترشدهم في كل خطوة على دربهم. يبدو هذا جلي   اتحميهم ويد   اذراع  
حضرة في المجاالت الروحية والخلقية واالجتماعية. بل حتى في األمور الشخصية لم يمنع  اوتوجيه   اوحث  

يخص  رحلته إلى اآلستانة: قبيل الرحيل نصح  اواحد   ال  بهاءهللا عن أتباعه هديه وإرشاده. لنضرب مث
أشار  (1).ةحضرته أتباعه ممن سيرافقوه بأن يطلقوا شعر رؤوسهم على غرار ما تفعله طائفة البكطاشي

قدر كبيرين في تركيا. لكن عليهم بذلك ليحتموا بعض الشيء وينالوا ما كان لتلك الطائفة من مكانة و 
ينبغي أال  تؤخذ هذه الحادثة على أنها دليل بأن حضرة بهاءهللا كان قد سمح للرجال بإطالة شعر 
رؤوسهم، بل ما نصح به آنذاك كان بدافع جعلهم أقرب لالنسجام مع التقليد الشائع في ذلك الزمن 

 وبالتالي ضمن سالمتهم وراحتهم.
بعض االحترام والتقدير. فلم يتعرض الناس لهم أو يضايقوهم بسبب  (2)اويشكان للدر  اوفي إيران أيض  

لدى الناس لتحري هوية كل غريب يدخل مدينة  ااعتقادهم أو تقاليدهم. في تلك األيام كان الفضول طبيعي  
ون كن الحال كذلك بالنسبة لدرويش قادم، إذ كانوا يجوبتما، واستقصاء حقيقة مأربه من الزيارة. لكن لم 

من مدينة ألخرى. لذا ألف الناس رؤيتهم قادمين من أطراف بعيدة، ولم يروا فيهم ما يوجب  االبالد دوم  
تحري أمرهم. في أوائل نشأة أمر هللا استفاد من ذلك الوضع عدد من المبل غين البهائيين في إيران بإطالة 

نوا من التجول في طو  ل البالد وعرضها دون مواجهة شعورهم وارتداء مالبس الصوفيين. وبذلك تمك 
 مضايقة أو اضطهاد.

                                                        

 .حينذاك اإحدى الطرق الصوفية المتنفذة جد   (1)

 يطلق لفظ "درويش" في إيران على فرق أو طرق المتصوفين. (2)
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هم ميرزا قربان أشهر في أيام حضرة الباب وحضرة بهاءهللا آمن عدد من الدراويش األصليين، من 
أحد شهداء طهران السبعة. بطبيعة الحال استمر أولئك بهيأتهم كدراويش، حاملين بيدهم إناء  (1)،يعل

اإللهية في األسواق والمحالت العامة. كان ترتيل الدراويش لتلك العطية )الصدقة( وينشدون المدائح 
لسمع الجمهور. تجدر اإلشارة إلى أن  االمدائح، وهي عادة قصائد لشعراء مشهورين، من أكثر أعمالهم لفت  

بلزوم التعقل والحكمة بعدم تبليغ  ارغم نصحه أتباعه دوم   ابعضهم راح يلهج بمدائح حضرة بهاءهللا علن  
إلى  ا. ولما كان المصير الحتمي لذلك جلب نتائج وخيمة من األذى واالضطهاد، اضطر أخير  اعلن   أمره

 عن تلك التصرفات والتقيد بالحكمة. فإرسال رسالة شديدة إلى بعض الدراويش يأمرهم بالك
ير لما اعتادوا عليه من طبيعة التسول والتقشف، فإن بعضهم ممن أصبحوا بهائيين بدأوا بتفس انظر  

أحكام الدين بما يتفق وأهواءهم. في أحد ألواحه يستنكر حضرة بهاءهللا مواقف وممارسات أولئك الذين 
 (58قصدوا حياة العزلة، ويصر ح بأن ال هم  لهم سوى األكل والنوم.)

ا كان حضرة بهاءهللا قد أنزل "الوديان السبعة" لصوفي، وبي ن فيها الشروط الروحانية التي ينبغي ولم  
ة درويش، فربما يتوه م بعض أفرها لدى اإلنسان لينال غاية مراده وبما أنه نفسه ذهب للسليمانية بهيتو 

األشخاص بأن تعاليمه تتفق مع ممارسات التصوف أو تؤيدها. عند دراسة تعاليم حضرته سيثبت عدم 
العزلة التي عزى لظروف حياة ة درويش طيلة عامين في جبال كردستان يُ أوجود ذلك. فظهوره على هي

عاشها آنذاك، وال يمكن االستنتاج منها على كونها إقرار أو قبول طريقة حياة المتصوفة. يقول المبدأ 
األساسي للصوفية بأنه يمكن لإلنسان أن تكون له تجربة شخصية مع هللا بواسطة طلب االتصال مع 

حواسه الفطرية منتهى نشاطها، مصدر الكون والحقيقة، وبذلك ينال حرية روحية مطلقة تجد في رحابها 
 لكن دين حضرة بهاءهللا ال يقر  بإمكانية وجود عالقة مباشرة بين الخالق والخلق،

                                                        

 راجع "مطالع األنوار". (1)
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( والسبيل 55بين الالمحدود والمحدود، إذ إن "أبواب عرفان ذات األزل مسدودة على وجه الممكنات".)
م اإلنسان الوحيد لمعرفة اإلنسان خالقه هو بمعرفة مظاهره. إن أحد المعتقد ات البهائية الرئيسة هو أن تقد 

 الروحاني يعتمد على إقراره بالتعاليم اإللهية والعمل وفقها وليس نوازع حياته وأوامرها.
آخر بين العقيدة الصوفية والبهائية هو أن حضرة بهاءهللا منع الرهبنة والتسول. ذلك بأن جوهري فرق 

 كران الذات يتعارض مع رأي المتصوفين عامة.لالنقطاع ون اجديد   اأعطى ألتباعه مفهوم  
ترشدنا عند الولوج في درب  (1)"في أحد ألواحه يصر ح حضرة عبدالبهاء بأن "الوديان السبعة

( وهدفها تعليم السالك محبة هللا. لكنها ال تتغاضى أو تبرر موقف كثير من الدراويش الذين 51االنقطاع.)
الة، وهم مضطربو الفكر كسالى، يعيشون دون عمل عبئ  يعتزلون الدنيا. هؤالء يجولون في األ  ارض كالرح 

على اآلخرين. وكما سبقت اإلشارة في المجلد األول )من "ظهور حضرة بهاءهللا"(، فإن "الوديان السبعة" 
( 53أنزلت إجابة عن أسئلة الشيخ محيي الدين، وهو رجل عالم ضليع بفلسفة الصوفية. في أحد ألواحه)

بهاءهللا بأنه كتب "الوديان السبعة" قبل إعالن دعوته بلسان القوم المعنيين. واستعمل فيها يذكر حضرة 
لفهم السائل. كما يؤكد في اللوح ذاته بأن  ال  بحكمته اإللهية، المصطلحات الصوفية المتداولة آنذاك تسهي

 السبعة الواردة في الكتاب.الوديان  ال  ، فكأنما قطع فعاأي شخص في هذا اليوم أقبل إليه وعرف مقامه حق  
يصر ح بأن هناك في بعض الجزر أناس يعيشون و (، 58منع حضرة بهاءهللا التنسك والتسول والرهبنة) 

بين الوحوش في األدغال معزولين عن العالم، ال يأكلون ويعيشون حياة نسك ويرون أنفسهم أئمة الناس. 
ي اللوح نفسه مالحظاته في بغداد عندما شاهد ولكن لن يقبل واحد من هذه األعمال عند هللا. يصف ف

 مغمى  عليه. افي أحد أحياء الصوفيين يضرب نفسه بشدة حتى سقط أرض   ال  رج

                                                        

 .494صفحة النظر المجلد األول، ا (1)
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عتبر في نظر جماعته أو كان ذلك العمل األحمق، الذي يفترض فيه أن ينمي السيطرة على النفس، يُ 
 هؤالء الناس. يضجر يؤكد بأن هللا أن حضرة بهاءهللا للعادة. إال   اوخارق   ال  جلي ال  طائفته عم

ذلك  افي أحد كتبه قام العال مة البهائي الشهير ميرزا أبو الفضل بتقص دقيق النحطاط اإلسالم ناسب  
لنشأة التصوف ونموه. وبعد أن يصف إسهام اإلسالم العظيم في حضارة البشرية في مجاالت المعرفة 

 كالطب والعلوم والرياضيات والفلك، يقول:
 

العلوم وأزهرت بها.  بأنوارالمغرب  من المشرق إلى .. وقد استنارت سائر بالد اإلسالم وممالكه.
فقبل أن تؤتي أشجار المعارف ثمارها، ظهرت أشواك التدي ن في حدائق هذه األمة  ولكن يا لألسف

ضاء التصوف، الذي هو بمنزلة الفلج والشلل في األع مرض المستنيرة )اإلسالم(. فحينما يتفشى
مها وغلبتها ونفوذها. هذا هو الداء الذي حل  بأمة  االسليمة لكل أمة، فإنه يزيل تمام   نشاطها وتقد 

اإلسالم. فانشغل جمع كثير باسم الزهد وتصفية النفس، في المغاالة باألذكار والعبادات... ولو أنه 
انجلت مرايا بعض  والحق يقال بأن من هؤالء ظهر بعض من كبار الرجال وبسبب زهدهم الحقيقي

من عبادة هللا، وطالبي رئاسة  ال  القلوب بأنوار الحقيقة، لكن مع ذلك ألن أغلبهم كانوا عبدة أهوائهم بد
ما ابتدعوا طرق عبادات باطلة وأسسوا مصطلحات خارجة عن أصول الدين  اال دين، فإنهم غالب  

مراء نحوهم. كان نتيجة ذلك فتور وأسسه. ثم استطاعوا بشتى أنواع الحيل تحويل قلوب الملوك واأل
ة أولئك الملوك وبرودة حماسهم في نشر المعارف، وأحل ت تبجيل علماء الدين وعبادتهم محل هم  

 (59وحل ت ظالل التصوف مكانها.) اإشاعة المعارف والفنون. إلى أن غربت أنوار العلوم تدريج  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

 

88 
 

 

 ة خاليةحصف

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

 

89 

 ﴿8 ﴾ 

  
 المثنوي المبارك

 
 

حضرة بهاءهللا التي نزلت باآلستانة هي "المثنوي". تعتبر تحفة رائعة من  باتكتاإحدى أجمل 
 االقصيد الفارسي، يلفت االنتباه جمالها وقوة تركيبها، كما اشتهرت بكونها من أكثر قصائده تحريك  

حتى بلغته األصلية. ذلك ألن كل  اوافي   اللروح. ما من قلم يستطيع وصف هذا األثر العظيم وصف  
بنفسه لعمق المعنى الالمحدود ولمغزاه العميق. فبقوة إعجازية  امن أبياتها الثالثمائة يعادل كتاب  بيت 

بذلك  امن عظمة هللا وقوته مانح   ايسير   ايكشف قلم وحيه، كالبحر المتفجر من مخرج صغير، قدر  
هرة، واألسرار لمحة من وحيه السماوي للبشرية. إن المعرفة التي يجود بها على ذوي األفئدة الطا

التي يكشفها للمخلصين، والبصيرة التي ينيرها للطالبين، والحكمة التي يمنحها للحكماء، والنصائح 
والوصايا التي يسديها ألحبائه، كل ذلك يبرز في هذه المنظومة اإللهية كغايات يطمح اإلنسان 

 إليها ويأمل نيلها.
دود، أسرار ظهور ضخم ال نهاية له. فقد كشف حضرته في هذه القصيدة، وفي إطار عالم مح

من حقائق عالم اإلنسان وأشار إلى كيفية بلوغه ذروة المجد والفضل. إن بعض  اوأظهر بعض  
 الوصايا فيها جاءت على غرار تلك الواردة في "الكلمات المكنونة".

رمز حضرة بهاءهللا إلى نفسه في القصيدة بشمس الحقيقة التي تسطع بأشعتها على كل 
خلوقات. فمثل الشمس الظاهرة التي هي مصدر الحياة األساسي لهذا الكوكب، كذلك فإن الم

المظهر الكلي اإللهي هو مصدر الحياة الروحية لعموم البشر. فبما يبعثه من طاقات روحية في 
 العالم اإلنساني، يرتقي بنو أدم ويتطورون.
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ي للظهور اإللهي ال يختص فقط ( بأن الهدف األساس4يصرح حضرة بهاءهللا في أحد ألواحه)
بتغيير األحكام في المجتمع اإلنساني أو بنشر المعرفة والعلم، بل الهدف حين الظهور هو هطول 
 العنايات السماوية بحيث تصبح سائر المخلوقات محل نزول الفضل اإللهي وتكتسب قدرات جديدة.

ن دعوة حضرة بهاءهللا أو في حين نزول "المثنوي" لم تكن طائفة البابيين قد عرفت بإعال
مغزاها بنحو تام. لذا يدعو حضرة بهاءهللا نفسه في هذه القصيدة لكشف الحجبات كي تشرق شمس 

من  اظهوره بكل بهائها. كما يخاطب نفسه في موضع آخر ليلقي على هذا العالم الظلماني قدر  
يب رحمته عسى أن يستيقظ نوره، ويفتح أمام البشرية أبواب عرفان هللا، ويمرر عليهم نسائم ط

 موتى الروح من قبور الجهل والغفلة.
في إشارة إلى انتشار نور أمره في عالم الغرب، يصرح حضرة بهاءهللا ببيان الفت لالنتباه. 

أخرى  ألواححتى تشرق الشمس من الغرب. في فيخاطب روح هللا في أعماق نفسه ليكشف بهاءه 
 (1).ب في الشرق لكن سيظهر أثره في الغر تنبأ حضرته بأنه حتى لو ظهر أمر هللا

يصف حضرة بهاءهللا مجيئه في "المثنوي" بأنه مجيء يوم هللا وحلول الربيع. يتردد هذا 
الموضوع في كثير من ألواحه. فكما يبعث فصل الربيع الطبيعي حياة جديدة في سائر المخلوقات 

حبته فتظهر منها أنبل ثمار الفضائل في هذا العالم، فإن ظهور حضرة بهاءهللا يمأل القلوب بم
والكماالت. إذ إن هذه الخصال السماوية التي تظهر في المؤمن ال تنبع من ذاته بالكامل. فلوال 

عديم النفع. على هذه الشاكلة لوال  اال فائدة فيه، والبذرة كائن   اضياء الشمس لكانت العين عضو  
بسجايا النبل والتقوى. فبهدى أنوار شموس  مجئ المظاهر اإللهية لما استطاع إنسان التحلي

 من الظلمة إلى النور. االحقيقة هذه أرشدت البشرية تدريج  

                                                        

المعلومةةات راجةةع "كتةةاب القةةرن  لمزيةةد مةةنيثيةةر االنتبةةاه. ل اكانةةت نشةةأة الةةدين البهةةائي وتأسيسةةه فةةي الغةةرب أمةةر   (1)
 ليزية(.گاإلندات العالم البهائي )باللغة البديع"، ومجل
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إحدى موضوعات "المثنوي" هي أن اإلنسان نفسه مظهر من مظاهر أمر هللا، وأن قوى هللا 
 وصفاته مودعة فيه، وأن نور هللا ينعكس فيه، لكنه رغم ذلك محجوب عن هذه المواهب ويمضي

عما يكمن فيه من قوى نبيلة. يحذ ر حضرة بهاءهللا اإلنسان بأنه ما لم  ال  ساعات حياته الثمينة غاف
يجهد اإلنسان ليطهر قلبه فإن هذه السجايا والصفات لن تظهر فيه. في "الكلمات المكنونة" يصرح 

 حضرة بهاءهللا بلسان هللا:
 

 ابن الوجود "يا
ص عن غيري ألني خلقتك غني   مشكاتي أنت ومصباحي فيك فاستنر به وجعلت  اوال تفح 

 (8")النعمة عليك بالغة.
 

من تعاليم حضرة بهاءهللا في "المثنوي" أن اإلنسان في هذا اليوم لن يتنور بنور هللا ما لم يتزود 
ببصر جديد. إذ إن األعين التي تنظر إلى أغراض هذه الدنيا لن تشاهد بهاء ظهوره، واآلذان 

"األعين الجديدة" و"اآلذان الجديدة" باألشرار لن تستمع أللحان الملكوت. يقصد  الموجهة ألصوات
األعين واآلذان الروحية. فهو يصرح بأنه من المخجل أن ُيسمح لعين الروح )عين البصيرة 

بأن هدف هللا من خلق  االفطرية( وهي التي تستمد نورها من هللا، بالنظر إلى الغريب، مؤكد  
أن يستعين بها اإلنسان للتعرف على جمال المظهر اإللهي حين طلوعه عن أفق البصيرة هذه هو 

 هذه الدنيا. بهذا الصدد يكشف حضرة بهاءهللا في "الكلمات المكنونة" عن ذلك بقوله:
 

 "يا ابن التراب
يكن لك من علمي  ال  كن أعمى تَر جمالي، وكن أصمَّ تسمع لحني وصوتي المليح، وكن جاه

ال زوال له، أي كن أعمى عن مشاهدة  اتغترف من بحر غنائي الخالد قدر   انصيب، وكن فقير  
بسوى علمي حتى تدخل ساحة  ال  غير جمالي وكن أصمَّ عن استماع كالم غيري، وكن جاه

 (5قدسي بعيٍن طاهرٍة وقلٍب طيٍب وأذٍن نظيفة.")
 

ا ه ببصره "وج  ( بأنه لو كان لبصير عين باتساع السماء ويت1كما يؤكد في أحد ألواحه) أقل عم 
 كهذا افإن شخص   -أي غير حضرة بهاءهللا-" إلى غيره يحصى
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لن يليق للورود إلى "بساط" محضره. يمكننا تقييم عبارة حضرة بهاءهللا هذه إذا ما تدبرنا في شأن 
 من يبتغي االستنارة من شمعة والشمس مشرقة من أسمى أبراجها.

بأن هذا اليوم هو يوم هللا وال يستحق ما سواه أن ُيذكر. ( يشرح حضرة بهاءهللا 3في لوح آخر)
ثم يضيف بأن هذا يوم األعين واآلذان واألفئدة. لذا فإنه يدعو أحباءه للسعي والتزود بهذه المواهب 

ر   " قد يمنع األعين عن اإلبصار واآلذان عن اإلصغاء واألفئدة ارقيق   اإياهم بأن "حجاب   االثالث، مذك 
 عن اإلدراك.

ن الحجبات التي تحول بين بصيرة الروح والمظهر اإللهي تنبع من عالم اإلنسان. ففي عالمنا إ
اليوم عدد غفير من الناس ال يمكنهم مشاهدة عظمة حضرة بهاءهللا، المظهر الكلي اإللهي، ألنهم 

لون غل فوا قلوبهم بحجبات عديدة. لعل أقساها حجاب التقليد. فالناس يولدون وسط تقليد ما ويجب
على المضي فيه ُأسراء مدى العمر. يسجل التاريخ بأنه كلما أظهر هللا نفسه وأتى بمعايير وتعاليم 
جديدة للناس عارضه وقاومه أناس من هؤالء اقتدوا بآبائهم ورؤساء دينهم السابق وآخرين من 

سوى ثلة  اقومهم. ولعل خير مثال على ذلك ما وقع عند مجيء السيد المسيح حيث لم يؤمن به حق  
ضئيلة من أنفس معدودة، بينما رفض أمره اآلخرون ممن عبدوا التقليد. إن من بين أهم تعاليم 
حضرة بهاءهللا هو أن يبتعد اإلنسان عن تقليد غيره في مسائل االعتقاد والدين، بل ينبغي له تحري 

 ذا اليوم.الحقيقة دون قيود ويفتح بصيرته عل ه يشهد بنفسه بهاء دين هللا الوليد في ه
 احجاب آخر غليظ حال بين الناس واعترافهم بالمظهر اإللهي هو المعرفة. فالذين أوتوا شيئ  

وا به، أحيان   امن العلم غالب   دون وعي منهم، فيحجب ذلك بصائرهم عن الحقيقة. هذا واحد  اما يغتر 
عديد من كتاباته بما التي يشير إليها اإلسالم ويذكرها حضرة بهاءهللا في ال-من "سبحات الجالل" 

 (1).اومانع   احيث تصبح إحدى صفات هللا أو أسمائه الحسنى حجاب   -فيها "كتاب اإليقان"

                                                        

 .18-13انظر المجلد األول، الصفحتين  (1)
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بهاءهللا، مثل  ولو أن اكتساب العلوم والمعارف أمر ممدوح ينبغي لإلنسان ابتغاؤه وأن حضرة
" إذا ما قاد من قبله، أمر أتباعه بتحصيله، لكنه يصبح من "سبحات الجالل الرسول محمد 

 صاحبه إلى الغرور وتعظيم الذات.
 افي أوائل أيام أمر هللا، كان هناك رجل ثري صاحب معرفة في كاشان ذهب مع أسرته قاصد  
 ال  زيارة المقامات المقدسة في النجف وكربالء. وقد أجبرته الظروف على اتخاذ أحد البابيين دلي

، ادهم. إال  أنه تردد باستخدامه ال لشيء إال  لكونه بابي  للقافلة اسمه هاشم خان ليوصلهم ويعي اوقائد  
وكان من أشهر سائقي القوافل وأوثقهم في المنطقة عالوة على كونه قوي البنية طويل القامة. مع 

نه  أنه كان قليل العلم، إال   أن قلبه انشرح بنور أمر هللا الناشئ. بذلك ُوهب من الفهم الفطري ما مك 
باسم هاشم  اإقناعهم بطريقته البسيطة بأحقية الدين الذي آمن به. كان معروف  من تبليغ الناس و 

البابي. خالل الرحلة تجنب التاجر وعائلته ذلك المؤمن. فلم يرغبوا بمعاشرة من كان في نظرهم قد 
للراحة  ايومي   اأن تتوقف القافلة مرتين أو ثالث   اآمن بعقيدة ضالة. في رحلة طويلة كهذه كان لزام  

 ال  وإطعام الدواب. في إحدى المناسبات خالل استراحتهم عزم التاجر على التحدث مع هاشم محاو 
هدايته وإعادته إلى حظيرة اإلسالم. فناداه ليأتي ويجلس معهم. بعد تقديم شكره وثنائه على إخالصه 

مي لم ترى كيف إني مع كل عل: ’ال  وحرصه في خدمتهم ورعايتهم في الطريق، شرع يحاوره متسائ
عي اهتداءك  اأمي   ال  أستطع أن أقتنع وأعترف بأحقية رسالة الباب في حين أنك تكاد تكون جاه تد 

 ‘واعترافك بها؟
الناس من أمثالي ال شأن لهم في المجتمع. ’قبض هاشم بيده حفنة من الرمل وقال للتاجر: 

ح نجد أن أول من إنهم كرمال الصحراء بال قيمة، لكن مع ذلك حينما تشرق الشمس في الصبا
ا الرجل المتعلم فمثله مثل الجوهرة الثمينة، محفوظة في  يستضئ بنورها هي هذه الرمال. أم 

كان لجوابه أثر عميق في ‘ صندوق داخل غرفة مقفلة وإذا طلعت الشمس فإنها تبقى في الظالم.
أدى إلى زوال ودتهم، مما نفس التاجر بحيث صار يتعل م من هاشم باستمرار طوال الرحلة حتى ع

 الحجبات
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واستنارة جوهرة قلبه بنور اإليمان بأمر هللا الجديد. إن جواب هاشم على بساطته فيه معنى عميق 
هاجد   أهل العلوم لشمس الحقيقة عند  . إذ بينما يقر  بمقام العلم ورفعته، يبرهن على ضرورة توج 

 لسطوع أنوارها عليهم واستنارتهم بها. ظهورها في العالم ثم االجتهاد من أجل فتح قلوبهم وأرواحهم
من الحجبات األخرى التي تمنع الناس من اإلقبال على دين هللا الجديد هي التعصبات 
بمختلف أنواعها، المادية والثروة والنفوذ وغيرها كثير مما أصاب المجتمع اإلنساني في هذا العصر 

 وهوى به في ظالم وحرمان تام ين.
 

 االنقطاع
 

أن به يستطيع اإلنسان العروج إلى  اة بهاءهللا في "المثنوي" إلى قوة ظهوره مؤكد  يشير حضر  
ه إليه بقلوب أعلى ذرى الفضائل والروحانية. فيدعو أحباءه إلى السعي لبلوغ هذا المقام بالتوج  

طاهرة مخلصة، ثم باالنقطاع عن الشؤونات الدنيوية. يصرح حضرة بهاءهللا في العديد من ألواحه 
من أعظم مكتسبات اإلنسان هو االنقطاع عما سوى هللا. والروح لديها االستعداد لإليمان ثم  بأن

ما يساء فهم االنقطاع الذي  االتقرب إلى هللا على قدر يتناسب مع انقطاعها عن الدنيا. لكن غالب  
اة التنسك يخلط بالعزلة واالبتعاد عن الدنيا. فهناك عدة مذاهب وطوائف من الناس ممن يميلون لحي

والرهبنة في األديرة وما شابهها من المؤسسات ظان ين أن ذلك المسلك سيرفع مقامهم الروحاني. 
. مثال ذلك ما خاطب به الرهبان في اللوح الثاني الذي الكن تعاليم حضرة بهاءهللا ضد ذلك قطع  
هه حضرة بهاءهللا إلى ناپليون الثالث:  وج 

 

 في الكنائس والمعابد. أن اخرجوا بإذني ثم اشتغلوا بما تنتفع"قل يا مأل الرهبان ال تعتكفوا 
به أنفسكم وأنفس العباد كذلك يأمركم مالك يوم الدين. أن اعتكفوا في حصن حبي هذا حق 
االعتكاف لو أنتم من العارفين. من جاور البيت إنه كالميت ينبغي لإلنسان أن يظهر منه 

 (8")ينبغي للنار. ما ينتفع به األكوان، والذي ليس له ثمر
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عن  ايمكن لإلنسان أن يمتلك كل طيبات الدنيا، ويعيش في رفاه وترف ومع ذلك يكون منقطع   
فقد خلق هللا هذا العالم وكل ما فيه ليستعمله البشر ويتمتعوا به، شرط أن يحيا  (1)ت.الدنيويا

  اإلنسان حياة تتفق وتعاليم هللا وأحكامه.
( بأن هذا العالم زاخر بعطايا هللا المادية، وأن كل ما هو 9حد ألواحه)يذكر حضرة بهاءهللا في أ 

حسن وطيب من المخلوقات واألشياء إنما يحكي عن صفاته أو يعكسها وأن امتالك هذه العطايا 
من االنغماس والتعلق بالدنيا إذ إن نفسه وقت في الته تعلق بالدنيا. لكنه يحذ ر اإللهية ليس بحد ذا

لها. ثم يشرح  اها مؤقت وعابر وعلى اإلنسان أال  يسمح لنفسه بأن يكون مملوك  كل ما يتصل ب
معنى التعلق بالدنيا على أنه تعلق بمن أنكره وأعرض عن أمره. وفي نفسه حضرة بهاءهللا في اللوح 

( يصرح حضرته بأن هناك ثالثة موانع تحول بين هللا واإلنسان. فيوصي المؤمنين 4لوح آخر)
، وهو التعلق بهذه الدنيا الفانية. ثانيها اسى أن يحظوا بمحضره. أولها ما بحثناه تو  باجتيازها ع

ر لإلنسان فيه. والثالث هو التعلق   "ملكوت األسماء".بالتعلق بالعالم اآلخر وما قد 
من أجل فهم مغزى المانع الثاني علينا أن نتذكر بأن الهدف من الحياة هو عرفان هللا 

فأحببت أن ُأعرف  امخفي   اكنت كنز  ’إسالمي نجد هذا التصريح )بلسان هللا(: وعبادته. في حديث 
وقد توف ق اإلنسان، بالجهد والفطرة الروحية، إلى أن يعلم بوجود هللا. ‘ فخلقت الخلق كي أُعرف.

توف ق بما منحه بارئه من القوى والسجايا من جهة، وبما استنار به من فيض المظاهر اإللهية من 
 ويعبده. يصرح حضرة بهاءهللا في "الكلمات المكنونة": (2)هى، بأن يعرف خالقجهة أخر 

 

 "يا ابن اإلنسان
 (0)أحببت خلقك فخلقتك، فاحببني كي أذكرك وفي روح الحياة أثب تك."

                                                        

 .49-99انظر المجلد األول، الصفحات  (1)

ةةا كانةةت معرفةة (2) األول،  ، فاإلنسةةان يصةةل لمعرفتةةه بمعرفةةة المظهةةر اإللهةةي. انظةةر المجلةةدمحةةاال   اة ذات هللا أمةةر  لم 
 .449-443الصفحات 
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"أشهد يا إلهي بأنك وفي الصالة الصغيرة التي أنزلها حضرة بهاءهللا ليتلوها أتباعه نقرأ:  
 (49...")(1)ادتكخلقتني لعرفانك وعب

ا أعمال اإلنسان فتكون ممدوحة بنظر هللا إذا كانت محبة هللا  اهذا إذ    هو هدف الخلق. أم 
حدودي  "أن اعملوا وحدها دافعها دون سبب آخر. يشهد بذلك حضرة بهاءهللا في "الكتاب األقدس":

. ان ذلك يعتبر تعلق  ( حتى إذا كان الدافع ألعمال شخص طمعه بثواب اآلخرة فإ44لجمالي.") احب  
 لوجه هللا دون ابتغاء أجر أو ثواب عليه. افاالنقطاع معناه أداء العمل خالص  

فأي فرق ما بين هذا الموقف وذاك السائد في مجتمع البشر في وقتنا الراهن، حيث كل عمل 
إلنسان يستهدف منه منافع لصاحبه. لقد طغت نظرة النفعية والمصالح الذاتية على تفكير ا اتقريب  

ما يبحث  افي هذا اليوم بحيث نجده حتى في مسائل الروحانيات، كاإليمان باهلل واالعتقاد به، غالب  
عن شيء يرضي حاجاته الخاصة بالدرجة األولى. هناك كثير من الناس اليوم ينتمون لدين أو 

ن هذا ليس أ بإشباع احتياج روحي أو انتفاع آخر مثل هدوء البال أو الخالص. إال   ال  آخر أم
بدافع صحيح العتناق الدين. ألن قواعد صرح كل دين يجب أن ُتبنى على المحبة. فالمحب 
الصادق ليس له أغراض أو مصلحة أنانية تدفعه سوى هيامه بمحبوبه. كذلك األمر يجب أن تكون 
العالقة بين اإلنسان والمظهر اإللهي حيث أن واجب كل شخص أن يعترف بالمظهر اإللهي 

 ثم يتبعه، إذ ما من أحد في العالم يستحق التعظيم واإلجالل والحمد والتبجيل سواه. ويحبه
إن اإلنسان مخلوق أناني بسبب طبيعته الحيوانية. بدافع غريزة البقاء يسعى من أجل حصوله 
على الغذاء والكساء وغيره من ضروريات الحياة. بعد ذلك يسعى لضمان األمن، فالثروة والسلطة 

وحية، تدور حول من المطامح. كل هذه إضافة إلى اهتماماته الفكرية والعاطفية والر  وغير ذلك
 محور ذاته وشخصه،

                                                        

عبادة هللا ال تنحصر بالصالة والضةراعة فقةط، فقةد رفةع حضةرة بهةاءهللا العمةل الخةالص لخدمةة البشةر إلةى مقةام  (1)
 العبادة هلل.
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عن أشياء يضيفها لمقتنياته طالما  اوتستهدف ضمان راحته ورفاهيته وسعادته. بل هو يبحث دوم  
 يمكنه استخالص فائدة ما منها.

لالحتفاظ به، كما هي  افإنه يميل تلقائي   حينما يتعرف اإلنسان على أمر هللا ويعترف بعظمته
بدافع أناني  االعادة، مع نفائسه األخرى. أي أنه يضع دينه بمصاف اهتماماته األخرى، متوقع  

. فهو ينتظر من دين هللا أن يخدمه ويجلب له ااالنتفاع منه كما ينتفع من ممتلكاته األخرى تمام  
سة هما التعلق بالدنيا وضد سن ة الخليقة. ذلك ألن هللا الفرح والرضى. إن هذا المفهوم وهذه الممار 

لم يظهر أمره من أجل إرضاء أو تلبية مصالح اإلنسان األنانية. بل ينبغي عكس ذلك، بحيث 
ُينتظر من اإلنسان أن يرت ب حياته بكيفية تخدم أمر هللا وتطوف حوله. فلو ات بع المرء أمر هللا 

ا بخلوص ونية طاهرة، فإن حياته ست باَرك بحيث تظهر آيات قوى هللا وصفاته في باطن وجوده. أم 
لحرمانه من فيوضات  اإذا ابتغى تلك الكماالت من أجل إشباع هوى النفس، فهذه النية ستكون سبب  

 الفضل والعطايا اإللهية.
م مقام حضرة بهاءهللا في هذا اليوم، وُوهبوا عطية اإلدراك الحقيقي، إنهم ل افالذين عرفوا حق  

يؤمنوا بدين حضرته بسبب اكتشافهم أن اإليمان يدخل عليهم السعادة، ويحل مشاكلهم الشخصية، 
ويرفع عنهم مصائبهم ويزيد حياتهم الروحية ثراء، بل ألنهم أقروا وأيقنوا أن حضرة بهاءهللا هو 

بهاء المظهر اإللهي لهذا العصر فانجذبوا إليه كانجذاب الحديد إلى المغناطيس. بنظرهم إلى 
ظهوره انبهرت أعينهم، وبقوة كلمته ُشدت أفئدتهم. فهم يعرفون سمو أمر هللا الذي جاء به فوق كل 
الوجود وبأن خدمته علة خلق اإلنسان. وهذا وحده فقط، ينبغي أن يكون الدافع لكل إيمان حقيقي 

 بأمر هللا.
ه المؤمن بمحبة خالصة للمظهر اإللهي، فال يسعه إال  نس يان مصالحه الشخصية عندما يتوج 

هه ذاك وحبه وخضوعه للمظهر اإللهي وأهوائه ابتغاء مرضاة مواله. في أثناء ذلك وكنتيجة لتوج  
أن يقال بأن الفئة الوحيدة من الناس ممن  اتنزل عليه نعم الفضائل والقوى السماوية. بل يمكن حق  

 يعرفون طعم السعادة الحقيقية
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فضائل السماوية هم الذين أقبلوا خالصين وات بعوا المظهر اإللهي في الحياة ولديهم أوفر حظ من ال
 منقطعين عن أجر الدنيا وثواب اآلخرة.

من علماء أمر هللا العظام ميرزا عزيز هللا مصباح الذي ساهم بحياته وعلمه في إضفاء 
. ومضات خالدة على صفحات تاريخ أمر هللا خالل واليتي حضرة عبدالبهاء وحضرة شوقي أفندي

 بين مجموعة المناجاة الفريدة التي جمعها، هذه العبارة القصيرة ذات المعنى العميق:
 

 (48ألعماله ُتكتب له الجنة، ومن يبتغي هللا ال حاجة له بالجنة.) امن يبتغي أجر   
 

"ملكوت األسماء". في آثار قلمه هناك بالمانع الثالث الذي يذكره حضرة بهاءهللا هو التعلق 
 في أحد ألواحه يصرح حضرته: ال  لهذا الملكوت. مث عدة إشارات

 

ولكن أهل السمع قليلون. إن أهل ملكوت األسماء منشغلون  كل حين"ينادي القلم األعلى في 
 (45وذي سمع يشهد بفنائها.") ذي بصربألوان الدنيا المختلفة مع أن كل 

 

ائر عوالم ملكه وملكوته، أنه يظهر صفاته في س إن هللا في جوهره منز ه عن األوصاف، إال  
الروحية والمادية. فكل كائن في الوجود يظهر صفات هللا وأسماءه. لكن في عوالم الروح توجد هذه 

أنه في  الصفات على نحو من الكثافة والقوة بحيث لن يقدر اإلنسان أن يدركها في هذه الحياة. إال  
ما يتعلق بهذه  ا" واإلنسان غالب  حيز عالم اإلنسان تظهر هذه الصفات داخل "ملكوت األسماء

 األسماء.
من أسمائه التي خلقها  ا( ينطق حضرة بهاءهللا بصوت الحق، بأن اسم  41،)(1)"في "لوح نصير

على سلطانه. ويشهد أن بسبب التعلق  ابكلمة من عنده ونفخ فيها حياة جديدة، قد قام ضده معترض  
السم  اأنفسهم من بهائه. هنا يشير حضرته تلميح   بهذا االسم أنكر بعض أهل "البيان" أمره وحرموا

 وهو لقب (2)""أزل

                                                        

 .815-814انظر الصفحات  (1)

 "صبح األزل".بمن صفات هللا. وقد ُمنح هذا اللقب لميرزا يحيى الذي ُعرف  "األزل" (2)
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أعمى بمقام  اللعديد ممن اتبعوه تعلق   اأصبح هذا االسم، وهو من صفات هللا، مانع   اميرزا يحيى. حق  
ل مزايا ذلك االسم وبقي متعلق   به حتى نهاية  اسام. وقد ضل ميرزا يحيى نفسه بهذا االسم. فبج 

 حياته.
ي حضرة بهاءهللا أتباعه في كثير من ألواحه أال  يكونوا عبدة "ملكوت األسماء". وللحديث يوص

اإلسالمي المشهور، "إنما األسماء تنزل من السماء"، مغزى متعدد األبعاد. ففي هذا العالم كل 
صفة الكرم من  ال  ، وكل اسم منها يظهر مميزات صفته. مثاصفة من صفات هللا تتقمص اسم  

بها  اما يصبح مغرور   ا وتظهر نفسها لدى بني البشر. لكن الذي يتحلى بهذه الصفة غالب  صفات هللا
ويحب أن ُيعرف أو يشار إليه بها، بحيث إن اعترف الناس بكرمه ُسر وانشرح، وإن لم يعترفوا حزن 

، لكنه "ملكوت األسماء". ولو أن هذا المثال يخص اسم "الكرم"بوتأثر. هذا واحد من أشكال التعلق 
ينطبق على سائر أسماء هللا وصفاته التي تظهر في الفرد. في العادة ينسب الشخص هذه الصفات 

يستعمل صفة المعرفة ليصبح  انجد شخص   ال  لنفسه هو دون هللا ويستغلها إعالء  ألنانيته. فمث
بمشاعر  ويشعر بزهو وفخر لرؤية اسمه وقد شاع في كل مكان. أو المرء الذي يخفق قلبه امشهور  

وموضع إعجاب اآلخرين. هذه نماذج  االرضى والغرور لدى سماع ذكر اسمه فيجد نفسه ممدوح  
 لمن تعلقت نفوسهم بهوى "ملكوت األسماء".

من أن يدعه يحيا  ال  على نفس اإلنسان. فبد اضار   ايفرض مجتمعنا في الوقت الحاضر نفوذ  
الغترار بما اكتسب وأنجز. بل منذ الطفولة حياة خدمة وتضحية لآلخرين، نجده يحض الفرد على ا

يتعلم الفرد وُيلقَّن تنمية أنانيته والسعي للتفوق واالستعالء على اآلخرين. هدفه الرئيس في الحياة 
 نيل النجاح واكتساب القوة واالهتمام بالذات.

صقل يستهدف ظهور حضرة بهاءهللا قلب هذه المفاهيم وعكسها. فالنفس البشرية بحاجة ألن تُ 
 وُتزي ن بفضائل التواضع ونكران الذات حتى تنقطع عن "ملكوت األسماء".

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

 

54 

لقد برهن حضرة عبدالبهاء، وهو المثل األعلى الحقيقي لتعاليم حضرة بهاءهللا، على هذا 
المستوى من االنقطاع بأعماله وأفعاله. فطوال حياته لم يبتغ إعالء اسمه ولم يسَع إلشهار نفسه. 

أن  : "...ال  صورة فوتوغرافية. تفضل في هذا الشأن قائ ان ال يحب أن تؤخذ لهمثال ذلك أنه ك
ر اإلنسان نفسه يعني التأكيد على شخصيته...") رفض السماح بالتقاط صور له  ال  ( وفع43يصو 

خالل األيام القليلة األولى لزيارته للندن. لكنه نتيجة إللحاح مراسلي الصحف، والتوسالت من 
 على تصويره حتى يسعدهم.األحباء وافق 

لعل خير ما يدل ويشير إلى مقام حضرة عبدالبهاء السامي هو األلقاب الرفيعة التي أغدقها 
من ذلك اختار لنفسه بعد صعود  ال  عليه حضرة بهاءهللا. مع ذلك فهو لم يستغلها لشخصه. بل بد

ا االسم. ذلك ألن العبودية حضرة بهاءهللا لقب عبدالبهاء وطلب من المؤمنين أال  يدعوه إال  بهذ
الحقة لدى عتبة حضرة بهاءهللا كانت منتهى أمانيه. وفيما يلي بعض كلماته التي وصف بها 

 حقيقة مقامه في محوية ذاته البحتة:
 

"أم ا اسمي فهو عبدالبهاء، وكينونتي عبدالبهاء، وحقيقتي عبدالبهاء، وفخري عبدالبهاء، 
هي فخري وتاجي، وعبوديتي لجميع الجنس البشري هي والعبودية لحضرة الجمال المبارك 

ديني... ليس لي، ولن يكون لي اسم وال نعت وال ذكر وال وصف غير عبدالبهاء. هذا أملي، 
 (48وهذا غاية رجائي، وهذا حياتي، وهذا فخري األبدي.")

 

األنانية م حضرة بهاءهللا العالمي الجنيني هو خلو ه من الشخصيات امن المالمح المميزة لنظ
المتنفذة في شؤونه ومصيره. فقد منح حضرته السلطة لمؤسسات نظمه، سواء كانت المحلية منها 

لما عليه أهل  اأو المركزية أو القطرية أو العالمية. لكن الفرد العضو فيها ال سلطة له. وخالف  
ئية ال يسعهم إال  السلطة في عالم اليوم ممن ينشدون الشهرة والشعبية، فإن أعضاء المؤسسات البها

ا أولئك القاصرين، بسبب قلة  إظهار التواضع ونكران الذات إن كانوا مخلصين لحضرة بهاءهللا. أم 
"ملكوت األسماء" وهم بالنضج أو اإليمان، عن بلوغ هذه المستويات فهم حقا ضحايا التعلق 

 محرومون من عطايا هللا في هذا العصر.
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حرر نفسه من عالئق "ملكوت األسماء"، وقد يدوم صراعه قد تكون أعسر مهمة للبهائي أن ي
، بل إنها اال يرجع لذاته تلقائي   معها طوال العمر. فقط لو يدرك اإلنسان بأن ما لديه من فضائل
كهذا سيهب  ا. إن شخص  احق   امظاهر صفات هللا، لتحرر من "ملكوت األسماء" وأصبح متواضع  

 هذه أعلى رتبة ومقام قدرهما هللا لإلنسان.الكماالت السماوية لعالم اإلنسان. و 
وصل بعض أتباع حضرة بهاءهللا إلى هذه الرتبة بعدما وعوا واعتبروا بأن شرف فضائلهم إنما 

منهم، والذي قد ُيعتبر من أعلم  اواحد   (1)ريأتي من عوالم هللا وليس من أنفسهم. كان النبيل األكب
رزا حيدر علي لقاء له في قزوين حيث كان هذا الرجل حواريي حضرة بهاءهللا. لقد وصف الحاج مي

 العظيم يتحدث مع بعض المؤمنين. فيما يلي بعض كلماته بخصوص النبيل األكبر:
 

ما أوفر حظي بسماع بيان ذلك السيد الفاضل بحيث اقتطفت من كلماته في مجالس كثيرة في 
التي ال تضاهى في تبيان عديد من المناسبات. من جوانب عظمة هذا الفاضل كانت قدرته 

لو قال بأن الماء حار وجاف وأن النار باردة ورطبة، لما تمكن  ال  مثأي موضوع أو مسألة. 
فقد الحظت وقت تالطم بحر بيانه وحرارة  ومع ذلكأحد أن يقاومه أو أن يثبت عكس ذلك. 

إن خطابه أنه لم يكن قط ليذكر كلمة في غير موضعها أو يخوض في رأي غير صحيح، و 
ره شخص بخطأ أو تنب ه إليه بنفسه، فإنه كان يظهر غفلته واشتباه األمر عليه.  ذك 

ومن المالحظات المحكمة المتينة لذلك الشخص أن اإلنسان بطبيعته عاجز جاهل  
والطيبة هي كلها  فضيلةضعيف حقير كثير الخطأ، بينما القوة والقدرة والعلم والحكمة والغلبة وال

 اعلى اإلنسان في كل األحوال أن يعتبر نفسه خاطئ   لذلك. حانه وتعالىسب من عند الحق،
ما وصمه الناس بهذه  النفس والهوى. فال ينبغي له الشعور بالهم  أو األلم إذا أسير ال  جاه

 العيوب التي

                                                        

 .499-03انظر المجلد األول، الصفحات  (1)
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، ولكن اومسرور   اوشاكر   اهي في الواقع متأصلة فيه. بل على العكس ينبغي له أن يكون ممنون  
الرضى عن نفسه، وأن يطلب من هللا أن يحميه من نفسه  الوقت يجب أن يشعر بعدمفي نفس 

 (49األم ارة وميوله الطبيعية الدنيا.)
 

عن "ملكوت األسماء". وليس من شك أنهم ممن كان  اكهذه كانت بالفعل منقطعة حق   اإن نفوس  
 حضرة بهاءهللا يعنيهم عندما كتب:

 

االنقطاع.  شاطئ بحرخليج األسماء ونصب سرادقه على "يا شيخ إن هذا الحزب قد اجتاز 
عند ونابذون لما بإرادة هللا . متمسكون بما أراده األعداءيفدون بمائة ألف روح وال يتكلمون 

وا برؤوسهم وما تفوهوا بكلمة غير القوم  (44)".الئقة. ضح 
 

الستدالل باألدعية . يكفي اال  كام اتدعم تعاليم حضرة بهاءهللا أفكار النبيل األكبر دعم  
والمناجاة العديدة النازلة من قلم حضرته حيث تزخر بفقرات يعترف فيها اإلنسان بعجزه وجهله 

 وفقره، وجبروت هللا وحكمته وسلطانه.
 

 حجاب النفس
 

في "المثنوي" فقرات يوصي فيها حضرة بهاءهللا اإلنسان بخرق كل حجاب يحول بينه وبين هللا. 
اهدة جمال ربه وبهائه. والنفس إحدى هذه الحجبات. ألجل ذلك يدعو حينئذ فقط يستطيع مش

مفهوم، بل وحتى  احضرته المرء إليقاد نار في باطن نفسه لحرق كل أثر للنفس بحيث يختفي تمام  
. فالشخص الذي يسعى اإن هذا واحد من أكثر تعاليم حضرته عمق   الفظ "أنا" من وجوده. حق  

اسمه ويطمح لشهرته إنما يتصرف ضد مخطط الخليقة. مثل هذا الفرد إلعالء شأن نفسه والتبختر ب
أصاب كل النجاح في حياته، لكنه في  ايعرقل سريان عطايا هللا إليه. قد يعتبر في الظاهر شخص  

الحقيقة أخفق بتحقيق الهدف الذي خلق من أجله. ألنه حينما يصل المرء للعظمة الحقيقية حينئذ 
. عندئذ احق   ااقه وضعفه. كما أنه يكتشف جهله عندما يصبح عالم  يعترف بعجزه وعدم استحق

 تنعكس في باطنه صفات هللا ويكون بوسعه منحها لغيره.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

 

14 

حياة -نجد بين تأمالت عزيز هللا مصباح العبارات التالية التي تتمثل فيها حياته الخاصة  
 االنقطاع ونكران الذات:

 

ثر ألنانيته، فذاك برهان على إدراكه معنى أن يعرض اإلنسان عن حب ذاته ويزيل كل أ
 (40الوجود والغاية من الحياة.)

والوداعة،  التواضع إن الفرق بين المعرفة الحقيقية والتعلم المدرسي هو أن األول يمنح النفس
 (89واآلخر يدفع ِبَنَهٍم ال يمكن إشباعه البتغاء المجد والتعالي.)

 

لعرفان الحقيقي كان ميرزا أبو الفضل، العال مة البهائي من بين أبرز الذين وصلوا إلى مقام ا
اشتهر بعلمه الواسع ليس بين أفراد الجامعة البهائية فقط بل حضرة بهاءهللا.  (1)العظيم وأحد حواريي

ة معترف  افي الشرق عموم   به في عدة مواضيع بينها التاريخ والفلسفة اإللهية، كما كان  ا. كان حج 
كل من األدب العربي والفارسي. ُعرِ ف ذات مرة في األوساط العلمية بمصر بأنه في  ابارز   اأستاذ  

 "سيد القلم، وعمدة التاريخ وحجر زاوية العلم والفضل."
وكتب  افيما يلي فقرة من مذكرات الدكتور حبيب مؤيد الذي عرف ميرزا أبو الفضل شخصي  

 عن عظمته في تلك المذكرات: اكثير  
 

ل( عن كيفية حصوله على ذلك العلم والدراية الواسعة وكيف أصبح محط ُسئل مرة )أبو الفض
هذا العلم الموهوب من هللا. فأجاب السائلين وقد بدت عليه عالمات عدم االرتياح والغضب: 

من هو أبو الفضل؟ ما هو أبو الفضل؟ ما أنا إال  قطرة من المحيط الواسع لمدرسة حضرة ’
في هذه المدرسة، ستصبحون أستاذ أبو الفضل. إن كنتم ال  ابهاءهللا. لو تدخلون أنتم أيض  

 (84‘)وتعر فوا على أقاربي فيها وعندئذ سوف تفهمون. (2)نتصدقوني اذهبوا إلى گلپايگا

                                                        

 يحتوي المجلد الثالث من الكتاب على معلومات أوفى عنه. (1)

 (.ط مسقط رأس أبو الفضل، حيث كان يعيش أقرباؤه. )أ. (2)
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من القصة التالية يمكننا أن نحصل على لمحة من عظمته. في أوائل سني  هذا القرن كان  
ى الواليات المتحدة األمريكية لتعميق أحباء هللا حضرة عبدالبهاء قد أرسل ميرزا أبو الفضل إل

المؤمنين باألمر اإللهي. وعند عودته جلس هو والمؤمنون الزائرون األمريكيون في محضر حضرة 
م لهم بأمريكا من عون مشيرين  عبدالبهاء في عكاء، وبادر الزوار بالثناء على أبو الفضل لما قد 

افع عنه بكل كفاءة ضد خصومه وساعد في بناء جامعة بهائية إلى أنه بل غ أمر هللا لعدة نفوس، ود
، حتى اواكتئاب   اقوية. ثم لم ا زادوا في إطرائهم واستمروا بالحديث عنه، ازداد ميرزا أبو الفضل غم  

انفجرت دموع عينيه وراح يبكي بصوت عال. فعجب المؤمنون الحاضرون واندهشوا دون أن يفهموا 
 م لم يفوا بما يستحقه من إطراء!سبب ذلك، حتى ظنوا بأنه

، إذ اعتبر أبو الفضل امرير   ابعدئذ بي ن حضرة عبدالبهاء بأنهم بمديحهم إياه قد سببوا له ألم  
 (1).ءبكل خلوص بأنه ال يستحق أي ذكر أو ثنا افي أمر هللا معتقد   اصرف   انفسه عدم  

ها، إذ إنه طوال حياته كبهائي إن للبهائيين في ميرزا أبو الفضل أسوة حسنة يقتدون ب احق   
 لنفسه. ااستعمال ضمير المتكلم "أنا" من أجل أن ينسب افتخار   اتجن ب إطالق  

 
 الشجاعة والتضحية

 

يبين حضرة بهاءهللا في "المثنوي" عظمة أمره ويفصح بلغة فريدة عن شوق أنبياء هللا ورسله  
ذين سرعوا بفداء حياتهم في سبيل هللا، للقائه والفوز بفيض ظهوره. ثم يثني على عشاق جماله ال

 إياهم بالثبات واالستقامة في ميدان االستشهاد. اموصي  

                                                        

ل المؤلف لهذه الرواية لصاحبها (1)  السيد هارلن ف. أوبر بواسطة أيادي أمر هللا السيد جون روبرتس. توص 
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له. كانوا على علم  امقام حضرة بهاءهللا ارتضوا باالضطهاد والشدائد حب   اإن الذين عرفوا حق   
ة عودتهم إذا بأن في إقبالهم إلى أمر هللا خطر على حياتهم. بل في الواقع كانوا ال يضمنون سالم

متأهبين لالنقضاض على كل من ُعِرف بانتمائه  اخرجوا من منازلهم. ذلك ألن األعداء كانوا دوم  
للدين الوليد. لذا فإن الذين آمنوا بحضرة الباب وحضرة بهاءهللا في أوائل أيام الظهور أدركوا بجالء 

إليمانهم وقد بقيت  اوامتحان   اأنهم معر ضون في أي وقت لالستشهاد في سبيل هللا. كان ذلك محك  
 األغلبية العظمى منهم ثابتة راسخة حتى النهاية.

 والوصف التالي لمشهد استشهاد أحد المؤمنين األوائل، يبرهن على هذا اإليمان:
 

هذا هو أحد الذين فدوا حياتهم بنحو مؤثر بحيث بكى عليه الكثير ممن كانوا بين الجمهور 
لسخرية من الضحية والتفك ه عليه قبل استشهاده. بل حتى قلوب الحاشد الذي حضر للميدان ل

 .ابالغ   االجالدين القساة الذين كلفوا باقتراف ذاك العمل الشنيع قد تأث رت تأثر  
اك، وهو شاب  كان البطل الالمع الذي ظهر في ذلك المشهد المأساوي علي أكبر الحك 

وله ولد في الرابعة من  افي حرفته، متزوج   ار  ماه اجذاب وسيم من مدينة يزد بإيران. كان نق اش  
 االعمر اسمه حبيب هللا. حالما وصلت يزد أنباء ملحمة نيريز هرع علي أكبر على الفور قاصد  

زيارة الموقع حيث حارب وسقط "وحيد" الشهير الذي ال يدانى مع عصبته من المجاهدين 
وحي والحماس الجارف في تبليغ أمر األبطال. ولدى عودته إلى يزد ظهر عليه من السرور الر 

هللا ما أثار اعتراض األعداء وحنقهم واستنكارهم فوصموه بأنه "بابي" وقبض الحاكم الجائر 
 التعليمات بخصوصه. اإلى طهران طالب   اعليه بتهمة الكفر وأرسل تقرير  

م السجين مبلغ   اومر  شهران تقريب   مال وأطلق من ال ادون وصول أية أنباء من طهران. فُغر 
 تحت تصر ف الحاكم لدى وصول القرار بشأنه. اسراحه شرط أن يضع نفسه فور  
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ودون أن يعير المصير الوخيم الذي ينتظره أي اهتمام، انصرف علي أكبر إلى مزاولة 
عمله بروح من التسليم التام، إلى أن وردت رسالة من طهران بعد مرور ثالثة أشهر تقضي 

. وقد منح ذلك القراُر الشائن الحاكَم سلطات مطلقة االدين البابي فور  بقتل كل من ينتمي إلى 
م بإرسال رجاله للقبض على 4438تموز عام  43في صباح يوم  التنفيذ مآربه. وعليه قام مبكر  

 علي أكبر في منزله. وجيء به إلى مكتب الحاكم في الثكنات حيث جرى استجوابه.
لمتغلغل في أعماقهم ضد الدين الجديد واستعدادهم ومع أن أهالي يزد ُعرفوا بتعصبهم ا

ألن يهب وا ثائرين لمجرد رؤية شخص قد تمي ز بأنه "بابي"، لكنهم رغم ذلك كانوا معجبين بعلي 
أكبر لما تحل ى به من مكارم األخالق النادرة وسحر المعشر. إضافة لذلك فإن شهرته كأحسن 

الحاكم والموظفون كانوا مترددين في تنفيذ  نق اش قد حب بته إلى قلوب كل من عرفه. حتى
ليخل ص نفسه من الموت.  اإعدامه. فعملوا كل ما بوسعهم إلقناعه بإنكار عقيدته ولو شفوي  

ورغم كل ما ات بعوه من وسائل اإلقناع والتهديد والوعود فلم يستطع أحد أن يحمل هذا البطل 
عزه أن يؤثر في هذا المؤمن رابط الجأش  الشجاع على اإلنكار، أو كل أبهة الحاكم الجائر أو

لكي يتخلى عن إيمانه ويشتري حياة زائلة. أثار ذلك غضب الحاكم إذ لم يحتمل أن يجد من 
 على رأيه. ايجرؤ على تحدي سلطته مصر  

رئيس الشرطة( وأمره بتنفيذ -استبد بالحاكم الغضب بحيث استدعى القهرمان )فراش باشي
إلى فرقة  ال  وإطالقه، فأحيل األمر حا ابربطه إلى فوهة المدفع فور   إعدام هذا البابي العنيد

ونصبوه في الساحة العامة المجاورة. بعدها قاد القهرمان من الثكنات  اا مدفع  خرجو المدفعية وأ
 بالجالد إلى الساحة التي تجم ع فيها جمهور النظارة. اسجينه علي أكبر مصحوب  

بالعدول  ال  ابتكار أحذق السبل لترهيب السجين وترغيبه أمكل هذا والقهرمان ال زال يحاول 
 عن إصراره وبمحاولة يائسة لتحطيم روحه المعنوية وجعله يتخلى عن والئه للدين الجديد.
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كان المدفع الذي تقرر إطالقه من طراز قديم ُيعبأ من فوهته، وإذ كان القهرمان يعلم أن 
أن يتزعزع السجين تحت تأثير  ال  آم مثيل إعدام وهميالمدفع لم ُيعبأ بعد، خطرت بباله فكرة ت

الجالد  االرعب الذي يثيره مثل ذلك الموقف الرهيب عادة. فصاح بنبرة حادة ونظرة جادة آمر  
ه إلى فوهة المدفع وإطالقه دون توان. وهكذا تم ربط علي أكبر  أن يسرع بربط السجين وشد 

ة طويلة من الوقت بينما تظاهر طاقم المدفع من إلى المدفع وترك في ذلك الوضع المخيف لفتر 
 الجنود بحركات توحي بإعداده لإلطالق في أية لحظة.

أنه دهش  في أثناء ذلك راح القهرمان يرقب علي أكبر عن كثب ويحثه على اإلنكار. إال  
 ابل ظل مالزم   اعندما اكتشف عكس ما كان يأمل إذ إن علي أكبر لم يهتز ويرتعش خوف  

ه نحو الجالد اثباته طوال الوقت. أدرك عندها بأن وسائل التخويف لم تجد نفع  هدوءه و  . فتوج 
 إيقاف عملية اإلطالق الوهمية ثم إطالق سراح الضحية. اطالب  

وفي ذلك الوقت )قرب الحادية عشرة قبل الظهر( امتأل الميدان بجمهور حاشد من 
 المتفرجين المترقبين بتبل د وحيرة.

م إليه القهرمان معب ر  حالما ُفك  وثا له عن مشاعر المواساة بشيء من  اق علي أكبر تقد 
الخلق الطيب. ثم اصطحبه إلى غرفة عمومية مجاورة وأجلسه إلى جواره فوق منصة صغيرة. 

يحثه بكل جدية على إنكار عقيدته وإنقاذ حياته، ولكن باءت كل جهوده بالفشل.  اعاد مجدد  
ال يتنازل بشيء عن  اوهدوء   اجلس علي أكبر كالصخرة ثبات   في وجه ذاك االمتحان الرهيب

موقفه. بينما كانت تلك اللحظات األليمة تتتابع أيقن القهرمان بوضوح مرير أن ما من شيء 
إلى موقع اإلعدام  ال  مخذو  ايمكنه حمل هذا الشاب الذي ال يقهر على اإلنكار. عندئذ عاد خائب  

في زعزعة  ال  . مع ذلك راودته فكرة في تلك اللحظة أماد فور  وأمر طاقم المدفع بحشوه بالبارو 
عزيمة الضحية. فبعث برجاله إلحضار زوجة المحكوم عليه وطفله للحضور إلى عين 
المكان، وهو تحد عظيم وفتنة كبرى بال شك. بعد لحظات وصلت الزوجة المسكينة بحالة فزع 

 حسن مالبسه.في أ اوسيم   اوهي تمسك بيد طفلها الذي بدا لطيف  
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تعال وارحم هذا الطفل، فما عساي أن ’قابلت زوجها وهي تبكي بمرارة وحرقة متوسلة: 
يجبها، بل أدار ظهره لهما. مرة  قالتها وهي تجهش بالبكاء، لكن علي أكبر لم‘ أفعل بعدك؟

أخرى عادت الزوجة ومعها الطفل ووقفا أمامه. رمت بنفسها عند قدميه ترجو وتتوسل. لكن 
م طفله وأمسك بذيل ردائه متوس اأكبر بقي ساكن   علي أبتاه، : ’ال  وأدار ظهره ثانية. عندئذ تقد 

 ‘أبتاه. لماذا تدير ظهرك لي؟ هل لم تعد تحبني؟
ال شك أن تلك الكلمات البسيطة المؤثرة كان لها وقع أعظم وأشد من أي شيء آخر في 

: ال  إلى السماء وكأنه يناشد الحق قائقلب علي أكبر. وربما لم يحتملها إذ شوهد يرفع رأسه 
 ‘من االفتتان. اأي رب أتوسل إليك بأن تجنبني مزيد  ’

بعد ذلك وصلت المأساة ذروتها عندما تأهب الجمهور في جو مشحون باألسى والقلوب 
 للخاتمة، والدموع تنهمر حتى من عيني  القهرمان. اوأسف   اتعصر ألم  

هرمان بإقناع هذا البطل الشهيد بالتخلي عن عقيدته بعد زالت كل بارقة أمل لدى الق اأخير  
تحت وطأة الخيبة المريرة وقرر  ال  أن أظهر لهم روح التجرد والثبات على اإليمان. فقام متثاق

 بتنفيذ قرار الحاكم. ال  إنهاء المشهد المأساوي حا
ا تم فأعيد ربط الضحية آنئذ حول فوهة المدفع على مرأى من زوجته الملتاعة وطفل ه. ولم 

ذلك أخليت الساحة المجاورة للموقع من الناس، إال  أن الطفل رفض االبتعاد عن أبيه وراح 
 ‘خذوني قرب أبي، أريد أن أذهب بقربه!: ’ال  يبكي متوس

التي عم ت  ذهولحانت النهاية المروعة، وتمل ك النفوس شعور بالتوتر مصحوب بالهلع وال
 كل الجمهور في الميدان.

سريعة من القهرمان أشعل المدفعي فتيل البارود الذي وضع لينسف الضحية بإشارة 
متناثرة بلمح البصر. لكن لشدة دهشة الجمهور فلم تنفجر العبوة!  اويقذف به إلى السماء، قطع  

أعادوا إشعالها مرة أخرى وأخرى دون أن تنفجر. كادت أنفاس الجمهور تخمد وهم ينظرون 
 رون.ِبحيرة وبالدة كأنهم مسحو 
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قتلك، واآلن يبدو  إننا كما تعلم ال نريد: ’ال  هرع القهرمان إلى الضحية وخاطبه باسمه قائ
لكنه لم يتفوه بكلمة، حتى عندما قدمت إليه ‘ ال يريد ذلك. أفال ترحم طفلك؟ اأن هللا أيض  

 زوجته التي كاد الفزع أن يصعقها وطفلها، بقي على هدوئه وعدم اكتراثه السابق.
للحظة  ال  اء ذلك انصرف المدفعي إلعداد عبوة أخرى بينما توقف القهرمان متأمفي أثن

يحدوه الرجاء والتوقع، فلعل علي أكبر يستسلم اآلن، ويدلي بكلمة اإلنكار، أو لعل يحدث أمر 
 ينقذ حياته.

لكن فيما يتعلق بعلي أكبر نفسه فإن التنازل أمر ال يخطر بباله وال يمكن التفكير به... 
لمواله والعروج إلى مقر المحبوب. لقد  اروحه كانت متلهفة للتضحية بالجسد الضعيف حب   فإن

أزف الوقت وحانت الفرصة لذلك... وقد كان في ثباته الفريد الذي تأخر واستطال ذاك النهار 
 عبرة لكي تؤكد الفارق الكبير بين سمو تفكيره ونبله وبين ضآلة ما كان يدور بخلد القهرمان.

د أن روحه كانت أبعد ما تكون عن االضطراب والهلع، بل على العكس كانت في فال ب
غاية االستبشار والرضى واالستقرار حينما أعطى القهرمان اإلشارة مرة أخرى لإلطالق وهو في 

 منتهى القنوط والبلبلة.
وهذه المرة وفي لحظة سريعة تناثر جسد علي أكبر في خضم فرقعة من النار والدخان 

في السماء ثم خر كشهب صغيرة مصحوبة برذاذ قرمزي وتناثرت أشالؤه هنا  افع عالي  وارت
 وهناك على أرض الميدان.

بترك أشالء جسده في مكانها حتى غروب الشمس لكي تطأها أقدام  اأصدر الحاكم أمر  
 البشر والدواب.

ا زوجة الشهيد جاءت حادثة االستشهاد تلك كصاعقة لعموم أفراد المؤمنين األوائل وال سيم
 (88نفسه حيث لم يكن لحزنها حدود وظلت تبكي وتضرب بكفيها على رأسها نائحة متفجعة.)

 

ون بعيد   عن أتباع حضرة بهاءهللا  اعلى نقيض ذلك النموذج البطولي كان هناك من كانوا يفر 
 لئال يوصموا بأنهم من أتباع أمره.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

 

14 

ن الحاج محمد طاهر المالميري في مؤل فه ال  مسهب، "تاريخ األمر في إقليم يزد"، هذه الرواية دو 
 المشوقة عن شخص اسمه السيد أبو القاسم بيضاء:

 

ا لقبه األدبي فهو "بيضاء"، وكان مواطن  اموهوب   اوشاعر   اكان آقا سيد أبو القاسم تاجر    ا. أم 
باإلسالم بشدة تمسكه  ايعاشر البارزين من التجار وأشراف المدينة. عرف أيض   اجد   امحترم  

وصدقه واستقامته. وكان حفيد الحاج المال رضا، قارئ الروضة المشهور )القارئ الممتهن 
رواية مأساة كربالء حيث استشهد اإلمام الحسين بن علي( والذي كان من سكان محلة 

ه كان طريقه من قبالة دار (1)دلهذا العب ا"مالمير" مجاور    عندما أراد السيد أبو القاسم زيارة جد 
من تعر ضه وتأث ره بالمفعول  االشتهار دارنا بأنها دار "البابيين"، وخوف   اهذا العبد. ونظر  

بسرعة  ا"الخبيث" المنبعث من هذه الدار )حسب ما كان يعتقده العوام(، كنا نراه يمر راكض  
ستعيد ما ي ااعتنق هذا الرجل أمر هللا وصار يحضر المجالس في دارنا، وغالب   اكبيرة! لكن أخير  

كلما مررت بهذه الدار كان يرتجف كل كياني بحيث أشعر بنفسي ’: ال  ذكريات طفولته قائ
 (85)‘طوال ذاك اليوم. ازوز  مه امضطرب  

 

في خان للمسافرين برفقة  اما حينما كان مقيم   ايروي الحاج ميرزا حيدر علي قصة مماثلة نوع  
طرقا بابه ذات ليلة بدافع الفضول  بعض المؤمنين بإحدى مدن إيران. ويصف كيف أن رجلين

للتعرف على معتقدات البهائيين. بعد ساعات من الحوار آمن أحدهما بأمر هللا، كما ترويه القصة 
 التالية:

 

آمن أحدهما بأمر هللا بينما أخذ اآلخر، الذي كان مقيما في نفس الخان، "كتاب اإليقان" إلى 
ثني  بقوله: ابقصته شخصي   غرفته ليتعرف على حقيقة أمر هللا. حد 

لكن سرعان ما تملكني خوف لئال يدخل علي  أحد ويكتشف  ال  كنت أجلس وأطالع لي’
للبابيين، وعندها ستكون نهاية حياتي وكل ما ملكت. لذا كنت أعمد لقفل الباب ثم  اعندي كتاب  

 االستمرار بالقراءة. لكن هواجسي

                                                        

 الحاج محمد طاهر المالميري. (1)
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قد يشك في أمري إذا ُقفل باب غرفتي بالخوف من أن بعض الناس  اصارت توحي لي مجدد  
زلتم في الخان مما قد يؤولونه بأني أقبع في غرفتي ما  (1)ن في الليل بينما أنتم البابيو  امبكر  

لت عزلتي المبكرة في غرفتي  األقرأ كتاب   من كتبكم. بل راحت الهواجس أبعد من ذلك حيث أو 
ألطالعه بمزيد من الهدوء  ال  حتى أستيقظ لي ابأن البابيين تركوا كتابهم عندي ثم رحت أنام مبكر  

للقول فإني انتهيت إلى القرار بأخذ الكتاب إلى اإلسطبل وتركه هناك.  اواالطمئنان. واختصار  
من قراءة هذا  ا، ال أدري كيف سأتمكن أخير  امتحير   امتفكر  عدت بعدها لغرفتي وجلست 

 ‘ الكتاب...
 :ال  إقامة الصالة. ثم استمر قائعند ذاك قرر تالوة القرآن الكريم و   
هت إلى هللا العليم الرحيم بقلب تختلج فيه مشاعر العجز والمسكنة ونكران الذات، توج  ’  

عونه ليهديني صراط الخالص ويمنحني سلسبيل الحياة. في لحظة بارقة وعيت على  ال  سائ
راءة هذا الكتاب! تساءلت لمجرد اإلقدام على ق اأني كنت بدرجة من الهم والحذر واالرتعاد خوف  

في نفسي، ترى كم كانت شجاعة كاتبه وقوة قلبه حيث أخرج الكتاب إلى الوجود من قلبه 
ولسانه وعلمه! نفس ذلك يعتبر معجزة. ثم أية قدرة وقوة نفوذ لديه بحيث عمرت قلوب العديد 

 (81‘)من النفوس بمثل هذه الشجاعة واالقتدار ومكنتهم من الترحيب باالستشهاد.
 

يمضي الحاج ميرزا حيدر علي ليصف كيف اعتنق هذا الرجل أمر هللا وبلغ من الشجاعة 
 .ابحيث كان يستغل ما تيسر له من وقت أثناء عمله الستنساخ "كتاب اإليقان" وتبليغ الناس جهر  

في تلك األيام، تدلل بوضوح على أن من آمن بحضرة  اإن هذه األحداث، وما أكثرها شيوع  
بمكسب شخصي أو بسبب  ا، وال طمع  امثير   اضرة بهاءهللا لم يؤمنوا بالدين كونه جديد  الباب وح

د  العاطفة. بل إن هذا األمر اإللهي قد ُعمِ 

                                                        

 ظل البهائيون في إيران لمدة طويلة معروفين باسم "البابيين"، ويخلط بعض الناس بين االثنين حتى اآلن. (1)
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بعظمته  ابنار المحن والبالء واالستشهاد، ونفوس األبطال الذين اعتنقوه أقبلوا إليه بعد ما اعترفوا حق  
 .ابديع   اجديد   اوبهائه فانقلبوا خلق  

( كيف أن كل ما مر على أحبائه من إنكار العلماء 83يشرح حضرة بهاءهللا في أحد ألواحه)
وإعراض الجهالء واعتراضهم، قد صار كالمصفاة التي منعت النفوس غير الالئقة عن الدخول في 

قليلة أمر هللا. في اللوح نفسه يدعو حضرته أتباعه ليعرفوا قدر هذه األيام التي فيها اختار هللا فئة 
أنه في أيام ارتفاع أمر هللا وغلبته الظاهرة )في المستقبل(، فإن  افقط لإليمان به. ويصرح مبي ن  

عون اإليمان به.  كثيرين من "النفوس المردودة" )غير الالئقة( سوف يد 
عندما كان حضرة بهاءهللا في بغداد بعث شخص من الطائفة الشيخية، اسمه ميرزا محيط 

إلى حضرة بهاءهللا بواسطة األمير كيوان ميرزا. وكان ميرزا محيط قد اجتمع الكرماني، رسالة 
لكن بالخفاء. والتمس في رسالته مالقاة خاصة مع  امعارض   ابحضرة الباب من قبل واتخذ منه موقف  

حضرة بهاءهللا في ساعة متأخرة من إحدى األمسيات لئال يط لع أحد على اجتماعه ذاك سوى 
كان السبب في مراعاة السرية هذه الحفاظ على مكانة ميرزا محيط في المجتمع األمير المذكور. 

المسلم، إذ لو أشيع خبر لقائه بحضرة بهاءهللا لدى العموم لتزعزعت سمعته وسقط اعتباره. وقد 
طلب حضرة بهاءهللا من األمير مشاركة ميرزا محيط ببيتين من قصيدة أل فها في كردستان، يبي ن 

 التي يجب أن تتوفر في من يريد لقاء حضرته. ويمكن ترجمة هذين البيتين بما يلي:فيها الشروط 
 

إن أردت أن تتمتع بالحياة الدنيا فال تقرب لساحتنا وإذا كان مرغوب فؤادك التضحية فاحضر ’
ا إذا  واحضر غيرك معك فهذا هو سبيل اإليمان إن كنت تريد أن تسلك بقلبك مع البهاء وأم 

 ‘ت خذ هذا السبيل فلماذا تتعبنا؟كنت ترفض أن ت
 

دون قيد وال ه فإنه لو أراد ألسرع لمقابلتنا اذهب إلي’ُنقل عن حضرة بهاءهللا أنه قال لألمير:  
 (88‘)شرط وإال  فإني ال أريد أن أراه.
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عندما سمع ميرزا محيط بذلك، لم يجد لديه الشجاعة الكافية للذهاب واالجتماع بحضرة  
 بضعة أيام مات.بهاءهللا، وبعد 

يتطر ق حضرة بهاءهللا في "المثنوي" إلى مواضيع أخرى عديدة ويكشف عدة أسرار ال يستوعبها  
مجال هذا المجلد. ذلك ألن هذه القصيدة التي تنبض حيوية وتهز الروح عبارة عن مخزن عجيب 

 للحكمة اإللهية، والتي يستحيل استنفادها.
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خالية صفحة
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 ﴿5 ﴾ 
  

 نةالنفي إلى أدر 
 
 

ت بالحكومة العثمانية إلبعاد حضرة بهاءهللا عن بغداد، نستذكر   عندما نتأمل الظروف التي أد 
كيف رفضت تلك الحكومة على الفور طلب تسليم حضرته إلى السلطات اإليرانية كما كانت مترددة 

ي حديقة في نفيه من بغداد. في رسالة كتبها حضرة عبدالبهاء ألحد أقربائه بإيران حينما كان ف
الرضوان قبيل الرحيل إلى اآلستانة يذكر فيها أن السفير اإليراني، الحاج ميرزا حسين خان، بعد 
فشله في الضغوط واإللحاح على الحكومة العثمانية، بلغ به شعور الخيبة واليأس لدرجة أنه قطع 

مقابلة أي من  اكل عالقة بأصدقائه في األوساط الحكومية، وقبع في داره مدة سبعة أيام رافض  
الذي كان من أصدقاء السفير المقربين، ولم يجد  (1)ا،استجاب عالي باش اوزراء السلطان. لكن أخير  

 آخر سوى الرضوخ وأمر بإبعاد حضرة بهاءهللا عن بغداد. ال  بدي
في تشويه  اأم ا اآلن، وقد وصل حضرة بهاءهللا إلى اآلستانة، فقد بذل سفير إيران جهده يائس   

حضرته لتأليب السلطات ضده وتأمين موافقتهم على نفيه إلى جهة أبعد. في اليوم التالي سمعة 
لوصول حضرة بهاءهللا إلى اآلستانة أرسل السفير اثنين من أبرز رجال حاشيته، وهما األمير 

أن يرد   اشجاع الدولة والحاج ميرزا حسن الصفا، لزيارة حضرة بهاءهللا نيابة عنه. كان يتوقع طبع  
حضرته الزيارة بنفسه، لكنه سرعان ما تبين له بأن ذلك لن يحدث. فقد جرى العرف في تلك األيام 

 ورئيس (2)مبالنسبة لضيوف الدولة البارزين أن يقوموا بزيارة شيخ اإلسال

                                                        

 .193صفحة الرئيس الوزراء العثماني. انظر  (1)

 في الدولة اإلسالمية.أعلى سلطة دينية  (2)
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وغيره من كبار الموظفين. في أثناء زيارات كهذه كان بعض الزوار يحصلون على مآربهم الوزراء 
م بالتوسل ألهل النفوذ وعقد الصفقات معهم بقصد ضمان تأييد السلطات ويقضون مصالحه

ودعمها لهم. لكن حضرة بهاءهللا رفض عمل ذلك بل حتى لم يرد  زيارة بعض وزراء السلطان الذين 
 زاروه من قبل إلبداء احترامهم وترحابهم به.

الجتماعي الجاري بينهم. تذكير حضرة بهاءهللا بذلك العرف ابد قام كمال باشا وقليل آخرون وق
كان رد حضرته هو أنه على دراية بذلك، ولكنه لم يكن لديه مطالب أو حوائج يسعى لنيلها من أحد 
وال يريد حسنة منهم، وعليه فليس من سبب لزيارته ألحد. يشير حضرته إلى ذلك في "سورة الملوك" 

 بما يلي:
 

ر حين الذي وردَت في المدينة وظنوا وكالء  السلطان بأنك لن تعرف أصولهم وتكون "ثم ذك 
إال  ما عل مني هللا بجوده وإن ا نقر  بذلك ونكون من  امن الجاهلين. قل إي وربي ال أعلم حرف  

ين.  المقر 
وبذلك ُأمرت من لدن حكيم خبير  اقل إن كان أصولكم من عند أنفسكم لن نت بعها أبد  

 (4)."تهوقو   وكذلك كنت من قبل ونكون من بعد بحول هللا
 

استغل سفير إيران موقف حضرة بهاءهللا المتجرد ذاك وعمد الستعماله بهدف إبراز حضرة 
بهاءهللا للبالط السلطاني على أنه شخص مغرور متكبر يضع نفسه فوق كل قانون. حقق السفير 

ل كثير   امتعلم   ال  ذلك بصفة رئيسة عن طريق نفوذ الحاج ميرزا حسن الصفا. كان األخير رج  اتنق 
باآلستانة حينما وصل ميرزا حسين خان إليها بصفة سفير. بعد  افي بلدان أفريقيا وآسيا وكان مقيم  

ذلك أصبح من أقرب أصدقائه المؤتمنين. وكان الحاج شخصية بارزة بين جماعة المتصوفة في 
األيام  اآلستانة وله احترامه الكبير في األوساط الحكومية، إذ كان للصوفية اعتبار عظيم في تلك

 في البالد.
خالل فترة إقامة حضرة بهاءهللا في اآلستانة زاره الحاج ميرزا حسن أكثر من مرة. وبالرغم من 

َباِلغين في محضره، إال  أنه  اوتواضع   العلم حضرة بهاءهللا اللدني وأظهر احترام   اأنه أصبح مدرك  
 في الخارج كان يعمل ضده. استغل السفير
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ار الذي يحمله الحاج لدى الباب العالي )رئاسة الوزراء( لترويج تقارير كاذبة معرفته لمدى االعتب
تمكن هذا الرجل، وبكل  ال  في األوساط الحكومية حول تصرف حضرة بهاءهللا وطموحاته. وفع

 كفاءة، من إعانة سفيره في حملة لتلطيخ اسم حضرة بهاءهللا وتشويه سمعة أمره.
إلى السلطان  اخان. فقد رفع رئيس الوزراء، عالي باشا، تقرير   أثمرت دسائس ميرزا حسين اأخير  

ضم نه طلب الحكومة اإليرانية إبعاد حضرة بهاءهللا إم ا إلى بورصة أو أدرنة. اقترح على السلطان 
 اتصرف لحضرة بهاءهللا للمعيشة، مضيف   اقرش شهري   3999قدره  انفيه إلى األخيرة ومنحه مبلغ  

تضم  (1)ةى الحكومة في اآلستانة خالل إقامته بها. كما أنه أرفق تقريره بقائمعل ابأنه قد حل ضيف  
 أسماء أصحابه الذين رافقوه منذ مغادرة بغداد إلى اآلستانة.

صاَدَق السلطان على مضمون التقرير حال استالمه وأصدر الفرمان في اليوم التالي. أوجز 
 النفي الجديد بهذه الكلمات:حضرة شوقي أفندي األحداث التي انتهت إلى مرحلة 

 

بالفرمان الصادر  اوكلف صهر الصدر األعظم المحترم، وال أقل، بأن يحيط األسير علم  
ضده. وهو فرمان أوضح طبيعته تعاون الحكومتين التركية واإليرانية ضد خصمهما المشترك، 

فض حضرة وكان له في النهاية أوخم العواقب على السلطة والخالفة وعلى آل قاجار. ور 
بهاءهللا أن يأذن لهذا الرسول، وانتدب حضرة عبدالبهاء وآقاي كليم للقائه. فاكتفى الرسول 
بإبداء مالحظاته الصبيانية وتصريحاته التافهة، وأخبرهما بأنه سوف يعود بعد ثالثة أيام ليتلقى 

 الجواب على الفرمان الذي كلف بإبالغه.
شديد اللهجة وفي صبيحة اليوم التالي دفعه  اوفي ذلك اليوم أنزل حضرة بهاءهللا لوح  

بغالف مختوم إلى شمسي بيك، وكل فه أن يسل مه إلى عالي باشا، وأن يقول له إنه نزل من عند 
 لم’كليم:  ك آلقاي. وفيما بعد قال شمسي بهللا

                                                        

 .3 ةانظر الصفح (1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

 

38 

أكن أعرف فحوى الكتاب إال  أن الصدر األعظم ما كاد يتصفحه حتى شحب وجهه وامتقع 
)كأني به ملك الملوك يصدر أوامره إلى أصغر والته ويرشده إلى المسلك القويم(.  :ال  قائ

ومما يروى أن حضرة بهاءهللا عل ق على ‘. وساءت حاله إلى درجة أنني فضلت االنسحاب
بعد وقوف وكالء السلطان على مضمونه فإنه يمكن تبرير األعمال ’تأثير ذلك اللوح بقوله: 
 ‘ا ما عملوا قبل وقوفهم على مضمونه فليس له أي مبرر.التي مارسوها ضدنا وأم  

بصورة ملحوظة، على حد وصف النبيل، وكانت كلماته األولى  ال  كان ذلك اللوح طوي
الموجهة إلى السلطان نفسه، تندد بوزرائه وتفضح عدم نضجهم وقلة اقتدارهم. واشتمل اللوح 

بجرأة، ويعن فهم على تباهيهم وتفاخرهم  على فقرات موجهة إلى الوزراء أنفسهم، يتحداهم فيها
بزخارف الدنيا ومتاعها، وجريهم المحموم وراء المال والثروة التي لن يقر للدهر قرار حتى 

 يسلبهم إياها.
وفي مساء الرحيل، الذي حدث بعد توقيع فرمان النفي مباشرة، أرسل حضرة بهاءهللا مع 

ستهما األخيرة الخالدة، يقول للسفير اإليراني: الحاج ميرزا حسن الصفا سابق الذكر، أثناء جل
ماذا استفدت أنت وأمثالك من قتلكم الكثير من المضطهدين كل عام وصب كم الباليا على ’

رؤوسهم، حين زاد عددهم مائة ضعف ووجدتم أنفسكم في حيرة من أمركم ال تدرون كيف 
ا تكيدون. أال فاعلم هذا علم عم  تحررون رؤوسكم من هذه الفكرة الخبيثة... تعالى أمره تعالى 

اليقين لو اتحدت كل حكومات األرض وقضت علي  وعلى كل من يحمل هذا االسم لما خمدت 
هذه النار اإللهية. بل إن أمره ليحيط عندئذ كل ملوك األرض، ال بل كل ما ُخلق من ماء 

 (8‘)لنصرتنا وخذالنهم. اوطين... وما من شيء يصيبنا من بعد إال  كان سبب  
 

وميرزا آقا الملقب  (1)ألدرنة أوعز حضرة بهاءهللا إلى النبيل األعظم اوليلة مغادرته متوجه  
ه إلى إيران لنشر أخبار حض (2)""منيبب  رته بين البابيين وتبليغ أمربالتوج 

                                                        

 .844-845انظر المجلد األول، الصفحات  (1)
 .591-800المصدر السابق، الصفحات  (2)
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ا آخر ممن كانو  اوالمساعدة في تفه مهم واعترافهم بمقامه. إلى جانب هؤالء أرسل تلك الليلة نفر  هللا 
حوله وهم: آقا محمد باقر الكاشاني، خياط باشي الكاشاني، آقا حسين النراقي، مير محمد 

بروح الفكاهة والمرح بحيث لم يتحر ج  اوآقا سيد حسين الكاشاني. كان األخير معروف   (1)،ي الُمكار 
 من الدخول بمحضر حضرة بهاءهللا وإلقاء نكتة أو تعليق يضحك حضرته. اأحيان  

ذلك ألن مجرد التفكير باالنفصال عن محبوبهم جعل أتباع  اعظيم   اليلة اضطراب  شهدت تلك ال
. إال  أن حضرته أبقى آقا محمد علي الصب اغ من يزد في اآلستانة  حضرة بهاءهللا يجهشون بكاء 

ألهمية وجود واسطة اتصال مع األحباء المؤمنين في إيران عالوة على تقديم المعونة للذين  انظر  
تلك المدينة. ظل المؤمن المذكور في موضعه نحو عامين لحين ورود آخرين حل وا محله يمرون ب

ه بعد ذلك ألدرنة والتحق بأصحابه المنفيين وعاد إلى جوار مواله من جديد.  وتسل موا واجباته. توج 
في يوم مغادرة حضرة بهاءهللا اآلستانة، وصل أحد المؤمنين المخلصين، واسمه ميرزا 

من نراق بإيران وكان قد آمن بأمر حضرة الباب في أيامه األولى. في أثناء إقامة  ام  مصطفى، قاد
فيها لبعض الوقت، ورأى  احضرة بهاءهللا بالعراق زار البالد وحظي بلقاء حضرته هناك وبقي مقيم  

ا في اآلستانة فلم تتح له إال  مناس ابهاء مواله الذي كان ما زال مستور   بة واحدة عن أعين العباد. أم 
ه إلى إيران لتبليغ أمره. صدع  فاز فيها بمحضر حضرة بهاءهللا عندما دعاه وأوعز إليه بالتوج 

 باألمر وذهب إلى آذربيجان. فيما يلي كلمات حضرة عبدالبهاء في حق هذا المؤمن البطل:
 

 ... وما أن وضع )ميرزا مصطفى( قدمه في آذربيجان حتى أخذ في تبليغ أمر هللا وكان ال
يفتأ يتلو األدعية ليل نهار ولعبت في رأسه صهباء اإليمان وهو في مدينة تبريز فهام من شدة 

وما لبث أن حضر إلى آذربيجان الوله الروحي وانكب  على التبيلغ بكل ما أوتي من قوة 
 الفاضل الكامل والعالم النحرير حضرة

                                                        

 .41انظر الفصل  (1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

 

34 

لى خدمة أمر هللا، وذلك بكل اشتياق واحدة ع ايد   االشيخ أحمد الخراساني فاتصل به، وقاما مع  
بين القوم فأدى الحال إلى قيام أهالي تبريز ضدهما  اووله وهيام. ولم يتورعا عن التبليغ جهار  

 ومعاداتهما.
قام القهارمة بإلقاء القبض على آقا ميرزا مصطفى ألنهم عرفوه في أول األمر بخصل 

عليه فما كان من المذكور إال  أن رفع شعره التي كانت غير ظاهرة لهم حال إلقاء القبض 
القبعة من على رأسه وقال ها هو شعري المجعد فال يدخلكم شك في أنني ذلك الشخص الذي 
أنتم وراءه. فأخذوه هو وذلك الشيخ العظيم وقاموا بتعذيبهما بكل شدة وفي آهر األمر أسقوهما 

ى األفق األعلى. وحدث أن قال آقا الكأس الطافحة بصهباء الشهادة في مدينة تبريز فانتقال إل
 (5‘)الشيخ. حضرةحتى ال أشاهد استشهاد  ال  لني أو أرجوك أن تقت’ميرزا مصطفى للجالد: 

 

ه الضحية نحو قبلة اإلسال اكان مألوف   لكن ميرزا مصطفى  (1).محين تنفيذ اإلعدام أن يتوج 
ر بتغيير وجهته نحو القب ااستدار متوجه   هذه هي القبلة : ’ال  لة رفض قائإلى أدرنة. وعندما ذك 

 ‘.يا بهاء األبهى’ثم صاح ‘. الحقيقية
علي نقي النيشاپوري. نفذ  ى بحياته في المناسبة نفسها في سبيل هللا كان المال  شهيد آخر ضح  

إعدام أولئك الشهداء الثالثة بأمر من السردار عزيز خان حاكم تبريز بقطع رؤوسهم في عام 
ي الميدان الذي استشهد فيه حضرة الباب. لقد خص حضرة بهاءهللا م( ف4489-4488) ه4845

ى حضرته ابن ميرزا وسم   (2).هميرزا مصطفى بعدة ألواح، كما أشار إلى استشهاده في بعض كتابات
مصطفى بعد استشهاده باسم والده. ثم أذن لذلك االبن وأمه بشرف الخدمة في البيت المبارك في 

تمرد إلى الذين نقضوا العهد و  )االبن( بهاءهللا انضم ميرزا مصطفىعكاء. لكن بعد صعود حضرة 
 حضرة عبدالبهاء. ضد

                                                        

الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. أم ا للبهائيين فهي شخص حضرة بهاءهللا أينما كان أثناء حياته. ثم بعد  (1)
 ي عكاء.صعوده حرمه األقدس ف

 .31؛ طبعة مصر، صفحة 10على سبيل المثال انظر "لوح ابن الذئب"، طبعة ألمانيا، صفحة  (2)
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من ضمنهم أخواه المخلصان ميرزا موسى، الملقب بآقا –تم ترحيل حضرة بهاءهللا وعائلته  
إلى مدينة أدرنة في شهر كانون األول الذي كان  (1)-كليم، وميرزا محمد قلي وكذلك ميرزا يحيى

األشهر برودة عرفتها تركيا لعدة سنوات. كان اسم الضابط المكلف بالرحلة علي بيك  من أشد
باثني عشر من  البيان من ميرزا آقا جان، يبدو أن حضرة بهاءهللا كان مصحوب   ايوزباشي. استناد  

( في تلك الرحلة. من بينهم كان السيد محمد اإلصفهاني سيئ الصيت الذي صارت 1أصحابه)
ة تلقي بظاللها باطراد في نفوس جماعة المنفيين. إذ جلب بنفوذه الشيطاني الكثير من روحه الشرير 

 األلم والعذاب لقلوبهم وأوقعهم في فتن وامتحانات شديدة.
يخاطب حضرة بهاءهللا في "سورة الملوك" السلطان عبد العزيز، ويتحدث عن قدومه لمدينة 

( ويذكر 3".)األرض ة التي لن تقاس به ذلة فيِبذلاآلستانة في جالل مبين، بينما رحل عنها "
كذلك بأي حال أبعدوا إلى أدرنة هو وأحباؤه وما تعرضوا له وتحملوه من مشقة وعناء في الطريق 

ولم يكن ألهلي إلى تلك المدينة وحين الوصول إليها. فيما يلي بعض من كلمات وصفه لذلك: "
"بكت علينا عيون أعدائنا  ،في هذا الزمهرير"وللذين هم كانوا معي من كسوة لتقيهم عن البرد 

 (8)ومن ورائهم كل ذي بصر بصير..."
إلى جانب كونها مأساة  امهين   اال شك في أن ظروف إبعاد حضرة بهاءهللا كانت تحمل طابع  

لإلعداد لهذا السفر الطويل الشاق.  اكافي   ابحد ذاتها. فلم تدع السلطات لحضرته أو لجماعته وقت  
خرى تمت الرحلة في شتاء شديد البرودة تجمدت فيه عدة أنهر بحيث كانوا يضطرون من جهة أ

إلشعال نار أثناء السفر إلذابة الثلج من أجل الحصول على الماء. أم ا المسافرون، وكان من بينهم 
نساء وأطفال، فلم تكن كسوتهم كافية لتقيهم شدة البرد، وقد حشر بعضهم في مركبات مخصصة 

 ئع بينما ركب اآلخرون الدواب. فيما يلي ما كتبه حضرة شوقي أفندي عن تلك الرحلة:لنقل البضا

                                                        

في جواز سفره في بغداد انتحل اسم ميرزا علي، وهو لقب جديد ُعرف به لدى السلطات في فتةرة اإلقامةة بأدرنةة  (1)
 وفيما بعد بقبرص.
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. ال  سار المنفي ون المتعبون وسط األمطار واألعاصير، وفي بعض األحيان كانوا يسافرون لي
وتوق فوا فترات قصيرة في كوچك چكمچة وبويوك چكمچة وَسلَوري وبركاس وبابا إيسكي ثم 

م(. 4485)الموافق للثاني عشر من كانون األول سنة  ه4849رجب سنة بلغوا أدرنة غرة 
عزت آقا. وبعد ثالثة  بيتونزلوا أول األمر في خان العرب وهو خان ذو طابقين يقع بجوار 

أيام خصص لحضرة بهاءهللا وأهل بيته منزل صيفي يقع في حي المرادية بالقرب من التكية 
منزل آخر يقع بجوار المسجد في الحي نفسه. إال  أنهم بعد المولوية. وبعد أسبوع انتقلوا إلى 

لوا إلى منزل أوسع يعرف ب استة أشهر تقريب   أمر هللا"، يقع على الجانب الشمالي من "يت بتحو 
 (9مسجد السلطان سليم.)

 

. وقد وصف شاهد عيان المنزل الثاني على أنه احالي   اإن المنزلين في المرادية متهدمان تمام  
و ثمانية عشر غرفة وحمام تركي. وبعد وصول أصحاب حضرة بهاءهللا بفترة قصيرة، قصر ذ

وجدت منازل لهم في مكان آخر. وشرعوا، كما وجههم حضرة بهاءهللا، بمباشرة أعمالهم في الحرف 
 والتجارة في المدينة.

سرعان ما ذاع صيت حضرة بهاءهللا بعد وصوله ألدرنة ووعى سكانها عظمته ونفذت في 
عماقهم بصمات حبه الحقيقي وسجايا شخصه السامية. فانجذب إليه علي ة القوم، بمن فيهم حاكم أ 

المدينة وكبار موظفيها، وأهل العلم والتحضر، وتبي ن لهم للتو بأنه كان مصدر كل علم ومعرفة 
من  اعند قدمي  حضرته مستنير   اوتجسيد كل فضيلة. من بينهم من أقبل إليه بخلوص نية جالس  

فيوضات الروح بين يديه. بلغ التقدير واإلجالل لحضرته بحيث حينما سار في الشوارع واألسواق 
"شيخ أفندي"، ب. لق به عامة الناس اوقلبي   اوقف الناس وانحنوا أمامه. كان احترامهم وتبجيلهم له عميق  

 وهي تسمية تنطوي على احترام كبير في ذاك الوقت.
عن ذلك ترك  ال  مجتمع بأدرنة كما كانت الحال ببغداد. بدلم يظهر حضرة بهاءهللا في ال

لحضرة عبدالبهاء تلك المخمة نيابة عنه. مع ذلك كان يزور من حين آلخر مسجدي  المرادية 
والسلطان سليم حيث أتيح لبعض األعالم المتدينين من الناس التعرف عليه وصاروا من المعجبين 

ين بعظمته. كانت تلك  به والمقر 
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مالمح حياة حضرة بهاءهللا المثيرة لالنتباه، إذ رغم تسخير الحكومة الجائرة أجهزتها القوية  إحدى
ضده، وما تسبب له من معاناة شخصية واضطهادات تفوق الحصر، فقد أظهر من أمارات العظمة 
وما أسبغ على الناس من المحبة ما جذب الكثيرين نحوه ومس أعماق وجدانهم بشخصيته 

ا وأن يتمكن مسجون منفي من إحداث أثر باق في نفوس شملت المتسامية ا لتي ال نظير لها. أم 
 العالي والداني، فإنه مما يدل على قوته السماوية، كما أنه عالمة لسلطته كمظهر كلي إلهي.

لكن رغم كل ما تعر ض له من صعاب وشدائد إثر ذلك النفي اآلخر، فإن فيض وحي حضرة 
طاع أو فتور في أدرنة. فقد شهد ميرزا آقا جان، في إحدى كتاباته بتاريخ بهاءهللا استمر دون انق

م(، بأن منذ أيام حضرة بهاءهللا في العراق 4481تشرين األول  40) ه4844جمادى سنة  49
( بل إن ذلك الفيض 4وحتى ذلك اليوم استمر نزول األلواح دون توقف من لدن سماء مشية هللا.)

نة. يتبين من مضمون تلك األلواح ولهجتها بأن ظهور حضرة بهاءهللا كان اإللهي ازداد شدة في أدر 
قد وصل إلى مرحلة جديدة وأنه قد صار، بعد تلويحاته عبر السنين السابقة عن مقامه، يدعو 

 لنفسه على أنه هو المظهر الكلي اإللهي. االمؤمنين اآلن علن  
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خاليةصفحة 
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 ﴿1 ﴾ 
  

 "سورة األصحاب"
 
 

ألصحاب" في أوائل فترة أدرنة، وكان لها أثر هام في إماطة اللثام عن مقام نزلت "سورة ا
ه هذا اللوح الطويل بالعربية، إلى ميرزا آقا مني خاطبه  (1).بحضرة بهاءهللا للبابيين في إيران. وج 

حضرة بهاءهللا في هذا اللوح باسم "حبيب" وفي موضع واحد يذكره باسم "منيب". يبدو أن ذلك أدى 
اثة في أمر هللا إلى التصريح بأن اللوح المذكور قصد به ميرزا حبيب المراغي وجاء فيه  ببعض البح 

. إال  أن من يدرس اللوح بإمعان ويأخذ باالعتبار حقائق تاريخية أخرى اذكر منيب ضمن   اأيض  
قد قام لميرزا آقا منيب الذي خاطبه باسم "حبيب". و  ال  يخرج باستنتاج ال ريب فيه بأنه كان ُمنز 

 األخير لدى استالمه اللوح بكشف مقام حضرة بهاءهللا للذين اعتبرهم من البابيين المخلصين.
ألجل تقييم أهمية "سورة األصحاب" وغيرها من األلواح األولى النازلة في أدرنة، يجب على 

ذلك ألن  المرء أن يلم  بحالة الجامعة البابية في إيران قبل إعالن دعوة حضرة بهاءهللا وبعدها.
م أفضل لكتابات حضرة بهاءهللا في الفترة المذكورة.  اإللمام بهذه الخلفية تساعد على تفه 

منذ أيام إقامة حضرة بهاءهللا في بغداد أخذت غالبية المؤمنين في إيران تتجه إلى حضرته 
الهداية. بلغ في  للعون واالستنارة ومنه نالوا اكقطب الجامعة البابية وبنحو متزايد. فإليه ذهبوا طلب  

كما سبق أن  ال  ونفوذه أعلى مستوى بحيث أحس بقوتهما حتى أعداء أمر هللا. فمث ةالروحاني قدرته
 علمنا، حدث أن طلبت منه جماعة

                                                        

 .591-800ل، الصفحات للمزيد من المعلومات عنه راجع المجلد األو  (1)
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 امن علماء الشيعة بالعراق اإلتيان بمعجزة، ولو أنه حتى ذاك الحين لم يكن قد أعلن أو ادعى مقام  
محقق بأن حضرة بهاءهللا وحده كان يمسك بزمام االقتدار والنفوذ كان من الثابت ال النفسه. إذ  

 م.4439الروحي، وكان منار الهداية للجامعة البابية بعد استشهاد حضرة الباب في عام 
كثير من المؤمنين الذين تشرفوا بمحضره في بغداد اعترفوا بمقامه في حين لم تزل شمس بهائه 

وا بقوة تأثير كل الدالئل 4النور".) كانت مستترة خلف "ألف ألف حجاب من ( وهناك آخرون اهتز 
الوفيرة على سلطنته العليا وعلمه اللدني. خالل السنوات العشر التي عاشها حضرة بهاءهللا في 
العراق، أخذ صيته باالنتشار عن طريق عودة أولئك المؤمنين إلى إيران ووصفهم، كل على قدر 

ضائله وقدراته. إلى جانب تلكم الروايات الشخصية عن حضرة فهمه، لعظمته ومدحهم وإعجابهم بف
بهاءهللا، كان هناك السيل الهادر من األلواح والكتب النازلة من قلمه مما مكن أكثرية المؤمنين من 

 تقييم مكانته الفريدة العليا التي تقلدها بينهم.
 

 حالة الجامعة البابية
 

. فكانت هناك نفوس فاسدة اادقين أو مخلصين دوم  لكن وا أسفاه على بني آدم إذ هم ليسوا ص 
أنانية تلهفت للزعامة. نفر قليل من أمثال أولئك في مختلف مدن إيران شرعوا ببث الفساد بين 
المؤمنين. ففي الظاهر اعتبروا أنفسهم من أتباع حضرة الباب، لكنهم في الواقع كانوا يعملون ضد 

من  احسود   ابالمحضر المبارك، فقط ليصبح بذلك غيور   أوامره ووصاياه. بعض منهم كان قد تشرف
بما كان لديه من صفات وقدرات  اارتفاع صيته وسلطانه. التف  أولئك حول ميرزا يحيى ال اعتراف  

، أدنى ال  عن حضرة بهاءهللا. فلم يخامر السيد محمد اإلصفهاني، مث اله بل إعراض   ابارزة، وال حب  
أثناء الجدال. في تلك  اية علمه. تأكد له ذلك عندما دحره مرار  شك حول ضعف ميرزا يحيى وسطح

درنة، استبد به الغضب المناسبات كان األخير يغضب باستمرار أمام هزيمته. ذات مرة، قبل فترة أ
 إثر
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واستخفاف السيد محمد به بحيث اشتكى لدى حضرة بهاءهللا الذي دعا السيد محمد استهزاء 
 وكه وطلب منه ترك ميرزا يحيى وشأنه.للحضور أمامه وأن به لسل

اه "رسول  مثال آخر على ذلك: كان الشيخ سلمان، الخادم األمين لحضرة بهاءهللا والذي سم 
قد سأل ميرزا يحيى أن يشرح معنى إحدى قصائد الشاعر سعدي. وافق ميرزا يحيى  (1)،"الرحمن

فهاني، بعد إطالعه على شرح على الطلب واستلم الشيخ سلمان الجواب. لكن السيد محمد اإلص
من حضرته  اميرزا يحيى، أخبر حضرة بهاءهللا بضعف ذلك الجواب وركاكته وسطحيته ملتمس  

اإليعاز للشيخ سلمان بعدم نقل مثل تلك التصريحات المضلة للمؤمنين في إيران. زيادة على ذلك 
ا كليم حيث برهن لميرزا إلى منزل آق (2)،يذهب السيد محمد، بصحبة الحاج ميرزا أحمد الكاشان

كهؤالء، منذ باكورة أيام حضرة بهاءهللا في بغداد،  ال  يحيى بأن تفسيره خاطئ. مع ذلك فإن رجا
كانوا ينشرون عن ميرزا يحيى مالحظات فيها إطراء كبير له بين جماعة البابيين في إيران. 

. وبأن كل ما كتبه حضرة روايات عن عظمته، مدعين بأنه كان خليفة حضرة الباب افأشاعوا كذب  
بهاءهللا يعود لميرزا يحيى، وبأن حضرة بهاءهللا قد اغتصب مكانته وبذلك أرغمه على االنزواء 

تبلبل عقول البسطاء من الناس، ال سيما إن كان أغلبهم لم يعرف  ابنفسه. إن دعايات كهذه دائم  
ن إقامته بالعراق كان قد أفلح في عن ميرزا يحيى. ذلك ألنه إبان السنوات العشر م اإطالق   اشيئ  

ال بأس به، حتى من المؤمنين المقيمين هناك لسنوات، لم يعرفوه.  اإخفاء هويته بحيث أن عدد  
نجده عندما التحق بركب حضرة بهاءهللا في الموصل استطاع أن يعر ف نفسه على أنه  ال  فمث

ة. لكن بالنسبة لعامة شخص غريب، ولم يعرف بعض أصحاب حضرة بهاءهللا هويته الحقيقي
 لمنحه أهمية عظيمة. االمؤمنين فإن حقيقة كونه الخليفة االسمي لحضرة الباب كان كافي  

إال  أن معظم البابيين الذين تمكنوا من لقاء ميرزا يحيى ذهلوا بما رأوا فيه من جهل وجبن. كما 
 أن هؤالء الرجال لم يساورهم شك في مقام حضرة بهاءهللا

                                                        

 .489-443راجع المجلد األول، الصفحات  (1)

 .8بعوا ميرزا يحيى. راجع الفصل أحد الناقضين الذين ات   (2)
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بأن ميرزا يحيى كان مجرد رئيس رمزي عي نه حضرة الباب بهدف تحويل  اين تمام  وكانوا واثق
ا بالنسبة لمن لم تتح لهم فرصة أو شرف المثول بمحضر حضرة  االنتباه عن حضرة بهاءهللا. أم 

 ما بلبلتهم شائعات وخالفات فيما بين البابيين بشأن مكانة ميرزا يحيى. ابهاءهللا فغالب  
ميرزا حيدر علي لألجيال القادمة صورة جلية عن الجامعة البابية في بعض لقد خل ف الحاج 

أجزاء إيران خالل الفترة األخيرة من إقامة حضرة بهاءهللا ببغداد، عقب نزول "كتاب اإليقان" بقليل. 
ح هذا الوصف ما أحدثه مؤيدو ميرزا يحيى من بلبلة واضطراب، ويلفت االنتباه لما نشروه من  يوض 

 . فيما يلي كلماته وهو يستعرض بذاكرته أوائل أيام اعتناقه الدين البابي:تلفيقات
 

الصدمات واألذى الشديد، لكنني  كبالرغم من تعر ضي لالضطهاد عدة مرات في إصفهان وكذل
باشتعالي بحب األمر وانجذابي وعشقي أللواح حضرة الباب وتواقيعه وعلى  اكنت مسرور  

ي قمت باستنساخه مرتين. وكلما قرأته زاد تلهفي لقراءته من الخصوص "البيان" الفارسي الذ
ما  ابأن مجيء "من يظهره هللا" وشيك الوقوع. غالب   اجديد. في تلك األيام كان كل واحد موقن  

كنت أقول لنفسي... لوال يأتي عهد "من يظهره هللا" بعد ظهور حضرة الباب فلن تثبت صحة 
دالئله وتبقى دون تحقق وال فائدة. أم ا شعوري تجاه أي من كتابات حضرته أو ألواحه أو 

أزل الغائب لفرق بين ما ا اإذ  : ’افلم يحمل قلبي له أي اعتبار. إذ كنت أردد معل ق   (1)لأز 
، عدا بطبيعة الحال ما اباإلضافة إلى ذلك كنت أعتبر كتاباته هراء حق  ‘ الغائب؟... (2)موالقائ

ي هي كلمات سماوية. إال  أن ضميري كان يعذ بني ورد فيها من نصوص حضرة الباب والت
بسبب خيالئي وما كنت أتصوره من أن فهمي كان فوق فهم اآلخرين. حدث بعد ذلك أن 

 وصل لوحان مباركان من

                                                        

 ميرزا يحيى. )أ. ط.( (1)

وال  ايعتقةةد غالبيةةة الشةةيعة بةةأن القةةائم حةةي لكنةةه محجةةوب عةةن أعةةين النةةاس. وكةةان األزل كةةذلك إذ عةةاش متخفي ةة (2)
 أحد! يعرف مكان إقامته

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

 

89 

باكو فروش اإلصفهاني. موآقا محمد علي ت (1)نالجمال األقدس األبهى في حق زين المقربي
 فسحرت بهما وشغفت ببياناته المباركة.

فيما بعد... جاء الحاج السيد محمد، خال حضرة الباب... في زيارة إلى إصفهان وجلب 
معه نسخة من "كتاب اإليقان"، الذي نزل إجابة عن أسئلته. وكانت نتيجة قراءتي لهذا الكتاب 

باعتقادي أن نبل  األف مرة ببيانات جمال القدم. بعدها صرت أصرح علن   اأني ازددت عشق  
، وحقيقته الفريدة التي ال ُتدانى، وقوة بيانه، وسيطرة قلمه وحججه المقنعة من حضرة بهاءهللا

ون  خوارق األمور بل إنها أول وأعظم معجزاته. لكن بعض الناس لم يرتاحوا آلرائي وكانوا يسر 
 لي بأن "كتاب اإليقان" قد كتبه أزل.

بما أن حضرة ’لي بأنه  حتى مير محمد علي العط ار، أحد المؤمنين األوائل، أتاني وأسر  
ر دوم   أو يحدد بالدقة موعد  ابقدوم "من يظهره هللا"، ولم يجعل لذلك شروط   االباب قد بش 

ظهوره. وفرض على الكل االعتراف به واإلذعان ألمره حالما ُيظِهر نفسه، وحر م السؤال 
ئل منه، واعتبر والحيطة والتردد بقبوله، وأنذر المعرضين بنار جهنم، وحر م بشدة طلب الدال

عي هذا المقام  جناب بهاءهللا"من يظهره هللا"، فإن كل هذه قد أغرت ل اوعبد   انفسه مبشر   ليد 
ن  النفسه. فقد سجن أزل وأحيان   هذه اإلجابات  جناب بهاءهللاقام بجلده ليجيب عن أسئلته. دو 

يابة عن أزل وأسر مرتين من بغداد إلى إصفهان ن (2)دثم نشرها باسمه. لقد سافر السيد محم
 ‘للمؤمنين بما يعانيه من عزلة وإجحاف!

كانت دهشتي بال حدود لدى سماعي بذلك. فقلت أنه محال ولم أسمع قط هراء أو 
ادعاءات باطلة كهذه. ذلك ألن كلمات "كتاب اإليقان" وعباراته تتميز بذاك األسلوب المعروف 

 وبالغة... اأم ا كلمات أزل فتفتقر عمق   بالسهل الممتنع، أي سهل الفهم ولكن صعب المحاكاة.

                                                        

 .88انظر المجلد األول، الصفحة  (1)

 السيد محمد اإلصفهاني. )أ. ط.( (2)
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فضاقت أمامي مدينة إصفهان، وبات أصدقائي  اثم سرعان ما تبي ن بأني صرت معروف   
 (8يتجنبونني.)

 

قرر الحاج ميرزا حيدر علي االبتعاد والعزلة لمدة أربعة أشهر. أخذ معه أربعة كتب هي  اأخير  
عن الناس كافة. يواصل  او"اإليقان" وأقام في مكان بعيد   و"البيان" (1)""القرآن الكريم" و"المثنوي 

 روايته بقوله:
 

وفي النهاية أدركت بأن االنزواء عمل وحشي وضياع للعمر. ومن ابتغى رضاء هللا وهداية 
ي بأنانيته. في تلك األثناء كنت أترقب مجيء المظهر الكي اإللهي،  الخلق إليه يجب أن يضح 

ينما تحققت لي بوضوح حركات التدليس والدسيسة واألكاذيب التي كان باسم "من يظهره هللا"، ب
 مير محمد علي والسيد محمد. فقررت والحالة هذه مغادرة إصفهان. يقوم بها كل من

إال  أني في الوقت ذاته كنت  (2)،قللتشرف بمحضر نير اإلشرا اولو أني كنت متلهف  
اللذين كانا موجودين بكربالء  (3)يرجب عل أخشى مالقاة هذين المنافقين السيد محمد والمال  

وبغداد لئال تتأثر روحي وضميري بكيفية ما بخبثهما. لذا بقيت لفترة خمسة أو ستة أعوام 
 اأحيان   ال  أطوف أرجاء إيران... تمكنت بصعوبات ومشاق جمة من زيارة عدة أماكن، راج

ثت عن ظهور حضرة أخرى، لكني خالل كل ذلك كنت في غاية الس اأحيان   اوراكب   عادة. تحد 
الباب في كل مكان وبشر ت بقرب ظهور "من يظهره هللا". قمت بذلك رغم ما واجهته في عدة 

 مدن من اضطهاد وضرب وسجن...
في شيراز التقيت بالحاج السيد محمد، خال حضرة الباب، وبعض المؤمنين اآلخرين... 

أزل... يء "من يظهره هللا". لم يرد ذكر وجميعهم كانوا مشتعلين بمحبة حضرته ومتلهفين لمج
البيان" وغيره من "كان المرحوم آقا سيد عبد الرحيم اإلصفهاني قد جمع بعض المقتطفات من 

 كتب

                                                        

 لجالل الدين الرومي. (1)

 حضرة بهاءهللا. )أ. ط.( (2)

 أخ زوجة حضرة الباب الثانية، ومن أتباع األزل. (3)
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 "البيان"، كان هو مقصود جل جاللهحضرة الباب استند عليها في إثبات أن حضرة بهاءهللا، 
ال روح. لكن بعض الناس اعترضوا وموعوده، وبأن أزل كان مجرد اسم بال رسم، كالجسد ب

بعد استشهاد حضرة ’على تصريحاته تلك واستنكروا آراءه. اعتاد أن يلقي علينا الرواية التالية: 
، سافرُت من إصفهان إلى طهران بهدف معين هو االجتماع االباب حينما أصبح أزل معروف  

ور... الذي زي نت باسمه كتب به. في السوق التقيُت بحضرة بهاءهللا، مشرق الوحي ومكل م الط
خلف سبعين ألف  احضرة الباب وألواحه. كان لقائي بحضرته حينما لم يزل كان بهاؤه مستور  

بأن  احجاب من النور. بادرني بالسؤال فيما إذا قدمت لزيارة أزل. فرددت باإليجاب... هذا علم  
بما ظهر منه من جالل في بدشت. هناك تمكنت من اإلقرار  اسبق لي التشرف بمحضره سابق  

وعظمة ووحدانية وفردانية ونبل عن طريق الكيفية التي الحظت القدوس والطاهرة ينحنون بها 
ألنه اشتهر بأنه  ابأعمال أزل وأفعاله، مع ذلك اعتبرت اللقاء به، نظر   اأمامه. علمت أيض  

هللا إلى منزله. خليفة اسمي لحضرة الباب، بمثابة تقر ب إلى هللا. فذهبت بصحبة حضرة بهاء
ز الشاي. ظل واقف   في المحضر المبارك الذي  اطلب إحضار الشاي، فأتى أزل بالسماور وجه 

كان يجري من لسانه سلسبيل الحكمة والعرفان. بعد شرب الشاي قام حضرة بهاءهللا واستدار 
ه إلى حرم الدار الداخلي. بعد أن جل‘‘لقد جاء للقائك’’: ال  نحو أزل قائ س أزل ، ثم توج 

 (5)‘انحنيت له وأبديت احترامي ووالئي، إال  أنه لم يكن لديه ما يقوله لي.
 

دام الخالف بخصوص مكانة ميرزا يحيى طوال فترتي  بغداد واآلستانة. في أثناء ذلك لم يتحد  
لسالمته  امنصبه أحد كرئيس اسمي بعد حضرة الباب، وظل يالزم حضرة بهاءهللا ويقيم بقربه تأمين  

طاء القلب بصفة نهائية حول هذا ولم ينجِل ضباب الشك عن بصائر بعض المؤمنين بسهو. 
أزل إال  بعد تمر ده ضد حضرة بهاءهللا في أدرنة، ذلك الشك والبلبلة اللذين كانا يالزمانهم موقف 

 حتى ذلك الوقت.
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م يط لع أم ا إعالن حضرة بهاءهللا في حديقة الرضوان فكان لنفر قليل من أصحابه فقط. ول
معظم البابيين على أخبار ذلك الحدث التاريخي حتى وقت الحق. وفي "سورة األصحاب" وألواح 

. لقد شارك ميرزا آقا منيب اأخرى تعود ألوائل األيام هناك تتجلى بوضوح دعوة حضرته ومقامه علن  
وصف الحاج ميرزا حيدر علي، الذي ترك  مهذه السورة الهامة مع عدة نفوس. كان من بينه

 مشاعره حين قراءته لتلك السورة للمرة األولى بهذه العبارات:
 

. وكان قد استلم "سورة افيها أيض   ا... موجود  (1)روصلت طهران عندما كان ميرزا آقا مني ...
لمعرفته باعتقادي واطمئنانه إلى  افي حقه. استناد   رب األرباباألصحاب" التي نزلت من قلم 

ر جمال القدم... دعاني ثم سل مني السورة بسرية ألقرأها. أحسست شط اأن قلبي كان متوجه  
وأنا أتلو كل آية كأني أعر ج إلى عوالم من المسرة واالطمئنان وتتفتح في باطني أعماق جديدة 
من اليقين والتبصرة. بعد قراءة بضعة آيات مباركة بسرور عظيم، سألت ميرزا منير عما إذا 

أم أزل خدع السيد محمد، أم أنهما قد اتحدا لمجرد اإلنكار كان السيد محمد قد خدع أزل 
واإلعراض عن حضرة بهاءهللا وبذلك سلكا درب العناد والعداء ضده. فرح ميرزا منير لدى 

إن عداءهما لجمال القدم هو سبب اتفاقهما. فكل منهما يخدع : ’ال  سماعه ما قلت وعانقني قائ
 ‘لعداء.اآلخر في سبيل قيامهما على البغضاء وا

لقد أشعلت "سورة األصحاب" نار العشق في أركاني، بحيث بقي أثرها حتى اآلن بعد 
ورغم تقدمي في العمر وظهور عالماته من خمول وتيب س وبرودة، فإني  امضي خمسين عام  

رت مشاعري في ذاك اليوم، أجد نفسي وقد غمرت  متى قرأت هذه السورة المباركة أو تذك 
 (1حالة سكر وهيام وحيرة.)بسرور يجنح بي إلى 

 

ره  يخاطب حضرة بهاءهللا ميرزا آقا منيب في "سورة األصحاب" بكلمات المحبة والتشجيع. ويذك 
 بأيام رحيله مع مواله، حينما استدل بخلوص قلبه

                                                        

 منيب. )أ. ط.( (1)
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وتفت ح بصيرته على حقيقة أمره واالعتراف به. ثم يأمره بأن يشكر هللا الذي أخرجه من ظلمة الجهل 
يدعوه قبل كل شيء ألن ينقطع عما في السموات  ايه بالغ الفضل والعطاء. وأخير  وأنعم عل

 واألرض. ثم القيام بعزم وثبات تام ين على توعية أهل "البيان".
عندما ننظر إلى حالة الجامعة البابية في تلك الفترة، ندرك مدى جسامة المهمة التي أوكلها 

. أال وهي توعية تلك الطائفة إلدراك ضرورة تغيير وجهتها حضرة بهاءهللا لمنيب وغيره من المبل غين
لها إلى جامعة عالمية مقدر لها مع حلول الوقت المناسب أن تضم البشرية كلها  بل وتحو 
وتحتضنها. كان إعالن مقام حضرة بهاءهللا على أنه هو "من يظهره هللا" في مجالس األحباب 

منذ بزوغ فجر أمر هللا قبل ذلك بعشرين سنة. لكن  امحور اهتمامهم وأكثر األحداث إثارة وتحدي  
القيام بمواجهة العناصر المريضة داخل الجامعة البابية يتطل ب شجاعة كبيرة، وهداية النفوس 
الطيبة والقلوب النقية تتطل ب حكمة بالغة. لذا فقد من  حضرة بهاءهللا بهاتين العطيتين على رسله 

 بهاتين السجيتين. إلى إيران إذ أوحى لهم وزي نهم
يروي فيها مشاعر الهياج واهتزاز العواطف لدى  (1)رفيما يلي شهادة بقلم الشيخ كاظم سمند

المؤمنين حينما تليت على أسماعهم "سورة األصحاب". كان هو ممن حظوا بمخاطبة حضرة 
 مسقط رأسه.بهاءهللا لهم في تلك السورة، وعليه أرسل له منيب نسخة منها وصلته في مدينة قزوين 

 

أمام هودج  اكان )منيب( قد رافق حضرة بهاءهللا من بغداد وكان في الليالي يحمل سراج   ...
حضرته. استمر بمعيته حتى اآلستانة حيث عاد منها وفق تعليمات حضرة بهاءهللا إلى إيران. 

التي التزم منتهى الحكمة في تبليغه أمر هللا، إلى أن وصلت "سورة األصحاب" إلى طهران و 
عن أمر هللا. سرعان ما  انزلت باسمه. بعد ذلك وبإجازة حضرة بهاءهللا رفع الحجاب تدريج  

 انتشر

                                                        

 لدات التالية مزيد من المعلومات عنه.أصبح من المؤمنين البارزين وأحد حواريي حضرة بهاءهللا. في المج (1)
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متجددين. فقام كل واحد من رقاده ليعبر  اوحماس   االنبأ كنفخة الصور وبعث في المؤمنين اهتزاز  
 بما يبذله من مجاهدة حقة واستقصاء جاد. االدقيق مستعين   (1)طذاك الصرا
ا وصلت نسخة من هذه السورة مدينة قزوين )وفيها ُذِكر هذا العبد القاصر ضمن عندم

)فيما بين أفراد الجامعة(.  اشديد   اوخلقت اضطراب   اعظيم   اغيره من المؤمنين(، أثارت هياج  
فُعقدت عدة مجالس جرت فيها إيضاحات وشروح عن الموضوع. وبعد المناقشات واألحاديث 

لمقدسة )الكتب واأللواح(، تمكن كل واحد، بكيفية وطريقة ما، وبعون هللا والرجوع إلى اآلثار ا
 (3من االهتداء )للحقيقة( والوصول لشاطئ الطمأنينة والثبات.)

 

"سورة األصحاب" واأللواح األخرى المنزلة في هذه الفترة، لوهكذا وبواسطة التأثير الخالق 
د مخلصة متفانية، سارت الجامعة في طريق البرء ونتيجة لما بذله بعض المبل غين البارزين من جهو 

والشفاء، عبر إيران كلها، مما أصابها من خبث وعلل أوجدها ميرزا يحيى وأعوانه. لقد تطلب األمر 
قبل أن يتمكن أحباء حضرة بهاءهللا وأبطال أمره الشجعان من إزالة ما  ال  طوي اووقت   اكبير   اجهد  

عشر  ةليط اتمفتريم من تأثير شيطاني، وتلفيقات وأكاذيب و تلوثت به أذهان البابيين ونفوسه
م، ما بين عامين وثالثة أعوام، انضم 4481سنوات. استغرقت تلك العملية، التي بدأت في عام 

 خاللها معظم البابيين في إيران إلى جامعة االسم األعظم.
ي ظل أمر حضرة للحاج ميرزا حيدر علي مالحظة طريفة حول عدد البابيين الذين دخلوا ف

 واألئمة األطهار قد  ابهاءهللا. فهو يشرح بقوله أن محمد  

                                                        

، ولةةن يةةتمكن مةن النجةةاة سةةوى مةن يةةتمكن مةةن ايعتقةد فةةي اإلسةالم أنةةه فةةي يةوم الحسةةاب سةةُيمد  جسةر طويةةل جةد   (1)
عبةوره. وهةةذا الجسةةر حسةب االعتقةةاد الشةةائع أحةد  مةةن السةةيف وأحةةر  مةن النةةار وأدق  مةةن شةعرة. وهةةذه كلهةةا تةةدل 

اإللهةي سةُيمتحن كةل النةاس بشةدة والةذين ينجحةون فةي االمتحةان سةيتمكنون مةن على أنه بمجيء المظهر الكلي 
 الفوز بلقائه دون غيرهم.
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عسى أن تثمر وتؤتي أكلها بظهور القائم  (1)ةسنة قمري 889أم ة اإلسالم ورعوها لمدة هدوا 
ومع ذلك لم يؤمن به  ه4889الموعود. ولم ا جاء حضرة الباب، الذي كان ثمرة اإلسالم، في سنة 

لمدة  "البيان"، فإن حضرة الباب على نقيض ذلك، هدى أهل ائة ألف مسلم تقريب  سوى واحد لكل ما
ز انتباههم  ر باستمرار بمجيء "من يظهره هللا"، وهيأ أتباعه لظهوره، ورك  ست سنوات. كما أنه بش 

عندما أظهر  اعلى عظمته وبهائه، وزرع بذرة حبه في قلوبهم وسقاها من سلسبيل كلماته. أخير  
هللا أمره، دخل فيه وأقبل إليه قرابة تسعة وتسعين بالمائة من مجموع ملة حضرة الباب، حضرة بهاء

 وواحد بالمائة منعوا أنفسهم من دخول فسطاط بهائه بسبب طموحاتهم األنانية.
منيب والمبل غين اآلخرين الذين بعثهم حضرة بهاءهللا إلي إيران إبان السنين األولى  كانت مهمة
، تهدف بصفة رئيسة إلى تبليغ الجامعة البابية. كما أن "سورة األصحاب" نفسها لمكوثه في أدرنة

منهم باالسم في هذه السورة التي يكشف  ا، إذ خاطب حضرة بهاءهللا عدد  اخاطبت البابيين أساس  
ر به حضرة الباب.  اطبق   اإلهي   اكلي   افيها عظمة مقامه وجالله ويعلن عن نفسه بجالء مظهر   لما بش 

وذلك بقيامه وظهوره  (2)عالسورة نفسها يعلن تحقق نبوءة حضرة الباب الخاصة بسنة التس وفي
منيب للقيام بتبليغ هذه  ثم يدعو (3).ر. كذلك يصرح أن بظهوره قد تحققت نفخة الصو اشخصي  

 البشارة بشجاعة وإيمان.

                                                        

كةةان األئمةةة هةةم قةةةادة اإلسةةالم الروحيةةون ومفسةةرو تعاليمةةةه. تةةوفي آخةةر إمةةام سةةةنة  بعةةد وفةةاة الرسةةول محمةةةد  (1)
ةةه889 مةةن ذاك المنتظةةر بعةةد ألةةف عةةام لالعتقةةاد البهةةائي، هنةةاك آيةةة قرآنيةةة أنبةةأت عةةن مجةةيء القةةائم  ا. وطبق 

 (3ية اآل ،سورة السجدة ،م(. )القرآن الكريم4411) ه4889التاريخ، أي 

م، عةةام بعثةةة حضةةرة بهةةاءهللا بنةةزول الةةوحي فةةي سةةجن سةةياه چةةال بطهةةران. راجةةع المجلةةد األول، 4438-4435 (2)
 .4الفصل 

ظهةةور  ال يةوم القيامةة. وتفسةر النبةوءة بأنهةاُيعتبةر الةنفخ فةي الصةور مةرتين حسةب النبةوءات اإلسةالمية مةن أعمة (3)
 حضرة الباب وحضرة بهاءهللا.
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كحضرة الباب، وأن يبي ن حضرة بهاءهللا في هذه السورة ألهل "البيان" بأنه في جوهر حقيقته 
حقيقة حضرة الباب عينها قد ظهرت من جديد. وعليه فإنه يؤن بهم لعماهم عن عرفانه في ظهوره 
الثاني، ويلومهم لفشلهم في إدراك اإلبداع والقوة التي تنبعث مما نزل من قلم وحيه في حين الذي 

عون بأن كلمات حضرة الباب كانت بحد ذاتها حجة إلثبات أحقية رسال ته، ويحذ رهم بأنهم طالما يد 
 أعرضوا عنه فإنهم قد أعرضوا عن كل الظهورات السابقة بما فيها ظهور حضرة الباب.

يبلغ بيان قلم حضرة بهاءهللا أوج روعته وتأثيره عند إشارته ووصفه لعظمة ظهوره. فإن جمال 
 ااألصلية كفيل حق   بيانه عند تمجيد مقامه يتحدى الوصف. بل إن مجرد تالوة هذه الفقرات باللغة

بإيقاد نار في قلب أي إنسان مخلص طيب الفطرة، وتجعله يقر بأن ما من رجل مهما بلغ من 
 العظمة، يستطيع أن يأتي بكلمات بمثل هذه القوة التامة والطبيعة السامية.

ففي بالغة ال ُتدانى يعلن حضرة بهاءهللا بأن شمس ظهوره قد أشرقت في قطب اإلمكان وتنير 
ائها كل العالم لكن معظم الناس عمي ال يبصرونها. كما يعر ف نفسه على أنه مالك األمم بضي

عجز كل الناس عن النيل من  اومظهر هللا نفسه، ويعلن استقراره على عرش المجد، ويصرح مؤكد  
سلطنته، ويقرر بأن العالم ليس إال  حفنة تراب في تقديره، وأن كلمة واحدة منه أحلى مما نزل في 
ملكوت األرض والسماء، ويثني على المؤمنين الحقيقيين الذين فازوا بالورود في محضره وشهدوا 

 نزول آياته.
 

 مقام حضرة بهاءهللا
 

هناك العديد من األلواح التي أعلن فيها حضرة بهاءهللا عن مقامه بعبارات مماثلة. وقد أورد 
 نها ما يلي:حضرة شوقي أفندي في بعض مؤلفاته العديد منها ونقتبس م

 

الذي ُسم ي في التوراة بيهوه وفي اإلنجيل بروح الحق وفي الفرقان  ]حضرة بهاءهللا["إنه هو 
 بالنبأ العظيم."
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 "لواله ما أرسل رسول وما نزل كتاب يشهد بذلك كل األشياء."
 

 كالم هللا ولو انحصر بكلمة ال تعادلها كتب العالمين.""
 

من العلم على  الى سن البلوغ، وإال  لفتحنا أمام وجه العباد باب  "إن أكثر الناس لم يصلوا بعد إ
أنفسهم بهذا الفضل الجاري من قلمنا أغنياء عن كل  كل من في السموات واألرضشأن يجد 

 عرفان سوى عرفان هللا والستووا على عرش االطمئنان المقيم."
 

بخط أبهى أن يا مأل  "قل تاهلل قد رقم قلم القدس من رحيق المسك على جبيني البيضا
األرض والسماء إن هذا لهو المحبوب الذي ما شهدت عين اإلبداع مثله وال عين االختراع 

ت بجماله عين هللا الملك العزيز الجميل."  شبهه وإنه لهو الذي قر 
 

"لن ُيرى في هيكلي إال  هيكل هللا، وال في جمالي إال  جماله، وال في كينونتي إال  كينونته، وال 
ي ذاتي إال  ذاته، وال في حركتي إال  حركته، وال في سكوني إال  سكونه، وال في قلمي إال  ف

 قل لم يكن في نفسي إال  الحق، ولن ُيرى في ذاتي إال  هللا." .قلمه العزيز المحمود
 

 "قل إن روح القدس قد ُخِلق بحرف مما نزل من هذا الروح األعظم إن أنتم تفقهون..."
 

رى لو نلقي على الكائنات كلمة منه ليوقنن كل بظهور هللا وعلمه ويطلعن "ولنا علم أخ
عن علم األولين واآلخرين.  ابأسرار العلوم كلها ويبلغن إلى مقام الذي يشهدن أنفسهم غني  

منها  امنها وال الناس يستطيعن أن يسمعن ذكر   اولنا علوم أخرى التي ال نقدر أن نذكر حرف  
 (8هللا العالم الخبير.") كذلك نب أناكم من علم

 

رها سوى الذين عرفوا مقامه وأيقنوا بأن المظهر اإللهي  إن بيانات حضرة بهاءهللا هذه ال يقد 
وحده هو الذي يمثل الربوبية في هذا العالم. فهو يكشف عن الصفات اإللهية من كافة الوجوه 

 ولذلك فإن مقامه أسمى بكثير من عالم
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عالم اإلمكان عدم  اك مجال للمقارنة بين الخالق والخلق. بل في الواقع إناإلنسان. كما إنه ليس هن
ا ما سواه  صرف بالمقارنة مع مجد المظهر اإللهي. فهو وحده أهل لثناء نفسه وتمجيد فضائله. أم 
فليس من يستحق التمجيد. ذلك ألن مقام اإلنسان هو العبودية، وعليه فهو غير مستحق ألن ُيذكر 

قدرة الحق وجالله. فكما أن جمال المخلوقات وألوانها وحياتها في هذا العالم  في محضر مظهر
من أثر أشعة الشمس، كذلك فإن كماالت اإلنسان وفضائله تظهر وتسطع بفضل هللا  ال  مستمدة أص

 المظهر اإللهي.
مع أن ظهور حضرة بهاءهللا من العظمة بحيث يفوق الوصف، ومقامه من الجالل والمجد 

لذلك كتب حضرة  ايحد، إال  أنه ينبغي أال  يختلط ذلك مع هللا، ذات الغيب المنيع. إيضاح   بحيث ال
 شوقي أفندي ما يلي:

  

فمظهر األلوهية المنعوت به ذلك الكائن العظيم )بهاءهللا(، وكامل األسماء والصفات الظاهرة 
بأي حال من  في شخصيته الجليلة يجب أن ال ُيساء فهمها، وال أن تحر ف عن حقيقتها

األحوال. ألنه إذا كنا مخلصين لديننا فيجب علينا أن نعرف بأن الهيكل اإلنساني الذي ُجعل 
في مقام هو غير مقام )روح األرواح( و)جوهر  اواسطة لحمل هذه األمانة الثقيلة يظل دائم  

في ذكر  الجواهر( بمعنى أن ذات الحق الذي ال ُيدَرك وال ُيرى والذي مهما أطلقنا ألسنتنا
ألوهية مظاهره على األرض ال يمكن بأي حال أن تتجسد ذاته المنزهة، وأن الغيب البحت 

أن هللا الذي يكون على هذه  االمنيع الذي ال ُيدَرك ال يمكن أن ُيحد في حيز كائٍن فاٍن. ويقين  
ن ، وإنه لماالصورة من التجسد يجب على ضوء تعاليم بهاءهللا أن ال يظل في الحال إله  

السخف والوهم الواضح القول بتجسيد األلوهية الذي يغاير ويتنافر مع مبدأ العقيدة البهائية. وال 
التجسد –عن القول بمبدأ ألوهية الكون غير المقبول. وهذان المبدآن  ايقل  هذا القول وهم  

ي قد دحضتهما بيانات بهاءهللا وبينت فسادهما وبطالنهما. فالذي أعلن ف -وألوهية الكون 
مقامات متعددة وبيانات شتى أن كالمه )صوت الحق ونداء هللا نفسه( تفضل في "كتاب 

 اإليقان" بقوله األعز: )بديهي لكل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

 

99 

نعت جسماني  قلب بصير منير أن هللا الجوهر الذي ال ُيعَرف والكينونة المقدسة منزه عن كل
لية جوهره، ويكون بمثل ما في أز  اوعن الصعود والنزول والخروج والحلول... فإنه كان محتجب  

في حقيقته عن األنظار... وإنه منزه عن االنفصال واالتصال والقرب والبعد...  اقد كان مخفي  
 هذه شهادة عن هذه الحقيقة(. -وكان هللا ولم يكن معه من شيء

وفي مقام آخر عن األلوهية يتفضل بهاءهللا بقوله عز بيانه )من األزل الذي ال ُيعَرف 
إلى األبد في سر جوهره الذي ال  افي حقيقة ذاته العليا، وأنه ال يزال مخفي   امحتجب   كان هللا

ُيعَرف... فقد انصعق عشرات اآلالف من األنبياء كٌل كان موسى في سيناء البحث عن 
صوت هللا الناهي، إنك لن تراني، بينما ربوات المرسلين كٌل كان كالمسيح في عظمته قاموا 

سة مرتاعين لصوت المنع )إن كينونتي لن تعرفها(. ويتفضل بهاءهللا في على عروشهم المقد
، كلما أحاول أن أسبر امذكور   اإحدى مناجاته بقوله األحلى )ما أعظم حيرتي وأنا لست شيئ  

عند تصور بدائع صنعك وقدرتك!( وفي مناجاة أخرى  اعمق علمك وتذهب جهودي عبث  
لهي إذا أنظر إلى نسبتي إليك أحب بأن أقول في يا إ) ال  صدرت بخطه الشريف يتفضل قائ

 (9)!(كل شيء بأني أنا هللا وإذا أنظر إلى نفسي أشاهدها أحقر من الطين
 

من أجل إدراك دعاوى حضرة بهاءهللا وتقديرها حق قدرها، فإنه من الضروري اإلحاطة بمفهوم 
صر آلخر. لكن لسوء الحظ "المظهر اإللهي" وعرفان وظيفة ذلك المظهر الذي يأتي للعالم من ع

فنحن نعيش في عصر انتشر فيه اإللحاد عبر العالم كله مما جعل هذه المهمة صعبة. فنجد 
رؤساء الدين قد شوهوا جوهر الدين وكسفوا نوره بحيث باتت أعداد متزايدة من الناس، طيبو القلوب 

ن، بينما أغلب الذين في غالبيتهم، متحررون من الوهم، يلتحقون بصفوف الغنوصيين والملحدي
عون اإليمان باهلل غير واثقين مما ينطوي عليه اعتقادهم. أم ا هللا، كإله واحد قادر ال شبيه وال ند  يد 
له، الذي فاضت بحمده ومدائحه كافة الكتب المقدسة، فهو اآلن إم ا منسي  مغمور في الكنائس 

شتى الطرق من قبل القلة الذين وأذهان الناس أو قد صار موضع جدل ونقاش، يحار في وصفه ب
 ما يزالون متمسكين
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في عصرنا هذا تحمالن مدلوالت  بدياناتهم القديمة المنقسمة المتفرقة. وأصبحت كلمتا "هللا" و"الدين"
لحقيقة أن رؤساء الدين أنفسهم قد تسببوا في طمس نور الدين الحق بممارساتهم  اغريبة، وذلك نظر  

أحد علماء أمر هللا الكبار، في بيت من  (1)،ح. وكما قال عزيز هللا مصباالفاسدة وتشويههم للحقائق
 أبيات شعره المتميز بالعمق والبساطة ضمن مجموعة أشعاره وتأمالته النفيسة:

 

 (4.")الما دعا الفالسفة الدين وهم   االمطارنة أوهامهم دين   "لو لم يدعُ 
 

 :موضع آخر كتب يقول وفي
 

تعل ق قلبه بصنم، وهناك من يسجد لصنم في حين أن قلبه ثمل بخمر  "هناك من يعبد هللا رغم
 (0وحدانية هللا.")

 

لقد حذ ر حضرة بهاءهللا في كثير من ألواحه من أن قوى اإللحاد والالدينية ستعم الدنيا قبل 
 االستتباب التام ألمره في األرض. فيما يلي إحدى بياناته بهذا الخصوص:

 

دواؤه الناجع. إن صدأ اإللحاد  في كل بلد على شأن ال يعيده إال  "إن جوهر اإليمان يموت 
 (49ينخر في عظام البشر هل لغير إكسير أمره أن ينظ فه ويحييه؟")

 

لم تنأ اإلنسانية فقط عن صراط اإليمان وتهيم في ضالل الغي والكفر، بل قد قطعت حبل 
 .اتام   االوصل بالدين قطع  

مؤسسي أديان العالم الكبرى. لكن إحدى أعظم  (2)،ةهر اإللهيإن لب الدين يتمحور حول المظا
العقبات التي تحول دون إقبال الناس واعترافهم بهم هو أنهم يظهرون كأناس عاديين خالين من 
العلوم المكتسبة والسلطة الدنيوية. فلما رأى الناس ضعفهم وذلتهم الظاهرة هذه جنح أغلبهم نحو 

 إنكارهم واإلعراض عنهم.

                                                        

 .58انظر الصفحة  (1)

 المجلد األول: "المظاهر اإللهية". اانظر أيض   (2)
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هياكلهم البشرية. هذه   الذين أوتوا بصائر روحانية تمكنوا من مشاهدة سر العظمة المستورة خلفإال  
سن ة هللا التي بها يفرق بين الخير والشر في هذه الدنيا. إن أحد المبادئ المسي رة في الخليقة هي أن 

رفان المظهر اإللهي، لذلك. وأعظم عطية هي ع ااإلنسان لن ينال عطايا هللا ما لم يكتسب استعداد  
وهذا ليس بعطاء ُيمنح لإلنسان دون مقابل، بل عليه أن يسعى لنيله بواسطة تطهير مرآة قلبه 
عوا، على عكس ما  لتنعكس فيها شمس الحقيقة. إن الظروف الشخصية لمظاهر أمر هللا، الذين اد 

ألرض، تصبح علة ظهروا عليه من افتقار لكل عظمة أو تفوق دنيوي، بأنهم خلفاء هللا في ا
 إعراض المنكرين عن اإليمان بهم.

 يصرح حضرة بهاءهللا في أحد ألواحه:
 

"إن سماء الحقيقة قادر ومقتدر أن يرسل كافة الناس من شمال البعد والهوى إلى يمين القرب 
. ولكن مقصده تعالى صعود األنفس الطيبة لو شاء هللا ليكون الناس أمة واحدةواللقاء. 

مجردة التي وردت بفطرتها األصلية على شاطئ البحر األعظم حتى يفصل طالبي الوالجواهر 
ر األمر  عن العاكفين في أمكنة الضالل واإلضالل ويتميزون عنهم. الجاللذي  جمال كذلك قد 

 ...من قلم عز منير
وكذلك فإن سبب عدم ظهور مظاهر العدل ومطالع الفضل بأسباب القدرة الظاهرية 

على ما كان ، كانت شؤونات الفصل والتمييز، إذ إنه لو يظهر جوهر القدم والغلبة الملكية
لإلنكار واإلعراض والنصعق جميع ألحد وتجل ى بكامل بهائه لما كان هناك مجال  عليه

كيف يفصل في هذا المقام بين  ا. إذ  االموجودات من مشاهدة أنواره بل ألصبحت فناء محض  
 (44المقبل إلى هللا والمعرض عنه؟")

 

( بأن لو شاء المظهر اإللهي لتمكن بكلمة واحدة من 48ويشهد حضرة بهاءهللا في لوح آخر)
قهر العالم وامتالك قلوب كل سكانه. ولو حصل ذلك ألقر  كل واحد بأحقيته، لكن لن يكون هناك 

رق فضل في اعتراف كهذا. يبي ن حضرته بأن هللا يمتحن أفئدة عباده ليمي ز الطيب من الخبيث ويف
 الحق عن الباطل.
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ومجده واقتداره  بالكشف عن آيات عظمته اقوم مظاهره )رسله وأنبياؤه( أحيان  يلذلك  اوتحقيق  
أخرى. فهناك دالئل تشير إلى حقيقة أن حضرة بهاءهللا، في مناسبات  اويمسكون عن ذلك أحيان  

ك كامتحان لمن كان يعنيه عديدة، تعم د إخفاء آيات وبراهين علمه وقدرته المحيطة بالعالمين وذل
أمام مجده وعظمته بحيث يبدو للذين عميت أبصارهم كإنسان  ااألمر. وكأنه كان يسدل حجاب  

 عادي.
إن االمتحانات التي تصاحب مجيء المظهر اإللهي هي من الشدة والجسامة بحيث يجد حتى 

عوا الوالء ألمره أنفسهم غير قادرين على  مواجهتها وتحم لها، فيذبل أولئك الذين اعترفوا به واد 
إيمانهم وينعدم في النهاية. وهناك آخرون يدفعهم الغرور والطموح ابتغاء ما للمظهر اإللهي من 

. بعض األشخاص المشهورين ممن اتصلوا بحضرة بهاءهللا وشهدوا بعظمته، سعوا سطوة وغلبة
 من منجزات شخصية.واهمين لالرتقاء إلى مقامه. إن علة عماهم أنهم افتخروا بما حققوه 

ر للمظهر اإللهي ممتنع اإلدراك من قبل اإلنسان العادي. فهو )المظهر(  إن المقام الذي ُقد 
يعيش في عالم أسمى من كل الكائنات. لكنه حين إظهار نفسه للبشر، ال مفر له إال  إبالغ رسالته 

نسان عادي خال من خوارق نه بسبب قيامه بذلك ُينظر إليه كإإ بلغة القوم )المرسل إليهم(. إال  
 القوى السماوية.

أال وهي أن  ،( بأن الناس مبتلون بعلة صعبة الشفاء45يذكر حضرة بهاءهللا في أحد ألواحه)
 الهم. فهم يقي مونه وفق   امن الفهم والمعرفة يعتبرون المظهر اإللهي مشابه   ايسير   االذين اكتسبوا شيئ  

مه. يؤكد حضرته أن هناك العديد من الناس في هذا اليوم لمعاييرهم ولذلك يفشلون في تقدير مقا
مصابون بهذا الداء. ولذا فإنه يدعو هللا ليزيل عن بصائرهم ذلك الحجاب حتى يعرفوا قدرهم 

 ويتمكنوا من التمييز بين حقيقة أمره وشؤون غيره من العباد.
ذا اليوم سوى حبه ففي "سورة األصحاب" يصرح حضرة بهاءهللا بأنه لن ينفع اإلنسان في ه

إياه. لكن هذا الحب ال يمكن خلقه في أفئدة البشر إال  إذا تجردوا عن كل األشياء. حينئذ فقط، 
 يؤكد حضرته، تضيء قلوبهم أنوار جماله الساطعة. وفي "الكلمات المكنونة" يبي ن ذلك:
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 "يا ابن الروح
 (41").اقديم   ال  أز  اباقي   اائم  د التملك ملك   امنير   احسن   اجيد   افي أول القول املك قلب  

 

البابيين في "سورة األصحاب"، يحذ ر حضرة بهاءهللا بقوله أن ليس اليوم يوم السؤال،  امخاطب  
عن أعين الخلق منذ األزل. كما يؤن بهم لتوق فهم عن االعتراف بعظمته  اإذ قد جاء من كان مستور  

يظهره هللا" التي وردت ضمن كلمات حضرة الباب،  "منلوقدرته. وفي إشارة للقوة الخالقة الُموَهبة 
يقرر حضرة بهاءهللا أن كافة الممكنات قد ُخلقت بكلمة من فمه ويؤكد بلغة تحدٍ  أن ليس في الوجود 
كله من يقدر على القيام والتفو ه بكلمة في محضره. ويشهد بأن كل نفس قد خضعت تلقاء ظهورات 

 ر:سلطنته. ثم يختم بهذا التحدي المثي

 

"قد ُكنز في هذا الغالم من لحن لو يظهر أقل من َسم  اإلبرة لتندك الجبال وتصفر األوراق 
ه الوجوه لهذا الَمِلك الذي تجده على هيكل  وتسقط األثمار من األشجار وتخر األذقان وتتوج 

ة األمواج في هذا البحر المو اج ومرة  تشهده ئالنور ومرة  تشهده على هي ةئالنار في هي
الشجرة التي أصلها ثابت في أرض الكبرياء وارتفعت أغصانها ثم أفنانها إلى مقام الذي ك

 (43)صعدت عن وراء عرش عظيم."
 

 يعلن حضرة بهاءهللا في "الكتاب األقدس": ال  في ألواح أخرى توجد بيانات مشابهة. فمث
 

لعرفان أو يجول "يا معشر العلماء هل يقدر أحد منكم أن يستن معي في ميدان المكاشفة وا
في مضمار الحكمة والتبيان ال وربي الرحمن كل من عليها فان وهذا وجه ربكم العزيز 

 (48)المحبوب."
 

من المالمح الفريدة لظهور حضرة بهاءهللا أن صاحب الرسالة قد اختار كتمان هويته وحقيقة 
إنزال اآليات اإللهية ، في حين استمر الوحي بامقامه عن أتباع حضرة الباب لعشر سنوات تقريب  

 دون انقطاع خالل تلك الفترة. فانجذب لشخصه
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وا ويؤمنوا به على أنه موعود "البيان"، "من يظهره  كثيرون واستطاع أولو البصائر الروحية أن يقر 
على أولئك الذين عرفوا مقامه أال  يبوحوا  اهللا". مع ذلك بقي دون أي ادعاء في تلك الفترة، مشير  

 هم.بذلك لغير 
 ايشرح حضرة بهاءهللا في "سورة األصحاب" سبب ذلك. فيصرح بأنه قد كشف عن أمره تدريج  

رحمة منه على العالمين. إذ لو قدر إلشراق ظهور على ما كان عليه من قوة عظمى أن يسطع 
 فجأة على العالم، النبهر بشدة نوره ضعفاء الروح وهلكوا.

 (1)،هبهاءهللا أن لو كشف عن كامل قدرات كلمت في موقع آخر من السورة نفسها يذكر حضرة
م وتلط ف بالعباد عندما ستر ظهوره على  فإن األرض تتزلزل وتتشقق السموات. إال  أن هللا قد ترح 

ص تاريخ األمر اإللهي نالحظ فع قد رفع  اأن حضرة الباب أيض   ال  النحو الذي فعل. ولدى تفح 
م أعين الناس. فقد ارتضى في أوائل أيام بعثته، وهو القناع عن مقامه العلي بنحو تدريجي أما

، إظهار   ت  ت منها من ُذو   ا"سلطان الرسل" وموعود اإلسالم المنتظر و"النقطة األولى" التي ُذو 
لرحمته على العالمين، بأن ُيعرف باسم الباب، الذي اعتقد الشيعة بكونه الوسيط بين القائم الموعود 

بأن ذلك االدعاء لم يبلغ من التحدي مستوى ادعائه فيما بعد بأنه القائم  اهذا علم   (2).سوبين النا
لألهلية التي اكتسبها أصحابه واستعدادهم  اتبع   انفسه. فيتضح بأنه قد كشف عن رتبة مقامه تدريج  

 لقبول وتحم ل ثقل دعواه ورسالته.

                                                        

 في المجلد األول شرح واف ألهمية "الكلمة اإللهية" وقوتها. (1)

فاتحةةةةةةةةة  م الذي اختاره ليعرف به إلى كونه ولو أن حضرة الباب، في حقيقة ادعائه، كان يرمي من ذلك االس (2)
لظهور أعظم من ظهوره، إال  أن عامة النةاس فهمةوه بمعنةى كونةه الواسةطة بةين القةائم وبةين النةاس. وفةي  اوبشير  

الواقع لم يحتمل بعض أتباعه لم ا سمعوا أنه هو القةائم نفسةه، فتخل ةوا عةن إيمةانهم أو تزلزلةوا. يمكةن الرجةوع إلةى 
 .814مثال على ذلك في كتاب "مطالع األنوار"، الصفحة قصة "عظيم" ك
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 األمر باجتناب الفتنة والفساد
 

إياهم بأن نصرة  ا أتباعه بالقيام لخدمة أمره، محذر  في "سورة األصحاب" يوصي حضرة بهاءهللا 
أمر هللا ال تعتمد على حد السيف أو تتأتى به. بل إن رفعة هذا األمر وعلوه يتحققان باألعمال 
الطاهرة، واالنقطاع عن كل الشؤون الدنيوية، والثبات في حبه. وبهذا الصدد أمر حضرة بهاءهللا 

 (1).ةن بنفوذ كلمته ال باللجوء إلى العنف والقو أصحابه باتقاء هجمات المنكري
إن أحد أهم أحكام حضرة بهاءهللا النازلة في هذه السورة وألواح أخرى عديدة هو اجتناب زرع 
ل هذا الحكم األساس الذي تقوم عليها الحياة البهائية وتخص الفرد كما تخص  الفتنة والفساد. يشك 

والمجتمع من الفساد. يتفضل حضرة بهاءهللا في أحد المجتمع. فهو يحمي النفس من الشرور، 
( أن على المؤمنين أن يمتنعوا عن المشاركة في أي عمل قد يشتم  منه رائحة الفتنة أو 49ألواحه)

 عن ذلك كما يهربون من الثعبان. االخالف. بل عليهم أن يهربوا بعيد  
 ويصرح في لوح آخر:

 

ظم هو أننا محونا من الكتاب كل ما هو سبب "يا أهل العالم إن فضل هذا الظهور األع
 للعاملين. ااالختالف والفساد والنفاق وأبقينا كل ما هو علة األلفة واالتحاد واالتفاق نعيم  

كنا وما زلنا نكرر وصيتنا لألحباء وهي أن يتجنبوا كل ما ُيستشم منه رائحة الفساد بل 
نسأل هللا أن يزينهم بنور عدله باد مختلفة. . إن العالم منقلب وإن أفكار العايفروا منه فرار  

فهم ما ينفعهم في كل األحوال إنه هو الغني  (44")المتعال. ويعر 
 

نحو  اكلما ازدادت عتمة الفتن والفساد في العالم في هذا اليوم واإلنسانية مدفوعة استسالم  
 أم هاوية الظالم، كلما تزداد صعوبة إيجاد أي أمر، سواء ديني،

                                                        

 .808-803المجلد األول، الصفحتين  اراجع أيض   (1)
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من "رائحة الفساد". من جهة أخرى فإن أمر حضرة  ام اجتماعي، يمكن أن يكون خالي  سياسي أ
أية محاولة من قبل أفراد أو  ابهاءهللا، الذي ينادي باالتحاد واأللفة بين أمم العالم، يرفض تلقائي  

 جماعات إلفساد نظمه البديع بالتأثير الضار لالختالفات والتفرقة والمشاحنة. فيما يلي كلمات
ه لجمال البروجرد  متكبر مغرور:ولكنه وهو مؤمن  (1)،يحضرة بهاءهللا من لوح موج 

 

من الفساد والنزاع والجدال  عظميصيب األمر في هذا اليوم أ  ا"يشهد الحق أن ال أشد ضرر  
أل فوا بين القلوب باسمه  بقدرة هللا وسلطانه ثم اجتنبواوالكدورة والبرودة ما بين األحباء. 

 (40")لعليم الحكيم.المؤل ف ا
 

إن الذين اعتنقوا دين حضرة بهاءهللا، بينما يعاشرون أهل األديان األخرى بالمحبة والوفاق، لن 
يساندوا أو يشاركوا في أي نشاط يتنافى وروح هذا المبدأ من مبادئ دينهم. وخير مثال على ذلك 

ول بأن ليس هناك اليوم بين ، في الشؤون السياسية. قد يصح القال  أو فع ال  عدم اشتراكهم، قو 
لها.  االمؤسسات ما هو فاسد كفساد المؤسسات السياسية. ففيها تجد أشر خصائص اإلنسان تعبير  

م في السياسة في هذا اليوم هو المصلحة والمنفعة الذاتية  ذلك ألن المبدأ المحض الذي يتحك 
حاالت، هي الكيد والتنازل عن الشخصية، واألدوات والوسائل المستخدمة لتحقيق ذلك، في معظم ال

المبدأ والخداع، واألثمار التي تنتج عنها هي الخالف والفتن والدمار. فأن ى ألتباع حضرة بهاءهللا 
العمل داخل إطار كهذا؟ وكيف يمكنهم المساهمة في السياسة مع الحفاظ والوالء لما أتى به 

ه، الصدق واألمانة، االستقامة حضرته من مبادئ عليا، مبادئ عالمية الجنس البشري ووحدت
 والنزاهة والمحبة واأللفة؟ كل هذه تتعارض مع ما تسير عليه النظم السياسية اليوم.

منهم بالطبيعة الهدامة لنظم المجتمع اإلنساني المعاصر، وإفالس مؤسساته السياسية  اوعي  
 والدينية واالجتماعية، وعجزها عن توحيد الجنس البشري،

                                                        

 .443-441تين راجع الصفح (1)
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ون على نطاق عالمي لتشييد هيكل نظم عالمي جديد يقوم على أسس تعاليم حضرة ينصرف البهائي
 (1).بهاءهللا

في وصف الجامعة البهائية  -ولي أمر الدين البهائي–من جملة ما كتبه حضرة شوقي أفندي 
 العالمية ودورها في خلق نظم جديد للمجتمع البشري، ما يلي:

 

مون وبينما يشعرون بسمو دعوتهم ويطمئنون ل لقوة اإلنسانية المختمرة في دينهم يتقد 
بمجهوداتهم إلى األمام غير وجلين وال ممنوعين لتكوين وإحكام األداة الضرورية التي فيها تنمو 
وتنضج بذرة نظام بهاءهللا العالمي. هذا هو العامل اإلنشائي الذي يلتصق به أهل البهاء في 

تماعية مهدمة، ألنه انبعث عن قوة ونفوذ غاية إلهية أنحاء العالم، وهو الرجاء الوحيد لهيئة اج
واحدة ال يعتريها تغيير، وأنه لذلك يتشكل في قالب نظام دينه البديع. وفي عالم قد تصدع 
هيكل ُنُظمه السياسية واالجتماعية، واستوحشت إحساساته، وتطر ق الجمود إلى ُنُظمه الدينية 

لشفاء هذه والقدرة النافخة بروح النهضة والحياة، بحيث فقدت خصائصها وكماالتها نرى أداة ا
وقوة التماسك الشديدة تأخذ طريقها إلى التشكل في قالب أنظمة تحشد اآلن قواها للتمهيد لنصر 

. ومع أن المجتمع الذي تتجسد فيه هذه الحقائق ال  كام اتام   اروحاني وخالص للبشر خالص  
أن القوى التي تجل ت بها  مقام االعتبار بعد، إال   صغير، وأثمارها المباشرة المحسوسة لم تبلغ

 والتي من شأنها أن تجدد الفرد وتعيد بناء العالم المتهدم هي في ذاتها فوق الحصر...
ون بكل عمل يحقق طمأنينتها  ومع ما يغمرهم من عاطفة الوالء لحكوماتهم، وأنهم يسر 

 ابأن دين بهاءهللا الذي يقومون شهود   ويشتاقون للمساهمة فيما يروج مصالحها، فإنهم يعتقدون 
له هو دين قد رفعه هللا فوق العواصف واالنقسامات والجدل المثار في ميدان السياسة فهو 

عن  ابعيد عن السياسة، وخاصيته فوق حدود القومية، ومبرأ عن الحزبية، ومنفصل تمام  
 مطامع

                                                        

اء لدراسة أوفى في الموضوع راجع كتابات حضرة شوقي أفندي، ال سيما "نظام حضرة بهاءهللا العةالمي" و"قةد جة (1)
 (.يزيةلگباإلناليوم الموعود" )كالهما 
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وال الحزبية، وإنه بغير تردد أو  القومية وأساليبها ومقاصدها. فهو دين ال يعرف االنقسام
تضليل، يضع المصلحة الخاصة سواء أكانت شخصية أو إقليمية أو قومية، معل قة بالمصالح 
الرئيسة لإلنسانية، ويؤكد بأن في عالم ترتبط جميع شعوبه وأممه وتتماسك أجزاؤه أحرى بأن 

عة الفرع بإغفال مصالح تتحقق منفعة الجزء عن طريق مصلحة الكل، وإنه ال يمكن تحقيق منف
 األصل...

وال هو شيعة من  ابأن دينهم فوق هذا ليس طائفي   اراسخ   اإن البهائيين يعتقدون اعتقاد  
عن كل نظام طائفي أيا كان نوعه وأصله ومطلبه. ألنه، كما هو  االشيع، بل منفصل تمام  

قال عن أي تنظيم طائفي الحال في النظم السياسية القائمة وأحزابها وبرامجها، ال يمكن أن ي
بطقوسه وتقاليده وحدوده ومظهره الخارجي أنه يتفق في مجموع مظاهره ونواحيه مع العقيدة 
البهائية المتينة. على أنه يمكن لكل مؤمن مخلص لدين حضرة بهاءهللا أن يظهر بغير شك 

ياسية استعداده للمساهمة في بعض المبادئ التي تنفخ بروح الحياة في هيكل النظم الس
والدينية، ولكن مثل هذا االستعداد ال يمكن أن يعني االندماج في تلك العقائد والمبادئ والبرامج 

 التي تقوم عليها.
 19تأسست نظمه اإللهية في قلب ما ال يقل عن  اوال يجوز أن يغرب عن األذهان أن دين  

 اويزداد ارتباكها يوم   تتصادم سياسة حكوماتها وتتعارض مصالحها باستمرار، (1)ةمملكة مختلف
أو هيئات منظمة استشارية أن يتدخلوا في  ابعد آخر، وإنه إذا جاز ألتباعه سواء أكانوا أفراد  

المسائل السياسية، كيف يمكنه االحتفاظ بسالمة تعاليمه وحماية وحدة أتباعه، وكيف يمكن له 
م نظمه المترامية بمثل هذا التقدم السلمي الثابت القو  ي؟ كيف يمكن لدين امتدت ضمان تقد 

فروعه بحيث وضعته موضع االحتكاك بالنظم الدينية المتعارضة باستمرار، واحتكاك بالفرق 
والعقائد، وإنه إذا كان يسمح ألتباعه باالندماج في الطقوس والمبادئ العتيقة، كيف يستطيع 

 دعوته االحتفاظ بحيويته في

                                                        

وجزيةرة  اقطةر   559م كانت هناك مؤسسةات بهائيةة فةي مةا ال يقةل عةن 4099م. لكن في نيسان 4058ُكتب في  (1)
 ومحمية. )أ. ط.(
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ين قد يضمهم إلى حظيرته ونظامه المقدس؟ ثم الصريحة للوالء والصفاء، والتي يوجهها للذ
كيف يمكنه تفادي االحتكاك المتواصل وسوء الفهم والتعارض الذي يحدثه بالتأكيد مبدأ 

 (89االنتماء إلى بيئة خاصة وهو المبدأ الذي يتعارض مع عمومية الهيئة االجتماعية؟)
 

 األمر بالتبليغ
 

، ويتكل اات "سورة األصحاب"، ألن يكون ثابت  يدعو حضرة بهاءهللا آقا منيب في معظم فقر  
ولو رفع عليه كل الناس سيوفهم من كل الجهات. وبقوة كلماته العليا ينفخ  اعلى هللا وأال  يخاف أحد  

هه لتبليغ أمره دون خوف ولكن بالحكمة والتعقل بين البابيين،  حضرته فيه روح القوة واالقتدار، ويوج 
نعتهم عن عرفانه بنحو يخرق كل حجاب آخر عن وجه كل ويأمره بخرق الحجبات التي م

ر له حفظه وحمايته بالعناية اإللهية.  الكائنات، ويطمئنه بأن هللا قد قد 
في كثير من المواضع يذك ر حضرة بهاءهللا آقا منيب بتبليغ أمره للنفوس المخلصة فقط وأن 

ع من البابيين على "سورة يتجنب معاشرة من يحمل عداء نحو حضرته. بل ينصحه أال  ُيطلِ 
 األصحاب" إال  الذين تنورت وجوههم بمحبة هللا، وأال  ُيعِلم اآلخرين بها.

منذ باكورة ظهور الدين شرع حضرة بهاءهللا يأمر أتباعه بتبليغ األمر. ويعتبر حكمه هذا، الذي 
ه لكل مؤمن به، أساس كل نشاط بهائي ويمث ل األساس التي تقوم عليها صح ة الفرد هو موج 

( 84وعافيته الروحيتين. رغبة في تأكيد األهمية القصوى لتبليغ أمره، يعلن حضرة بهاءهللا، في لوح)
ه لجمال البروجردي، بأن لو كان األخير ساكن   في غرب األرض وعلم بوجود شخص في  اموج 

الوسائل، السفر  عليه، إن توفرت لديه االشرق راغب في عرفان هللا واإليمان بالمظهر اإللهي، فلزام  
 ليمنح ماء الحيوان لذلك الطالب. في لوح آخر يكتب حضرة بهاءهللا:

 

"قل يا مأل البهاء بل غوا أمر هللا ألن هللا كتب لكل نفس تبليغ أمره وجعله أفضل األعمال 
ر التبليغ  ألنها لن ُيقبل إال  بعد عرفان هللا المهيمن العزيز القدير. وقد 
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لك نزل األمر من جبروت هللا العلي الحكيم. إياكم أن ال تحاربوا مع نفس بالبيان ال بدونه كذ
رة فلها وإال  فاعرضوا عنها ثم  روها بالبيان الحسنة والموعظة البالغة إن كانت متذك  بل ذك 

 (88")أقبلوا إلى شطر القدس مقر قدس منير.
 

وتضحية عظيمين. فاعتمد  في بداية ظهور أمر هللا في مهده بإيران، كان التبليغ يجري بتفان
المؤمنون العمل المتضامن بشكل مجموعات. فمنهم الذين تول وا االتصال بالناس، وبعد اكتساب 
ثقتهم وتقييم دقيق لنواياهم وخلفياتهم يعرض األمر لهم ثم يدعون إلى مجالس األحباء. كان هناك 

هناك فئة ُعرف عنها توفير  من امتاز بمعلوماته وقدرته في الحديث أثناء االجتماعات، بينما
ضيافة ممتازة برعت بمهمة توفير جو مناسب للحديث ومناقشة ما تثيره ادعاءات أمر هللا من 

بيد. هكذا وباتحاد وتفان كر س المؤمنون حياتهم  االتحديات. عمل كل أولئك األحباء متكاتفين يد  
ى ا  لعديد منهم بحياته في سبيله.لتبليغ أمر حضرة بهاءهللا حتى أقبل إليه أعداد كبيرة ضح 

يصح القول بأن خالل األعوام السبعة والسبعين من العهد البطولي ألمر هللا )الذي ضم عهد 
كل من حضرة الباب وحضرة بهاءهللا وحضرة عبدالبهاء(، فإن أخيار الشعب اإليراني كانوا قد 

ة قد انجذبت استظلوا تحت سدرة أمر حضرة بهاءهللا. ففي تلك الفترة كانت الصفو  ة الني رة لتلك األم 
 نحو جامعة االسم األعظم.

 في أحد ألواحه: ايعلن حضرة بهاءهللا مؤكد  
 

 خلففي هذا اليوم لو أن ذرة من جوهرة خلطت بين مائة ألف حجر وُسترت  تاهلل الحق"
 (85فإن يد القدرة اإللهية سوف تظهرها وتفصلها.") سبعة أبحر

 

من بين الشعب اإليراني،  ال  بانية استطاعت في فترة قصيرة أن تنشئ أبطافإن يد القدرة الر  احق   
 وحبتهم بفضل حضرة بهاءهللا وموهبته.

لقد نصح حضرة بهاءهللا أتباعه بأن أول ما ينبغي للمبل غ عمله هو تبليغ نفسه. في هذا 
 الخصوص يصرح في أحد ألواحه:
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نفسه ثم يبل غ الناس ليجذب قوله  ال  بأن يبل غ أو من أراد أن يبل غ أمر مواله فلينبغي له  ومنكم"
قلوب السامعين ومن دون ذلك لن يؤث ر قوله في أفئدة الطالبين. إياكم يا قوم ال تكونن من 
الذين يأمرون الناس بالِبر وينسون أنفسهم أولئك يكذب هم كلما يخرج من أفواههم ثم حقايق 

ر في األشياء ثم مالئكة المقربين وإن يؤث ر قول  هؤالء في أحد هذا لم يكن منهم بل بما قد 
الكلمات من لدن مقتدر حكيم. ومثلهم عند هللا كمثل السراج يستضئ منه العباد وهو يحترق 

 (81)في نفسه ويكون من المحترقين."
 

إياهم على تبليغ أمر هللا  اوفي لوحه الثاني لناپليون الثالث، يخاطب حضرة بهاءهللا أتباعه حاث   
 الكلمات: بهذه

 

قد كتب هللا لكل نفس تبليغ أمره والذي أراد ما أمر به ينبغي له أن يتصف بالصفات "
ثم يبل غ الناس لينجذب بقوله قلوب المقبلين ومن دون ذلك ال يؤث ر ذكره في  ال  الحسنة أو 

 (83)أفئدة العباد."
 

ة عدد أفراد الجامعة ينبغي هنا إيضاح نقطة هامة هي أن غاية التبليغ األساسية ليست زياد
البهائية، ولو أن ذلك يحصل كنتيجة له. بل ينبغي أن يكون الدافع الحقيقي هو أن يعرف الفرد 
حضرة بهاءهللا ويتقر ب إليه. ذلك ألن ليس في الكون كله ما هو أهم من انجذاب الروح لربها. على 

ل ما يقع داخل مدارها. الصعيد الطبيعي نالحظ هذه الجاذبية موجودة بين الكرة الرضية وك
تميل لجذب كل شيء إليها، ومن جهة أخرى فإن غاية األجسام الوصول واالستقرار  افاألرض دوم  

عليها. ونفس قانون الجاذبية هذا يربط الخلق بالخالق. فالروح تنجذب بعوالم هللا، وإذا ما رفعت 
. إن تبليغ أمر هللا بحد ذاته هو الحجبات الحائلة بين االثنين فإن الفرد يصل في النهاية لغايته

المزيل لهذه الحجبات وفي حالة إقبال النفس إلى حضرة بهاءهللا فإنها تجد مستقر ها، وليس هناك ما 
 هو أشرف لدى هللا من تقر ب خلقه وإقبالهم إليه بخلوص تام.

قبال واتباع أمر يهدف المبل غ البهائي إلى تمجيد الرسالة اإللهية وإعانة الفرد )الطالب( على اإل
 هللا، ورفع الحمد والثناء له والتقرب إليه. والتبليغ، أكثر من أي
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( بأن شيئين يرضيان 88شيء آخر، يستجلب مرضاة هللا. يصرح حضرة بهاءهللا في أحد ألواحه)
ا نصح حضرة بهاءهللا أتباعه  اهللا: دمع يذرف من خشية هللا، ودم ينزف استشهاد   في سبيله. لكن لم 

ل ذلك بتبليغ أمره.با  المتناع عن إنفاق أرواحهم، فقد بد 
في ألواح عديدة وصف حضرة بهاءهللا خشية هللا بأنها واسطة التقرب إليه. قد يصعب على 
بعض الناس فهم هذه العبارة. َفِلَم ينبغي إلله حنون محب أن ُيخشى؟ إن الخوف ينبعث في 

حالة ما، وبالعكس يشعر بالوثوق عندما يكون  اإلنسان حينما يشعر بعجزه عن مواجهة موقف أو
إذا فشل المرء بالقيام بمسؤولية ُكل ف بها في عمله فإنه يشعر  ال  على زمام األمور. فمث امسيطر  

بالخوف عند مواجهة رؤسائه، لعلمه بأنهم سيعاملونه بالعدل. كذلك اإلنسان، في هذه الحياة، فإنه 
ر في العمل وفق أحكام هللا وسن حرمة تلك الحدود السماوية. فأن ى  االخطايا وهاتك   انه، مرتكب  يقص 

بالحساب على أفعاله.  اله، والحالة هذه، أن يشعر بالطمأنينة وهو يعلم بأنه ال محالة سيقوم يوم  
ا أن اإلنسان خال من النقائص أو أنه ال يؤمن باآلخرة حيث  فعدم خشية هللا يعني أحد أمرين: إم 

 اإلنسان بقوله: ا. في إحدى "الكلمات المكنونة" ينصح حضرة بهاءهللا محذر  يحاسب على سيئاته
 

 "يا ابن الوجود
حاسب نفسك في كل يوم من قبل أن ُتحاَسب ألن الموت يأتيك بغتة وتقوم على الحساب في 

 (89)نفسك."
 

يلي فقرات  . فيماكلما تقر ب المرء إلى هللا، ازداد وعيه بنقائصه وآثامه، وزادت خشيته من هللا
د اإلنسان  كتاباتمنتخبة من  حضرة بهاءهللا تبي ن بجالء كيف أن خشية هللا هي الوسيلة التي تزو 

 بالصفات الروحانية وتقو ي إيمانه.
 

أقول إن خشية هللا الحفظ المبين والحصن المتين لعموم أهل العالم وهي السبب األكبر  ا"حق  
ا ال لحفظ البشر والعلة الكبرى لصيانة الور  ى. نعم إن في الوجود آية تمنع اإلنسان وتحرسه عم 

اة بالحياء غير أنها مختصة بعدة مخصوصة. ولم يكن الكل حائز    اينبغي وال يليق. وهي المسم 
 لهذا المقام ولن يكون. ينبغي

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

 

04 

للسالطين وعلماء القوم في هذه األيام التمسك بالدين إذ إنه ِعلة ظهور خشية هللا فيما 
 (84سواه.")

 

 :ال  وكذلك يتفضل قائ
 

ِ العباد بتقوى هللا تاهلل هو القائد األول في عساكر ربك. وجنوده األخالق المرضية  "وص 
واألعمال الطيبة. وبها ُفتحت في األعصار والقرون مدائن األفئدة والقلوب. وُنصبت رايات 

 (80)النصر والظفر على أعلى األعالم."
 

 :ال  ل قائوفي لوح "أصل كل الخير"، يتفض
 

 "أصل الحكمة
هو الخشية عن هللا عز ذكره والمخافة من سطوته وسياطه والوجل من مظاهر عدله 

 (59)وقضائه."
 

أكثر من سواه لدى هللا هو إنفاق النفس  ال  كما سبق ذكره فإن العمل اآلخر الذي يكون مقبو  
 واالستشهاد في سبيله.

في هذا العالم. مع ذلك  اطيع تقديرها تمام  إن من أعظم أسرار الوجود التضحية. ولن نست 
ي خاللها عنصر أو  يمكننا أن نالحظ بسهولة كيف أن في عالم الطبيعة تجري عملية حيث يضح 

من الكيان  اإلى كيان هو أرقى مما كان عليه في سلم التطور، فيصبح جزء   ال  كائن ما بكيانه انتقا
هو خدمة أمر هللا. والذي يجلب مرضاة هللا هو مدى الجديد. إن أجل  إنجاز للمرء في هذه الدنيا 

التلهف واالنقطاع اللذين بهما يقوم الفرد على الخدمة ال سيما استعداده للتضحية بمصالحه ووقته 
وممتلكاته وكل عزيز لديه في سبيل أدائها لمواله. إال  أن االستعداد للتضحية بالحياة إلعالء أمر 

ة ومنتهاها للمؤمن في هذه الدنيا، وهو أجل  عمل في نظر هللا. يبين هللا أو نصرته هو قمة التضحي
 :"الكلمات المكنونة"ذلك حضرة بهاءهللا في 

 

 "يا ابن اإلنسان
 أتحب  أن تموت على الفراش أو تستشهد في .فك ر في أمرك وتدب ر في فعلك
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 ف يا عبد." وتكون مطلع أمري ومظهر نوري في أعلى الفردوس، فانص ،سبيلي على التراب
 

 "يا ابن اإلنسان
ب شعرك من دمك لكان أكبر عندي عن خلق الكونين وضياء الثقلين، فاجهد  وجمالي تخض 

 (54)فيه يا عبد."
 

حضرة بهاءهللا، بإحالله تبليغ أمر هللا محل االستشهاد، قد منع أتباعه عن ابتغاء  لكن
 سبيل تبليغ أمره للبشرية كافة.عن ذلك، بتكريس كل حياتهم في  ااالستشهاد. أمرهم، عوض  
( يعلن حضرة بهاءهللا بصراحة أن تبليغ األمر بالحكمة في هذه الدورة 58بل في أحد ألواحه)

أحباءه بتبليغ أمر هللا  الهو أفضل من االستشهاد. استمر حضرة بهاءهللا طوال فترة حياته ناصح  
مباشرة ودون تمييز. وقد نصح المؤمنين  ببالغ الحكمة. إال  أنه لم يوافق على تبليغ جمهور الناس

من أجل سالمتهم وحماية أمر هللا بوجوب مراعاة مزيد من  (1)عفي إيران، خاصة بعد استشهاد بدي
ل في تعاملهم مع الناس وتجن ب إثارة مشاعرهم أو عدائهم. في أحد ألواحه ينصح  الحذر والتعق 

 :ال  حضرة بهاءهللا أتباعه فيتفضل قائ
 

وال الظاهر المشهور. يجب العمل بالحكمة وقيام  اليوم ليس الخائف المستور محبوب  "في هذا ا
 (55الكل على خدمة األمر.")

 

، ال اعمل معظم المبل غين البهائيين في إيران بهذا النصح إذ بل غوا أمر هللا لمن كان يبتغيه جاد  
نوا من ضبط أنفسه م عن ذكر األمر الكريم في للمتعصبين ومثيري الفتن. لكن قلة ممن لم يتمك 

العلن أمام الناس، جلبوا في غالب األحيان المعاناة الكبيرة بما فيها االستشهاد على أنفسهم وبقية 
 أفراد الجامعة. مثال بارز

                                                        

شاب من شهداء األمر الالمعين الذي سيتعر ض المجلد الثالث من هذا الكتاب لوصةف استشةهاده الفريةد بشةيء  (1)
 من التفصيل.
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الذي جاهر بالحديث عن أمر هللا بحماسة  (1)"على ذلك ما حدث للمال  محمد رضا من "محمد آباد
د العوام المتعصبين ونتج عنه محنة كبرى واضطهاد تعر ض له مطلقة. لكن بما فعل أثار حق

( بأن المال  محمد رضا لم يتصف بالحكمة، لكنه 51المؤمنون. يقر حضرة بهاءهللا في أحد ألواحه)
 ورحمة منه. ال  عفا عنه فض

ر بأن ما أمر به حضرة بهاءهللا من لزوم الحكمة في  بينما نتعر ض لهذا الموضوع الهام، فلنتذك 
على المؤمنين األوائل الذين عاشوا في العهد البطولي ألمر هللا. بل إنه  اتبليغ أمره لم يكن مقصور  

ة من أعظم إن الحكم النصرة أمر هللا عبر هذه الدورة. حق   اأساسي   ايشمل عصرنا وسيظل شرط  
 دونها فإن الفرد يضر نفسه وأمر هللا.مواهب هللا لإلنسان، و 

يجب أال  تؤدي إلى عدم المباالة أو المساومة أو عدم النشاط. يبرهن لكن الحكمة بالتبليغ 
تاريخ أمر هللا على أن المؤمنين األوائل في إيران قد بل غوا أمر هللا بحماس وشجاعة وعزيمة. 

عن النفوس المستعدة ومن ثم تدعيمها في اإليمان بأمر هللا. قاموا بذلك  اوكرسوا حياتهم كلها بحث  
م عن هذا الهدف األسمى شاغل دنيوي مهما كان. وبذلك االستقطاب الفكري الذي دون أن يثنيه

تمي زت به المرحلة البطولية كانوا يصرفون ساعات من النهار والليل في صالة وإعداد ترتيبات اللقاء 
 بأولئك الذين يمكن جذبهم نحو دين هللا.

ضورها من كان ينشد الحقيقة. عقد المؤمنون في معظم مدن إيران وقراها اجتماعات دعوا لح
لسالمة  اإال  أن تلك المجالس كانت تقام عادة في سواد الليل في أحد منازل المؤمنين. وتأمين  

األحباء، وحماية ألمر هللا فإن المؤمنين احتاطوا كثيرا لئال يلفتوا انتباه أحد حين ورود المنزل أو 
أمر هللا( حتى يثبت لهم إخالصه. لكن  مغادرته. ولنفس السبب لم يسمحوا بدخول مستقص )عن

بالرغم من كل تلك الحيطة وقعت أحداث تمكن األعداء من خاللها من خداع المؤمنين بالولوج إلى 
 تلك المجالس متنكرين بهيأة باحثين عن الحقيقة.

                                                        

 .03-49لد األول، الصفحات راجع سيرة حياته في المج (1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

 

01 

فحاالت كتلك كانت تؤدي إلى مصائب خطيرة، إذ حالما ُتعرف هوية المؤمنين تصبح حياتهم في 
 خطر.

من ناحية أخرى، حدثت مناسبات كثيرة كان على المؤمنين، ألسباب مختلفة، أن يبل غوا أو 
 ما تعرضوا الضطهادات شديدة نتيجة لذلك. اللظروف، فإنهم غالب   ا. وتبع  ايدافعوا عن أمر هللا علن  

د في الرواية التالية المنقولة والمترجمة عن مذكرات الحاج محمد طاهر المالميري ما يساع
على تصوير الكيفية التي استغل بها المؤمنون األوائل كل فرصة لتبليغ أمر هللا، وحينما دعت 

دون خوف وبشغف عظيم. فوقفوا وجه التحدي ببسالة  االضرورة برهنوا على أحقية دينهم جهر  
 وحنكة ومقدرة مع علمهم بأن عملهم قد يؤدي لعناء واضطهاد.

ف بمحضر حضرة بهاءهللا، شرع الحاج محمد طاهر، عقب عودته بقليل من عكاء حيث تشر 
كما ُأِمر، بأعماله التبليغية في مقاطعة يزد باشتعال وتفان متناهيين. كان حضرة بهاءهللا نفسه قد 
عل مه كيف يقوم بتبليغ أمره. ورغم كثرة الذين تكلم معهم وانضموا لصفوف المؤمنين نتيجة ذلك، إال  

بأن يد حضرة بهاءهللا كانت هي المؤثرة  اتمام   ا. بل كان مقتنع  اه أبد  أنه لم يعز ذلك النجاح لنفس
. من جملة الذين تعر ف إليهم المال  محمد المنشادي، أحد المجتهدين األعالم وأحد كبار رجال ادائم  

لصفاء قلبه وطيبته، فقد أقر هذا الرجل العظيم بأحقية أمر هللا وفدى  االدين في مقاطعة يزد. نظر  
 ته فيما بعد في سبيل حضرة بهاءهللا. وهذه قصته:حيا

 

ث  (2).حفي الشتاء في زيارة حيث أقمت بمنزل َرَضى الرو  (1)دقصدُت منشا في أحد األيام تحد 
 أخوه، آقا مال  بابائي، الذي استشهد فيما بعد، عن عالم

                                                        

 عن يزد. معروفة بسكانها البهائيين وشهدائهم. )أ. ط.( ميال   19قرية كبيرة تبعد حوالي  (1)

بأنةةةةةةةةةةةةةةةه  محضره،أحد شهداء منشاد البارزين. تفضل حضرة بهاءهللا مرة، أثناء وجود الحاج محمد طاهر في  (2)
 هذا المجلد. من 835كذلك الصفحة يحب منشاد من أجل َرضى الروح. انظر المجلد األول، و 
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ا ينبغي دعوته بأنه رجل طيب. ثم سألني رأيي فيما إذ ال  مسلم )المال  محمد المنشادي( قائ
ثه عن أمر هللا. فلم أجد َضر   ا أكد لي المال   األحد  في ذلك بشرط أال  يتسبب بمشاكل. ولم 

 بابائي بأن الرجل ليس ممن يجلبون المتاعب... وافقت على المضي بدعوته.
أنبأني المال  بابائي بأن المال  محمد كان أعلم رجال الدين وبأن كافة علماء المسلمين في 

ة يزد يشاركون هذا الرأي، ذلك أن معظم علماء المدينة يقضون عادة عامين أو ثالثة في مدين
في حين أن المال  محمد قد درس هناك لمدة إحدى وعشرين سنة وُمنح  (1)،ءالنجف وكربال

، فإن المال  واطن من منشاددرجة االجتهاد من قبل ثالثة من أقطاب الرئاسة الشيعية. بما أنه م
ل في  ااإلقامة بمنزله بالقرية على أن يكون مكتبه بالمدينة... كان حجة موثوق   محمد فض 

 األمور الدينية بحيث اعتاد رجال الدين في يزد الرجوع إليه في كل ما اختلفوا فيه من مسائل.
واسع المعرفة لكنني لم أشعر،  اجاء في إحدى األمسيات. رغم أني لم أكن شخصي   اأخير  

قص بأي وجه من الوجوه، وذلك ألن هللا، جل بهاؤه، كان في عوني. مع ذلك، بضعف أو ن
. وعند افتحدثت مع المال  محمد ذلك المساء لمدة أربع أو خمس ساعات. لكنه لم يتكلم كثير  

مغادرته قال بأنه ينوي العودة مساء اليوم التالي ويحضر معه شخص باسم المال  علي أكبر. 
ه من الحكمة جلب المال  علي أكبر لزيارتهم إذ قد يثير المتاعب. لكن المال  بابائي لم يشعر بأن

 بأن ذاك الشخص لن يجرؤ على إثارة أية مشكلة في محضره. ال  فطمأنه المال  محمد قائ
للمال  محمد.  اوعليه حضر كالهما في األمسية التالية. كان المال  علي أكبر صهر  

 ال  ومجاد العلم، كان المال  علي أكبر فضولي  باإلضافة إلى أنه لم يكن على قدر كبير من ا
يخلط المواضيع ببعضها أثناء المحاورة. فدخل معي ذاك المساء في نقاش طال حتى منتصف 

ل مؤيد    االليل. كان دأبه خالل الحديث تشويه الحقائق، لكن المال  محمد كان يفطن لذلك ويتدخ 
 حججي...

                                                        

 مدينتان مقدستان لدى الشيعة حيث يحصلون فيهما على درجة االجتهاد. )أ. ط.( (1)
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أو  افي موقفه تأييد   اوحده، ولكنه لم يكن حازم   في مساء اليوم التالي حضر المال  محمد 
ا جاء في  ارفض   لكالمي وشرحي. عند مغادرته أعطيته "كتاب اإليقان" ليطالعه في منزله. لم 

م الشيء الكثير مما حدثتني عنه خالل هذه الفترة، لكنني ’المساء التالي قال لي:  لم أتفه 
هللا قد أظهر نفسه، إذ إن هذه كلمات جديدة بمجرد قراءة جزء من هذا الكتاب، تيقنت بأن 

 وهكذا رسخ إيمان المال  محمد نتيجة قراءته "كتاب اإليقان"... ‘ فريدة...
أن نعتبر  احتى اآلن اعتدنا جميع  ’في اليوم التالي اعتلى المنبر وأعلن البيان التالي: 

ن موقن، بأن القائم الموعود البابيين ضالين، لكنني في األيام القليلة الماضية أدركت، وأنا اآل
 ‘قد ظهر. وكل من يرغب بمعرفة هذا األمر يمكنه أن يتحرى ويجد الحقيقة بنفسه.

المال ! ماذا تقول؟ أال  حضرةيا : ’ارب المنبر، فصاح عالي  بق اكان المال  علي أكبر جالس  
ي مركزك تدرك أن بكالمك هذا قد ُتمنع من دخول المسجد بعد اآلن أو حتى االستمرار ف

 (1)‘؟ةكإمام جمع
 (53كان ذلك.) ال  وفع‘. لن أحضر إلى المسجد بعد اليوم’كان رد المال  محمد: 

 

أحدث خبر اعتناق المال  محمد ألمر هللا ضجة في منشاد، فاغتم  بعض الناس، وتحي ر 
ه فطلبوا آخرون، وغضب كثيرون. أم ا أعيان القرية الذين كانوا من المعجبين بالمال  محمد وأصدقائ

منه أن يساعدهم في مواجهة بلبلتهم واضطرابهم والتغلب عليها واستجابة لذلك ُرتب مجلس ُيعقد 
 في منزل أحد األعيان. وسأل الحاج محمد طاهر للذهاب معه والتحدث إليهم عن أمر هللا.

 يذكر الحاج محمد طاهر في مذكراته:
 

ال أنه وعدهم )أعيان القرية( بالمجيء المال  محمد وأخبر بما حدث. ثم ق حضرة... جاءني 
 معي عصر اليوم التالي إلى منزل الحاج قربان علي... للتحدث

                                                        

 في صالة الجماعة في المسجد. اكبير رجال الدين المسلمين الذي يقف إمام   (1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

 

09 

ا كان قد احكيم   ال  عن أمر هللا. فوافقت على الذهاب رغم علمي بأن ذلك لم يكن عم . ولكنه لم 
وعد بالحضور فقد شعرت أن علي  الذهاب معه لئال، كما خشيت، يؤثر ذلك في إيمانه 

يزعزعه. في تلك األثناء علم المال  علي أكبر بالترتيب المتفق عليه، وبادر بنصح األعيان أال  و 
يشاركوا في مناقشات الموضوع بمفردهم، وأخبرهم بأنه ينوي الحضور... ويأتي بعدد من رجال 

 الدين معه.
حاضرين.  اتقريب   اذهبنا في اليوم التالي للمكان المحدد حيث وجدنا خمسة وثالثين شخص  

كان من بينهم عدد من العلماء ووجهاء منشاد، وجميعهم من المعارضين ألمر هللا... وبعد 
لعل األجدر بكم تعيين شخص منكم إلدارة ’برهة وجيزة اقترحوا بأن نبدأ النقاش. فقلت للجمع: 

أن ذلك  اتمام   افاختاروا المال  علي أكبر باإلجماع. كنت متأكد  ‘ النقاش بينما ينصت اآلخرون.
االجتماع سيتمخض عن شر مستطير ألنه لم يسبق انعقاد مثل هذا االجتماع في يزد بل ربما 

 (58في أي مكان آخر.)
 

للحقيقة وال اعتبار له لمنطق  امغالط   اجدلي   امنه بأن الناطق بلسان الفقهاء كان شخص   اوعلم  
معنويات خصمه وحي رته طيلة أو إنصاف، فإن الحاج محمد طاهر تناول الموضوع بكيفية زعزعت 

فترة النقاش. فقد تحد ث بما يزيد على أربع ساعات استعرض خاللها تاريخ الديانات السابقة وبرهن 
على أحقية أمر حضرة بهاءهللا بدالئل عقلية واستدالالت نقلية من القرآن الكريم واألحاديث 

 قول:اإلسالمية. يمضي الحاج محمد طاهر في وصف ذلك االجتماع، في
 

للعموم. وفي ذلك بحيث أُعلن عن أمر هللا وُبرهن على أحقيته  غلبةو  اشهد ذلك اليوم تأييد  
ل   بدرجة يصعب علي  وصفها... االمال  محمد إلى كرة من نار. فكان منجذب   حضرةاليوم تحو 

في نفس ذاك المساء، بعد أن انفض  االجتماع، حرر بعض الفقهاء وثيقة حملت أختامهم 
 في (1)ي وها للشيخ محمد حسن السبزوار وأرسل

                                                        

 ء يزد. )أ. ط.(كبير المجتهدين في يزد وأحد ألد أعداء أمر هللا. حكم بالموت على كثير من شهدا (1)
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يزد. وقد شهدوا في تلك الوثيقة بأن الحاج محمد طاهر قد جاء لمنشاد وقلب )إيمان( المال  
... أي إيمانه بأحقية أمر حضرة بهاءهللا والذي أعلنه من فوق امحمد الذي أعلن ذلك جهر  

بيانهم بأن الحاج محمد طاهر شوهد  في ا. أضافوا أيض  االمنبر، وقد اعتزل اآلن المسجد نهائي  
في اجتماع عام بمنزل الحاج قربان علي. ثم خلصوا إلى التعبير عن  ايبل غ الدين البهائي علن  

رأيهم على أن الحالة في منشاد باتت دون سيطرة، وعليه فهم يطلبون التعليمات لمواجهة 
 الموقف.

لموت ضد هذا العبد، وأخذها لدى استالمه هذا الخبر، كتب الشيخ محمد حسن فتوى ا
ل السلطنة، حاكم يزد. بناء  عليه ُأرسل اثنان من مأموري  مرفقة بالوثيقة الممهورة للحاج ُمَعدِ 
السلطة لمنشاد إللقاء القبض على هذا العبد. لكن بعناية إلهية مواتية كنت قد رحلت قبل 

على  ال  لمؤمنون في منشاد رسو ... وعند علمهم بالخبر أرسل ا(1)زلمهري اوصولهما بيوم متجه  
عجل... ووصل إلى في مهريز في الوقت المناسب ليحذ رني. فانطلقت مع هذا المؤمن نحو 

عن األنظار... بمنزل األستاذ علي عسكر شال  االمدينة )يزد(... وهناك بقيت لفترة... مختفي  
اج[  (59...)(2)باف ]النس 

 

وقعت حادثة ذات داللة وأثر عظيمين. كتب عنها  إبان الفترة التي بقي فيها في هذا المنزل
 :ال  قائ

 

هناك شاب زرادشتي اسمه بهرام )ُعرف فيما بعد ’في أحد األيام قال لي األستاذ علي عسكر: 
. فإذا ابالمال  بهرام( يأتي من حين آلخر لبيع الشمندر عند باب الدار. إنه شاب لطيف جد  

ث معك.وافقَت سأدخله إلى المنزل في المرة ال ‘... احسن جد  ’فقلت: ‘ قادمة عندما يأتي ليتحد 
. حضرةوبعد أيام قليلة جاء   المال  بهرام... وأتى األستاذ علي عسكر به إلي 

                                                        

 في وسط المسافة بين يزد ومنشاد. )أ. ط.( اقرية تقع تقريب   (1)

 أمر حضرة بهاءهللا أن ال يقع الحاج محمد طاهر في يد األعداء حتى يتمكن من نشر أمر هللا. )أ. ط.( (2)
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حتى ذلك الحين لم يؤمن بأمر هللا بعد أحد من الزرادشتيين )في يزد(. بل حتى إن  
روا دخول هؤالء في األمر الكريم . إذ لم تكن لهم صالت بتاريخ أو البهائيين لم يكونوا ليتصو 

أنني في  إال   (1).أحداث المظهرين اإللهيين، كما لم يشتركوا في أية نقاشات تتعلق بأمر هللا
عاد في اليوم التالي، وبعد بضعة أيام  (2).مذلك اليوم تحدثت عن األمر المبارك مع المال  بهرا

في شخصه من عالئم االنشراح اعترف بأحقية أمر حضرة بهاءهللا. وعلى أثر ذلك ظهر 
والشوق ما يصعب وصفه. فأصبح على غير طبيعته من عدم االستقرار، بحيث كان ُيالحظ 
عليه كل مرة جاء فيها لزيارتنا بأنه أصبح أكثر رقة وحساسية لدرجة يأخذ بالبكاء بصوت 

ق أمر هللا عال. بعدئذ أتى بأحد من أصحابه الزرادشتيين وهو آقا رستم خورسند، والذي اعتن
 (54بعد أن حضر عدة مجالس.)

 

ما كاد المال  بهرام يؤمن بأمر هللا حتى قام على تبليغ الزرادشتيين من طائفته بروح من البطولة 
والتفاني. كان الفضل لجهوده المخلصة في دخول أعداد غفيرة منهم حظيرة األمر الكريم. وفيما بعد 

 وري" )نجم الشرق(.أسبغ عليه حضرة عبدالبهاء لقب "أختر خا
 ابعد قضاء ثالثة أشهر في عزلة بمنزل األستاذ علي عسكر، غادر الحاج محمد طاهر متوجه  

إلى قرية مهريز. إال  أن األعداء اكتشفوا بكيفية ما مكانه وقاموا بمحاولة ثانية للقبض عليه 
اضطر  اب. أخير  وإعدامه. ولكن يد حضرة بهاءهللا صانته، فتمكن من النجاة في الوقت المناس

لت األحوال هناك.  لمغادرة إقليم يزد حتى تبد 

                                                        

مةةةع  ة أو دينيةةةأي صةةةالت حضةةاري اتقريب ةة اهنةةاك طائفةةة زرادشةةتية كبيةةةرة فةةي يةةزد. فةةةي تلةةك األيةةام لةةم تكةةةن لهةة (1)
ةا اليةوم فةإن عةدد   مةن البهةائيين فةي إيةران ينحةدرون مةن أصةل زرادشةتي. وأول مةن  اكبيةر   االمجتمةع اإلسةالمي. أم 

آمةةن بحضةةرة بهةةاءهللا مةةنهم كةةان كيخسةةرو خةةداداد، ولةةو أن سةةهراب پوركةةافوس مةةن كاشةةان هةةو أول مةةن اعتةةرف 
 بالبابية خالل دورة حضرة الباب.

 المال  بهرام قد سبق له االجتماع ببهائيين آخرين أخبروه عن أمر هللا. )أ. ط.( تجدر المالحظة بأن (2)
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في هذه األثناء كانت الحالة في منشاد قد وصلت مرحلة متأزمة نتيجة إيمان المال  محمد بأمر 
هللا وإعالنه للرسالة اإللهية لرجال الدين. ثم بعد فشل السلطة الدينية في يزد في القبض على الحاج 

جال الدين، يائسين، على إلقاء القبض على ستة بهائيين من منشاد. فأتوا بهم محمد طاهر، تآمر ر 
إلى المدينة وزجوهم بالسجن. من هناك ُأرسلوا إلى إصفهان للمثول أمام األمير مسعود ميرزا، ِظل 

على األقدام في الصيف الحار مسافة  ابسلسلة واقتيدوا مشي   االسلطان، حاكم الوالية. ُربطوا مع  
 ، برفقة مأمورين مسلحين.ال  مي 839من تقرب 

. لكن رغم اُزرگحدث أن مرض أحد هؤالء عندما كانوا في السجن، واسمه آقا سيد محمد علي 
ذلك أمر مجتهد يزد سيئ الصيت، الشيخ محمد حسن السبزواري، بوضع الرجل المريض أمام 

 (1)ةلسلة والشوكة الحديديعلى كتفه الطول الزائد من الس ال  جماعته ليقودهم نحو إصفهان حام
من البهائيات الثابتات، وهي المعلقة بها. عندما سمعت بذلك فاطمة بگم، أخت آقا محمد علي 

 تطوعت لمصاحبة السجناء الستة في المشي على األقدام وحمل الجزء الزائد من طول السلسلة.
على المضي مع عزباء في السابعة والعشرين من العمر،  اعزمت فاطمة بگم، وكانت بنت  

، رغم ما كانت عليه حالة المرأة في المجتمع آنذاك ورغم حياة العزلة التي كانت االسجناء مشي  
تعيشها النساء داخل البيوت إضافة إلى عدم المشاركة بالحياة العامة. حاول المؤمنون جهدهم 

يف وال سيما في إلقناعها بالعدول عن الذهاب، وشرحوا لها مصاعب السفر ومخاطره، وحرارة الص
ِد كل ترجي هم نفع   كيف أسمح ’. يروى أنها قالت للمؤمنين: االظروف التي كانوا هم فيها. لكن لم ُيج 

لهم بأن يأخذوا أخي... وخمسة من أحباء هللا اآلخرين إلى إصفهان، بينما أبقى أنا هنا؟ ال بل إني 
قبل إعدام البقية...  ال  أن يقتلوني أو  ذاهبة مع هؤالء الستة إلى إصفهان. وإذا قرروا قتلهم، فلهم

 ‘فليست حياتي بأعز من حياتهم.

                                                        

 .ُتستعمل الشوكة لتثبيت السلسلة باألرض عند التوقف لالستراحة أو أثناء النوم ليال   (1)
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وفي شجاعة وثبات حي را المسؤولين والنظارة من الناس، سارت فاطمة بگم وهي تقود رفاقها، 
بة، إلى إصفهان حاملة طرف السلسلة والشوكة على كتفها طول الطريق.  حافية القدمين ومحج 

الرجال إلى السجن. إال  أنه عن طريق استعطاف فاطمة بگم  عند وصولهم إصفهان ُأرسل
نيابة عنهم لدى األمير ِظل السلطان ُأطلق سراحهم وأُعيدوا إلى يزد. لكن االضطهادات لم تتوقف 
عند هذا الحد. فبعد ذلك بسنوات نالت تلكم النفوس الجريئة كأس الشهادة. أم ا فاطمة بگم نفسها 

بنحو مهين يأبى القلم وصفه. والفظائع الشنيعة التي ارتكبوها في  فسحبوها من بيتها وقتلوها
ل أحد أبشع األحداث في تاريخ أمر هللا.  جثمانها بعد االستشهاد تشك 

أم ا بالنسبة للمال  محمد، ذلك المجتهد العظيم لمنشاد، الذي أثار باعتناقه دين حضرة بهاءهللا  
ن زعامة المسلمين بعد اعترافه بمقام حضرة بهاءهللا. تلك الزوبعة من االضطهادات، فإنه تخل ى ع

الفتقاره ألسباب الدنيا وموارد إعالته وإعالة أهله، اضطر لكسب الرزق باالشتغال كعامل  اونظر  
بناء. كان بمثابة قلعة من القوة للبهائيين وخدم أمر هللا بمنتهى التواضع ونكران الذات، حتى فاز 

 ه في سبيل حضرة بهاءهللا.بحيات ابكأس الشهادة مضحي  
الذين كانوا معجبين به وخادمين له، ولطالما انحنوا أمامه عند أنفسهم أولئك الناس إن نعم، 

ظهوره في وسطهم، وتجمهروا في المسجد ليسمعوا كلماته وهو يقودهم في الصالة، صاروا اآلن 
محمد خالل مذبحة البهائيين عام  متآمرين على حياته، وذلك ألنه اعتنق أمر هللا. فقد استشهد المال  

 م في يزد والقرى المجاورة، حيث سحب الغوغاء جسده في طرقات القرية ثم أحرقوه.4095
إن هذا المسلسل من األحداث المتصلة ببعضها، يكفي للبرهان على أن تبليغ أمر هللا في 

النتصارات التي ُسجلت أن ا امن الشجاعة والحكمة. ويبين أيض   اأيامه األولى كان يستدعي كثير  
ما تسببت في محن واضطهادات أدت بدورها إلى حث المؤمنين ودفعهم لتحقيق  األمر هللا غالب  

 انتصارات أعظم لموالهم.
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صفحة خالية
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 ﴿3 ﴾ 
  

 "لوح أحمد" بالعربية
 
 

إن "لوح أحمد" من أكثر ألواح حضرة بهاءهللا شهرة، وقد ُترجم إلى عدة لغات أخرى. كان قد 
م(. من خالل نظرة عابرة في اللوح 4483ه )4848ل في حق أحمد أحد مواطني يزد حوالي عام نز 

 (1)ى.األصل، يتضح بأن حضرة بهاءهللا أنزله قبل أن يسم مه ميرزا يحي
ن في سجل تاريخ األمر  اأم ا قصة حياة أحمد فمثيرة جد   لالهتمام. هناك سرد لحياته مدو 

لهذا التاريخ عن أحمد أنه قد عاش لمائة عام وتوفي سنة  ااستناد  وضعه بهائيو جامعة عشق آباد. 
عن حياة أحمد في "تاريخ  اموجز   ام(. وكتب الحاج محمد طاهر المالميري أيض  4098) ه4589

لما جاء فيه فإن أحمد مات عن عمر يناهز  ااألمر في مقاطعة يزد"، الذي لم ُينشر بعد. وطبق  
 !امائة وثالثة عشر عام  

مل أن أحد أسباب هذا االختالف )بالعمر( يرجع إلى أن الناس في المحيط اإلسالمي لم ُيحت
لوا تاريخ مولدهم. فلم يكن هناك سجل عام للمواليد، لكن بعض الوالدين دأبوا على تسجيل  يسج 
تاريخ ميالد أطفالهم بصفة شخصية، بينما الفرد لم يعر أهمية للتاريخ بصفة عامة. فلم يشغل 

عن تعاليم اإلسالم التي توصي اإلنسان  اأو يحتفل بعيد ميالده. كان ذلك الموقف ناتج   اهتمامه
بنكران الذات وعدم تمجيدها أو التفاخر بالنفس. إن كان هناك من يستحق االحتفال بمولده فهو 

 رسول هللا وحده.

                                                        

 انظر الفصل السابع. (1)
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سن المراهقة كان  ُولد أحمد لعائلة ثرية متنفذة في يزد. ومنذ أيامه األولى عندما كان ال يزال
 ال  ما يعتزل بنفسه في الغرفة متأم ايشعر بانجذاب شديد نحو التنسك. في ذلك العمر كان غالب  

 اربه. كان منتهى رجائه في الحياة مالقاة القائم الموعود )موعود اإلسالم المنتظر( وجه   اومناجي  
عند أقدام الزه اد والدراويش  ما جلس الوجه. فكان يستمع ألي شخص قد يدل ه على الطريق، وكثير  

عوا أن النور اإللهي موجود في باطنهم.  الذين اد 
لكن والده وأسرته، الذين كانوا من المسلمين األصوليين، باتوا مهمومين مضطربين من أسلوب 

هه نحو التنسك والزهد. ورغم المحاوالت والضغوط من جانبهم لحمله على تغيير أفكاره، فإن توج  
منه بأن بيئته لن توفر  اصولي لم يفلح في تقييد روح أحمد المتحررة التي ال ُتقهر. ويقين  التقليد األ

له طموحاته الروحية، قرر اتخاذ خطوة غير مألوفة، أال وهي هجر موطنه. في تلك األيام لم يكن 
أحمد كان أن يترك شخص موطنه في المدينة، ال سيما دون إذن والديه. لكن  ال  أو مقبو  اطبيعي   اأمر  

 بالورود في محضر القائم. ال  عن جوهر الحقيقة وأم ابقوة ال ُتقاوم بحث   امدفوع  
 ا، وقد تظاهر بالذهاب للحمام العام، فحمل حزمة من المالبس واختفى. اتجه جنوب  اأصبح يوم  

حتى وصل الهند حيث كان يأمل بالعثور على ما يدل ه لمحبوب روحه. كان ذلك حوالي عام 
 قبل إعالن دعوة حضرة الباب. ام(، أي قرابة عشرين عام  4488ه )4818

للحاج محمد طاهر المالميري، كان أحمد فوق سن العشرين عندما غادر يزد. كتب في  ااستناد  
 مذكراته:

 

كنت معه )أحمد( لمدة تقرب من أربعة أعوام خالل آخر فترة من عمره عندما عاش في ُمنج 
ن في العشرين من عمره خالل عهد فتح علي شاه عندما كان َبوانات )من إقليم فارس(. كا

 ال  ليزد. في ذاك الوقت كان يعيش حياة نسك، يقضي وقته متأم ااألمير خانَلر ميرزا حاكم  
، وعند مغادرته يزد إلى الهند كان يرتدي زي الدراويش. ا. كان يجب أن يعيش درويش  امتعبد  

 وفي طريقه
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عر ف على خب از، وبقي هناك بعض الوقت. كان يقص بعض عندما كان في ميناء بوشهر ت
القصص عن ذاك الخب از ويقول بأنه كان ذا مقام كبير في عوالم الروح وبأنه يحس بالوجود 
اإللهي كما أن لديه تجارب روحية. إال  أن أحمد رحل عن بوشهر إلى بومبى حيث واصل 

 (4بالصالة والتأمل.) ال  حياة الزهد مشتغ
 

أحمد بأنه التقى خالل تلك األسفار بكثير من المتعبدين والمتصوفين وغيرهم من قادة وقد روى 
الفكر. لكنه صار في حالة قنوط وخيبة أمل. إذ رغم ما فرضه على نفسه من رياضة النفس 
الصارمة، وتمارين عدة في الصالة كالسجود وترديد آية قرآنية معينة اثني عشر ألف مرة، فإنه 

 على مبتغاه في الهند. فشل في العثور
له حيث تزوج  ا. اتخذ من كاشان مستقر  اقانط   افلم يكن أمامه سوى العودة إلى إيران خائب  

 . فيما يلي مقتطف من روايته الشفوية لبعض المؤمنين:ايدوي   اواشتغل حائك  
 

مضى بعض الوقت، ثم بدأت تصل أنباء ظهور حضرة الباب لعدة مناطق بما فيها كاشان. 
داخل نفسي لتحري هذه الدعوة. فقمت بكل الوسائل لجمع المعلومات،  اقوي   اذلك دافع   خلق

إن كنت ’في خان المسافرين. عندما استقصيت منه قال:  (1)رحتى التقيت ذات يوم بمساف
الذي  يالتصال بالمال  عبد الخالق اليزدحيث يمكنك ا (2)دتبحث عن الحقيقة اذهب إلى مشه

 ‘في بحثك. باستطاعته مساعدتك
كل  ا. وسرت ماشي  الم أكد أسمع ذلك حتى انطلقت في رحلتي في صباح اليوم التالي مبكر  

الطريق إلى طهران، ومنها إلى مشهد. لكنني عند الوصول مرضت واضطررت للراحة 
واستعادة قواي لمدة شهرين في تلك المدينة. عندما استرجعت عافيتي قصدت دار المال  عبد 

 تالخالق وأخبر 

                                                        

 .اال بد أن ذلك المسافر كان نفسه بابي   (1)

 .ميال   399تبعد مشهد عن كاشان حوالي  (2)
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وطردني  االخادم برغبتي بمالقاة سيده. فقابلته وأخبرته بمبتغاي. عندما سمع ذلك ثار غاضب  
خارج المنزل. لكنني عدت إليه في اليوم التالي، وببكاء حار توسلت إليه أن يدل ني. فلما 

في ابتغاء الحقيقة، طلب مني مالقاته في مسجد گوهر شاد حيث  اجاد   اوجدني صادق  
 (1)ة.لى من يخبرني بكامل الحقيقسيعر فني ع

، لكن بعد انتهاء الصالة واالستماع للخطبة لم أتمكن من  ذهبت إلى المسجد مساء 
الوصول إليه في غمرة الزحام. في صباح اليوم التالي قصدت منزله وشرحت ما حدث. فطلب 

ويقودني إلى ليلتقي بي  امني الذهاب إلى مسجد "پير زن" عند المساء ووعد بأنه سيرسل أحد  
المكان المحدد. وبإرشاد ذلك الشخص الذي التقى بي في المسجد، وبعد أن سرنا مسافة مررنا 

 ال  خالل رواق بفناء أحد المنازل ثم صعدنا إلى غرفة في الطابق العلوي. هناك وجدت رج
سر  إلي  ، أايحتل مقعد الشرف فيها. وعند باب الغرفة، حيث كان المال  عبد الخالق واقف   اوقور  

بأن ذلك هو الشخص الذي كان يريدني أن أقابله. كان ذلك الشخص هو المال  صادق  ال  قائ
 (2).يالخراسان

من اإلقرار واالعتراف بأحقية رسالة حضرة  ابعد حضوري بضعة اجتماعات لم أجد ُبد  
عملي.  الباب. بعدئذ أشار علي  المال  صادق بالعودة إلى زوجتي وأسرتي في كاشان ومواصلة

صاغية. وعليه، عدت إلى  اباإلضافة إلى ذلك نصحني أال  أبل غ األمر إال  إذا وجدت أذن  
من المؤمنين.  اكاشان حيث اكتشفت بعد فترة قصيرة أن الحاج ميرزا جاني الكاشاني كان أيض  

 كنا نحن االثنين البابيين الوحيدين في المدينة.

                                                        

 .في تلك األيام التزم المؤمنون الحذر الشديد في إفشاء إيمانهم بال تمييز، ولم يبل غوا إال  الطالبين المخلصين (1)

و"تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذكرة  أحد أتباع حضرة الباب وحضرة بهاءهللا البارزين. لمزيد من المعلومات عنه راجع "تاريخ النبيل"  (2)
 لد األول.الوفاء" و"ظهور حضرة بهاءهللا"، المج
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طهران، كان الحاج ميرزا جاني قد دفع مبلغ  عندما اقتيد حضرة الباب من إصفهان إلى
للمأمورين المرافقين له من أجل السماح لحضرة الباب بالنزول والمبيت في  (1)نمائتي توما

لنيل شرف الحضور  اوكان الحاج ميرزا جاني قد دعاني أيض   (2).نمنزله حيث استضافه ليلتي
 (8بمحضر موالنا المحبوب.)

 

ع حضرة الباب ويتحدث عن جالله ووقاره وجماله بينما كان بعد ذلك يصف أحمد لقاءه م
حضرته يتحاور مع بعض الفقهاء من كاشان. لكن سرعان ما ازداد عدد المؤمنين في كاشان بعد 

 ذلك وبدأت االضطهادات. يمضي أحمد في روايته فيقول:
 

لكاتهم في أحد األيام تعر ض المؤمنون لهجوم من قبل بعض الغوغاء حيث ُنهبت كل ممت
وبقيت فيه أربعين  (3)وحتى األبواب والنوافذ ُحط مت جميعها. فأخفيت نفسي داخل برج التهوية

دوني سر  ايوم    بالغذاء والماء. ا. كان األحباء يزو 
هت إلى بغداد. كان قد مضى نحو خمسة أعوام عند اشتداد قسوة الحياة في كاشان، توج  

ة. في الطريق تقابلت مع مسافر غريب. كان كالنا قد على إقامة حضرة بهاءهللا في تلك المدين
 وأثناء (4).ءه إلى كربالأعرب عن نيته بالتوج  

                                                        

 في تلك األيام. اكبير   اكان ذلك ُيعتبر مبلغ   (1)

أقةةام حضةةرة البةةاب فةةي الحقيقةةة ثةةالث ليةةال فةةي كاشةةان. ويعةةزي بعةةض المةةؤرخين أحةةد أسةةباب تقةةديم ذلةةك المبلةةغ  (2)
ةةة علةةةى تسةةةوية  اللمسةةةؤولين إلةةةى كةةةون حضةةةرة البةةةاب والحةةةاج ميةةةرزا جةةةاني مةةةن التجةةةار، وأن األخيةةةر كةةةان حريص 

 ه.حضرت حساباته مع

معظم البيوت القديمة في إيران كةان يعلةو سةقفها قنةاة مةن اآلجةر علةى شةكل بةرج يسةاعد فةي حةر الصةيف علةى  (3)
ةةف الجةةو نسةةبي   ولةةو قةةد تحي ةةر پمةةاركو . هةةذه األبةةراج التةةي كةةان الرحالةةة اخلةةق تيةةار هةةوائي إلةةى داخةةل الةةدار يلط 

 وعجب منها خالل مروره بتلك المنطقة من العالم.
مقدسة يزورها أتباع المذهب الشيعي. وحيث إن بغداد في تلك األيام كانت موضع اهتمةام البةابيين، فكةان مدينة  (4)

ه أحدهم إلى بغداد كان ُيت هم غالب   ون في أمرهم، وإذا توج   أنه بابي. االناس يشك 
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الرحلة قمنا بتأدية الشعائر الدينية اإلسالمية المألوفة من صالة وغيرها. وعند وصولنا بغداد 
تجاه سرت باتجاه بيت حضرة بهاءهللا. سرعان ما لفت انتباهي أن صاحبي كان يسير في اال

 (1).ه! وهكذا كتم كالنا عقيدتاذاته، بل اكتشفت أنه بابي أيض  
يا : ’ال  وبعد أن ُأدخلت بيت حضرة بهاءهللا، وحظيت بمحضره. التفت إلي  وتفضل قائ

بقيت في بغداد ست سنوات اشتغلت خاللها ‘ ثم يختبئ في برج التهوية! اللرجل! يصبح بابي  
حي بجزيل عطاء محضره األبهى. كما نلت شرف اإلقامة . وفي تلك الفترة استفاضت رو احائك  

 في الصحن الخارجي لبيته المبارك.
: ال  وقد تفضل حضرة بهاءهللا قائ (2)ي في أحد األيام ورد خبر موت السيد إسماعيل الزوار 

من بهائنا عن خلف ألف ألف حجاب من النور، فلم يتحمله  الم يقتله أحد، بل أريناه قبس  ’
ولقد  اعندئذ قصد بعضنا ضفة النهر حيث وجدنا جثمان السيد إسماعيل ممدد   ‘نفسه.بففدى 

 قطع حنجرته بموسى كانت ال تزال بيده. فنقلنا جثمانه وأودعناه الثرى.
بدفء أنوار شمس محضر حضرة بهاءهللا حتى ورود فرمان  اإال  أني بقيت مستمتع  

ه الجمال المبارك إلى حديقة نجيب باشا في  السلطان باستدعاء حضرته إلى اآلستانة. توج 
اليوم الحادي والثالثين بعد النوروز. في ذاك اليوم فاضت مياه النهر مما اضطر السلطات 
لفتح بوابات األمان اتقاء الفيضان. في اليوم التاسع خف ت حدة المياه وغادرت العائلة المباركة 

لنهر عادت المياه لالرتفاع مما البيت صوب الحديقة لاللتحاق بحضرته. لكن حالما عبروا ا
 استوجب إعادة فتح البوابات. في اليوم الثاني عشر غادر حضرة بهاءهللا بغداد

                                                        

فةي  ان واعتُبةر مشةروع  التستر في العقيدة هو نوع من اإلنكار باللسان وكان يمارسةه المسةلمون الشةيعة لعةدة قةرو  (1)
 . إال  أن إنكار المرء لدينه مناف لتعاليم حضرة بهاءهللا.اأيض   اأوقات الخطر. ومارسه البابيون أحيان  

 .494-498انظر المجلد األول، الصفحات  (2)
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إلى اآلستانة. وذهب في صحبته بعض المؤمنين بينما بقي اآلخرون، بمن فيهم هذا العبد، 
ي جهة ثم ببغداد. عند مغادرة حضرته كنا كلنا في الحديقة. وقد وقف الذين تقرر بقاؤهم ف

ه حضرته إلينا وخاطبنا بكلمات مواساة. ذكر أنه كان من األفضل بقاؤنا. وأنه سمح  توج 
 لبعض المرافقين بمصاحبته لمجرد اتقاء خبثهم وسوء تصر فهم.

 ثم أخذ أحد األحباء ينشد بيتين من شعر "سعدي" بصوت مفعم بالعاطفة والحزن:
 الحجر ينوح لفرقة األحباب ها هو        فلنسكب الدمع كأمطار الربيع 

 (5)‘.(1)كان مقصود الشاعر منها هذا اليوم احق  ’فأجاب حضرة بهاءهللا: 
 

هذه الروايات القليلة التي تركها أحمد عن حضرة بهاءهللا لألجيال القادمة، تشكل مع هذه النبذة 
يه لوصف مسهب . لم يتعرض فاالموجزة عن حياته هو، الجزء الرئيس من تاريخه الذي رواه شفاه  

النطباعاته أو األثر الذي أحدثه في نفسه لقاؤه بكل من حضرة الباب وحضرة بهاءهللا. كما أنه لم 
يتحدث فيه عن تلكم األعوام الستة المجيدة التي عاشها في كنف حضرة بهاءهللا. لكننا نعلم بأنه 

د في إيمانه وتبصره كان هناك قليل من بين أصحاب حضرة بهاءهللا في بغداد ممن شاركوا أحم
القتباس جاذبية  اومستق   االروحاني. لقد انتعشت روحه بقوة وحي حضرة بهاءهللا، إذ كان مستعد  

 روحانية ونورانية من حضرته على شأن سيطرت على كيانه طوال عمره المديد.
 كتب عنه الحاج محمد طاهر المالميري يقول:

 

من  بمحضر حضرة بهاءهللا. لقد نال  مكث أحمد في بغداد بضعة أعوام تشرف خاللها
 ال. قال لي مرة بأنه قد شاهدحضرته ما نال من البركات واألفض

                                                        

 كلمات حضرة بهاءهللا في الرواية ليست بالضرورة نص ما تفضل به ولكنها تنقل المضمون. (1)
 ط.( )أ. 
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بخط يد حضرة  ابذلك، إذ إنه كان يملك لوح   انور الجمال المبارك. وكان صادق  باطن 
 (1بهاءهللا يشهد فيه بأن أحمد قد رأى جماله المستتر.) 

 

ستانة، بقي أحمد في بغداد وخدم أمر هللا فيها بتفان عظيم. بعد مغادرة حضرة بهاءهللا إلى اآل
إال  أنه في سره كان يتلهف للتشرف بمحضر مواله مرة أخرى. وبعد فترة من الوقت لم يعد يحتمل 

ه نحو أدرنة. عندما وصل اآلستانة أرسل إليه حضرة بهاءهللا اللوح الذي ُيعرف اآلن الفراق فتوج  
ا قرأه علم أحمد ما كان مطلوب   باسم "لوح أحمد". اعموم   منه. فسل م إرادته لمشيئة حضرة بهاءهللا،  الم 

من المضي في سفره نحو أدرنة ومالقاة مواله، عاد إلى إيران بهدف واحد هو تبليغ أمر  ال  وبد
 حضرة بهاءهللا ونشر رسالته بين جماعة البابيين.

ل أحمد في ربوع إقتداء  بمنيب والنبيل األعظم اللذين أرسلهما حضرة  بهاءهللا لتبليغ أمره، تنق 
بمجئ "من يظهره هللا" للعديد من البابيين. بواسطة جهوده الصادقة اعترف عدد  امبشر   اإيران كثير  

كبير بمقام حضرة بهاءهللا وصاروا من أتباعه المخلصين. في تلك الفترة بلغت حالة البابيين من 
وعداء منهم. يشير أحمد في روايته  البهائيون يلقون تعن ت  التقهقر والبؤس بحيث كان المبل غون ا

 الشفوية إلى حادثة من هذا القبيل في خراسان فيقول:
 

غادرُت طهران إلى خراسان وتحدثت إلى كثير من الناس بشأن مجئ "من يظهره هللا". قصدت 
وإخوته عن "من  (2)دميرزا محم ان( بزي درويش، وتكل مت مع المال  )مقاطعة خراس (1)غبلدة فرو 

وكسروا أحد  امبر ح   ايظهره هللا". في أثناء الحديث تمل كهم الغضب بحيث اعتدوا علي  ضرب  
بأن  إياهم اأسناني. بعد أن اكتفوا بما حصل وسكنت العواطف الثائرة، واصلت حديثي مذكر  

 حضرة

                                                        

آبةاد"، "مدينةة "دوغ لأعطى حضرة بهاءهللا أسماء  جديدة لةبعض المةدن والقةرى بمقاطعةة خراسةان. "فروغ")لمعةان(  (1)
وعليةةه اسةةتعمل  "طةةبس".ل "تةةون"، و"جةةذباء"ل"سةةبزوار"، "فاران")پةةاران( ل"نيشةةاپور"، "المدينةةة الخضةةراء" لالرضةةوان" 

 المؤلفون البهائيون هذه األسماء في مؤلفاتهم.

 المتحمسين. ، والذي أصبح فيما بعد من أتباع حضرة بهاءهللا الطبرسيبابيين الناجين من ملحمة الشيخ من ال (2)
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ا بقبول ادعاءات الباب قد أشار إلى أن "من يظهره هللا" سيأتي باسم "بهاء". وعليه تعهدو  
حضرة بهاءهللا لو استطعت إثبات قولي. فطلبت منهم أن يأتوني بكتابات حضرة الباب. فعملوا 

 (1).ءفتحة في الجدار وأخرجوا منها كل األلواح والكتب المخبأة خوف وقوعها في يد األعدا
. فأقبلوا وحالما فتحت إحداها وجدت فقرة تشير إلى أن "من يظهره هللا" سيحمل اسم "بهاء"

 (3إلى مدن أخرى.) ابسرور وآمنوا بأمر حضرة بهاءهللا، فتركتهم متوجه  
 

مما يثير االهتمام أن نالحظ بأن هؤالء األخوين من "فروغ" أصبحوا بهائَيين بارزين، ال سيما 
لإليمان والشجاعة  ال  ، ومثاال  بط اميرزا محمد. فقد كان مؤمن   ميرزا محمود الفروغي، ابن المال  

 عن ميثاق حضرة بهاءهللا. اقوي   اُمدافع  و 
 أم ا عن أحمد وأواخر أيام حياته فقد كتب الحاج محمد طاهر المالميري ما يلي: 

 

عاش أحمد واشتغل لفترة في كاشان. ونزل لوح أحمد في حقه )بالعربية( واعتاد أن يحمل معه 
من  (2)هشان تزوجت ابنتالنسخة األصلية، بخط يد الجمال المبارك. بعد وفاة زوجته في كا

رجل كان يعمل في نقل الماء إلى بالط ناصر الدين شاه بطهران. وبعد فترة قصيرة ذهب 
فترة  اأحمد إلى شيراز ثم نيريز حيث تزوج ثانية وعاش هناك نحو عشرين سنة. أمضى أيض  

لبلدة "ُمنج" . كان سبب قدومه اصادق   اطاهر   اجد   ابسيط   ال  في سروستان )إقليم فارس(. كان رج
 (3)يرغبته في الذهاب إلى طهران. ذلك أن ابنته... كانت قد كتبت عدة رسائل آلقا بشير إله

 ترجوه عمل ترتيب لوالدها المسن كي يذهب إلى

                                                        

ة (1) مةا لجةةأ المؤمنةون األوائةل إلةةى لف هةا داخةل أوعيةةة وإخفائهةا داخةةل  الآلثةار الكتابيةةة المباركةة وألنفسةهم، غالب ةة احفظ 
 الجدران أو في باطن األرض.

ةل  ابعد اعتناقه الدين البابي والذي ترك بعده صةبي  فقد أحمد ابنه الوحيد  (2) اسةمه جمةال، وهةو حفيةد أحمةد الةذي تكف 
 طوال عمره. اثابت   ابرعايته وحمايته فيما بعد. بقي جمال بهائي  

 مؤمن ذائع الصيت في شيراز. (3)
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طهران كونها اشتاقت لرؤيته. لكن أحمد لم يكن يميل للذهاب. كان حينذاك في السادسة 
ن في تمام الصحة والقوة. كان يقضي معظم أوقاته والتسعين عندما وصل إلى "ُمنج"، لكنه كا

. أقام في "ُمنج" االلوح الخاص به والذي كان يتلوه مرار   افي قراءة اآلثار المباركة، خصوص  
الذي أرسله برفقة خادمه  (1)نأربع سنوات لحين سفره إلى طهران بترتيب من قبل أحد األفنا

 (8زيارة قزوين.)الموثوق. بقي في طهران لبعض الوقت ثم ذهب ل
 

ما يلجأ المؤمنون إلى تالوته في أوقات الشدة  ايتميز "لوح أحمد" بقوة خاصة، ولذلك غالب  
لكنه يحتوي كل حقائق أمر حضرة بهاءهللا، ويمكن اعتباره كميثاق  اقصير   اوالضيق. رغم كونه لوح  

ل مستلزمات اإليمان والخدمة للفرد المؤمن.  يفص 
"، ويعلن شجر الروح" و"المنظر األكبر" و"ورقة الفردوس"ب إلى نفسه يشير فيه حضرة بهاءهللا

بوضوح إلى أن من فاز بمحضره فقد  اعن مقامه العلي  للمخلصين، وينادي بمجيء يوم هللا مشير  
 فاز بلقاء هللا.

ا المصطلحات التي استعملها في اللوح في هذا  يفتتح اللوح بإعالن علو طبيعة ظهوره. أم 
ال تدع أتباع حضرة الباب في شك من أنه ينادي بال لبس أو غموض أنه "من يظهره المجال ف

" المنقطعين" و"المخلصينهللا"، موعود "البيان". كما يبين بجالء بأن لن يقترب من فناء قدسه غير "
 )عن شؤونات الدنيا(.

خالص كشرط إن مجرد حقيقة تأكيد حضرة بهاءهللا، في هذا اللوح وعدة ألواح أخرى، على اإل
مسبق لعرفان مقامه لهو برهان بحد ذاته على أحقية رسالته. ففي محضر هللا ال محل لوجود النفاق 

 والمكر. وكما يبدد النور الظالم، يمحو الحق بقوته الضالل.
 لكن هللا برحمة منه، يمهل ويصبر عسى أن يغتنم الخائنون الفرصة إلصالح

                                                        

 فنان.األميرزا محمد باقر  (1)
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بنحو من النبل ءهللا رفقة بعض الرجال الخائنين المنافقين حالهم. لعدة سنوات تحم ل حضرة بها
ل الحاج ميرزا حيدر علي في  والفضل بحيث شعر جميعهم بالراحة والطمأنينة في محضره. لقد سج 
كتاب مذكراته المحرك للمشاعر )بهجة الصدور( ما تفضل به حضرة بهاءهللا في هذا الشأن في 

 عكاء:
 

لو كان للناس عيون يبصرون بها، فإنهم ال تشتبه عليهم ’بقوله: ثم تفضل حضرة بهاءهللا  ...
آثار هللا وما سواه. فعند مالحظة سوء تصرف بعض من يطوف حولنا، فإنه بإمكانهم أن 

ه وتصر فه وتسخيره وستره سطوتيدركوا، بنحو أعظم، مجد الحق وجالله وكبرياءه وقدرته و 
ع الكذب نسكت ونستر ونلوذ بالصمت. بعدئذ ورحمته ومغفرته وصبره وحلمه. فإن ا لو نسم

قنا كذبهم وأنهم أفلحوا في تضليل الموضوع في محضرنا  (9.‘)(1)يظن الذين كذبوا بأن ا صد 
 

 في لوح إلى شخص ُيدعى محمد علي، أنزل حضرة بهاءهللا اآلتي:
 

ي إلى "أقسم بجمال المحبوب هذه رحمة أحاطت كل الممكنات وهذا يوم فيه نفذ الفضل اإلله
جميع الكائنات. يا علي إن عين رحمتي جارية وقلب شفقتي في احتراق ألني ال أحب أن يأخذ 

هم الهم .  الحزن أحبائي أو يمس 
تفو ه بحرف مغاير لرضائي رجع إلى محله  ئيمن أحبا اكلما سمع اسمي الرحمن أن أحد  

مة أحد عاد إلى مقر القدس منشغلة بهتك حر  ا. وكلما شاهد اسمي الست ار نفس  امغموم   امهموم  
من أحبائي ارتفع صياحه  ابحزن بليغ وانشغل بالعويل والنواح. وكلما شاهد اسمي الغف ار ذنب  

يا نبيل  ونفسي الحقواندهش وارتمى على األرض فحملته مالئكة األمر إلى المنظر األكبر. 
 قبل علي

                                                        

رزا حيةةدر علةي، إذ مةةا مةةن أحةد يخطةةر ببالةةه تةةدوين هةذه ليسةةت كلمةةات حضةرة بهةةاءهللا، إنمةةا مةذكرات للحةةاج ميةة (1)
غيةر الئةق بوقةار واحتةرام المناسةبة والجةو  أقوال حضرته في محضره، وعلى أية حال فإن ذلك كان ُيعتبةر عمةال  

 المقدس في محضره، هذا بالطبع باستثناء وقت تنزيل األلواح حينما يقوم كاتب الوحي بتدوينها.
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ظهر عصيان نواحك. فكلما  إن احتراق قلب البهاء أشد من احتراق قلبك ونواحه أعظم من
 انفس لدى ساحة القدس يود هيكل القدم من حيائه أن يستر جمال نفسه إذ ال زال كان ناظر  

 (4بشرائطه.") ال  للوفاء وعام
 

ر حضرته كيف أنه، عم0في لوح آخر) بصفته "الست ار"، قد ستر خطايا كثير من  ال  ( يفس 
لذلك، بأن المظهر اإللهي ال يعلم بسيئاتهم. لم يدرك  المخادعين وعيوبهم. أولئك الذين ظنوا، نتيجة

، لكن عين هللا الساترة لم اتام   اهؤالء بأن حضرة بهاءهللا، بعلمه اإللهي، كان يعي سيئاتهم وعي  
تفضح مساوئهم. ولم يبعدهم عن محضره إال  عندما هدفت أذي تهم أمر هللا نفسه، عندئذ كان 

أهل البهاء. هكذا، على سبيل المثال، عامل حضرة بهاءهللا حضرته يتخلص منهم ويقذفهم خارج 
وآخرين غيرهما ممن عاشروه سنوات. كان  (1)يالسيد محمد اإلصفهاني، والحاج ميرزا أحمد الكاشان

طردهم، وما كان  اعدم وفائهم من الوضوح بحيث كان أتباع حضرة بهاءهللا على علم به. لكنه أخير  
 خائنة إال  االنضمام إلى ميرزا يحيى.من تلكم النفوس المريضة ال

كان هناك من بقي في ظل أمر هللا عدة عقود من السنين، ولو أنهم ُعرفوا منذ البداية بفسادهم 
"اسم بوفسقهم بنحو واضح. أبرزهم في صيته السيئ هو جمال البروجردي الذي لق به حضرة بهاءهللا 

"اسم هللا المهدي". فكان هذان الرجالن الطموحان بهللا الجمال"، والسيد مهدي الدهجي الذي لق به 
المخادعان في مقدمة مبل غي أمر هللا لعدة سنوات، وذاع صيتهما في أوساط جامعة األحباء. إال  أن 

لدى المقربين منهما. مع ذلك ستر حضرة بهاءهللا أخطاءهما، وأنزل لهما عدة  انفاقهما كان مكشوف  
ا عنهما الطرف بكل صبر وصفح وشهامة. إال  إياهما بالتزام ا األواح ناصح    ألمانة والنبل، وغاض 

 أنه أن بهما لبعض أعمالهما الضارة بأمر هللا.
ه اثنان من المؤمنين البارزين ال  مث  عي ن حضرة بهاءهللا-، حدث مرة أن توج 

                                                        

 انظر الفصل السادس. (1)
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سان. لكن خرا في طريقهما لزيارة األحباء وتبليغ أمر هللا في إقليم -ألمر هللا اأحدهما أيادي  
وحذ ر المؤمنين منهما ونعتهما  اجمال البروجردي شعر بالغيرة الشديدة والحسد منهما. فقام سر  

بعبارة شائنة على أنهما نذيرا شؤم. أثار هذا العمل غضب حضرة بهاءهللا. لذا فإن حجاب التستر، 
لعناية والستر الذي بيقظة ضميره وتوبته، قد ٌرفع اآلن. وطرف ا ال  الذي حما جمال عدة سنوات أم

أدان فيه تصرف جمال وأعماله  اقهري   اكان يحفظه من قبل قد ُمنع عنه. فأرسل حضرة بهاءهللا لوح  
ووبخه بشدة. لكن جمال، وهو سيد النفاق، سرعان ما أفاق من تلك اللطمة التي أطاحت بسمعته 

رين ألمر هللا في جامعة لفترة بين المؤمنين، وعاد ليحتل مكانته كواحد من المبل غين المشهو 
 األحباء.

إثر صعود حضرة بهاءهللا، نقض جمال والسيد مهدي عهد هللا وخالفا حضرة عبدالبهاء. وقاما 
ومؤيدوهما بكل مجهود ممكن إلحداث الثلمة في الدين، لكنهم باؤوا جميعهم بفشل ذريع أمام قوة 

 (1).مالميثاق، ولم يمر وقت طويل قبل هالكه
يثني حضرة بهاءهللا على حضرة الباب أبلغ ثناء يهز المشاعر ويقر بأنه  في "لوح أحمد"

ل إحدى العقائد األساسية ألتباع حضرة بهاءهللا، "سلطان الرسل ". كان لهذه الشهادة، والتي تشك 
بالنسبة للمبل غين البهائيين في تلك األيام. ذلك ألن مهمتهم الرئيسة كانت تبليغ دعوة  امغزى  خاص  

 هاءهللا بين أفراد الجامعة البابية.حضرة ب
الستعمال سالحي  الضعيف،  اإن الذين أنكروا واعترضوا على مظاهر أمر هللا قد لجأوا دوم  

وهما االضطهاد وإشاعة األباطيل. وقد استعمل بعض البابيين المنكرين بالتأكيد السالح الثاني 
لحضرة الباب. كان الغرض من مثل تلك  اعتبار  فأذاعوا االتهامات الكاذبة بأن البهائيين ال يقيمون ا 

وح وغيره من األباطيل الشنيعة تسميم أذهان البسطاء من الناس. لذا فإن حضرة بهاءهللا، في هذا الل
 ألواح الفترة نفسها،

                                                        

 على التوالي. 880، 830 تينلمزيد من تفاصيل حياتهما انظر الصفح (1)
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العمل بأحكامه. إال  قد أشاد بمقام حضرة الباب ووصف "البيان" بأنه "أم الكتاب" وأمر كل المؤمنين 
بهاءهللا نسخ معظم تلك األحكام فيما بعد عندما شر ع أحكام دينه في "الكتاب األقدس" أن حضرة 

 الذي أصبح "أم الكتاب" لهذه الدورة.
 :افيما يلي إحدى أكثر فقرات "لوح أحمد" تنوير  

 

 "قل يا قوم إن تكفروا بهذه اآليات فبأي حجة آمنتم باهلل من قبل هاتوا بها يا مأل الكاذبين.
 (49)."اظهير   ذي نفسي بيده لن يقدروا ولن يستطيعوا ولو يكون بعضهم لبعضال فوال

 

في هذا اإلعالن المتحدي يؤكد حضرة بهاءهللا مرة أخرى على أن أحد أقوى براهين أحقيته 
ومقامه السماوي هو كلمته. يصرح حضرة بهاءهللا في كتاباته بأن أول دليل على أحقية المظهر 

أن دليل وجود الشمس نفسها. فيما يلي كلمات حضرة  ا. وكما يقال أحيان  اإللهي هو نفسه وذاته
 :(1)بهاءهللا المنزلة في "لوح أشرف"

 

"قل إن دليله نفسه ثم ظهوره ومن يعجز عن عرفانهما جعل الدليل له آياته وهذا من فضله 
 (44)على العالمين."

 

ان لهم االمتياز الفائق بالتشرف إن المؤمنين األوائل بحضرة بهاءهللا، ممن صفت قلوبهم وك
ا  بمحضره، كانوا كمن رأى الشمس بعينيه. لقد شهدوا مجد ظهوره فال حاجة لهم إلى براهين. أم 
الذين في قلوبهم مرض فال ُيسمع من زوايا أوهامهم الظلماء سوى السؤال والجدال واإلعراض 

 والشكوك.
ه إلى كلماته. ألن كلمة أم ا في هذا اليوم فإذا أردنا معرفة مقام حضرة به اءهللا فعلينا التوج 

المظهر اإللهي مفعمة بقوى روحية تفوق إدراك اإلنسان. ما من شخص، مهما بلغ تحصيله، ال بل 
، إن الو اجتمع البشر كافة لما استطاعوا خلق ما ينبثق عن الكلمة اإللهية من قوة روحية. حق  

 إحدى الفروقات بين الكلمة

                                                        

 انظر الفصل العاشر. (1)
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تنفذ إلى أعماق  إلنسان هي أن األولى تستمد قوتها من عوالم هللا، وهي خالقةاإللهية وكلمة ا
. إن كلمة االقلوب، بينما األخرى تتعل ق بعالم الوجود. لذا فهي محدودة وقاصرة ضعيفة أساس  

 اإلنسان ليس لها نفوذ في المجتمع ما لم تستمد قوتها من تعاليم هللا.
رغم ما رأى فرعون في موسى من فهللا.  أمر كلمة مظاهرإن في التاريخ برهان واف على قوة 

فقر وضعف في الظاهر، إال  أن كلمته كان لها من األثر ما غلب قوى القهر والطغيان، فقلب بني 
إسرائيل من العبودية إلى السيادة. كما أن السيد المسيح نفسه ُأدين لمناداته برسالة جديدة. فانتهى 

في الحكم عليه بالصلب للقضاء على أمره. لكن كلمته،  اة والدين مع  األمر بتكاتف سلطتي  الدول
بما فيها من قوة وخالقية، نفذت في عالم الغرب، وقلبت ماليين القلوب، وكسحت رايات إمبراطورية 

ما ُأسئ  ا، الذي غالب  الرومان وأقامت مكانها حضارة جديدة. وبنفس الكيفية أتى الرسول محمد 
مت تعاليمه وكلماته سلوك أمة فهمه في الغرب، ب الكلمة اإللهية كما نزلت في القرآن الكريم، وقو 

متباينة األعراق عبر قرون وما تزال، بعد انقضاء ألف عام، ُتشاهد اليوم بين المجتمعات المسلمة 
آثار نفوذها وسيطرتها. كذلك الحال بالنسبة لحضرة الباب وحضرة بهاءهللا فإن كلماتهما تؤل ف 

ة اإللهية لهذا العصر. فقد بلغ أثر كلماتهما من القوة الهائلة بحيث سيق آالف من أتباعهما، الكلم
موا حياتهم قربان   ال  رجا  في سبيل نشر تعاليمهما. اونساء  إلى ميدان االستشهاد وقد 

إن التوراة واإلنجيل والقرآن الكريم والكتب المقدسة لحضرة الباب وحضرة بهاءهللا كلها كانت 
ادر استوحى منه ماليين عديدة من البشر في إثراء حياتهم الروحية. ما من كتاب آخر، مهما مص

قد كان له نفوذ في عقول ونفوس الناس ُيقارن بما لهذه  -وهناك الماليين منها-سما موضوعه، 
 الكتب السماوية.

لم يسبق لها مثيل إن دراسة دقيقة لدين حضرة بهاءهللا يثبت بأن كلماته قد تميزت بفاعلية وقوة 
 في تاريخ البشرية. فباإلمكان أن نشهد اآلن قوة كلمات حضرة بهاءهللا الخالقة داخل مجتمعنا

 الحالي. مثال واحد على ذلك: كتب
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في كل  (1)لتأسيس بيت عد حضرة بهاءهللا بضعة أسطر في "الكتاب األقدس" يفرض على أتباعه
ي(. لم ا يمِض على هذه الفريضة أكثر من قرن بقليل، باسم المحفل الروحان امدينة )ُيعرف حالي  

والتي صدرت من سجين منفي بعكاء، حتى أحدثت من األثر في أفئدة ألوف من الرجال والنساء 
من شتى المشارب واأللوان واألصول ما جعلهم يتركون بيوتهم منتشرين في أرجاء المعمورة، 

لف المصاعب والشدائد، مضحين بما لديهم مهاجرين إلى أقاصي األرض الموحشة، يعانون مخت
ومنفقين أموالهم في سبيل تأسيس هذه المؤسسات. وهم ما يزالون على ذلك قائمون حتى يكون في 
كل جهة ومركز في األرض بيت عدل. هذه هي القوة الخالقة لكلمة هللا التي جرت من فم حضرة 

 (2).ىدر عن القلم األعلبهاءهللا وقلمه! وينطبق الشيء نفسه على كل حكم وأمر ص
 :ال  في خطاب لألعراب المعرضين )عن اإلسالم(، يصرح صوت هللا في القرآن الكريم قائ

 

فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون  (3)ا"وإن كنتم في ريب مما نز لنا على عبدن
 (48)هللا إن كنتم صادقين."

 

مين من بين الكافرين بتأليف أبيات نشروها في حين نزول تلك اآلية قام بعض الرجال المتعل 
. لكن الذي فاتهم إدراكه هو أن أقوالهم لم تستطع أن قائلين أنها أكثر فصاحة من كلمات محمد 

تؤثر في النفوس، بينما القرآن الكريم قل ب حياة الماليين من الناس عبر العالم، كما خلق في زمانه 
 شتى. امدنية عظمى ضمت أمم  

"، صدى  "هاتوا بها يا مأل الكاذبينه الكلمات لحضرة بهاءهللا في لوح أحمد: نجد في هذ
 لكنها تزيد بتحٍد أعظم -آنفة الذكر-لكلمات القرآن الكريم 

                                                        

 ال يخلط مع بيت العدل األعظم )أو العمومي(، الذي هو أعلى مؤسسة بهائية عالمية.  (1)

 حضرة بهاءهللا. (2)

 .حضرة محمد  (3)
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 (45)."اال فوالذي نفسي بيده لن يقدروا ولن يستطيعوا ولو يكون بعضهم لبعض ظهير  للكافرين: "
 

الكيفية التي أث روا بها على المجتمع. هذه ظاهرة برهان آخر على أحقية المظاهر اإللهية هو 
في مضاهاتها. فلنعتبر في بعض من األمثلة العديدة من  افريدة ال يمكن إلنسان أن يأمل أبد  

طاغية يمكنه اللجوء إلى قوته للتسلط على ماليين البشر تحت زعامته،  اأن حاكم   ال  التاريخ نجد مث
السلطة. لكن حالما يختفي، ينهار كل نظامه، ويتشتت  يلتف الناس حوله ما دام هو باق في

أتباعه. بنفس الكيفية قد يبرز زعيم لو تيسر له من الثراء والمال واالستعداد لصرفه على الناس. 
فما دام ينفق عليهم من ماله نراهم يتجمهرون حوله. من ناحية ثانية قد يجد شخص ذو شعبية 

صبح وسط دائرة من المعجبين المنجذبين إليه. هناك رجل ومكانة اجتماعية مرموقة، نفسه وقد أ
صلب اإلرادة قادر على تحريك الدوافع الدنيا لإلنسان، أو إثارة عواطف الجماهير، قد ينجح في 
إشعال هياج أو ثورة يصبح هو على رأسها. صنف آخر يجدر ذكره هو الرئيس الديني الذي يقود 

. لكنه حالما ينحرف ويقرر توجيههم وجهة جديدة ال  به أصبواسطة مخاطبة جمهوره بما هم مؤمنون 
 ويصر على ذلك، فمن المؤكد عزله من منصبه.

في كافة هذه النماذج ال بد للزعيم من االعتماد على بعض الوسائط الدنيوية في سبيل تحقيق 
ة أو طموحاته في السيطرة على الناس. هذه الواسطة قد تكون قوة أرضية، ثروة، مكانة اجتماعي

 سياسية، أو زعامة دينية أو كثير غيرها. إال  أن المظهر اإللهي يفتقر لكل هذه القوى المادية.
السيد المسيح. فحينما ظهر وأعلن أمره لليهود لم تكن لديه سلطة دنيوية أو ثروة  ال  فلنتخذ مثا

بين جماعته. لم تمكنه من التأثير على أتباعه. وبسبب ظروف مولده لم تكن عنده مكانة اجتماعية 
يعظ مبادئ وقيم دين  اديني   ايدعم أمره عن طريق استمالة غرائز اإلنسان الدنيا. بل وما كان زعيم  

مستتب آنذاك، إنما عكس ذلك كان يدعو إلى دين جديد. في أثناء السنوات الثالث لدعوته عانى 
 لى أعماق نفوساالضطهاد وانتهى األمر بصلبه. مع ذلك اتسمت دعوته بقوة خفية نفذت إ
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، هناك ماليين من البشر يتوجهون إليه اكثيرين أصبحوا أتباعه، واآلن وبعد مرور ألفي عام تقريب  
 روح القدس كما يبين الفرق بين اإلنجاز البشري والوحي السماوي.ال. يثبت هذا قوة اوحب   ال  تبت

أييد من هللا وحده. لكن بما بنفس الكيفية ينتشر أمر حضرة بهاءهللا ويتأسس في أرجاء العالم بت
بالرغم من قضاء  (1)ةأنه هو المظهر الكلي اإللهي، فقد حباه هللا بقوة أعظم مما كان لألديان السابق

تحت أشد الظروف قسوة، ومع أن قوى اثنين  امضطهد   امنفي   امؤسسه أربعين سنة من بعثته سجين  
من أحد لنصرة أمره،  اأثناء تلك الفترة، عون   من طغاة السالطين تكاتفت ضده، إال  أنه لم يبتغ قط،

ولم يسع إلى دعمه بواسطة مساومة أو وسائل نفعية أو مادية. فقد سل م نفسه ألعدائه بنفس تلك 
الوداعة التي تمي ز بها مظاهر أمر هللا وتحم ل بكل صبر وتسليم ما سقوه من كؤوس الظلم 

ه إلى أسماع أقوى حكام زمانه. كذلك وصل شعاع واالبتالء. ورغم أشد االعتراض فقد أعلن رسالت
ا اآلن فقد عم ذاك النور سطح  ادينه، خالل حياته، إلى ثالثة عشر بلد   من بالد آسيا وأفريقيا. أم 

األرض قاطبة، وصارت تعاليمه تمثل روح العصر بينما مؤسسات نظمه العالمي، الُمنزل من أجل 
 نماء مطرد في كل العالم.توحيد الجنس البشري في هذا العالم، في 

تحققت هذه اإلنجازات التي تبشر بالنصر اآلتي ألمر حضرة بهاءهللا واستتبابه في تمام الوقت 
كدين شامل لعموم البشر، وتمت تلك المعجزات بقوة حضرة بهاءهللا المنبعثة من هللا بينما تتضافر 

 قوى هذا العالم ضده.
 اروحي   اأثر عظيم على البشرية وُيحِدث فيها تطور  إن لكل دين دورة نفوذ يكون له خاللها 

ال سيما بالنسبة ألتباعه. يحدث ذلك من تأثير كلمة صاحب ذلك الدين في قلوب الناس  اومادي  
. لذا اوتطبيق ما جاء به من تعاليم. لكن عند مجيء مظهر إلهي آخر يصبح الدين السابق الغي  

ي. فال تعود رسالته تحرك القلوب، وتصبح تعاليمه غير يضعف تأثيره وتأخذ قوته الخالقة بالتالش
 قابلة التحقيق

                                                        

 .99-89انظر المجلد األول، الصفحات   (1)
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ن هللا قد أسبغ على الرسالة الجديدة النفوذ واإللهام والتأثير لألخذ بيد اإلنسانية نحو . ذلك ألاواقعي  
مرحلة جديدة في مسيرة تطورها. في السورة التالية من القرآن الكريم داللة واضحة على أن لكل دين 

 مان، أي بداية ونهاية:ز 
 

 (41)"ولكل أم ة أجل فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون."
 

في هذا اليوم تحيي قوة هللا وظهوره العظيم أمَر حضرة بهاءهللا، وتمنحه روح الحياة، دون أي 
دعم دنيوي، فتنشر نوره في كل أرجاء األرض، وتضع أسس نظم عالمي لتقدم البشرية كافة 

 وتطورها الروحاني.
 أنزل حضرة بهاءهللا في "لوح أحمد" ما يلي:

 

فقد أعرض عن الرسل من  (1)ل"وإنك أنت أيقن في ذاتك بأن الذي أعرض عن هذا الجما
 (43)".قبل ثم استكبر على هللا في أزل اآلزال إلى أبد اآلبدين

 

بع الوحي السماوي. بحيث إن هذا التصريح يؤكد إحدى حقائق دين هللا األساسية، أال وهي تتا
أن كل وحي جديد يختص هللا به رسوله أو مظهره يضم جوهر ما سبقه من الرساالت. يشبه ذلك 
ما يحصل لإلنسان إذ يشعر وهو يجتاز مختلف مراحل حياته بأنه ما زال يحمل في باطن سره كل 

 (2).لالخصال والسمات التي اكتسبها من قب
حيه وكلماته، في روح أحمد قوة هائلة من اإليمان واالنقطاع. لقد بث حضرة بهاءهللا، بقوة و 

ألحبائه". للماء والنار خصائص  وكوثر البقاء ألعدائه كشعلة الناروهبه القابلية والقدرة ليكون "
متباينة. فالماء عصب الحياة، ويساعد األشياء على النماء، بينما النار، في حين تحرق كل ما كان 

ث في الروح الدفء والتوهج في أكثر المواد صالبة. عندما ُيقِبل اإلنسان ويؤمن للفناء، تبع ال  قاب
 بحضرة بهاءهللا فإن بذرة حبه في قلب المؤمن تحتاج إلى سقاية ورعاية. ومن الناحية

                                                        

 .حضرة بهاءهللا (1)

 .84انظر المجلد األول، الصفحة  (2)
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األخرى يجدر بالمؤمن الصادق أن يؤجج في قلبه نار محبة هللا حتى تشع حرارتها منه وتحترق بها 
كراهية والبغضاء المعشعشة في قلوب األعداء. هذا ما قام به أحمد وغيره من أعشاب وأشواك ال

المبل غين البارزين خالل ترحالهم في البالد آنذاك. فقد بثوا الحماس في قلوب المؤمنين ورفعوا من 
 ".النار كشعلةمعنوياتهم وجددوا حيويتهم بكوثر أمر هللا وفي الوقت نفسه بدوا ألعداء أمر هللا "

كتابات أخرى أنزل حضرة بهاءهللا نصائح مماثلة. على سبيل المثال نجده في "لوح أم في 
( ينصحها أال  تعاشر من أعرض عنه وقام ضده. لكنها إن صادف والتقت بهم فعليها 48عط ار")

( يحث أحد المؤمنين 49أن تكون "نار هللا" عسى أن يشعروا بحرارة حبها لموالها. في لوح آخر)
 بحرارة الكلمة اإللهية، أفئدة الذين أعرضوا عنه وتولوا عن أمره.بأن يحرق، 

 اإن بيانات كهذه ال ينبغي أن تؤخذ بظاهر حرفيتها. ألن حضرة بهاءهللا لم يوِص أتباعه أبد  
بالتصرف بعنف نحو اآلخرين. لكن هناك قوة غيبية في أمر هللا تكتسح أمامها كل عقبة وتدحر 

ضرة بهاءهللا توفرت فيهم هذه القوة، وكانت ألسنتهم كالسيف ترهب قوى األعداء. بعض أتباع ح
قلوب الذين عادوا الجمال المبارك. وبقوة بيانهم وحرارته استطاع هؤالء المؤمنون األبطال هتك 

 حجبات التعصب والكراهية والتغلب على قوى الخائنين الذين قاموا على هدم صرح أمر هللا.
بهذه الكلمات كما نز لت في لوح بحق الحاج ميرزا أحمد من ينصح حضرة بهاءهللا عباده 

 :(1)كاشان
 

مشتعلة لتحرقوا الحجبات الغليظة وتحيوا األجساد الباردة المحتجبة بحرارة المحبة  ا"كونوا نار  
 (44حتى تدخلوا مكمن قدس واليتي.") ااإللهية وكونوا هواء  لطيف  

                                                        

 انظر الفصل السادس.  (1)
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بالنسبة  الحات نسبية. فقوة الضعيف ُتعتبر ضعف  إن اإليمان باهلل والثبات على صراطه مصط 
. وعليه فإن معيار الرجل قوي. كذلك بالنسبة للقديس فإن محبة المرائي وتعب ده هلل ما هي إال  كفر  

لألفراد. لقد دعا حضرة بهاءهللا أحمَد في اللوح لبلوغ أقصى درجات اإليمان. بل  ااإليمان يتباين تبع  
له وغيره إلى أوج الثبات والشجاعة. ويصعب تصور مستوى أعلى في قصد في نصائحه له أن يد  

 االستقامة واإليمان يطلبه هللا من ذلك الذي يطلبه حضرة بهاءهللا في هذه الكلمات:
 

ل قلبك ولو ُتضرب بسيوف األعداء ويمنعك كل من  ا"وكن مستقيم   في حبي بحيث لن ُيحو 
 (40")في السموات واألرضين.

 

ت حضرة بهاءهللا كمعيار يمكن بواسطته أن يقرر المرء فيما إذا كان قد قرأ هذا قد تفيد كلما
". إن عالمة الصدق هي وصول المؤمن إلى مستوى من اإليمان والثبات بحيث "بصدق مبيناللوح 

باالستشهاد على يد األعداء. إن مجرد حقيقة إقرار حضرة  اال يتزعزع قلبه ولو وجد نفسه مهدد  
ا المستوى الرفيع لإليمان لدليل بحد ذاته على أنه يمكن بلوغه، وأن كثيرين سينالونه. بهاءهللا لهذ

من الشجاعة في قلوب الذين  اذلك ألن خالقية كلمات حضرة بهاءهللا قد نفخت، حال نطقها، روح  
ان . لم يكن أحمد وحده الذي ُوهب قوة اإليمان، بل بلغ آخرون كثيرون أعلى ذرى اإليقاآمنوا به حق  

والبطولة. لقد خلت قلوب أولئك من كل أثر للرهبة والشك، وبقوا ثابتين كالجبال في أمر هللا 
 وواجهوا جالديهم بال خوف.

على ذلك برواية األحداث التي انتهت باستشهاد أحد أتباع حضرة  اواحد   ال  دعنا نسوق مثا
لإليمان واالنقطاع. كان والد آقا  ال  ابهاءهللا البارزين، الحاج عبد المجيد النيشاپوري، الذي أصبح مث

"بديع"، الذي تشرف بمحضر حضرة بهاءهللا في السابعة عشر من عمره في بالمعروف  گبزر 
 ييدأعكاء، وقام بعد ذلك بتسليم لوح حضرة بهاءهللا إلى ناصر الدين شاه ثم ُقتل على  ثكنات
 رجاله.

اسم "أبي بديع"، قد اعتنق أمر هللا في كان الحاج عبد المجيد، الذي خاطبه حضرة بهاءهللا ب
 عهد حضرة الباب، من ضمن أوائل المؤمنين في مقاطعة خراسان
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وكان من بين  (2)الطبرسياشترك في ملحمة الشيخ  (1).يالذين ُبل غوا على يد المال  حسين البشروئ
 الناجين من تلك الموقعة الدموية.

رجل ثري، أول المؤمنين الذين استجابوا في طريقه إلى ذلك الحصن كان أبو بديع، وهو 
لنصح المال  حسين بالتخلص من ممتلكاتهم الدنيوية، وأن يتركوا كل شيء وراءهم عدا سيوفهم 

بأحجار الفيروز على قارعة الطريق تقدر قيمتها بثروة كبيرة.  كدسوخيولهم. قذف أبو بديع بسرج 
بمقامه  اعه، استقبلها أبو بديع بانشراح معترف  عندما وصلت أخبار إعالن دعوة حضرة بهاءهللا ألسما

م، وهو في سن متقدم ومتلهف للتشرف 4498وقضى أيامه في خدمة أمره بتفان عظيم. في سنة 
بمحضر حضرة بهاءهللا، سافر إلى عكاء ونال بغيته حيث تنعم بأنوار شمس بهائه. ترك لألجيال 

 رة بهاءهللا:القادمة هذا الوصف إلحدى مقابالته الخالدة مع حض
 

بشرف المثول في محضر الجمال المبارك وهو يتحدث عن بديع الذي كان قد  احظيت يوم  
ه إلى ناصر الدين شاه( حيث  تشرف بمحضره األنور، وحمل لوحه المبارك إلى طهران )الموج 
نال تاج الشهادة. بينما كان حضرته يتحدث، سالت دموعي بغزارة حتى ابتل ت لحيتي. التفت 

قضى ثالثة أرباع عمره ينبغي أن ينفق بقيته  ال  يا أبا بديع إن رج: ’ال  حضرة بهاءهللا قائ إلي  
ب يوم  ’فسألت: ‘ في سبيل هللا... بُحمرة  اُترى هل يمكن للحيتي المبتلة بدمعي أن ُتخض 

 (89...‘)(3)إن شاء هللا’أجاب الجمال المبارك: ‘ دمي؟
 

ن، وقلبه متقد بنار محبة حضرة بهاءهللا وروحه عاد أبو بديع إلى أرض موطنه في خراسا
متوهجة بأنوار بهائه. واعتاد حضور مجالس األحباء في مشهد حيث كان يبث فيهم روح الحماسة 

 واالستقامة على أمر هللا، ويقرأ لهم فقرات من

                                                        

 أول المؤمنين بحضرة الباب. انظر "مطالع األنوار" لمزيد من التفاصيل.  (1)

 انظر "مطالع األنوار". (2)

ليست هذه كلمات حضرته بالنص، بل هي ذكريات أبي بديع وتنقل مضمون مةا تفضةل بةه حضةرة بهةاءهللا مةن  (3)
 .تبيانا
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دث "الكتاب األقدس" الذي كان قد أتى بأول نسخة منه إلى خراسان. من المواضيع التي طالما تح
آنذاك أال وهو سقوط السلطان عبد العزيز المذكور في "لوح الرئيس"  اتحققه قريب   ال  بها ما كان مؤم

 وقد صرف أبو بديع أغلب أوقاته في استنساخ ألواح حضرة بهاءهللا. (1).و"لوح فؤاد"
سرعان ما تسبب حماس أبي بديع في تبليغ أمر هللا في إثارة بغضاء أعداء الدين. في مقدمة 
أولئك كان أخوه وأخته اللذان أخبرا أحد المجتهدين، الشيخ محمد تقي الُبجُنردي، عن نشاطات 
أخيهما. أخبراه بأن أخاهم بابي منذ عدة سنوات، وقد كان من تالميذ المال  حسين وقاتل في ملحمة 

لزيارة  اؤخر  ، وأن ابنه قد ُقتل بأمر الشاه. وكشفا عن كل نشاطاته بما فيها رحلته مالطبرسيالشيخ 
حضرة بهاءهللا وتبليغه العلني للدين البهائي. بعثت تلك التقارير الرعب في قلب المجتهد، فأرسل 
اثنين من رجاله ليستجوبا أبا بديع الذي حدثهما صراحة عن معتقداته وأعلن لهما رسالة حضرة 

. كان ذلك في بهاءهللا. في اعترافه المكشوف ذاك لم تبق صعوبة في إصدار حكم الموت ضده
م، أي عقب تشرف أبي بديع بمحضر حضرة بهاءهللا بعام واحد في عكاء كان حينها 4499سنة 

 في الخامسة والثمانين من عمره.
بينما كانت المكائد ُتحاك من قبل رجال الدين والعوام وبدأت تظهر ثمارها، وصل إلى مشهد 

"الذئب". وقام بالذي لق به حضرة بهاءهللا  أحد ألد أعداء أمر هللا من إصفهان، الشيخ محمد باقر،
بدور رئيس في هذه الجريمة النكراء. بادئ ذي بدء أمر أبا بديع بالحضور أمامه. عندما لم يلتفت 
األخير ألوامره، تحالف مع الشيخ محمد تقي آنف الذكر وشيخ آخر اسمه عبد الرحيم الذي كان 

الثالثة عريضة إلى األمير محمد تقي ميرزا،  من أشهر فقهاء خراسان. أرسل هؤالء المجتهدون 
ركن الدولة، وأخو الشاه وحاكم خراسان، يطالبون فيها بإعدام أبي بديع. رغم كونه طيب الفطرة 

في إيذاء البهائيين، فإن األمير لم يسعه مقاومة الضغوط الهائلة التي تعر ض لها من  اجد   اومتردد  
 لى أبيقبل الفقهاء. فأصدر أوامره بالقبض ع

                                                        

 ستناقش هذه األلواح في المجلد الثالث. (1)
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بديع الذي وضع رهن االعتقال. لكن ركن الدولة ترك األمر عند ذلك الحد دون متابعة إذ لم يشأ 
اإلساءة للسجين أكثر من ذلك. أم ا رجال الدين الذين لم يصبروا على ما فعل فقد رفعوا شكواهم 

الئه للدين إلى ناصر الدين شاه. فأصدر السلطان أوامره بإطالق سراح السجين شريطة إنكار و 
 الجديد.

بعد هذا استمر الشيخ محمد باقر يل ح على األمير لتنفيذ اإلعدام. قام بزيارة منزل الحاكم 
كان قد ُجلب -وناقش نواياه وخططه الشيطانية معه. واقترح من ضمن ذلك ربط أبي بديع بمنطاد 

جو ليسقط ويهلك. لكن ثم إلقاءه من ال -لمدينة مشهد كإحدى األعاجيب الغريبة من الغرب احديث  
بها،  اجد   اشاء القدر أن يصل الخبر لألمير أثناء ذلك الحديث بأن ابنته الصغيرة، التي كان متعلق  

، وما كان من الشيخ اقد سقطت في حوض ماء في منزله وغرقت. فترك األمير االجتماع مذعور  
الحاكم، فقد اعتقدت جازمة باقر إال  إيقاف ما كان بصدده من التخطيط. وبالنسبة لموقف زوجة 

من هللا بسبب سجن أبي بديع الطاعن في السن. لكن الشيء الوحيد  ابأن موت ابنتها جاء عقاب  
الذي استطاع عمله في الموضوع هو نقل أبي بديع إلى ناحية أخرى حيث كان الضابط المسؤول 

 مع البهائيين. اهناك متعاطف  
مير السلبي وأسلوب المماطلة الذي ات بعه، فأرسل لم يصبر الشيخ محمد باقر على موقف األ

ه الملك تعليمات تقضي بإطالق سراح السجين إذا أنكر  شكوى أخرى للشاه. وللمرة الثانية وج 
عقيدته، وإال  يطب ق بحقه حد الشرع. وإذ حرص األمير على إنقاذ حياة أبي بديع، فقد أرسل إليه 

واآلخر  (1)،قدهما ميرزا سعيد خان، وزير خارجية سابرجلين بارزين إلقناعه باإلنكار. كان أح
الذي كان من أتباع حضرة بهاءهللا. توسل الرجالن،  (2)سشيخ الرئيالاألمير أبو الحسن ميرزا، 

 نيابة عن الحاكم، إلقناع أبي بديع باإلدالء بتصريح مفاده أنه قد تخلى عن والئه ألمر

                                                        

 .815-814انظر المجلد األول، الصفحات  (1)

لمكانته االجتماعية وشخصيته استطاع أن يجمةع بةين  ابالغ الفصاحة. نظر   اذا موهبة مرموقة، وأديب   اكان شاعر   (2)
األراضةةي المقدسةة وأل ةةف عةدة قصةةائد وظيفتةه العموميةةة واتصةاله بالبهةةائيين. تشةر ف بلقةةاء حضةرة عبةةدالبهاء فةي 

 بحضرة بهاءهللا وحضرة عبدالبهاء. اتمجيد  
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لدفاع عن قضيته وإنقاذ حياته إذ قط يكون بمقدور الحاكم اهللا، وذلك من أجل إنقاذ حياته. عندئذ ف
 دون ذلك ال يمكنه عمل شيء.

على موقفه. فلم يشأ أن يبيع دينه لقاء دنيا فانية. لقد أخذه حب حضرة  ابديع ظل ثابت   الكن أب
نه، بهاءهللا بحيث لم يبق في قلبه أثر ألي خوف. قال لهما بأن ينقال لركن الدولة أنه لن ينكر دي

وأنه على استعداد للتضحية بحياته إن تطل ب ذلك. لكن الحاكم لم ييأس. واستمر يحاول ليحمل أبا 
بديع على اإلنكار. وقد ُنقل بأنه بعث حوالي اثني عشر من أعيان مقاطعة خراسان على فترات 

 ال  بديع، بدمتفاوتة لذلك الهدف عسى أن يقنعوه بتبديل موقفه، ولكن ال سبيل. قال أحدهم بأن أبا 
أزفت النهاية. فلم  ابتبليغه أمر حضرة بهاءهللا. أخير   ال  من االستجابة لنصح ركن الدولة، كان مشغو 

 يكن لألمير ُبد من أن يستجيب لرغبة رجال الدين، وبناء عليه أصدر أمره بإعدام أبي بديع.
اسمها خديجة  في اليوم السابق إلستشهاده، طلب أبو بديع من إحدى المؤمنات، وهي سيدة

في السجن وتعمل وسيطة بينه وبين باقي المؤمنين، أال  تأتي في الغد ألنه  اخانم، كانت تزوره يومي  
 اعلم أن ذلك هو آخر يوم من حياته في هذا العالم. فقد رأى في المنام أنهم أحضروا له حصان  

ميدان عام في مشهد( سقط ، ثم امتطى الحصان لكنه عندما وصل إلى ميدان "أرگ" )اليأخذوه بعيد  
 من فوق الحصان. أخبر خديجة خانم بأن هذا الميدان سيكون مكان استشهاده.

ان في اليوم التالي بإخبار المؤمنين سر   بأن الساعة المحتومة قد أتت وأن اإلعدام  اقام السج 
األدعية وترقب وهم في حزن شديد لتالوة  (1)سيقع في ذاك اليوم. اجتمع المؤمنون في دار "البابية"

ما سيكون. في أثناء ذلك تجم ع عدد من موظفي الحكومة والجالدون وعدد غفير من الناس خارج 
السجن. بعد ذلك ببضع ساعات ظهر الشيخ المهيب خارج السجن. وكان إشراق وجهه وبياض 

 من الوقار، بينما السلسلة الثقيلة حول عنقه َمَثل حي الحيته قد أضفيا عليه مزيد  

                                                        

 لنشاطات عظيمة للبابيين في مشهد. انظر "مطالع األنوار". ابيت تاريخي كان مركز   (1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

 

484 

وداعة والتسليم. اقتيد إلى سراي الحاكم وسط جمهور يقذفه بالسباب والتشف ي. وأثناء سيره كان لل
 ينظر إلى الناس وعلى وجهه بسمة سرور وهو يردد بيتين من قصيدة فارسية شهيرة:

 

 وال يشعر بالعار األسُد المكب لُ        لمرضاة هللا أسلمت وجهي
 يد مشيئته حيث يشاء ُأنقلُ وب         بعروة المحبوب لف  عنقي

 

وقف في سراي الحكومة أمام ثالثة أشخاص: الحاكم، ميرزا سعيد خان الذي سبقت اإلشارة 
ليس لدينا شك بأنك بهائي، لكن إذا : ’ال  إليه أعاله، والشيخ محمد باقر. خاطب األخير أبا بديع قائ

أبى أبو بديع أن يفعل. فسأله .‘ لم تكن كذلك يجب عليك اآلن أن تشتم مؤسسي هذا الدين وتنكرهم
عن معتقدات  اأجاب أبو بديع متحدث  ‘ ؟اأي خطأ وجدَت في اإلسالم حتى أصبحَت بهائي  ’الشيخ: 

أتباع حضرة بهاءهللا وخلص للقول بأن جوهر اإلسالم وحقيقته يكمن في هذا الدين. بعد ذلك تكل م 
تلبية ذلك الطلب. عاد الشيخ  اه رفض مجدد  أبا بديع لالستجابة ألوامر الشيخ، لكن االحاكم داعي  

خل ميرزا سعيد خان،  امصر   على أنه ال محالة من األمر بقتله ما لم يلعن حضرة بهاءهللا. عندئذ تد 
مع أبي بديع في السجن، وقد الحظ بأنه ليس في بيانات المتهم ما  االذي سبق له أن أجرى تحقيق  

وجب قتله. فغضب الشيخ عند سماعه تلك المالحظات لكنه ليست اأو ُملحد   ايشير إلى كونه كافر  
ه  اكتفى بالقول لميرزا سعيد خان أال  يأمل بما أبداه من مالحظات أن يضمن حرية السجين، ويوج 

على فتواه بقتله، ولم يبق أمام الحاكم  ابذلك ضربة لدين اإلسالم. بعد ذلك خاطب الحاكم مؤكد  
 ذها.سوى إصدار أمره إلى رجاله بتنفي

فاقتاد الجالدون أبا بديع إلى ميدان "أرگ" حيث تجم عت جماهير غفيرة لتشهد إعدامه. اخترق 
أحد المؤمنين صفوف الجماهير إلى أن اقترب من أبي بديع وتر جاه أن ينكر دينه في اللحظة 

الكلمات  على ذلك ردد أبو بديع هذه اذلك بأنه سينقذ حياته ولن يضر به دينه. ورد   ال  األخيرة معل
 من قصيدة فارسية:
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ك لطير آخر  هذا عنقاء وكره في األعالي    انصب فخ 
 

أم ا الحاكم، الذي تردد وخشي أن يهرق دم رجل بريء، فكان يأمل أن يؤثر منظر اإلعدام في 
أبي بديع ويحمله على اإلنكار. فرت ب بحيث وصل إلى موقع التنفيذ وفد خاص من الحاكم ليحاول 

لالستقامة  ابل تجسيد   ال  ر مرة عسى أن ينقذ حياته، ولكن بال جدوى. كان أبو بديع مثاإقناعه آلخ
والثبات في أمر هللا. فلم يروعه منظر الغوغاء ولغطهم، وال سبابهم وهمجيتهم، بل وال منظر الجالد 

راط خنجره بيده، لم يرهبه شيء من ذلك أو يحول قلبه عن ص ال  منه حام االمرعب وهو واقف قريب  
هللا. بل على األرجح كان يناجي في ذاته حضرة بهاءهللا وتتوق روحه إلى فراق هذا العالم والعروج 

حضر مواله مإلى عوالم الروح. كذلك ال بد وأنه خطر بباله تلكم الساعات الخالدة التي قضاها في 
 (1)ر الشهداء".بعكاء، واستشهاد ابنه العزيز وهو في سن السابعة عشر من شبابه وحظي بلقب "فخ

وقف هذا الشيخ المسن الصفي  العظيم، وقد أحاط به ألوف من همج القوم الذين عميت بصائرهم 
 اوغشت قلوبهم سموم التعصب والبغضاء، وهم يقذفونه بأسوأ النعوت وبذيء القول، وقف متوهج  

لقسوة المتطاير حوله بشعلة اإليمان واليقين. وقف بكمال الهدوء والسكينة، ال يعبأ بشرر الوحشية وا
 من مضطهديه.

م، بردائه األحمر، نحو أبي بديع  اأخير   أعطى الضابط المسؤول إشارة التنفيذ للجالد الذي تقد 
م له كوب   ثم بطعنة  (3)موأداره صوب قبلة اإلسال (2)،ءمن الما اورفع عن رأسه عمامته وعباءته وقد 

ألعين  ارأسه على قطعة مرمر مكشوف  قوية فتح جوفه من وسطه حتى حنجرته. بعدئذ وضع 
الناس، بينما ُسحب جسده عبر األسواق حتى ُترك عند صالة حفظ الموتى المدينة. وقف عدة أفراد 

 من رعاع

                                                        

 لقب منحه حضرة بهاءهللا لبديع. (1)

ا التقليةد هةو تةذك ر اإلمةام الحسةين الةذي من تقاليد شيعة اإلسالم تقديم الماء قبل إعدام المحكوم عليه. مرجع هةذ (2)
 ألنه طلب الماء ومنعه عنه أعداؤه. ااستشهد عطشان  

 مكة المكرمة. (3)
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الناس قرب الجثمان ليمنعوا أهله من االقتراب منه. في أثناء ذلك وقفت ابنته )أخت بديع( حاملة 
حتى تتمكن من  االموقف مع زوجها انتظار   ، وقفت ترقبطفلها على يدها والدموع تنهمر من عينيها

الدنو إلى بقايا جثمان أبيها الجليل. لكن الرعاع استمروا يمطرونهم بالحجارة وأرغموها على التراجع 
ن الذين كانوا يجز عن وصفهما اللسان. لكن المؤمنمن المكان بحرقة ولوعة ال يحتملهما قلب ويع

تبوا خطة ألخذ جثمان أبي بديع. لم ا كانت الجثة قد ُوضعت في صالة يرقبون الوضع بقلق بالغ، ر 
نة، أصبح واضح   نة فقط يمكنهم  اأن شخص   االموتى قبالة جامع الس  أو أزيد من المسلمين الس 

إخراجها من ذلك المكان. فقام أحد المؤمنين وارتدى زي األكراد بصحبة اثنين آخرين، واستطاع 
 ان وحمله خارج بوابة المدينة ثم دفنها في مقبرة مهجورة.بهذه الطريقة نقل الجثم

كالطود في أمر مواله حتى النهاية، وختم صحيفة  اراسخ   اهكذا كانت خاتمة حياة من بقي، ثابت  
، اجديد   ايقينه بدم حياته. وهكذا برهن على قوة حضرة بهاءهللا واقتداره إذ قد خلق بكلمة واحدة خلق  

في حبي بحيث  اوكن مستقيم  لقوله الكريم: " افي حياتهم ومماتهم مصداق   اي  ح ال  صاروا مث ال  رجا
ل قلُبك ولو ُتضرب بسيوف األعداء ويمنعك كل من في السموات واألرضين"  .لن ُيَحو 
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 ﴿8 ﴾ 
  

 "لوح أحمد" بالفارسية
 
 

ل بالفارسية نزل للحاج ميرزا أحمد الكا شاني. بخالف "لوح أحمد" العربي، فإن هذا لوح مطو 
واألخير لق ب من حضرة بهاءهللا  (1)ل،غير شقيق للحاج ميرزا جاني والحاج محمد إسماعي اكان أخ  

"الذبيح" و"األنيس". كان الحاج ميرزا جاني أول مؤمن بحضرة الباب في كاشان. وقد حظي بلقاء ب
قه إلى حضرة الباب في مكة وأصبح من المؤمنين المشتعلين. عندما كان حضرة الباب في طري

طهران، تمكن الحاج ميرزا جاني من الحصول على إذن من المأمورين المرافقين لحضرة الباب 
 (2)ن.الستضافته بمنزله لثالثة أيام. وقد استشهد فيما بعد في طهرا

نتيجة التصالهما المستمر بهذا األخ، فقد أصبح الحاج أحمد وأخيه غير الشقيق اآلخر، الحاج 
 .محمد إسماعيل بابيين

لكن الحاج ميرزا أحمد، بخالف أخويه اللذين بقيا ثابتين على أمر هللا، أظهر خيانته لحضرة 
بهاءهللا وصار من جماعة ميرزا يحيى. كان أول لقاء له بحضرة بهاءهللا في بغداد ثم انضم فيما 

لما  اته درء  ممن سمح لهم حضرة بهاءهللا بمرافق ابعد إلى من رافقه إلى اآلستانة وأدرنة. كان واحد  
( إلى الحاج ميرزا أحمد بأنه فاز 4قد يسببه من مشاكل. يشير حضرة بهاءهللا في أحد ألواحه)

بمحضر مواله وتشر ف بمعاشرته لكنه فشل في معرفة مقامه. كان قد سمع نداء هللا مرة بعد أخرى 
 لكنه لم

                                                        

 .191-195راجع الصفحتين  (1)

 انظر "مطالع األنوار". (2)
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هذا اللوح على مدى عناية  يستجب. نزل "لوح أحمد" في أدرنة لهدايته إلى صراط اإليمان. يبرهن
خبيث الطوية، فظ السلوك وسليط  ال  حضرة بهاءهللا وصبره. ذلك ألن الحاج ميرزا أحمد كان رج

من إصالح أحواله أصر على تجاهله،  ال  لنصائح حضرة بهاءهللا. بد االلسان. لم يعر اهتمام  
طرده حضرة  اصحاب. أخير  الكثير من الخالفات والُفرقة بين األ اوتحالف مع ميرزا يحيى مثير  

بهاءهللا من محضره وأمره بترك أدرنة والعودة للعراق. في أثناء إقامته بالعراق تعاشر مع فئة من 
 األشرار، وُقتل على أيديهم بسبب كالمه البذيء بصفة رئيسة.

يه ف (1).ليزيةگإلى اإلن اثلثي هذا اللوح تقريب  قام حضرة شوقي أفندي، ولي أمر هللا، بترجمة 
وعلى أحمد بصفة  اأفاض حضرة بهاءهللا من واسع لطفه نصائح وتوجيهات على البابيين عموم  

خاصة. ألجل تقييم هذا اللوح علينا أن نتذكر بأنه نزل في أوائل فترة إقامة حضرته في أدرنة وقبل 
سدة من محاولة اغتيال حضرة بهاءهللا من قبل ميرزا يحيى. كانت فترة ارتفعت فيها بعض رؤوس فا

البابيين ابتغاء زرع بذور الفتنة والفرقة بين المؤمنين. فتمركزوا حول ميرزا يحيى، يوسوسون في 
في وسطهم. نتيجة انحرافهم عن جادة الحق،  اصدره نفخة الغرور والكبر حتى جعلوا منه صنم  

إلى أن هللا قد وخيانتهم تجاه حضرة بهاءهللا انقلبت نفوس هؤالء إلى كيان شيطاني. سبب ذلك يعود 
من  اخلق اإلنسان من أجل "محبة هللا وعبادته". لكن اإلنسان يتجاوز حدود هللا ويرتكب كثير  

، لوال فضل هللا لما خلق شيء في امنه. حق   ال  الخطايا الضارة به. إال  أن هللا رحيم يغفر لعباده فض
آلخر. يتضح من دراسة الكتابات الوجود، ولما استطاع إنسان أن يتقدم في هذه الدنيا أو العالم ا

ون بالمظهر اإللهي  المباركة بأن رحمة هللا وغفرانه اللذين أحاطا الممكنات ُيحرم منهما الذين يقر 
ولكن يقومون عن وعي وعلم بمعارضته، بفعلهم هذا إنما يحاولون في الحقيقة مساواة أنفسهم مع 

لعمل، الذي ينقض عهد هللا، ال يغتفر ما لم المظهر اإللهي ورفع مقامهم بمستوى مقامه. إن هذا ا
بكل صدق عفوه وغفرانه. هذا ويشير المسيح إلى ذلك  ا، إلى هللا طالب  اه الفرد الذي مات روحي  يتوج  

 خطية"ب

                                                        

 )بالفارسية(. 435، 438توجد هذه الفقرات في "منتخبات من آثار حضرة بهاءهللا"، األرقام  (1)
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( وأنه، أي هذا العمل أو 54، اآلية 48 صحاحى، األ" )إنجيل مت  على الروح القدسوتجديف 
 فضله من سماوات غيبه. الموقف، يستحق غضب هللا ويعرقل مدد

إن الفئة القليلة من البابيين، بمن فيهم الحاج ميرزا أحمد، الذين التف وا حول ميرزا يحيى ال  
لسبب إال  لمعارضة حضرة بهاءهللا، كانوا جميعهم من هذا القبيل فلم يكن في أفكارهم وال كالمهم 

الخالفات، وتسميم أذهان المؤمنين  وال أفعالهم شيء من الحق. وفي أدرنة قضوا أوقاتهم في خلق
 وابتكار الخطط الشيطانية القتالع شجرة أمر هللا وتفريق صفوف أتباعه.

كانت غاية نزول "لوح أحمد" إرجاع أولئك األشخاص إلى ربهم. يفتتح اللوح بحث  أحمد على  
 تطهير قلبه. فيما يلي جزء من الفقرة االفتتاحية:

 

قدس عنايتي، واطرد ظلمة  بسلسبيلوظمأها عطش الغفلة "أيها المؤمن المهاجر أطفئ 
البعد بصبح القرب المنير. ال تخرب بيت المحبة الباقية بظلم الشهوة الفانية. وال ُتلبس جمال 

ى بالتقوى الخالصة وال تخَش  . ال سوى هللاالغالم الروحاني حجاب غبار النفس والهوى. ترد 
ادة ال ك  حرصتسد  معين قلبك المنير بسد  والهوى، وال تمنع تدفق عين قلبك الجارية. تمس 

 (8بالحق وتوسل بحبل عنايته.")
 

في هذا اللوح يعر ف حضرة بهاءهللا الغاية الحقيقية وراء ما خلقه هللا من قدرات ومواهب في 
 اإلنسان:

 

"بصرك وديعتي فال تغشه بغبار النفس والهوى. وسمعك مظهر جودي فال تشغله 
. وقلبك خزينتي فال تدع النفس الجامعةالنفس عن اإلصغاء إلى كلمتي بأعراض مشتهيات 

تسلبه اللئالئ المكنونة التي أودعُتها فيه. ويدك آية عنايتي فال تحرمها  والهوس الخائن السارقة
 (5من التمسك بألواحي المستورة المحفوظة.")

 

يكون عليهما اإلنسان في ظل تعطينا هذه المفاهيم العليا لمحة عن مدى النبل والطهر اللذين س
 أمر حضرة بهاءهللا. يتضح بجالء من دراسة الكتابات المباركة
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أن الغاية التي يرمي إليها ظهور حضرة بهاءهللا هي خلق إنسان بطراز جديد بحيث تنعكس في 
أفكاره وأفعاله ما يظهر في هذا العالم من أسمى الخصال والفضائل. لعل من المناسب هنا نقل 

ة ممتعة للنبيل األعظم بخصوص بعض البيانات التي أدلى بها حضرة بهاءهللا ألمراء إيرانيين رواي
في بغداد بشأن موضوع مستقبل رقي اإلنسان الخلقي. وهذه معروفة باسم "پنج كنز" )الكنوز 

 الخمسة(. فيما يلي ترجمة جزء منها:
 

حضرة بهاءهللا. في أثناء الحوار أن اجتمع بعض األمراء اإليرانيين في محضر  ا... حدث يوم  
عطفه ورق ة مشاعره  االذي دار وسأل خالله حضرة بهاءهللا عم ا لديهم من أخبار بلدهم مبدي  

م أحدهم وعرض ما يلي مستفهم   كيف تخص أصحابك بالحديث عن : ’ابالموضوع، فتقد 
‘ دينة والسوق؟الروحانيات عندما يكونون في محضرك، بينما ونحن معك تحدثنا عن أخبار الم

فأجابه حضرة بهاءهللا ‘ أن ى لهؤالء البسطاء أن يحظوا منك بما ُمنعنا عنه؟’أي أراد أن يقول: 
 بقوله:

ر ’...  سأقول لك من هم الذين يستحقون استماع بياناتي والورود في محضري. تصو 
باإلضافة  ُأخذ إلى سهل فسيح ُوضع عن يمينه كل أمجاد هذا العالم ومسر اته وراحته اشخص  

إلى سلطنة أبدية خالية من كل عناء وحزن وعن يسار هذا السهل ُجمعت كافة المصائب 
ر بعدئذ ظهور الروح القدس أمام هذا  والصعاب واآلالم والعناء الشديد إلى أزل اآلزال. تصو 

ة الموضوع الو اخترَت كل الطيبات والمتعة الباقية أبد  ’’إياه بهذه الكلمات:  االشخص مخاطب  
لتها على باليا الجانب األيسر، فلن ينقص ذلك شيئا من مقامك عند  على جهة اليمين وفض 
هللا. ولو اخترت أن ينزل لك ما ال يحصى من الباليا التي على اليسار، فلن يرفع بذلك قدرك 

 ‘‘عند هللا المقتدر المختار أو يزيده بشيء.
 ال  شوق والحماس ما في يسار الذلة بدوبكامل ال الو أن ذاك الشخص حينئذ اختار تلقائي  ’

للفوز بمحضري واستماع كلماتي. وفي هذا الشأن  اعن يمين العزة، فإنه عندئذ يكون الئق  
 السائلين ويقول: (1)ةيخاطب لسان العظم

                                                        

 هللا.حضرة بهاء (1)
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إن أردت أن تتمتع بالحياة الدنيا فال تقرب لساحتنا وإذا كان مرغوب فؤادك التضحية ’’ 
فهذا هو سبيل اإليمان إن كنت تريد أن تسلك بقلبك مع البهاء، فاحضر واحضر غيرك معك 

 ...‘‘ ‘(1)وأم ا إذا كنت ترفض أن تتخذ هذا السبيل فلماذا تتعبنا؟ اذهب عن ا!
إن الغاية من مجيئي لهذا العالم الفاسد حيث : ’ال  للسائل نفسه أضاف حضرة بهاءهللا قائ 

لناَس من التنع م بالسالم والسكينة، هي إرساء قواعد منع الطغاُة والخائنون، بقسوتهم وتجبرهم، ا
لو أن امرأة )في المستقبل(...، في غاية  ال  العدل والثقة واألمن واإليمان بحول هللا وقوته. مث

الحسن ومزي نة بأجمل وأندر الجواهر والحلي، ترحل لوحدها سافرة من شرق األرض إلى غربها 
انه، بحيث يكون في العالم مستوى من العدل واألمانة مار ة بكل أرض وخالل كل بلد من بلد

واإليمان من جهة، ويغيب عنه الغدر والرذيلة من جهة أخرى، بحيث لن يوجد من يود  سلب 
 ‘!...مال عف تها بعين الشهوة والخيانةجواهرها أو ينظر لج

ل أهل العالم وأرفعه: ’ال  بعد ذلك أكد حضرة بهاءهللا قائ م إلى ذلك بحول هللا سوف أبد 
 (1‘)الرقي واالستعالء وسوف أفتح هذا الباب األعظم على وجه جميع البشر.

  

 في هذا الخصوص أنزل حضرة بهاءهللا ما يلي بشأن أهل البهاء:
 

ون عنه كمر  السحاب وال يلتفتون إليه أبد   ا"هم عباد لو يردون وادي   أال إنهم  امن الذهب يمر 
على عرف التقديس... ولو يردن عليهم ذوات الجمال من ي ليجدن من قميصهم المأل األ

 (3")بأحسن الطراز ال ترتد  إليهن أبصارهم بالهوى...
  

 يواصل نبيل روايته للحوار الذي دار بين حضرة بهاءهللا واألمراء:

                                                        

بيتةةان مةةن قصةةيدة "سةةاقي مةةن غيةةب البقةةاء" بالفارسةةية أنزلهةةا حضةةرة بهةةاءهللا فةةي كردسةةتان، نقلةةت فةةي "مطةةالع  (1)
 .490األنوار"، الصفحة 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

 

458 

 فيما يتعل ق بسالمة النية وطهارة األعمال، خاطبهم لسان العظمة بهذه العبارات: 
ثروته ال ُتحصى، ولنفترض بأنه أنفق من ثروته على مر األيام  اغني   ال  لو أن هناك رج’
... ولنفرض أنه في اجد   ا، بينما صار اآلخر غني  اعلى شخص فقير بحيث افتقر نهائي   اتدريج  

غمرات الفقر والضيق يضطر القتراض مبلغ زهيد. ثم بسبب عجزه عن أداء الدين يؤتى به 
ب. وعالوة على ذلك يقال له بأنه لن يطلق سراحه ما لم يدفع إلى ميدان المدينة فُيهان ويعاقَ 

ذلك المبلغ. وبينما هو في هذه الحال لمح صديقه )الذي اغتنى بسبب كرمه( فخطر بباله فكرة 
للجميل والفضل الذي بذم ته، بالعمل على إنقاذه من  االرغبة في أن يقوم ذلك الشخص، رد  
لتي عملها ستذهب هباء، وسُيحرم من نعمة القناعة مصيبته، فإن كل أعماله )الحميدة( ا

 وفضائل الروح اإلنساني. رضاءوال
ينطبق الحال نفسه بالنسبة للرجل اآلخر الذي أثرى )بواسطة إحسان صاحبه السجين 
وكرمه(. أي لو شعر في قرارة نفسه بأنه ملزم بإرجاع ديون هذا الرجل، وفك ه من الحبس، 

كهذا  اغير متناه، فإن دافع   اوحب   اعطف   األنه أبدى له سابق   امرتاح  وإعانته ليعيش بقية عمره 
لحرمانه  ايدفعه لرد جميل صاحبه )بدال عن دافع العطاء لوجه اإلنسانية ال غير( سيكون سبب  

 من كأس الصدق واألمانة ويلقى به في عالم المذلة والهوان.
رجل األول وراء أعماله الحسنة َوجوده إن السبيل الوحيد لمرضاة هللا هو أن يكون دافع ال  

من إحسان -مبادئ البر والخير لوجه هللا وفي سبيله. كذلك بالنسبة للرجل الثاني الغني 
كان عليه التصرف في سبيل هللا واستجابة لواجب اإلنسانية بمعزل عن عالئق  -األول

 نريد منكم جزاء  وال نطعمكم لوجه هللا ال إنماالماضي والمستقبل وهكذا نزل قوله تعالى: )
 (8.)(1)(‘اشكور  

                                                        

 .0القرآن الكريم، سورة اإلنسان، اآلية  (1)
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 صورة
 

 من إصفهان يالحاج ميرزا حيدر عل
 زين ومن حماة ميثاقه. يجد القارئ أحد أتباع حضرة بهاءهللا البار 

 في هذا المجلد عدة مقتبسات من مذكرات هذا المؤمن
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 صورة
 
 

 سلماني ياألستاذ محمد عل
 روفحالق حضرة بهاءهللا وخادمه. شاعر بهائي مع
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 في "لوح أحمد" يعظ حضرة بهاءهللا البشرية بهذه الكلمات:
 

"يا عبادي ال تمنعوا أنفسكم عن سراج القدس الصمداني المنير الذي اشتعل في مشكاة العز 
الرباني. أوقدوا سراج المحبة اإللهية بدهن الهداية في مشكاة االستقامة في صدركم المنير، 

ا واحفظوه في زجاج التوكل واالنق هبوب أنفاس المشركين. يا عبادي إن  منسوى هللا طاع عم 
مثل ظهور قدس أحديتي مثل البحر الذي ُستر في قعره وعمقه لئالئ لطيفة منيرة ال ُتحصى، 

ر في بذل الجهد والطلب للوصول إلى شاطئ ذاك البحر ليأخذ نصيبه المقد   افعلى الطالب إذ  
ه إلى  ا. فلو أن أحد  وجهده هعلى قدر طلباأللواح المختومة المكنونة  ذلك شاطئ لم يتوج 

ا ُكنز فيه من اللئالئ.  االبحر ولم يقم بطلب ما ُكنز فيه، فلن ينقص ذلك شيئ   فبئس ما مم 
إن هذا البحر األعظم تاهلل الحق . يا عبادي توهمتم في أنفسكم وساء ما أنتم تتوهمون 

ي المو اج قريب جد   أوصلوا أنفسكم إليه وفوزوا  احبل الوريد. إذ  بل لعله أقرب إليكم من  االلج 
بذلك الفيض الصمداني والفضل السبحاني والجود الرحماني والكرم األعز األبهى. يا عبادي 
لو اطلعتم على ما أودعُت في أنفسكم من بدايع جود فضلي النقطعتم من جميع الجهات عن 

 (9ستغنيتم عم ا سواي.")كل الكائنات ولعرفتم أنفسكم التي هي نفس عرفان نفسي وال
 

ومثل هذه العبارة األخيرة موجودة في اإلسالم. فقد ورد في أحد األحاديث النبوية: "من عرف 
تفسيره من  (1)،نفسه فقد عرف ربه". من جملة ما طلب ميرزا هادي القزويني، أحد حروف الحي  

ل لميرزا هادي، يشر 4حضرة بهاءهللا كان هذا الحديث. في لوح) بأن  اح حضرة بهاءهللا مبي ن  ( مطو 
نفس اإلنسان التي يشير إليها باسم القوة العاقلة، هي نشء من عوالم هللا. فإن كل حاسة في 

كل واحدة من الحواس تستمد قوتها من  ال  اإلنسان، سواء جسدية أم روحية، هي مظهر للنفس. مث
 النفس وكل صفة روحانية تعود إليها. مع هذا فإن مجموع كل هذه

                                                        

 أول ثماني عشرة مؤمن بحضرة الباب. (1)
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نها. وعليه قد نتساءل ما هي النفس؟ يؤكد حضرة بهاءهللا  ل النفس أو يكو  القوى أو القابليات ال يشك 
بأن النفس ال يمكن معرفتها. فلو تأم ل المرء هذا الموضوع أبد الدهر لن يقدر أن يعرف كنه ذاته، 

 أو يكتشف ما تنطوي عليه من أسرار. ثم يضيف قوله:
 

، ولم ا شاهدتم عجزكم وتقصيركم كما هو حقه (1)هصيركم عن عرفان"لم ا شاهدتم عجزكم وتق
الحظوا بعين سر السر عجزكم وعجز  ااآلية الموجودة في أنفسكم، إذ  عرفان عن بلوغ 

 (0الممكنات عن عرفان ذات األحدية وشمس العز الِقَدمية.")
 

إنه قد نال أعلى مستوى عندما يقر اإلنسان بعجزه عن معرفة طبيعة ذاته، وكيف بطبيعة هللا، ف 
 العرفان والعلم. فيما يلي كلمات حضرة بهاءهللا:

 

ومنتهى بلوغ العبد  عرفانمنتهى مقام "فاالعتراف بالعجز في هذا المقام عن اإلبصار هو 
 (49العباد...")

 

يشرح حضرة بهاءهللا لميرزا هادي بأن في سائر عوالم هللا تتخذ هذه اآلية معاٍن أخرى عديدة 
إدراك اإلنسان. لكن ميرزا هادي، الذي كان أحد حروف الحي  كما سبق ذكره، فشل في  تفوق 

ألمر حضرة بهاءهللا. انضم إلى ميرزا يحيى وبذلك حرم نفسه من نعم هللا  االنهاية في البقاء مخلص  
ر وأفضاله. هذه الخاتمة المأسوية لواحد قدر له االمتياز الذي ال يثم ن بكونه أحد الثمانية عش

المؤمنين األوائل بحضرة الباب، لدليل على كيفية امتحان هللا لعباده. فكلما اقترب الشخص من 
 (2).دالمظهر اإللهي كلما أصبحت امتحاناته أش

كان هناك بضعة آخرون من حروف الحي  ممن ُفتنوا وسقطوا في امتحانات هللا لهم. من بينهم 
بهاءهللا في بغداد. عب ر لحضرة بهاءهللا عن المال  حسن البجستاني الذي فاز بمحضر حضرة 

 شكوكه بخصوص ظهور حضرة الباب. كان

                                                        

 ط.( روح اإلنسان. )أ. (1)

 .458فحة انظر المجلد األول، الص (2)
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أحد اعتراضاته هو أن حضرة الباب قد أفاض على حروف الحي  بمديح وإطراء فوق ما يستحقون 
من فضائل ومقام، بينما هو نفسه كحرف الحي  لم يجد في نفسه ما يبرر ذاك اإلطراء والثناء، إذ 

بافتقاره لهذه الخصال. فأجاب حضرة بهاءهللا بأنه عندما يسقي المزارع حقله فإن  اكان مدرك  
ترتوي. زاد في الشرح بأن ثناء حضرة الباب لحروف الحي  ومديحه لهم إنما كان  ااألعشاب أيض  

ال  ان. أم ا الباقون فشملتهم هذه الهبات ضمن  يسين، أول المؤمنين به، وقليل آخر ُيقَصد به المال  ح
 .ااختصاص  

لكن الغالبية العظمى من حروف الحي  ثبتوا على أمر حضرة الباب بحيث فدى ال أقل من 
. كما أن أغلبهم كان قد فارق الحياة قبل مولد ظهور مفي سبيل مواله منفسهأأثني عشر منهم ب

ن بعضهم من عرفان مقامه.  حضرة بهاءهللا، إال  أنهم فازوا بشرف محضره في إيران حيث تمك 
، وهو الوحيد الذي اعتنق أمر حضرة  كان المال  باقر التبريزي، آخر األحياء من حروف الحي 

وكان من  الطبرسيله. صاَحب حضرة بهاءهللا إلى قلعة الشيخ  امخلص   ابهاءهللا وظل وفي  
ه إليه الكلمات العليا التالية في مديح  (1).تالحاضرين في مؤتمر بدش كان حضرة الباب قد وج 

 بهاءهللا، أي "من يظهره هللا":حضرة 
 

وهو أنه ال ُيشار بإشارتي وال بما ُذكر في البيان"... "إنه أجل   (2)ه"وقد كتبُت جوهرة في ذكر 
بإشارة خلقه وإنني أنا أول عبد قد آمنت به  ابدونه أو مستشير   اوأعلى من أن يكون معروف  

ه. بلى وعزته هو الحق! ال إله إال  وبآياته وأخذت من أبكار حدائق جنة عرفانه حدائق كلمات
 (44)هو كل بأمره قائمون."

 

على سؤال المال باقر بشأن "من يظهره هللا"، وعده حضرة الباب في لوح خاص بأنه  اجواب  
ا في أوائل سنة "ثمانية"،   م( أو أواخرها.4438ه )4884سيفوز بمحضره إم 

                                                        

   للمزيد من المعلومات انظر "مطالع األنوار". (1)

 ط.( "من يظهره هللا". )أ. (2)
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مدة قصيرة، نال المال  باقر شرف بعد خروج حضرة بهاءهللا من سجن سياه چال بطهران ب
ر وعد حضرة الباب، واعترف بمقامه وانشرح  المثول في محضر حضرة بهاءهللا ببغداد وعندها تذك 
صدره بعظمة ظهوره وبهائه. كان من المؤمنين والمبل غين البارزين ألمر هللا. إليه سل م حضرة الباب 

واحه ووثائقه الهامة وأختامه وخواتيمه العقيق، أودع فيه كل أل اقبل استشهاده بزمن قصير، صندوق  
وطلب إليه تسليمها ليد المال  عبد الكريم القزويني، الملقب بميرزا أحمد، الذي طلب منه تسليمه إلى 

 حضرة بهاءهللا.
قام المال  باقر، عقب إعالن دعوة حضرة بهاءهللا بقليل، بتبليغ أمره بعزيمة ماضية وتفان بين 

مقاطعة أذربيجان. حرر رسالة دحض بها ادعاءات ميرزا يحيى وفن د كتاباته. سافر أهالي بلده من 
لمالقاة مواله. وفي آخر زيارة التمس اإلذن من حضرة بهاءهللا ليقيم في  امرتين إلى عكاء شوق  

 م.4444اآلستانة حيث توفي حوالي عام 
 :ال  ويوبخهم، متفضفي "لوح أحمد" يخاطب حضرة بهاءهللا الذين قاموا على معارضته  

 

"يا عبادي ال تهدموا بنيان مصر إيقان حضرة السبحان بنقر الوهم والظنون التي لم تزل ال 
إلى الصراط المستقيم. يا عبادي هل ظننتم أنكم غللتم يد قدرة  اتغنيكم وال تزال ال تهدي نفس  

المتصلة؟ أو منعتم  سلطنتي المبسوطة الممدودة المرتفعة؟ أو قطعتم رحمتي الُمنزلة السابقة
عالية عن الهطول؟ هل ُفقدت بدايع قدرة سلطان أحديتي، متسحاب جودي وكرمي المرتفعة ال

على العالمين؟ إذا أجبتم بالنفي ِلَم منعتم جمال عز قدس إرادتي  ةإحاط وأ تيأو ُمنع نفوذ مشي  
دس البقاء؟ لو تم مظهر ذات عز األبهى عن الظهور في سماء قمنعأحديتي عن الظهور وِلَم 

نظرتم بعين اإلنصاف لترون جميع حقايق الممكنات باهرة في هذا الظهور البديع، وجميع 
 فبئس ما أنتم ظننتم وساء ما أنتمذرات األشياء مشرقة منورة من إشراق أنواره. 

 (48.")تظنون 
 

ويعملون  وكذلك يحذ ر حضرة بهاءهللا بأن هللا في هذه الدورة سيأخذ الذين يعتدون على أمره
 ضده. فيما يلي كلماته التحذيرية بهذا الشأن:
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"يا عبادي الغافلين ولو أن بدايع رحمتي أحاطت جميع ممالك الغيب والشهود وظهورات 
جودي وفضلي سبقت كل ذرات الممكنات، ولكن سياط عذابي شديدة وظهور قهري في غاية 

 (45العظمة.")
 

بأن لوال فضل هللا وحكمة قضائه، ألخذت يد القدرة ( يذكر حضرة بهاءهللا 41في أحد ألواحه)
اإللهية من يلحق أدنى أذى بالمؤمنين، ولما احتملتهم هذه األرض لحظة واحدة. ينطبق هذا بحق 
الضعفاء والجهالء. لكن حضرة بهاءهللا يبي ن بأن مصير الذين يقومون على اضطهاد أحباء هللا 

ر أمره، لن يكون غير الهالك ألن هللا في هذه الدورة بمنتهى العداوة وهم وا بكل قواهم لتدمي
 سيمحقهم بكل تأكيد.

لقد برهن تاريخ أمر هللا بجالء هذه الحقيقة. فكل الذين عارضوا أمر هللا ومصابيح نوره الثالثة 
قد باؤوا بعقاب شديد. وبخصوص عملية الجزاء  -حضرة الباب، حضرة بهاءهللا وحضرة عبدالبهاء-

 ما يلي: -ولي أمر هللا-ة شوقي أفندي هذه يكتب حضر 
 

إننا حين نستعرض سجل القرن العاصف بأكمله نرى الملوك واألباطرة واألمراء في كال الشرق 
ا تجاهلوا نداء مؤسسي ه أو هز  وا برسالتهما أو أمروا بنفيهما وإخراجهما أو اضطهدوا أوالغرب إم 

اليمهما. فحل ت بهم نقمة هللا القدير وسخطه، أو اجتهدوا في نقض تع ابربري   اأتباعهما اضطهاد  
ومنهم من شهد انقراض أسرته وقليل منهم من اغتيلوا أو انحطت منزلتهم  ،فمنهم من ُثل عرشه

وُوصموا بالعار، بينما نجد بعضهم اآلخر يعجزون عن تجنب االنحالل الجارف لممالكهم، 
ارهم. إليك الخالفة عدوة الدين وآخرين ينحطون وينزلون إلى دركات مهينة وهم في عقر د

الكبرى التي جر دت السيف على مؤسسه وقضت بنفيه ثالث مرات، تراها تنحط إلى الحضيض 
وتالقي في تالشيها المهين ما القى رجال الدين اليهود المضطهدون الرئيسون للسيد المسيح 

. الفي سنة تقريب  على أيدي سادتهم الرومان في القرن األول من الدور المسيحي، أي منذ أ
 وإليك المذاهب الدينية المختلفة من شيعة وسن ة وزرادشتية ومسيحية تلك
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في تقويض بنيانه  االتي هاجمت الدين مهاجمة وحشية ووصمت أنصاره باإللحاد، ولم تأُل جهد  
، ثم ترى هيبة بعضها اآلخر وتأثيرها  ها ُتخلع أو تتفكك وتنحل  وهدم أساسه، ترى أعتاها وألد 

. على أن هذه المذاهب كلها ما زالت تعاني من تسلط سلطة اسريع   ال  يضمحالن اضمحال
دنيوية هجومية شرسة شديدة المراس قد صممت على أن تحد من امتيازاتها وتوطد أركان 
نفوذها هي وحدها. ثم إليك الرافضين والُعصاة والخونة والمالحدة الذين طفقوا يبذلون قصارى 

ية في إفساد والء أتباع ذلك الدين وتصديع صفوفهم وانتهاك حرمة هيئاتهم وعالن االجهد سر  
في أثر واحد، وُيدحضون وتتفرق كلمتهم وتذهب ريحهم  اومؤسساتهم، تراهم ُيفحمون واحد  

والبعض اآلخر في سرعة مؤثرة. هذا ولم يكن الذين  اوُيكتسحون وُينسون، البعض تدريج  
لت لهم أنفسهم أن يخرجوا عن وا عليه العار والشنار بفعالهم المخزية خزي   سو  ال  اظله ويجر 

يمكن أن ُيمحى وُيحدثوا أزمات لم يشهد مثلها دين من األديان السابقة، هؤالء لم يكونوا بالنفر 
القليل من زعمائه النابهين وأصحابه األول المخلصين وأقطابه المبرزين وزمالء مؤسسي ه في 

اءهللا ومركز ميثاقه الموثوق بهم وأمناء سرهما، ال بل من بين المنفى وكت اب وحي حضرة به
ون من ذوي قربى المظهر اإللهي نفسه بم ح أن يكون وصي   نمن كانوا ُيعد  فيهم من ُرش 

حضرة الباب، وابن حضرة بهاءهللا الذي ذكره في كتاب عهده. ولقد عج ل حدوث كل هذا 
احتلوها، ولقد عاش الكثير منهم ليرى بعينيه انهيار الفساد بال استثناء مراكزهم المحسودة التي 

كل العجز عن إيذاء وحدة  امساعيه، وانغمر البعض اآلخر في حمأة الهوان والبؤس عاجز  
الدين الذي تخل ى عنه بال حياء أو عن إعاقة تقدمه. ثم إليك الوزراء والسفراء وغيرهم من كبار 

 اد له وقلب غايته ويحرضون على نفي مؤسسي ه نفي  رجال الدولة الذين طفقوا يجاهدون في الكي
ويحاولون في حقد أن يقوضوا أساسه، تراهم كانوا يبحثون بأمثال هذه المكائد عن حتفهم  امتوالي  

بظلفهم وهم ال يشعرون، ويفقدون ثقة ملوكهم ويشربون كأس الخزي حتى الثمالة، ويختمون 
 (43ال رجعة فيه.) اعلى مصيرهم المحتوم ختم  
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 فيما يتعل ق بدور اإلنسان في عالم اإلمكان، يصرح حضرة بهاءهللا في "لوح أحمد" بما يلي: 
 

 (48"يا عبادي كونوا أرض التسليم حتى تنبت فيكم رياحين عرفاني المعطرة الملونة المقدسة.")
 

ب كما تحتاج األرض إلى أشعة الشمس ومطر الربيع لتنتج أثمارها، فكذلك اإلنسان يج اتمام  
ه لشمس الحقيق في هذا اليوم، إلى حضرة بهاءهللا من أجل تحقيق الغاية التي ُخلق  (1)،ةأن يتوج 

ليس إال .  امادي   الها، هذا من سن ة الخليقة وقانون الوجود، إذ لوال هذه العالقة لبقي اإلنسان مخلوق  
بغضاء والنزاع. أليست يتمحور فيه التعصب وال ادون حياة روحانية حقيقية يخلق اإلنسان مجتمع  و 

 هذه هي محنة البشرية في هذا اليوم؟
إياه باالستقامة في الخلق وطهارة  اناصح   ايخاطب حضرة بهاءهللا أحمَد في هذا اللوح مرار  

القلب واإلخالص، ويحثه أال  يتب ع الضالين، ويرشده إلى االستنارة بضياء ظهوره ويدعوه للورود في 
 سبيله القويم.

اية ظهوره هي أن يتمكن ذوو األفئدة الطاهرة واألهلية من الدخول في اإليمان يصرح بأن غ
والعروج إلى عوالم عظمة هللا. وإال ، كما يؤكد، فإن عظمته منزهة وغنية عن عرفان كل العقول. 
يضرب بذلك مثل الشمس. فلو شهد كل ذي نظر بضيائها وأكد كل الُعمي بظالمها، فلن تؤثر أي 

. وهكذا يكون حال المدح أو الذم أمر يعود للناس أنفسهم، بينما اعلى الشمس إطالق  من الشهادتين 
ا عن عظمة  تستمر الشمس مشرقة منيرة في السماء في غنى  عم ا يعتقد ويقول عنها الناس. أم 

 ظهوره فيصرح حضرة بهاءهللا في هذا اللوح:
 

م هللا وحكمته بالقوة اإللهية "يا عبادي قد أخرجُت لئالئ صدف البحر الصمداني من كنز عل
 ُت حوريات غرف الستر والحجابحشر والقدرة الروحانية، و 

                                                        

 اإللهي. المظهر (1)
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لتفوح روائح  بيد القدرةالكلمات المحكمات، وفتحُت ختم إناء مسك األحدية  هذهفي مظاهر 
مع جميع هذه الفيوضات المنيعة المحيطة وهذه  االقدس المكنونة فيه إلى جميع الممكنات، إذ  

 المشرقة الالمعة فال ُيالم أحد سواكم إذا منعتم أنفسكم عنها... العنايات
يا عبادي ليس في قلبي سوى تجليات أنوار صبح البقاء وال أنطُق إال  بالحق الخالص من 

هوا إليه باالستقامة  عهد هللالدن ربكم، فال تت بعوا النفس وال تكسروا  وال تنقضوا الميثاق. توج 
وال تكونوا من الجاهلين. إن الدنيا سراب ال حقيقة لها، فراغ عدم على التامة بقلبكم ولسانكم 

كم إلى بارئكم وال تكونوا من  هيأة وجود باٍق فال تعل قوا قلوبكم بها وال تقطعوا الحبل الذي يشد 
أقول! إن مثل الدنيا مثل سراب بقيعة على صورة ماء يبذل العطاشى في طلبه  االغافلين. حق  

 (49.")ابحت   اعندما يصلون إليه يجدونه وهم  و  ابليغ   اجهد  
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 ﴿9 ﴾ 
  

 م قوى الشرظاعت
 
 

في الوقت الذي وصلت أخبار إعالن حضرة بهاءهللا بأنه "من يظهره هللا" إلى أسماع البابيين 
في إيران، وبينما انتشر بضعة مبل غين بهائيين في البالد مكر سين حياتهم لترويج أمره المبارك ونشر 

، بدأت تتململ في أدرنة أزمة لم يسبق لها مثيل في مداها وشدتها سرعان ما امنزلة أخير  ألواحه ال
عصفت بأصحاب حضرة بهاءهللا في تلك المدينة. نشأت عن ميرزا يحيى وحاك تدابيرها السيد 
محمد اإلصفهاني حتى اجتاحت الطائفة برم تها مخل فة المحن والباليا الجسيمة لحضرة بهاءهللا كما 

 في صفوف المؤمنين. امؤقت   ادثت صدع  أح
بعد وصوله إلى أدرنة بفترة وجيزة، أدرك ميرزا يحيى بأن الخطر على حياته قد زال. ذلك ألنه 
كان، منذ استشهاد حضرة الباب، في خوف من االضطهاد والموت. هذا الخوف هو الذي دفعه 

وفي معظم  اش خالل تلك الفترة متنكر  . عااإلى إخفاء نفسه في إيران والعراق طيلة ثالثة عشر عام  
زوجاته وأسرته  ااألحيان دائم التنقل من مخبأ آلخر، بينما ظل على اتصال بحضرة بهاءهللا تارك  

في حمى دار حضرته وآله. لكنه في أدرنة اآلن عرف أن الوضع مختلف ولم يكن هناك اضطهاد. 
حترام أهل المدينة وإعجابهم بمن فيهم الحاكم بعد ورود حضرة بهاءهللا إلى أدرنة بفترة قصيرة كسب ا

وثبت حسن نية السكان وروح تعاونهم تجاه  اوغيره من أعيان المجتمع فيها. كما اتضح جلي  
أصحاب حضرة بهاءهللا بعد أن قام معظمهم بتوجيه منه، باالشتغال في المدينة، كل حسب حرفته، 

 واالندماج في المجتمع.
 ى نيران الغيرة والحسد وهو يشهد ارتفاع صيتتوق دت في صدر ميرزا يحي
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بعد علمه باإلعالن عن هويته بأنه "من يظهره هللا". فقرر بأن آن  احضرة بهاءهللا ونفوذه خصوص  
له الجهر بني ته اغتصاب مركز من كان مرشده وملجأه طوال حياته، والذي ستر، بحلمه وعفوه، 

عد ذلك، وقد شجعه حلم حضرة بهاءهللا وحنانه وسماحه، من سيئاته وأعماله المخزية. أقدم ب اكثير  
وراء أطماعه الشخصية األنانية في  اباإلضافة إلى انخداعه بأماني السيد محمد المغرية، وجري  

التمتع بالرئاسة، أقدم على ما هو حكر ألولياء الشيطان، أال وهو التآمر على القتل. كان ذلك 
التام عن مواجهة حضرة بهاءهللا. ومن الحقائق الثابتة المعروفة سبيله الوحيد، بعد أن أيقن بعجزه 

عنه أنه كلما وجد نفسه في محضر حضرة بهاءهللا كان ال يجرؤ على التفو ه بشيء ويلوذ بصمت 
مطبق ذلك ألن لسانه كان ينعقد تلقاء جالل المظهر الكلي اإللهي وسلطنته بما كان له من هيبة 

ى ذلك كان ميرزا آقا جان الذي يذكر كيف أنه اكتشف منذ األيام وسطوة. من بين عدة شهود عل
األولى لفترة بغداد بأن ميرزا يحيى كان من قلة الشأن في محضر حضرة بهاءهللا بحيث يعجز عن 

لذلك حتى تبي ن له فيما بعد بأن ميرزا يحيى لم يكن الوحيد في  االكالم. بقي ميرزا آقا جان متحير  
ن كل من يحضر للقاء حضرة بهاءهللا. لكن حضرته طلب من كاتب وحيه صمته بل كان ذلك شأ

 أال  يبوح بمالحظاته تلك ألحد.
بما فيها األمر  (1)ملرجل كميرزا يحيى، الذي سبق له التسبب في عدة جرائ الم يكن مستغرب   

تدبيرات باغتيال بعض تالمذة حضرة الباب البارزين وأحد أقرباء حضرته من طرف والده، أن يقوم ب
ُمحكمة بهدف القضاء على حضرة بهاءهللا. جرت المحاولة األولى على يديه عندما دس له السم. 

 أوجز حضرة شوقي أفندي هذه الفعلة المخزية بهذه الكلمات:
 

يائسة ترمي إلى تسميم حضرة بهاءهللا وأصحابه حتى  طفي خط امحموم   افقد بدأ يفكر تفكير  
من وصولهم إلى  ابعد سنة تقريب   وقد تمل كه هذا التفكير المحموميستعيد زعامته المتالشية. 

ا كان يعرف أن أخاه غير الشقيق،  أدرنة. ولم 

                                                        

 .43انظر المجلد األول، الفصل  (1)
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كليم، خبير بالعقاقير وخواصها فقد أخذ ينتحل المزاعم حتى يبين له تأثير بعض  يآقا
يوم األعشاب والسموم. ثم أخذ يلح في دعوة حضرة بهاءهللا إلى منزله على مضض. وذات 

ث فنجان الشاي بمادة سامة اصطنعها، فمرض حضرة بهاءهللا مدة  ه بأن لو  نجح في أن يسم 
صحبته آالم مبرحة وحرارة شديدة، ونتج عنه أن يد حضرة  اشديد   اال تقل عن شهر مرض  

ا بلغ المرض حد الخطورة استدعي لفحصه  بهاءهللا ظلت ترتعش طوال ما بقي من حياته. ولم 
عى شيشمان، فلم ا رأى الطبيب شحوب لونه الشديد وأدرك خطورة مرضه طبيب أجنبي يد

منها، وركع عند قدميه وانسحب من محضره دون أن يوصي بأي دواء.  ااعتبر حالته ميؤوس  
وبعد أيام لزم شيشمان الفراش ومات. وقبل موته أخبر حضرة بهاءهللا أن الطبيب شيشمان قد 

ا شيشمان فقد ذ كر لميرزا آقا جان الذي أرسله حضرة بهاءهللا لالستفسار عن افتداه بحياته. أم 
يثق به يسمى  اصحته أن هللا قد استجاب لدعائه، وأنه ينبغي لهم بعد موته أن يستدعوا طبيب  

 الدكتور شوپان، إذا لزم األمر.
عن تفاصيل تلك الفعلة فشهدت  اولقد كشفت إحدى الزوجات التي هجرت ميرزا يحيى زمن  

ا يحيى سمم البئر التي كان أهل حضرة بهاءهللا وأصحابه يشربون منها. وكان من بأن ميرز 
 (4نتيجة ذلك أن ظهرت على جماعة المنفيين أعراض غريبة.)

 

رغم هذا فإن حضرة بهاءهللا لم يرغب في إشهار قبائح أخيه على المأل. بل نصح أصحابه أال  
يما بعد استوجبت إشهارها. ذلك ألنه بعد شفاء ينشروا الخبر. إال  أن أفعال ميرزا يحيى نفسه ف

بأن حضرة  اوتلميح   احضرة بهاءهللا بقليل، ادعى ميرزا يحيى، دون حياء أو وخز ضمير، علن  
بهاءهللا نفسه هو الذي يحاول تسميمه إذ كان من شأن ذلك االتهام الشنيع الباطل ضد من كان 

يقة ميرزا يحيى وعر ى طبيعته لألصدقاء والغرباء للمحبة والمغفرة، أن يرفع النقاب عن حق امنبع  
 على حد سواء.

 واستمر ميرزا يحيى يتحين الفرص لمحاولة أخرى على زمنمر ت فترة من ال
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لهجومه حيث اعتاد  امناسب   امسرح   (1)يلتدبيراته اختار الحمام العموم احياة حضرة بهاءهللا. طبق  
 (2)محمد علي سلماني )الحالق( الذي كان خادم الحماحضرة بهاءهللا زيارته. واختار األستاذ م

إليه فضائل اغتيال حضرة بهاءهللا،  الحضرة بهاءهللا واتصل به واستدرجه بالحديث بدهاء موحي  
بجالء إلى أن ذلك العمل سيكون خدمة لدين هللا لو قام بتنفيذه أثناء وجوده في الحمام. وكما  امشير  

ذ محمد علي وحمي غضبه لدى سماعه ذاك اإليحاء بحيث شعر سنرى فيما بعد، انفعل األستا
 برغبة جامحة في قتل ميرزا يحيى على الفور.

كان األستاذ محمد علي من أتباع حضرة بهاءهللا وحظي بشرف خدمته كمرافق في الحمام منذ 
ة ذا شجاع ال  أيام بغداد، واستمر في خدمته تلك في عكاء. كان أحد خدام حضرة بهاءهللا ورج

وإيمان عظيمين. لقد عرف مقام حضرة بهاءهللا بدرجة من العمق والعقيدة بحيث عشق حضرة 
 اما نقله إلى حالة الوله. يذكر المؤرخون بأنه كان أمي   الم يعرف الحدود وغالب   ابهاءهللا، عشق  

عون بأن مذكراته قد أمالها )ولم يكتبها(. لكن الشيء الواضح هو أنه ألم  بقليل من  مبادئ ويد 
 .االقراءة والكتابة، إال  أنه لم يكن متعلم  

بمواهب إلهية  امع ذلك فقد تفضل عليه حضرة بهاءهللا بالعرفان اإللهي بحيث صار مستنير  
نته على ما كان عليه من األمية وبساطة النشأة، من تقديم إسهامات شعرية قي مة في األدب  مك 

 شعراء الفارسي. في تاريخ أمر هللا نجد هناك عدة

                                                        

لمعظةم النةاس إذ لةم تتةوفر الحمامةات فةي كةل المنةازل فةي  افي أيام حضرة بهاءهللا كان الحمام العمومي ضروري   (1)
ن السةةائد أن يخصةةص للرجةةال مةةا يعةةرف بالحمةةام التركةةي فةةي أيةةام معينةةة وللنسةةاء فةةي أيةةام الشةةرق األوسةةط. كةةا

أخةةرى. اعتةةاد النةةاس دخولةةه مةةرة فةةي األسةةبوع حيةةث يسةةتمتعون بالغسةةل واالسةةترخاء لبضةةع سةةاعات فةةي دفء 
كةان يقصةده مةا  ابخاره. كذلك كان تجم ع الناس فيه فرصة اجتماعية لتبادل اآلراء والحديث في عدة أمور. غالب  

ةة لقضةةاء بضةعة سةةاعات هنةةاك. كةان فيهةةا مسةةتخدمون يلب ةون احتياجةةات الزبةةائن مثةل المسةةاعدة فةةي  اأصةدقاء مع 
 الغسل وتخضيب الشعر أو الحالقة. كان لمشاهير الناس والشخصيات البارزة خدمهم الخاص بهم.

 كخادم في الحمام. اكان مألوفا للحالق أن يعمل أيض   (2)
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بهائيين مميزين، كان أغلبهم رجال ثقافة ومعرفة. إال  أن هناك من يقول بأن لشعر األستاذ محمد  
علي قوة موهوبة تبرزه بصفة خاصة. وشهد أولئك المتذوقون للشعر بجمال تعبيره ووضوحه 

لعروج إلى ما تلهمهم مشاعر الرفعة والسمو الروحي، وا اوعمقه. من يتلو نظمه من المؤمنين غالب  
من  اعالم الحقائق، بعمق معاني كلماته ومغزاها يحر ك مكنون الذات ويفتح أمام البصائر طيف  

 الحب والعشق لحضرة بهاءهللا.
بالنسبة لمن لم يتأثروا بعد بقوة ظهور حضرة بهاءهللا ونفوذه قد يصعب عليهم تصديق إمكانية 

ديم إسهام ملحوظ في معرفة اإلنسانية وأدبها. بلوغ رجل كهذا، أمي غير متعلم، لمستوى يؤهله لتق
إذا درسنا حياة األستاذ محمد علي عن كثب، آخذين بعين  اقد يكون لذلك ما يبرره خصوص  

االعتبار طبيعة اتصاالته اليومية مع الناس، وما يفرضه ذلك عليه من أسلوب في التعامل والتكلم 
مما يجعلنا أن ندرك بأنه لم يكن غير مثقف فحسب  يتسمان بالخشونة والغلظة، االلذين كانا أحيان  

 ما. انوع   افظ   ابل كان أيض  
لعرفان هللا  افي محبته لحضرة بهاءهللا، يصبح مخزن   اصادق   امع ذلك فإن القلب، لو كان سليم  

 ال  (. واألستاذ محمد علي كان مثا8لقول إسالمي بأنه "نور يقذفه هللا في قلب من يشاء") اومصداق  
ك. يمكن وصفه بأنه شعلة حب لحضرة بهاءهللا. كذلك قصائده عبارة عن ترنيمات عشق وتول ه لذل

بحيث ال يمكننا إيجاد حتى سطر واحد تخل ى فيه عن هذا االتجاه. إن مقصود ذاته لم يكن سوى 
. فهو يبجله ويمجده بلغة جميلة ويفصح عم ا يختلج احضرة بهاءهللا وهذا ما أظهرته قصائده جلي  

وهو يقوم بقص شعر حضرة بهاءهللا  ال  ي فؤاده من نار العشق. كان ينُظم معظم قصائده ارتجاف
لمواله ومحبوبه كان ينقطع عم ا يجري حوله ويعُرج إلى عوالم  اومالمس   اوترتيبه. حينما يكون قريب  

يتساءل عن  الجهله في الثقافة، كان أحيان   اكل شيء آخر. وهو في هذه الحالة، نظر   االروح ناسي  
من المؤمنين  معاني بعض الكلمات التي استعملها، مثال ذلك ما يرويه الحاج ميرزا بزرگ أفنان،

 لبيت الذي عمل لسنين طويلة خادم  المتميزين ا
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 شيراز، في القصة التالية: في حضرة الباب
 

س كان لسلماني حانوت حالقة صغير في عكاء بنى فيه منصة صغيرة من آجر مفخور بالشم
وقد سألني  اأمي   ال  لجلوس زبائنه. جلسُت عدة مرات على تلك المنصة لحالقة شعري. كان رج

في بعض المناسبات عن معاني بعض الكلمات التي وردت في قصائده دون أن يعرف 
 (5معناها.)

 

كان األستاذ محمد علي من أهالي إصفهان. أرسله والده إلى حانوت حالق وهو في التاسعة 
لم ا بلغ الخامسة عشر من عمره بدأ يعمل لحسابه بمفرده. بعد اتصاله بالبابيين في من عمره. 

اعتنق الدين البابي.  اإصفهان بفترة قصيرة، وعقب استشهاد حضرة الباب بثالث سنوات تقريب  
تعرض هو وآخرون لالضطهاد في إصفهان بسبب عقيدتهم. استشهد اثنان من رفاقه المؤمنين في 

إلى موقع االستشهاد.  االعامة. كانا آقا محمد جواد والمال  علي، الذي سار راقص  إحدى الساحات 
اقتيد هذان البابيان المتفانيان إلى الميدان وُأمرا باالنبطاح على األرض حتى وصل الجال د وحز  

ات خشب( (1)رأسيهما. بعدئذ جاء دور األستاذ محمد علي واألستاذ عبد الكريم الخر اط لكن  .)نح 
من المال إلى  ابتعذيبهما وإيداعهما السجن. وفيما بعد دفع أقرباؤهما مبلغ   الحاكم أصدر أمر  ا

ها إلى بغداد  السلطات كفدية وتمكنوا من تخليصهما. وبعد إطالق سراحهما غادرا إصفهان وتوج 
 احيث فازا بمحضر حضرة بهاءهللا. فيما يخص األستاذ محمد علي فإنه اشتغل في بغداد حالق  

وبذلك نال شرف خدمة حضرة بهاءهللا عند زيارته للحمام، باإلضافة لذلك كان يخدم، في حدود 
 مهنته، أخوة حضرة بهاءهللا، وحضرة عبدالبهاء وبعض المؤمنين اآلخرين.

 اكان موقف أصحاب حضرة بهاءهللا حيال ميرزا يحيى في بغداد وأدرنة، والذي اتسم دوم  
من رغبتهم في إعزاز وإكرام حضرة بهاءهللا وأمره، إذ إنه علينا أال  ننسى  اباالعتبار والتقدير، نابع  

ا الموقف، جهة وأخو موالهم من جهة أخرى. إال  أن هذ أنه كان خليفة حضرة الباب االسمي من
 الذي لم يتخذوه إال  

                                                        

 ألمر هللا، وكان الناقضون ُيعرفون باسم "َخَراطين" )دود األرض(. اأصبح ناقض   (1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

 

435 

هم أجل إعالء أمر هللا، قد أساء ميرزا يحيى فهمه وتفسيره إذ تخيل بأنه تعبير عن والئمن 
واستعدادهم لالنصياع وتلبية كل ما قد يأمرهم أو يشير به بصرف النظر عن فحواه. لكن سرعان 
ما اكتشف جسامة سوء تقديره وذلك بطلبه من األستاذ محمد علي، أحد أخلص خدام حضرة 

 بهاءهللا، القيام بتنفيذ مخططه الشائن.
األمور التي أدت إليه. فيما في مذكراته عرض األستاذ محمد علي تفاصيل الحدث المخزي و 

 يلي ترجمة لجزء مما روى:
 

. باشرت بخدمته ال  وصل أو  (1)لأنتظر وردود الجمال المبارك إلى الحمام. لكن أز  اكنت يوم  
. سبق له منذ بعض الوقت محاو  بت شعره. بدأ يتحدث إلي  جهده أن يجعلني من  ال  وخض 

يحمل  ارأيت في المنام باألمس شخص  ’ أتباعه، لكنه كان يعمل ذلك بطرق سرية. قال لي:
فهمت من كالمه أنه يقصد بهذا الشخص الجمال  ‘.(2)بيده مكنسة ويكنس المكان حولي

ما من  ابأنه كان يشير علي  من طرف خفي ألعمل شيئ   االمبارك. فهمت من نبرة حديثه أيض  
 .اأجله، لكنه لم يفصح لي بأي شيء وغادر الحمام سريع  

لجمال المبارك. كانت هناك مرآة على الحائط رأيته فيها وهو يدخل وكان بعد ذلك دخل ا
 ‘أنت عظيم وأعظم من أن تحكي المرآة عن جمالك. احق  ’يتلو هذا البيت من الشعر: 

عن فهم مقصده من أن حضرة بهاءهللا يكنس  ابصمت في كلمات أزل عاجز   ال  بقيت متأم
وأقوم له بمهمة  اه أراد مني أن أعمل شيئ  أن اما حوله من األرض. لكن من الواضح جد  

كان يسعى من أجل ضم ي لزمرة  (3)دخاصة. في نفس الوقت الحظت أن الحاج ميرزا أحم
 (1أزل. حاول ذلك خالل عدة أيام وألح في كسبي لجانبهم.)

                                                        

 ميرزا يحيى. (1)

 لميرزا يحيى! امتواضع   اكان خادم   -أستغفر هللا–يعني ذلك بالفارسية أن حضرة بهاءهللا  (2)
 الذي نزل له "لوح أحمد" بالفارسية. (3)
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وقف األستاذ محمد علي تجاه ذلك وقفة ثابتة كالصخر. رفض حجج الحاج ميرزا أحمد وفي  
اضطر الستعمال ألفاظ فظة وأسلوب جارح بحيث شكاه خصمه لحضرة بهاءهللا. في اليوم النهاية 

التالي قام ميرزا آقا جان، بتعليمات من حضرة بهاءهللا، بجمع المؤمنين وتالوة بعض األلواح بما 
ه لميرزا أحمد  ، وذلك لمساعدتهم في تسوية الخالفات بينهم.نفسه فيها "لوح أحمد" الفارسي الموج 

 يمضي األستاذ محمد علي بمذكراته فيقول:
 

ا شرع بالغسل ال  أنتظر وصول حضرة بهاءهللا إلى الحمام جاء أزل أو  ابينما كنُت يوم   . ولم 
ثني قائ كان هناك حاكم سابق لنيريز اسمه : ’ال  وخضاب الشعر جلست في خدمته وبدأ يحد 

بعد ذلك صار يثني على ‘ أمر هللا.ميرزا نعيم قام بقتل عدة مؤمنين وارتكب جرائم كثيرة ضد 
بالطبع وعندما يحين الوقت المناسب  االشجاعة واإلقدام بعبارات رنانة. قال إن هناك شجعان  

من إحدى ’يظهرون شجاعتهم بأعمالهم. ثم راح يواصل الحديث عن قصة ميرزا نعيم. 
. عندما ذهب عائالت المضطهدين بقي على قيد الحياة صبي في العاشرة أو الحادية عشرة

. وإذ خرج من الماء طعنه اسكين   ال  إلى الحمام، دخل ذاك الصبي وراءه حام اميرزا نعيم يوم  
الصبي وفتح بطنه. صرخ ميرزا نعيم وهرع إليه خدامه الجالسون في مدخل الحمام. قبضوا 

على الصبي وضربوه ثم أسرعوا صوب سيدهم ليروا ما حل به. لكن الصبي رغم جراحه  ال  أو 
كم يستحق اإلعجاب الرجل ’عاد أزل يمتدح الشجاعة وقال: ‘ نهض وطعنه مرة أخرى.

الشجاع! أرأيت ماذا يصنعون اآلن ألمر هللا؟ كل واحد يؤذيه، وكل واحد قام ضدي، حتى 
كان مفاد كالمه ومضمون قوله أنه هو، ‘ أخي. فال راحة لي وقد صرت في حالة بائسة.

ظلوم بينما أخوه )أعوذ باهلل( كان المغتِصب المعتدي. كرر خليفة حضرة الباب، كان هو الم
من كل كالمه،  امرة أخرى صفة الشجاعة وقال بأن أمر هللا بحاجة إلى العون. لم يعد غامض  

ونبرة مالحظاته، ومن قصة ميرزا نعيم، ومدح الشجاعة وتشجيعه الضمني لي، بأنه في 
 حضرة بهاءهللا.الحقيقة كان يقول أو يحثني على القيام بقتل 
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كان وقع كل هذا في نفسي أن جعلني بدرجة من االرتباك لم أشعر بمثلها في حياتي. فقد  
ُصعقت كما لو أن المبنى كله قد انهار على رأسي. تمل كني الرعب، وبدون الت فوه بكلمة 
خرجت إلى مدخل الحمام. كنت في أشد حالة من الهياج المعنوي. خطر ببالي في تلك 

ات العودة إلى داخل الحمام وقطع رأسه دون اعتبار للنتائج. عدُت وفكرُت بأن من اللحظ
السهل قتله، لكني ربما سأغِضب الجمال المبارك. والشيء الذي منعني من تنفيذ ما فكرت 

 بعمله هو ما كنت سأجيب حضرة بهاءهللا لو حضرت أمامه، بعد القتل، ويسألني ِلَم قتلته؟
هيا اذهب إلى ’أخذ الغضب مني كل مأخذ، فصرخت بحدة:  رجعت إلى الحمام وقد

وطلب مني صب الماء عليه. لب يت ذلك. فنهض  افارتجف هلع  ‘ جهنم... واترك المكان!
 وغادر، أكمل حمامه أم لم يكمل، وهو في غاية الخوف، وكان ذلك آخر لقاء لي به.

تهدئتي. شاءت  بلغ حالي الفكري من الهياج واالضطراب بحيث ما من شيء يمكنه
الصدف ذاك اليوم أن الجمال المبارك لم يأت إلى الحمام، ولكن جاء أخاه المخلص، آقا ميرزا 
موسى كليم. أخبرته بأن أزل قد أشعل في كياني النار بما أشار من نواياه الشريرة. قال آقا 

هذا النحو. ال يفكر ب اهذا ما كان يفكر به منذ سنوات، هذا الرجل ما فتئ دوم  ’ميرزا موسى: 
 ثم نصحني بتناسي كل الموضوع ودخل إلى الحمام..‘ اتعره انتباه  

ثني به ميرزا  (1)ىبعد انتهائي من العمل في الحمام، ذهبت إلى المول ونقلت إليه ما حد 
هذا أمر ال يعرفه : ’ال  وهممت بقتله... فتفضل المولى قائ ايحيى، وكيف تفجرت بذلك غضب  

ثته .‘ ا، واألفضل أن يبقى سر  احد  سواك. فال تخبر به أ بعد ذلك ذهبُت إلى ميرزا آقا جان وحد 
إن حضرة بهاءهللا أمر بأن ’منه أن ينقله إلى حضرة بهاءهللا. عاد وقال:  ابتفاصيل الخبر طالب  

 ‘قل لألستاذ محمد علي أال  يذكر ذلك ألحد.

                                                        

 حضرة عبدالبهاء. )أ. ط.( (1)
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الكائنة في  (1)يرفة الشافي مساء ذلك اليوم جمعُت كل كتابات أزل وأحرقتها في موقد غ
منزل حضرة بهاءهللا. قبل أن أفعل ذلك أريتها لسبعة أو ثمانية من المؤمنين الحاضرين. تحقق 
جميعهم من أن الكتابات تعود ألزل. اعترضوا جميعهم علي  وسألوا سبب قيامي بذلك. قلت: 

ر أزل كثير  ’  (3‘)ي.، لكن اآلن هو أحقر من الكلب في نظر احتى اليوم كنت أقد 
 

وجد األستاذ محمد علي نفسه غير قادر على كتم الحدث في نفسه. سرعان ما انتشر  اأخير  
 من الخوف والجزع في قلوب المؤمنين في أدرنة. االنبأ وخلق كثير  

بأنه  اكان على إثر ذلك الحادث أن قرر حضرة بهاءهللا إبالغ ميرزا يحيى دعوته رسمي  
ه هللا" إذ إن ميرزا يحيى كان خليفة حضرة الباب االسمي. ولو صاحب وحي سماوي وأنه "من يظهر 

بادعائه من خالل ألواحه،  اأن ميرزا يحيى كان على علم مسبق بإعالن حضرة بهاءهللا وكان مط لع  
ألي غموض  اأو عذر   ال  ، من حيث أنه لم يترك لميرزا يحيى مجااإال  أن لهذا اإلعالن مغزى  كبير  

إلبداء والئه ألمره، وإال  فإن إعراضه سيفرق بينهما  ادعاه حضرة بهاءهللا رسمي  في هذا الشأن. فقد 
 كلية.

"سورة األمر". عرض فيها بقام حضرة بهاءهللا بذاك اإلعالن بواسطة إنزال لوح خاص ُعرف 
 لميرزا ابجالء دعوته وبي ن طبيعة رسالته. وكلف ميرزا آقا جان، كاتب وحيه، بتسليم السورة شخصي  

ه ومطالبته باإلجابة عليها بنحو قاطع. طلب ميرزا يحيى مهلة أماميى، ثم قراءتها بصوت عال يح
من الوقت ليتمكن فيها من التأمل قبل اإلجابة، فأعطي له ما أراد. في اليوم التالي أجاب بأنه هو 

 أصبح صاحب وحي سماوي، ويتعين على كل سكان العالم إتباعه والوالء لشخصه.
للخداع والباطل استحق غضب هللا، واعتُبر  اهذا من جانب شخص كان تجسيد  إن ادعاء  ك

 فتراق النهائي بين حضرة بهاءهللابشكل واضح عالمة اال

                                                        

 )أ. ط.( في هذه الغرفة عادة للتحدث فيما بينهم ولشرب الشاي.يجتمعون كان المؤمنون  (1)
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يحيى. يجب علينا التذكر بأن أغلب المؤمنين في أدرنة كانوا موالين لحضرة بهاءهللا ويدينون وميرزا 
من األشرار مثيري الفساد والفتن، وآخرين من  ال  قلي افر  له بإخالص متفان. أم ا القلة الباقية فكانوا ن

 ابحيث سرعان ما ول د فتن   اذوي النفوس الضعيفة المتذبذبة. كان االتصال والمعاشرة بينهم وثيق  
وامتحانات كبرى خالل تلك الفترة. ذاق أصحاب حضرة بهاءهللا مر العذاب واألحزان منذ إبعادهم 

رزا يحيى وزمرته وتصرفاتهم. بنزول "سورة األمر" ورد  فعل ميرزا يحيى إلى أدرنة نتيجة لحركات مي
عليها وما تالها، دخل الخالف والصراع بين قوى النور والظالم مرحلة االفتراق والفصل. كما فعل 
باعتزاله في كردستان عندما انصرف المتشككون )البابيون( إلى أفعال وتصرفات مخزية هادمة 

ته إلى ، باالنسحاب مع أسر "أمر هللا"حينئذ في بيت  اة بهاءهللا، الذي كان مقيم  ألمر هللا، قام حضر 
رضا بيك. كانت قد استؤجرت بأمره، ورفض مقابلة أي شخص. كان ذلك في  بيتدار مجاورة ل

ا سبب اعتكافه، والذي استمر لفترة قصيرة لحسن الحظ، فكان 4488العاشر من آذار سنة  م. أم 
لعزلته في كردستان قبل ذلك بعقد من السنين، أال وهو تخفيف التوتر وتهدئة  للذي دفعه ال  مماث

مشاعر العداء التي كانت بذرت في قلوب بعض األتباع من قبل ميرزا يحيى وأججت نيرانها بما 
 .افعله مؤخر  

كان لعزلة حضرة بهاءهللا في تلك المناسبتين أثر عنيف في نفوس المخلصين والمعرضين. فقد 
عصبة المنفيين أمام وضع يلزمهم االختيار بينه وبين ميرزا يحيى. بالنسبة للمؤمنين  ُتركت

المخلصين الذين تغذ ت أرواحهم بمدد فضله الدائم فإنهم وجدوا أنفسهم وقد ُمنعوا فجأة عن منبع 
ميذ أرواحهم هائمة في عالم الظلمة والحرمان. بغتة وجد تال االحياة، وانطفأ النور من وسطهم تارك  

حضرة بهاءهللا الحقيقيون، وعشاق جماله، أنفسهم كالنبت الذابل المحروم من الماء والنور، وقد 
هبطت معنوياتهم وما من سلوى لمواساتهم حتى أنهم لم يكونوا ليترددوا بفداء أرواحهم وما ملكوا لو 

 كان فيه عودة الوصل بمحبوبهم.
في بيت رضا بيك نقله النبيل عن آقا فيما يلي وصف موجز بخصوص عزلة حضرة بهاءهللا 

 كليم، األخ المخلص الوفي والنصير القوي لحضرة بهاءهللا،
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والذي حمل مع حضرة عبدالبهاء شتى األعباء والمسؤوليات إبان فترات الِشدة واالفتتان، ال سيما 
 خالل فترة عزلة حضرة بهاءهللا في بيت رضا بيك:

 

على احتجاب الجمال المبارك  اناح األصحاب جميع   شهد ذلك اليوم الفزع األكبر. فقد’
 (8‘)عنهم.

 

كلمة أخرى تركها لألجيال أحد أصحاب حضرة بهاءهللا الموجودين وقتئذ يصف فيها مشاعر 
 بقية األحباء في تلك المحنة:

 

تلك األيام امتازت بالهرج والمرج. فقد غلبتنا الحيرة واعترانا الخوف العظيم من أن ُنحرم على ’
 (9‘)لدوام من نعمة محضره.ا

 

ما تشرفوا بمحضر  احتى األعداء والنفوس المتذبذبة الذين انحازوا مع ميرزا يحيى، وغالب  
حضرة بهاءهللا، فكانوا في خيبة وخسران نتيجة لعزلته. كيف ال وقد وجدوا أنفسهم محرومين من يد 

رغم غدرهم وعدم وفائهم. لقد حضرة بهاءهللا التي وجدوا في ظل هديها كل حماية ورعاية وعطف 
صوب مصيرهم المحتوم وليس ما يعتمدون عليه سوى  اوجدوا أنفسهم في وسط فتنة تسوقهم سراع  

 اجهودهم الشخصية. بمرور الزمن استمر حبل مكرهم وكيدهم يلتف حول أعناقهم حتى هلكوا هالك  
 .امخزي  

ضا بيك، أمر أخاه آقا كليم بتقسيم أمر هللا" إلى بيت ر "عندما انتقل حضرة بهاءهللا من بيت 
كل أثاث المنزل بما فيه لوازم الِفراش وأدوات المطبخ إلى قسمين متساويين وإرسال قسم إلى منزل 
ميرزا يحيى، وكذلك ضمان استالم األخير استحقاقه من إعانة الدولة المالية المخصصة للمنفيين. 

مثل خواتيمه وأختامه وبعض المخطوطات.  بتسليمه عدة أشياء خاصة بحضرة الباب اأشار أيض  
المتالك هذه اآلثار العائدة لحضرة الباب والتي كان حضرته  اذلك ألن ميرزا يحيى كان يتوق دوم  
 لحضرة بهاءهللا. اقد بعث بها، قبل استشهاده، خصيص  

آقا  فقط لنفسه وأسرته. أمر اواحد   اعقب اعتكافه في بيت رضا بيك، أخذ حضرة بهاءهللا خادم  
 باتخاذ واحد من األصحاب لخدمته، وتعيين أي اكليم أيض  
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 (1)،يألهل بيته. اختار األخير الدرويش صدق عل امن المؤمنين قد يختاره ميرزا يحيى خادم  واحد 
ه حضرة بهاءهللا آقا كليم ليخبر اأحد أكثر أصحاب حضرة بهاءهللا إخالص   ا ُأخبر بهذا، وج  . لم 

له بأن ما  اميرزا يحيى والقيام على خدمته بكمال اإلخالص واألمانة، مبي ن  الدرويش بالذهاب إلى 
من أحد من المنكرين بقادر أن يسلبه ما يكن ه بقلبه من حب للجمال المبارك. كما أوصى الدرويش 

إياه بأنه عند قراءته هذه المرة سيتمكن من فهم  االنازلة في حقه، مطمئن   (2)"بتالوة "لوح ليلة القدس
 ا خفي من معانيه.م

عن خضوعه  اتعبير   اما كاد آقا كليم يخبر الدرويش بتعليمات حضرة بهاءهللا حتى خر ساجد  
وامتنانه لمواله، وقال بأن هذه الرسالة )الشفوية( من حضرة بهاءهللا ولطفه كانا كافيين لرفع 

ر له العذاب والعناء طيلة حياته. خال امعنوياته، وأنه سيظل سعيد   ل فترة خدمته لميرزا ولو قد 
له بأن حضرة بهاءهللا ضمن  ال  من المال لكن الدرويش رفضه قائ ايحيى، عرض األخير عليه مبلغ  

له رزقه، وبأنه َقِبَل خدمة ميرزا يحيى فقط تلبية وإطاعة ألمر حضرة بهاءهللا وليس في سبيل 
ر للدرويش أن يبقى طوي ، إذ تدخلت سلسلة من األحداث في خدمة ميرزا يحيى ال  المال. لكن لم يقد 

واألمور إلنقاذه من تلك المهمة المقيتة. وكما سنرى فيما بعد، بعد اعتكاف حضرة بهاءهللا في بيت 
وتطهروا من  اتام   ارضا بيك بقليل، امتنع كافة أتباع حضرة بهاءهللا عن معاشرة ميرزا يحيى امتناع  

 خبث شيطنته.
 

 يوم الفصل األكبر
 

ضرة بهاءهللا في بيت رضا بيك وامتناع التقاء المنفيين من المؤمنين بحضرته، كان اعتكاف ح 
ضد حضرته واالنضمام إلى  اسمح لبعض النفوس الخبيثة من المنكرين باالنقالب علن   اقد خلق جو  

 ميرزا يحيى. فقام السيد محمد

                                                        

؛ 598للمزيةةةد مةةةن قصةةةة حياتةةةه راجةةةع "تةةةذكرة الوفةةةاء"؛ والمجلةةةد األول مةةةن "ظهةةةور حضةةةرة بهةةةاءهللا"، الصةةةفحة  (1)
 هذا المجلد. من 581-584والصفحات 

 .441انظر الصفحة  (2)
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ة أتباعه من اإلصفهاني، الذي ما فتئ حتى ذلك الحين على اتصال بحضرة بهاءهللا ومعاشر 
إلى ميرزا يحيى، الناقض األكبر لعهد حضرة الباب وميثاقه، وقد شجعه  ااألحباء، باالنضمام جهر  

على ذلك غياب حضرة بهاءهللا فخي ل للسيد محمد بأن الساحة قد خلت له ليفعل ما يشاء. تال ذلك 
محمد. وبعون من  فترة من النشاط المكثف لعب الدور الرئيس فيها كل من ميرزا يحيى والسيد

حلفائهما ورفاق السوء حرروا رسائل محشوة بالمفتريات واألباطيل ضد حضرة بهاءهللا وأرسلوها 
 لتنشر بين المؤمنين في إيران والعراق.

من الحيرة والخالف لدى بعض البابيين في إيران. أث ر ذلك القذف  اسببت هذه الرسائل كثير  
. هناك من البابيين من كتبوا لحضرة بهاءهللا راجين ايمانهم تمام  واالفتراء في بعض األفراد وفقدوا إ

آخر من األحباء  اعلى ذلك نزلت عدة ألواح في تلك الفترة. ولكن بعض   االهدي واالستنارة. جواب  
من انتشار تلك الرسائل الشريرة، على  ابلغوا مرحلة اإليقان في دينهم. هؤالء النفوس أقدموا، تأثر  

، مثل النبيل، امضاد وذلك بمؤازرة آخرين كان حضرة بهاءهللا قد اختارهم خصيص  اتخاذ إجراء 
للقيام على نصرة أمره. فتمكنوا من الدفاع عنه بكل جدارة ضد تلك النفوس األنانية بين أفراد 

 الجامعة البابية ممن عقدوا العزم على إحداث الُفرقة وتمزيق أمر هللا.
أفعاله، أمام الجامعة البابية عن عصيانه ونقضه للعهد لقد كشف ميرزا يحيى عن نفسه، ب

المكين الذي أخذه حضرة الباب بحق "من يظهره هللا"، ذلك العصيان الذي حرص حضرة بهاءهللا 
على كتمانه والتستر عليه. بدأت اآلن تنزل على المؤمنين الفتن واالمتحانات التي أنبأ بها  اكثير  

خلقت أخبار عصيان ميرزا يحيى وإعراضه، ذلك الذي كان خليفة حضرة بهاءهللا في ألواحه. لقد 
بين البابيين، وعملت على إعالن االفتراق التام والفصل  اعظيم   احضرة الباب االسمي، اضطراب  

 بينه وبين أخيه الالمع.
في هذه الفترة عهد ميرزا يحيى إلى أحد أصحابه بمجموعة وثائق لينشرها بين البابيين في 

 كن عندما علم هذا الرجل بمحتواها رفض تلبية الطلبإيران. ل
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من ذلك بإطالع بعض المؤمنين المخلصين )لحضرة بهاءهللا( عليها. احتوت هذه األوراق  ال  وقام بد
على عدة أقاويل باطلة ومفتريات تتهم حضرة بهاءهللا باألفعال المنكرة والجرائم نفسها التي ارتكبها 

ر  اميرزا يحيى. أخير   لها أن تقع في أيدي أتباع حضرة بهاءهللا في أدرنة فدهشوا لدى رؤيتها من قد 
 (1)ي.سلوك ميرزا يحيى المخز 

كأن لم تكفه أعمال الخيانة هذه، فقد قرر ميرزا يحيى توسيع نطاق تمرده إلى دوائر لم يطأها 
من سوء المعاملة كل تهمة باطلة وكل قدر  ال  منه أن حضرة بهاءهللا سيظل متحم امن قبل. واعتقاد  

بالصبر والتسليم، فقد بعث عريضة إلى خورشيد باشا، والي أدرنة، ونائبه، عزيز باشا. دبج تلك 
المراسلة، التي شارك الوالي بها حضرة بهاءهللا، بلغة وأسلوب متذلل وتضمنت ادعاءات باطلة ضد 

بحضرته. إحدى اتهامات  حضرة بهاءهللا تهدف النيل منه بنظر الوالي الذي كان من أشد المعجبين
ميرزا يحيى الباطلة كانت أنه ُحرم من استالم حصته من معونة الحكومة المخصصة لحضرة 

لذلك االدعاء أرسل إحدى زوجاته لمقابلة الوالي والشكوى لديه  ابهاءهللا وجماعته من المنفيين. دعم  
دى إلى اقتراب أطفاله من بأن مخصصات زوجها من اإلعانة قد منعها حضرة بهاءهللا عنهم مما أ

 المجاعة.
يعيل ميرزا يحيى وعائلته.  اكما سبق أن ذكرنا، فإن الحقيقة هي أن حضرة بهاءهللا كان دوم  

حتى عند اعتزاله في بيت رضا بيك، كان قد رت ب لميرزا يحيى ليستلم كامل حصته من معونة 
 الحكومة.

داث الشائنة ببضعة أشهر وفاز وصل الحاج ميرزا حيدر علي إلى أدرنة عقب هذه األح
 بمحضر حضرة بهاءهللا عدة مرات، وقد كتب بخصوص عريضة ميرزا يحيى هذه الكلمات:

                                                        

 على حاملها بتنفيذ تعليمات ميرزا يحيى وتسليمها. بالرغم من علمه بمحتوياتها، أشار حضرة بهاءهللا (1)
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ات على جمال لمفتريعندما قام أزل على اإلعراض واالعتراض والعناد واالتهامات وا وكذلك
ك الرسالة. تل (2)ابكل قوى إبليس، كتب عريضة إلى والي أدرنة... رأينا جميعن (1)دالمقصو 

قد  (3)زيا أيها العزي’ثم مضى يقول:  ‘.روحي وجسمي لك الفداء’افتتحها بهذه العبارة: 
ثم يستمر في اتهامه الباطل لجمال القدم بقطع معاشه  ‘.جئناك ببضاعة مزجاة أوِف لنا الكيل

 .عنه
لى كان عنوان عريضته ومقدمتها وشكواه تبرهن كلها على أن الحق ال يمكن أن يشتبه ع

اإلنسان، وليس هناك شبه بينهما. نرى الفرق، على سبيل المثال، بين االثنين في هذه الكلمات 
"يا رئيس اسمع : (4)زالسلطان عبد العزي االنازلة من قلم جمال القدم واالسم األعظم مخاطب  

 نداء هللا الملك المهيمن القيوم. إنه ينادي بين األرض والسماء ويدعو الخلق إلى المنظر
 .األبهى"

في هذه السورة المباركة ينبئ بزوال ُملك السلطان من يده وسقوطه عن عرش سلطنته... 
ولنعد لحديثنا: لقد أثبت حضرة بهاءهللا للوالي، بواسطة مندوب كل فه بالمهمة، بأن مفتريات 
ميرزا يحيى كانت باطلة وشرح له في رسالته، كيف كان الهدف منها أذي ته والمس  

 (4.)بمقامه..
 

ات ميرزا يحيى إلى أرجاء واسعة قاصية. كتب حضرة شوقي أفندي بهذا تهامانتشرت ا 
 الخصوص:

 

... وسرعان ما بلغه )حضرة بهاءهللا( أن ذلك األخ نفسه )ميرزا يحيى( قد أرسل إحدى 
زوجاته إلى سراي الحكومة تشكو من أن زوجها قد اغُتصبت حقوقه، وأن أوالدها على وشك 

حتى بلغ اآلستانة، وأصبح مصدر حزن  اوعرض   ال  ، وهو اتهام ذاع أمره وشاع طو اع  الهالك جو 
 شديد لحضرة بهاءهللا

                                                        

 حضرة بهاءهللا. (1)

 يعني هو نفسه وعدد من أتباع حضرة بهاءهللا.  (2)
 عزيز باشا، نائب والي أدرنة. (3)

 ذه السورة موجهة في الواقع إلى عالي باشا، الصدر األعظم )رئيس الوزراء(.ه (4)
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للتعليقات الالذعة في األوساط والدوائر التي تأثرت من  اللقيل والقال ومثار   األنه صار موضوع  
 (0قبل بمسلكه النبيل الوقور الذي سلكه في تلك المدينة.)

 

ف حضرة بهاءهللا لوعة قلبه نتيجة ما اقترفته يدا يص (1)ن،ق الشيخ سلمافي لوح نزل في ح
بأن  اميرزا يحيى من شنيع األعمال. ويعدد فيه مفترياته بشأن حصته من المعونة الحكومية، مقرر  

توزع بين المنفيين، ويذكر بأنه لوال مسؤوليته تجاه أصحابه من المؤمنين لما قبل  اهذه كانت دوم  
الم معونة الحكومة رغم ما كان سيؤدي ذلك العمل من مصاعب وضيق. كما سنرى فيما نفسه باست

ات، قد رفض استالم هذه المعونة المالية لمفتريبعد، فإن حضرة بهاءهللا، خالل فترة اشتداد حملة ا
 واضطر لبيع بعض ممتلكاته لتوفير قوت معيشته.

في إحدى أغنى األسر في إيران، وعاش إن إحدى مالمح حياة حضرة بهاءهللا أنه رغم والدته 
من بعثته في تقشف لم يعهده قط في أوائل  اعدة سنوات في محيط باذخ، إال  أنه قضى أربعين عام  
في جبال كردستان، كان في منتهى الفقر  اعمره. في مدة العامين التي عاشها في عزلته معتكف  
ك الحال في أيامه في بغداد التي عاش فيها بحيث لم يكن لديه غير الحليب غذاء أليام عديدة. كذل

من الضيق والحرمان. يؤكد ذلك في أحد ألواحه: "أتى  احياة بسيطة اضطر خاللها أن يتحمل كثير  
على جمال القدم في العراق حين من الدهر... لم يكن له فيه سوى قميص واحد، ُيغسل وُيجفف 

بروح التسليم ما فرضه عليه عدو قاس من ( وكذلك في أدرنة وعكاء قبل 49وُيلبس من جديد.")
 مصاعب وحرمان.

موا لحضرته الهدايا، بدافع من حب متفان، وغالب   امع أن كثير   بتضحية ما هم  امن المؤمنين قد 
بحاجة له، إال  أنه دأب على توزيع مثل تلك الهبات على الفقراء بينما عاش نفسه في منتهى 

شاب الكاشاني الذي تطوع لخدمة حضرة بهاءهللا كطباخ في ترك حسين آشچي، ال ال  البساطة. فمث
 في أدرنة: "أمر هللا"أدرنة ثم عكاء فيما بعد، هذا الوصف لأليام التي قضاها في بيت 

                                                        

 .489-443جلد األول، الصفحات انظر الفصل الثالث عشر وكذلك الم (1)
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. في جزئه الخارجي الواسع اعتاد أحباء حضرة اوفخم   اجد   اكان ذلك البيت )أمر هللا( كبير  
ب ونشوة من فيض جمال قدسه الفريد... لكن أسباب بهاءهللا على االجتماع واللقاء في انجذا

م  العيش كانت ضئيلة لضيق الحال وقلة المال. ففي معظم األحيان لم يكن هناك ما يقد 
من اللحم والزيت  الحضرة بهاءهللا من طعام غير الخبز والجبن. كنت أجمع كل يوم شيئ  

جبة. عند ذاك كنت أدعو وأحفظه في مكان خاص حتى يكون لدي  مقدار منه يكفي لطبخ و 
حضرة بهاءهللا لتناول الطعام وهو جالس على عشب الحديقة. استطعنا بعد فترة توفير بعض 

م ألهل البيت المبارك...  المال لشراء بقرتين ومعزاة. كان الحليب واللبن منها يقد 
في  عن إيقاد الفحم. وللتوفير ال  في كل غرفة وكنت مسؤو  (1)دفي الشتاء كان هناك موق

ا أوصل أحدهم خبر ذلك لحضرة بهاءهللا بعث  االستهالك كنت أزن مقدار الفحم لكل موقد. لم 
 اقالها مبتسم  ‘ عند تزويد كل موقد! اسمعت بأنك تعد  قطع الفحم عد  : ’ال  في طلبي وتفضل قائ

 (44في منزل كبير.) اوقد سر  بما سمع، وعب ر عن موافقته بأن التوفير كان ضروري  
 

أفعال ميرزا يحيى والسيد محمد الضارة، اضطر حضرة بهاءهللا إلنهاء اعتكافه الذي دام  بسبب
قرابة شهرين، والخروج لحماية أمر هللا من هجمات الخائنين. في هذا الوقت قام حضرة بهاءهللا 
بطرد السيد محمد من مجلس أتباعه وسرعان ما تبعه "الفصل األكبر" الذي كان االنفصال الواضح 

. أحدثت فترة انزواء ابين أتباع حضرة بهاءهللا وأتباع ميرزا يحيى، ذلك االفتراق الذي أصبح علني   ما
 اأشبه بفراغ روحي لجماعة المنفيين في أدرنة. فقد خلقت امتحان   احضرة بهاءهللا لمدة شهرين أثر  

ا اعظيم   وقع الفصل  كان نتيجته أن أظهر كل واحد ما كان عليه من اإلخالص واإليمان. فلم 
عرف كل شخص موقعه والجانب الذي ينتمي إليه. على أية حال، فإن الغالبية العظمى من 
المنفيين ثبتوا في والئهم لحضرة بهاءهللا وأمره. لم يطرد غير عدد ضئيل ممن تبعوا ميرزا يحيى من 

 محضر حضرة بهاءهللا. وانحازت عدة

                                                        

 وعاء متنقل من الحديد يوقد فيه فحم الخشب للتدفئة في الشتاء. (1)
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وه بمزيد من ى لإإيران نفوس من ذوي المطامع والشخصيات األنانية في  ميرزا يحيى. بذلك أمد 
، فإنه بتحريض من السيد محمد، كثف من نشاطاته الشريرة وبذر بذور االدعم، وكما سنرى الحق  

 الُفرقة والفساد لدى السلطات في عاصمة اإلمبراطورية العثمانية.
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صفحة خالية
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 ﴿4 ﴾ 
 

 : بعض األلواحموعود "البيان"
 
 

 "لوح البهاء"
 

األلواح التي أنزلها حضرة بهاءهللا في هذه الفترة هو "لوح البهاء". من المحتمل أنه نزل أحد 
بيت رضا بيك. ذلك ألن حضرة بهاءهللا يشير فيه إلى كرب  ىقبل انتقال حضرة بهاءهللا إلمباشرة 

ية ترجمها قلبه ويصرح بني ته اعتزال كل من في حوله. نزل اللوح باللغة العربية، وفيه مقاطع بالفارس
من  (1)يحق خاتون جان، كبرى بنات الحاج أسد هللا الفرهادفي نزل وقد حضرة بهاءهللا بنفسه، 

 مواطني قزوين.
السيد كاظم  أتباعة. وكان والدها، الحاج أسد هللا، أحد مخلصكانت خاتون جان مؤمنة 

ية بينها وبين بنات قو  نمت صداقةفقد ، اأيض   السيد كاظمكانت الطاهرة من تالميذ  ام  ولالرشتي. 
اعترفت برسالته فه كانت الطاهرة وقتها في كربالء، نفسحضرة الباب  ظهرالحاج أسد هللا. حينما أ

. بعد ذلك بقليل وصلت أنباء إعالن دعوة حضرة الباب إلى قزوين. وأصبحت من حروف الحي  
عودة الطاهرة إلى قزوين، كان الحاج أسد هللا وأسرته من أوائل المؤمنين في تلك المدينة. ولدى 

. أصبحت خاتون جان بالذات ةومتان قوة فرهاديالعائلة ت رابطة األلفة والمحبة بينها وبين اشتد
كانت تجلس عند قدميها مسحورة بهيام الطاهرة وعشقها لكل من حضرة و شديدة اإلعجاب بالطاهرة. 

 .الباب وحضرة بهاءهللا
ت االضطهادات ضد البابيين. بالنسبة للحاج أسد هللا، عقب عودة الطاهرة إلى قزوين بقليل بدأ

 خذ من سرير المرض، وهو في سنوالد خاتون جان، فقد أُ 

                                                        

 نظر "مطالع األنوار".ا (1)
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على األقدام مسافة ال تقل عن  ابالسالسل، مشي   ال  متقدم، ليساق مع مؤمنين آخرين من رفاقه، مكب
نه النبيل:إلى سجن في طهران. فيما يلي وصف لمصيرهم كما  امائة وسبعين كيلومتر    دو 

 

لين حتى أخذوا يشفون غليلهم ويصب ون عليهم جام اد هؤالء األشرار يستلمون المعتقوما ك
انتقامهم. وفي أول ليلة للمسجونين أعدموا الحاج أسد هللا أخ الحاج هللا وردي عم محمد هادي 

ة ال تقل في قزوين اشتهر بالصالح والتقوى بدرجة عظيم اومحمد جواد الفرهادي وكان تاجر  
عن تقوى أخيه الشهير ولعلمهم بعدم إمكانهم إيقاع العقاب عليه في بلدته كما أرادوا عزموا 
على قتله في طهران بطريقة تبعد عنهم شبهة اقتراف جريمة القتل. ففي منتصف الليل ارتكبوا 

عوا أنه توفي بمرض ألم   وأصحابه ا معارفه به. وأم   فعلهم الشنيع وفي صباح اليوم التالي اد 
الذين هم من قزوين فلم يتمكنوا من كشف الجريمة التي قضت على حياة مثل هذا الشخص 

 (4العظيم فدفنوه باالحترام الالئق به.)
 

هب بالمزيد من االضطهاد في قزوين. فنُ  اإن مأساة استشهاد الحاج أسد هللا وغيره كان إيذان  
لك اضطر محمد هادي الفرهادي، ابن أخ منزل الفرهاديين وصودرت كل ممتلكاتهم. على أثر ذ

 لألمان. اإلى طهران طلب  من المدينة الحاج أسد هللا وزوج خاتون جان، للهرب 
في أثناء ذلك كانت الطاهرة قد ُوضعت، بأمر عدو لدود شرس، تحت حراسة منزلية في بيت 

باستمرار. عند  في أوقات الوضوء وتحت مراقبة بعض النساء والدها بحيث ال تبرح غرفتها إال  
 اشتداد تأزم الحالة، بدأ العدو بتخطيط إنهاء حياة الطاهرة. وقد كتب النبيل بهذا الخصوص:

 

ا عجز الشاه وحكومته عن إيقاع العقاب على المعتدين ازدادوا جرأة وأخذوا يبحثون عن ولم  
دماء وسائل جديدة لصب  كأس انتقامهم وإشباع أحقادهم التي ال تتوانى وظمئهم لسفك 

خصومهم، فالتفتوا إلى الطاهرة نفسها وعزموا على أن يذيقوها نفس الكأس التي شربها أقرانها. 
 ا علمت الطاهرةفلم  
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محمد الذي ورث مقام أبيه وأصبح  بقصدهم وهي في حبسها كتبت الرسالة اآلتية إلى المال  
ئوا نور هللا بأفواههم يريدون أن يطف اإنهم عبث  ) إمام الجمعة المعروف في قزوين وقالت له

فإذا كان األمر الذي أت بعه هو الحق وكان  (1).(نوره ولو كره الكافرون  أن يتم   ويأبى هللا إال  
صني من ظلمكم وإن لم الرب الذي أعبده هو اإلله الواحد الحق فإنه قبل مرور تسعة أيام يخل  

 ت م فساد اعتقادي(. واختار المال  في أن تعملوا في  ما تشاؤون وتكونون أثب ايفعل تكونون أحرار  
محمد أن يتجاهل هذه المباهلة ألنه ال يقدر أن يقبلها وسعى في االحتيال بكل وسيلة وخداع 

 (8أن يتمم مقصده.)
 

محمد، الذي ذكره النبيل وكان عدو البابيين األكبر في  مما يثير االهتمام واالستغراب أن المال  
السيد كاظم بفترة  باعتأأنه بعد أن أصبحت الطاهرة من  ا. إال  قزوين، هو ابن عم الطاهرة وزوجه

قصيرة حدثت هوة بينهما. فتركته الطاهرة وسكنت في منزل والدها. وعندما آمنت بحضرة الباب 
. لدى عودتها إلى قزوين، وقد أصبحت من أنصار حضرة اازداد الشق بينها وبين زوجها اتساع  

 ة إلى منزله. لكنها أرسلت له هذا الرد:محمد للعود الباب، دعاها المال  
 

لكنَت أسرعَت  الي وزوج   اأن تكون رفيق   اقولوا لهذا القريب األحمق المغرور لو كان قصدك حق  
ك لحراستي وحراسة هودجي طوال الطريق إلى قزوين يلمقابلتي في كربالء ولسرَت على قدم

لته وأظهر له طريق الحق ولكن ذلك وإذ ذاك كنت أثناء سفري معه أقدر أن أوقظه من نوم غف
ر له وقد مر على فراقنا ثالث سنوات فال يمكن له في هذه الحياة وال في الحياة اآلخرة  لم ُيقد 

 (5من حياتي لألبد.) اأن أجتمع به فقد طرحته كلي  
 

ها، كانت خاتون جان منزلخالل الفترة التي ُوضعت فيها الطاهرة تحت اإلقامة الجبرية في 
تذهب  ا، فيوم  االوحيد الذي بقي على اتصال معها. فكانت تذهب إلى بيتها كل يوم تقريب   الشخص

 آخر بصفة اة، ويوم  متسولمتنكرة كفقيرة 

                                                        

 .58القرآن الكريم، سورة التوبة، اآلية  (1)
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غاسلة مالبس حيث تقوم بذلك في مجرى الماء العمومي المجاور. وبهذا االتصال المستمر تمكنت 
أن تزودها بالغذاء  ااء زياراتها استطاعت أيض  من نقل األخبار ما بين الطاهرة والعالم الخارجي. أثن

 اأن يدس السم في طعامها. أخير   ال  في حين وطد األعداء العزم على القضاء عليها، وقد كان محتم
 ، بالمشاركة مع زوجها محمد هادي، في إنقاذ سيدتها المحبوبة من حبسها.احاسم   اهام   العبت دور  

ته كما  لطاهرة على المال  عندما ردت ا اتقريب  ذاته الوقت  في محمد بشأن إطالق سراحها، وتحد 
ره، بعد أن قدم األخير حضمذكر أعاله، دعا حضرة بهاءهللا في طهران محمد هادي الفرهادي ل

رها حضرته. يروي النبيل لها دب   (1)ذلتنفيذ عملية إنقا ال  أشار عليه بالعودة حافمن قزوين،  اهارب  
 فيما يلي هذا الحدث:

 

)حضرة بهاءهللا( محمد هادي الفرهادي وأوكل إليه أمر نقلها إلى منزله في طهران ودفع  فدعا
ليسل مه إلى الطاهرة بواسطة زوجته خاتون جان. وأمره أن يطلب منها أن  امختوم   اإليه خطاب  

تدفع لها الخطاب وأن ينتظر ة لتدخل إلى المنزل الذي ُحبست فيه الطاهرة و متسولترتدي لباس 
 :للرسول ال  قائباب المنزل حتى تأتي إليه ويحضرها عنده. وتفضل حضرة بهاءهللا  ندهو ع

إلى طهران. وفي نفس الليلة سوف أرسل إلى باب قزوين  ابمجرد أن تأتي إليك الطاهرة قم تو  ’
خارج السور ثم تأخذ الطاهرة إلى هذا  اأمين   اومعه ثالثة جياد فتستلمها وتودعها مكان   ال  رسو 

الجياد وتسيرون في طريق غير مطروق وتجتهدون أن تصلوا قبل طلوع  ان وتركبون مع  المكا
النهار إلى ضواحي العاصمة. وبمجرد فتح األبواب تدخلون المدينة وتتقدمون إلى منزلي. 

لئال ينكشف أمركم. وهللا يهديكم ويسدد خطاكم ويحفظكم في كنف حفظه  اواحترس جد  
 (1.)‘وحمايته التي ال ُتضام

                                                        

مر آخرين عنةد حضةورها مةؤتو تها رافقأدى آقا محمد هادي عدة خدمات أخرى للطاهرة. على سبيل المثال قام بم (1)
ةةة نظةةةر "مطةةةالع ال خاللةةةه بحراسةةة بوابةةةة الحديقةةةة التةةي نزلةةةت بهةةةا وخصصةةها لهةةةا حضةةةرة بهةةاءهللا. بدشةةت، وتكف 

 األنوار" لمعرفة المزيد عن مؤتمر بدشت.
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 من البيوت التي سكنها حضرة بهاءهللا في أدرنة 

 م4055صورة التقطت عام 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

 

495 

ذ بها محمد هادي عملية الكيفية التي نف   التفصيلب (1)رفيما يلي يصف الشيخ كاظم سمند 
 اإلنقاذ بمعاونة خاتون جان:

 

محمد، ابن عمها وزوجها،  محاصرة ومحددة اإلقامة في دار أبيها. حاول المال  كانت الطاهرة 
لم يكن هناك،  امها ولكن لم يتيسر له سبيل لذلك. من بين كل األصحاب األوفياء حق  أن يسم  

باستثناء كبرى بنات الحاج أسد هللا )خاتون جان(، من استطاع االتصال بها. فبادرت األخيرة 
ة، وهكذا تسول، مرة كغاسلة مالبس وأخرى كفقيرة مزياءتنكرت بشتى األبتدبير عدة خطط و 

بظروف غاية  لها. كانت الطاهرة تمر   طعامأفلحت في إبقاء االتصال مع الطاهرة وإيصال ال
 م لها من طعام في الدار.قد  في الخطورة والصعوبة بحيث احتاطت حتى من تناول ما يُ 

وكان يزوره إذ سبق أن عرفه  "اوحيد  "ن. قابل هناك ... قد فر إلى طهرا(2)يكان آقا هاد
مه له. حينئذ سطر حضرة بهاءهللا  "وحيد"في الماضي. اصطحبه  إلى الجمال المبارك وقد 

رسالة إلى الطاهرة وأشار على آقا هادي لنجدتها وإحضارها إلى طهران. رجع آقا هادي إلى 
تعملت طرقها المعروفة في االتصال، . واستطاع بمعاونة زوجته... التي اساقزوين متنكر  

، وبعد التسليمها الرسالة. بعد قراءتها الرسالة أفادت بأنها ستهيئ نفسها لمغادرة الدار قريب  
باصطحاب الطاهرة إلى منزل جار  افور  حوالي ساعة التحقت بهم، ثم قام آقا هادي وزوجته 

يثير أي شك باحتمال إيوائها  يعتمد عليه وال الهم، اسمه حسن النجار، والذي كان صديق  
 بمنزله.

لكن سرعان ما اكتشف أقاربها اختفاءها. فبحثوا عنها في كل مكان دون جدوى، وما كاد 
ع تالميذ الشريعة مع جماعات الرعاع في األزقة وبدأوا بإثارة الخبر ينتشر حتى أخذ يتجم  

 هياج كبير من جديد...

                                                        

 .من هذا الكتاب أحد حواريي حضرة بهاءهللا. هناك تفاصيل أوفى عن حياته في المجلد الثالث (1)

 ون جان. )أ. ط.(آقا محمد هادي الفرهادي، زوج خات (2)
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بنقل الطاهرة خارج المدينة  (1)،يص اسمه آقا ُقلفي تلك الليلة هرع آقا هادي، يعاونه شخ
عبر بوابة شاهزاده حسين. ركبوا الجياد التي كانت تنتظرهم في مسلخ خارج سور المدينة... 

ى آقا ُقلي االهتمام بالجياد تول   (2).نإلى حدائق إمام زاده حس ال  هوا إلى طهران. فوصلوا أو وتوج  
، وقصد آقا هادي المدينة لإلخبار عن موقع وجودهم. من الراحة ابينما أخذت الطاهرة قسط  

ه الستقبالها. عند في تلك األثناء علم تاجر قزويني اسمه كربالئي حسن بقدوم الطاهرة فتوج  
بأنه من المؤمنين  وصوله منعه آقا ُقلي من الدخول لمقابلتها لظنه بأنه رجل غريب إذ لم يدرِ 

فوجئ بلطمتين شديدتين على وجهه من آقا ُقلي. ف ادخل مبتسم   جلومن معارفها. لكن الر 
العنف ودعتهما للجلوس معها عندئذ أدركت الطاهرة ما حدث فهرعت وأمرته بالتوقف عن 

مت منها لكل منهما. عند حلول واستلمت من كربالئي حسن ما أتى به من بعض الفاكهة وقد  
ها إلى بيت جمال القدم الليل وصل عدد من الخيالة واصطحبوا الطاهرة بإجالل مع رفاق

 ا)حضرة بهاءهللا(. عندما حان وقت النوم وأخذوه إلى فراشه، اعتذر آقا ُقلي في البداية رافض  
كيف ’أن ينام بمالبسه الرثة في ذلك السرير الوثير. قال للطاهرة وهو يشير إلى مالبسه: 

العدول عن موقفه ذاك لكنها أقنعته ب ‘أجرؤ على النوم على هذا الفراش وأنا في هذه الحال؟
 بمثل تلك األبهة. اويمتلك فراش   امؤكدة ومطمئنة إياه بأن هللا سيفتح عليه قريب  

خارج  (3)ةإلى قري اهوج  تفي اليوم التالي خرجت الطاهرة، برفقة آقا هادي )تاركة آقا ُقلي( و 
قليل مع ثم عاد بعد  هطهران حيث كان يقيم عدد من المؤمنين. غادر حضرة بهاءهللا منزل

 حمل محفظة نقود ضخمة أخليتيخادم 

                                                        

ةة ا، لكنةةه كةةان صةةديق  الةةم يكةةن بابي ةة (1) فةةي السةةوق، ورغةةم علمةةه بطبيعةةة  اآلقةةا هةةادي وأمةةين سةةره. كةةان تةةاجر   امخلص 
 المهمة السرية تبرع بتنفيذها رغم ما في ذلك من أخطار. )أ. ط.(

 على مشارف طهران. )أ. ط.( (2)

 ءهللا. )أ. ط.(قد تكون قرية كوچ حصار التي كان يملكها حضرة بها (3)
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وطلب حضرته إحضار كيس )خاص للدراهم( وأشار على آقا  (1)ضمن محتوياتها على األر 
ُقلي بوضع النقود بداخله. لكنه طلب منه أن يفر ق النقود بحيث يضع العملة الفضية في جانب 

ن يفعل غير ذلك فوضع الذهب أن آقا ُقلي قرر أ من المحفظة والذهبية في جانب آخر. إال  
ِلَم فعلت هذا؟ قلنا لك أن تضع ’ا رأى حضرة بهاءهللا ذلك سأل: أسفل الكيس والفضة فوقه! لم  

فعلت ذلك لسبب بسيط وهو أنه ’أجاب آقا ُقلي:  ‘الذهب في جانب والفضة في جانب آخر.
عنه، فستسقط لو سقطت بعض النقود خالل السفر أو عند تحميلها على الجواد أو رفعها 

م الكيس ومفتاحه إلى آقا ُقلي فلم يطل حضرة بهاءهللا أكثر من ذلك. وسل   ‘الفضة ال الذهب.
ها . امتطى حضرة بهاءهللا جواده وتبعه آقا ُقلي وتوج  ركبه على ظهر الجواد و الذي حمله وشد  

 لليلة هناك.إلى القرية حيث كانت تقيم الطاهرة. بات حضرة بهاءهللا والضيوف اآلخرون تلك ا
في الصباح أيقظت الطاهرة آقا ُقلي بهدف إقامة الصالة، ثم أخبرته آسفة بأن ال حظ له 

ستقع لهم مشاكل كبيرة.  بالبقاء هناك أكثر من ذلك إذ آن له الرجوع إلى مدينته قزوين، وإال  
نب كانت الطاهرة جالسة تحرر رسائل تحت شجرة. وبعد أداء صالته جاء آقا ُقلي ووقف بجا

آقا هادي قبالة الطاهرة. حضر حضرة بهاءهللا آنذاك، وانتهت الطاهرة من الكتابة. طلب 
منه التقدم إليه. بعد ذلك  احضرة بهاءهللا إحضار كيس النقود. فتحه ونادى على آقا ُقلي طالب  

من النقود. تردد  اطلب منه أن يمسك بطرف ردائه لألمام، كي يضع حضرة بهاءهللا فيه شيئ  
وحياء )كما هو الُعرف الشرقي(، بتلبية طلب حضرة بهاءهللا. لكن صاحبه آقا  اُقلي، أدب   آقا

ضرة بهاءهللا هادي أقنعه باالمتثال ألمر حضرة بهاءهللا. عندها رفع آقا ُقلي طرف ردائه وبدأ ح
 يغرف بيده ويفرغ من

                                                        

لم تتوفر في تلك األيام سوى العملة المعدنية إذ لم تبتدع العملة الورقية كما لم يكةن هنةاك بنةوك. كةان األغنيةاء  (1)
اعتةاد حضةرة بهةاءهللا، هللا عادة يحملون أكياس نقودهم في األسفار على الجيةاد. عبةر جوالتةه بةإيران لتبليةغ أمةر 

 ل مصاريف كل من معه والضيوف. )أ. ط.(بالمؤمنين والخدم، تحم   امصحوب  
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بهاءهللا يقوم بذلك، من النقود في طرف العباءة الممدود. وبينما كان حضرة الكيس ملء كفه 
أجاب  ورفوعلى ال! اخطر آلقا ُقلي أمنية للحظة خاطفة تمنى فيها لو كان ذلك النقد ذهب  

سيصل إليك  اك مبلغ  زواجنعطيك ما يكفيك حتى تصل قزوين، ولحفل ’: ال  حضرة بهاءهللا قائ
 (3)‘في حينه. وعلى أية حال إنها غلطتك، إذ وضعت الذهب في أسفل الكيس!

 

، إذ ةكبير  ةنه تأخر في عودته لتسبب في مشكلإم رسائل الطاهرة. فلو آقا ُقلي ألهله وسل  رجع 
ون في أمره واستعلموا عنه من خاتون جان. إن إخالص آقا ُقلي  كان أهله قد بدأوا لتو هم يشك 

إن وأمانته في خدماته التي قام بها في سبيل نجدة الطاهرة قد أسر ت حضرة بهاءهللا، وكما وعده ف
فيما  انتقلهللا فتح عليه بعد ذلك بقليل من الرزق والجاه. فقد أصبح أحد رجال قزوين المتنفذين. 

 .هللا للمؤمنين بأمر ابعد إلى طهران وبقي حتى نهاية حياته صديق  
، كيف ال وهي التي قامت بكل ما فزعبعد استشهاد الطاهرة غرقت خاتون جان في حزن و 

 افي تفانيها لمثلها البطلة الحبيبة. بعد ذلك بفترة فقدت أيض   اخالص  قامت به من مهام بطولية إ
زوجها، محمد هادي. مع ذلك لم تطفئ هذه الباليا نيران اإليمان المشتعلة في صدرها. فاستمرت 

حضرة بهاءهللا قد ُغرست في قلبها على يد  ةحبمتخدم أمر هللا بحماس واشتعال. كانت بذرة 
هت خاتون جان إلى حضرة مه منذ األيام األولى. نتيجة كل ذلك توج  الطاهرة التي عرفت مقا

. تبعتها أخواتها وبعض أفراد أسرتها في اتسما بالنقاء والصفاء ووالءبهاءهللا طوال حياتها بإيمان 
حقها. في . منذ أيام بغداد وخاتون جان تنعم بألواح من حضرة بهاءهللا هللا اإليمان والرسوخ في أمر

، حينما كان وأشدها أعظم األزماتمن فترة في ه العطية والنعمة الكبرى حتى في أدرنة، استمرت هذ
حقها في حضرة بهاءهللا يتعرض لهجمات غاية في الشراسة على يد المنكرين، أنزل حضرة بهاءهللا 

 قلبه. ه بمكنون "لوح البهاء" وأفضى لها في
من العذاب. فيتألم  اقتله وسببوا له كثير   ممن حاولوا "البيان"في هذا اللوح يستنكر أفعال مأل 

 إياهم بملة الفرقان اويحزن لنقضهم ميثاق هللا، مشبه  
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الذين عذبوا حضرة الباب، يلقبهم بمأل الشيطان، ويؤاخذهم ألنهم تجاهلوا أوامر هللا، ويوبخهم ألنهم 
يهود، ويوسف بين أخوته ه نفسه بإبراهيم بين يدي نمرود، والمسيح وسط الجعلوا عين هللا تبكي. شب  

 الذين تآمروا عليه وألقوه في الجب.
يدعوهم للورود في و في هذا اللوح نجد حضرة بهاءهللا يشير إلى أتباعه باسم "أهل البهاء". 

رة لهم وحدهم. في ذلك إشارة إلى كلمات حضرة "، سفينة مقد  حمر"سفينة هللا" التي تمخر "البحر األ
سماء" والذي يشير فيه إلى "أهل البهاء" بأنهم "أصحاب السفينة الحمراء". الباب النازلة في "قيوم األ

والسفينة في اآلثار المباركة ترمز عادة ألمر هللا والميثاق. وتدل عبارة "أهل البهاء" على أتباع 
البيان" وهم أتباع حضرة الباب، كانت استعملت ألول مرة في "بينهم وبين مأل  احضرة بهاءهللا تمييز  

درنة في وقت وقوع "الفصل األكبر". فالذين أوفوا بعهد حضرة الباب ميزوا أنفسهم بجالء كبهائيين أ
بدلت تحية على ذلك استُ  أزليين. بناء   اوالذين نقضوا عهده واتبعوا ميرزا يحيى ُسم وا بابيين وأحيان  

 ".هللا أبهى" التي كان يستعملها البابيون بتحية "هللا أكبر"
 ااءهللا بأن كل كلمة نزلت في "لوح البهاء" يمكن أن تكون حجة وافية وبرهان  حضرة به ؤكدي

بأن من أفق الكلمات التي نزلت في ذلك اللوح  اعلى أحقية أمره للناس أجمعين. ويضيف مصرح  
هللا. ويوصي  ع، شموس تنير عوالم هللا وال يعلم عدتها إال  المال مجدقد أشرقت شموس ال تعد من ال

 ء بتوجيه مرايا قلوبهم شطر شعاعها واالستنارة بها.أهل البها
 احضر موالها. أخير  محقها، أن تبلغ في لطالما تمن ت خاتون جان، التي نزل "لوح البهاء" 

هت لعكاء برفقة ابنتها وزوج ابنتها، الحاج حسن تحقق مراد دعواتها وصالتها. ذلك عندما توج  
 وحمايته.موالها  ةشمس محب زرگر )الصائغ(، حيث مكثت فترة تنعم بدفء

د المواقع التاريخية في قزوين. فقبل ظهور أحا بيت الحاج أسد هللا، والد خاتون جان، فهو أم  
 لنشاط الشيخية في تلك المدينة. احضرة الباب كان مركز  
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في ذلك البيت. فيما بعد  نزل مرةنفسه كان قد  (1)يوال عجب لو علمنا بأن الشيخ أحمد األحسائ
، هللا ل إلى مركز لمجالس البابيين ثم البهائيين. كم من ضيف وشخص مرموق من أبطال أمرتحو  

كالطاهرة والقدوس ووحيد وكثيرين غيرهم، استقبلوا بين جدرانه وأكرموا. في إحدى حجراته السفلية 
ل والتي يقا (2)يطبرسالللمدافعين عن قلعة الشيخ  ا)سرداب( كان آقا محمد هادي قد صنع سيوف  

بأن القدوس ووحيد قد اختبراها عندما اجتازا تلك البلدة. ثم قامت خاتون جان وأختاها، اللواتي ورثن 
ستعمل أن يُ ذلك البيت، بالتبرع به ألمر هللا. وعب رن في رسالة إلى حضرة بهاءهللا عن رغبتهن 

 فقبل حضرة بهاءهللا تقدمتهن ووافق على اقتراحهن. (3).رالبيت كمشرق أذكا
 
 وح الروح""ل

 

ي يبدو أن حضرة بهاءهللا أنزله خالل الشهرين اللذين أمضاهما في بيت رضا ذاأللواح الأحد  
كان "لوح الروح" النازل بالعربية. كغيره من األلواح العديدة لهذه الفترة يتميز  ال  بيك معتز 

الذين مالوا  بموضوعين: األول إعالن دعوته وكشف عظمة مقامه، واآلخر إعراض أولئك البابيين
ما أشار إليهم حضرة بهاءهللا بكلمة  الجانب ميرزا يحيى وخيانتهم وشرورهم، والذين غالب  

 "المشركين".
 بينما يستنكر القبائح الشنيعة التي ارتكبها هؤالء، يصف حضرة بهاءهللا بعبارات رقيقة كرب

س هللا بما جعله يستر بهاء هم بما أنزلوا من الباليا على نفوبخ. ويالموحش فؤاده في ذلك البيت
بنفسي المقدس وا فعل"بما  "ُضي عت حرمتي بين الناسويؤكد بأن "طلعته بعد إظهارها للناس. 

 ا. يذكر أيض  "العزيز المنير

                                                        

 نظر "مطالع األنوار".اؤسس فرقة الشيخية في اإلسالم. م (1)

رضةت علةى البةةابيين عةن القلعةة، وبةين قةوات الجةةيش. وهةي معةارك فُ  ادافع  ُمةة ابابي ة 545يةدان عةدة معةارك بةين م (2)
قلعةةة. للمزيةةد مةةن المعلومةةات راجةةع ونةةتج عنهةةا هزيمةةة جةةيش قةةوي. وفيمةةا بعةةد استشةةهد معظةةم المةةدافعين عةةن ال

 "مطالع األنوار".

 بيت العبادة البهائي. (3)
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وجد الباب مغلوقة وإذا فتحنا  أن يحضر بين يدي  الغالممدينة أراد رئيس ال"الحادثة المهينة عندما 
وتقط عت  هاكل األشياءت بك"ذلك اليوم الذي  ،"نا من أحد ليخدمهالباب على وجهه ما كان عند

 (1).ةأكباد المقربين" لتلك الذل
 اميرزا يحيى هو ومن حوله. يخاطب مؤمن  شرور ذكر  الروح" لوح"يعاود حضرة بهاءهللا في 

زيد، ه رغم عونه وحمايته لهم طيلة عقد من الزمن ويلتقلمحاولة أولئك  ااسمه علي، مشير   امخلص  
على نطاق واسع. لكنهم عندما وجدوا عجزهم عن تنفيذ مآربهم وكيدهم،  امما جعل صيتهم معروف  

عبدة "باطلة ضده إذ نسبوا جرائمهم إلى شخصه. فقد وصمهم بأنهم  اأوا مما فعلوا وأشاعوا تهم  تبر  
لن يبقى ث بحيهباء "، وأنبأهم بأن هللا سيجعلهم "ها على مقاعدكمفتخرون بت" بحيث" األسماء

 ."من أثرمنكم على األرض 
وكانت كلمات حضرة بهاءهللا هذه قد تحققت بالفعل. فبينما كان كثيرون قد سقطوا في ضالل 

أنهم اليوم أصبحوا مجرد  ورفعوا رايات العناد والتمرد ضده، إال   هللا أمر أيامميرزا يحيى في أوائل 
 لها. وزن شرذمة ال 

. في ظل أمره اجديد   اخلق   اقريب  هللا  ظهراللوح بغلبة أمره عندما يُ يتنبأ حضرة بهاءهللا في هذا 
بشهاب من القدرة والقوة وينصرون  امن غمام األمر جنود  هللا ينزل "في فقرة أخرى يؤكد بأن و 

الغالم بنصر الذي ما شهدت مثله عيون الخالئق أجمعين ويبعث بسلطانه حقايق النبيين 
 ".والمرسلين
( يعلن حضرة بهاءهللا، 8المباركة) كتاباتهأخرى بيانات مماثلة لهذه. في إحدى في ألواح ونجد 

 ن عظمة ظهوره وما يقترن به من امتحانات، بأنوهو يبي  

                                                        

ةيمكننا أن نقد   (1) قةام باسةتقبال  ار بشكل أفضل مغةزى بيانةه لةو تأملنةا مةدى اإلهانةة التةي تلحةق بالملكيةة لةو أن ملك 
ة ، وكان أتباعه على اسةتعدادلهياإلالكلي مظهر ال. باإلضافة إلى كونه ازواره شخصي   للقيةام علةى خدمتةه،  ادوم 

خدم في منزلةه. بةل لةن يخطةر علةى ال د منزة عديفإن أعراف المجتمع وقتها تفرض على أن يكون لشخصية مم
 ذا منصب عال يتدخل بنفسه في إدارة شؤون منزله. االبال أو ُيعقل أن شخص  
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، تواجهنا بعض هللا فيه حقائق النبيين والمرسلين. وإذ نستعرض تاريخ أمر تهذا اليوم قد امتحن
الذي وصف حضرة بهاءهللا ظهوره بأنه "نفس  الحقائق المذهلة للخيال. فقد صرح حضرة الباب،

( يصرح 4( وفي أحد ألواحه)9نفس مقام أئمة الدورة اإلسالمية.) (1)ظهوري"، بأن لحروف الحي  
حضرة الباب، في معرض ذكره لصفات "من يظهره هللا" ومقامه األعلى، بأن في يوم ظهوره كل من 

إلى آخر الذي ال آخر له. بل يزيد ويصرح بأن  فهو كذلك من أول الذي ال أول له اقد يعتبره نبي  
 من خالل إرادة "من يظهره هللا". إرادة هللا سوف لن تتحقق إال  

أنه لو نتأمل في أمر هللا لندرك بأن حضرة بهاءهللا  . إال  ال  إن هذه البيانات قد تذهل الخيال فع
ه لبلوغه. فظهوره هو ظهور هللا ؤ أنبياهللا"، اليوم الذي اشتاق كافة رسل هللا و  قد افتتح بظهوره "يومَ 

ب السماوي الذي أخبر السيد المسيح عنه. دعنا للحظة نبحث مقام حضرة بهاءهللا في نفسه، اآل
فيما يتعلق بالسيد المسيح فإنه ظهر  ال  ضوء ما جاء في العهد الجديد من "الكتاب المقدس". أو 

أن هللا، الغيب المنيع، قد اتخذ أو كان له ابن من بمقام البنوة )وُدعي ابن هللا(. لكن هذا ال يعني ب
كهذا سيهبط مقام هللا ومفهومه من عالم الالمحدود إلى المحدود.  اأو مفهوم   ال  البشر. ذلك ألن تأوي

م السيد المسيح عن مقامه كابن هللا ا تكل  لكن هللا مقدس فوق كل شيء، حتى عن صفاته، وعليه، لم  
ب م نفسه على أنه ابن، وهللا اآلر عالقة ورابطة )بينه وبين هللا(. فقد  فإنما كان يريد بذلك إظها

السماوي. كذلك الحال بالنسبة ألي ولد يتحدث نيابة عن أبيه في المجتمع ينبغي أن تكون له 
يبدي سمات وخصائص مماثلة ورثها  اأن يمتلك سلطة من أبيه، وثاني   ال  عالمتان رئيستان. يجب أو 

ه مصدر سلطته، اختار السيد المسيح أن يصف نفسه أو يوصف بابن هللا وشب  عنه. ألجل إثبات 
ن ب" و"االبن" في العهد الجديد هما اصطالحا مجاز وتشبيه كذلك بي  هللا باألب. هذا ولفظتا "اآل

 ب هو الذي أرسله.السيد المسيح بوضوح أن اآل

                                                        

 بحضرة الباب. اأول ثمانية عشر مؤمن   (1)
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ة ماذا أقول وبماذا ألني لم أتكلم من نفسي لكن اآلب الذي أرسلني هو أعطاني وصي"
 (0)أتكلم." 

 

 ب:ن كذلك بجالء أنه سيعود بمجد اآلوبي  
 

 (49...")"فإن ابن اإلنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع مالئكته
 

ب السماوي الذي أرسل السيد من هذه وغيرها من البيانات الكثيرة نستطيع أن نستنتج بأن اآل 
 المسيح هو الذي سيأتي نفسه.

ب. ففي خطابه لرؤساء بهاءهللا في عدة ألواح وبجالء أن مقامه هو مقام اآللقد أعلن حضرة  
 :ال  الدين المسيحي يعلن ذلك متفض

 

"قل يا مأل األساقفة قد أخذت الزالزل كل القبائل والرب األبدي ينادي بأعلى النداء بين األرض 
ت والسماء طوبى ألذن سمعت ولعين رأت ولقلب أقبل إلى قبلة من في السموا

 (44واألرضين...")
 

 وفي لوح آخر يعلن هذه البشارة:
 

قد أتى بملكوته وتنادي الذرات قد ظهر الرب بمجده العظيم، قد أتى األب واالبن في  "...
الواد المقدس يقول لبيك اللهم لبيك والطور يطوف حول البيت والشجر ينادي بأعلى النداء 

 (48").بعلى السحا ااب راكب  قد أتى الوه  
 

 ما الحظنا من قبل، فإن الحقيقة اإللهية غير قابلة للتجزئة والتعدد. ففي عالم الخلق ُيستدل  ك
على ظهور هللا من خالل صفاته. لكن بالنسبة لعالمه فإن جوهره وصفاته هي شيء واحد. لو 
ُوصف بأية صفة فإن في ذلك تنزيله إلى عالم المحدودات. فيما يلي كلمات حضرة بهاءهللا في 

 يد هللا وعظمة غيبه المنيع:تمج
 

سبحانك من أن تصعد إلى سماء قربك أذكار المقربين أو أن تصل إلى فناء بابك طيور "
أنت  عن األسماء ال إله إال   اعن الصفات ومنزه   اأفئدة المخلصين. أشهد أنك كنت مقدس  

 (45.")العلي األبهى
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أن نعلم كيف يحقق ذلك  انا ال نستطيع أبد  أن نحن نعلم بأن هللا أصل كل األشياء وخالقها، إال   
ال يعلمون ذلك، إذ ال سبيل لهم لعرفان حقيقته. ومع ذلك  لهيةمظاهر اإلالفي عالم ذاتيته. حتى 

هناك في هذا العالم أنموذج للخلق تتكون بموجبه كل األشياء عن طريق وسيلة أو سبب ما. 
لكن القوة المسببة لخلقه ومولده، والتي تنبعث من  يأتي لهذا العالم بوساطة والديه، ال  فاإلنسان مث

 اعوالم هللا، تظل غير قابلة للمعرفة. فلو نفترض أن هذه القوة تنبعث من ذات هللا نفسه، فإن إقرار  
كهذا يكاد، كما الحظنا من قبل، يفرض المحدودية عليه. هذه هي النقطة التي ندرك عندها بأن 

أمام المحدود ليعرف  اكنه هذه الحقائق. ذلك ألن السبيل مقطوع تمام  معرفة  اعقولنا لن تستطيع أبد  
 الالمحدود بشكل مباشر.

يبدو من كتابات حضرة بهاءهللا المباركة بأن كل القدرات والصفات التي يمدها هللا لعالم 
افة ُتمنح الحياة، مادية وروحانية لك هذا الملكوتاإلمكان إنما تنبعث من "ملكوت أمره". فبواسطة 

. يشرح حضرة اإللهية مظاهرالت جاءالكائنات، ومن هذا الملكوت نفسه انبعث كل وحي سماوي و 
 اعدة حدودات، لكنه باطني   لهيلمظهر اإلليكون  ا( كيف أنه ولو ظاهري  41بهاءهللا في أحد األلواح)

طلق يختلف عن أن هذا العالم الم عن كل الحدودات. إال   ايقيم في عالم الحقيقة )المطلقة(، مجرد  
 عالم هللا نفسه وبالمقارنة به له حدوداته.

والذي سبق أن ُبشر بمجيئه  لهيمظهر الكلي اإلالإن رب "ملكوت األمر" هو حضرة بهاءهللا، 
ُيساء تفسير هذه العبارة بحيث تناقض  ب في الكتب السماوية. ينبغي في الوقت نفسه أال  بمقام اآل

. لقد سبق اإلشارة لهذا الموضوع في المجلد األول من لهيةاإلمظاهر الالمبدأ األساسي لوحدة 
ر لكل دال فرق بينهم في جوهرهم لكنهم يختلفون في شدة النور المق لهيةمظاهر اإلالف (1).بالكتا

ظهور من ظهوراتهم، أو الوحي الهابط عليهم. يشبه ذلك شعور الفرد واحتفاظه بهويته الذاتية خالل 
 م نموه وتطور قدراته وقابلياته باطراد.مختلف مراحل العمر رغ

                                                        

 .80-89الصفحات  (1)
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"، أي اإيمانها إال  بعد عرفان ربه الن ينفع نفس  "يعلن حضرة بهاءهللا في "لوح الروح" بأن 
ثم يشهد بأن  ".في السموات واألرضينمما خلق " االدخول في ظل أمره ولن ينفع تلك النفس شيئ  

 ال  ان حضرة بهاءهللا واالستنارة من أنوار ظهوره. تمثيبعرف انققيمة اإلنسان ونفعه في هذا اليوم ُمعل  
 تالقيمة ولو كان ةعديم األنه اؤدي غرضهتي ال تال ةالمظلم شكاةلذلك يستعمل تشبيه الم

. إذا تأملنا بهذه الكلمات فلعلنا نستنتج بأن خالص اإلنسان في "ألطف لطيف بلور"من  ةمصنوع
 ل لتلك الحقبة من التاريخ.نزَ هللا المُ  كل عصر يعتمد على إقباله وعمله وفق هدي

الفقرة االفتتاحية من سبيل المثال في هناك بيانات مماثلة لحضرة بهاءهللا في ألواح أخرى. ففي 
"الكتاب األقدس" يعلن حضرة بهاءهللا بلغة جلية ال لبس فيها بأن أول واجب لإلنسان تجاه هللا هو 

 ه.أمر  عرفان مظهر
 

على العباد عرفان مشرق وحيه ومطلع أمره الذي كان مقام نفسه في  إن أول ما كتب هللا"
نع إنه من أهل الضالل ولو يأتي عالم األمر والخلق من فاز به قد فاز بكل الخير والذي مُ 

مر به بكل األعمال. إذا فزتم بهذا المقام األسنى واألفق األعلى ينبغي لكل نفس أن يت بع ما أُ 
قبل أحدهما دون اآلخر هذا ما حكم به مطلع ال يُ  اع  من لدى المقصود ألنهما م

 (43.")اإللهام
 

في أجمل فقرات "لوح الروح"، يعلن صوُت الروح في عالم الملكوت المقاَم األعلى لحضرة 
نفس هللا بين " "،كمأمانة هللا بين"، "جمال المعبودإياه، بلغة تهز المشاعر، بأنه: " اب  بهاءهللا، ملق

"، ضياؤه في ملكوت األمر والخلق"، "كتاب هللا فيكم"، "من في السموات واألرضينكنزه ل"، "عباده
". ألقاب كهذه وكثير ستر فيه كنوز من األسرار التي لو يظهر حرف منها لتنفطر السماء"والذي 

غيرها ُنسبت لحضرة بهاءهللا من القلم األعلى. يمضي صوت الروح في الثناء على مقامه بحيث 
 بقوة من هللا. اإذ كان موهوب   ال  أن يكشف المزيد، لكنه يجد ذلك مستحي يريد منعه من

. في هذا الحوار يبدأ اهام   افي "لوح الروح" منظر خالب آخر يلعب فيه قلم حضرة بهاءهللا دور  
ارخ زمامي أللقي على الممكنات "بمواله أن  ال  وهو بين أصابع حضرة بهاءهللا متوس ضجيجالقلم بال

بة المكنونة المخزونةمن أ احرف    سرار المحج 
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 ثم يرجو من أنامل حضرة بهاءهللا أال  ." لعل أهل العماء يعرفون ما ال عرفه أحد من العالمين
فهو ." قبل خلق الموجودات الممكنات عن كوثر العذب الذي أجريته في سري اء سقعن إني تمنع"

ل يستشعرن في أمرك... ألنهم ستر الحجاب عن وجه الممكنات لع" قشيتلهف لكي ُيسمح له ب
عين )في ل القلم حسرته إذ يرى حضرة بهاءهللا بدون مُ يسج   ".ُعمياء في السر وُصم اء في الجهر

، فيرجو اإلذن لمد يد العون له وذلك باستعمال القوة التي أودعها "بما ابتليَت بين هؤالء"األرض( 
عن  امكنها إخضاع من في األكوان. يعب ر أيض  هللا فيه، تلك القوة التي تنطق بمجرد حركته والتي ي

مع عرفانه بأنه لو أراد، ومن حلمه بعد علمه، ره من صبر حضرة بهاءهللا بعد قدرته، عجبه وتحي  
. يمضي القلم في توسالته الغالب البديع خدمة أمرهى لع، بكلمة واحدة، يقومون كائناتلجعل ال

يا قلم فأمسك زمامك ثم اصبر بأن " (1)ةلسان العظم ه إليهبهذا الشأن بكل جد وإخالص حتى يتوج  
واصطبر... فاقلع ما رشح من غمام علمك ثم ابلع ما ظهر من لئالئ أسرارك ألن الناس لن 

 ..."يعرفوا الشمس عن الظل وال الخزف عن لؤلؤ عز ثمين
فيتفضل بأن يتحدوا حتى يهزموا أعداءهم يشير حضرة بهاءهللا على أحبائه، في "لوح الروح"، 

 اوأمره وكونوا كنفس واحدة هذا أحب عند ربكم عن كل أمر محبوب   حب هللاأن اتحدوا على : "ال  قائ
وينهي عباد هللا عن "كل ما ال  ."اوبذلك تضطرب أركان المشركين وينكسر ظهر كل فاجر مبغوض  

لضر  إلى سدرة إياكم إياكم عن الفساد واالختالف ألن بذلك يرجع ايحبه رضاه" ويحذ رهم بشدة: "
 ".اقدس مرفوع  

 
 "لوح ليلة القدس"

 

حق الدرويش صدق في  (2)ةته، وقد نزل في أدرنويثب   -آنف الذكر-لوح يؤكد على الموضوع  
 ز على ضرورة اتحاد المؤمنين. يوصي حضرةعلي، ويرك  

                                                        

 ءهللا.حضرة بها (1)

ة (2) القةدس". "ليلةة بوأشةار إلةى تلةك الليلةة  اأثناء حبس حضرة بهاءهللا في ثكنات عكاء، أنةزل فةي إحةدى الليةالي لوح 
 .ازل الحق  ُمنيخلط مع ذلك اللوح ال ولكن "لوح ليلة القدس" النازل في أدرنة يجب أال  
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فيما يلي فقرات منه رقة والبرودة. حدوا على شأن ال يبقى بينهم أي أثر للفُ أتباعه فيه بأن يت  بهاءهللا 
 مقتطفة من كتاب "منتخبات من آثار حضرة بهاءهللا":

 

"أقسم باالسم األعظم إنه لمن الخسران المبين في هذه األيام أن تنظر نفس إلى الشؤونات 
بكمال المحبة. أحرقوا بنار  االعرضية. قوموا على خدمة أمر هللا واسلكوا مع بعضكم بعض  

بوجوه ناظرة  ا، وعاشروا بعضكم بعض  لوجه المحبوب اخالص  األحدية الحجبات النفسية 
أن  اأبد  لهذا الغالم  امستبشرة. قد شاهدتم كل سجايا الحق بعينكم وعلمتم أنه لم يكن محبوب  

 منه ولو لليلة واحدة. ايدع أحد أحباء هللا محزون  
شاء هللا أن تعتبروا  بها. نأمل إن اقد اشتعل قلب العالم بالكلمة اإللهية فاشتعلوا أنتم أيض  

وتتزينوا بطراز األخالق الحسنة  احدوا مع بعضكم بعض  هذه الليلة المباركة ليلة االتحاد وتت  
الممدوحة وأن تبذلوا الهمة في هداية غرقى الفناء إلى الشريعة الباقية. عاشروا العباد باألخالق 

أول الساجدين وأول الطائفين. التي تظهر منها آثار الحق ألنكم أول الوجود وأول العابدين و 
إن أسماءكم في الملكوت األعلى ألشهر من ذكر أنفسكم في حق  فوالذي أنطقني بما أراد

يا ليت أنتم ترون ما يرى ربكم الرحمن من أنفسكم. ال تحسبن أن هذه الكلمات مجرد وهم. 
ر واؤكم عم  علو شأنكم وعظمة قدركم وسمو مقامكم. نسأل هللا بأن ال تمنعكم أنفسكم وأه ا قد 

 (48")...كمل
 

إن مجرد فكرة االختالف والشقاق كانت مبعث هم  وحزن لحضرة بهاءهللا بحيث أفاض في هذا 
من الباليا كل يوم على أن يرى برودة أو جفاء بين  االلوح بما يجيش به قلبه، فيتمنى مزيد  

 المؤمنين.
كيفية سلوك الشخص وتعامله مع  من أبرز نصائح حضرة بهاءهللا في هذا اللوح ما يحكي عن

اآلخرين. إن المبدأ الذي تنبع منه نصيحة حضرة بهاءهللا هذه تشكل إحدى الحقائق األساسية التي 
تتحكم بُخلق اإلنسان. فيصرح حضرته بأن ليس هناك في هذا العالم ما يمكنه أن يضر أو يؤذي 

يقع له في حياته. فعندما يحب شخص  المرء البصير. فلن ينال من استقامته وعلو مقامه كل ما قد
 اإنسان  
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ويتواضع له في سبيل هللا، كأنما أحب هللا وتواضع له. بذلك يجلب لنفسه بركات هللا وعطاياه 
ا لو عامل الشخص اآلخر صاحبه بازدراء وتكب ر، فإن ذلك لن يؤثر وسوف ُيجازى على أعماله. أم  

بر كأنه أبغض هللا واستكبر عليه، وبذلك تحق عليه ره، بل سيعتعلى مقام الشخص الذي يحق   اأبد  
 السيئة وينال عقابه.

( بأن هللا قد أدان في هذه الدورة الذين يثيرون الفتنة 49يصرح حضرة بهاءهللا في أحد ألواحه)
 ويتعاملون بخبث مع الناس. فكل من يميل ألذية أحد أو ضره، كأنما قام بالعمل ذاته نحو هللا.

مدهشة  اعلى العالقات البشرية، ويفتح آفاق   اجديد   اهاءهللا هذا يلقي ضوء  إن مبدأ حضرة ب
أعمق وأعظم في عالم الحقائق، ويعينه على نبذ الكراهية  ار  أمامها. فهو يسبغ على اإلنسان تبص  

البشر عند تعاملهم أو  منما تتبدى  االتي غالب   نقائصبشكل فاعل، وكذلك التعصب وغيره من ال
ُه له انتقاد ليس بمحله بمرارة وألم عندما يوجَّ  المرءشعر ي، ال  بعضهم البعض. مثمعاشرتهم ل

ما يؤدي هذا إلى برودة وجفاء  اوُتستنَكر أعماله. في الموقف واألحوال العادية في الحياة غالب  
وشعور بالمرارة وحتى الكره بين الناس. فالنقد الظالم واالتهامات الباطلة عوامل ضاغطة على 

كامل. لكن إذا ما آمن الشخص بحضرة بهاءهللا النهيار االتام و التحطيم النسان قد تؤدي به إلى اإل
وسيكتسب مناعة  اوكلماته واتبع تعاليمه السامية بإخالص، فإن موقفه تجاه اآلخرين سيتغير تمام  

التأثير  ضد هذا الخطر. ألنه صار يعلم بأن النقائص، مثل البهتان والعداء والحقد لن تتمكن من
إلى هللا الذي  -لهذا المفهوم الجديد اطبق  -فيه ما دام يتوكل على هللا، بينما سيئات المذنبين موجهة 

 .أفعالهمسيعاقبهم على 
ه حينما يبلغ المرء هذه المرحلة من النضج والتبصر، فلن ُيثبطه نقد ال مبرر له، كما لن يسر  

تي تنفعل بمرارة إذا أزعجت وبانشراح إذا أرضيت. مديح وتعظيم. في الحالتين نجد "الذات" هي ال
والمفهوم آنف الذكر، كما يفسره حضرة بهاءهللا، يساعد اإلنسان على كبح أنانيته والسيطرة عليها. 
فإن مجرد الوعي بحقيقة أن الشخص في هذه الحالة، يتصرف ضد هللا عندما يدين أو يتهجم على 

 غيره، يكفي
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نه أيض  السلوك الذي يؤاخَ  لردعه عن االستمرار بهذا من اإلدراك بأنه ما دام  اذ عليه. كما يمك 
 بأي نحو كان. اإلى هللا، فلن تستطيع قوى الشر أن تضره أبد   امتوجه  

مة الكبير لمفكر الورع ميرزا عزيز هللا مصباح، العال  كتبها افيما يلي كلمات تبعث على التأمل 
 ابقة:الذي وردت اإلشارة إليه في الفصول الس

 

لو ُمدحت حدة بصره.  الن ُيضر من له عينان إذا ُنسب له العمى، كما لن ينفع األعمى شيئ  
عتبر مستحق المدح أو القدح في الحقيقة هو امتالك البصر أو فقده على التوالي ذلك ألن ما يُ 

دة على ، على األمر. يستنتج من ذلك بأن العالمة الوحياأو إثبات   اوليس تعليق الناس، إيجاب  
 (44حدة البصيرة ُتعرف عندما ال يعبأ ذاك الشخص بمديح أو ذم الناس.)

 

حضر حضرة بهاءهللا عن وجود م( بأنه إذا ما ذكر أحد في 40يصرح حضرة عبدالبهاء)
بدرجة  شديد خالف طفيف فيما بين المؤمنين في مكان ما، فإن الجمال المبارك يغرق في حزن 

. في عدة مناسبات أكد حضرة بهاءهللا لمن كان والغضب لممن األ عميقةتبدو على محياه عالمات 
 رقة بين اثنين، الستغنى عنه.حضره بأنه لو علم أن أمر هللا صار مصدر فُ مفي 

إن تأسيس االتحاد فيما بين المؤمنين هو حجر الزاوية لتعاليم حضرة بهاءهللا. بدونه ال يمكن 
. اأو مادي   اكما ال يمكن للفرد أو المجتمع أن يتقدما روحي   ألمر هللا أو مؤسساته أن تقوم بوظائفها،

إن الوحدة بين المؤمنين، وعند تمام األجل، بين البشر أجمعين، ال يمكن تحقيقها بإجراءات نابعة 
من قبل كل البشر.  من دوافع مصلحية، بخطط من صنع اإلنسان، أو حتى بتوفر نية طيبة وتفهم  

ل والوسائل قد يفلح البشر بتأسيس اتحاد سياسي، ال الوحدة التي أتى بها إذ بهذه وأشباهها من السب
ة ف بين أفئدة الناس وأرواحهم بروح األخو  حضرة بهاءهللا، وحدة تتخطى كل حدودات البشر، وتؤل  

دالحقة وتستمد قوتها ال  ة من حضرة بهاءهللا نفسه.موح 
ميادين النشاط اإلنساني. فبوسعه إن اإلنسان لقادر على تحقيق إنجازات عظيمة في كافة 

 كسر قوانين الطبيعة، والسفر بسرعة ما فوق الصوت في الفضاء، ويقدر
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أن يخلق ويسيطر على مصادر طاقة مهولة ويستغلها. بل ما من حدود لما يمكنه بلوغه في 
المستقبل. لكن الذي ال قدرة له على تحقيقه هو التأثير في قلوب الناس وجعل خصمين يحب 

حدهما اآلخر. فإذا ما حاول، بنفسه فقط، أن ينفق كل ما لديه من قدرات مادية لتوحيد نفسين أ
ومهامهم. يشهد  لهيةمظاهر اإلال، فإنه فاشل ال محالة. فتوحيد قلوب الناس وتآلفها من شأن اروحي  

 بذلك حضرة بهاءهللا في أحد ألواحه:
 

ر فيها بأحدٍّ ألن هللا" قلوب العباد   تركها ألهلها وما أراد منها إال  وال تجادلوا للدنيا وما قد 
ر األمر من أنامل البهاء على لوح القضاء من وإنها يُ  ر بجنود الوحي والبيان كذلك قد  سخ 

 (89.")عليم لدن مقضيٍّ 
 

 في لوح آخر:المبارك وكذلك قوله 
 

راد هللا من أن افتحوا يا قوم مصاريع القلوب بمفاتيح الذكر من هذا الذكر الحكيم. ما أ"
قدسوها عن دونها  الظهور تجلي اته. إذ   اقلوب عباده وجعلها عرش   األرض وما عليها إال  

 (84.")لقت لها وإن هذا لفضل عظيمليرتسم عليها ما خُ 
 

، في رابطة لهيةكلمة اإلالحد، بتأثير ت، فإن أفئدة أتباعهم تتآلف وتلهيةمظاهر اإلالعند مجيء 
 اأوداء. فتراهم ينقلبون خلق   اأولئك أعداء من قبل، فإنهم يصبحون أحباب   من الوحدة. حتى وإن كان

ت فيهم قوة تؤثر في غيرهم وتبدل قلوبهم. هذه كانت قصة كل األديان وشأنها. إن وقد حل   اجديد  
من حضرة موسى وحضرة عيسى وحضرة محمد فعل ذلك في أيامه. واليوم فإن كلمات حضرة  ال  ك

قادرة على تبديل قلوب الناس. فقد تمكن أتباع حضرة بهاءهللا، متسلحين بقوة بهاءهللا فقط هي ال
كانوا من قبل أعداء. فلقد اعترف في هذا من البشر الكلمة اإللهية الخالقة، من توحيد قلوب ماليين 

بأمر حضرته يهود ومسيحيون ومسلمون وبوذيون وأتباع أديان أخرى، ووثنيون  اليوم وأقر  
، ورغم اختالف ادون في كل قارات األرض، يمثلون كافة األجناس والقبائل تقريب  وغنوصيون وملح

ب الموعود وأصبحوا أتباعه. لغاتهم ومشاربهم، اعترفوا وأقروا بمقام حضرة بهاءهللا على أنه اآل
 وبفضل تأثير كلمته حل ت في قلوبهم نزعة اتحاد روحي وحب عالمي لبني
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لذين لم يعد لهما مكان في جوارحهم. هذه الجامعة العالمية اإلنسان، محل البغض والتعصب ال
الواسعة المتنامية باستمرار والقائمة بوظيفتها بتوافق وانسجام، هي ظاهرة وحدث فريدان في تاريخ 
البشر. فهي تشكل النمط، وتدلل على مجد ووعد ما سيتمخض عنه المستقبل في تكوين الرابطة 

ه عن التعصب والباحث عن أدلة أحقية رسالة  يجد المراقب المنز  البهائية العالمية. هذا وقد ال
حضرة بهاءهللا، صعوبة في االقتناع بأن قوة أواصر االتحاد التي تربط جامعة البهائيين اليوم 

 ببعضها، لهي إحدى أوضح العالمات على عظمة مؤسسها وعلى أصلها السماوي.
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صفحة خالية
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 ﴿0 ﴾ 
  

 ارلفيف من أوائل الزو  
 
 

لدى سماع المؤمنين نبأ وصول حضرة بهاءهللا إلى أدرنة، تاق الكثير منهم للسفر إلى تلك 
القليل، لكن بمرور الزمن، وال سيما  ف بمحضره األنور. في البداية لم يفز بذلك إال  المدينة والتشر  

ء ال بيت من أعلن هويته بجال لزيارةعقب وقوع "الفصل األكبر"، حضر عدة مؤمنين من إيران 
يقبل الشك بأنه "من يظهره هللا"، مظهر هللا نفسه، وموعود كل الدهور والعصور. سمح حضرة 
بهاءهللا لبعض أولئك الزوار بالبقاء في أدرنة بينما أرسل أغلبهم إلى إيران أو البلدان المجاورة لنشر 

 أمره بين الناس.
 

 الحاج ميرزا حيدر علي
 

ألمع  أحدالحاج ميرزا حيدر علي،  كانبمحضر موالهم  الذين قصدوا أدرنة للتشرفأشهر من 
ن الحاج ميرزا حيدر علي بعض ذكرياته عن  تالميذ حضرة بهاءهللا. في كتابه "بهجة الصدور"، دو 
حضرة بهاءهللا وأحداث شهدها في أدرنة ثم عكاء فيما بعد وكذلك في إيران والعراق. سافر إلى 

له حضرة بهاءهللا بالبقاء فيها حوالي سبعة أشهر. م( وأذن 4489-4488ه )4845 أدرنة سنة
. نتيجة ذلك اللقاء الشخصي، اخالل تلك الفترة كان يتشرف بمحضر حضرة بهاءهللا كل يوم تقريب  

لالنقطاع والتواضع  ادت في صدر الحاج ميرزا حيدر علي روح مشتعلة جديدة. فكان تجسيد  توق  
 هيمن، فسرى في ذرات وجوده كله و احق   ابهاءهللا عرفان   ونكران الذات. فاز بعرفان سمو مقام حضرة

 عليه حبه وولهه.
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التمس رجل دين مسلم مرة من الحاج ميرزا حيدر علي أن يروي له انطباعاته عن حضرة 
فقط في  ابهاءهللا. قال أنه لم يرد الخوض في مجال إثباتات وأدلة أحقية دعوته، بل كان مهتم  

حاج ميرزا حيدر علي والتي شهدها بعينه. فيما يلي ما كتبه الحاج عن االستماع لبعض روايات ال
 حوارهما:

 

للظواهر الفيزيائية التي يمكن أن تفسر، فإنه  امهما حاولت أن أشرح له )رجل الدين( بأنه خالف  
قبل بلوغي ’يصعب نقل أو وصف تجربة روحية، ولكنه لم يستطع أن يفهم. لذلك قلت له: 

رؤية عدة معجزات طبيعية وعقلية وروحية باإلضافة لذلك كنت أعددت لمحضره كنت آمل ب
ي إجاباتها. لكنني عندما نظرت إلى نور طلعته البهية، عدة أسئلة في ذهني رغبت في تلق  

وجدت نفسي قد ملت إلى حالة أخرى من الوعي بحيث اندثرت في زاوية اإلهمال والتفاهة كل 
ل األسرار المادية والروحانية التي كنت أتوق لفهمها. التي رجوت رؤيتها وكذلك ك المعجزات

فقد بدت جميعها لي كسراب يسعى العطشان نحوه وليس الماء الزالل الذي يروي العطش 
ما الذي رأيته وجعلك في الوضع الفكري ’بعدها سألني )رجل الدين(:  ‘ويبعث الحياة.

ة إنسان، لكن نفس ئك كان بهيشخصه المبار ولو أن ’... قلت: ‘والعاطفي الذي صرت عليه؟
حركاته وتصرفه وكيفية جلوسه ووقوفه، أكله وشربه، بل حتى نومه ويقظته، كل منها معجزة 
بالنسبة لي. ذلك ألن ما رأيت فيه من كماالت وخلق رفيع وجمال وعظمة وأرفع األلقاب 

شريك له، فريد وأسنى الصفات كان قد كشف لي بأنه ال شبه له وال ند. بل كان بال مثيل وال 
 (4)‘.(أحد اولم يكن له كفو   .لم يلد ولم يولد)هو الذي ال نظير له، واحد فرد أحد صمد. 

من الوزراء البارزين )في الحكومة( وابنه  الكن والد بهاءهللا كان واحد  ’قال )رجل الدين(: 
ما كان أبوه ’ أجبته: ‘عباس أفندي، معروف في كافة أنحاء العالم بأنه أكمل إنسان في الدنيا.

كتاب. بهاءهللا  نزليي دين وال مُ ولم يكونا مؤسس   (1)ر،م الطو على عرش مكل   اوال ابنه جالس  
 وحده هو العرش الذي

                                                        

 أحد ألقاب حضرة بهاءهللا. (1)
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يستقر عليه جالل ظهور هللا، والمرآة التي تنعكس فيها أنواره، هو الذي "لم يلد ولم يولد". فلو 
ذات الشيء، لكن في الحقيقة إنها منفصلة وقفت أمام مرآة وصرحت بهويتك، فإن المرآة تفعل 

كشف عن جملة  امقنع   امن هذا الجواب وقال لي بأنه كان رد   افُسر  رجل الدين كثير   ‘.(1)عنك
كان كأي إنسان آخر من الناحية  ا... رأيت شخص  ’ثه أكثر. قلت: حقائق. ثم رجاني أن أحد  

ورحمتهم وشفقتهم لكانت مثل قطرة  البشرية. لكن لو استطعنا جمع حب كل الناس في العالم
بهذه المقارنة. كذلك لو أمكن جمع  بل أستغفر هللابالمقارنة مع محيط رقيق رحمته وألطافه. 

كل المعارف والعلوم والصنائع والفلسفة والتاريخ الطبيعي والالهوت لدى كل البشر جميعهم، 
لشمس. كذلك لو أمكن حصر عزة ة مقارنة بافإنها ستبدو، بالمقارنة مع علمه وإدراكه، كذر  

الملوك والحكام واألنبياء والرسل وقوتهم جميعهم مقابل قدرته وسيادته وعظمته وجالله وملكه 
ومجده، فإنها تبدو بصغر قطرة تجاه مياه البحر... وكلما راقبت كل واحدة من صفاته، أدركت 

رجل  عندها أقر   ‘لوغ كماالته.ب اعجزي عن تقليدها، وتيقنت بأن كل أهل العالم لن يقدروا أبد  
 (8ل عالمات وآيات لقوة هللا جل جالله.)الدين بأن كل هذه كانت معجزات وتشك  

 

لم يعرفوا مقام حضرة بهاءهللا أن تصريحات الحاج ميرزا حيدر علي،  الذينقد يبدو لبعض 
لقاءه مع هللا ، لشخص منصف أن يصف ابالغ فيها. لكن الحقيقة هي لو أمكن، فرض  آنفة الذكر، مُ 

إن كان هذا ممكن التحقيق فإنه سيقص تجربته على نحو مماثل ويمتدحه بذات األسلوب. إن  ال  فع
محاولة وصف قدرات مظهر هللا وصفاته شيء خارج عن مقدرة اإلنسان وكفاءته. ذلك ألن وسيلته 

غير كافية للتعبير في التعبير عن أحاسيسه ونقلها تكمن فقط في استعمال الكلمات، واألخيرة أداة 
عن ظواهر أو تجارب روحية أو تفسير صفات سماوية. لهذا السبب فإن الحاج ميرزا حيدر علي، 

 فازوا شأنه شأن عدة كت اب بهائيين آخرين

                                                        

االثنةين وبةأن الصةورة  لحضةرة بهةاءهللا، وبةأن هنةاك فةرق هائةل بةين انعكةاس يقصد الحةاج بةأن حضةرة عبةدالبهاء (1)
 ليست كحقيقة األصل المنعكس فيها. )أ. ط.(
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بمحضر حضرة بهاءهللا، قد لجأ إلى استعمال أكثر ما تيسر لديه من صفات التفضيل والتعظيم في 
س بأفضل جهد مستطاع لديه. عندما يقرأ المرء كتابه يمكنه تلم  وصف مواله وثنائه بإخالص تام و 

 ره ونبله وطهارة روحه.وتقدير مدى تواضعه ونكران ذاته أمام حضرة بهاءهللا، وكذا تبص  
 يكتب قصة ممتعة عن تيق ظه الروحي ومجاهداته:

 

باب وكتاباته بدراسة ألواح حضرة ال في أوائل أيام انتشار أمر هللا في إصفهان، عندما بدأتُ 
واالستماع لشروحات األحباء، تبين لي أن براهين دعوته مقنعة وقاطعة، واألدلة سليمة تامة. 
لذا تيقنت في نفسي بأن األمر أمر هللا وظهور عظمة هللا وأنه إشراق شمس الموعود، كما وعد 

 االحديث، غالب   بال صاحب أبادله ا". لكنني عندما أجد نفسي وحيد  امحمود   اابعثه اللهم مقام  "
ما كانت تنتابني الشكوك. فأوهام حياتي الماضية وظنونها، والوساوس الشيطانية كانت 
تغويني... ويعلم هللا كم ذرفت من الدمع، وكم من ليل سهرته حتى الصباح. مرت أيام نسيت 
فيها طعامي لشدة انجرافي في التفكير والتأمل. سعيت بكل وسيلة لتخليص نفسي من هذه 

 اشكوك. تثب ت عدة مرات في إيماني وعقيدتي، لكني أعود بعدها فأتردد وأصبح مضطرب  ال
 .ال  متزلز 

، أيها الناس’في... إصفهان يهتف:  احدث بعد ذلك أن رأيت ذات ليلة في النوم منادي  
هنا في أحد البيوت وقد أذن لمن يرغب بالورود في محضره بالذهاب إلى  خاتم النبيينإن 

. حالما سمعت ذلك ‘ا بأن مجرد النظر إلى طلعته لخير عن عبادة الثقلينهناك. تذكرو 
أسرعت ودخلت في تلك الدار. لم أر قط مبنى مثله. صعدت إلى الطابق العلوي ودخلت في 

بينما وقف  ابهو مسقوف تحيطه غرف وصاالت. كان مظهر ذي الجالل يخطو جيئة وذهاب  
عند قدميه. أمسك بي بلطف ورفعني بيدي   اقائي  ا وصلت سجدت تلبعض الناس بال حراك. لم  

لوجه  اهلل وفي هللا وخالص  عي بأنه جاء هنا قد يد   اإن شخص  ’رحمته ثم قال بعد أن وقفت: 
إلى محضر مواله بحيث لم يمنعه قيام أهل العالم بسيوف مسلولة يبتغون قتله  ا، وأقبل حق  هللا

 ‘إلقباله على أمر هللا.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

 

403 

 صورة
 

 بيت رضا بيك
 أقام فيه حضرة بهاءهللا مدة عام واحد
 صورة حديثة التقطت بعد ترميم البيت
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 صورة
 
 

 أطالل بيت عزت آقا
 آخر منزل سكنه حضرة بهاءهللا في أدرنة

 م4055صورة التقطت عام 
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. فقد زالت اشاكر   امسرور   الدى سماعي تلك الكلمات، أفقت من منامي ألجد نفسي مطمئن  
فت أسرار االستشهاد واالضطهاد واألذى الذي عومل به المؤمنون في . عر اكل شكوكي تمام  

كل ظهور. تملكتني الدهشة وأنا أنظر للوراء إلى الشكوك التي ساورتني، وجهلي وصغر 
من نفسي ألني في ساعات  اأيض   اعقلي، وضعف إيماني وتفاهة تفكيري. كنت أضحك ساخر  

ت علي  في اآليات الرحمانية والكتب يقظتي كنت قد سمعت بيانات مماثلة وكذلك مر  
ا اآلن، وبواسطة ذلك والصحائف السماوية السابقة، لكنني لم أبلغ اليقين واالطمئنان بها. أم  

 الحلم، فقد آمنت وأيقنت...
حيث أقمت فيها سبعة  (1)ركنت في أرض الس ات األيام وبعد حوالي أربعة عشر عام  مر  

حضرة بهاءهللا مرة أو مرتين  محضرمنه، أفوز ب ال  فضو  اأشهر. خاللها كنت كل يوم، جود  
أكثر. لكنني في تلك الفترة لم يخطر ببالي قط ُحُلمي )آنف الذكر(. في مساء أحد  اوأحيان  

وآقا محمد  (2)يمع آقا ميرزا محمد قل ااأليام، بعد الغروب بأربع أو خمس ساعات كنت جالس  
صت ألصحاب حضرة بهاءهللا والزوار(. في ذلك في غرفة الشاي )غرفة ُخص (3)يباقر القهوج

اليوم لم أتشرف بالمحضر المبارك لحضرة بهاءهللا وكنت بغاية الشوق للفوز بذلك. لم أكن 
منحي ذلك الشرف.  ال  أجرؤ على السؤال باإلذن للتشرف لكن في سري كنت أناجيه متوس

لي أمل. فجأة فتح الباب بحيث لم يبق  ال، وكان الوقت متأخر  ءكيف يمكن ذلك، كنت أتسا
والذي  ،الفداء حضرة غصن هللا األعظم روحي وروح الوجود لعطوفته الذاتية األوليةودخل 

سر هللا"، فأشار علي  أن أتبعه. عندما خرجت من الغرفة رأيت "بكان في تلك األيام ُيعرف 
 لى في الجزء المسقوف من المنزل. كان سلسبيجمال القدم واالسم األعظم يتمش  

                                                        

 أدرنة. (1)

 . )أ. ط.(48صفحة النظر المجلد األول، اله،  ااألخ غير الشقيق األصغر لحضرة بهاءهللا والذي كان وفي   (2)

 . )أ. ط.(588-584 اتنظر الصفحا (3)
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في جريان بينما وقف بعض األشخاص. سجدت عند قدميه، لكنه رفعني بيديه البيان 
 :ال  المباركتين، ثم استدار نحوي قائ

إلى محضر  ا، وأقبل حق  لوجه هللا اهلل وفي هللا وخالص  عي بأنه جاء هنا قد يد   اإن شخص  ’
كانت  ‘قباله على أمر هللا.مواله بحيث لم يمنعه قيام أهل العالم بسيوف مسلولة يبتغون قتله إل

، وأمامي كان نفس اتلك عين الكلمات التي كنت سمعتها )في ُحُلمي( قبل أربعة عشر عام  
مكاني قرب  اذاك الجمال الذي ال ُيضاهى ونفس المبنى الذي شاهدته في المنام. وقفت جامد  

فت بالوقوف في لحالة الوعي الكامل وتشر  ابال حراك. بعدئذ عدت تدريج   االحائط مصعوق  
، أن أنسب أستغفر هللا وأتوب إليهمحضره. إن غرضي من رواية هذه القصة لم يكن، 

 )لحضرة بهاءهللا(، بل مجرد سرد الحقائق كما حدثت... (1)تالمعجزا
ا يسألني عم   احول مغادرتي. فبعث حضرة بهاءهللا شخص   أنباء ُسمعتفي ذلك المساء 

منه أن  اوسلت لحضرة من أراده هللا )عبدالبهاء( راجي  فت كنت أنوي عمله )عقب زيارتي(.
أقرر أنا شؤون حياتي ورغباتي بل األحرى أن أت بع ما يحب حضرة  ط لي عسى أال  يتوس  

ر لي تأييده وعونه حتى أتمكن من تنفيذ هني إليه فأقوم به. رجوته أن يقد  بهاءهللا أن يوج  
هذه الدنيا، بال بيت أو أسرة أو ملجأ لي  في ابأني كنت وحيد   االمطلوب مني. عرضت أيض  

خبرت أن حضرة بهاءهللا سوى كنف رحمته. وهكذا بوساطة حضرة سر هللا ُقبلت تضرعاتي وأُ 
 ل علي  تأييداته ومدده إلعانتي.ف علي  بشرف امتياز خدمة أمر هللا وأنه سينز  تلط  

اتصال بين المؤمنين الداخلين  ه إلى اآلستانة واإلقامة فيها كناظمشير علي  بالتوج  وعليه أُ 
إلى المدينة والخارجين منها، ووسيط مراسلة لتأمين إرسال الخطابات واأللواح إلى مختلف 

معي مجموعة من الكتب واأللواح المنسوخة بخط آقا كليم  ال  الجهات... وصلت اآلستانة حام
 وحضرة سر  

                                                        

 .594نظر المجلد األول، حاشية الصفحة ا (1)
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م والتوفيق في خدماتنا. كنا نتسل   سرورلوكالنا شعرنا با (1)نهللا وآخرين. كنت برفقة ميرزا حسي
من األلواح إلرسالها إلى شتى األطراف مما أتاح لي فرصة قراءتها. كما  اكل أسبوع عدد  

إلى أدرنة. كان يترتب على هؤالء لزيارة أتيحت لي فرصة االلتقاء بالمؤمنين الوافدين بني ة ا
إلذن حضرة بهاءهللا  احلة أو انتظار  لمواصلة الر  االبقاء في اآلستانة بضعة أيام استعداد  

 معدودة عند عودتهم. اأيام   اباستقبالهم. كانوا يبقون أيض  
كنت أستلم تعليمات من المرحوم آقا محمد علي تمباكو فروش اإلصفهاني بخصوص 

م من آقا كليم ما لتساألمور والحاجات الدنيوية مثل شراء التجهيزات واالحتياجات األخرى، وأ
لتجهيز كمية من الشاي. اشتريت  امور الروحانية. أرسل آقا محمد علي مرة طلب  يتعلق باأل

 املفت   العدم رضائه على نوعيته بعث إلي  برسالة لطيفة جد   انظر  و وبعثته إليه.  منه امقدار  
م لحضرة بأن الشاي سيقد   انظري بأسلوب ودي  إلى أنه كان من المفروض أن أستنتج مسبق  

 (2).دتجربة ذاك الصنف بنفسي واالهتمام باختيار صنف جي ال  ، وكان علي  أو بهاءهللا وأسرته
في نفسي. ذلك  احسن   الكن هذه النصيحة من مشاور دمث وصديق مخلص لم تقع موقع  

. فلم أعبأ بلطفه ومحبته ومكانته، بل أزيد من ذلك بعثت ارئيس   األن غروري وجهلي لعبا دور  
من  امبارك   ات لوح  استلمحة واإلنصاف. بعد وصول رسالتي بقليل عن الص اكان بعيد   اله جواب  

ال العالمين ست  قلم  لي، أنا الفاني الجسور  اه  . كان اللوح موج  ار العالمين رحمن العالمينفض 
 العاصي المغرور. يؤكد لي فيه بأنه يقبل أعمالي وأفعالي ويشملني بلطف عنايته ورضائه.

                                                        

سةةجنا فيهةةا مةةع خمسةةة  ُعةةرف بميةةرزا حسةةين الخرطةةومي الشةةيرازي. رافةةق الحةةاج ميةةرزا حيةةدر علةةي إلةةى مصةةر. (1)
 آخرين وأرسلوا إلى السودان. لكن هذا الرجل أصبح من الناقضين فيما بعد.

ة فةي مجتمةع ذاك الةزمن احيوي ة اكان عمل الشةاي وتقديمةه عنصةر   (2) جودتةه مهمةة . لةم تكةن ناحيةة اولةه متعتةه أيض 
ةةفحسةةب  ةة ابةةل طريقةةة تحضةةيره أيض  فنةةاجين صةةغيرة، وال  م فةةيومهةةارة كبيةةرين. كةةان الشةةاي يقةةد   اتتطلةةب اهتمام 

سةةوى قطةةع مةةن السةةكر الصةةلد ألجةةل التمتةةع بنقةةاء عطةةره الطبيعةةي. كةةان هنةةاك المختصةةون  ايضةةاف إليةةه شةةيئ  
آقةا محمةد بةاقر القهةوجي المسةؤول عةن إعةداده لحضةرة بهةاءهللا وصةحبه. )أ. البارعون بتحضيره. في أدرنة كةان 

 ط.(
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وقمت  افادح   اذنبي وخطئي وجرمي وأدركت بأني ارتكبت خط  عند قراءة هذا اللوح أدركت 
بمخالفة وتجاوز خطيرين. أقول هذا ألن خالل الشهور السبعة التي تشرفت فيها بمحضره، 
ومن خالل دراستي لأللواح المقدسة المباركة ومن مالحظاتي في تلك الفترة )بأدرنة( عرفت، 

ف هللا به في هذا الظهور األعظم األقدم... رغم جهالتي وغرور شبابي، األسلوب الذي يتصر 
مهم الفضائل ب ويربي الخطاة ويجلي أرواح األشرار ويعل  أال وهو أن حضرة بهاءهللا يهذ  

اإلنسانية وسبيل العبودية عن طريق نوع جديد من القصاص وذلك بإغراقهم في لجج رحمته 
 وجوده.ظهر لهم رحمته وستره ومغفرته وعنايته ولطفه وفضله. فهو يُ 

 اهت إلى هللا ملتمس  كني الندم واالضطراب والرعب. بالدموع والتوسل توج  لهذا السبب تمل  
قبول استغفاري. عدت مرة أخرى أسأل حضرة سر هللا، ليتوسط لي. كلما زادت شدة إشراقه من 
أفق اسمه "ستار العيوب"، وكلما عظم هياج بحر رحمته، واشتد هطول أمطار عطفه ورحمته، 

خشيتي وارتعاشي. باختصار أحسست بدرجة من الخزي والخجل بحيث نأت  عني  زادت
. عرضت  الراحة. فالتمست بأن عطف حضرة بهاءهللا وعنايته الفياضة كادت تقضي علي 

منه أن يشير علي  بوضوح ما ينبغي أن أقوم به خدمة لألمر بحيث يستجلب رضاءه  اراجي  
 وعنايته.

ه إلى مصر لتبليغ أمر هللا هناك بالحكمة ذه المرة بالتوج  فأشار علي  حضرة بهاءهللا ه
 نشاطق. عندئذ علمت بأن ذنوبي قد غفرت، فعاد لي الخالألواوالبيان، وحسن األعمال 

 (5...)اط والمسرةسنبواال
 

ده بالحكمة في تبليغ ميرزا حيدر علي في مصر. حدث ذلك نتيجة عدم تقي   ىألقي القبض عل
حيث أمضى تسع سنوات قبل استرداد  ا. فأبعد إلى السودان سجين  ابكونه بهائي   رفأمر هللا وألنه عُ 

 (1).هحريت

                                                        

 لموجز حياته العامرة باألحداث. ،54-59، والمجلد األول، الصفحتين 5نظر الملحق رقم ا (1)
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 ميرزا محمد علي النهري 
 

مؤمن متميز آخر قصد أدرنة لزيارة حضرة بهاءهللا وفاز بمحضره هو الرجل الورع ميرزا محمد 
ة في إصفهان علي النهري، الذي سبق أن تشرف بمحضره في بغداد. انتسب إلى أسرة معروف

بوركت بالغنى المادي والمواهب الروحانية. قضى مع أخيه ميرزا هادي بضع سنين في كربالء 
لالستنارة  االسيد كاظم الرشتي طلب   عند قدمي  لساعات حيث انضما إلى الشيخية وطالما جلسا 

 (1).ةالروحاني
ا لفت انتباههما في كربالء بحضرة الباب ألول مرة. حصل ذلك عندم ى هذان األخوانالتق

منظره وهو يصلي في مرقد اإلمام الحسين حيث انجذبا بشدة نحو شخصه، مدركين ما فيه من 
بمدى التوقير العميق والتقدير البالغ الذي كان السيد كاظم  اقوى غير عادية. سرعان ما أحسا أيض  

 از أنه الباب.حالما علما بخبر ادعاء شاب من شير  (2)هزا هويتيحيطه به. فال عجب أن يمي  
ه ميرزا محمد علي وأخوه إلى إصفهان. وفي طريقهما إلى تلك لرغبة حضرة الباب، توج   ال  امتثا

حسين واندفاعه  حسين الذي أطلعهما بنحو واف على أمر هللا. إن حماس المال   المدينة التقيا بالمال  
األخوين وتيسير اعترافهما ورسوخ إيمانه واشتعال حبه لحضرة الباب، كان له عميق األثر في جذب 

بأحقية الدعوة اإللهية الوليدة. فازا بمحضر حضرة الباب في شيراز حينما كان رهن اإلقامة الجبرية 
من العزم والتفاني واليقين  اجديد   اخلق ذلك اللقاء فيهما روح   (3).ةفي المنزل بأمر من حاكم الوالي

نذ ذلك الحين في مقدمة صفوف التالميذ من ميرزا محمد علي وميرزا هادي م ال  مما جعل ك
 األوائل لحضرة الباب.

                                                        

 نظر "مطالع األنوار".افيما يخص مذهب الشيخية وزعيمها السيد كاظم،  (1)

ة الباب تالميذه بنشر النبأ دون كشف هويته حتى يحةين وقةت إعةالن ذلةك بعد إعالن دعوته بقليل أوصى حضر  (2)
 فيما بعد.

 نظر "مطالع األنوار".ا (3)
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إلى كربالء بينما عاد أخوه ميرزا محمد علي إلى إصفهان.  اغادر ميرزا هادي شيراز متجه  
بعد عودة األخير لتلك المدينة بقليل علم بوفاة زوجته في كربالء. فتزوج ثانية وبقي في إصفهان 

رزق ميرزا محمد علي في طريقه إلى طهران. حتى ذلك الوقت لم يُ لحين وفود حضرة الباب إليها 
. كذلك ال  بأطفال. ذلك ألن زوجته األولى التي توفيت بعد بضع سنين من زواجهما لم تنجب أطفا

 حتى وقوع حادثة كان لها مغزى عظيم. ال  زوجته الثانية لم تحمل طف
 يروي النبيل ما يلي:السعيدة في وصف هذه الحادثة 

 

وأخ ميرزا  (1)ءبل انتقال الباب إلى منزل المعتمد كان ميرزا إبراهيم وهو والد سلطان الشهداوق
محمد علي النهري األكبر قد دعا الباب ذات ليلة إلى وليمة في منزله وكان ميرزا إبراهيم 

إلمام الجمعة ويقوم بكل طلباته وأعماله. وكانت المائدة التي أعدت للباب في  احميم   اصديق  
لها أي من الموظفين أو األعيان في  ال  تلك الليلة من أفخر الموائد ولم يسبق أن أعد مثي

يخدمان على المائدة وهما  (2)ءالعظمة والفخامة وكان سلطان الشهداء وأخوه محبوب الشهدا
سنة ويرعاهما الباب بعنايته. وفي تلك الليلة أثناء  ةطفالن في سن العاشرة واإلحدى عشر 

: إن أخي ميرزا محمد علي ال ولد له فأرجوك ال  عام طلب ميرزا إبراهيم من الباب قائتناول الط
من الطعام ووضعه في صحن وطلب منه أن  اأن تهبه مرغوب فؤاده. فأخذ الباب بيده بعض  

بسبب  ال  لهما مرادهما. وحصل فع يعطيه لميرزا محمد علي وزوجته وأن يتقاسماه فيتم  
اقترنت  ااختاره الباب أن حملت زوجة ميرزا محمد علي وولدت بنت   اقتسامهما المأكول الذي
 (1وكان هذا القران منتهى آمالهما.) (3)مفيما بعد بالغصن األعظ

                                                        

 منح حضرة بهاءهللا هذا اللقب لميرزا حسن. )أ. ط.( (1)

 منح حضرة بهاءهللا هذا اللقب لميرزا حسين. في مجلدات قادمة تفاصيل أوفى عن حياتهما. )أ. ط.( (2)
 لى زواج منيرة خانم بحضرة عبدالبهاء.إشارة إ (3)
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يت الوليدة فاطمة من قبل والديها، لكن حضرة بهاءهللا، أسماها فيما بعد منيرة. وافق مولدها ُسم   
مما يثير  (1).تقد رحال للمشاركة في مؤتمر بدش الوقت الذي كان فيه والدها وعمها ميرزا هادي

االهتمام هو أنه في ذلك المؤتمر كان هذان األخوان بين الذين امتعضوا واضطربوا أشد 
االضطراب عندما ظهرت الطاهرة في المؤتمر سافرة الوجه. فكان رد فعلهما أن خرجا من المؤتمر 

ن لهما أن أ من روعهما وبي  أعادهما، ثم هد   وقصدا أطالل حصن بائد. لكن حضرة بهاءهللا بعث من
. بعد انتهاء المؤتمر تعرض المؤمنون في قرية نياال اهجرهما لبقية األصحاب لم يكن ضروري  

لالعتداء وقد توفي ميرزا هادي على أثر ذلك وهو في طريق العودة لبلده، بينما تمكن ميرزا محمد 
في تلك المدينة. هللا مانه، أصبح من أنصار أمر علي من العودة إلصفهان. هناك، وبفضل قوة إي

أخيه بأمر هللا، واللذين أشار إليهما النبيل،  كما كان لعونه وهدايته أثر كبير في تثبيت إيمان ابني  
 سلطان الشهداء" و"محبوب الشهداء". وقد أصبحا من ألمع شهداء أمر هللا.ب"والملقبين 

ميرزا محمد علي ابني  أخيه الشابين معه إلى تلك  ا كان حضرة بهاءهللا في بغداد، أخذلم  
خلف ألف حجاب وانجذب  احضره المبارك. هناك شاهدا بهاءه مستتر  مفا بالمدينة حيث تشر  

وعادا لموطنهما بروح  احقيقي   ا. فانقطعا عن هذا العالم انقطاع  اجديد   اروحاهما بحبه وانقلبا خلق  
 مستبشر وإيمان ثابت راسخ.

ضع سنوات قصد ميرزا محمد علي أدرنة. وحظي مرة أخرى بامتياز التشرف بعد ذلك بب
هب البنته ر له العيش ليشهد الشرف الذي وُ بالمحضر المبارك وبلوغ منتهى رجاء قلبه. لكنه لم يقد  

 منيرة خانم عندما أصبحت زوجة حضرة عبدالبهاء.
مهدت السبيل لزواج حضرة  كانت قد حدثت بعض األمور إبان فترة أدرنة والتي من شأنها أن

لدى طبقة النبالء أن يرتبوا  اعبدالبهاء في عكاء بعد سنوات قليلة. كانت عادة مألوفة خصوص  
. فكانت معظم الزيجات يتفق عليها داخل األسرة ال  ا يزالوا أطفالتزويج أوالدهم وبناتهم ولم   امسبق  

 ن يكون للطرفين المعنيين خيار فيدون أ

                                                        

 راجع "مطالع األنوار" للمزيد من التفاصيل. (1)
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فاختيرت له شهربانو، ابنة عمه، وتمت  ال  لك حضرة عبدالبهاء، وهو ما زال طفالموضوع. شمل ذ
وعندما نفي  (1).أخ غير شقيق أكبر لحضرة بهاءهللا حسن،محمد خطبتها له. وهي ابنة ميرزا 

ه 4843حضرة بهاءهللا وأسرته إلى العراق، بقيت شهربانو في إقليم نور في مازندران حتى عام 
بأن يوصل شهربانو إلى طهران ثم  (2)نزين العابدي حضرة بهاءهللا لعمه المال  م( حيث أوعز 4484)

 يرتب من هناك رحلتها إلى أدرنة.
)أخت غير شقيقة لحضرة بهاءهللا ومن  (3)مما كادت تصل أنباء ذلك ألسماع شاه سلطان خان

ران وأرغمتها أتباع أزل(، حتى قامت بكل عداء لتمنع حدوث الزواج. فأخذتها إلى بيتها في طه
على الزواج بميرزا علي خان النوري، ابن رئيس الوزراء. أشار حضرة بهاءهللا لذلك في "لوح ابن 

رض عليها بوقاحة أن غمرتها حالة دائمة من الحزن والبؤس. أدى هذا الزواج الذي فُ  (4)الذئب".
المخلصين لحضرة  لك، وهو من المؤمنينلمذكرات سطرها أخوها األصغر، ميرزا نظام المُ  اطبق  

بهاءهللا، فإن شهربانو كانت قد تضرعت إلى هللا بحرارة بعد زواجها إلنقاذها من كارثتها المأساوية. 
 يبدو أن تضرعها قد استجيب، إذ راحت بعد ذلك بقليل ضحية مرض السل الرئوي وماتت.

مها الالمعين ع ا منيرة خانم فقضت طفولتها وشبابها في إصفهان برعاية والديها وابني  أم  
وحمايتهم. بعد وفاة والدها بفترة من الزمن قررت األسرة، ومن ضمنها "سلطان الشهداء" و"محبوب 

عقد زواجها بميرزا كاظم، األخ الشهداء"، بأنه قد حان الوقت لها للزواج. فجرت الترتيبات على أن يُ 
 سلطان الشهداء".ل"األصغر 

                                                        

 49نظر المجلد األول، الصفحة ا (1)

بقةوة. وكانةا هللا وقاومةاه  علةى ديةنفةاعترض اثنةان مةنهم هللا كان لحضةرة بهةاءهللا أربعةة أعمةام بل ةغ بعضةهم أمةر  (2)
زمةةان، أصةةبحا مةةؤمنين  كربالئةةيالزيةةن العابةةدين و  ثنةةين آخةةرين، المةةال  الشةةيخ عزيةةز هللا وصةةافي قلةةي بيةةك. لكةةن ا

بض علةى حضةرة بهةاءهللا فةي آمةل ، وعنةدما ُقةطبرسةيالمتحمسين. رافق األول حضةرة بهةاءهللا إلةى قلعةة الشةيخ 
عليةه. لمزيةد مةن تفاصةيل  يبالضةرب حتةى أغمةيه فانهةالوا عليةه رمى عمه بنفسه على قدم -على قدميه-لد وجُ 

 نظر "مطالع األنوار".اآمل  حادثة

 .38نظر المجلد األول، الصفحة ا (3)

 .449صفحة ال؛ طبعة ألمانيا، 488صفحة ال"لوح ابن الذئب"، طبعة مصر،  (4)
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يه وليمة فاخرة وشاع فيه جو بهيج حتى نهايته وعقد لكن عند حلول يوم الزفاف الذي أقيمت ف
، رغم تمت عه قرانهما، وقع ما لم يخطر ببال أحد بحيث انقلبت األفراح باألتراح. ذلك أن العريس

ت كيانه وكأنه و  حتى تلك اللحظة بصحة ممتازة، عند دخوله باب منزله شعر بوعكة فجأة رج 
بت معاونته إلنهاضه على قدميه لكنه أصبح بحالة ُصعق بقوة ال سبيل لتفسيرها، بحيث استوج
 خطيرة من المرض ومات بعدها بمدة وجيزة.

ذلك الحدث على منيرة خانم فجعلها تعتزل التفكير في أمور هذه الدنيا وتنصرف إلى  وقد أثر  
. فيما يلي امزيد من التأمل والتعبد. إن قصة ظروف زواجها بحضرة عبدالبهاء تثير االهتمام حق  

 ر عن اإلثارة والسرور اللذين تكتنف حياة بهذا المستوى الرفيع:وصف، معظمه بكلماتها، يعب  
 

فيما  ألمر جمال القدم ]حضرة بهاءهللا[ وصل السيد مهدي الدهجي إلى إيران، ومر   اتنفيذ  ’ 
ف بعد بإصفهان لتبليغ أمر هللا. فأقيمت وليمة عظيمة له، احتشد المؤمنون فيها ليستعلموا بشغ

عن أنباء األرض المقدسة، وكل التفاصيل الخاصة بالعائلة المباركة وأخبار المؤمنين السجناء 
أهل بيت عكاء. من بين المستفسرين كانت شمس الضحى، زوجة عمي، ومن  ثكناتفي 

حضر حضرة بهاءهللا، هل سمعَت معندما كنَت في ]". سألت السيد مهدي: "سلطان الشهداء
 [يارها أو جرى الحديث عنها لتكون زوجة للمولى حضرة عبدالبهاء؟اخت ذكر اسم بنت تم  

ى في صالة الرجال ثم ال، لكني أذكر أن الجمال المبارك كان في أحد األيام يتمش  ]أجاب: 
الليلة الماضية. رأيت وجه  ا! لقد حلمت عجب  آقا سيد مهدي’’: ال  قائ استدار نحوي وتفضل

ق أن طلبنا يدها من أخي ميرزا حسن للتزوج من الغصن البنت القاطنة في طهران، والتي سب
. في نفس اللحظة ظهر وجه بنت أخرى وجهها منير ااألعظم، وقد غشته الظلمة وصار مغمور  

وفيما عدا تلك الكلمات والخطاب  ‘‘وقلبها منير. لقد اخترناها لتصبح زوجة الغصن األعظم.
 [‘آخر. االمبارك، لم أسمع شيئ  
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إلى المنزل ورأتني، هتفت مقسمة باهلل الواحد األحد بأن في اللحظة  يتعما عادت لم  ’  
التي كان آقا سيد مهدي يروي تلك الحكاية، خطر في ذهنها اعتقاد جازم ال شك فيه بأنني 

. اهتزت مشاعري وقلت اكنت البنت المعنية، وبأنه سيتأكد صدق حدسها أو إحساسها ذاك قريب  
 اواحد   اتدعي حرف   فإني لست الئقة لمثل هذه العطية. فأرجوك أال   ،ستغفر هللاأ]لها باكية: 

 [‘حول الموضوع يجري على لسانك أو تذكريه.
بفضةل اإلرشةادات المتواصةلة التةي  ةقدسمألرض اللتمضي منيرة خانم فتقص كيف سافرت   

التقةوا بكثيةر مةن هها حضةرة بهةاءهللا إلةى أقربائهةا )الةذين رافقوهةا فةي السةفر(. فةي أثنةاء الرحلةة وج  
نعةت المؤمنين الذين حاولوا منعهم عن متابعة السفر إلى وجهتهم، قةائلين بةأن زيةارة األحبةاء قةد مُ 

فةةةي تلةةةك األيةةةام إلةةةى عكةةةاء بسةةةبب وقةةةوع حةةةوادث مؤسةةةفة أدت إلةةةى سةةةجن بعةةةض األحبةةةاء، ومنةةةع 
والبلبلةة مةن االضةطراب  اأدخلةت هةذه األخبةار كثيةر  ’بهائي من دخول مدينة عكةاء.  أيالسلطات 

فةةي نفوسةةنا إذ تحيرنةةا فيمةةا كةةان ينبغةةي لنةةا عملةةه، لكةةن الشةةيخ سةةلمان طمأننةةا بةةأن تلةةك األمةةور ال 
تنطبةةق علينةةا، وبهةةذا جعلنةةا نشةةعر بثقةةة بأننةةا سةةندخل أرض المقصةةود بكمةةال الراحةةة واالطمئنةةان، 

 وبعةةةد كثيةةةر مةةةةن اأخيةةةةر   ‘حتةةةى وإن ُزج بكةةةل المةةةةؤمنين فةةةي السةةةجن أو ُوضةةةةعوا تحةةةت السالسةةةل.
 المشاق والصعاب وصلوا عكاء.

جاء بعض أفراد العائلة المباركة الستقبالنا والترحيب بنا. عدت معهم، ووجدت نفسي  ...’ 
حضر الجمال المبارك. ال يمكن وصف مدى سروري واغتباطي العميق الذي مألول مرة في 

السجن في وقت لقد أتينا بكم إلى ]حضرة بهاءهللا هي:  كلمات ىك كل حواسي. كانت أولتمل  
لكل  امشهود   افي وجه كل األحباء حتى يكون اقتدار الحق واضح   اكان فيه باب اللقاء مسدود  

بمحضر حضرة بهاءهللا عدة  بقيُت في بيت آقا كليم حوالي خمسة أشهر. تشرفتُ  [إنسان.
 حضر الجمال المباركممرات خاللها وكنت أعود بعدها إلى مسكني. وكلما عاد آقا كليم من 

ويأتي لي بهدية من حضرته. جاء ذات يوم  كان يروي لي عن مواهب حضرته الالمتناهية
 ‘.[منيرةهو  اجديد   اوقد ُمنحِت اسم   اجئتِك بهدية رائعة جد  ]وفي وجهه انشراح بالغ. قال: 
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أبيض حاكته أنامل الورقة المباركة العليا،  ا... أزفت ليلة الوصال. ارتديُت ثوب  اأخير  ’ 
ذن لي كان أثمن من ألف استبرق وسندس من الجنة. وفي حوالي الساعة التاسعة... أُ والذي 

بالمثول في محضر حضرة بهاءهللا. وبرفقة حضرة الخانم ]الورقة المباركة العليا[، أصغيت 
ا اخترناِك وقبلناِك يا ورقتي ويا أمتي إن   امرحب   ا: "مرحب  ال  قائ لكلمات الجمال المبارك... تفضل

غصني األعظم وهذا من فضلي الذي ال يعادله كنوز السموات واألرضين... في أمان  لخدمة
 (3)‘!"هللا

 

 منيرة خانم هذه الكلمات: تعن حياتها مع حضرة عبدالبهاء، كتب
 

من تشر في ولقائي بمحبوب اآلفاق، وأذكر آيات  اة خمسين عام  دمتفاصيل لو أردُت شرح ’
ين سنة أخرى من الوقت والفرصة ألجل تدوين كل ذلك، محبته وحنانه وجوده، الحتجت لخمس

ولتطل ب أن تتحول أبحر العالم إلى مداد وأشجار اإلمكان إلى أقالم، ومع ذلك فلن أستطيع 
 (8)‘إيفاء الموضوع حقه.

 
 ميرزا علي السي اح

 

هللا في أزمة كبرى كان من شأنها  ميرزا يحيى لعهد حضرة الباب أمرَ  خيانةُ  تلقد أوقع
ال حد لها لحضرة  اوآالم   اسامتها أن شق ت وحدة جامعة المؤمنين وتضامنهم مما جلب عذاب  وج

بهاءهللا وأحبائه. وبدون اإللمام بمعرفة تامة بكل ما قام به ميرزا يحيى وأعوانه من مكائد ومؤامرات 
ليس في  وأعمال منكرة، فال يمكن استيعاب مدى األذى الذي ألحقوه بحضرة بهاءهللا وأمره. لكن

لتأثيرهم الخبيث وأعمالهم الدنيئة. لعل يكفي القول هنا بأن  ال  كام اوسع هذا المجلد أن يضم وصف  
ب لحضرة بهاءهللا من األلم والكرب ما ال يقارن به من االضطهاد الذي سب  عصيان ميرزا يحيى قد 

 عاناه على يد أعدائه من خارج جماعة البهائيين.
رضا بيك حوالي عام واحد ثم انتقل إلى بيت "أمر هللا" حيث أقام  يتببقي حضرة بهاءهللا في  

نزل في أدرنة في هذه الفترة، يشير حضرته إلى خيانة  افيه قرابة ثالثة أشهر. في كل لوح تقريب  
 ميرزا يحيى وغدره وما ألحقه من ضرر بأمر هللا.
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زال، المعروف باسم گُ آدي  ل بحق المال  ي اح" الذي نز أحد ألواحه المنزلة في هذه الفترة هو "لوح السَ 
ميرزا علي السي اح، وهو لقب منحه إياه حضرة الباب. كان من مواطني مراغة، وحصل على تعليم 

(. كان قد فاز بلقاء حضرة الباب في أوائل أيام ظهوره، فاعترف بمقامه وُعد  من فيها كفقيه )مال  
تى صار في خدمة مواله بجد  وتفان عظيمين. أتباعه. ما كاد ُيقبل على دعوة حضرة الباب، ح

كو وچهريق، كرس السي اح جهوده في الخدمة كمراسل  هما عندما ُحبس حضرة الباب في قلعتي  
قادة أمين لحضرته. حظي في تلك الفترة بالتشرف بمحضره عدة مرات في هاتين القلعتين وكان من 

اب إلى شتى أطراف إيران، ويعود برسائل رسائل حضرة الب ال  صحابته، فكان ينطلق من هناك حام
حضرة الباب وعلبة أقالم  يد بخط اأتباعه إلى حضرته. في إحدى المناسبات حمل معه ألواح  

 جميلة كهدية من حضرة الباب إلى القدوس.
من جملة خدماته الخالدة لحضرة الباب أثناء الفترة التي عصف بها الحزن إثر وصول نبأ 

ي مازندران، كانت الزيارة التي قام بها، نيابة عن حضرته للبقعة التي سقط استشهاد عدة أبطال ف
 في هذا الخصوص يروي النبيل ما يلي: (1).يطبرسالفيها شهداء 

 

يتمم نشر فضائل وتأبين الشهداء الذين خلدوا اسمهم في الدفاع عن القلعة حتى  (2)دوما كا
ة دحباء مراغة الذي كان يشتغل في خدمته مزال أحد أگُ دي آ المال   (3)ءنادى في يوم عاشورا

م إليه وقابله بكل لطف ولق به بالسي اح وسل   من السيد حسن أخ السيد حسين عزيز. ال  شهرين بد
)قم  ال  طبرسي وأمره أن يزور تلك البقعة وحرضه قائالألواح الزيارة التي دونها في ذكرى شهداء 

 دران وهناك ُزر بالنيابة عني المكان الذي يحوي وِسر بانقطاع تام وفي لباس السائح إلى مازن

                                                        

 .نظر "مطالع األنوارا (1)

 حضرة الباب. (2)

نون األول عةام كةا 88يوم العاشر من محرم، ذكرى استشهاد اإلمام الحسين، والذي صادف في تلةك السةنة يةوم  (3)
 .م4410
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أجساد هؤالء األحباء الذين طبعوا بخاتم دمائهم لوح منيتهم ألجل أمري وما أن تقترب من 
لذكراهم ونادهم بأسمائهم وُدر حول  انواحي تلك األرض المقدسة اخلع نعليك واركع احترام  
مقدسة التي تغطي بقايا أجساد أحبائي مقامهم بخضوع. ثم أرجع لي قبضة من تلك األرض ال

لزيارتك. واجتهد أن ترجع في يوم عيد النوروز حتى نحتفل  احسين لتكون تذكار   القدوس والمال  
 بهذا العيد وهو العيد الوحيد الذي ربما ال أحضر خالفه في هذا العالم(. اسوي  

إلى المقر المعهود في أول ة. ووصل قذ تعليماته بالدفوقام السي اح للزيارة في مازندران ون
م( وفي اليوم التاسع من ذلك 4439كانون الثاني سنة  43ه )4888يوم من ربيع األول سنة 

حسين قام  م(، وهو الذكرى األولى الستشهاد المال  4439كانون الثاني سنة  85الشهر )
 إلى طهران. ابالزيارة وأتم المأمورية التي عهد له بها ثم سافر تو  

آقا كليم الذي قابل السي اح في منزل حضرة بهاءهللا في طهران يحكي الرواية وسمعت من 
ه ليقابل حضرة بهاءهللا. ’اآلتية:  ه وقضيضه حين عاد السي اح من حج  كان الشتاء أتى بقض 

عن نزول الثلج واشتداد البرد في شتاء قارس، كان يرتدي عباءة كالدراويش وثيابه رثة  اورغم  
عث الشعر وقد اشتعل قلبه من حرارة الزيارة. وما كاد السيد يحيى الدارابي وحافي القدمين أش

، الطبرسيعند حضرة بهاءهللا يعلم بمجيء السي اح من قلعة  اب بالوحيد الذي كان ضيف  قالمل
حتى تناسى العظمة والمركز الذي يشغله رجل مثله وأسرع إليه وارتمى تحت أقدامه وأمسك 

لهما بكل شوق. وثتين بالطين للركبة، وحضنهما بين ذراعيه وأخذ يقب  بقدميه اللتين كانتا مل
وكنت أندهش في ذلك اليوم من العناية التي كان حضرة بهاءهللا يظهرها لوحيد. وكانت طريقة 

في أنه في يوم من األيام سيمتاز وحيد بأعمال ال تقل عظمة  امحادثتي معه لم تدع شك  
 ‘.الطبرسيلدة في قلعة عن أعمال الشهداء الخا ال  وإجال
بضعة أيام في ذلك المنزل. ولم يكن يشاهد تلك القوة التي كانت  أمضىوكان السي اح قد  

مخبوءة في مضيفه كما شاهدها وحيد. ومع أنه كان موضع عناية حضرة بهاءهللا عناية فائقة، 
  ذهولكن لم يفقه معنى له
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أعماله وسياحته في فماغوستا. ومما  تنزل عليه، وكنت سمعت منه عنالبركات التي كانت 
ا وحيد فمع علو مقامه كان يفضلني على نفسه أمام إن حضرة بهاءهللا أغدقني بكرمه أم  ’قاله 

. ولو  مضيفه. وفي يوم حضوري جاء وقب ل قدمي  ودهشت من تلك المقابلة التي أسداها إلي 
ر ذلك المقام الذي أني في تلك األيا في بحر الكرم واللطف إال   اأني كنت غريق   م ما كنت أقد 

على طبيعة الرسالة التي كان  اكان حضرة بهاءهللا يتمتع به ولم أتمكن من اإلطالع ولو جزئي  
 (9)‘سيضطلع بها.

 

ه بعدها إلى كربالء السي اح برهة قصيرة في آذربيجان. توج   أمضىبعد استشهاد حضرة الباب، 
ح بأنه كان صر   (1)،م4484ناء استجوابه في اآلستانة عام . في أثاحيث أقام فيها فترة طويلة نسبي  

حضرة الباب  تالميذ. تزوج ابنة الشيخ حسن الزنوزي، أحد ابكربالء لمدة اثني عشر عام   امقيم  
بكربالء. وكان  (2)""رجعة الحسينب االبارزين والذي كان حضرة الباب قد بشره وأكد له لقاءه قريب  

 حضر "من يظهره هللا".مبل حضرة الباب بالفوز بقد وعد من ق االسي اح أيض  
حضر حضرة مم( وهناك تشرف ب4489ه )4841سافر السي اح إلى أدرنة في أوائل عام  

"من ببهاءهللا وأخبر المؤمنين في أحد مجالسهم كيف تحقق له ما وعده حضرة الباب من لقائه 
خلص أتباع حضرة بهاءهللا. بعد مرور يظهره هللا". ثم كتب ذلك وأرسله إلى ميرزا يحيى. كان من أ

 رجي إلى اآلستانةگالوجمشيد  (4)محضرته مع مشكين قل على إقامته بأدرنة، أرسله (3)رثالثة أشه

                                                        

 .588-584 حتيننظر الصفا (1)

لنبوءات شيعة اإلسالم فإن بعد مجيء القائم يظهر اإلمام الحسين. وحضرة بهاءهللا اسةمه حسةين علةي.  ااستناد   (2)
م التقةةةى حضةةةرة بهةةةاءهللا بالشةةةيخ حسةةةن فةةةي كةةةربالء وأسةةةر  لةةةه بمقامةةةه. راجةةةع المجلةةةد األول، 4434فةةي صةةةيف 
 بأنه "من يظهره هللا". . فمنذ ذاك الوقت عرف الشيخ حسن مقام حضرته وأقر  889-840الصفحتين 

 بأنه أقام في أدرنة مدة ثالثة أشهر. "السي اح"عند استجوابه في اآلستانة، أقر  (3)

 .80-84نظر المجلد األول، الصفحتين ا (4)
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 مهمة خاصة. ستأتي اإلشارة فيما بعد إلى طبيعة تلك المهمة وسجنهم في تلك المدينة.في 
بأنه جمال القدم الذي بأمره ُبدئت  اقر  يكشف حضرة بهاءهللا في "لوح السي اح" عن مجد مقامه، م 

ه إليه العباد ويتشبثون بأذيال فضله ولو أنهم غفلوا عن بأنه هو الذي يتوج   االموجودات، ومؤكد  
الذين أنكروه واعترضوا على أمره، ويسميهم  "البيان"عرفانه واالعتراف بظهوره البديع. يشير إلى مأل 

إياهم بأنه قد عاشرهم لعدة سنين لكنه ستر بهاءه عن  اذكر  "أهل الفساد" و"أصحاب الشياطين"، م
بعداء عظيم. عندئذ كشف جمال طلعته وأشرق جمال  هأنهم قاموا ضد أنظارهم لئال يعرفه أحد، إال  

وجهه على الكائنات. يعلن أن يوم االفتتان قد حان وُوِضع الميزان الذي فيه توزن أعمال الناس 
الم بأنهم لو أرادوا أن يسمعوا صوت هللا فليستمعوا إلى طالوة نغماته، بالعدل. يعلن فيه ألهل الع

رهم من أنهم لن يبلغوا ذلك ما لم وإن أرادوا مشاهدة وجه هللا فلينظروا إلى جمال طلعته. لكنه يحذ  
 (1).هيطهروا قلوبهم من كل الظنون واألوهام منقطعين عن العالم وما في

باالستعارة، عن إبعاده إلى منفاه األخير في عكاء  ا، تلميح  أ حضرة بهاءهللابفي هذا اللوح يتن
 يستعمل لغة الرمز في وصف وصوله لتلك المدينة بهذه الكلمات: (2).وادي النبيل"ب"إليها  امشير  

 

نادى المناد فسوف  اإذ   ... وكان بأيديهم أعالم النصر...ااستقبلونا بوجوه عز دري   ا"وجدنا قوم  
 (4دخل الناس في ظلل هذه األعالم.")من يُ  يبعث هللا

 

في هذا اللوح فقرات تلقي الضوء على شدة االمتحانات التي تواجه المؤمن وهو يطرق سبيل 
الذين كانوا من أشد الناس تقوى وُوهبوا  ، يذكر حضرة بهاءهللا بعض"البيان"اإليمان. في إشارة لمأل 

 يرة غاية في الحدة، مع ذلك عندمابص

                                                        

 .899-404نظر المجلد األول، الصفحات ا (1)

 "عكاء".لالقيمة العددية تساوي  "نبيل"لالقيمة العددية  (2)
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لمدة طويلة وكشف  سائم ظهوره، بدوا كأنهم محجوبين عنه بحجاب. رغم أنه عاشرهممرت عليهم ن
عن بهائه ألعينهم وينسب قصورهم هذا للغرور والتعلق بالنفس األنانية ويعرب عن حزنه ألن 

 ر والغرور ومنعتهم عن فضل هللا.بَ للكِ  اتقواهم وأعمالهم أصبحت سبب  
. بل يمكن القول ربما هناك بين وصايا حضرة يتكرر موضوع االنقطاع في ألواح عديدة

بهاءهللا القليل، إن وجدت، مما أكد عليها بهذا النحو مثل االنقطاع عن هذه الدنيا وكل رغبة 
لهذا الموضوع الهام في فصول سابقة. يبدو بكل جالء من مطالعة "لوح  انفسانية. لقد أشرنا مسبق  

لقربهم من شخصه، أن يظلوا مخلصين ألمر  ا، نظر  السي اح" بأن ما كان ألصحاب حضرة بهاءهللا
، صغرمن شرور النفس. فأي أثر للتعظيم الذاتي، مهما  اهللا لو لم يستطيعوا أن يتخلصوا تمام  

 بقى.تأن التامة حضره المبارك ال يمكن لغير محوية الذات مبالنسبة لهم. وفي  ال  كان قات
نانيته. استطاع أولئك بأقوالهم وأفعالهم أن حضرته من استطاع أن يخضع أ تالميذكان بين 

لوجه أمام موالهم. أولئك أصبحوا العمالقة  ايبرهنوا على محوية ذاتهم عندما يكونون وجه  
ال يدركه الزوال. بشأن رجال كهؤالء،  االروحانيين لهذه الدورة، وبإيمانهم أفاضوا على أمر هللا بريق  

 في فترة بغداد، يكتب النبيل ما يلي:
 

شترى بفلس. ولم يكن أحدهم كم من ليلة لم يزد فيها طعام العشرة منهم عن حفنة من التمر تُ 
ا يجده في بيته من األحذية والعباءات والمالبس أهي ملكه عم   ايدري على وجه التحقيق شيئ  

هو أم ملك غيره. ولكن كل من ذهب إلى السوق ادعى أن الحذاء الذي ينتعله حذاؤه، وكل 
ا أسماؤهم فقد بمحضر حضرة بهاءهللا يؤكد أن الثوب الذي يلبسه هو ثوبه! أم  من يحظى 

ذكر محبوبهم وتقديسه! فآه آه لهاتيك األيام  ا قلوبهم فقد فرغت من كل شيء إال  نسوها، أم  
 (0الغوالي ولحالوة تلك السويعات العجيبة.)

 

 روج إلى عوالممن النفوس تمكنوا من بلوغ امتياز كهذا، والع ال  ا أن قليأم   
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ي الوقت المناسب، أن ف االنقطاع، والتواضع أمام موالهم، ليعتبر بشرى طيبة للبشرية التي ُقدر لها،
تحذو حذوهم. في هذا اليوم ال يمكن ألتباع حضرة بهاءهللا الفوز بلقائه في هذا العالم. وعليه فإن 

أن متطلبات  ؤثر فيهم. إال  االمتحانات التي اتصلت بصفة خاصة بشخصه لم تعد في الظاهر ت
اإليمان والسبيل نحو حضرة بهاءهللا باق دون تغيير. فيتعين على المؤمن اليوم، كما كان في أيام 
حضرة بهاءهللا، أن ينقطع عن كل الشؤون األرضية ويطهر قلبه من إشارات النفس والهوى وحب 

 االئق   ايصبح خادم  ف، مذهلهللا الالذات، من أجل أن يتمكن من التقييم الحقيقي لمقام حضرة بهاء
ر وفشل في عمل ذلك فإنه، ولو لم يواجه نفس المخاطر )االمتحانات( التي أحاطت  ألمره. لو قص 
أصحاب حضرة بهاءهللا )في أيامه(، ال محالة فإنه سيشعر بشيء من الشك في أعماق قلبه تجاه 

د يعترف بحضرة بهاءهللا كمظهر إلهي وقد من تناقضات شديدة. فمع أنه ق اوقد يعاني فكري  هللا أمر 
كسب على آثاره الكتابية، لكنه لن يكون بمقدوره التمتع بذاك اليقين الذي يُ  اجيد   اإطالع   ايكون مطلع  

 وسعادة دائمة. ااإلنسان صفات إلهية ويمنحه قناعة وسكون  
ن قوى ال تدانيها إن اكتساب إيمان حقيقي لهو أعظم منجزات اإلنسان. فاإليمان يمنح اإلنسا

أو مصدر دنيوي. وبقوة إيمانهم استطاع المؤمنون التغلب على عوائق كانت تبدو كأداء  ةليأية وس
وحققوا انتصارات خالدة ألمر حضرة بهاءهللا. ألجل أن يحصل المرء على اإليمان يتوجب عليه 

الكثيرة تحرى المآزق والعوائق إزالة كل أثر للوهم والهوى. لنتفحص السبيل لبلوغ هذه الغاية العليا ون
 التي تعترض الروح في رحلة البحث.

هناك مركزان لقوى هائلة داخل اإلنسان. أحدهما الدماغ، مركز الذكاء والتفكير ومخزن 
معلوماته ودراساته. بواسطة هذه المقدرة يمكن أن ُيظهر اإلنسان القوى الفريدة العاقلة التي تميزه 

ظم هبة من هللا لإلنسان. لكن اإلنسان، بناء على كونه صاحب إرادة عن الحيوان. إن العقل أع
 ذاتية حرة، قد يدفعه عقله إلى اإليمان واالعتقاد باهلل، أو إلى اإللحاد.
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المركز اآلخر هو القلب )الفؤاد( وهو مصدر الدفء والحب. إن قلب اإلنسان يهوى الدنيا 
ويعكسها. ويتفضل حضرة  يحتضن صفات هللا ويحب ذاته. لكنه في ذات الوقت هو المنزل الذي

 :ال  قائ بهاءهللا
 

 "يا ابن الوجود
 (49")فؤادك منزلي، قد سه لنزولي...

 

عندما  إن شرارة اإليمان تظهر أول ما تظهر في فؤاد اإلنسان. لكن هذا ال يمكن أن يحدث إال  
 مات المكنونة":ق بشؤون الدنيا. يعلن حضرة بهاءهللا في "الكليتحرر القلب من التعل  

 

 "يا ابن التراب
ي جمالي وإجاللي، لتجل   ال  القلوب فقد جعلتها منز  قد رت لك جميع ما في السموات واألرض! إال  

وجد فيه  منزلي لغيري. فما أراد ظهور قدسي في كل زمان أن يقصد مكانه إال   وأنت قد تركَت 
ان، ومع ذلك سترُت أمرك ولم ، فأسرع إلى حرم المحبوب في الالمكاغيره ورأى فيه غريب  

 (44أفضح سرك ولم أرَض أن أخجلك.")
 

بكيفية بحيث يكمل كل من هذين المركزين أحدهما اآلخر. فالعقل بدون  اإلنسانَ  لقد خلق هللاُ 
قلب مستنير باإليمان ال يمكنه اكتساب المقدرة على التحري، أو اللغة ليفهم ويعقل بها حقيقة أمر 

 ال  العين الباطنية المحرومة من النور فهي عاجزة عن استكشاف عالم الروح. بدهللا. مثل ذلك مثل 
من ذلك فهي تنمي قدراتها في المجاالت المادية وترفض بطبيعة الحال فكرة أو مفهوم هللا والدين. 

بالغ الفاعلية لحصول المرء على نعمة اإليمان. في ظروف كهذه يمتلئ القلب  اوهكذا تصبح مانع  
نيا وحب ذاته، ألن من مميزات القلب أن يحب. فإذا لم يسمح له بأن يحب، فإنه ينقلب بحب الد

ليحب ذاته وممتلكاته الدنيوية. وهذا هو أحد معاني "الغريب" الذي يشير إليه حضرة بهاءهللا في 
 "الكلمات المكنونة":
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 "يا حبيبي بالقول 
حتى الغريب  في قلب واحد؟ فاطرد قط أن الحبيب والغريب يجتمعان : أسمعَت ال  ل قليتأم   

 (48يدخل الحبيب منزله.")
 

إجالء "الغريب" من قلبه. وعلى قدر نجاحه في  ال  للحصول على اإليمان يجب على المرء أو 
ذلك يكون اكتسابه لإليمان. فعند حدوث شرارة اإليمان داخل القلب يجب رعايتها وتنميتها لتصبح 

حينما يصل شخص إلى مستوى من الوعي بحيث  ال  لق بالدنيا. مثقد تنطفئ بسبب التع . وإال  الهب  
ألنوار دين هللا لهذا العصر.  ايعترف بحضرة بهاءهللا على أنه مظهر إلهي، فإن قلبه يصبح القط  

ليس فقط من أجل توسيع  اه يومي  كتاباتظهور حضرة بهاءهللا، بقراءة  وإذا انغمس منذ البداية ببحر
الروح، وبمعاشرة األخيار، والقيام على خدمة حضرته بإخالص وانقطاع، فإنه المعلومات بل لتغذية 

م أعمق لآلثار المباركة . وقد يحصل على تفه  اس  ممتح انوراني   اد ويصبح نفس  اطر با اقد يزداد إيمان  
كهذا سيجد  ابانسجام. إن مؤمن   اويصل إلى مستوى من الوعي بحيث أن عقله وقلبه يعمالن مع  

ليس ثمة تناقض بين تعاليم حضرة بهاءهللا وبين تفكيره. إضافة لذلك سوف يكتشف في  أن اأخير  
 في الوقت نفسه بمدى محدودية عقله وقصوره. كلمات حضرة بهاءهللا أزيد من حكمة بينما يقر  

لكن إذا فشل المؤمن، بعد اعترافه بحضرة بهاءهللا، في مواصلة السير في هذا السبيل، فقد يجد 
م الحكمة قليل في تناقض مع عدة نواح من دين حضرة بهاءهللا. فقد ال يستطيع فكره تفه   نفسه بعد

الناس . يجاهد بعض ايفقد إيمانه نهائي   اوراء كثير من تعاليمه، بل قد يرفض بعضها ثم أخير  
ما يمكن لمثل هذا الشخص  الترسيخ إيمانهم. غالب   اب على هذه المشكلة توق  لسنوات في سبيل التغ

من قبل أولئك الذين وصلوا لمستوى اإليمان الحقيقي هللا م حقيقي ألمر أن يتلقى العون لبلوغ تفه  
 بحضرة بهاءهللا وانقطعوا عن هذا العالم.

إذا ما فشلت كل الوسائل، فالعالج الوحيد للشخص الذي ال يزال فيه بصيص من شعلة 
علم حضرة بهاءهللا منبعث من هللا، وأن  بأن ، هو أن يقر  هللا اإليمان، ولكن لديه شكوك في أمر

 بهذه م نفسه. حالما يسل  اتام   ام مشاعره وأفكاره له تسليم  يسل  
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 ال  الكيفية ويستقيم عليها بإخالص وأمانة، تتفتح أمامه أبواب الفضل اإللهي ويصبح قلبه مح
الصالة والتأمل، أو ب افطري   الستالم نور العرفان الحقيقي. وسوف يكتشف في وقت ما في حياته،

الجواب عن كل إشكاالته واعتراضاته. بل إن كل أثر من التناقضات سيزول من فكره. عالوة على 
من األسرار  اما استعصى عليه وحيره من تلك المبادئ والتعاليم وسيجد كثير   ام آني  ذلك سوف يتفه  

 من قبل. الم يعها إطالق   امكنونة في كلمات حضرة بهاءهللا، أسرار  
ن كيف أن اإلنسان ال ن كلمات حضرة بهاءهللا التالية، في إحدى "الكلمات المكنونة"، تبي  إ

 إذا فوض أمره هلل: يمكنه بلوغ عرفان ظهوره إال  
 

 "يا ابن التراب
يكن لك من علمي  ال  كن أعمى تَر جمالي، وكن أصمَّ تسمع لحني وصوتي المليح، وكن جاه

ال زوال له، أي كن أعمى عن مشاهدة  انائي الخالد قدر  تغترف من بحر غَ  انصيب، وكن فقير  
بسوى علمي حتى تدخل ساحة  ال  غير جمالي وكن أصمَّ عن استماع كالم غيري، وكن جاه

 (45قدسي بعيٍن طاهرٍة وقلٍب طيٍب وأذٍن نظيفٍة.")
 

، هللا أمرمة البارز والُمدافع الشهير عن الفضل، العال   وفي الرواية التالية عن حياة ميرزا أب
شهادة على أن قراءة الكلمة اإللهية بعين العقل فقط يمكن أن تضل )وتبعد عن اإليمان(. فيروي 
كيف أنه عقب اتصاله بالمؤمنين )البهائيين( أعطوه "كتاب اإليقان" ليقرأه. لكنه قرأه من موقف 

يقان" برهان ادعاءات استعالء فكري ولم يتأثر به. حتى أنه عل ق )في حينه( بأنه لو كان "كتاب اإل
 منه. أفضلحضرة بهاءهللا، فإنه نفسه كان باستطاعته تأليف كتاب 

مكانة بارزة إلى  ولمدرسة دينية في طهران. في اليوم التالي جاءت امرأة ذ اكان آنذاك مدير  
 لكن (1).االمدرسة وطلبت من بعض طالبها تحرير رسالة هامة له

                                                        

ةةة (1) ةةة اكةةةان مألوف  ةةةالر لهةةةم مةةةن المةةةال لرجةةةل مةةةتعلم ليحةةةر   ابسةةةيط   افةةةي تلةةةك األيةةةام أن يةةةدفع النةةةاس مبلغ  ا رسةةةائل. أم 
 المتطلبات األساسية لكتابة رسالة جيدة فكانت حسن اإلنشاء وجمال الخط.
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ضل مشيرين لها بأنه كاتب بارز، وسيد البالغة ورجل ال يبارى الف والطالب أحالوها إلى ميرزا أب
لكنه وجد نفسه غير قادر على  في فن التأليف األدبي. أمسك ميرزا أبو الفضل بالقلم ليكتب،

تسطير الجملة االفتتاحية. ورغم جهد متواصل لم يتحرك قلمه. ظل يحاول دون جدوى بينما راح 
ورقة وحتى فوق ظفر إصبعه، إلى أن أدركت المرأة بأن الكاتب قلمه يعبث برسم خطوط في زاوية ال

الفضل مستهزئة:  والقدير لم يقدر أن يكتب. نهضت لتغادر المكان وقد فقدت صبرها فقالت ألب
من إبقائي هنا منتظرة بينما أنت  ال  إذا كنت نسيت كيف تكتب رسالة بسيطة، ِلَم َلم تقل ذلك بد’

 ‘ال معنى لها؟ اخطوط   تخط  
يقول ميرزا أبو الفضل أنه أحس بخزي وعار إثر تلك الحادثة، ثم تذكر فجأة كلماته التي علق 

من "كتاب اإليقان". لذلك فإن قلبه  أفضلفيها الليلة السابقة بخصوص مقدرته على تأليف كتاب 
 على موقفه المتغطرس حيال ذلك اواضح   ارد   الطاهر جعله يعترف بأن تلك الحادثة لم تأت إال  

 الكتاب المقدس.
الفضل بأحقية أمر حضرة بهاءهللا عدة سنين. وصل  وحال استغرق اقتناع ميرزا أب ةعلى أي

، دون قناعة قلبية. الشيء الوحيد الذي جعله اعقلي   اإيمان  هللا خاللها إلى مرحلة بحيث آمن بأمر 
ف وملكات عقلية إلى يعترف بأحقية أمر هللا بعد صراع طويل هو تسليمه نفسه وما ُوهب من معار 

هللا عسى أن يفتح  ال  والدموع تنهمر من عينيه، سائ اهللا. ذات ليلة قصد حجرته وناجى هللا مصلي  
أبواب قلبه. عند الفجر شعر بغتة بأن قلبه قد غمر باإليمان بحيث لن يبالي لو فدى حياته في 

من "كتاب  فضليف كتاب أنفس الشخص الذي قال مرة أنه يستطيع تأل (1).سبيل حضرة بهاءهللا
من العرفان ال حدود له. وفي  ااإليقان"، طالع الكتاب عدة مرات من خالل عين اإليمان فوجده بحر  
جديدة لم تخطر على باله من  اكل مرة يقرأه يجد فيه لئالئ حكمة جديدة مدخرة فيه، ويكتشف أسرار  

 قبل.

                                                        

 ضل.الف وفي المجلد التالي من الكتاب سيرة لحياة ميرزا أب (1)
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ألن تسليم النفس بكل مكتسباتها يحرر  إن اإليمان يتأتى لإلنسان من خالل تسليمه هلل. ذلك
الحبيب" "نه من إدخال خارج القلب ويمك   الروح من تعلقها بهذا العالم الفاني. وبذلك ُيطرد "الغريب"

 إلى حرمه. يصرح حضرة بهاءهللا:
 

 "يا ابن اإلنسان
 (41)..."األكون لك متواضع   اكن لي خاضع  

 

 :ال  قائ وفي فقرة أخرى يتفضل
 

 بشر"يا ابن ال
 اإن تحب نفسي فاعرض عن نفسك وإن ترد رضائي فاغمض عن رضائك لتكون في  فاني  

 (43)."اوأكون فيك باقي  
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 ﴿49 ﴾ 
  

 شهداء المعون 
 
 

 آقا نجف علي الزنجاني
 

لى أدرنة في أوائل سني  نفي حضرة بهاءهللا إليها كان آقا إمن المؤمنين المخلصين الذين وفدوا 
ة". وكان من أصحابه خالل  نجف علي الزنجاني. كان من المعجبين بالمال  محمد علي "الُحج 

م، ُأرسل أربعة وأربعون من الناجين، 4434في أعقاب تلك المذبحة الفظيعة سنة  (1)ن.موقعة زنجا
من ضمنهم آقا نجف علي، إلى طهران. هناك أُعدم األسرى جميعهم عدا آقا نجف علي الذي 

نقذ حياته. ذهب إلى بغداد فيما بعد وأذن له حضرة بهاءهللا تعط ف عليه أحد ضباط الجيش وأ
 الذين عرفوا مقامه أياَم بغداد. مخلصينبالبقاء في العراق. كان من أصحاب حضرة بهاءهللا ال

( بأن آقا نجف علي كان يساعد ميرزا محمد ُقلي )أصغر أخوة 4يذكر حضرة عبدالبهاء)
د وصامصون في نصب خيمة حضرة بهاءهللا، كلما حضرة بهاءهللا( طوال الطريق ما بين بغدا

توقفت القافلة لالستراحة في مختلف المدن والقرى. في إحدى المناسبات حدثت لهم مشكلة وذلك 
عن  اتعبير   ا، على أن ينصب الخيمة بيده شخصي  اعندما أصر حاكم المدينة، الذي كان حاضر  

 مدى احترامه وتعظيمه لحضرة بهاءهللا.
م( كان آقا نجف علي في أدرنة. فأرسله حضرة بهاءهللا إلى 4489-4488ه )4845في عام 

 معه بعض األلواح. عند وصوله إلى طهران ُقبض عليه ال  إيران حام

                                                        

 راجع "مطالع األنوار". (1)
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وُسجن بتهمة االنتماء إلى أتباع حضرة بهاءهللا. عذبوه إلجباره على كشف هوية األشخاص الذين 
هت إليهم األلواح. لكن آقا نجف علي لم  يكشف أي اسم. حينما جاء وقت إعدامه كان جسده ُوج 

 بجراح قاتلة نتيجة تعذيبه السابق. أشار حضرة بهاءهللا الستشهاده بهذه الكلمات: امثخن  
 

"أخذوا حضرة نجف علي الذي قصد مقام الشهادة بكمال االنجذاب والشوق ونطق بهذه 
 (8الروح.") وبهذه الكلمات أسلم‘ قد حفظنا البهاء ودم البهاء’الكلمات 

 

 كتب حضرة شوقي أفندي هذه األسطر الموجزة المؤثرة في وصف استشهاد آقا نجف علي:
 

ويمكن أن نخص  بالذكر من بينهم نجف علي الزنجاني الشجاع، أحد من شهدوا معركة زنجان 
وخل ده "لوح ابن الذئب" ألنه وهب لجالده كل ما كان يملك من الذهب، وسمعه الناس يصيح 

 (5عاٍل "يا ربي األبهى" قبل أن ُيضرب عنقه.)بصوٍت 
 

 السيد أشرف وأبو بصير
 

حضر حضرة بهاءهللا في أدرنة وتجرع كأس ممن النفوس الالمعة من زنجان والذي فاز ب
 ال  كان والده، آقا مير جليل، رج (1)ف.الشهادة فيما بعد في مدينة نشأته، كان الشاب السيد أشر 

ا ذا نفوذ معتبر في ا اجريئ   ة" في ملحمة زنجان وقد استشهد فيها. أم  لمدينة، ومن أصحاب "الُحج 
 أم ه أنبر خانم، المعروفة في اآلثار المباركة بأم  أشرف، فهي إحدى بطالت أمر هللا الخالدات.

                                                        

ال يخلةط بآقةةا ميةةرزا أشةةرف آبةةادي، شةةهيد إصةةفهان والةةذي أشةةار إليةةه حضةةرة بهةةاءهللا فةةي "لةةوح ابةةن الةةذئب" بهةةذه  (1)
 الكلمات: "من قبلهم واحد اسمه كاظم... ومن بعدهم حضرة أشرف، جميعهم تجر عوا كأس الشهادة."
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رغم كل المصاعب  (1)ن.ُولد السيد أشرف أثناء حصار زنجان في حصن علي مردان خا 
ملحمة، واستشهاد زوجها المحبوب فإن عزيمة أم  أشرف وثباتها لم والمصائب التي فرضتها تلك ال

ى قدرة تحم لها البدني. ومع كل ذلك َيِهنا. بل على العكس، فإن ذلك كله زاد من صالبة إيمانها وقو  
 رعاية.المحبة و منتهى التمكنت، وسط الضيق والشدائد، من تنشئة ذاك الوليد وابنتين صغيرتين ب

حضرة بهاءهللا إلى زنجان، آمنت بها أم  اشرف وأطفالها، معترفين بمقامه  عندما وصلت رسالة
ا يزال في شبابه، أدرنة توق  ومتوج   لوجه،  اللقاء مواله وجه   اهين إليه بتفان تام. قصد أشرف، ولم 

بروح جديد ثم عاد  احيث فاز بمراد فؤاده، وتنعم في دفء شمس عطايا حضرة بهاءهللا، ممتلئ  
اس متجدد. بعد فترة دفعته نيران حب حضرة بهاءهللا المتأججة في قلبه للرحيل ثانية لموطنه بحم

مقر المحبوب. هذه المرة كان بصحبة الحاج إيمان، أحد الذين نجوا من مذبحة زنجان، وأخذ  لزيارة
معه إحدى أخواته إلى أدرنة. هناك أغدق عليهم حضرة بهاءهللا من ألطافه وعطاياه، وبعد إقامة 

 يرة أشار عليهم حضرته بالرجوع إلى زنجان.قص
حضر حضرة بهاءهللا. فعندما موصفت إحدى حفيدات أم  أشرف الظروف التي ُصرفوا بها من 

غادر السيد أشرف وأخته زنجان راجت أقاويل كثيرة بخصوص غيابهما، ال سيما بين أخوالهما 
ته من االهتمام بأمر هللا، ولذا ضغطوا لمنع أشرف وأخ االذين لم يكونوا بهائيين. سعى هؤالء كثير  

على أمهما بشدة لهذا الغرض. طالما الموها لدورها الفاعل في نشاطات زوجها مما أدى إلى 
استشهاده، ثم دورها بعده في تشجيع أوالدها باالهتمام بأمر هللا. بعد مغادرة المجموعة زنجان 

بات ليعاتبوا أم  أشرف بسبب إرسالها أبنائها بحوالي أربعة أشهر، أتى ثالثة أخوال في إحدى المناس
بحيث ألمحوا إلى أن ابنتها قد استهدفت  اعدائي   احضر حضرة بهاءهللا. كان عتابهم قاسي  مللتشرف ب

 اال أخالقي   اغرض  

                                                        

 ، راجع "مطالع األنوار".للمزيد من المعلومات عن أحداث زنجان (1)
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خالل سفرها. عندئذ لم تحتمل أم  أشرف سماع إفكهم وإشاراتهم الشريرة فغادرت الحجرة باكية 
 يها متضرعة لحضرة بهاءهللا سائلة منه أن يعيد أوالدها إليها.بمرارة، ثم رفعت يد

د ألشرف، بمراجعة تواريخ ما حدث مع أمه، من أن كتأ -عقب عودته-بعد فترة من الزمن 
حضرة بهاءهللا قد أرسل لمقابلته مع أخته والحاج إيمان ونصحهم بالرجوع لموطنهم كان في 

فيه إلى حضرته لكي يرجعهم إليها. في ذلك اليوم تشرفوا  الصباح التالي لذلك اليوم الذي استغاثت
. في ابمحضره المبارك وأخبرهم أن أم  أشرف قد ناجته داعية بإعادتهم. وعليه استوجب رجوعهم فور  

صباح ذلك اليوم أفاض على أم  أشرف بصفة خاصة بمديحه وعناياته. يروى عن أشرف أنه قال 
نا قد كان آدم قد أكل ’لحضرة بهاءهللا:  الفاكهة المحرمة وطرد من الجنة، وفي حالتنا هذه فإن أم 

 ‘فعلت بنا ذلك.
. كما شهد الحاج اجديد   الكثير من الناس بأن أشرف قد تبدل خلق   اواضح   بدافي طريق العودة 

إيمان، فإن كافة رفاق السفر في القافلة قد لمسوا وتأثروا بما رأوا في أشرف من نورانية وجذب 
كان يرتل طوال السفر بصوت جميل بعض أشعار حضرة بهاءهللا وألواحه مما حفظه روحاني. 

. وكان كلما أراد التالوة يعمد إلى حل عمامته الخضراء، عالمة نسبه الشريف، ويسدلها على اغيب  
بمحبة وقوة وجاذبية، إضافة لصوته المليح، بحيث لم يسع  اكتفيه. في تلك األوقات كان يبدو مشع  

لقافلة إال  التريث بالسير والمشي بقربه. حدث مرة أن طلب الحاج إيمان من أحدهم أدالء ا
كيف أستطيع الذهاب، أال تسمع ’االنصراف لعمل واجبه كي ال يبطئ سير القافلة. فأجابه الدليل: 

 ‘كهذا من قبل. انير   االصوت الساحر لسليل الرسول؟ إنه بال شك من أولياء هللا. إني لم أشاهد وجه  
وطوال حياته  .تلبية لنصح حضرة بهاءهللا، تم  زواج أخت أشرف بالحاج إيمان بعد عودتهم

ة من االضطهادات وأمضى بضعة سنوات في السجن دلصنوف ع االمديدة، صار الحاج إيمان هدف  
 من ميرزا ال  بطهران. في وقت ما شارك ك
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قيود سجن طهران وسالسله. لكن شاءت وابنه روح هللا، اللذين استشهدا فيما بعد،  (1)ءمحمد ورقا
العناية اإللهية أن يبقى الحاج إيمان على قيد الحياة. عاش بعد ذلك سنين طويلة، وخدم أمر هللا 

حضر حضرة عبدالبهاء. مم( حيث فاز ب4045ه )4559بتفان عظيم. سافر إلى عكاء عام 
 وقضى بقية عمره في عشق آباد حيث توفي هناك.

فقد كل فه حضرة بهاءهللا بتبليغ أمره للمخلصين من مأل "البيان". شرع بهذه أشرف، السيد أم ا 
منها  ال  المهمة باندفاع وحماس ال يعرفان الحدود. فشيد غرفة في أرض يمتلكها خارج المدينة جاع

. كان نتيجة مالقاته مع مصدر واالجتماع باألحباء ة اآلثار المباركةكقراءللنشاطات البهائية  امركز  
ل إلى كتلة روحانية مشتعلة مشعة بمحبة حضرة بهاءهللا تنعكس ال وحي والقوة السماوية، أن تحو 

 أن حضرة بهاءهللا هو موعود "البيان".بعلى أحبائه، أدى بدوره إلى اعتراف العديد منهم 
جاءت جماعة من البابيين للتحدث مع أشرف عقب رجوعه من أدرنة بقليل. كانوا ممن أضلهم 

ى. سأل أحدهم أشرف عن مقام ميرزا يحيى. أجابه ببساطة أن حضرة بهاءهللا هو شمس ميرزا يحي
الحقيقة المشرقة الساطعة ببهائه، بينما ميرزا يحيى كغمامة غليظة قاتمة أمامها. بهذه الكلمات 

 البسيطة فصل بين المعرضين المنكرين وبين أتباع حضرة بهاءهللا المخلصين في زنجان.
 امن أبو بصير الذي سيرتبط اسمه دوم   اكبير   اف في خدماته التبليغية دعم  تلقى السيد أشر 

آقا نقد علي وكان أبوه، الحاج محمد حسين، ممن استشهد في  اباسمه. كان اسم أبو بصير سابق  
لكنه ُوهب من العقل الراجح ما جعل حضرة بهاءهللا يهبه  املحمة زنجان. ُولد آقا نقد علي ضرير  

في زنجان. وعندما تبين ألسرته اعتناقه  اكان من أكثر أتباع حضرة بهاءهللا ثبات  لقب "بصير". 
 دعوة حضرة بهاءهللا

                                                        

ةة اكةةان ورقةةاء شةةاعر   (1) تاليةةة. تةةزوج  صةةحاب حضةةرة بهةةاءهللا المقةةربين. سةةنعرض لحياتةةه فةةي مجلةةداتأوأحةةد  امرموق 
 ورقاء ابنة الحاج إيمان. لكن أبناء ورقاء كانوا من زواج آخر.
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وقيامه على التبليغ بنشاط طردوه من المنزل. بعد ذلك الحدث ذهب أبو بصير ليعيش مع السيد 
مان، زوج أخت بزواج أبو بصير من أخت الحاج إي اأشرف. ثم ازدادت الرابطة الروحية بينهما وثوق  

السيد أشرف، واستقر في ذلك المنزل بصفة دائمة. بالرغم من فقدانه البصر، كان ألبو بصير 
قابليات ذهنية عظيمة. فقد الحظ الكثير من آيات القرآن الكريم واألحاديث، وكان له من عمق 

 الفهم لمعانيها ما جعل أكثر من طالب من طالب الشريعة يبتغون االستنارة به.
، في مجال ترويج أمر حضرة بهاءهللا رت نشاطات أشرف وأبو بصير وآخرين غيرهماأثا

الملحمة الدامية، منذ عقدين من الزمن في زنجان حيث حارب فيها  امخاوف عدو ما زال يذكر جيد  
ُقتلوا في سبيل عقيدتهم بشجاعة وبطولة. إن مشاعر العداء ونار و  رجال والنساءآالف من ال

التي بقيت خامدة كامنة لفترة ما، بدأت اآلن تتأجج وتتوقد من جديد مهددة  البغض والتعصب،
بإهالك خيرة النفوس النشطة من األتباع المتفانين لدين ُبعث من جديد. فأصدر العلماء )رجال 

لذلك صدرت  نتيجةبصير وأشرف وسلموها لحاكم زنجان للتنفيذ.  والدين( فتوى بقتل كل من أب
ه ما لم يرتدا وينكرا عقيدتهما فسينفذ فيهما حكم الموت. بناء عليه، ُقبض عليهما أوامر تخطرهما بأن

من عمل ذلك قام  ال  واقتيد أبو بصير إلى مجلس من العلماء حيث طلب منه إنكار دينه. وبد
بالحديث عن أمر حضرة بهاءهللا بمنتهى البالغة وأثبت أحقيته على أنه رسالة إلهية. لكن تلك 

 فإنها ألهبت غضب الفقهاء الذين طالبوا دون تردد بإعدامه. اإن حققت شيئ  جريئة الالمواجهة 
 اسراي الحكومة وقام بقطع رأسه بينما كان راكع  العام أمام ميدان الساق الجالد أبو بصير إلى 

ونساء، احتشدوا لرؤيته وهو ُيقتل. في أثناء ذلك المشهد  ال  يصلي، وآالف المواطنين من حوله، رجا
دامي، كان السيد أشرف في السجن يتعرض للتعذيب القاسي. مع ذلك كان هناك من سعى إلنقاذ ال

لى كثير ع احياته، ومنهم السيد عبد الواسع، إمام الجمعة في المدينة وأحد أقربائه، ذلك لكونه عزيز  
وا في تحقيق من الناس لصفاته الممتازة وسيرته الحسنة. حاولوا جاهدين إقناعه باإلنكار وعندما فشل

 غايتهم أرسلوا من ُيحضر والدته عسى أن تفلح في حمله على اإلنكار.
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أجرى الدم من تحت أظفاره، ثم  اوتعالت أصوات العلماء مطالبة بقتل أشرف. فُضرب ضرب  
أخذوه إلى نفس الميدان الذي ما زال جسد أبو بصير مسجى  تحت أنظار المتفرجين. حالما رأى 

لرأس اندفع نحوه وأحاطه بذراعيه. وصلت أم  أشرف وابنها ملطخ بالدم. جسد صاحبه مبتور ا
ويروي أحد أقرباء أسرة أشرف بأنها اندفعت نحوه، وطوقته بذراعيها، ثم قبلت وجنتيه، ومسحت عن 

عندها، وحثته من جديد أال  يبيع  اوجهه العرق والدم، وأخذت غطاء رأسه الملطخ بالدم ليبقى تذكار  
إني ’لوجه مع ولدها:  اين لقاء أيام معدودة لحياة زائلة. هتفت أمه عندما أتوا بها وجه  إيمانه الثم

نهم من أن  أبرأ إلى هللا أن تكون ولدي إذا كان قلبك يميل إلى مثل هذه الوساوس الشريرة وتمك 
 (1‘)يصدوك عن الحق.

حظي بشرف لقاء ولو أن أم ه ناشدته ألن يستقيم في إخالصه ألمر هللا، فإن أشرف، الذي 
حضرة بهاءهللا مرتين، كان بنفسه قلعة من اإليمان منيعة. إذ بلغ من اإليقان في عقيدته درجة ال 

 يستطيع فيها مجرد التفكير في التذبذب أو التراجع.
بينما تجم ع حوله أصدقاؤه يضغطون عليه بإلحاح، يروى أن إمام الجمعة آنف الذكر اقترب 

بصوت عال وهو  ابضع كلمات في أذنه ثم تقدم نحو الجماهير معلن  من أشرف واحتضنه، وهمس ب
عن لسان أشرف مفاده أن األخير قد أنكر عقيدته وال ينبغي بعد  اكاذب   اعلى المنصة المرتفعة بيان  

ا لم   ا. حالما سمع ذلك اإلعالن الكاذب، رفع أشرف يديه وهتف بأعلى صوته استنكار  ااعتباره بهائي  
ه لحضرة بهاءهللا بفي ح اعقيدته. وهكذا ظل مستقيم   ابأنه لم ولن ينكر أبد   ااس مؤكد  أُعلن على الن

جسد أبو بصير  احتى تقدم الجالد نحوه وسدد له طعنة قاتلة. بعد ذلك قطع رأسه بينما كان مطوق  
 بذراعيه.

 يروي النبيل ما يلي بخصوص أشرف وأمه:
 

لنصيحة والدته. ومع مشاهدتها آالم وأعمال  وقابل أشرف موته بكل سكون واطمئنان باتباعه
 القسوة التي تقع على ابنها فإنها لم تجزع ولم تدمع
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أدهش نفس الذين كانوا يعذبون ابنها بهذا  اعينها. وأظهرت هذه األم العجيبة شجاعة وثبات  
 لم يزل يتغلغل في قلبي’العذاب القاسي وحين نظرت إلى جثة ابنها آلخر مرة صاحت قائلة: 

ذلك القسم الذي أقسمته يوم والدتك إذ كنت محصورة في قلعة علي مردان خان وإني أبتهج 
 (3‘)اآلن أن الولد الوحيد الذي أعطانيه هللا قد حقق آمالي بالوفاء بالنذر.

 

حق أشرف وأبو بصير وآقا ميرزا محمد علي في  القد أنزل حضرة بهاءهللا لوح زيارة مشترك  
 افي سبيل حضرة بهاءهللا في مدينة زنجان. في ألواح أخرى أيض   اه أيض  الطبيب الذي فدى حيات

 أثنى على مقام أشرف وأمه. في أحدها أنزل هذه الكلمات السامية بخصوص أم أشرف وابنها:
 

أن اذكري ما ظهر من أم األشرف الذي فدى نفسه في أرض الزاء أال إنه في مقعد صدق "
 عند مقتدر قدير.

ون أن يقتلوه بالظلم أرسلوا إليه أم ه لتنصحه لعل يتوب ويت بع الذين إذا أراد المشرك
 كفروا باهلل رب العالمين.

إذا حضرت تلقاء وجه ابنها تكلمت بما ناحت به قلوب العشاق ثم أهل مأل األعلى وربك 
 على ما أقول شهيد وعليم.

لوجهه من في قالت ابني ابني أن افِد نفسك في سبيل ربك إياك أن تكفر بالذي سجد 
السموات واألرضين. يا بني  أن استقم على أمر ربك ثم أقبل إلى محبوب العالمين. عليها 

في سرادق عظمتي  اصلواتي ورحمتي وتكبيري وبهائي وإني بنفسي ألكون دية ابنها وإذ  
وكبريائي بوجه تستضئ منه الحوريات في الغرفات ثم أهل الفردوس وأهل مدائن القدس لو 

 (8)َملٌك كريٌم." د يقول إن هذا إال  يراه أح
 

 في "لوح ابن الذئب"، يشير حضرة بهاءهللا إلى أشرف وأمه بهذه الكلمات:
 

لتنصح ابنها  أم أشرفالزنجاني، إذ أحضروا  أشرفوالسيد  جناب أبو بصير"تفكروا في 
 (9.")إلى أن فاز بالشهادة الكبرى ولكنها رغ بته 
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 "لوح أشرف"
 

"لوح بحقه معروف في بالعربية  اأشرف في أدرنة، أنزل حضرة بهاءهللا لوح  لم ا كان السيد 
يبدو من محتواه أن هذا اللوح قد  (1)ة.ليزيگمنه إلى اإلن اة شوقي أفندي جزء  أشرف". ترجم حضر 

نه  نزل بعد محاولة ميرزا يحيى النيل من حياة حضرة بهاءهللا. يدعو فيه أشرف ليشكر هللا إذ مك 
قائه ورؤية بهائه. يأمره أن يأخذ اللوح معه عند عودته لموطنه ويشارك به الذين آمنوا من الفوز بل

بأمره. يشير عليه بأن يخبر المؤمنين بمصائبه التي سببتها أيدي الخائنين، وأن ينقل إليهم بشائر 
 إعالن ظهوره. ويحث المؤمنين المخلصين على القيام على نصرة أمره، ويشير عليهم بأن يجودوا

على الذين يؤمنون باهلل كما يجود المطر على األرض، ويحذرهم أال  يتأثروا بمفتريات أتباع ميرزا 
يحيى، أولئك الذين عادوا هللا، وأنكروا برهانه وأظهروا من العناد والصلف ما جعلهم يقفون في 

 وجهه ويتآمرون على حياته.
 ذه الكلمات:"البيان" في "لوح أشرف" به أتباعيعاتب حضرة بهاءهللا 

 

ولكن أكمه البيان تاهلل لن يعرف الشمس وال أثرها وضياءها ولو تطلع في مقابلة عينه  "...
 في كل حين.

قل يا مأل البيان إن ا اختصصناكم لعرفان نفسنا بين العالمين. وقربناكم إلى شاطئ  
بأنه ال إله إال  األيمن عن يمين بقعة الفردوس المقام الذي فيه تنطق النار على كل األلحان 

ة يأنا العلي العظيم. إياكم أن تحجبوا أنفسكم عن هذه الشمس التي استضائت عن أفق مش
. أن افتحوا أبصاركم لتشهدوها بعيونكم وال  ربكم الرحمن بالضياء الذي أحاط كل صغيرٍّ وكبيرٍّ

أللواح على إال  وسعها وكذلك نزل في كل ا اتعلقوا أبصاركم بذي بصرٍّ ألن هللا ما كلف نفس  
 (4)"..ين والمرسلين.يالنب

 

 ِقدمجمال ال". فيعلن بأن "دمالقِ "لسان  يدعو حضرة بهاءهللا في هذا اللوح أشرف لالستماع إلى
 قد تجل ى على كل األشياء بكل األسماء في هذه األيام المقدس

                                                        

 .38انظر "منتخبات من آثار حضرة بهاءهللا"، المقتطف رقم  (1)
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لحبه  اوخالص  في أمر ربك  افاسع في نفسك بأن تكون محسن  : "ال  متفضه ينصحو ". العزيز المنيع
 ".ليجعلك من أسمائه الحسنى

لو "يتضمن "لوح أشرف" عبارة هامة بخصوص قوة أثر الدعاء المنزه عن الهوى. فيصرح بأن 
عن اإلشارات إلى شطر الرجاء من مليك األسماء ويسألن ه  اُيرفع اليوم أيادي كل الممكنات خالص  

إن مفتاح  احق   "...أن يرجُعن  أياديهم إليهمخزائن السموات واألرض ليعطين هم بفضله العميم قبل 
الولوج في هذا الفضل المكنوز يكمن في كلمة "االنقطاع". يتبي ن من دراسة اآلثار المباركة بأنه ما 
لم يصل اإلنسان إلى حالة العبودية الصرفة التي يفنى فيها عن نفسه وال يكون له مراد إال  ما أراده 

 المرتبة العليا. هللا، فإنه لن يعرج إلى هذه
إن أكثر الصلوات نقاء ما تنز هت عن الهوى. فبها تتنزل بركات السماء على الروح، ومع ذلك 

هون فإن لبني البشر حاجات متعددة في هذه الدنيا سواء حين الشدة أو األلم أو الحزن، فإنهم يتوج  
أدعية ومناجاة مخصوصة  إلى هللا سائلين العون. لذلك أنزل كل من حضرة الباب وحضرة بهاءهللا

-لمختلف المناسبات والحاجات، يتلوها الشخص عند الضرورة. إن كان ال بد لإلنسان من رغبة 
فينبغي لدعائه أن يكون بحيث يعل ق نهاية أمره برضاء هللا.  -وهذا شئ طبيعي لدى كل شخص

يه من قيمة وأهمية، ذلك ألن أية رغبة أو أمنية أخرى، وإن كانت خدمة ألمر هللا، على ما هي عل
سوف ال تؤد ي بالضرورة إلى خالصه. فقد كان هناك بعض ممن قدموا خدمات مرموقة ألمر هللا 

 بمأساة. يجدر بنا أن نتذكر هذه الكلمات لحضرة بهاءهللا: اومع ذلك انتهت حياتهم روحاني  
 

سرع إلى المأل "إذ كم من عاٍص يتوف ق حين الموت إلى جوهر اإليمان ويذوق خمرة البقاء وي
 (0األعلى. وكم من مطيٍع ومؤمٍن ينقلب حين ارتقاء الروح ويستقر في أسفل دركات النيران.")

 

على أية حال، فإن حمد هللا وثناءه من أفضل أشكال المناجاة. فمن خالله ُتفتح أبواب العناية 
 اان في نجواه خالص  ه اإلنساإللهية ويسبغ على عبده ما يشاء من قدراته وبركاته. وإذا ما توج  

 لتمجيد اسمه تعالى وثناء صفاته فإن هذا من أكثر
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األمور الطبيعية الالئقة باإلنسان والمفروض به عمله تجاه خالقه. وهو موقف أشبه ما يكون 
هه نحو الشمس. ففي الوقت الذي تنشر األخيرة طاقاتها دون تخصيص أو تمييز، بالنبات في توج  

طبيعة خلقها، ال يمكنها إال  أن تنشر أغصانها وأفنانها باتجاه الشمس. وإن لم إال  أن الشجرة، بحكم 
للغذاء قبل أن تلبي  اعلى موتها. مثال آخر هو صراخ الرضيع طلب   ال  تفعل ذلك لكان عالمة ودلي

ا إذا توقف عن طلبه الغذاء، فهو عليل ولو أن أمه قد تمده بالغذاء رغم   عنه. هذه  اأمه طلبه. أم 
القة الثنائية المتبادلة هي أساس النمو وقاعدته. على غرار ذلك فإن هللا يفيض على الكائنات الع

ه إليه متعبد   ألجل أن  امسب ح   ابمدد وعطايا ال متناهية، لكن يجب على اإلنسان بدافع ذاتي أن يتوج 
ر في عمل ذلك، يصبح محروم   في الكلمات يؤكد ذلك حضرة بهاءهللا  .اروحي   ايفوز بها. إذا قص 

 :ال  المكنونة إذ يتفضل قائ
 

 يا ابن الوجود" 
 (49")فاعرف يا عبد. اأحببني ألحبك إن لم تحبني لن أحبك أبد   

 

إن عالمة الحياة الروحانية الحقة في اإلنسان هي حنينه إلى هللا وشوقه لعبادته وتمجيده. ولنا 
ال إذ إن معظم مناجاتهم وأدعيتهم خير أسوة بكل من حضرة الباب وحضرة بهاءهللا في هذا المج

ت، بينما تخضع بحال فقرفي حمد هللا وثنائه. هذه األدعية تبعث في الروح مشاعر نكران الذات وال
 الذات لقوة هللا ومجده اللذين يصبحان األثر المحرك لهدايتها وإمدادها طوال حياتها.

 ال  ه إلى هللا مرت  من كل هوى ويتوج  إن القوة التي يمكن أن تتول د في قلب المؤمن عندما يتحرر 
ُصُر اإلنسان عن إدراكها. يكفي القول بأنها هي التي استمد منها العديد من  حمده وتمجيده، َيق 
تهم واستقامتهم. يليق في هذا المقام االستشهاد بإحدى مناجاة حضرة بهاءهللا في  أبطال األمر قو 

 تسبيح هللا وتعظيمه:
 

كيف أذكرك بعد الذي أيقنت بأن ألسن العارفين كل ت عن ذكرك  "سبحانك اللهم يا إلهي
 وثنائك وُمنعت طيوُر أفئدة المشتاقين عن الصعود إلى سماء عزك وعرفانك.
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لو أقول يا إلهي بأنك أنت عارٌف أشاهد بأن مظاهر العرفان قد ُخلقت بأمرك. ولو أقول  
تت بإ رادتك. وإن قلت بأنك أنت الفرد أالحظ بأنك أنت حكيٌم أشاهد بأن مطالع الحكمة قد ذو 

بأن حقايق التفريد قد ُبعثت بإنشائك. وإن قلت أنك أنت العليم أشاهد بأن جواهر العلم قد 
 حققت بمشي تك وظهرت بإبداعك.

فسبحانك سبحانك من أن تشير بذكرٍّ أو توصف بثناءٍّ أو بإشارةٍّ ألن كل ذلك لم يكن إال  
عك وكلما يذكرك الذاكرون أو يعرج إلى هواء عرفانك وصف خلقك وُبعث بأمرك واخترا

العارفون يرجعن  إلى النقطة التي خضعت لسلطانك وسجدت لجمالك وذ وتت بحركةٍّ من 
 قلمك.

بل استغفرك يا إلهي عن ذلك ألن بذلك يثبت النسبة بين حقايق الموجودات وبين قلم 
ألن كل النسبة مقطوعة عن  أمرك فسبحانك سبحانك من ذكر نسبتهم إلى ما ُينسب إليك

 شجرة أمرك وكل السبل ممنوعة عن مظهر نفسك ومطلع جمالك.
فسبحانك سبحانك من أن ُتذكر بذكرٍّ أو ُتوصف بوصفٍّ أو ُتثنى بثناءٍّ وكلما أمرت به 
عبادك من بدايع ذكرك وجواهر ثنائك هذا من فضلك عليهم ليصعدن  بذلك إلى مقر الذي 

 ان أنفسهم.خلق في كينوناتهم من عرف
عن وصف ما دونك وذكر ما سواك وتكون بمثل ما كنت في  اوإنك لم تزل كنت مقدس  

 (44)أنت المتعالي المقتدر المقدس العليم." أزل اآلزال. ال إله إال  
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 ﴿44 ﴾ 
 

 بعض األلواح الهامة
 
 

 "سورة الدم"
 

ه إلى النبيل األعظم وتشهد عدة فقر  ات مشهورة فيه بعظمة هذا اللوح، النازل بالعربية، موج 
ظهور حضرة بهاءهللا، إضافة إلى توجيهات ونصائح للنبيل. يبدو أنه نزل في وقت كان النبيل قد 

 عاد إلى إيران بتوجيه من حضرة بهاءهللا بعد أن فاز بمحضره في أدرنة.
ه حضرُة بهاءهللا النبيَل ليعود ويجول في شتى أنحاء البالد، ويلتقي ب النفوس في هذا اللوح يوج 

المخلصة في جامعة األحباء، ويخرق حجبات األوهام التي منعتهم عن التعرف على وجه ذي 
 اأن مهمة النبيل وغيره من تالميذ حضرة بهاءهللا في هذه الفترة كانت أساس   االجالل. كما بي نا سابق  

لغل لحضرته، وأن يفر لتبليغ أمره إلى أفراد الجامعة البابية. لكنه حذ ره من معاشرة الذين يظهرون ا
 عنهم. وذلك إشارة بصفة رئيسة إلى البابيين المعرضين عن أمر هللا الذين اتبعوا ميرزا يحيى.

إن هذا النصح والتحذير باالبتعاد كلية عن الذين يعارضون صاحب األمر من داخل الجامعة 
ر الضار للعناصر لهو عنصر فريد في تاريخ الديانات. والهدف منه حماية المؤمنين من التأثي

األنانية والمغرورين والمنافقين الذين يسعون لتمزيق دين هللا وإحداث الشقاق بين صفوف أتباعه. 
في األدوار السماوية السابقة لم تكن هناك إجراءات أو تحذيرات شرعية تحمي الدين من االنقسام. 

بما يناسبهم مما أدى إلى  والذي حدث في حاالت عديدة هو أن أتباع الدين فسروا كلمات رسولهم
 قيام عدة مذاهب داخل الديانة األصلية.
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يمنع وقوع ذلك. فلم يمنح ألحد غير مركز  امحكم   الكن في هذه الدورة سن حضرة بهاءهللا تشريع  
وبي ن  (1)،ةعهده وميثاقه، حضرة عبدالبهاء، الذي عي نه واختاره، حق تفسير كلماته بسلطة مشروع

لف اثنان في ما بينهما بشأ فهمهما لموضوع في أمر هللا، فكالهما خاطئ. وهذه بجالء أنه لو اخت
 من جملة األحكام التي يقوم عليها هيكل العهد والميثاق، والتي تصون وحدة الجامعة البهائية.

مع أتباعه بشأن "من يظهره هللا". نقض ميرزا يحيى ومؤيدوه هذا  اأقام حضرة الباب عهد  
إظهار إخالصهم ووالئهم لحضرة بهاءهللا قاموا بمعارضته وسعوا بكل قواهم  عن االعهد، وعوض  

لمظاهر هللا السابقين، لم يسمح حضرة بهاءهللا لهذه العناصر السامة  التقويض أمر هللا. وخالف  
 (2)م.بالبقاء داخل هيكل األمر وإفساده. فطرحهم خارج جامعة األحباء ومنع أتباعه من معاشرته

ه إلى حضرة مع أتباعه بأنه ينبغي عليهم، بعد صعوده، التوج   اهاءهللا عهد  أبرم حضرة ب
عبدالبهاء. أم ا الذين نقضوا هذا العهد وقاموا ضد مركزه، كانوا ما زالوا يعتبرون أنفسهم بهائيين. 
لكن حضرة عبدالبهاء، إقتداء بسيرة حضرة بهاءهللا، لفظ أولئك العناصر الخبيثة من وسط الجامعة، 

ر أمر هللا من تلويثهم، وحذ ر المؤمنين بأن يجتنبوهم من أجل حفظ أنفسهم.وب  ذلك طه 
( بأن بعض الناس ممن فازوا باإليمان واليقين 4يصرح حضرة عبدالبهاء في أحد األلواح)

وقاموا على خدمة أمر هللا وتبليغه، انتهوا إلى حال من االضطراب والخيبة. سبب هذا أنهم عصوا 
وا المشركين. فقد نصح حضرة بهاءهللا أتباعه بوضوح بأن يجتنبوا معاشرة األشرار. أوامره وعاشر 

 وفي "الكلمات المكنونة" يوصي بما يلي:

                                                        

 المقصود. إياه نفس حق التفسير ألمر هللا، مخوال   اشوقي أفندي ولي  حضرة حضرة عبدالبهاء عي ن وبدوره  (1)

 .839-831، 411-458انظر المجلد األول، الصفحات  (2)
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 "حذار يا ابن التراب 
ل نور الروح بنار الحسبان.")  (8ال تألف األشرار وال تأنس إليهم فإن مجالسة األشرار تبد 

 

 يصرح حضرة عبدالبهاء في أحد ألواحه:
 

"باختصار فإن المقصود هو هذا: إن عبدالبهاء عطوف للغاية، لكن عندما أجد أن الداء )لدى 
عين( هو الجذام، فما عساي أن أفعل؟ مثلما يجب عمله في األمراض الجسمانية  بعض المد 
اء لمنع العدوى ثم تطبيق قوانين حفظ الصحة ألن  من قبيل عزل المصابين عن األصح 

سمانية تقضي على البنيان البشري، كذلك يجب حفظ النفوس المباركة األمراض السارية الج
وصيانتها من الروائح الكريهة واألمراض الروحانية المهلكة، وإال فسيصبح النقض، كالطاعون، 

 (5وُيهلك الجميع.") اوباء  ساري  
 

هم فترة والية حضرة شوقي أفندي. لكن أولئك الذين رفعوا رؤوس خالل وقعت أحداث مماثلة
إلثارة الفتن والشقاق داخل األمر ُطرحوا خارجه، كأسالفهم، وهلكوا واندثروا. إن مبدأ تطهير 

على وحدتها ونقاء أمر هللا، كان من األمور ذات  االجامعة من هذا التأثير الضار للناقضين، حفاظ  
 األهمية القصوى في الماضي وسيبقى كذلك في المستقبل.

كن بين الناس كتالل "، "بأخالقي اكن متخل ق  بهاءهللا النبيَل بأن " في "سورة الدم" ينصح حضرةُ 
ه أيض  أن اصبر فيما يرد عليك"، "المسك لتفوح منك روائح القدس بينهم على التوكل  ا" ويحض 

ر   إياه بأن التوكل والتفويض هما من صفاته هو  اعلى هللا وتفويض أمره إليه حين الشدائد، مذك 
" كما يحث النبيل على معاشرة مظلوم حين اصطباره ألعز عند هللا عن كل عملبأن تأو ه الويؤكد "

فاقتد في كل األمور باهلل ناصرك ثم امِش بين الناس بوقاره حيثما ذهب، وينصحه: " أحباء هللا
"، وأن يتوكل على هللا في طلب وسكينته ثم بل غهم أمر موالك على قدر الذي يقدرون أن يسمعون 

 .العون والتأييد
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ي هذه السورة يسهب حضرة بهاءهللا في تبيان طبيعة ظهوره األعلى وما تعر ض له من عذاب ف
 واضطهاد على يد جيل منحرف. في ما يلي مقتطف من "سورة الدم":

 

أي رب لك الحمد على بدايع قضاياك وجوامع رزاياك مرة  أودعتني بيد النمرود ثم بيد "
علمك وأحطته بإرادتك ومرة  أودعتني في سجن الفرعون وورد علي  ما أنت أحصيته ب

فتني  االمشركين بما قصصت على أهل العماء حرف   من الرؤيا الذي ألهمتني بعلمك وعر 
بسلطانك ومرة  قطعَت رأسي بأيدي الكافرين ومرة  أرفعتني إلى الصليب بما ظهرت في الملك 

مرة  ابتليتني في أرض الط ف من جواهر أسرار عز فردانيتك وبدايع آثار سلطان صمدانيتك و 
في مملكتك إلى أن قطعوا رأسي ثم أرفعوه على السنان  ابين عبادك وفريد   ابحيث كنُت وحيد  

وداروه في كل الديار وحضروه على مقاعد المشركين ومواضع المنكرين ومرة عل قوني في 
ي وفصلوا الهواء ثم ضربوني بما عندهم من رصاص الغل والبغضاء إلى أن قطعوا أركان

جوارحي إلى أن بلغ الزمان إلى هذه األيام التي اجتمعوا المغل ون على نفسي ويتدبرون في 
كل حينٍّ بأن يدخلوا في قلوب العباد ضغني وبغضي ويمكرون في ذلك بكل ما هم عليه 
لمقتدرون... فوعزتك يا محبوبي أشكرك حينئذ في تلك الحالة وعلى كل ما ورد علي  في 

 (1)منك ومن بدايع بالياك..." اوأكون راضي  سبيل رضائك 
 

أنجز النبيل بأمانة ما أرشده إليه حضرة بهاءهللا. فجاب شتى أنحاء إيران وثب ت على اإليمان 
 من النفوس التي دخلت في ظل أمر هللا. اغفير   اعدد  

 
 سورتا الحج""
 

ة الباب، وأرسلها إلى أنزل حضرة بهاءهللا في هذه الفترة "سورة الحج" بشأن زيارة بيت حضر 
 النبيل وأمره بالذهاب إلى شيراز.

في هذه السورة يسن  حضرة بهاءهللا الشعائر الواجب اتباعها عندما يزور الحجاج بيت حضرة 
 الباب. أوعز للنبيل بالقيام بها نيابة عنه. وحينما نف ذها النبيل،
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لة تبدأ خارج المدينة وتستمر طول الطريق نح و البيت ثم داخله، لفت انتباه الكثير وهي شعائر مطو 
 من المارة بحيث عل ق بعضهم بأن الرجل ال محالة فقد صوابه!

بعد قيامه بتنفيذ تعليمات حضرة بهاءهللا في شيراز، تسل م النبيل لوح زيارة آخر هو "سورة 
نته ه إلى تلك المدينة إلجراء الحج" الخاصة ببيت حضرة بهاءهللا في بغداد، وأمر بالتوج   ما تضم 

السورة من شعائر نيابة عن حضرته. قام النبيل، مرة أخرى، وأتم  تلك المهمة بنجاح وتفان وحماس 
 رغم أنظار المجتمع الفضولية من حوله.

ثب ت حضرة بهاءهللا هذه الشعائر المقدسة فيما بعد في "الكتاب األقدس" وسيجري تنفيذها في 
ل األحوال بنحو جذر المستقبل عند استتباب أمر هللا في األ  (1)ي.رض وتبد 

 
 حكاية البلبل والغراب

 

حوالي الوقت الذي ُطرد فيه أتباع ميرزا يحيى خارج جامعة االسم األعظم، أنزل حضرة 
بالفارسية ُمصاغا بعبارات الرمز والتشبيه. يصف فيه حقيقة العالقة بين حضرة  ابديع   ابهاءهللا لوح  

ضرة بهاءهللا في هذا اللوح لنفسه بوردة معنوية نابتة في جنة بهاءهللا وميرزا يحيى. يرمز ح
للمجيء والفوز بوصال جمال  -وهي معشوقة البلبل-( تنادي الوردة على محبوبها 3الفردوس.)

 المحبوب الباقي األبدي.
تقترب من الوردة بعد ذلك مجموعة من طيور شبيهة بالعندليب، دون أن تنجذب بعطرها أو 

عي الطيور بأن سحر جمالها. يت لو ذلك حوار بين الطرفين في منتهى الروعة واإلثارة الروحية. تد 
تلك لم تكن وردة حقيقية إذ إنهم على معرفة باألوراد األخرى، وألنها )الوردة( تنبت في حديقة 
رهم بأن ليس هناك سوى وردة واحدة،  أخرى. تحاول الوردة بلغة الود  الصافي مخاطبة قلوبهم وتذك 

مرة في مصر، وفي وقت آخر في أورشليم والجليل، وفي عصر تال برزت في الحجاز من  ظهرت
 جزيرة العرب، ثم في شيراز واآلن قد تفت ح جمالها في أدرنة. ثم

                                                        

 .888-881انظر المجلد األول، الصفحات  (1)
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تلومهم من أجل حصر محبتهم في محيط الطبيعة بدال من النظر إلى الحبيب الحقيقي، وتصفهم 
 .بأنهم مظاهر الشر ولكن في شكل بالبل فقط

عي   (1)متمضي الوردة في حوارها وتقص عليهم حكاية: تبدأ بتشبيههم بالبو   االذي جادل مرة مد 
من تغريد العندليب. في تحديه لذلك االدعاء، طالب البلبل  ابأن نعيق الغراب كان أعذب نغم  

مات بالدليل ودعا البوم لتحري الحقيقة باالستماع لنغمة كل من الطيرين عسى أن تمي ز مليح نغ
من وسط حديقة األوراد طرق سمعي ’الطير الفردوسي من نعيق الغراب. لكن البوم رفض وقال: 

غناء طير، وعندما استعلمت عن مصدره، قيل لي إنه صوت الغراب، وتصادف أنه في ذات 
 ‘من تلك الحديقة فاتضح لي من كان صاحب الصوت. ايطير قادم   االوقت رأيت غراب  

وألثبت ذلك يمكنني اآلن أن أغن ي مثل ذلك ’قال العندليب للبوم، ، ‘لكن ذلك كان صوتي’
إذ إني رأيت الغراب وأكد لي ’، أجاب البوم، ‘ال رغبة لي لسماع نغمك‘ ’النغم أو أجمل منه.

اآلخرون بأن الصوت من داخل الحديقة كان صوته. ولو كان هذا النغم السماوي منك، فكيف كنت 
كرهني ’، أجاب العندليب، ‘بسبب جمالي‘ ’تصل إليهم شهرتك؟عن أنظار الناس ولم  امخفي  

ا ذوو األفئدة باسم الغراب. أم   اأعدائي. بل اعتزموا إنهاء حياتي، ولهذا السبب ُنشرت نغماتي بعيد  
 (2).‘الطاهرة واآلذان المقدسة فاستطاعوا أن يمي زوا صوت العندليب الحقيقي من صوت الغراب

                                                        

 يرمز البوم في األدبين الفارسي والعربي للقدر المشؤوم والخراب. (1)

ل والبةوم هةذه بوضةوح إلةى حضةرة بهةاءهللا وميةرزا يحيةى علةى التةوالي. فمةن أجةل حمايةة حضةرة تشير قصة البلب (2)
ةة الهتمةةام ومراقبةةةة  للطائفةةةة البابيةةة تحةةويال   ابهةةاءهللا مةةن كيةةد عةةةدو لةةدود، عةةي ن حضةةرة البةةةاب ميةةرزا يحيةةى رئيس 

ةر  لةه القيةام بتوجيةه شةؤون الجمهور لحضرة بهةاءهللا وفةي الوقةت ذاتةه مةن أجةل مةنح حضةرة بهةاءهللا واسةطة تيس 
وقةةت إعةةةالن مقةةام ظهةةةوره للمةةأل. )انظةةةر "مقالةةةة البةةابيين دون أن يبةةةرز دوره الشخصةةي أثنةةةاء ذلةةك حتةةةى يحةةةين 

(. بقةةةي حضةةةرة 39-33والمجلةةةد األول، الصةةةفحات  مةةةن هةةةذا المجلةةةد؛ 815؛ والصةةةفحة 81سةةةائح"، الصةةةفحة 
على ميرزا يحيى الةذي قةام بةدوره وحمةل بأمانةة مةا  بهاءهللا مدة طويلة يقوم بذلك الدور فيملي مختلف التعليمات

ُكلف بنقله إلةى الجامعةة )البابيةة( أصةالة عةن نفسةه. لكةن خيانتةه لحضةرة بهةاءهللا بةدأت عنةدما وقةع تحةت تةأثير 
 سيئ السمعة والصيت، السيد محمد اإلصفهاني في العراق.
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 صورة
 
 

 النهري ميرزا محمد علي 
 من المؤمنين المخلصين األوائل

 أصبحت ابنته منيرة خانم حرم حضرة عبدالبهاء
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 صورة
 
 

 ميرزا علي السي اح
 من خدام حضرة الباب، كان قد أفلح في زيارة قلعة الشيخ الطبرسي

 من قبل حضرته. انضم فيما بعد إلى جماعة المؤمنين األوفياء لحضرة بهاءهللا، امبعوث  
 من البهائيين إلى قبرص وكان ممن نفي
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هنا تنتهي قصة البوم، بينما تستمر الوردة في حوارها مع الطيور المتشبهة بالبالبل. تقول لهم  
حون أوهامهم على األدلة والحجج الوافية التي تساند ادعاء  ابأنهم أيض   من نفس طبيعة البوم إذ يرج 

د الحقيقي من عطره وجماله وليس بما عرفوه المحبوب المتجلي بجمال الورد. ثم تدعوهم لتمييز الور 
جميل  (1)لوما عندهم من معايير. بينما تصل هذه النصائح إلى ذروتها، يدخل إلى الحديقة بلب

بنغم مليح. سرعان ما ينجذب بسحر جمال الوردة ويبدأ بالطواف حولها. ثم يخاطب  امصدح  
شبهون البالبل، لكن بمعاشرتكم الغراب قد تعل متم ت اولو أنكم ظاهري  : ’ال  الطيور الشبيهة بالعنادل قائ

إن هذه الوردة الفردوسية لهي محبوبة : ’ال  بعد ذلك أشار إلى الوردة قائ‘ طرقه، واكتسبتم صفاته.
بالبل الجنة ومعبودتهم، وهذه الحديقة مأواهم. إنها ليست مأوى طيور الفناء. األجدر بكم أن تخلوا 

 (2).‘المكان وترحلوا
ه حضرة بهاءهللا بالنصح ألتباعه لكي يشدوا أزورهم في خدمة ربهم للغة الرمزية يتوج  بهذه ا

بأن يزينوا أنفسهم بطراز األعمال المنزهة  اوحماية أمر هللا من فساد الخائنين. يشير عليهم أيض  
ن واألخالق الحميدة، ويؤكد لهم بأنه من خالل حياة فاضلة فقط يمكنهم نصرة أمر هللا وحمايته م

 هجمات األعداء.
في ألواح ال حصر لها حض حضرة بهاءهللا المؤمنين على استقامة الخلق، والصدق واإليمان 
والقداسة واألعمال النبيلة. وفي إحداها يدعو أحباءه للقيام بمساعدته بأن يعيشوا حياة قدسية. فيما 

 يلي بعض وصاياه:
 

تراب إلى أوج األفالك ويحطم كل قيٍد ويبعث كل له من القدرة ما يرفع ال اواحد   اطاهر   ال  "إن عم
 قوٍة من جديد...

إن ناصر الحق ومعينه  يا حزب هللاقل يا حزب هللا التقديس التقديس. التقوى التقوى... 
 وجنوده، كما جاء في الزبر واأللواح، بمثابة الشمس الظاهرة

                                                        

 .اا مقامه حق  يرمز هذا إلى أحد أتباع حضرة بهاءهللا المخلصين الذين عرفو  (1)

 هذه إشارة إلى أتباع ميرزا يحيى الذين ُطردوا خارج جامعة المؤمنين. (2)
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 اليومالمرضية. كل نفس قامت  الالئحة، وهذه الجنود كانت وال تزال األعمال الطيبة واألخالق
ستظهر آثارها  هلل وفي سبيل هللااألخالق والتقوى وقامت على الخدمة  بجنودعلى نصرة هللا 

 (8في األشطار ظاهرة  باهرة ...")
 

يحذ ر حضرة بهاءهللا في هذا اللوح أتباعه من أن يجلبوا بسوء أفعالهم الخزي ألمر هللا. يزيد 
ه إليه وسوف يعمل في صالح أعداء بأن أي ذنب يقتر  امبي ن   فونه سيكون بمثابة عذاب شديد موج 

 أمر هللا.
إن دراسة آثار األمر المباركة قد أثبتت بجالء على أن ما تحم له حضرة بهاءهللا من عذاب 

ب واتبعوا كان قد أتى معظمه وأشده من فئتين: األولى، أولئك الذين خانوه، ونقضوا عهد حضرة البا
ه الذين بأعمالهم الفاسدة شوهوا سمعة أمر هللا أمام حضرت ، واألخرى، بعض أتباعميرزا يحيى

 من الكرب واأللم. االناس، وسببوا لحضرته كثير  
 في أحد ألواحه يكشف عن مكنون قلبه بهذه الكلمات: 

 

"ليس حزني سجني وال ذلتي ابتالئي بين أيدي األعداء لعمري إنها عز قد جعلها هللا طراز 
بذلتي ظهرت عزة الكائنات وبابتالئي أشرقت شمس العدل على  إن أنتم من العارفين.نفسه 

 بل حزني من الذين يرتكبون الفحشاء وينسبون أنفسهم إلى هللا العزيز الحميد. العالمين.
ينبغي ألهل البهاء أن ينقطعوا عم ن على األرض كلها على شأن يجدن  أهل الفردوس 

ويرون أهل األكوان في وجوههم نضرة الرحمن أال إنهم من نفحات التقديس من قميصهم 
المقربين. أولئك عباد بهم يظهر التقديس في البالد وتنتشر آثار هللا العزيز الحكيم. إن 

".  (9)الذين ضي عوا األمر بما اتبعوا أهوائهم إنهم في ضاللٍّ مبينٍّ
 

 وفي موضع آخر:
 

ل أحبائي الذين ينسبون أنفسهم إلينا ليس ذلتي سجني لعمري إنه عز لي بل الذلة عم"
 (4")ويت بعون الشيطان في أعمالهم أال إنهم من الخاسرين.
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 "لوح نصير"
 

الحاج محمد نصير، من أهالي قزوين. إن القسم األكبر من هذا في حق نزل "لوح نصير" 
ل نسبي   منه إلى  اصغير   ا، قد نزل بالفارسية. وقد ترجم حضرة شوقي أفندي مقطع  االلوح، المطو 

 (1)."بهاءهللا تآثار حضر  از يليزية ضمن كتاب "منتخباتگاإلن
لدى إخوانه المواطنين لحين اعتناقه  اله مكانة محترمة جد   امعروف   اكان الحاج نصير تاجر  

الدين البابي. منذ ذلك الوقت بدأت تنهال عليه االضطهادات ومعارضة الناس المريرة له. كان قد 
حضرة الباب رسالة سماوية وذلك عندما التقى بالمال  جليل األرومي، أحد حروف اعترف بأن دعوة 

روى أنه عندما أقر الحاج نصير بأحقية دعوة حضرة الباب، حذ ره المال  جليل بأن وي (2).الحي  
 افي هذا اليوم، إذ ليس بوسعه االدعاء بأنه بابي ما لم يكن مستعد   امجرد اعترافه ذاك ليس كافي  

 افي سبيل هللا إذا قام األعداء ضده. فطلب إليه الذهاب إلى منزله والتفكير ملي   ابحياته طوع   للفداء
للتأكد من أن إيمانه كان من العمق والقوة بحيث سيث بته أمام التعذيب واالستشهاد. فإن كان كذلك 

في  امستغرق   فهو بابي، وإال  فلن يكون. استجاب الحاج نصير لطلب المال  جليل وسهر الليل كله
للتضحية  اعند الفجر شعر بأنه يمتلك من اإليمان واالنقطاع ما جعله مستعد  و الصالة والتأمل. 

من الحماس والتوهج جديدة . فبين عشية وضحاها توقدت في أعماقه شعلة هبحياته في سبيل محبوب
 استمرت تمده طوال حياته المليئة باألحداث.

لهجمةةةةات الغوغةةةةاء  اك عنةةةةدما وقةةةةع الحةةةةاج نصةةةةير هةةةةدف  سةةةةرعان مةةةةا بةةةةدأت االضةةةةطهادات، وذلةةةة 
 إليهةةا. لكنةه عةةاد امؤقت ةة مدينتةهالمتعطشةين للةةدماء فةي قةةزوين. فنهبةةوا كافةة ممتلكاتةةه وأرغةم علةةى تةةرك 

تشةةةرف بعةةد هةةةدوء الحةةةال. مةةن هنةةةاك، وتلبيةةةة لتوجيةةةه تل قةةاه مةةةن حضةةةرة البةةةاب، غةةادر إلةةةى خراسةةةان. 
 افي مؤتمر بدشت حيث، استناد   ةشاركالمب

                                                        

 .93، 35الفقرتان  (1)

 "مطالع األنوار". انظر معلوماتمزيد من الل (2)
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ل بعةةض المةؤمنين، عمةةل كحةارس عنةةد مةدخل الحديقةةة المخصصةة إلقامةةة حضةرة بهةةاءهللا. مةةن اقةو أل
ة  (1)ي.طبرسةةالقلعةةة الشةيخ  عةن ديةةنهم فةي يندافعه إلةةى مازنةدران وانضةةم إلةى المةةؤمنين المةبدشةت توج 

ن كمةةا تشةةير سةةجالت التةةاريخ، ُذبةةح هنةةاك مئةةات مةةن رفاقةةه المةةؤمنين لكةةن يةةد القةةدرة اإللهيةةة شةةاءت أ
نته من تقديم خدمات أخرى ألمر هللا.  تحفظ الحاج نصير ومك 

رجع إلى قزوين وزاول مهنته من جديد، لكن سرعان ما عصفت بالمؤمنين زوبعة اضطهاد 
مما عر ض البابيين لموجة  (2)م4438أخرى إثر محاولة االعتداء على حياة ناصر الدين شاه عام 

ج نصير وأودع السجن في قزوين. لكنه بعد فترة أفرج عنه. عارمة من العداء والتنكيل. فاعتقل الحا
ا خرج منه وجد أن كل ممتلكاته قد نهبت.  وسجن مرة أخرى في سجن طهران وقي د بالسالسل. لم 

وتعاونه، تمكن الحاج نصير من كسب عيشه رغم كثير  (3)رومن خالل مساعدة الشيخ كاظم سمند
 ر لنقل سكناه إلى مدينة رشت.من المضايقات من قبل األعداء، لكنه اضط

حضرة بهاءهللا في عكاء. كان بصحبته في زيارته تلك  محضرأم ا تاج فخر حياته فكان فوزه ب
الشيخ كاظم آنف الذكر. فأغدق عليه حضرة بهاءهللا عطاياه وأكد له عناياته ورضاءه. قضى 

به األعداء في السجن مرة  بتبليغ أمر هللا ليل نهار. ألقى ال  أواخر حياته في مدينة رشت منشغ
أخرى. وفي تلك السن المتقدمة، وقد القى ما القى من اضطهاد وعذاب، لم يحتمل مشاق حياة 

ه 4599في سجن رشت سنة  االسجن فعرجت روحه إلى ملكوت المحبوب األعلى. فمات شهيد  
 م(.4445)

م، بمن فيهم األطفال، ه العديد منهعندما وصل نبأ موت الحاج نصير إلى أعداء أمر هللا توج  
 نحو جثته ورشقوها بالحجارة. وما أن نقل جثمانه إلى منزله حتى

                                                        

 .انظر "مطالع األنوار" لمزيد من التفاصيل. (1)

 انظر "مطالع األنوار". (2)

 إلى المزيد عن حياته في المجلد الثالث.أحد حواريي حضرة بهاءهللا. سنعرض  (3)
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. ال يمكن وصف مشاعر الرعب ة قطع أوصالهبني  اقتحمه بعض الهمج الرعاع وهجموا على جسده 
أسرته ومحبيه وقد وقفوا عاجزين يشاهدون ما يقترفه الغوغاء من المتعصبين  اأحاط نذيلالوالفزع 

اة. فقد قطعوا أنف الحاج نصير وقلعوا عينيه قبل أن يتدخل الجيران ويمنعوهم عن االستمرار، القس
 والذين حملوا الجثمان بنحو مهين وألقوا به في فرن مهجور لصنع اآلجر وغطوه بالحجارة.

للحاج نصير الستقامته على أمر هللا، إضافة إلى لوح زيارة  اأنزل حضرة بهاءهللا رثاء وه اج  
 حقه. فيشير إلى ذكراه في "لوح ابن الذئب" بهذه الكلمات:في ص خا

 

التسليم.  أفق سماءمن  امشرق   انور   في الحقيقة ومن جملتهم حضرة الحاج نصير الذي كان"
بحيث بكى الغرباء وناحوا وقاموا  اوبعد استشهاده قلعوا عينيه وقطعوا رأسه وبلغ الظلم مقام  

 (0له.")بالسر على إعانة زوجته وأطفا
 

ل "لوح نصير" في أدرنة استجابة اللتماس من الحاج نصير بشأن توضيح مركز ميرزا ينز تكان 
يحيى. فما زال يحاول لفترة من الزمن االهتداء لمعرفة هذه الحالة الغامضة واكتشاف مقام حضرة 

 ا التماس  بهاءهللا. لم ا وصلته أنباء عصيان ميرزا يحيى في أدرنة، كتب يعرض على حضرة بهاءهللا
باالستنارة حول الموضوع. في هذا اللوح يكشف حضرته عن مسألة تعيين حضرة الباب لميرزا 

. هبالظروف الحقيقية لتعيين افقط قد أحيطا علم   (1)للطائفة البابية ويذكر بأن شخصين ايحيى رئيس  
اماته المخزية بإلصاق فهو يدين أعماله الخيانية، ومحاولته القضاء على حياة حضرة بهاءهللا، واته

 جرائمه بحضرته.
. يذك رهم حضرة بهاءهللا فيه بالعديد "البيان"يخاطب حضرته في قسم كبير من هذا اللوح مأل 

من نبؤات حضرة الباب وتحذيراته الخاصة بعلو مقام من سيأتي بعده. يعلن لهم بلغة ال تقبل اللبس 
ت الوهمية لحجباا"روا قلوبهم من يطه  بشارة ظهوره، وينصحهم بأسلوب يحرك العواطف بأن 

 والسبحات الغليظة

                                                        

 ميرزا موسى )آقا كليم( والمال  عبد الكريم القزويني. (1)
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. ويدعوهم بمنتهى الود والرحمة لإلقبال ما بين الناس وسلطان العز القديم" امحكم   اسد  التي كانت 
 منهم قد قاموا على معارضته. اإلى أمره، ويبدي حزنه ألن كثير  

 :هت الفقرة التالية من "لوح نصير" إلى مأل "البيان"ُوج  
 

رضوان التقليد بقوة التوحيد وادخلوا فضاء  أصناممز قوا الحجبات الغليظة باسمي واكسروا "
مقر األمر األكبر موطن ، واستقروا في ما سوى هللاالرحمن. طهروا النفس عن كل  قدس

حتى ُيشاهد  ال  كام االنفس ألني خلقت كل نفس خلق   بحجابالعصمة العظمى. ال تحتجبوا 
زال يالسبحان وال  جمالدِرك يبهذه الصورة كان كل نفٍس قادر بنفسه أن  اذ  كمال ُصنعي. إ

الحشر  محضرعلى ذلك يسقط التكليف عنه. وإذا ُسئل نفس في  اكون، فلو لم يكن قادر  ي
ك  بين يدي هللااألكبر  العالم  بجميع أهل)ِلَم َلم  تؤمن بجمالي وأعرضت عن نفسي؟(، ولو تمس 

عن الجمال  احد وشاهدُت الكل قد أعرض فاقتديُت بهم وبقيُت بعيد  وقال )ألنه لم يقبل أ
 ااألبدي(، لو أتى أي إنساٍن بهذا العذر فلن ُيقبل منه، ألن إيمان أي نفس لم يكن معل ق  

 (49بسواه.")
 

اإللهي على وجه كل إنسان، ال  فضليؤكد حضرة بهاءهللا في هذا اللوح بأنه لو ُفتحت أبواب ال
لو ُزرعت  مثمرة اة التي تنتٍج أشجار  حب  وذا قلب طاهر. يمث ل ذلك بال اوكفو   ال  ن كان أهيناله إال  م

بأنه حتى  ر. ويقينبت شيء إلى الوجودلن ف (قاحلةرض "ُجُرزة" )ة، بينما لو كانت األطي ب أرضب
ية بدايع الفضل اإللهي ومنعت أنفسها من تربية سلطان األحدمن  اأنفسه الممكناتكل  تحرم"لو 

 جهدي"الحاج نصير أن  يحض  لذا  .هبوب أرياح الفضل اإللهي"في استمرار  اشيئ  ذلك فلن يؤثر 
 ليكون في ظل السدرة الربانية لُيرَزق من أثمار الفضل الالمتناهي".

"الغالم الروحي"، يكشف حضرة بهاءهللا، عبر هذه اآليات المنزلة في "لوح بلنفسه  امشير  
د مراتبهم:نصير"، عن مقام الذين ا   عترفوا به ويمج 

 

ّ  الرؤوس فوق كلقد رفع  اليومإن الغالم الروحي في هذا  تاهلل الحق"يا نصير يا عبدي 
 ليرى من يشاهد جماله ومن اكأَس رحيق األبهى وينظر واقف  
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 السَ ل  يأخذ الكأس من كف ه البيضاء ليشرب منه. لكن لم يفز أحد بعد بهذا السَ  إشارةٍّ غير 
وُهم في جنة األعلى فوق الجنان على سرر عدٌد محدوٌد  ن يد السلطان األبدي إال  الالمثال م

تاهلل لن يسبقهم المرايا وال مظاهر األسماء وال كل ما كان وما يكون  .التمكين ُهم مستقرون 
 .إن أنتم من العارفين

غافلون إدراُك المدركين فكيف ال اليا نصير لم يدرك فضل هذه األيام عرفاُن العارفين و 
والمحتجبون. فإذا طه رت بصرك عن الحجبات الكبرى ترى من الفضل ما ليس له شبٌه أو مثٌل 

 (44أو نٌد أو نظيٌر أو مثاٌل من أول الذي ال أول له إلى آخر الذي ال آخر له.")
 

ها: في  ( في هذه اآلية 48...")"سنريهم آياتنا في اآلفاق وفي أنفسهمالقرآن الكريم آية نص 
إلى التأثير الذي يحدثه كل مظهر إلهي في الكون. فبظهوره يطلق في العالم موجة من القدرة  إشارة

الروحانية. في نفس الوقت يشرق عن آفاق أفئدة العباد بأنوار آيات فضله. يؤكد حضرة بهاءهللا في 
ته قد طو س"لوح نصير" بأنه قد تحقق كل من هاتين اآليتين في هذا اليوم. فيصرح بأن آيات قدرته و 

أحاطت العالم، وأن كل الممكنات قد وهبت قابليات جديدة. بل إنها أث رت في قلوب الخلق ولو أن 
 الناس ال يعونها وال يبصرونها.

حينما أنزل حضرة بهاءهللا آياته هذه إلى نصير، لم يكن تأثير حضرته في العالم اإلنساني 
اقب منصف أن يشهد بأن الطاقات التي بالوضوح الذي هو عليه اليوم. فبوسع أي مر  امشهود  

تؤثر في صميم البنية  اانطلقت إلى العالم بظهوره قد ولدت عملية انبعاث وإحياء ما تزال حالي  
رت أفئدة الماليين  االجتماعية البشرية كلها. فمن جهة نرى أن القوة الغالبة المنبثقة عن ظهوره قد نو 

وا أمره وصاروا من أنصار نظمه العالمي وُبناته. ومن ممن عرفوا مقامه واتبعوا تعاليمه واحتضن
جهة أخرى نجد بقية جماهير البشرية، الذين لم تستضئ قلوبهم بعد بنور أمره، وهم مغمورون بتيار 
قوي من روح العصر المنبعث والمدعم من قبل كل مبدأ من مبادئ حضرة بهاءهللا وتعاليمه. ُتدفع 

م. في عجز وبلبلة نجدهم يعترفون بأنه ال إعصار دو ار ال ُيقاوَ  هذه الجماهير من الناس داخل قوى 
 يمكنهم االستمرار بالتشبث
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بأنظمتهم العتيقة الموروثة والتي كانت ملجأهم وحصنهم لعدة قرون، نراهم يبذلون كل جهد إليجاد 
ر سبيل لتجديد الماضي وإحياء القديم عسى أن يتعايش وينسجم مع الحاضر الجديد. لكن بمرو 

عدم جدوى هذه الجهود. فيحاول بعضهم تحرير المؤسسات القديمة  االزمن فإنهم يدركون تدريج  
لكي ُتجاري أو تساير روح العصر، لكن مع كل مساومة يضعف أمرهم باطراد. وآخرون فقدوا 

 .ااألمل، تحرروا من الوهم وأصبحوا سلبيين، بل حتى اعتزلوا المجتمع نهائي  
بعد يوم مستمدة  ااج والتماسك التي يتميز بها نمو الجامعة البهائية يوم  تتسارع عملية االندم

حيويتها مباشرة من ظهور حضرة بهاءهللا. وليس من قوة في الكون، قبل مجيء المظهر اإللهي 
ره هللا النفتاح  (1)ل،المقب يمكنها إيقاف تقدم أمر هللا ومسيرته إلى األمام أو تغيير المسار الذي قد 

ه اإلدارية السماوية وتأسيسها. بل على العكس، كما أثبت التاريخ بجالء، فإن كل حدث، تشكيالت
، قد كان سبب تقدم أمر حضرة بهاءهللا وسيظل كذلك في المستقبل. إن اسواء َبن اء  كان أم هدام  

مجهودات أتباعه الثابتين المتسمة بنكران الذات، والمعارضة واالضطهاد من عاَلم غافل غير 
 بيد على خدمة مصالح أمر هللا بحيث يحيط بالبشرية جمعاء. ان، سيعمالن يد  مؤم

أم ا عملية التفكك، من جهة أخرى، والناجمة عن الغفلة أو المعارضة ألمر حضرة بهاءهللا، 
فإنها ماضية في هدم النظم القديم بال هوادة. إن روح العصر التي أطلقها حضرة بهاءهللا يمكن 

ان. إياها صوب أفق العالمية ووحدة بني اإلنس االقوى يضغط على البشرية دافع   تشبيهها بتيار من
فعندما يعارض أناس، عن وعي أو دون وعي، هذه القوى، فإنهم يحدثون توترات داخل مجتمعاتهم. 
مثل ذلك مثل المد )البحري( وهو يستجمع الزخم، فإن ِعظم القوى التي أطلقها حضرة بهاءهللا يتزايد 

 كل يوم، وعليه سيأتي وقت تصل فيه هذه التوترات إلى نقطة االنهيار أو االنكسار.

                                                        

 .808انظر المجلد األول، الصفحة  (1)
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وقعت في كوكبنا هذا خالل القرن الماضي سببتها معارضة  اإن كل حرب أو فجيعة تقريب   
اإلنسان لقوى العالمية والوحدة التي كانت تغلغلت في أركان العالم منذ ظهور حضرة بهاءهللا. إن 

، اذ  مع تعاليم حضرة بهاءهللا. فكل قوم إ االتعصب العرقي والديني والوطني وغيرها يتعارض تمام  
تنطبع أفعالهم بطابع التعصب والكراهية واألنانية والطمع وفوق كل ذلك معارضة مبدأ وحدة الجنس 

، ال  أم آج ال  البشري، سيتسببون في خلق عدم االستقرار، والتوتر وسفك الدماء في العالم ثم، عاج
 يختمون بأنفسهم على نهايتهم.

جيء حضرة بهاءهللا، في آفاق العالم بعد النظر بإيجاز في ظهور هذه "العالمة"، أي م
، كما سبق اإلشارة إليه في اآلية القرآنية سالفة الذكر وفي "لوح نصير"، دعنا ااإلنساني عموم  

نفحص "العالمة" األخرى المشار إليها في اآلية نفسها، أي ظهور آثار عنايات هللا في أنفس 
 االموجودات روح   (1)لددة ونفخ في هياكالعباد. لقد بعث حضرة بهاءهللا في كل نفس قدرات متج

 منذ إعالن ظهوره في حديقة الرضوان كما ورد من قلمه األعلى: اجديد  
 

من عندنا وأنا  ال  "قد قبضنا األرواح بسلطان القدرة واالقتدار. وشرعنا في خلقٍّ بديعٍّ فض
 (45)ال القديم."الفض  

 

 وكما تنبأ حضرة الباب:
 

 (41البيان.") أهل نت وستكون أقوى من جميع"إن نطفة الظهور القادم كا
 

فأبناء البشر اليوم في كل مكان، ِبغض  النظر عن العرق أو اللون أو الجنسية، لديهم القدرة 
للوصول إلى معرفة هللا واكتساب الصفات الروحانية، كما أنهم أثبتوا من جهة أخرى قابليتهم للتعلم 

الحضارات والعلوم سواء أكانوا من الشرق أو الغرب. ويصبحون ماهرين بنحو مماثل في الفنون و 
 امن قبل حينما كان أغلب الناس في العالم متخلفين، وكان الرق )العبودية( شائع   اهذا لم يكن ممكن  

                                                        

 .808، 801-805انظر المجلد األول، الصفحات  (1)
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بكثرة، واستكانت جماهير غفيرة لسطوة أقلية صغيرة. لكن عالمية رسالة حضرة بهاءهللا وما أطلقه 
من اإلنسان الذي ُرزق برؤيا وبصيرة  اجديد   اإلنسان أنجبت خلق  من قوى بعث جديد في باطن ا

 جديدة وعزيمة للتفكير بنحو مستقل والعمل وفق غاية وهدف.
من أن يستعين بها  ال  نتيجة لفشل اإلنسان في عرفان حضرة بهاءهللا، فإن قدراته الجديدة، بد

هائلين في ذهنه. من أجل أن  ااب  واضطر  اويستغلها لالهتداء إلى سبيل الحقيقة، قد خلقت صراع  
ر هذه المسألة، علينا أن نتدبر فترة ما قبل ظهور حضرة بهاءهللا مباشرة. كان يسود الناس  نقد 
آنذاك، في معظم أنحاء العالم، شعور بالقناعة والرضى من الحياة إلى حد معقول. لم يكن بين 

مقتنعين بعقائدهم الدينية الموروثة. ولم الناس من الخالف والنزاع كما هو اآلن. كان أغلب الناس 
يكن بينهم الكثير من الالأدريين والملحدين كما عليه الحال اليوم، كما لم يكن هناك من المذاهب 

لت األحوال جذري  االدينية المتعددة بالكثرة الموجودة حالي    .ا. لكن بظهور حضرة بهاءهللا تبد 
نور والظلمة. فلو تواجد عدد من األشخاص في من أجل توضيح ذلك، دعنا نستعين بمثال ال

ا إذا غرفة مظلمة، ال يبقى مبرر لجدالهم حول أشياء )موجودة في الغرفة( ال يمكنهم رؤيتها. أم  
أنيرت الغرفة، فسيرى كل واحد بنفسه ويحكم بشأن ما يراه حوله. عندئذ يمكن حدوث اختالفات 

 حول شكل وتنسيق تلك األشياء.
البشرية قبل مولد دين حضرة بهاءهللا في ظلمة حالكة. فقد كان الناس هكذا كانت حال 

وباستقاللية في  اما كانوا يخوضون تلقائي   امتمسكين بما ورثوه من عقائد كأمر مسل م به، ونادر  
م ورؤساء الدين بصفة رئيسة هم الماسكون بزمام قيادة االتفكير بأمور مثيرة للجدل. كان الحك

. لكن عندما أشرقت شمس الحقيقة استنارت عقول الناس، اإلى ما اعتبروه صواب   الجماهير وقادوهم
فصاروا ذوي بصر وعقلية جديدة وأصبحوا يفكرون من تلقاء أنفسهم. بدأ الناس يتساءلون عن 

 صالح وأحقية دياناتهم، وخالل فترة قصيرة حدثت اختالفات عظيمة.
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مع مرور الزمن. وتخلى عدد كبير منهم عن  فقد انقسمت األديان وبرزت وتشعبت عدة مذاهب
وتزايدت بذلك ونمت صفوف الالأدريين والملحدين. قام ماليين البشر مطالبين  ادياناتهم نهائي  

بحقوقهم. وقعت ثورات في عدة بقاع من العالم وصار ُيروج لعقائد وُنظم جديدة. تفجرت الفنون 
لم يسبق لها مثيل، تمخضت عن تأسيس نظام والعلوم فجأة عن عصر جديد من طفرات تكنولوجية 

 (1).ممدهش لالتصاالت عبر العال
. بل إنها ترجع اوال تصادف   الم تأت كل هذه التطورات خالل المائة وخمسين سنة الماضية عفوي  

 إلى نفخ قدرات جديدة في روح كل مخلوق. يعلن حضرة بهاءهللا في أحد ألواحه:
 

على روٌح جديٌد للمعاني في أجساد األلفاظ بأمر من اآلمر "قد ُنفخت بحركٍة من القلم األ
 (43الحقيقي. وآثارها ظاهرة الئحة في جميع أشياء العالم.")

 

ت" سالفي  الذكر، يعلن حضرة بهاءهللا بأن غزارة وحيه عالماباإلضافة إلى الصنفين من "ال
اليوم. ويخبر حضرة بهاءهللا على أحقية دعوته السماوية لهذا  ال  ة أخرى، ودليعالمالنازل يشكل 

 :ال  بخصوص هذه الغزارة في نزول الوحي متفض انصير  
 

لدرجة أنه ينزل ما يعادل ألف آية في  هاطل غمام فضل األمر وسحاب فيض األحديةإن "
 (48الساعة الواحدة.")

 

هللا، حضره ساعة نزول آيات محضرة بهاءهللا ممن كانوا ب تالميذمن  اكما سبق ذكره، فإن كثير  
يشير حضرة بهاءهللا في "لوح نصير" إلى  (2).هقد ذهلوا لدى رؤيتهم اآلثار الظاهرة لعظمته وجالل

، ألجاز للكل الحضور ساعة نزول الوحي فساد من في البالد"و  عبادلوال ضعف ال"بأن  اهذا مؤكد  
 وينظروا عظمة منزل كلمات هللا وجالله.وا نفحات روح القدس بظاهر بصرهم هداليش

                                                        

 .854انظر المجلد األول، الصفحة  (1)

المجلةد األول،  ة، راجةعقدسةالم كتابةاتال غةزارةالكلمة اإللهية و لمزيد من المعلومات عن كيفية نزول الوحي وقوة  (2)
 .5الفصل 
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ويصف شقاء  "وقنين والواردينالم"يكشف حضرة بهاءهللا في هذا اللوح عن علو مقام  
ين. يصرح بأن كل إنسان في هذا اليوم تنطوي في كينونته كل القوى والصفات المودعة ضر عالم

األشجار واألثمار واألوراق واألغصان في الكون المادي. ويوجد في كل ذات )إنسان( ما يقابل 
عند المؤمنين، ورذائل شيطانية عند  شؤنات قدسية. يظهر ذلك كالبحار والجبالواألفنان و 

زهار حب جمال ، أشجار التوحيد، أوراق اإليقان، ألمالع ء، تتجلى في المؤمنين سماال  ين. مثمشركال
، أشجار ل، أرض الغعراضاإل اءين نجد سممشركوأنهار الحكمة. بينما لدى ال علمر الو ، بحالرحمن

 .أوراد الفحشاءو  بغيأوراق ال حسد،ال اننف، أبغضاءال
ته رحمإذ منعوا أنفسهم عن  عناية اإللهية،ال ستر عن قسم: ينفسمون إلى قسمينلكن المؤمنين 

فتحت اآلخر ممن  قسمبما فعلوا من أعمال غير الئقة وبذلك احتجبوا عن رؤية روعتها العظمى. وال
ثار القدرة اإللهية وبدايع آ وجودَ  المودعة فيهم، يشهدون بلحاظ هللا، الرحمن عنايةبأبصارهم 

عم ا سوى هللا،  اني  غفي ذات أنفسهم. هذه هي حال الفرد التي يكون فيها  ظهورات الصنع الربانية
. بل سينطوي في ذاته كل ما ُخلق في هذا الكون. يصرح حضرة على كل شيء انفسه محيط   رى وي

بما لديه من هذه القوى، على خدمة أمر هللا بعزم  ا، واعي  وسنفس مه هذه النفبهاءهللا بأنه لو قام 
 ولو قاموا عليه بكل قواهم. أهل هذا العالمكل  وطد سطوته علىثابت فإنه سي

إن تاريخ أمر هللا حافل بقصص بطولة رجال ونساء وبشجاعتهم بلغوا هذه المرتبة العليا. إن 
ة وبديع أمثلة قليلة من بين العديد أسماء كل من المال  حسين، القدوس، الطاهرة، وحي د، الُحج 

غيرهم. فقد بلغ هؤالء من السطوة والنفوذ في عوالم هللا بحيث صارت كلمتهم خالقة. فعندما واجهوا 
 ة ما هو فوق قدرة البشر.قدر األعداء أثبتوا أن لديهم من القوة وال

له الكامل ليلة إعالن ترك المال  حسين، أول من آمن بحضرة الباب، هذه الشهادة بشأن ت حو 
 :حضرة الباب دعوته
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رت جميع قواي وقت   ما وكان بهاء إشراقها  اوجاءتني هذه الرسالة على غر ة كالصاعقة التي خد 
يخطف باألبصار وأخذتني قوتها الساحرة وحركت أعماق قلبي بشدة الفرح وفرط التعجب 

ذه االحساسات وكذلك القوة فإنهما والدهشة والخوف وكان الحبور هو الغالب علي  من جميع ه
أخذا بمجامع قلبي واستوليا على هيكلي ولب ي فكم كنت أحس بالضعف واإلهمال والجبن قبل 
ذلك. وما كنت أقدر على الكتابة وال على المشي وكانت يداي ورجالي ترتعشان على الدوام 

 يقدر العالم بأجمعه ولكن معرفة أمره بعد ذلك كهربت جسمي وأحسست بوجود قوٍة وشجاعٍة ال
على مقاومتها بل لو اجتمع أهل األرض وما عندهم من قوٍة لرأيت في نفسي من الجسارة ما 
د  أقاوم به هجومهم وحدي فكان الوجود أمامي كقبضة من تراب في يدي وكأن جبريل قد تجس 

مر وفتحت أبواب في  وهو ينادي العالمين: "تنبهوا أيها األقوام فقد انبلج نور الصباح والح األ
 (49الرحمة لتدخلوا فيها ألن الموعود الذي وعدتم به قد ظهر.")

 

بما ُوهب من شجاعة وثبات خارقين. يكفي  اعقب تلك الليلة الخالدة ظل المال  حسين مشعشع  
على هذا كل حادثة تتصل بحياته المفعمة بالخدمة والتضحية في سبيل أمر هللا الوليد.  ابرهان  

 حضرة الباب وحضرة بهاءهللا. تالميذلشيء على العديد من ينطبق ذات ا
للقوة اإللهية التي تميزت  اعلى سبيل المثال، يبرز نموذج   (1)،دإن الحدث التالي في حياة وحي

م قامت في مدينة يزد جماعة كبيرة 4439بها أمثال العديد من هذه األعمال البطولية. ففي سنة 
ي، أحد شخصيات المدينة المتنفذين، بمهاجمة وحيد. هكذا من الناس، بتحريض من نو اب رضو 

 يروي النبيل قصة ما حدث:
 

وفي هذه األثناء نجح نو اب في إثارة الغوغاء وأخذوا يستعدون للهجوم على منزل وحيد إذ نادى 
سيد خالدار الذي كان قد اشترك بالالسيد وحيد من ُيدعى السيد عبد العظيم الخوئي الملقب 

 طبرسي والذيالفي الدفاع عن قلعة  بضعة أيام

                                                        

 .5انظر "مطالع األنوار"، وكذلك المجلد األول، الملحق رقم  (1)
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في  اذاعت جاذبية طلعته البهية في أنحاء البالد وأمره أن يمتطي جواده ويخطب في الناس علن  
الشوارع واألسواق ويحر ض جميع السكان واألهالي على اعتناق أمر صاحب الزمان وزاد 

وا أنهم إذا أصروا على حصار دينية عليهم فليحذر  اعر فهم أني ال أنوي أن أثير حرب  ’ :بقوله
 امنزلي واستمروا في أعمال الهجوم عليه منكرين حرمة مقامي وشرفي فإني أكون مضطر  

للدفاع وأن أقاومهم وأشتت شملهم وإذا لم يسمعوا لنصحي وأرادوا أن يستمعوا لدسائس نو اب 
 ‘ن.الماكر فإني آمر سبعة من أتباعي صد هجماتهم وسحق آمالهم وإرجاعهم خائبي

بأربعة من إخوانه المنتخبين ومشى وسط  افقام السيد خالدار وامتطى الجواد وسار محروس  
السوق وتفوه باإلنذار الذي كل ف به بجالل وعظمة ولم يقتنع بذلك بل زاد عليه من عنده بما 

تنا’هها فكان ينادي ويقول: رأى أنه يزيد في قوة الدعوة التي وج    الويل لكم إذا احتقرتم حج 
ا قوة ساعدي فتقدر  فأحذ ركم أن ارتفاع صوتي وحده كاٍف ألن يجعل أسوار قالعكم تهتز وأم 

 ‘.أبوابهاأن تسقط 
في قلوب الذين سمعوه. وعزم األهالي  فزعوكان صوته الجهوري يدو ي كالرعد وأوقع ال

ن له بنسبه الخائفون باالتفاق على ترك أسلحتهم واالمتناع عن إيذاء وحيد وقالوا إنهم سيعترفو 
 (44واحترامه.)

 

لكن بعد ذلك بوقت قصير، وفي تطورات أخرى، عاد جمهور من الناس إلى محاصرة منزل 
وحيد والتهيؤ للهجوم عليه وأصحابه الذين كانوا منذ عهد قريب قد اعتنقوا أمر هللا. بهذا الخصوص 

 يكتب النبيل:
 

ذلك المنزل وهو عازم على أخذه وذبحه  وتبعه )أحد األحباء المدعو محمد عبد هللا( العدو إلى
وكان ضجيج الغوغاء حول المنزل قد أجبر وحيد أن يأمر المال  محمد رضا المنشادي من 
م نفسه بصفة بو اب للمنزل أن يقوم هو وستة من  أكابر علماء منشاد والذي خلع العمامة وقد 

على كل واحد منكم أن : ’ال  أصحابه من الذين يختارهم ويشتت القوات المهاجمة وأمرهم قائ
ون المهاجمين. ايرفع صوته هللا أكبر سبع   م مع إخوانه ويصد   ‘وفي السابعة يتقد 
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اه حضرة بهاءهللا رَ   قد قام هو وأصحابه  (1)حضى الرو وكان المال  محمد رضا الذي سم 
م بصناعة وال خبرة له التنفيذ األوامر التي أمر بها وحيد. ومع أن أصحابه كانوا ضعفاء جسم  

ألعدائهم. وقتل في ذلك اليوم  االحرب والطعن إال  أن أرواحهم كانت مشتعلة بإيمان جعلهم رعب  
أيار سنة  49) خرى سبعة من أشد األعداء وهو اليوم السابع والعشرون من شهر جمادى اآل

ما كدنا نشتت شمل األعداء ونرجع إلى منزل وحيد ’م( ومما رواه المال  محمد رضا: 4439
 (40‘)أمامنا وهو جريح. احتى وجدنا محمد عبد هللا مطروح  

 

من الجدير مالحظة أنه خالل فترة تاريخهم القصير الحافل باألحداث لجأ البابيون إلى 
ما كانوا يرسلون  افي هذه المعارك الدفاعية غالب   (2).معن أنفسهم ضد أعدائه ااستعمال القوة دفاع  

أفلحوا في إلحاق هزائم  ايحاصرهم، وفي كل حالة تقريب   اضخم   اجيش  ثلة قليلة من رجالهم ليهاجموا 
 مهينة بأعدائهم.

عندما كان أعداء حضرة بهاءهللا في العراق يتآمرون لقتله والقضاء على أمر هللا، بدأ علماء 
في أحد األيام بينما اجتمع  (3).نالدين في ذلك البلد يتدبرون أمرهم في إعالن الجهاد ضد البابيي

، اندس احضر حضرة بهاءهللا في باحة بيته، وهو يتخطى فيها جيئة وذهاب  معدد من األصحاب ب
بينهم اثنان من المنافقين المفسدين كانا على اتصال وثيق بهؤالء العلماء لكنهما تظاهرا بأنهما من 

فضل أنصار أمر هللا. يروى بأن حضرة بهاءهللا كان يتحادث مع المؤمنين في تلك المناسبة فت
‘ إن العلماء قد أرسلوا في طلب بعض المجاهدين من النجف وكربالء إلعالن حرب ضدنا.: ’ال  قائ

 باهلل اقسم  : ’ال  بعد ذلك استدار حضرته نحو المنافقين االثنين وتفضل قائ

                                                        

 من هذا المجلد. )أ. ط.( 01انظر المجلد األول، والصفحة  (1)

ون. لكةن رغةم توصةية حضةرته ألتباعةه منع حضرة بهاءهللا أتباعه من اتباع هذا السبيل الذي كان يمارسه البةابي (2)
بأن ال يلجأوا للقوة عند مواجهة االضطهاد، فإن هذا ال يعني أن عليهم الوقوف بةال حةراك أو دفةاع عةن أنفسةهم 

 ، لمزيد من التفاصيل.808-803إذا تعرض فرد لهجوم شخصي. انظر المجلد األول، الصفحتين 

 .434انظر المجلد األول، الصفحة  (3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

 

831 

العظيم، لن يكل فني سوى أن أبعث اثنين من أصحابي ليهزماهم ويالحقاهم حتى 
 (89.‘)(1)نالكاظمي

ذه األمثلة القليلة على القوة التي يحدثها اإليمان الصادق باهلل لدى المؤمنين. وهذه تبرهن ه
حضرة الباب وحضرة بهاءهللا وهي نفس القوة التي أشار إليها  تالميذالقوة هي التي حركت بحيويتها 

 السيد المسيح بقوله:
 

لهذا الجبل انتقل من  فالحق أقول لكم لو كان لكم إيمان مثل حبة خردلٍّ لكنتم تقولون  "...
 (84)هنا إلى هناك فينتقل وال يكون شيء غير ممكن لديكم."

 

في حب  ٌس فَ تاهلل الحق من يخرج منه اليوم نَ "... ( 88يعد حضرة بهاءهللا في أحد ألواحه)
ا سواه ليجعله هللا مؤثر   وإذا فزت بذلك المقام لتطلبن .. .في حقايق األشياء امواله وانقطاعه عم 

اء باسمي العلي العظيم ولتفعلن ما تريد باسم ربك الرحمن الرحيم. فوعمري من بلغ إلى ما تش
هذا البلوغ لن يتكلم إال  باهلل ولن يتحرك إال  باهلل ولن يسكن إال  بأمره ولن يمشي إال  في سبيل 

 ."رضائه ولن بشهد إال  جماله ولن يخاف من أحد ولو يجتمع عليه الخالئق أجمعين
 

 يل""لوح خل
 

فإن وقع أنباء إعالن حضرة بهاءهللا من جهة وتمرد ميرزا يحيى وعصيانه من  اكما ذكرنا سابق  
في أذهان بعض المؤمنين في إيران. من بين الذين كتبوا  اوتشكك   اجهة أخرى، قد سببا اضطراب  

م يستوضحون من حضرة بهاءهللا ويلتمسون االستنارة )بهذا الشأن( كان الحاج محمد إبراهي
القزويني، الذي خاطبه حضرة بهاءهللا باسم "خليل". مما زاد في بلبلة هذا المؤمن استالمه لبعض 

)أحد أبناء حضرة بهاءهللا وكان وقتها في سن المراهقة(  (2)يسطور بالعربية كتبها ميرزا محمد عل
لت آيات  ادعى فيها أنها آيات من وحي هللا نز لت كما نز 

                                                        

 ظمية، قرب بغداد )آنذاك(.الكا (1)

 أصبح فيما بعد ألد أعداء حضرة عبدالبهاء والناقض األكبر لعهد حضرة بهاءهللا. (2)
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ه موحى إليه بكلمة هللا، وبأنه قد افتتح به أعظم ظهور، ومن خالل كلماته والده. وادعى فيها بأن
 خلقت األكوان!

من أدرنة إلى قزوين. تأثر بها بصفة خاصة ثالثة  اكان ميرزا محمد علي قد أرسل كتاباته سر  
نشأت عن ذلك  (1).يقا علآرجال أصبحوا أكبر مؤيديه، وهم: ميرزا عبد هللا والحاج حسن وأخوه 

فات شديدة في قزوين بين زمرة مؤيدي ميرزا محمد علي قليلة العدد، والذين رأوا في منافسهم خال
اليافع من يتمتع بمقام مساو ألبيه، وبقية المؤمنين في قزوين. فكانت هناك نقاشات وجدال ساخن 
 في الجامعة مما حدا بالشيخ كاظم سمندر إلى أن يصرح بشدة بأن كتابات ميرزا محمد علي لم

تكن أكثر من سلسلة جمل عربية ال تمت  ِبصلة لكلمات هللا. بسبب ما ثار من خالف حول ذلك 
اإليضاح لمقامه ومقام أبنائه. كان ذلك في فترة  ابصفة رئيسة كتب خليل لحضرة بهاءهللا ملتمس  

 (2)."حيث يشير إلى أسئلة خليل في "لوح الروح ارضا بيك تقريب   بيتهاءهللا إلى انتقال حضرة ب
وبخ حضرة بهاءهللا ميرزا محمد علي بشدة الدعاءاته الخرقاء وعاقبه بيده. ثم أنزل حضرته 

( إلى خليل إجابة عن أسئلته وصر ح فيه بمقامه وشرح مكانة أبنائه. وهكذا زالت الشكوك 85)الوح  
 (3).ى وحظي بألواح أخر  اثابت   االتي بلبلت بال خليل، فأصبح مؤمن  

بأنه ما دام أبناؤه مؤمنين به، عاملين بأوامر هللا، ولم ينحرفوا عن الدين  يصرح حضرة بهاءهللا
 أو يحدثوا انقسامات في أمر هللا، فهم ُيعتبرون أغصان سدرته

                                                        

ة (1) مةن األخةوين الحضةور مةن إيةران. وعنةد لقائهمةا بحضةرته أدركةا فداحةة خطئهمةا  اطلب حضةرة بهةاءهللا خصيص 
 وسوء تقديرهما.

 .494انظر الصفحة  (2)

ونشةرت فةي "منتخبةات مةن آثةار حضةرة بهةاءهللا"، الفقةرات  ليزيةةگاإلنألواحةه مترجمةة إلةى بعض المقتطفات مةن  (3)
55 ،54 ،99 ،489. 
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وأوراقها ومن آل بيته المبارك. من خاللهم تظهر رحمة هللا وينتشر نوره. ولم تتوفر هذه الشروط في 
أخرى خالل حياة  اللسخرية، فقد ألحق بأمر هللا أضرار   محمد علي. فإلى جانب دعواه المستحقة

 (1).ءحضرة بهاءهللا، وبعد صعوده نقض ميثاقه وتمرد على حضرة عبدالبها
عن  افائق   اإلى حضرة عبدالبهاء بعبارات تميزه تمييز   افي "لوح خليل" يشير حضرة بهاءهللا تلميح  

لسانه سيجري هللا آيات قوته"، وبأنه هو الذي "ي على يشير إليه بقوله إنه أحد أبنائه الذ ال  غيره. مث
 ا( مع ذلك فإن حضرة عبدالبهاء، وطوال حياة حضرة بهاءهللا، ظل حريص  81"اختاره هللا ألمره.")

لدرجة أن المؤمنين، في مرحلة ما، اشتكوا  (2)ءعلى االمتناع عن إطالق قلمه في تحرير أي شي
وا. في رده على ذلك أخبرهم بأن ه ما دام صرير القلم األعلى ُيسمع من كل الجهات فمن غير وضج 

 الجائز أو الالئق لغيره أن يكتب.
ه السم هللا السيد مهدي الدهجي، يوبخ حضرة بهاءهللا بعض المؤمنين 83في لوحه) ( الموج 

 اله في مقام ظهوره. يصرح حضرة بهاءهللا في هذا اللوح، ذاكر   الحماقتهم في اعتبار ابنه شريك  
 اإن انحرف عن ظل األمر لحظة واحدة ألصبح عدم   ...إنه عبد من عباديمحمد علي باالسم، "

 (88.")اصرف  
بأن مظهر هللا مقدس عن كل البشر وال شريك  بلغة ال غموض فيهاهذا ويؤكد حضرة بهاءهللا 

ر العصمة لمظاهره، ويدعو  كتاباتهر ذات الشيء في له. ويقر  ها األخرى أن هللا هو الذي قد 
بالعصمة الكبرى والتي هي هبة يتميز ويختص بها مظاهر نفسه فقط دون سواهم، وال ينبغي أن 

 ُيشتبه بينها وبين العصمة المكتسبة التي منحها لحضرة عبدالبهاء.

                                                        

لمزيد من التفاصيل عن حياة ميرزا محمد علي وعصيانه انظر "كتاب القرن البةديع"، و"ظهةور حضةرة بهةاءهللا"،  (1)
 المجلد األول.

 .آلخرابة حول بعض المواضيع من حين من حضرة عبدالبهاء الكت حضرة بهاءهللا طلب (2)
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 "لوح سراج"
 

ميرزا يحيى  مركزمن ضمن المؤمنين الذين كتبوا لحضرة بهاءهللا وعرضوا بعض األسئلة حول 
المال  محمد علي سراج من مواطني إصفهان. آمن بحضرة الباب منذ األيام األولى ومكانته، كان 
كانت  (1)،ةه في تلك المدينة. مما تجدر اإلشارة إليه هنا هو أن أخته، فاطممحضر لدعوته وفاز ب

الزوجة الثانية التي اتخذها حضرة الباب بعد إلحاح شديد من منوچهر خان، حاكم إصفهان. لكن 
د سراج أصبح من أنصار ميرزا يحيى، وبالرغم من شرح حضرة بهاءهللا في هذا اللوح المال  محم

واستمر، مع أخيه، المال  رجب علي قاهر،  اكل ما يلزم شرحه بشأن أمر هللا، إال  أنه ظل متحدي  
 يدعم نشاطات ميرزا يحيى الشريرة.

ل منزلة في هذه الفترة يتناول وكالعديد من األلواح ال (2)،ةإن "لوح سراج" من األلواح المطو 
ك مؤيديموضوع دحض مفتريات ميرزا يحيى و  ه. يعلن فيه حضرة بهاءهللا، بعبارات رقيقة تحر 

 بعض الوجدان، أن غايته من تنزيل هذا اللوح كانت تبليغ أمر هللا، عسى أن ُيقبل ويؤمن به
شد من أن يجد الجمال النفوس ليقوموا على نصرة أمره. ثم يصرح بأن ما من ظلم في الدنيا أ

كالشمس، وأن فيوضات  االئح   االمبارك نفسه بحاجة إلثبات أحقية رسالته، رغم حقيقة كونه ظاهر  
التحقق  ابأن أمر هللا غني عن اإلثبات والبرهان وال ينبغي أبد   اظهوره قد أحاطت العالم. يؤكد أيض  

اية نفوس قليلة وافق على تبيان منه والقياس بغيره من المعايير. لكنه مع ذلك، ومن أجل هد
 الحقائق وإثباتها والتي ينطوي عليها دينه.

الذي منحه حضرة  ركزوالمالعليا حول األلقاب  اكان السؤال الذي عرضه سراج يدور أساس  
الباب لميرزا يحيى فأراد أن يعرف كيف يمكن لشخص كهذا أن يدعوه حضرة بهاءهللا بأنه الشيطان 

د    .وقطب النفي امجس 

                                                        

 .881انظر المجلد األول، الصفحة  (1)

 .09، 39ترجم حضرة شوقي أفندي أجزاء قصيرة منه نشرت في "منتخبات من آثار حضرة بهاءهللا"، الفقرتين  (2)
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 كتابات، ويستند بصفة رئيسة إلى امع  يتميز شرح حضرة بهاءهللا بالعمق والبساطة في آن  
وصف توضيحاته في غياب ترجمة لها. كما أنه ألجل فهمها  ايسير   احضرة الباب. لن يكون أمر  

 بالمصطلحات اإلسالمية والبابية. مع ذلك، يمكن القول بأن شرح حضرة ايلزم المرء أن يكون ملم  
بهاءهللا في جوهره هو أنه ما دام إنسان ما في ظل أمر هللا فهو متحلٍ  بالفضائل والصفات 
الحميدة، ولكنه عندما يحجب نفسه عن ذلك الفضل ويعترض على أمر هللا، تنقلب حسناته إلى 

ل نوره إلى ظلمة.  سيئات ويتحو 
نجده يصرح في  ال  ضوع. فمثفي العديد من ألواحه يسهب حضرة بهاءهللا ببياناته حول هذا المو 

بأمر هللا تظهر منه فضائل  اصادق   اإيمان   االمنز ل في أدرنة، بأن من كان مؤمن   (1)""لوح سلمان
هه  اسماوية. يظهر ذلك منه انعكاس   لما تستفيض به ذاته من فيوضات شمس الحقيقة نتيجة توج 

عن هللا  ال  هي صفات صدرت أصالخالص هلل. فتبقى صفاته الحميدة ظاهرة ال يمكن نكرانها، و 
 في هذه الحال من اإليمان الخالص. امنه، ما دام الشخص ثابت   اوجود   ال  ووهبت فض

رها بينما قذاك الشخص فيما بعد وأنكر أمر هللا، فإن كافة فضائله ترجع إلى م أعرضأم ا إذا 
ي اعتباره نفس الشخص. تصبح مكتسباته وحسناته باطلة. بحرمانه من الصفات اإللهية فإنه ال ينبغ

بل يصرح حضرة بهاءهللا حتى مالبس ذلك الشخص، ولو من الناحية المادية هي نفس مالبسه 
 ا، فإن رداءه ولو كان قطن  اصادق   االسابقة، تختلف في الحقيقة. ذلك ألن ما زال الشخص مؤمن  

وال يستحق سوى أن ُيلقى حرير الجنة. بينما ينقلب بعد نكرانه من  امحسوب  هللا  عند، يكون اوضيع  
ر ذلك يضرب حضرة بهاءهللا مث (2).الجحيمبه في نار  بالشمعة. فعندما يشعل فتيلها  ال  ولتصو 

 تضئ ما حولها، وإذا أطفأتها ريح، ذهب نورها.

                                                        

 .45انظر الفصل  (1)

حالتةان للةروح. فةالقرب مةن هللا هةو حالةة  من تعاليم حضرة بهةاءهللا أن الجنةة والنةار ليسةتا بمكةانين )مةاديين( بةل (2)
 تجعل الروح في الجنة، والبعد عن هللا حالة تجعلها في النار.
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موا خدمات مرموقة ألمر هللا ودخلت أسماؤهم في سجالته، لكنهم  هناك عدة أشخاص ممن قد 
فشلوا في كبح جماح أنانية ذواتهم. إن أولئك لم يخسروا إيمانهم فقط بل  عند هبوب أرياح االفتتان

 .هوانوال ةالذل أسفل دركاتطيبتهم وفضائلهم. فقد هبطوا من علو المجد إلى  اخسروا أيض  
فقد كان خالل عهد  (1).هلعل أبرز مثال على هذا هو جمال البروجردي الذي سبقت اإلشارة إلي

 مبل غي أمره. وأينما حل  كان يتجمهر المؤمنون حوله لالستفادة من علمه. حضرة بهاءهللا في مقدمة
أن غالبية المؤمنين  رغم ما كان عليه حال جمال من مكر ودهاء ولهف للرئاسة والتمجيد، إال  

 .اعظيم   اكانوا غافلين عن ذلك. فقد اعتبروه من أتقياء هللا وأبدوا له احترام  
ألهل العلم. وكذلك نصح حضرة  اعظيم   اي الناس احترام  وفي المجتمعات اإلسالمية يبد

بهاءهللا أتباعه بتوقير العلماء من أهل البهاء ممن لم ينته بهم علمهم ومعارفهم إلى الغرور وتمجيد 
، بأن ما افي هذا الظهور هو من يبلغ مرتبة من االنقطاع يعتبر فيها، مخلص   االذات. إن العاِلم حق  

للتواضع ونكران  ايصبح تجسيد  ف ،بالمقارنة مع حقائق أمر هللا اال يعد  شيئ   لديه من علم ومعرفة
فقبل إيمانه  (2).زبإيجا االذات. خير مثال على ذلك هو ميرزا أبو الفضل، الذي أشير إليه سابق  

أمر به رافما كان أبو الفضل يؤكد على علمه وتحصيالته الشخصية. لكنه بعد اعت ابأمر هللا، غالب  
ل نفسه على غيره طوال سني  حياته، كما أنه لم  ا، أصبح متواضع  هللا لدرجة أنه كبهائي لم يفض 

ضمير المتكلم )أنا( لإلشارة أو حتى التلميح إلى إنجازاته الشخصية. لم يكن سر  ايستعمل أبد  
 أو اق  عظمته في امتناعه عن استعمال )أنا( بقدر ما كان اعتقاده الصادق في أنه لم يكن مستح

 الستعمال كلمة )أنا(. ال  أه

                                                        

 .441انظر الصفحة  (1)

 .14انظر الصفحة  (2)
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 ما من شك في أنه ألمثال هذا الرجل أنزل حضرة بهاءهللا في "الكتاب األقدس":
 

"طوبى لكم يا معشر العلماء في البهاء تاهلل أنتم أمواج البحر األعظم وأنجم سماء الفضل 
رق البيان وألوية النصر بين السموات واألرضين. أنتم مطالع االستقامة بين البرية ومشا

 (89لمن في اإلمكان طوبى لمن أقبل إليكم ويل للمعرضين.")
 

في أوائل تاريخ أمر هللا، أثبت أمثال جمال ممن اعتبروا أنفسهم بمرتبة أعلى من غيرهم معرفة 
على كونهم مصدر الخالف والفساد. لهذا فإن حضرة  ا، وتظاهروا كأنهم األعلون، أثبتوا دوم  اومقام  

نع أمثال هؤالء من نيل القوة والسلطة. كما جر د كل التصريحات واآلراء الصادرة عن بهاءهللا قد م
إياها تفاسير شخصية، ولو كان هؤالء في اعتبار المؤمنين من أعلى  اأي فرد من أي نفوذ معتبر  

المنتخبة وعلى رأسها بيت  هيئاتمن ذلك شر ع بأن ُترد  كل األمور إلى ال ال  علماء أمر هللا. بد
ل بهدايته.ا  لعدل األعظم الذي تكف 

ن خاللها  ابقي جمال البروجردي معروف   كواحد من أقدر المبل غين لمدة تناهز األربعين سنة. تمك 
من إخفاء حقيقته عن جمهور المؤمنين. لكن، كما ذكرنا، كان هناك بعض المؤمنين ممن وهبوا 

والخداع. من هؤالء كان األستاذ محمد  البصر الثاقب والذين وجدوا بأنه لم يكن سوى سيد النفاق
 التشرف بمحضر االذي التقى بجمال في أدرنة عندما كان األخير قاصد   (1))الحالق( علي سلماني

 حضرة بهاءهللا. يروي سلماني في مذكراته القصة التالية:
 

آقا  في أحد األيام بينما كنت أجلب الماء للفناء الخارجي لمنزل حضرة بهاءهللا علمت بوصول
العباءة وعلى رأسه  افي زاوية، البس   اجمال البروجردي. دخلت ديوان االستقبال فوجدته جالس  

 الحظت أن (2).ةعمامة ضخم

                                                        

 لقصة حياته. 438-439انظر الصفحات  (1)

 طوال حياته في ظل أمر هللا حافظ جمال على زي علماء المسلمين ولم يتخل عنه. (2)
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 تشر فهذا ولم يكن بعد قد  (1).كا من أراد ذلميديه كانتا بوضع توحي بتوق عه أن يقب له
 .شكلاللمخلوق رجل دين غريب محضر حضرة بهاءهللا. كان يبدو لي ذلك اب

تحية "هللا أبهى" بنحو عفوي،  اكنت أعتبر نفسي ذا دهاء ورجل حيلة. وهكذا دخلت، ملقي  
ه جلست في الجهة األخرى من الغرفة. بعد ذلك استلقيت على األرض لبعض بوبال اهتمام 

 امغرور   امتفاخر   ال  جرح كبريائه ألنه كان رج االوقت ثم عدت وجلست. قمت بكل ذلك قاصد  
في صالة االستقبال الخاصة بالجمال المبارك بكل خيالء وزهو أناني. بعد كل قلة  وقد جلس

 افاكتفى بإيماءة من رأسه. قمت وتركته منصرف  ‘ كيف حالك؟: ’ال  احترامي له نظرت إليه سائ
لواجباتي حتى العصر حينما ُدعي لدخول محضر حضرة بهاءهللا. دخلت وناديته ليتبعني. 

لدار ثم صعدنا إلى الطابق العلوي ودخلنا غرفة حضرة بهاءهللا. كان قدته إلى داخل حرم ا
 في محضره المبارك. اواقف   (2)رالغصن األطه

بأنه يرتجف من رأسه لقدميه ثم سقط  اوقفُت عند مدخل الغرفة. ودخل جمال متظاهر  
طهر لمعاونة بينما هرع الغصن األ ا. كان الجمال المبارك جالس  ال  ، لم يكن ذلك إال  تمثياأرض  

بعد قليل ‘ دعه وشأنه، سينهض بنفسه.: ’ال  جمال على النهوض. لكن حضرة بهاءهللا أوقفه قائ
ا احضره ولم يقل شيئ  مقام وجلس، ثم وقف مرة أخرى. بعد ذلك صرفه حضرة بهاءهللا من  . أم 

من  ااسد  إليران، كان هذا الرجل ف اجمال... فبقي بضعة أيام، ثم أرسله حضرة بهاءهللا عائد  
 (84البداية، ولم يكن هدفه سوى الرئاسة...)

 

اسة هو الذي قضى على جمال في النهاية. ألن دين حضرة بهاءهللا ال ئللر  اإن هذا الظمأ تلهف  
 يسمح لعناصر ضارة مريضة كهذه بالبقاء داخل حظيرته فهو

                                                        

ةةأظ (1) ةة اهةر المسةةلمون احترام  لعلمةاء الةةدين الةةذين اعتةةادوا مةد أيةةديهم للعمةةوم لتقبيلهةةا. وقةد حةةر م حضةةرة بهةةاءهللا  ابالغ 
 .تقبيل األيدي

ميرزا مهدي، أصغر أخوة حضرة عبدالبهاء والذي توفي فيما بعد في عكاء. اعتبةر حضةرة بهةاءهللا وفاتةه بمثابةة  (2)
 لهذا االبن الالمع.تضحيته هو. سنعرض في المجلد التالي 
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ه ايلفظ تلقائي   بكل ما يحمله من جثث  أهل الغرور واألنانية. إنه كالبحر المحيط يأتي مع مد 
ر بذلك من دنسها. في أوائل  حضرة عبدالبهاء، قبل شيوع  سني  واليةويطرحها على الشاطئ ويتطه 

في جامعة األحباء بطهران من خالل  امضطرب   ا، خلق جمال وضع  اعصيان ميرزا محمد علي علن  
لحضرة  ايبدي إخالص  سعيه وراء الرئاسة هناك. فمع أنه تحالف مع ميرزا محمد علي، لكنه ظل 

عبدالبهاء. في أثناء هذه الفترة سب ب حيرة الكثير من النفوس وشوش أذهانهم، وتجادل عالنية مع 
في نضاله لضمان مكانة خاصة لنفسه داخل أمر هللا. عندما أعلن ميرزا محمد  (1)أيادي أمر هللا

هللا بقوة الميثاق. وقد  علي عصيانه عالنية، صار جمال من كبار مؤيديه. فطرد خارج حصن أمر
للجامعة، وبطرده من األمر تطه رت من رجسه. كان  اصر ح حضرة عبدالبهاء بأن جمال كان سم  

كما كان اشتهاره. عندما ثار ضد حضرة عبدالبهاء، المركز المعي ن لميثاق أمر  اسقوط جمال مثير  
. انفضت امعوز   ام حياته نادم  وسرعان ما هلك بعدها. قضى أواخر أيا احضرة بهاءهللا، مات روحي  

من حوله جماهير المؤمنين الذين طالما التف وا حوله بحماس ليستمعوا إلى كلماته، ألن روح اإليمان 
للميثاق، تبر أ منه. كان  اقد فارق روحه. حتى أحد أبنائه، ميرزا لطف هللا، الذي بقي مخلص  

م خدمة فريدة ألمر هللا في و بارز الموهبة،  العائلته، فنان   ااألخير، الذي اتخذ اسم "موهبة" لقب   قد 
نطاق فن ه بالقيام بتزيين الكثير من األلواح وزخرفتها والتي ُحفظت في محفظة اآلثار البهائية. تشهد 

 ية وكذلك إخالصه المتفاني ألمر هللا.نزخارفه الجميلة هذه على عبقريته الف
تباع ميرزا يحيى في أدرنة من أنه كما ال يمكن جه أيذكر حضرة بهاءهللا في "لوح سراج" ما رو  

يمكن  )إشارة إلى ميرزا يحيى( ال اعالي   اللذهب أن ينقلب إلى معادن رخيصة، كذلك من بلغ مقام  
 على ذلك أنزل حضرة بهاءهللا الكلمات التالية: اأن يفقده. رد  

                                                        

حمايةة الةدين ونشةةره.  بةوظيفتي  يخةتص أيةادي أمةر هللا بصةفة أساسةية، وفةق نصةةوص وصةية حضةرة عبةدالبهاء،  (1)
 والذين ما زالوا على قيد الحياة كان قد عي نهم ولي أمر هللا حضرة شوقي أفندي.
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ل النحاس إلى ذهب.  "ومن جملة الشبهات التي ألقاها المشركون في هذه األرض مسألة تحو 
ي وربي ولكن عندنا علمه نعل م من نشاء بعلم من لدنا ومن كان في ريب فليسئل هللا إقل 

ل النحاس إلى ذهب هناك دليل واضح لعودة  .ربه بأن يشهده ويكون من الموقنين وفي تحو 
ل جميع الفلزاتلو هم يشعرون الذهب إلى حالته األولى  بوزنها وصورتها  . ويمكن تحو 

تها إلى فلزات أخرى وم  (80.")ولكن علمه عندنا في كتاب مكنون اد 
 

عقول الناس لقرون. في عهد حضرة بهاءهللا كانت  -الكيمياء القديمة-شغلت مسألة الخيمياء 
وكان عدة مؤمنين مرتبطين بها إال  أن حضرة بهاءهللا حث هم على عدم السعي  احي   اما تزال موضوع  

ع ذلك فإنه أكد على أن تحويل معادن خسيسة إلى ذهب، وهو حلم لتحصيله في ذلك الحين. م
الكيمياويين القدماء، أمر ممكن. بل إنه وعد أن العملية ستتحقق، وبأن تحققها سيكون إحدى 
عالمات بلوغ البشرية. إضافة لذلك تنبأ بأن كارثة كبرى تنتظر العالم بعد اكتشاف سر ذلك ما لم 

( بإمكان علماء الفيزياء اآلن، وبواسطة عمليات نووية خاصة، 59)يدخل البشر في ظل أمر هللا.
 تحويل مختلف العناصر إلى عناصر أخرى.

في "لوح سراج" يشير حضرته بإسهاب إلى آثام ميرزا يحيى وخيانته، ويرمز لنفسه بيوسف، 
 لكي يتوب ويرجع إلى هللا ربه. اويصف عذابه على يد أخيه الذي ينصحه متودد  

بأن كلمة هللا  ال الوحي والكلمة اإللهية الملهمة، يخبر حضرة بهاءهللا سراج  بخصوص نزو 
العليا قد نزلت بغزارة بحيث "عجز الكت اب عن تحرير ما نزل في هذه األرض )أدرنة( فظل أكثره 

ه في النهر )دجلة( ببغداد بتعليماته كتاباتم إلقاء مقدار كبير من ( ويؤكد أنه رغ54بال تحبير.")
أنه لم يزل موجود ما يعادل مائة ألف آية في أدرنة، لم يستنسخ واحد منها حتى  إال   (1)،اشخصي  

من آثاره وترتيبها  ااآلن. يصر ح بأن عدة أشخاص قد التمسوا اإلذن للقيام بتصنيف ما كان موجود  
 في

                                                        

 .98انظر المجلد األول، الصفحة  (1)
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 ال  قيم رجامن ذلك طمأنهم بأن هللا سي ال  كتب تنشر للمؤمنين، لكنه لم يأذن بذلك. إال  أنه بد
ة مظهر وظيفه ويصنفونها على خير وجه. يصر ح بأن التنزيل كتاباتمكرمون في المستقبل يجمعون 

ف بعد  ال  هللا، والجمع والنشر من عمل العباد. يضرب لذلك مثأمر  بالقرآن الكريم حيث ُجمع وُصح 
 ، كما كانت حال األناجيل بعد السيد المسيح. وفاة الرسول

باع حضرة بهاءهللا تحقق هذه الكلمات. فقد صنفت عدة مجلدات من ألواح ويشهد اليوم أت
ات بلغات أخرى. لدحضرة بهاءهللا حتى اآلن باللغتين الفارسية والعربية األصليتين وبضعة مج

والعملية هذه ماضية اآلن في توسع ونمو مطرد، وسيتوفر بمرور الوقت المزيد منها. إلى جانب 
عظم، المرجع الروحي واإلداري األعلى ألمر هللا، قد أوكل إلى نفسه، منذ هذا، فإن بيت العدل األ

في انتشار  اهام   امهمة جمع اآلثار المباركة وتصنيفها، وهي مهمة تلعب دور   (1)،أوائل أيام تشكيله
 ألهميتها القصوى. ارسالة حضرة بهاءهللا نظر  

                                                        

ل أول بيت عدل عمومي بانتخ (1) م، 4085نيسةان  84اب من قبل المحافل الروحانيةة المركزيةة فةي العةالم فةي تشك 
 المصادف للذكرى المئوية األولى إلعالن دعوة حضرة بهاءهللا.
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 ﴿48 ﴾ 
  

 فتتان اإليمانا
 
 

 تساقط النجوم
 

رضا بيك  بيتا كان حضرة بهاءهللا يسكن في م، حينم4488رين الثاني سنة في شهر تش 
تزينت السماء بمشهد أخاذ لوابل من الشهب. فقد اندلعت آالف من النيازك تنير السماء حين 

م، 4488تساقط النجوم" عام ب"عبورها غالف الكرة األرضية. لقد راقب هذه الظاهرة، التي سميت 
 (1).ةالناس كانت تجربة مرعب ديد منلعلغرب وبالنسبة الو  شرق في الماليين البشر 

يشير  (2).مب هي تساقط النجو لإلنجيل فإن إحدى عالمات مجيء السيد المسيح بمجد اآل اطبق  
 في "لوح ابن الذئب": قتطف منهاحضرة بهاءهللا لهذا في أحد ألواحه التي ي

 

ه إلى أنوار الوجه. قد أحاطت األوه ه إلى ام سكان األرض ومنعتهم عن التوج  "يا أيها المتوج 
أفق اليقين وإشراقه وظهوراته وأنواره. بالظنون ُمنعوا عن القي وم. يتكل مون بأهوائهم وال 
يشعرون. منهم من قال... هل سقطت النجوم قل إي إذ كان القي وم في أرض السر فاعتبروا 

لقدرة من جيب العظمة يا أولي األنظار. قد ظهرت العالمات كلها إذ أخرجنا يد ا
 (3واالقتدار.")

 

تساقط النجوم" الوارد ذكره في ل" امادي   امع أن هذا العرض الساحر من وابل الشهب جاء تحقيق  
 عليهايمكن االطالع  ةالحقيقي أهميتهأن  النبوءات القديمة، إال  

                                                        

 .4نظر الملحق رقم ا (1)
 .80ية اآل، 81 صحاحاألنظر إنجيل مت ى، ا (2)
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جيل. فيشرح حضرة بهاءهللا وحضرة عبدالبهاء حيث جاء فيها تفاسير كلمات األنا كتاباتفي 
، أن المقصود الحقيقي من سقوط النجوم هو سقوط مكانة العلماء ونفوذهم، ال  حضرة بهاءهللا، مث

أولئك الذين، بإعراضهم عن دعوة حضرة بهاءهللا، قد فقدوا سلطتهم على الناس. في أحد ألواحه 
 ، يعلن حضرة بهاءهللا:أساقفة المسيحيينالتي يخاطب فيها 

 

أنتم أنجم سماء علمي. فضلي ال يحب أن تتساقطوا على وجه األرض يا مأل األساقف! "
وال يتغير ما خرج من فمه الطاهر  (1)،نولكن عدلي يقول هذا ما ُقضي من لدى اإلب

 (8.")الصادق األمين
  

 :كذلك علنوي
 

ون بما عندهم إلثبات أمري ويذكرون هللا باسمي "قد سقطت أنجم سماء العلم الذين يستدل  
 (1ي أال إنهم من الساقطين.")هم بمجدي أعرضوا عن  ئتُ ا جفلم  

 

بقدر ما تبينه سجالت التاريخ، فإن كل دين قد كان له رؤساء. فقد كان لرجال الدين والكهنة 
دور رئيس في األدوار السابقة في تصريف شؤون الدين. أصبحوا أكثر عناصر المجتمع اإلنساني 

العامة. حصلوا على سلطة كبيرة لم تضعف قط حتى مجيء في حياة  اقوي   احيوية، ومارسوا نفوذ  
دهم، بجر ة من قلمه األعلى، من قوة تمتعوا بها منذ بدء الزمن. أنزل في حضرة بهاءهللا حينما جر  

 أحد ألواحه:
 

 (1"ُرفعت العزة عن طائفتين: األمراء والعلماء.")
 

لبيانات المباركة قد ول د عملية إن النفوذ الخالق لكلمات حضرة بهاءهللا في هذا وغيره من ا
تفكك المؤسسات الدينية مقرونة بسقوط رؤسائها الذين أصبحوا واعين بنحو متزايد لعجزهم عن 

 (2).ماالحتفاظ بسيطرة ذات بال على طوائفه

                                                        

 السيد المسيح. (1)

 .بعد( )لم تنشر ترجمته العربية  أتى اليوم الموعود"نظر كتاب "قد امن أجل دراسة أوسع لهذا الموضوع  (2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

 

889 

 صورة

 

 الحاج إيمان
 ،ف بزيارة حضرته في أدرنةمؤمن ثابت ومخلص لحضرة بهاءهللا، كان قد تشر  

 التقطت الصورة في السجن من اضطهاد بسبب إيمانه.تحمل ما القاه 
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 صورة

 
 

 الحاج محمد إبراهيم خليل
 من مؤمني قزوين البارزين

 لوح خليل"ب"حظي بلوح عرف 
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في هذه الدورة ألغى حضرة بهاءهللا نظام الكهنوت )رجال الدين(. بدل ذلك عهد بإدارة شؤون  
 (1)."دينه إلى مؤسسات أسماها "بيوت العدل

 
 ورة العباد""س

 

نزلت "سورة العباد" باللغة العربية في أدرنة بحق السيد مهدي الدهجي. لقد سبق الحديث عن 
كان من مشاهير  (2).قاسم هللا المهدي"، في فصل سابب"السيد مهدي، والذي لق به حضرة بهاءهللا 

"اسم  االذي ُلقب أيض  أنه مثل جمال البروجردي،  خالل والية حضرة بهاءهللا، إال  هللا غي أمر مبل  
 نقض في النهاية عهد حضرة بهاءهللا وعصى حضرة عبدالبهاء. اطموح   امغرور   ال  هللا"، كان رج

حضر حضرة بهاءهللا في مج في مقاطعة يزد. فاز بشرف هَ كان السيد مهدي من سكان بلدة دَ 
، في أنحاء إيران حيث ، كما فعل جمالاكثير   بغداد وأدرنة وعكاء وشمله بفيض عطاياه الدائم. جال

وارتحل ببالغ التكريم والتقدير. مع ذلك وجده بعض أصحاب البصيرة  أحاطه المؤمنون أينما حل  
للذات وشديد التعلق بأمور الدنيا. من أبرز الذين  االروحانية بأنه لم يكن من المخلصين، بل محب  

عن جمال البروجردي. من  اض  كتبوا انطباعاتهم عنه كان الحاج ميرزا حيدر علي، الذي كتب أي
مطالعة عابرة لمذكراته يتضح بأن هذين الرجلين اشتركا على األقل في صفة واحدة، أال وهي ظمأ 

 مجالس البهائيين بكبرياء مصطنع ظاهر. كان يود   اروى للرئاسة. كان السيد مهدي يدخل دائم  ال يُ 
من المؤمنين يمشون أمامه لينيروا  رؤية حاشية من المؤمنين تمشي خلفه، وفي الليالي كان عدد

 كان ذلك (3).يسدربه بالفوان

                                                        

إلى جانب بيت العدل األعظم، الهيئةة الدينيةة األعلةى، شةر ع حضةرة بهةاءهللا تأسةيس بيةوت عةدل محليةة فةي كةل  (1)
 المحافل الروحانية المحلية. -في شكلها الجنيني امدينة أو قرية. هذه المؤسسات تعمل حالي  

 .441نظر الصفحة ا (2)

. بالنسةةبة لألشةةخاص البةةارزين فةةي تلةةك األيةةام لةةم تكةةن هنةةاك إنةةارة عموميةةة، فكةةان النةةاس يحملةةون الفةةوانيس لةةيال   (3)
 أمامهم. اجرت العادة أن يحمل خادم فانوس  
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شخص أو صديق أي خادم واحد من المعتاد أن يصحب في تلك األيام، إذ كان  امثير   امشهد  
. لكن في حالته كان عدد من المؤمنين يتنافسون للقيام بتلك الخدمة للسيد مهدي، ال  بالفانوس لي

في صحبته إلى  اأمسية سار فيها ما ال يقل عن أربعة عشر شخص   ويذكر الحاج ميرزا حيدر علي
 ، يحملون الفوانيس!اجتماع

أنانيين يسعون  اإلى السقوط. فدين حضرة بهاءهللا ال يؤوي أناس   اكهؤالء ينتهون دوم   ال  إن رجا
 اجب إذ  وراء تعظيم الذات. ألن شعاره الخدمة، والمعيار الذي ينشده طهارة النية واإلخالص. فال ع

أن يسقط كل من السيد مهدي وجمال البروجردي إلى الحضيض عند هبوب أرياح االفتتان. 
في بلوغهما منصبي زعامة في إيران، فإنهما انضما إلى  افكالهما نقض عهد حضرة بهاءهللا وطمع  

منون في تمرده ضد مركز أمر هللا المعي ن )حضرة عبدالبهاء(. عندما علم المؤ  (1)يميرزا محمد عل
في إيران بما وقع، تركوهما وشأنهما وسرعان ما انقلب عزهما إلى ذلة. حاوال في البداية إحداث 

 أسفل دركاتضجة كبيرة داخل الجامعة. فحيروا أفكار الكثيرين، لكن قوة الميثاق جرفتهم إلى 
 الهوان مطهرة الدين من رجسهم.

طاء السيد مهدي وذنوبه. وفي ألواحه دأب حضرة بهاءهللا خالل فترة واليته على أن يستر أخ
إياه بالتزام اإلخالص والطهر واالنقطاع. يكاد ال يوجد لوح  اأنعم عليه من عناياته وألطافه ناصح  

من تأكيد هذه الشؤون. عندما غادر حضرة بهاءهللا بغداد إلى اآلستانة، أشار  احقه خالي  في ل منز  
 وأوكله برعايته. (2)كعلى السيد مهدي أن ينتقل إلى بيته المبار 

في أثناء إقامته بهذا البيت وقعت حادثة بسيطة تكشف ضعف إيمانه وتدلل على مدى تعلقه 
باألمور المادية. فقد دخل بعض اللصوص البيت وسرقوا بعض ممتلكاته الشخصية. بلغ به التأثر 

 شتكىوالحزن لفقدان بضعة مواد تافهة بحيث ا

                                                        

 من هذا المجلد. 838صفحة النظر المجلد األول، و ا (1)

 .888-881ات األول، الصفح دجلمنظر الابيت هللا األعظم". ب"يعرف هذا البيت  (2)
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حقه باالنقطاع عن شؤون في نصحه حضرة بهاءهللا في لوح أنزله  حضرة بهاءهللا. في جوابه،إلى 
إياه بأن ما نزل به يعتبر ال شيء بالمقارنة مع ما نزل بحضرة بهاءهللا من عذاب وما  االدنيا مذكر  

 له من شقاء في سبيل هللا.تحم  
د مهدي ما نزلت "سورة العباد" في أوائل أيام ورود حضرة بهاءهللا إلى أدرنة عندما كان السي

 أنو ، صالحين"ال"اجهد في ذاتك لتكونن من  أنه فيه للبيت األعظم ببغداد. يحض   ايزال حارس  
ر عيناك عن كل ما سواه س نفسك عن كل من في األرضين  "طه  ثم دع كل ما في أيداك ثم قد 

 بنحو ل كلمات هللان كيف أنه ظل عدة سنوات ينز  حضرة بهاءهللا على ذاته ويبي   يثني والسموات".
من أنوار وجه  انور  " أظهر "تم الميقاتا لم  ف ...حجاب خلف ألف" غزير فياض بينما ستر بهاءه

 (1)."عالينأهل مأل ال تصعق"ان بذلكو الغالم أقل من سم اإلبرة" 
صل بالرحلة من بغداد إلى أدرنة. من جهة أخرى أدى تت   ايروي جزء كبير من هذا اللوح أحداث  

إلى و  اه خطابه لهم عموم  تصال وربط بين حضرة بهاءهللا وأحباء العراق إذ يوج  اللوح مهمة وسيط ا
 حبه واالتحاد فيما بينهم.على  ستقامةواال سلوكال حسن. ينصحهم باخصوص   همبعض

انتهت بالعار والموت الروحي، فقد كان له ابن أخ، هو هللا ولو أن سيرة السيد مهدي في أمر 
. حضرة بهاءهللاكبيرة من جي، مثال المؤمن الخدوم وقد فاز بمحبة سيد علي أكبر الدهالالحاج 

بخصوص هذا المؤمن يكتب الحاج محمد طاهر المالميري ما يلي في مذكراته غير المنشورة عن 
 "تاريخ األمر في مقاطعة يزد":

 

سيد علي أكبر الدهجي من المؤمنين األوائل. يندر وجود نفس تضاهي الكان المرحوم الحاج 
ة كان أكان عليه من امتياز وتقوى. كان ابن أخ السيد مهدي اسم هللا... من حيث الهي ما

وصوته مليح. عندما يتلو كلمات هللا يخيل للمرء بأنه ال بد من أن يطرب لسماعه  اجد   اوسيم  
 المأل األعلى ويستعذب

                                                        

 معشر أرواح المقدسين في ملكوت هللا. (1)
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حضر مه. فاز بصوت عذوبةمن يتلو ب الم أسمع أبد   انغماته سكان الملكوت األبهى... شخصي  
الجمال المبارك عدة مرات وحظي بعنايات وعطايا ال حدود لها. تميزت عالقته بحضرته 

بمحبوبه )األعلى(. هناك ألواح عديدة نزلت بحقه. من أبرزها "لوح حقيقي بطابع عالقة عاشق 
د سيد علي أكبر في طهران عند عودته من األراضي المقدسة بعال... توفي الحاج (1)"االحتراق
بذكرى  اق  حضر حضرة بهاءهللا. بعد وفاته أشار حضرة بهاءهللا بأنه كان متعل  مف له بآخر تشر  

حضره المبارك. وعليه مذكر في سيد علي أكبر لدرجة أنه يرغب في سماع اسمه يُ الالحاج 
 (3سيد علي أكبر".)ب"ه السيد مهدي اسم هللا، أمر بعد ذلك بتسمية عم  

 

بالسيد مهدي وجمال البروجردي هو محمد جواد القزويني، ولو  ارين  شخص آخر يمكن اعتباره ق
اسم هللا الجواد". أصبح هو ب"ه حضرة بهاءهللا االثنين األولين. لقب  يماثل  علمأن األخير لم يكن لديه 

حضر مف جواد بلشخص حضرة عبدالبهاء. في شبابه تشر   ابالغ   اب عذاب  اآلخر من الناقضين وسب  
مح م قصد أدرنة برفقة النبيل األعظم وكان ضمن الذين سُ 4489في بغداد. في عام  حضرة بهاءهللا

 لهم بمرافقة حضرة بهاءهللا إلى عكاء.
ع جواد بامتيازات قربه من حضرته وقد أغدق عليه عناياته والية حضرة بهاءهللا تمت  فترة خالل 

عد صعود حضرة بهاءهللا انضم وعطاياه باستمرار رغم نقائصه الكثيرة التي سترها حضرته. لكن ب
 اب  بطموحاته وأمانيه، مسب   اإلى زمرة ميرزا محمد علي، الناقض األكبر لميثاق حضرة بهاءهللا مدفوع  

إياه بكتاباته المسمومة الحافلة بشتى األكاذيب  امن الحزن واأللم لحضرة عبدالبهاء، ومهاجم   اكثير  
التي آلت إليها سيرة واحد أنعم عليه حضرة بهاءهللا  ات. وهكذا كانت المأساةمفتريوالمغالطات وال

منه. ولم يمض زمن طويل قبل أن تحبط خططه وآماله، ومات، مثل  ال  وفض ابإعالء مقامه جود  
 فة.جمال والسيد مهدي، ميتة غير مشر  

                                                        

 ". سنعرض له في المجلد التالي.قد احترق المخلصون باآلية االفتتاحية " ايعرف هذا اللوح أيض   (1)
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 متحان العباد بالذهبا
 

حمد باقر القزويني بعد سرد سقوط جواد القزويني، نأتي على سرد قصة أخيه األكبر، الحاج م
ف لقد تشر   .هحياتنهاية  قربنجا  هلكنو  فقد حظوته هنأالذي كانت سيرته األمرية غير اعتيادية، إذ 

الحاج محمد باقر بمحضر حضرة بهاءهللا ببغداد. في أثناء وجوده هناك التمس حضرة بهاءهللا 
طمأنه بأن هللا سيحقق أمنيته. ليبارك له بنعمة الثراء )المادي(. وافق حضرة بهاءهللا على طلبه و 

 بعد زمن قصير، لكن في الوقت ذاته زاد ابتعاده عن أمر هللا. اصار غني   ال  فع
في سياق وصف الحاج ميرزا حيدر علي لما يبدو أول لقاء له بحضرة بهاءهللا في أدرنة، نجد 

عن مشاعر اإلثارة  ماتالقصة التالية عن الحاج محمد باقر. بعد إقراره بالعجز عن التعبير بالكل
والعجب التي اعتملت في قلبه خالل وجوده بمحضر حضرة بهاءهللا، يكتب الحاج ميرزا  ذهولوال

 حيدر علي ما يلي:
 

يسألني أن أصف حضرة بهاءهللا بادر  (1)،قظهور إشراق نير اآلفاألنها كانت أوائل أيام  انظر  
وقزوين وزنجان وتبريز، وهي المدن التي له حال المؤمنين وإيمانهم وإقبالهم في كل من طهران 

بعد ما ُصرفنا )أي الحاج ميرزا حيدر  (2).بكنت قد مررت بها. التزمت السكوت دون جوا
حضره المبارك، أرشدونا إلى المكان الذي ُهيئ إلقامتنا. بعث حضرة معلي وصاحباه( من 

بكل ما عرفته عن كل  لكي أنقل إليه أحوال المؤمنين. فأخبرته ابهاءهللا إلى هناك شخص  
، في امشهور   اشخص منهم، من ضمنهم المرحوم الحاج محمد باقر الذي كان في حينه تاجر  

 بتفان وتضحية.هللا ، وكان يخدم أمر ال  واشتعا اوإيقان   امقدمة المؤمنين إيمان  

                                                        

 حضرة بهاءهللا. (1)

ا لةةةم يكةةةن مةةةن غيةةةر المةةةألوف أو الطبيعةةةي بالنسةةةبة للمةةةؤمنين أثنةةةاء وجةةةودهم بحضةةةور حضةةةرة بهةةةاءهللا أن يلةةةوذو  (2)
عةةن وعةةيهم االعتيةةادي بحيةةث ال  ابالصةةمت عنةةد سةةؤاله إيةةاهم. فةةإنهم قبةةل كةةل شةةيء يكونةةون بعيةةدين ال شةةعوري  

ة م نفسةه يتعةارض مةع روح التواضةع ونكةران ، كةان كثيةرون يعتبةرون الةتكل  اينبسون ببنت شفة في محضةره. وأيض 
 الذات أثناء التواجد بحضوره المبارك.
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حق الحاج. صر ح في ثم رجع بعد دقائق ومعه لوح مبارك كان قد نزل  بعوثغادر الم 
حضر حضرة بهاءهللا في بغداد. هناك كتب ملقد فاز هذا الرجل ب’ة عن حضرة بهاءهللا(: )نياب

له. يصرح حضرة بهاءهللا  ارسالة إلى حضرته يرجو الغنى والرفاه. فنزل هذا اللوح المبارك جواب  
والثروة من كل الجهات.  رزق فتح على وجهه أبواب الفيه بأن طلبه سوف يستجاب وسوف تُ 

 ويجعله من الغافلين المبعدين. ايدع الغنى يصبح عائق   ال  بأن يحترز لئ رهلكنه حذ  
حضر حضرة بهاءهللا فإنك سترى في المستقبل بأن هذا مف با اآلن وأنت هنا للتشر  أم  

الرجل )الحاج محمد باقر( سيأخذه الخوف بدرجة يتخلى عن هللا وأمره. فلن يطول الزمن قبل 
ى أثرها أن يكتب لحضرة بهاءهللا رسالة استغفار. بعدئذ إصابته بخسارة كبيرة، يضطر عل

ويستعيد من جديد نجاحه بتجارته ويبرز كأكبر تاجر في  ال هللا خسارته ربح  سوف يحو  
... هذه المرة امن قبل وأكثر غفلة وابتعاد   اأنه هذه المرة سيعود أكثر تكبر   اآلستانة وتبريز. إال  

عن تدبير شؤونه.  اعلى مواصلة حرفته ويكون عاجز   ار  سيفقد كل ممتلكاته، ولن يعود قاد
عندئذ سيعود ويستغفر، ويقنع بالعيش كرجل فقير. سيقضي بقية أيام حياته في خدمة أمر هللا. 

حفظ في ا’بعد ذلك قال لي:  ‘وستكون عاقبة حياته مباركة وينال التأييد اإللهي العظيم.
 ‘تحقق، وسوف تشهدها بنفسك.ذاكرتك كل هذه األشياء، ألنها ال محالة ست

ا في أدرنة عند وصول أخبار القبض على جواد، األخ األصغر للحاج، وحبسه. كن  
وغادر تبريز على عجل  أخيه إلطالق سراح (1)ناضطر الحاج محمد باقر لدفع ألف توما

يث السفير اإليراني، ح إلى اآلستانة. عند الوصول ذهب لزيارة المرحوم مشير الدولة، امتوجه  
ح حضرة بهاءهللا أن في هذا بداية امتحاناته، وأصدر تعليماته بأن . صر  أمامه عقيدته أنكر

 ين باآلستانة اجتناب معاشرته.على المؤمنين المار  

                                                        

 . )أ. ط.(في ذلك الوقت امبلغ ضخم جد   (1)
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. سمعت المدة أربعة عشر شهر   إلى اآلستانة حيث أقمتُ  أدرنة وذهبتُ  فيما بعد غادرتُ  
لقطن وبسبب هبوط حاد في أسعاره، فإنه لم هناك بأن الحاج قد اشترى كميات هائلة من ا

يخسر كافة ممتلكاته فحسب، لكنه لم يتمكن من دفع ديون دائنيه... عند وقوع هذا كتب 
ره فيه حضرة بهاءهللا في المغفرة والتوبة. نزل  ايتضرع لحضرة بهاءهللا طالب   حقه لوح مبارك بش 

بأن سعر القطن قد ارتفع  مصر، سمعتُ ل سيحصل على أرباح هائلة. وعندما ذهبتُ  ابأنه قريب  
 (8ونتيجة لذلك تضاعفت ثروة الحاج عشرة أضعاف.) اكثير  

 

وذا نفوذ. فصار في مقدمة تجار اآلستانة ونال  اجد   اأصبح الحاج محمد باقر هذه المرة غني  
، هللا ى عن أمربينه وبين هللا. ومرة أخرى تخل   اشهرة عظيمة. لكن ثروته أصبحت مرة أخرى حجاب  

 (1)نلحسن أميا اوقطع كل عالقة مع حضرة بهاءهللا. بعد عدة سنوات سأل حضرة بهاءهللا الحاج أب
صل به ويسأل عن حاله. ذهب الحاج أمين إلى اآلستانة لرؤيته. وجده في معزل تام وغير كي يت  

يثهما إلى . فقد استهوته الدنيا ومباهجها بحيث أشار خالل حدهللا مبال بحضرة بهاءهللا أو أمر
 !‘إن ربي في هذه الخزانة’ه وقال: خزانة )النقود( في محل  

. وبينما كان يسير اا أخبر حضرة بهاءهللا بهذا، حزن حضرته كثير  ر الحاج أمين بأنه لم  ذكلقد 
، ثم بحركة ‘بهذه اليد أعطيناه الغنى’: ال  قائ ف، ومد يده بكف مفتوح وتفضل، توق  اجيئة وذهاب  

 .‘واآلن بنفس اليد نأخذه منه’: ال  قائ كفه، وتفضل اقابض  سريعة سحب يده 
وفي وقت قصير خسر الحاج محمد باقر كل ممتلكاته. عاد مرة أخرى يطلب الصفح والغفران 

ح له بجالء بأن هللا أخذ عنه أمواله صر   اوكتب لحضرة بهاءهللا. هذه المرة أنزل حضرة بهاءهللا لوح  
 باتالكتا . فأشار عليه بمغادرة اآلستانة واالنشغال باستنساخحتى يعود إليه ويستقيم في حبه

 المباركة.

                                                        

 المجلد الثالث.عنه في من المعلومات  امزيد  سنعرض أمين الحقوق في أيام والية حضرة بهاءهللا.  (1)
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في  اعقب هذه الحادثة، قضى الحاج محمد باقر بقية عمره في منتهى الفقر. لكنه أصبح قوي  
. كتب الحاج ميرزا حيدر علي، الذي التقى به بعد هذه الواقعة، هللا إيمانه وكرس وقته لخدمة أمر

 يقول:
 

بعد نزول لوح حضرة بهاءهللا، بدا وكأن ’يت به )الحاج محمد باقر( في تبريز. قال: التق ...
المسامير في الجدران، وستائر الحجرة وكل شيء آخر... قد سمعت وقامت على تنفيذ أمر 

كل ما كسبته. الدار التي أسكنها اآلن تمتلكها زوجتي، ومالبسي  حضرة بهاءهللا. فقد خسرتُ 
 (9)‘ي أوالدي.خيطها لي

 

لم يكن الحاج محمد باقر الوحيد الذي سأل حضرة بهاءهللا أن يهبه الغنى بحول هللا وإرادته. 
بعد نجاحهم وتوفيقهم في الحياة. هللا ألمر  اتمام   مظهره واكان هناك آخرون، انقلب بعضهم وأدار 

لثروة الدنيوية أن قه بها شيء طبيعي. لكنه إذا سمح لإن انجذاب اإلنسان إلى األمور المادية وتعل  
ض نفسه للتهلكة الروحية. إن في الثراء تمتلكه وتتحكم فيه، فإنه سيحرم نفسه من عطايا هللا، ويعر  

 والتعلق المادي أعظم االمتحانات لروح اإلنسان. يصرح حضرة بهاءهللا في "الكلمات المكنونة":
 

 "يا ابن الوجود
 (6لذهب نمتحن العباد.")ال تشتغل بالدنيا ألن بالنار نمتحن الذهب وبا

 

حضرة بهاءهللا ما يدين الثراء ما دام ذلك ال يحجب  كتاباتفليس في  (1)،اكما سبق أن ذكرن
ناؤه عن اإلقبال إلى أمره د مقام الغني الذي لم يمنعه غَ صاحبه عن هللا. بل العكس فإنه يكرم ويمج  

لكي يتقرب إلى هللا أو يصبح  افقير  وخدمته بإخالص. إن الرأي القائل بأن اإلنسان يجب أن يكون 
. ذلك ألن معيار القرب إلى هللا هو االنقطاع، ولو أن نيل هذا المقام اليس بالضرورة صحيح   اتقي  

ما يضطر إلى خوض عدة معارك داخل نفسه قبل أن  اأكثر صعوبة على الغني، لكن الفقير غالب  
 عن الدنيا. ايصبح منقطع  

                                                        

 .90-99نظر المجلد األول، الصفحات ا (1)
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( بأن من متطلبات نظام الخليقة األساسية وجود 0أحد ألواحه) يوضح حضرة عبدالبهاء في 
فإن توازن العالم هذا يختل، ويتوقف  الناس وإذا تساوى كل (1).يغني وفقير في المجتمع اإلنسان

 تقدم البشرية.
تأييد لشرح حضرة عبدالبهاء وإثبات بطالن ما تدعو إليه تلك النظريات  افي الطبيعة أيض  

ية لتأسيس المساواة في المجتمع اإلنساني وتعميمها، وتأكيد عدم واقعيتها. إن مساواة العقائدية الساع
كافة البشر في الحقوق واالمتيازات يعتبر من تعاليم حضرة بهاءهللا األساسية. لكنه في نفس الوقت 
يبين بجالء أن الناس غير متساوين في استعدادهم وذكائهم وإنجازاتهم. وعليه يجب أن يحتوي 

لمجتمع في تركيبه على أناس من كل المراتب والمناصب في ترابط يجمع فيما بين وظائفهم ا
 المختلفة.

في  ذا حصليصرح حضرة عبدالبهاء، في اللوح سالف الذكر، بأن الفقر محمود عند هللا إ
واح هناك عدة أل . يستشهد لذلك بالذين اضطهدوا وفقدوا كل ممتلكاتهم التباعهم أمر هللا.هللا سبيل

الفقر والكرم  من قلم حضرة بهاءهللا وحضرة عبدالبهاء ينصحان فيها المؤمنين بالصبر والقناعة عند
 عند الرخاء. أنزل حضرة بهاءهللا في "الكلمات المكنونة" ما يلي:

 

 "يا ابن أمتي
في الفقر ال يجمل بك االضطراب، وفي الغنى ال ينبغي لك االطمئنان، فإن لكل فقر غنى  

رها ألن في فنعمة عظيمة ال تحق   سوى هللاا الفقر عم ا يليه أم   ال  وإن بعد كل غنى  زوايعقبه 
وهللا ’وتبرز كلمته المباركة  ‘أنتم الفقراء’نهايتها يبدو الغنى باهلل، وفي هذا المقام يستتر قوله 

وتتجلى من أفق قلب العاشق كتجلي الصبح الصادق وتظهر وتبرز وتستوي على  ‘هو الغني
 (49رش الغنى وتستقر.")ع

                                                        

ة من المهم أن ُيالحظ بأنه في الوقت الذي تقر   (1)  االتعاليم البهائيةة بتعةدد طبقةات المجتمةع، فإنهةا تؤيةد وتةدعو أيض 
 لغنى الفاحش والفقر المدقع.لمحو ا
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خيٌر من غني  اصابر   افقير   ال  ( يصرح حضرة عبدالبهاء بأن "رج44في حديث مع أصحابه،) 
الغني المنفق الذي نجح  اا الفقير الشاكر فهو خير من الفقير الصابر. لكن أفضلهم جميع  شاكر. أم  

 في االمتحان وعمل بما ينتفع به اإلنسان."
حضرة بهاءهللا أن االرتزاق في هذه الحياة واجب مفروض على كل الناس من تعاليم  ايبدو جلي  

 :ال  قائ وذلك بمزاولة األعمال والمهن المختلفة. يتفضل حضرة بهاءهللا في "الكلمات المكنونة"
 

 "يا عبادي
وا باألثمار البديعة المنيعة حتى تنتفعوا وينتفع غيركم. لهذا وجب أنتم أشجار رضواني فلتتحل  

يا أولي األلباب وإن أن تشتغلوا بالصنائع واالقتراف. هذه هي أسباب الغنى  اجميع   عليكم
ا األشجار غير المثمرة فإنها كانت وما زالت أم   قة بأسبابها وفضل هللا يغنيكم بهااألمور معل  

 خليقة بالنار."
 

 "يا عبادي
هم وعلى ذوي قرباهم خير الناس الذين يحصلون على أرزاقهم بالعمل، وينفقون منه على أنفس

 (48.")هلل رب العالمين احب  
 

ره هللا له. يصرح أن إحدى أهم الخصال لمن يكسب عيشه هي القناعة والتسليم بما قد   إال  
أصل كل الخير هو االعتماد على هللا واالنقياد ألمره "ذلك بقوله المبارك:  احضرة بهاءهللا مؤكد  

 (45)".والرضاء بمرضاته
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 ﴿45 ﴾ 
  

 سلمان" "لوح
 
 

ز بعمقه وثراء محتواه بصفة خاصة هو "لوح الذي يتمي  الكتابية حضرة بهاءهللا  د آثارأح
كان  (2).احق الشيخ سلمان. لقد تعر ضنا إلى جزء من هذا اللوح سابق  في ل بأدرنة الُمنز   (1)سلمان

بهاءهللا كرس  لحضرة امخلص   امؤمن   (3)،لالشيخ سلمان، الذي وردت سيرة حياته في المجلد األو 
ه إلى المؤمنين في إيران ويعود برسائلهم وأخبارهم كتاباتحياته لألسفار من أجله. فقد كان يحمل 

في يد األعداء.  اأبد   ة بهاءهللاإلى حضرته. قام بخدمته هذه بعناية قصوى بحيث لم تقع ألواح حضر 
من قبل سلطات إحدى المدن  أنه ذات مرة عندما أدرك بأنه على وشك أن ُيفتش وفي رواية موثوقة

والمؤمنين الذين هللا بإيران، ابتلع مجموعة األلواح التي كانت بحوزته حرصا على حماية أمر 
 أرسلت األلواح إليهم!

 ايرتاحون لوجوده بينهم لكن بعض   االمؤمنون دوم  كان ذا قلب طاهر. و  ابسيط   ال  كان سلمان رج
من لقائه بسبب  اخوف   اوأحيان   احرج  يا كانوا يبدون منهم من ذوي المناصب )االجتماعية( العل

 :ما يلي "بهجة الصدور"بساطته وصراحته. يكتب الحاج ميرزا حيدر علي حول هذا في مذكراته 

                                                        

ها حضةةرة شةوقي أفنةةدي، فةي مجلةةدات "العةالم البهةةائي" آثةار حضةةرة بهةاءهللا المعروفةةة التةي أعةد   شةةهرأفةي قائمةة  (1)
 ذكر هذا اللوح باسم "لوح سلمان" األول. نزل بالفارسية في معظمه.

 .834صفحة النظر ا (2)

 .489-443الصفحات  (3)
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أمضيت بعض الوقت في شيراز حيث اعتدت زيارة سلمان ذائع الصيت... في صحبته كنت 
 ابسيط   اأمي   ا. في ظاهره يجد المرء شخص  اأشعر بمنتهى السرور، إذ كان من النفوس الني رة حق  

كان جوهر الحكمة والمعرفة وكان بوسعه أن يحل مشاكل عسيرة  في الباطنللغاية، لكنه 
ويفسر مسائل غامضة معقدة بلغة سهلة. كان سلمان جوهر النكران للذات، فهو خال من 

مل بمكر معهم. لهذا السبب بأية حال على تملق ومدح اآلخرين أو التعا افلم يكن قادر   غرورال
. لكن أولئك المتحضرين والتقليديين احقيقي   افإن البسطاء وأنقياء القلب من المؤمنين كن وا له حب  

لم يأنسوا له. ذلك ألنهم كانوا يخشون أن ينال من نفوذهم وسمعتهم في مجامع األحباء. من 
ى مرة سلمان باحترام المعروف )لدى األحباء( وهو صحيح مؤكد، بأن جمال القدم أوص

هم بكالم قارص. أجاب سلمان: في المجالس، وأال   شخصيات المرموقةال في نظري ليس ’يمس 
ون ا من ُيسم  هناك من هو عظيم وهام  سوى جمال الِقدم والمولى )حضرة عبدالبهاء(. أم  

 (4َسرَّ حضرَة بهاءهللا هذا التعليق.) ‘فليسوا سوى رجال مغرورين. اءبالعظم
 

لوح سلمان" يأمره حضرة بهاءهللا بالتجوال في أطراف البالد بقدمي  االستقامة، وبجناحي  في "
 االنقطاع وبقلب مشتعل بنار محبة هللا، بحيث تعجز قوى الشر عن منعه من قيامه بمهمته.

بما أنه ُنز ل إبان عصيان ميرزا يحيى العلني ضد حضرة بهاءهللا، فإن هذا اللوح كذلك يضم 
ت بشأن غدر ميرزا يحيى وخيانته وفسقه ونشاطاته المخزية بما فيها خططه لقتل حضرة عدة فقرا

بهاءهللا. يخبر سلمان، بلغة مؤثرة، بما يفيض به قلبه من كرب وألم وما يتحم له من عذاب على يد 
على  اونهار   ال  . يعيد للذاكرة كيف كان ميرزا يحيى لفترة يقوم ليمحبةمن كان قد رعاه بكل عناية و 

ل بتمام القوة والعظمة. لكنه في محضره بتواضع وخشوع وهو يستمع لكلمات هللا تتنز   اخدمته، واقف  
ه، استحوذ عليه الِكبر وأغرته شهرته. فقد تشر ب كل كيانه بحب ونمو  هللا ا رأى ارتفاع أمر لم  

 حضرة بهاءهللا في بوحالرئاسة بحيث تخلى عن مواله وعصاه. ي
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سلمان بما أحاطه من حزن وغم بحيث ُمنع قلمه من إفاضة عرفان هللا للناس  هذا اللوح للشيخ
 وكشف بعض أسرار أمره.

ألجل تقييم  (1).ي قسم كبير من "لوح سلمان" عن استفسار لمعنى بيت من قصيدة للمولو  يجيب
سالمية بالفلسفة اإل اجيد   اإلمام   اشروحات حضرة بهاءهللا العميقة، يجب على المرء أن يكون ُملم  

من اللوح. زيادة على ذلك فإن  قسمفهم هذا ال ال  لن يكون سه ومعاني المصطلحات الباطنة، وإال  
ح بأنه ال يحب أن يفسر ما قاله علماء الماضي وعرفاؤه. ألنه ُيعلن أن بظهوره حضرة بهاءهللا يصر  

ديث أو الخوض ضرورة للح الحاجة و  فالقد أشرقت شمس الحقيقة وتالطمت أمواج بحار العلم. 
ه إليه كمصدر فطالب المعرفة والعارفون يجب عليهم التوج   .في الكالم القديم والتعاليم الماضية

 للعرفان وينالون منه استنارتهم.
ونصحهم نيابة عنه. عليهم تطهير قلوبهم عسى  مالقاة عباد هللالحضرة بهاءهللا سلمان  يدعو

ر في كلماته، ويعرفوا بأن لو كانت بفي سبله، والتدأن يتمكنوا من تمييز جمال طلعته، والسير 
ى  اعوالم هللا مقصورة على هذا العالم وحده، لما رضي حضرة الباب أبد   أن يقع بيد أعدائه، وال ضح 

ح حضرة بهاءهللا بأنه لو كان في هذه الدنيا الفانية ( يصر  8بحياته في سبيل هللا. في لوح آخر)
وس على أعلى العروش وامتلك كافة ثرواتها وكنوزها. إن حقيقة صرف ، لكان نفسه اختار الجلاخير  

خالق هذه الدنيا رغبته عنها لبرهان على وجود عوالم روحانية أسمى وأعظم منها. ولهذه العوالم 
 (2).دانفصالها عن الجستعرج روح المؤمن بعد 

تقبل إليه بكل يتها ظهوره، و  بتأثيرستقوم  ايعد حضرة بهاءهللا في "لوح سلمان" بأن نفوس  
من  ون الفداء بحياتهم في سبيلهعتبر منقطعين عن الدنيا ومتفانين في والئهم وإخالصهم له، وي

 رهم.حضم. يؤكد بأن هؤالء قد اختصهم هللا لنفسه، وأن المأل األعلى يتمنون الفوز بأسهل األمور

                                                        

 صاحب المثنوي.جالل الدين الرومي،  (1)

 هناك ألواح كثيرة حول الحياة بعد الموت. في المجلدات التالية ستبحث بعضها. (2)
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أضافوا األلق الذين فهم ، بكل فخر بسجل ِسير أمثال هؤالء المؤمنينهللا تاريخ أمر  يحتفظ
دين حضرة بهاءهللا. إن شجرة أمر هللا في هذا اليوم قد نمت وترعرعت بصورة رئيسة ى لالالمع ع

ه، كما تمد    الكائنات الشمس بشعاعها نتيجة عاملين: األول، فيض ظهور حضرة بهاءهللا الذي أمد 
 تها.رعايلسقايتها و  اوع  بالطاقات المحيية، والثاني، دماء شهدائه الذين فدوا حياتهم ط

ح في هذا الشان بأنه لو لروح المؤمن. يصر   اي  سام ايعطي حضرة بهاءهللا في هذا اللوح مقام  
إليه.  اشوق   نفساإلبرة، لينصعق كل م كشف في هذا العالم عن عظمة مثل هذا المقام، ولو بقدر س

د حضرة لوح نزل في عكاء، يؤك  لذلك ُستر مقام المؤمن الحقيقي ولم ُيكشف في هذا العالم. في 
 بهاءهللا هذا بتصريح مشابه:

 

عن شبهات األمم إنه يتحرك في هواء إرادة ربه... لو  اس  دطوبى لروحٍّ خرج من البدن مق"
ر له في عوالم هللا رب العرش والثرى ليشتعل في الحين شوق  يط   لذاك  الع أحد على ما قد 

 (5")...المقام األمنع األرفع األقدس األبهى
 

 ظل   ايشرح حضرة بهاءهللا في "لوح سلمان" أحد أكثر أسرار القرآن الكريم إثارة لالهتمام، سر  
هللا". وهي الركن  حتى يومه غير ملحوظ. فهو يشير إلى العبارة )اإلسالمية( الشهيرة، "ال إله إال  

س الدين كل مؤمن أن يشهد بها، وهي أساى لعاألساس في اإليمان باإلسالم والتي يجب 
 اإلسالمي نفسه.

معان وتفاسير عدة ال يفقهها اإلنسان. هناك معان باطنية  اإللهيةكلمة لفإن ل (1)،اكما أسلفن
بأن العبارة  ان  ن هداهم. يشرح حضرة بهاءهللا مبي  مظهره ومَ  ال يعقلها إال   اإللهيةكلمة التنطوي عليها 

إثبات ألوهية هللا وحده. وبناء  -ا شهادة اإلثبات هللا"، سبق حرف النفي فيه المذكورة، "ال إله إال  
ط مخالفو أمر هللا، والممثلون عليه فإنه نتيجة األثر الخالق لمضمون هذه العبارة، منذ نزولها تسل  

لحرف النفي، على المؤمنين في الماضي. أي بعبارة أخرى فإن كل ما اقترفت أيدي ناقضي عهد 
 اسخين )على العهد(هللا من تعذيب وبطش بالمؤمنين الر 

                                                        

 .5نظر المجلد األول، الفصل ا (1)
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. فقد شاءت محمد الرسول للكلمات التي نطق بها  اوغلبتهم الظاهرة عليهم، إنما جرت تحقيق  
ر للفاسقين المتمر   .االتسلط على المؤمنين المخلصين حق   دينحكمة هللا بأن يقد 

ن ومبي   أن الذين اغتصبوا حق اإلمام علي، خليفة الرسول محمد  ةالبهائي من المعتقدات
كلمته، إنما كانوا يعملون ضد رغبات نبي هم الجلية المعلنة. فباإلضافة إلى تجاهلهم وصايا الرسول 

بخصوص خالفته، صاروا المسبب األول في انشقاق الدين اإلسالمي، فقتلوا األئمة  محمد 
صين المخل محمد  كانوا حروف النفي وتسلطوا على أتباع الرسولفهم. أتباعاألطهار واضطهدوا 

 (1).هحتى نهاية دورت
يثبت التاريخ على أن خالفات عظيمة وقعت بين أتباع كل دين بعد وفاة مؤسسه بقليل. ثم 

ُيساء  أدت هذه الخالفات إلى انقسامات وتشعبات ازدادت بمرور الزمن. لكن هذه الظاهرة يجب أال  
كونوا قادرين على إيجاد الطرق فهمها بدرجة تقودنا لالعتقاد بأن مؤسسي أديان العالم الرئيسة لم ي
 والوسائل الكفيلة باتحاد مللهم، أو ردع الخائنين عن إفساد دين هللا.

سيها، بل باألحرى إلى عدم نضج إن انقسام األديان إلى مذاهب ال يرجع إلى تعاليم مؤس  
عب أتباعها. وكما ال يجوز تحميل أطفال صغار مسؤولية الحفاظ على مالبسهم نظيفة أثناء الل

في الدورات الدينية السابقة  اكافي   اخارج المنزل، كذلك فإن اإلنسانية لم تكن قد اكتسبت نضج  
 تمكنها من حماية دين هللا من التجزئة والخالف.

لون من ، لم يكن أتباعه من النضج بحيث يتقب  احتى في اإلسالم، أقرب األديان القديمة تاريخ  
أقامه حضرة بهاءهللا، عهد يلزم أتباعه بالعمل وفق شريعته ، على غرار ما اقاطع   اعهد   محمد 

بصرامة وبدون خلق انقسام بداخله. بل على عكس ذلك كما سبق أن الحظنا في موضوع العبارة 
 القرآنية آنفة الذكر، فإن

                                                        

 .5نظر المجلد األول، الفصل ا (1)
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بعده. كذلك كان  لوحدة فيما بينهم منكان يعلم بأن أتباعه لن يستطيعوا الحفاظ على ا  امحمد  
نهم ، ما كان المسلمون بوضع من النضج والمقدرة آنذاك يمك  امكتوب   ابأنه حتى لو وضع عهد  يعلم 

في اإلسالم، أو األديان األقدم  اأو نقص   ا. لكن هذا ال ُيعتبر تقصير  اونص   امن مراعاة بنوده روح  
في واجبها التي انقسمت بنفس الكيفية. كان من الطبيعي بالنسبة لبشرية لم تبلغ رشدها أن تهمل 

وتتصرف دون مسؤولية. لكن بفضل عدل هللا وحلمه فقد استنار أهل األديان السابقة من فيوضاتها 
 الروحية رغم انقسامها إلى مذاهب.

أن اختالفات نشأت وتفرق  علو مكانة بطرس في اإلنجيل، إال  ثبوت على سبيل المثال، رغم 
المسيح وبركاته. السيد فرقة بقدر من مواهب . لكن مع ذلك ُرزقت كل االمسيح شيع  السيد أتباع 

خها وظل كل من فروعها مخضر   حتى ظهر  ايانع   اوكالشجرة، ازدهرت المسيحية حتى بعد تفس 
من ذلك  االمسيح. وبنحو مماثل، بقي فرعا اإلسالم الرئيسان جزء  السيد اإلسالم عند انتهاء دورة 

د جميعهم فإنهم لم ُيبتروا من شجرة اإلسالم، بل تزو   الدين. حتى أولئك الذين خالفوا رغبات النبي 
 نهاية دورة اإلسالم. فيمنها حتى ظهر حضرة الباب 

ر لبقوة ظهوره و . اجديد   اا دورة حضرة بهاءهللا فقد افتتحت يوم  أم   لبشرية بلوغ رشدها، وعلى ُقد 
قضه أو زعزعته مع أتباعه، ال يمكن ن اهذا األساس قل دها حضرة بهاءهللا المسؤولية. فقد أقام عهد  

بجالء أن في هذه الدورة لم  االمؤمنين بات باعه ومبي ن   اله، هو حضرة عبدالبهاء، موصي   ابتعيينه مركز  
يعد هناك مجال للتفرقة واالنقسام. إن أمر هللا واحد ال يقبل االنقسام، ويتعين على اإلنسان اآلن، 

، وتدعيم هيكله ة الدينفي إدامة وحد ال  مسؤو  اعب دور  وقد اجتاز مراحل الطفولة والمراهقة، أن يل
 العالمي وحماية مؤسساته الوليدة من الخائنين.

هللا"، وبلغة تنبض  يعلن حضرة بهاءهللا في "لوح سلمان"، في إشارة للعبارة السابقة، "ال إله إال  
فإن هذه العبارة، التي فع حرف النفي الذي كان قد وضع قبل اإلثبات. وعليه قوة وعظمة، بأنه قد رَ 

جعلها نبي اإلسالم، بحكمته المحيطة باألشياء، ركَن دينه األساسي، قد ُقلبت، في دورة حضرة 
 بهاءهللا، بعبارة إثبات
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السابقة، ما من أحد له  للدورات ال أمر هللا يقبض بيده زمام السلطة، وخالف  "هو هللا"، بمعنى أن ُمنز  
ظهر التاريخ، فإن الذين نقضوا وخانوا عهد حضرة بهاءهللا وميثاقه، قد القوة النتزاعها منه. وكما أ

في إحداث انقسامات داخل دينه، أو إيقاف مسيرته التقدمية أو السيطرة على  اعجزوا وفشلوا تمام  
 مصيره المجيد. 

فكم باهرة هي دالئل قوة كلمات حضرة بهاءهللا وآثارها الخالقة، إذ بحركة من قلمه فقط قلب 
طويلة انقسمت خاللها أديان ووضع فيها أنصار دين هللا الحقيقيين تحت سطوة  املية دامت قرون  ع

المعارضين الملحدين. بعد صعود حضرة بهاءهللا، واجه حضرة عبدالبهاء عصيان أخيه ميرزا 
لمضمون وصية والده وعهده، وبمساندة  امحمد علي وإعراضه. حاول ابن حضرة بهاءهللا هذا، خالف  

ض المقام الرفيع الذي منحه حضرة بهاءهللا لحضرة دد من مبل غي األمر البارزين، أن يقو  ع
 هوانال أسفل دركاتعبدالبهاء. في النهاية جرفت قوة ميثاق حضرة بهاءهللا ميرزا محمد علي إلى 

 ي.حضرة شوقي أفندوالية  في فترةبعاره. وبفعل نفس القوة، تقرر مصير ناقضي العهد  ال  وهلك ذلي
ونقضوا العهد لم وتمردوا عليه من األهمية بمكان مالحظة أن الذين عصوا حضرة عبدالبهاء 

غين ذوي إطالع أذكياء قديرين، بعضهم كانوا مبل   ال  يكونوا أغبياء. على العكس، كان معظمهم رجا
 اتهد  ومعرفة واسعة ولهم احترامهم العظيم لدى الجامعة. مثال ذلك جمال البروجردي الذي كان مج

. إلى جانبهم اقدير   اواسع المعرفة وخطيب   ال  اد، بينما كان السيد مهدي الدهجي رجذا ذهن وق   ابارز  
بامتياز لكن في  هللا كان آخرون كثيرون مثلهم من أتباع حضرة بهاءهللا البارزين، الذين خدموا أمر

 اروحاني مميت. كان موجود   بر والغرور. إن النقض مرضارة بالكِ النهاية راحوا ضحية النفس األم  
وانقسامات. وهذا المرض ُمعد، ما لم ُيقي د،  افي الدورات السابقة، لكن كما سبق شرحه، خلف انشقاق  
ر كل من حضرة بهاءهللا وحضرة عبدالبهاء بإمكانه هدم قواعد الدين نفسها. لهذا السبب فقد حذ  

وي، والذي هو فريد من نوعه في تاريخ المؤمنين من معاشرة الناقضين. بتأثير هذا الحكم الحي
 األديان، قد خرج أمر هللا، الذي خانه وغدر به عدة رجال من
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من قبل فئات من  ة إلى المعارضةض مركزه الُمعي ن كل مر  عبدة الذات وأهوائها مرات كثيرة، وتعر  
عم من هذه األزمات العنيفة العاصفة، وهو  امنتصر   ااألتباع األنانيين، خرج ظافر   سالم الوحدة وقد تد 

 أكثر من ذي قبل.
رنا طبيعة العصر المضطرب الذي نعيش فيه اآلن وروح التمرد الذي يهز المجتمع لو تذك  

اإلنساني اليوم، لندرك بأن أمر حضرة بهاءهللا، لوال قوة عهده وميثاقه وقوة كلماته الخالقة التي نجد 
 (1).بالنقسم إلى مائة مذه (1)"،ليلالبه لن يعق ...يومفيها الطمأنينة األكيدة من أن "

                                                        

 لمزيد من اإليضاح حول الموضوع. 839-831، 411-453نظر المجلد األول، الصفحات ا (1)
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 ﴿41 ﴾ 
  

 المواجهة مع ميرزا يحيى
 
 

في مقدمة حروف النفي الذين أشار إليهم حضرة بهاءهللا في "لوح سلمان" كان ميرزا يحيى، 
 وبطشت به يد القدرة واالقتدار. ال  ت له عاجالذي تصد  

عودته إلى بيت "أمر هللا"، لم ثم بيك  رضا بيتي أقام فيه حضرة بهاءهللا في خالل العام الذ
حضره. كان ميرزا يحيى ممن ميرزا يحيى أو السيد محمد الذي سبق أن طرده من  اأي   اير بتات  

ة، بينما أقام السيد محمد وسط المسلمين في المدينة. بعد نفصليسكن آنذاك مع أسرته في دار م
عزت آقا  بيتل حضرة بهاءهللا للسكن في حوالي ثالثة أشهر من سكناه في بيت "أمر هللا" تحو  

 إقامته في أدرنة.فترة قع في نفس الحي من المدينة. وبقي فيه حتى انتهاء واال
بعد انتقاله إلى هذا المنزل بقليل، وقعت حادثة ذات مغزى بعيد األثر كان من شأنها اإلطاحة 

طات في أدرنة. حدث ذلك في السلكذلك بمكانة ميرزا يحيى والتعجيل بافتضاحه في نظر مؤيديه و 
منه بأن  ام(. قام السيد محمد اإلصفهاني، اقتناع  4489)أيلول ه 4841شهر جمادى األولى سنة 

س على يد أخيه بكمال الصبر والحلم، ولعلمه  مفترياتحضرة بهاءهللا الذي تحم ل صنوف ال والد 
بأن حضرته لن  اومفترض   ،من جهةبشكل عام لظهور في المجتمع سَع لبأن حضرة بهاءهللا لم ي

لمكانته، باإلعراب لبعض اإليرانيين  الوجه، قام دعم   ايضع في اعتباره مواجهة أخيه الخائن وجه  
أن حضرته لن بلتأكده  االمسلمين بأدرنة عن استعداده هو وميرزا يحيى لمواجهة حضرة بهاءهللا علن  

 يستجيب لتحديهما.
عندما عزم وفد من  ال  ، حصل في اإلسالم. مث"المباهلة"ي، المعروف باسم هذا النوع من التحد  

 الرسول يعلى تحد  المنورة مسيحيي نجران بالمدينة 
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كون مواجهة بشكل مباهلة. وهذا تحد ونزال بين الحق والباطل، يلتقي ت، كان المفهوم أن   محمد
خر ويبيده. في ظروف خالله الطرفان، ويبتهل كل منهما إلى هللا بأن ينزل اللعنة والغضب على اآل

 كهذه من المتوقع أن يزهق سلطان الحق قوى الباطل.
ا الشخص الذي عمل كواسطة لتسوية هذا الموضوع فكان مير محمد الُمكاري من شيراز، أم  

رافق حضرة الباب في رحلة الحج إلى مكة، وفيما بعد رافق كان قد و  للقوافل، ال  دلييعمل الذي كان 
ذا عقل  ال  ، لكن مير محمد كان رجامع أنه لم يكن متعلم   (1)ة.داد إلى اآلستانحضرة بهاءهللا من بغ

 ا، فسافر خصيص  هللا ممن حي رتهم الخالفات التي نشأت داخل أمر ا. كان بابي  اشجاع   اراجح وحكيم  
إلى أدرنة لتحري الحقيقة بنفسه. أثناء إقامته بتلك المدينة، قام باالتصال واالختالط مع أصحاب 

 ضرة بهاءهللا ومؤيدي ميرزا يحيى على السواء.ح
 ابعد وصوله إلى أدرنة بقليل سمع بحملة السيد محمد لمجابهة حضرة بهاءهللا. أثار ذلك اهتمام  

لدى مير محمد الذي حض السيد محمد على حمل ميرزا يحيى لمالقاة حضرة بهاءهللا في  اعظيم  
دعوة حضرة بهاءهللا لقبول التحدي. فيما يلي وصف ب امكان عام للمباهلة. من ناحيته، وعد شخصي  

 حضرة شوقي أفندي لهذه الحادثة الهامة:
 

ى مير محمد، كان يكره مزاعم ميرزا يحيى وتفصيل ذلك أن أحد البابيين من شيراز، ويسم  
بأن يقنع صاحبه  ا، نجح في أن يغري السيد محمد  اعظيم   اره مقت  ودعاويه ويمقت عزلته وتست  

ن للناس الحق من الباطل بصورة علنية لوجه حتى يتبي   اقي بحضرة بهاءهللا وجه  بأن يلت
وحاسمة. وزعم ميرزا يحيى أن أخاه العظيم لن يقبل هذه الدعوة. فعي ن مسجد السلطان سليم 

لالجتماع. وما كاد هذا الخبر يبلغ مسامع حضرة بهاءهللا حتى بادر بالسير على قدميه،  امكان  
 ة، يصحبه مير محمد هذا إلى المسجد المذكورفي قيظ الظهير 

                                                        

 .194نظر الصفحة ا (1)
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بعيد من أحياء المدينة. وكان حضرة بهاءهللا يرتل اآليات أثناء سيره في األسواق  في حي  
 والطرقات بصوت أدهش كل من سمعه، وعلى نحٍو تعجب منه كل من رآه.

ه في أحد ومن الكلمات التي نطق بها في تلك المناسبة الفريدة، والتي شهد بها هو نفس
"يا محمد! خرج الروح عن مقره، وخرجت معه أرواح األصفياء ثم حقائق ألواحه قوله 

قل ... فاشهد أهل منظر األعلى فوق رأسي، ثم في قبضتي حجج النبيين االمرسلين. إنك إذ  
لو يجتمع كل من على األرض من العلماء والعرفاء ثم الملوك والسالطين إنني ألحضر تلقاء 

نطق بآيات هللا الملك العزيز الحكيم. أنا الذي ال أخاف من أحد، ولو يجتمع علي  وجوههم وأ
هذا كف ي قد جعله هللا بيضاء للعالمين. وهي عصاي لو ... كل من في السموات واألرضين

ا مير محمد فقد أرسل ليعلن عن قدوم حضرة بهاءهللا، أم   (1)".نلقيها لتبلع كل الخالئق أجمعين
أو  اا عاد ليقول إن الذي تحدى سلطانه يرغب في أن يؤجل االجتماع يوم  ولكنه سرعان م

يسجل فيه  ايومين لظروف خاصة طارئة. فعاد حضرة بهاءهللا ولدى عودته إلى بيته أنزل لوح  
للقاء المؤجل. وختم اللوح بختمه وسل مه للنبيل، وأمره بأن يودعه عند  اما حدث، ويضرب موعد  

الذي اعتاد أن  امحمد التبريزي، لكي يخبر به السيد محمد   وهو المال  أحد المؤمنين الجدد، 
يغشو حانوت ذلك المؤمن. وقبل تسليم اللوح للسيد محمد تقرر أن يشترط عليه أن يحصل 

من ميرزا يحيى على إقرار كتابي مختوم ببطالن مزاعمه إذا هو لم يحضر إلى مكان  امقدم  
على هذا اإلقرار المطلوب في اليوم التالي. ورابط النبيل اللقاء. فوعد السيد محمد بالحصول 
لإلقرار. ولكن السيد محمد لم يظهر ولم يرسل اإلقرار.  افي الحانوت ثالثة أيام بطولها انتظار  

على هذه الحادثة يروي النبيل أن ذلك اللوح الذي لم يسلمه  اوبعد انقضاء ثالثة وعشرين عام  
 حب ره الغصن كيوم اما زال في حوزته جديد  

                                                        

 نظر المجلد األول، وكتاب "تذكرة الوفاء".اصادق الخراساني.  ه إلى المال  جزء من "لوح المباهلة" موج   (1)
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على انتصار حضرة  املموس   امادي   ااألعظم، حضرة عبدالبهاء، وزي نه مهر جمال القدم، شاهد  
 (4بهاءهللا على خصمه المهزوم.)

 

إلى المسجد مع مير  اه  ا غادر حضرة بهاءهللا منزله متوج  ( أنه لم  8يروي ميرزا آقا جان)
ا سمع الخبر هب لقضاء حاجة في المدينة. لكنه لم  وقتها في الدار، ألنه ذ امحمد، لم يكن موجود  

الطريق أخبروه بأن حضرة بهاءهللا  من الناس على جانبي   اكبير   ا. في طريقه الحظ جمع  اأسرع عائد  
حيث وجد حضرة بهاءهللا  اه إلى مسجد السلطان سليم. قصد ميرزا آقا جان المسجد فور  ه لتو  قد توج  
الكبرياء وبغزارة عظمى. لم يأذن حضرة بهاءهللا ألحد من أصحابه  بإنزال اآليات بلحن امستغرق  

ا الجمهور داخل . أم  ابالذهاب معه إلى المسجد سوى مير محمد وميرزا آقا جان الذي تبعهم
المسجد فكان يشهد ما يحدث بتعجب وحيرة. فقد بلغت كلمات حضرة بهاءهللا من القوة بحيث اهتز 

تماعه لها، وراح يرتجف كيانه وانهمرت دموعه. في لحظة من يراني رهبة  لدى اسإلها رجل 
اللحظات أمر حضرة بهاءهللا مير محمد بالذهاب إلى ميرزا يحيى ودعوته للحضور مع كل خطاياه 

( بقي حضرة بهاءهللا في المسجد حتى قرب الغروب، لكن ميرزا يحيى 5ومعاصيه لمالقاة ربه.)
 األعذار لمير محمد لعدم الحضور.والسيد محمد الذا بمنزلهما منتحلين 

فيما يلي ترجمة لقسم من مذكرات الحاج ميرزا حيدر علي في وصف ذلك اليوم، إذ كان يومها 
 بأدرنة: اموجود  

 

اتفق على أن يتم االجتماع يوم الجمعة في مسجد السلطان سليم وقت صالة الجماعة حيث 
من شيراز... لكنه لم يستطع  اكاري بابي  يتواجد المسلمون بأعداد كبيرة... كان مير محمد المُ 

للعهد. لذا توسل بالجمال المبارك لتنويره بالموضوع. أخبره حضرة بهاءهللا أنه  اتخيل أزل ناقض  
لوجه في اجتماع عام، عندئذ يمكنه )أي مير محمد( اعتبار  الو تجرأ أزل لمقابلته وجه  

أساس أنه المعيار الفاصل بين الحق  . فقبل مير محمد هذا البيان علىصائبةادعاءات أزل 
 والباطل، فسعى لتحقيق هذا اللقاء.
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بين طوائف المدينة من مسلمين ونصارى ويهود. جميعهم وموعدها المجابهة وانتشر نبأ  
لوجه  اوجه   عون لقاء  كانوا يعلمون بمعجزات موسى وقصة لقائه مع فرعون. واآلن صاروا يتوق  

 ال  إجالأفندي، وهو اللقب الذي أطلقه الناس على حضرة بهاءهللا في المسجد بين حضرة الشيخ 
لئال  ا، وميرزا علي الذي أنكره )كان ميرزا يحيى قد استعمل هذا االسم لنفسه تنكر  اوتعظيم  

الظهر تجمهر الكثير من أتباع هذه قبل ُتعرف هويته(. وبناء عليه، ومنذ صباح الجمعة وحتى 
 االكائنة بين بيت "أمر هللا"... ومدخل المسجد. بلغ حشد الناس حد   في المنطقة ةالثالث دياناأل

أمر ")حضرة بهاءهللا( وحده من بيت  جمال ذو الجاللطلع  (1)بحيث صعب العبور والمرور.
... وسار بين الناس الذين أبدوا لحضرته من االحترام والتبجيل ما يصعب وصفه. فمنهم "هللا

وا وقب لوا قدميه. بادلهم  الذي حي اه، ومنهم الذي انحنى له وأفسح الطريق أمامه، وآخرون خر 
، التحية برفع يديه، كما كان الُعرف عند ذي العظمة والجبروتحضرة بهاءهللا، طلعة 

. ‘بارك هللا لكم’و ‘بكم امرحب  ’عن تمنياته الطيبة وتبريكاته بعبارات مثل  االعثمانيين، معب ر  
مسجد. حالما دخل حضرته، وكان الخطيب ما يزال في هذا طوال الطريق حتى الواستمر 

ف األخير عن الكالم أو، من يدري، لعله نسي ما يقوله. مضى حضرة صدر خطبته، توق  
انتهت الصالة  اإلى األمام، جلس ثم أذن للخطيب بمواصلة الخطبة. أخير   ابهاءهللا سائر  

 لمرض واعتذر.والخطبة، ولكن أزل لم يحضر. سمعنا فيما بعد أنه تحجج با

                                                        

إلةةى المسةةجد ال  اإن تصةةريح الحةةاج ميةةرزا حيةةدر علةةي بتجمهةةر النةةاس فةةي الشةةوارع لرؤيةةة حضةةرة بهةةاءهللا ذاهب ةة (1)
ل بةةأن حضةةرة بهةةاءهللا غةةادر المنةةزل فةةور ينبغةةي أن ُينظةةر إليةةه أنةةه يتنةةاقض مةةع بيةةان حضةةرة شةةوقي أفنةةدي القائةة

ة إعالمةه بمةةا تةم   إلةةى المسةجد. علينةةا أن نتةذكر بةةأن سةبق للسةةيد محمةد أن أعلةةن لةبعض المسةةلمين  اترتيبةةه متوجه 
ةكان حضرة بهاءهللا يعلةم بهةذه  اعن استعداد ميرزا يحيى للمباهلة. بديهي   ن ميةرزا يحيةى مسةجد ا عةي  الدعايةة. ولم 

ى مةةن ، الةةذي كةةان قةةد تةةول  ايبةةدو أن ميةةر محمةةد   بةةين النةةاس. كبيةةرةر الخبةةر المثيةةر بسةةرعة السةةلطان سةةليم، انتشةة
رحةةى لهةةا، قةةد ذهةةب إلةةى بيةةت حضةةرة بهةةاءهللا فةةي يةةوم الجمعةةة وأخبةةره  البدايةةة قضةةية المجابهةةة وعمةةل كحجةةري  

 (.)أ. ط بالترتيبات التي أعدت، عندها قام حضرة بهاءهللا في الحين وغادر معه صوب المسجد.
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في كل مدينة من مدن اإلمبراطورية العثمانية كانت توجد هناك مولوية، وهم دراويش من  
يجتمعون في كل يوم جمعة إلقامة مراسيمهم في وكانوا ف المثنوي. مؤل   (1)،ي مولو الأتباع 

تكي اتهم حيث يدورون حول سيدهم مرددين بعض العبارات سوية. في بعض غرفات التكي ة قد 
ل تراتيل شجية اللحن. عندما أوشك حضرة بهاءهللا على يوجد من يعزف األنغام على آلة ويرت  

 ‘نحن مدينون للمولويين بزيارة. يجدر بنا الذهاب إلى تكي تهم.’: ال  قائ مغادرة المسجد تفضل
بينما تأهب للذهاب، انتهز الفرصة كل من والي أدرنة وشخصيات أخرى، باإلضافة إلى 

والعلماء والحكماء  (2)،محضره ومرافقته. مشى الوالي وشيخ اإلسالمك بين، للتبر  علماء الد
بينما كان  اوخشوع   اوخضوع   اأدب   (3)تواألمراء، خلف جمال القدم بأربع أو خمس خطوا

، ويومئ للوالي اوتلطف   ال  تفضكان الجمال المبارك يقف،  ا. أحيان  اسلسبيل بيان حضرته جاري  
واالقتراب، لكنهم لم يكونوا ليفعلوا ذلك. بهذا الجالل والعظمة اإللهية، وصل م وغيره بالتقد  

في الوسط والدراويش  احضرة بهاءهللا إلى التكي ة. في ذلك الحين كان شيخ المولويين واقف  
عن متابعة  اكر. لكن حالما وقع نظرهم على حضرته، توقفوا جميع  يطوفون حوله ويرددون الذِ 

وا صامتين. جلس حضرة بهاءهللا ثم أشار للشيخ لانحنوا باحترام له وظطقوسهم دون سبب. 
 ليستمروا بالذكر وعقد الحلقة.

ذاعت في أدرنة بشكل واسع أخبار دخول الشيخ أفندي إلى المسجد وكيف أن الخطيب 
نسي كلمات خطبته، وعندما دخل التكي ة، نسى الشيخ والدراويش كلمات الذكر. في مساء اليوم 

 كان بعض المؤمنين التالي

                                                        

 جالل الدين الرومي. (1)

 رئيس رجال الدين المسلمين في المدينة. (2)

جرى الُعرف عندما يسير شخص ذو مقام رفيةع فإنةه مةن غيةر الالئةق وال مةن األدب أن يسةير أتباعةه أمامةه أو  (3)
غيةةر  حيةث تملةةي الضةرورة علةى مةن يحمةةل الفةانوس أن يسةير أمامةه لينيةةر الةدرب لسةيده. فةي لةيال   بمحاذاتةه إال  

ذلةةك يقتضةةي األدب أن يسةةير اآلخةةرون علةةى بضةةع خطةةوات خلفةةه. هكةةذا، علةةى سةةبيل المثةةال، كةةان المؤمنةةون 
 يتصرفون حين السير مع حضرة بهاءهللا، أو حضرة عبدالبهاء، أو حضرة شوقي أفندي.
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عندما ’منهم... عندما تفضل حضرة بهاءهللا بهذه المالحظات:  بالمحضر المبارك وكنتُ 
ا دخلنا التكي ة أخذ العجب والحيرة دخلنا المسجد المزدحم، نسي الخطيب كلمات خطبته، ولم  

تبرون أمثال ا كان الناس قد نشأوا في الظنون واألوهام، فإنهم يعكل الدراويش، لكن لم   بغتة  
 (1)‘(1)هذه األحداث من خوارق العادات!

 

بعد هذا يصف الحاج ميرزا حيدر علي مدى تأثره بكلمات حضرة بهاءهللا هذه. إذ أصبح يرى 
رؤساء الدين و من خاللها بوضوح الفرق بين طرق هللا وطرق العباد. فيصف لقاءاته بكبار الرجال 

على الحرص إلشهار أصغر مكتسبات لهم واستغالل  وشخصيات بارزة، ممن دأبوا، بال استثناء،
كل فرصة يمكنهم بها إعالء صيتهم وتوطيد مراكزهم. لكن ليس هذا هو الحال بالنسبة لمظاهر هللا. 
إذ إن حضرة بهاءهللا، في هذه المناسبة، برفضه ادعاء الناس الذين نسبوا إليه المعجزات، أراد أن 

تعتمد على إعجاب الناس ومديحهم له وألعماله. ألنه نفسه  اليبرهن على أن عظمته ال تتعلق و 
 الذي هو سلطانه المسيطر عليه.و منه  امقدس عن عالم اإلنسان وأرفع شأن  

ا أخبار المباهلة بتفاصيلها وعجز ميرزا يحيى عن مواجهة حضرة بهاءهللا، فقد نقلها شخص أم  
بما  الهذه الحادثة مستشهد   ال  كام اب وصف  اسمه ميرزا هادي الشيرازي إلى المؤمنين في إيران. وكت

بين المؤمنين. إن  اواسع   ابشأنها. فانتشر تقريره ذاك انتشار   اأنزله حضرة بهاءهللا من ألواح خصيص  
"أصل ببله صم من قِ على من وُ  هور،نظر الجمفي  ،حضرة بهاءهللا غلبةهذه الحادثة، التي وطدت 

نتهم من اعتناق أمر العديد من أتباع حضرة الباب ومك   االنحراف"، قد رفعت الحجاب عن أبصار
 حضرة بهاءهللا.

لحضرة شوقي أفندي، ولي  اقد يكون مثار اهتمام دارس الكتاب المقدس مالحظة أنه، استناد  
 ،اميرزا يحيى وسقوطهمكانة أمر الدين البهائي، فإن ارتفاع 

                                                        

 (.هذه ليست كلمات حضرته بالنص، لكنها تفيد بمضمونها. )أ. ط (1)
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 لية:القديس بولص بوضوح في الفقرات التا ماكان قد أنبأ عنه
 

إنسان  ويستعلن   ال  "ال يخدعن كم أحد على طريقة ما. ألنه ال يأتي إن لم يأتي االرتداد أو 
نه يجلس في إحتى  اأو معبود   االخطي ة ابن الهالك المقاوم والمرتفع على كل ما ُيدعى إله  

 نفسه أنه إله... اهيكل هللا كإله ُمظهر  
 (3)"...مجيئه نفخة فمه ويبطله بظهور وحينئذ سُيستعل ن األثيم الذي الرب يبيده ب

 

اٌض لم يسبق له مثيل لوحي لقد صاحب سقوط ميرزا يحيى بذاك النحو السريع المثير تجلٍ  في  
 .ورؤسائه ج بإعالن رسالته إلى ملوك العالمحضرة بهاءهللا والذي سرعان ما تو  

لوحي حضرة بهاءهللا في  في كتاباته العبقرية الفذة، وصف حضرة شوقي أفندي االندالع الهائل
 الكلمات التالية:

 

رد "الصنم األعظم" بأمر ينبوع العدل األعظم، وبهيمنته واقتداره من صفوف جامعة االسم وطُ 
ر دين هللا الجديد من هذا الرجس الشنيع وتخلص ا تطه  م. فلم  ضح وتحط  فحم وافتُ األعظم، وأُ 

، قدرته ان يبدي، رغم الفتنة التي هز ته هز  م، وأمن هذا المس  الفظيع استطاع أن ينمو ويتقد  
 على أن يدخل في معارك أخرى، ويصل إلى قمم أعلى، ويحرز انتصارات أعظم وأسمى.

ث تاريخه سف مجده، وتلو  نعم، حدث في صفوف أتباعه صدع مؤقت ال جدال فيه، وكُ 
قهر أو تتحطم، أن تُ أن اسمه لم ُيمَح من صفحة الوجود، وكانت روحه أقوى من  إلى األبد. إال  

ا ميثاق نسيجه أو يمزق كيانه. أم   كما لم يستطع هذا الذي يقال له صدع أو انشقاق أن يشق  
حضرة الباب، الذي سبقت اإلشارة إليه، فقد دافع، بحقائقه الصريحة ونبؤاته الناصعة وإنذاراته 

 وأظهر عدم قابليته للفساد. المتكررة القاطعة، عن هذا الدين وأم ن سالمته، وأدام نفوذه وتأثيره،
ه الحزن وأضناه، وحنى ظهره األلم والكمد، وظل  وبالرغم من أن حضرة بهاءهللا أمض 

 يعاني من آثار محاولة اغتياله، وبالرغم من أنه كان على علم
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أنه نهض بقوة ال مثيل لها، وحتى قبل أن  باحتمال حدوث نفي آخر في القريب العاجل إال  
ليعلن لكل من جمعوا في قبضتهم زمام السلطة في الشرق والغرب الرسالة التي تنتهي األزمة، 

اها أمره وال األخطار التي أحدقت به من كل أوكلت إليه، دون أن تعوقه الضربة التي تلق  
ر لشمس ظهوره أن تتألق في دارة المجد، وقُ جانب. وبهذا اإلعالن قُ  ر لدينه أن يُ د  ظهر جالل د 

 قوته اإللهية.
لت ذلك فترة من النشاط العجيب فاقت في صداها سنوات الربيع من والية حضرة وت

كانت اآليات اإللهية تنهمر كالغيث الهاطل ليل نهار. وكان ’بهاءهللا. كتب شاهد عيان فقال: 
حين كان الغصن األعظم يستغرق في استنساخها.  فيآقا جان يكتبها حين تملى عليه،  ميرزا

من الكتبة انهمكوا ليل نهار في  ابأن عدد  ’. وشهد النبيل ‘حدة نضي عهاولم يكن ثمة لحظة وا
هذه المهمة، ومع ذلك لم يستطيعوا أن ينهضوا بها. وكان من بينهم ميرزا باقر الشيرازي... 
الذي كان يستنسخ وحده ما ال يقل عن ألفي آيٍة كل يوم. واستمر على ذلك ستة أشهر أو 

خ ما يوازي عدة مجلدات ويرسلها إلى إيران. وترك وراءه ما سبعة. وكان في كل شهر يستنس
وإلى تلك  .‘منه لميرزا آقا جان كتبها كلها بخطه الجميل اتذكار   ايقرب من عشرين مجلد  

إن غمام فضل األمر وسحاب فيض األحدية هاطٌل لدرجة "اآليات أشار حضرة بهاءهللا بقوله: 
الواحدة"، "بلغ اليوم من الفضل أنه لو استطاع أحد أنه ينزل ما يعادل ألف آيٍة في الساعة 

الكتبة أن ينجز مهمته لنزل في اليوم والليلة من سماء القدس الربانية ما يعادل البيان 
الفارسي". وفي مقام آخر يؤكد: "تاهلل لقد نزل في تلك األيام ما يعادل كل ما أنزل على النبيين 

اره فقال: "عجز الكت اب عن تحرير ما نزل في هذه من قبل". وأشار مرة أخرى إلى غزارة آث
 (8)"األرض )أدرنة( فظل أكثره بال تحبير.
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 ﴿43 ﴾ 
  

 "سورة الملوك"
 
 

عقب افتضاح ميرزا  جرى إن هطول فيض وحي حضرة بهاءهللا الذي لم يسبق له مثيل والذي 
 كتاباتذه السورة، وهي أكثر ". ففي هيحيى وسقوطه مباشرة، بلغ ذروته بنزول "سورة الملوك

، يخاطب بصورة رئيسة ملوك العالم مجتمعين. أنزلت باللغة العربية، حيث وأهمية ةجسامحضرته 
ألي  (1).رمقامه بلغة القوة واالقتداعن تعلن بعبارات ال غموض فيها عن ما يدعو إليه صاحبها و 

لطان وجالل من يعلن عن كونه مالحظ أمين محايد، فإن الفقرة االفتتاحية وحدها لتفصح عن س
 :ويقبلوا إلى أمرهمن متاع ا ما عندهم نبذو مطلع والية هللا في األرض ويدعو ملوك العالم وحكامه لي

 

"أن يا ملوك األرض اسمعوا نداء هللا من هذه الشجرة المثمرة المرفوعة التي نبتت على أرض 
اتقوا هللا يا  ..العزيز المقتدر الحكيم.هو  كثيب الحمراء بري ة القدس وتغن  بأنه ال إله إال  

كوا بعروة معشر الملوك وال تحرموا أنفسكم عن هذا الفضل األكبر فألقوا ما في أيديكم فتمس  
من  هوا بقلوبكم إلى وجه هللا ثم اتركوا ما أمركم به هواكم وال تكونن  هللا العلي العظيم وتوج  

 (4الخاسرين.")
  

إعالنه في حديقة الرضوان سنة  تم  فوعلى مراحل.  اتدريج   كشف حضرة بهاءهللا عن مقامه
 في تلك المناسبة التاريخية، التي يمكن اعتبارهاو  (2)م.4485

                                                        

. نشةةرت بصةةفة رئيسةةة فةةي "منتخبةةات مةةن آثةةار ليزيةةةگاإلنزاء مةةن هةةذا اللةةوح إلةةى نةةدي أجةةتةةرجم حضةةرة شةةوقي أف (1)
 "The Promised Day Is Come" ، وكةذلك فةي444، 448، 441، 445، 88، 83حضةرة بهةاءهللا" باألرقةام 

 .84-89الصفحتين 
 .48نظر المجلد األول، الفصل ا (2)
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األولية في إعالنه ظهور يوم هللا، كشف عن جالل مقامه ورفعته إلى نفر قليل من المرحلة 
لإلعراب عن إجاللهم ووالئهم  عوا في تلك الحديقةكثير من البابيين الذين تجم  فلم يعلم أصحابه. 

بعد بضعة أشهر. يذكر ميرزا  ا عنه إال  سمعو في يوم رحيله إلى اآلستانة، عن ذلك اإلعالن، ولم ي
 احارس  قد عي ن نفسه . تجدر اإلشارة إلى أنه كان روايته الشفويةأسد هللا الكاشاني هذه الحقيقة في 

لنصح حضرته ورغم  ايحمل، خالف  و المخلصين من خدامه كان لحضرة بهاءهللا في بغداد، و  اخاص  
تحت عباءته كلما مشى خلف حضرته في المدينة. فيما يلي  امستور   ا، خنجر  اجد   اكونه قصير  

 بغداد:في  تركهمحديقة الرضوان وحالة المؤمنين الذين  ة بهاءهللاوصفه لمغادرة حضر 
 

حضرته ومرافقيه(، فلم أحتمل رؤيته يتبعوهم ) رغم أن حضرة بهاءهللا كان قد أمر األحباء أال  
 وهو يغيب عن أنظاري فأخذت أجري خلفه لمدة ثالث ساعات. 

وصولي ثم تفضل بذاك الصوت المليح الممتلئ  اه، منتظر  جوادرآني حضرته ونزل عن 
بعملنا بهمة ونشاط دون  ابأن أرجع إلى بغداد، وبتعاوني مع األحباء، نمضي قدم   امحبة  وحنان  
 خمول: تقاعس أو

. بكل تأكيد سوف ’ ال تدع الحزن يستولي عليك. إني تارك ورائي ببغداد أحباء أعزاء علي 
في خدمة هللا الذي يفعل ما يشاء. لتحيا في السالم  ا. كن ثابت  الطيبة أرسل لهم بشارات أحوالنا

 (1)‘.ر لكالمقد  
فق. فإن أعداءهم بقلوب كسيرة يعتصرها الحزن بقينا نراقبهم وهم يختفون في ظلمة األ

 ! ولم نكن لندري إلى أين سيقودونهم.أقوياءقساة 
 !إلى وجهة مجهولة

 استدرنا ونحن نجهش بالبكاء المرير، شطر بغداد مصممين على أن نحيا وفق أمره.
ل حضرة خبرنا بالنبأ العظيم لإلعالن، بأن محبوبنا المبج  لم نكن بعد، في ذلك الحين، قد أُ 

 لكن رغم ذلك -"من يظهره هللا"-وعود بهاءهللا كان هو الم

                                                        

 . )أ. ط.(من بيانات بمضمون ما تفضل بهولكنها تفيد  اهذه ليست كلمات حضرة بهاءهللا نص   (1)
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 صورة

 

 جامع السلطان سليم
 تشر ف هذا الجامع الشهير بزيارة

 من حين آلخرله حضرة بهاءهللا 
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 صورة

 
 

 يچحسين آش
 طب اخ البيت المبارك وأحد أتباع

 حضرة بهاءهللا المخلصين
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من أعماقنا، وحل  سرعان ما غمرنا ذاك اإلحساس بالسرور الذي يصعب وصفه، والذي ينبعث 
 (8علينا بنورانية خفية عجيبة.) امحل الحزن مفيض  

 

ن أحباء هللا بعد ذلك يصف ميرزا أسد هللا كيف أتى أحد المؤمنين بعد مدة، بلوح من أدرنة تمك  
، وعلموا بإعالنه في حديقة الرضوان أحوال حضرة بهاءهللابالعراق من خالله من االطمئنان على 

 ي في أدرنة.ثم إعالنه العموم
بصفة رئيسة إلى أفراد  هاعالنبمقام حضرة بهاءهللا عن شف لكالمرحلة الثانية في ا تمث لت

 قداماتالجامعة البابية، وذلك عن طريق إنزال ألواح ال حصر لها من أدرنة باإلضافة إلى اإل
 التبليغية لبعض تالميذه البارزين.

بملوكه ورؤسائه، الذين  ال  للعالم أجمع متمث   لمجيدا ا المرحلة النهائية فكانت إعالنه المهيبأم  
عون بسلطة زمنية عظمى وبسطوا نفوذهم، باالشتراك مع السلطة الدينية، على عقول كانوا يتمت  
 رعاياهم.

قد بعث برسل إلى حكام بعض البالد المجاورة  محمد الرسول قبل ذلك بعدة قرون، كان 
ا الذين سجل مؤرخو اإلسالم، أنهم ُدعوا من قبل حضرته بها. أم   إياهم لإليمان ارسالته وداعي   امعلن  

 (1).ةمصر وحاكم دمشق وإمام اليمام والية و يالفرس ونجاشي الحبشة وإمبراطور بيزنط ملكفكانوا: 
والسلطان  فرسفي وقته هما محمد شاه، ملك ال ن فقطكما بعث حضرة الباب لوحين إلى ملكي

"معشر الملوك وأبناء الملوك" في "قيوم  اأنه كان قد خاطب سابق   عبد المجيد، سلطان تركيا. إال  
 األسماء" ودعاهم إلبالغ رسالته إلى أهل العالم.

ا حضرة بهاءهللا، المظهر الكلي اإللهي، الذي جاءت مهمته لتوحيد الجنس البشري تحت أم  
 راية دين عالمي واحد، فقد أرسل دعوته المدوية لملوك

                                                        

)كسةرى الثةةاني(، أجةامي أبجةور، هرقةل، المقةوقس، الحةارث ابةن أبةةي  أسةماؤهم علةى التةوالي هةي: خسةرو برويةز (1)
 شمر وحوضة ابن علي.
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إياهم للعمل بنصحه وبنفس الوقت  احاث  و لى أمره، إإياهم لإلقبال  ارسالته، داعي   الن  العالم أجمع، مع
 إياهم بأخطر العواقب إذا ما اختاروا اإلعراض عن نصائحه. امنذر  

على مالمح رائعة  اإن دراسة "سورة الملوك" وألواحه التالية إلى أفراد ملوك العالم، تلقي ضوء  
هاءهللا التي ال تقهر، وشجاعته وموقفه الذي ال يعرف المساومة في روح حضرة بلتلفت االنتباه 

التي ينطوي عليها ظهوره. أي رجل، قبل أزيد من قرن، خاطب ملوك وسالطين  ائقكشف الحق
، وعبد العزيز، سلطان تركيا، كان عليه ملك الفرسالعالم، ال سيما أمثال الطغاة ناصر الدين شاه، 

يصوغ كلماته بعبارات ال تخطئ في تمثيله وتقديمه كعبد لدى عتباتهم. أن يتقن فن الدبلوماسية و 
إن أبهة وفخامة الملوك كانت تبعث الرهبة بحيث في معظم الحاالت تجعل المرء قوي القلب يشعر 
بالتردد في االقتراب منهم أو اإلعراب عن آرائه إذا كانت ال تتفق وتلك اآلراء التي يؤيدها أولئك 

رجل سوي العقل كان ليجرؤ على أن يحاول، قبل قرن، مخاطبة الملوك بلهجة آمرة الملوك. ما من 
 في قبضة حاكم طاغية. اسجين   اإذا كان أسير   اطة خصوص  متسل  

ن غير مظهر هللا في أرضه كان بوسعه مخاطبة الملوك بقوة وسلطنة على غرار ما فعل مَ 
 اب األقدس":جاء في "الكت ثل ماحضرة بهاءهللا من عكاء وبأسلوب م

 

هوا بقلوب هللا وتوج   تعبدوا إال   "يا معشر الملوك قد أتى المالك والملك هلل المهيمن القيوم. أال  
 نوراء إلى وجه ربكم مالك األسماء هذا أمر ال يعادله ما عندكم لو أنتم تعرفون...

 يا معشر الملوك أنتم المماليك قد ظهر المالك بأحسن الطراز ويدعوكم إلى نفسه
المهيمن القيوم. إياكم أن يمنعكم الغرور عن مشرق الظهور أو تحجبكم الدنيا عن فاطر 
السماء قوموا على خدمة المقصود الذي خلقكم بكلمة من عنده وجعلكم مظاهر القدرة لما 

 (5)."كان وما يكون 
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 "سورة الملوك" فيبعض المواضيع الهامة 
 

 مسؤولية الملوك
 

ضرة بهاءهللا الملوك لفشلهم وقصورهم عن االلتفات إلى رسالة في "سورة الملوك" يعاتب ح
 حضرة الباب، ويخاطبهم بهذه الكلمات:

 

إذ جائهم بالحق ومعه كتاب عز حكيم، وفي يديه حجة من  فاذكر لهم نبأ علي   (1)د"أن يا عب
رتم بذكر هللا في أيا مه وما هللا وبرهانه ودالئل قدسٍّ كريمٍّ، وأنتم يا أيها الملوك ما تذك 

تم في أمره بعد الذي كان حت والحت عن أفق سماء منير، وما تاهتديتم بأنوار التي ظهر  سس 
ا تطلع الشمس عليها إن أنتم من العالمين، وكنتم في غفلةٍّ عن ذلك إلى هذا خير لكم عم  

أن أفتوا عليه علماء العجم وقتلوه بالظلم هؤالء الظالمين، واسترقى روحه إلى هللا وبكت من 
هذا الظلم عيون أهل الفردوس ثم مالئكة المقربين، إياكم أن ال تغفلوا من بعد كما غفلتم 

 (1")..من الغافلين. من قبل فارجعوا إلى هللا بارئكم وال تكونن  
 

ع أن يكون الملوك، وكثير لحقيقة أن حضرة بهاءهللا توق   اجديد   اتعطينا هذه الكلمات مفهوم  
كوا بأمره. فحضرته ال وا ادعاءاته وتمس  رسالة حضرة الباب، قد تحر   على ينلعمط   وامنهم لم يكن

بمجيئه أو يجهلون دعوته. بل على عكس ذلك فإنه  الع  م بفكرة أن معظمهم قد ال يكون مط  يسل  
لع على يلومهم لجهلهم ذاك ويرسل إليهم اآليات دون اعتبار لحقيقة أن معظمهم لم يألف أو يط  

ل أسلوبه المعتاد وطريقة تعبيره إليهم من خطابات لإلقبال إلى أمره لم يبد  ه مصطلحاته. ففيما وج  
..." مما أن يا عبد فاذكر لهم نبأ علي إذ جاءهم بالحقلمالءمة فهم قر ائه. هكذا كتب حضرته: "

. ألن واجب اإلنسان اإلقبال إلى كلمة ايعلمون من كان علي  كانوا بد وأنهم  يفترض أن الملوك ال
نوا من بلوغ ذلك، فيتوقع فهمها وترقية مداركه من خاللها. وبما أن تالميذ حضرة بهاءهللا تمك  هللا، و 

 أن يكون كل الناس، بغض  

                                                        

  حضرة بهاءهللا. (1)
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قادرين على فهم بيانات حضرة  -الملوك ال يستثنون من ذلك-النظر عن خلفياتهم ومعارفهم 
 ل في مجموعها كلمة هللا لهذا العصر.بهاءهللا والتي تشك  

ه إليه بهذه ة بهاءهللا الملوك كذلك لعدم عرفانهم ظهوره هو. وينصحهم بالتوج  يوبخ حضر  
 الكلمات:

 

وقد ظهر الوجه عن خلف الحجبات واستنار منه كل من في السموات واألرضين، وأنتم ما "
بعوا قولي ثم اسمعوه بقلوبكم وال ات   اهتم إليه بعد الذي خلقكم له يا معشر السالطين، إذ  توج  

 (3من المعرضين...") تكونن  
 

وأتباعه، هو ر حضرة بهاءهللا الملوك بفشلهم في منع أعدائه من اضطهاده في فقرة أخرى، يذك  
 ويوبخهم بقوله:

 

ا في كل يوم منها في بالءٍّ جديدٍّ وورد "أن يا أيها الملوك قد قضت عشرين من السنين وكن  
حيث قتلونا وسفكوا دمائنا وأخذوا علينا ما ال ورد على أحد قبلنا إن أنتم من السامعين ب

أموالنا وهتكوا حرمتنا وأنتم سمعتم أكثرها وما كنتم من المانعين. بعد الذي ينبغي لكم بأن 
 تمنعوا الظالم عن ظلمه وتحكموا بين الناس بالعدل ليظهر عدالتكم بين الخاليق أجمعين.

أخذوا حق المظلوم عن إن هللا قد أودع زمام الخلق بأيديكم لتحكموا بينهم بالحق وت
إن هذا و هؤالء الظالمين وإن لن تفعلوا بما ُأمرتم في كتاب هللا لن يذكر أسمائكم عنده بالعدل 

لغبن عظيم. أتأخذون حكم أنفسكم وتدعون حكم هللا العلي المتعالي القادر القدير. دعوا ما 
 (8بيل مستقيم.")عندكم وخذوا ما أمركم هللا به ثم ابتغوا الفضل من عنده وإن هذا لس

 

 وكذلك:
 

وإن لن تمنعوا الظالم عن ظلمه ولن تأخذوا حق المظلوم فبأي شيء تفتخرون بين العباد "
تجتمعوا الزخارف في خزائنكم  وأمن المفتخرين أيكون افتخاركم بأن تأكلوا وتشربوا  وتكونن  

. ولو كان االفتخاأو التزي   ر بهذه األشياء ن بأحجار الحمر والصفر أو لؤلؤ بيضٍّ ثمينٍّ
 يفتخر الفانية فينبغي للتراب بأن
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ر هللا كل ذلك في بطنه ويخرج لكم  رٍّ قديرٍّ وقد  عليكم ألنه يبذل وينفق عليكم كل ذلك من مقد 
 فانظروا في شأنكم وما تفتخرون به إن أنتم من الناظرين. امن فضله إذ  

بعوا سنن هللا في بأن تت   ال فوالذي في قبضته جبروت الممكنات لم يكن الفخر لكم إال  
 (9من الراشدين.") وتكونن   اأنفسكم وال تدعوا أحكام هللا بينكم مهجور  

 
 نصائح عامة للملوك

 

في النصائح التي وجهها حضرة بهاءهللا إلى ” سورة الملوك“بعض المالمح البارزة من تتمثل 
. فيما يلي بعض من نصائحه الملوك. فيوجز لهم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها كل رأس متو ج

 لهم:
 

"اتقوا هللا يا أيها الملوك وال تتجاوزوا عن حدود هللا ثم ات بعوا بما أمرتم به في الكتاب وال 
من المتجاوزين. إياكم أن ال تظلموا على أحد قدر خردل واسلكوا سبيل العدل وإنه  تكونن  

 .لسبيل مستقيم
من المستريحين. وإن  مصارفكم وتكونن   ليقل  صلحوا ذات بينكم وقللوا في العساكر أثم 

على قدر الذي تحرسون بها  ترتفعوا االختالف بينكم لن تحتاجوا إلى كثرة الجيوش إال  
 .من المسرفين بلدانكم وممالككم اتقوا هللا وال تسرفوا في شيء وال تكونن  

فوق طاقتهم  لونها على الرعية وهذاوعلمنا بأنكم تزدادون مصارفكم في كل يومٍّ وتحم  
عدلوا يا أيها الملوك بين الناس وكونوا مظاهر العدل في األرض وهذا أوإن هذا لظلم عظيم. 

 ينبغي لكم ويليق لشأنكم لو أنتم من المنصفين.
إياكم أن ال تظلموا على الذينهم هاجروا إليكم ودخلوا في ظلكم اتقوا هللا وكونوا من 

م وخزائنكم فاطمئنوا باهلل بارئكم ثم استنصروا به في قين. ال تطمئنوا بقدرتكم وعساكركالمت  
 من عنده ينصر من يشاء بجنود السموات واألرضين. أموركم وما النصر إال  
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ثم اعلموا بأن الفقراء أمانات هللا بينكم إياكم أن ال تخانوا في أماناته وال تظلموهم وال 
صب فيه ميزان العدل ويعطى كل من الخائنين ستسئلون عن أمانته في يوم الذي تن تكونن  

(".  (4ذي حق حقه ويوزن فيه كل األعمال من كل غنيٍّ وفقيرٍّ
  

 تبعات اإلعراض
 

 :ارهيب   ابعد توجيه النصح لرؤساء العالم وحكامه، أصدر حضرة بهاءهللا إنذار   
 

"وإن لن تستنصحوا بما أنصحناكم في هذا الكتاب بلسان بدعٍّ مبينٍّ يأخذكم العذاب من كل 
من العاجزين. فارحموا على  ال تقدرون أن تقوموا معه وتكونن   الجهات ويأتيكم هللا بعدله إذ  ا

 (0أنفسكم وأنفس العباد.")
 

اء. كان نتيجة ذلك أن وقعت لقد وقع نداء حضرة بهاءهللا ودعوته إلى الملوك على آذان صم  
كل مكان. فقد انزلق العالم  وتقويض للنظام فيبنحو متزايد اإلنسانية ضحية ويالت حروب مدمرة 

بحيث ليس هناك من بين رؤسائه، سواء من السياسيين أو الدينيين، ممن له  اتفي فوضى ونزاع
ت باإلنسان، كما القدرة على إنقاذه من مصيره المحتوم وسقوطه. إن المعاناة والمصائب التي حل  

النظم القديمة هي األخرى  تداعيملية بعد يوم، كما أن ع اتنبأ حضرة بهاءهللا، تتكاثر بازدياد يوم  
 في تسارع بمرور الزمن.

بقدر ما هي خطيرة محنة البشرية، فالذي هو أشد خطورة هو عجز عموم البشر ورؤسائه 
وعقالئه عن اكتشاف سبب محنتهم ومعاناتهم والسبب وراء مثل هذه المنازعات والفوضى في 

وحدهم واعتنقوا دينه يعلمون بأن هذه الكوارث والباليا العالم. والذين اعترفوا بمقام حضرة بهاءهللا 
هي التبعات المباشرة إلنكار دعوة حضرة بهاءهللا من قبل الجنس البشري عامة وملوك ورؤساء 

بالورود في ظل  بأن ليس لإلنسان اليوم ملجأ وال مفر إال   اراسخ   االعالم خاصة. فهم يؤمنون إيمان  
 أمر هللا.

ة اإلعراض عن دعوته على "سورة الملوك" رة بهاءهللا للبشرية من مغب  لم يقتصر تحذير حض
بشرية جاحدة من عذاب  بما ينتظر افقط، بل في العديد من ألواحه النازلة فيما بعد تنبأ منذر  

 وابتالء، بشرية أعرضت عن خالقها وأنكرت مظهره
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في  اغارق   ا الحالة التي تنتظر عالم  ر الفقرات التالية المقتبسة من آثار حضرة بهاءهللاصو  األعظم. تُ 
 االنحراف والغفلة:

 

"جاء اليوم الموعود، يوم  "قد آن أوان فناء العالم وأهله" "سرعان ما يظهر االنقالب األكبر"
" ‘مت أيديكم!ذوقوا ما قد  ’تدمدم عليكم المحن والباليا فوق رؤوسكم وتحت أقدامكم وهي تقول: 

وإذا تم الميقات "" الغضب اإللهي ويحيط بكم لهيب جهنم.ا قريب ينفخ فيكم صرصر "عم  
وينطق لسان العظمة  (1)هسوف تحترق المدن من نار " "يظهر بغتة ما يرتعد به فرائص العالم

 (31الملك هلل العزيز الحميد")
 

ولو أن يومنا الحاضر والمستقبل القريب، كما تنبأ حضرة بهاءهللا محفوف بالباليا وحالك 
أن وعود حضرته تطمئننا بأن المستقبل البعيد ناصع مجيد بحيث ليس بمقدور أحد أن  الظلمة، إال  

 :اله اآلن. يصرح حضرته متنب  يتخي  
 

الظلم العالم وبعد الشدة العامة تشرق  ا قريب سوف تتغير كل حكومات األرض ويعم  "عم  
 (44شمس العدل من أفق ملكوت الغيب.")

 

 وفي موضع آخر:
 

د أثمارها المنيعة وأشجارها الباسقة وأورادها ا قريب تشاهَ يوم حاملة وعم  رى األرض ال"تُ 
 (48المحبوبة ونعمها الجنية.")

 

إطالع الملوك على  حضرَة بهاءهللا بالكلمات التالية بعد أن تم   (2)ةثم يخاطب لساُن العظم
 لندائه:رسالته في "سورة الملوك" وأنذرهم بعواقب وخيمة تنتظرهم إن هم لم يستجيبوا 

 

ر العباد بما ألقيناك وال تخف من أحدٍّ وال تكن من الممترين" فسوف يرفع هللا  أن يا عبد ذك 
 ل في كلأمره ويعلو برهانه بين السموات واألرضين فتوك  

                                                        

 أي نار التمدن. (1)

 حضرة بهاءهللا. ،هأمر  م مظهرصوت هللا يكل   (2)
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ه إليه ثم  األمور على ا كتبنا ومعين إن   اعرض عن المنكرين فاكف باهلل ربك ناصر  أربك وتوج 
 (45)."ه إليك أحد من السالطينلك وارتفاع أمرنا ولو لن يتوج  على نفسنا نصرك في المُ 

 
 خطابه للمسيحيين

 

 في "سورة الملوك": مسيحيةهه لملوك الفيما يلي نداؤه المتحدي الذي وج  
 

ا أتى في ظلل من "أن يا ملوك المسيحية أما سمعتم ما نطق به الروح بأني ذاهٌب وآتٍّ فلم  
من الفائزين. وفي مقام آخر  بتم به لتفوزوا بلقائه وتكونن  ا تقر  ِلَم م كما صعد أول مرة الغمام

هتم إليه وكنتم بلعب يقول فإذا جاء روح الحق اآلتي فهو يرشدكم وإذا جائكم بالحق ما توج  
أنفسكم لمن الالعبين وما استقبلتم إليه وما حضرتم بين يديه لتسمعوا آيات هللا من لسانه 

الحكيم وبذلك منعت نسمات هللا عن قلوبكم ونفحات هللا عن  لعوا بحكمة هللا العزيزوتط  
ين فوهللا أنتم وما عندكم ستفنى وترجعون إلى حبر وكنتم في وادي الشهوات لمن المفؤادكم 

 (41")..ا اكتسبتم في أيامكم في مقر الذي تحشر فيه الخالئق أجمعين.هللا وتسئلون عم  
 

 خطابه لسلطان تركيا
 

سلطان تركيا في "سورة الملوك" هو السلطان عبد العزيز  امخاطب شخصي  إن الملك الوحيد ال
التي دعاها حضرته -التي أصدرها تم إبعاد حضرة بهاءهللا إلى أدرنة  الذي بموجب الفرماناتو 

مطلع الفقرة االفتتاحية على عظمة  يدللفيما بعد.  "،السجن األعظم"ثم عكاء  ،"السجن البعيد"
 :امملوك   ، تصف الَملك بأنه ليس إال  مهيمنكلماته الناطقة بسلطان  نحضرة بهاءهللا، إذ إ

 

ا أعطاك هللا وكان أن يا أيها السلطان اسمع قول من ينطق بالحق وال يريد منك جزاء  عم  "
والفالح لتكون من  مستقيمٍّ ويدعوك إلى هللا ربك ويهديك سبل الرشد على قسطاس حقٍّ 

 (43").المفلحين
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قون هللا. فقد كان هللا الملك ألنه أودع مسؤولياته بأيدي وزراء غير أمناء ال يت  ب حضرة بهاءيؤن   
ال يطاق  اب عذاب  بحكم استبدادي، أن سب   امن شأن الفساد الذي شمل بالط السلطان، مقرون  

ا قطبا الظلم والطغيان ومصدره في البالد فكانا عالي باشا، رئيس لحضرة بهاءهللا وأصحابه. أم  
وفؤاد باشا، وزير الخارجية، بمؤازرة زمرة رجال آخرين. فال عجب أن يخصص حضرة  الوزراء،

بهذه  اومحذر   امن خطابه للسلطان ناصح   ابهاءهللا، مظهر هللا الحاكم والناصح للعالمين، جزء  
 الكلمات:

 

ذوا هم ونباهو  بعون إال  إياك يا أيها الملك ال تجمع في حولك من هؤالء الوكالء الذين ال يت  "
حسن على العباد كما أحسن هللا لك وال أأماناتهم وراء ظهورهم وكانوا على خيانة مبين. ف

ق هللا وكن من المتقين. فاجتمع من الوكالء الذين تدع الناس وأمورهم بين يدي هؤالء ات  
 تجد منهم روائح اإليمان والعدل ثم شاورهم في األمور وخذ أحسنها وكن من المحسنين...

بهم وال تكن من الغافلين. إن الذين  ال تدع زمام األمور عن كفك وال تطمئن  إياك أن 
تجد قلوبهم إلى غيرك فاحترز عنهم وال تأمنهم على أمرك وأمور المسلمين وال تجعل الذئب 

يه تحت أيدي المبغضين. إن الذين يخانون هللا في أمره لن راعي أغنام هللا وال تدع محب  
مٍّ لئال يرد عليك مكرهم ب عنهم وكن في حفظٍّ عظيالديانة وتجن   تطمع منهم األمانة وال

 (48.")قبل إلى هللا ربك العزيز الكريمأعرض عنهم ثم أوضر هم ف
 

في سياق خطابه، يلفت حضرة بهاءهللا نظر السلطان إلى أحد أكثر البيانات إثارة للتأمل في 
 :ؤكدتلك السورة حيث ي

 

ده الديانة لن تكن عنده األمانة والصدق وإن هذا لحق فاعلم وأيقن بأن الذي لن تجد عن"
يقين ومن خان هللا يخان السلطان ولن يحترز عن شيء ولن يت ق في أمور الناس وما كان 

 (49)."من المتقين
 

ر بأن هناك كثيرين من الناس الملحدين الذين قد يكونون هذا البيان علينا أن نتذك   ريدألجل تق 
 وال االعتيادية. لكن معيار األمانة والصدقأمناء صادقين في األح
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. فعند حلول المحن واالمتحان ليس ثمة ما يبقي اإلنسان أمام المغرياتالحقيقي إلنسان هو موقفه 
 .مغرياتالهمة لمقاومة ال باهلل، فقدَ  اغير إيمانه باهلل. وإن لم يكن مؤمن   اصادق  

السلطان بلسان الرحمة والشفقة. في حضرة بهاءهللا يفيض بالنصح واإلرشاد على  رمويست
الفقرات التالية المختارة من بين نصائحه هذه برهان كاف على مدى عناية حضرة بهاءهللا وسلطنته 

 كذلك:
 

وإنك لو تسمع قولي وتستنصح بنصحي يرفعك هللا إلى مقام الذي ينقطع عنك أيدي كل من "
بع سنن سك وبأركانك وال تت  بع سنن هللا في نفعلى األرض أجمعين. أن يا ملك ات  

 الظالمين...
وال تطمئن بخزائنك فاطمئن بفضل هللا ربك ثم توكل عليه في أمورك وكن من المتوكلين. 

 نائه وعنده خزائن السموات واألرض...فاستعن باهلل ثم استغن من غَ 
ط في األمور فاعمل بين خدامك بالعدل ثم  ه نفق عليهم على قدر ما يحتاجون بأوال تفر 

ال على قدر الذي يكنزونه ويجعلونه زينة ألنفسهم وبيوتهم ويصرفونه في أمور التي لن 
من المسرفين. فاعدل بينهم على الخط االستواء بحيث لن يحتاج  يحتاجوا بها ويكونن  

ة تحت أيدي األذ لة وال تسل ط بعضهم ولن يكنز بعضهم وإن هذا لعدل مبين. وال تجعل األعز  
ا وردنا المدينة وجدنا ا لم  ا من الشاهدين. وإن  على كما شهدنا في المدينة وكن  األدنى على األ

ناءٍّ عظيمٍّ وبعضهم في ذلةٍّ وفقرٍّ مبينٍّ وهذا ال ينبغي لسلطنتك وال يليق بعضهم في سعةٍّ وغَ 
 لشأنك... 

ن  ثم انصب ميزان هللا في مقابلة عينيك ثم اجعل نفسك في مقام الذي كأنك تراه ثم وز 
به في كل يومٍّ بل في كل حين وحاسب نفسك قبل أن ُتحاَسب في يوم الذي لن  أعمالك

فيه أفئدة الغافلين. وينبغي للسلطان بأن يكون  يستقر فيه رجل أحد من خشية هللا وتضطرب
بي كل شيء ويعطي كل ذي حق حقه وهذا لم يكن منها بل بما قد   ر من فيضه كالشمس ير 

 لدن مقتدر قدير.
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كالسحاب ينفق على العباد كما ينفق السحاب أمطار الرحمة على كل أرضٍّ ويكون رحمته 
 بأمرٍّ من مدبرٍّ عليمٍّ...

ا إنك ظل هللا في األرض فافعل ما يليق لهذا الشأن المتعالي العظيم. وإنك إن تخرج عم  
ره عن  ألقيناك وعل مناك لتخرج عن هذا الشأن األعز الرفيع. فارجع إلى هللا بقلبك ثم طه 

 نيا وزخرفها وال تدخل فيه حب المغايرين...الد
اسمع يا سلطان ما ألقينا على حضرتك ثم امنع الظالمين عن ظلمهم ثم اقطع أيديهم 

 (44)."عن رؤس المسلمين
 

 خطابه لوزراء السلطان
 

يوبخهم فيه على سوء  اعنيف   افي "سورة الملوك" يخاطب حضرة بهاءهللا وزراء السلطان خطاب  
 الهم. فيما يلي بعض الفقرات:تصرفهم وأفع

 

من  "قل يا أيها الوكالء ينبغي لكم بأن تت بعوا أصول هللا في أنفسكم وتدعوا أصولكم وتكونن  
ا عندكم إن أنتم من العارفين. وإن لن تت بعوا هللا في أمره لن يقبل المهتدين وهذا خيٌر لكم عم  

م في الحيوة الباطلة وتجزون بما أعمالكم على قدر نقير وقطمير. فسوف تجدون ما اكتسبت
 عملتم فيها وإن هذا لصدٌق يقين...

قل أتأخذون أصولكم وتضعون أصول هللا وراء ظهوركم وإن هذا لظلم على أنفسكم 
من العارفين. قل إن كان أصولكم على العدل فكيف تأخذون منها ما  وأنفس العباد لو تكونن  

من الحاكمين. أكان من  نفسكم ما لكم كيف تكونن  أل  اتهوى به هواكم وتدعون ما كان مخالف  
كم في ابوا الذي جائكم بأمركم وتخذلوه وتؤذ وه في كل يوم بعد الذي ما عصأصولكم بأن تعذ  

 ( 40.")أقل من آن ويشهد بذلك كل من سكن في العراق ومن ورائه كل ذي علمٍّ عليمٍّ 
 

لي على كنوزهم وممتلكاتهم الدنيوية، هذا ويطمئن حضرة بهاءهللا الوزراء بأنه ما ُبعث ليستو 
ككف  لم تكن في نظره ونظر أحبائه إال   بأن كافة كنوز األرض اا سوى هللا ومبين  انقطاعه عم   امؤكد  

ر الوزراء من عاقبتهم من الطين. ذلك ألن كل شيء سيفنى ولن يبقى غير عزة أمر هللا. ثم يحذ  
 :ال  قائ
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المهيمن العزيز القدير. الملك ها سيفنى ويبقى الُملك هلل فاعلموا بأن الدنيا وزينتها وزخرف"
ستمضي أيامكم وكل ما أنتم تشتغلون به وبه تفتخرون على الناس ويحضركم مالئكة األمر 

ا فيه جلود الظالمين وُتسئلون عم   على مقر الذي ترجف فيه أركان الخالئق وتقشعر  
ا من يوم الذي يأتيكم والساعة التي ال ة الباطلة وتجزون بما فعلتم وهذااكتسبتم في الحي

 (89)."مرد لها وشهد بذلك لسان صدقٍّ عليمٍّ 
 

 خطابه ألهل اآلستانة
 

. فيوصيهم بتقوى هللا اه حضرة بهاءهللا نصائحه وتحذيراته إلى سكان اآلستانة أيض  وج   
 :هواالستماع لندائه واجتناب الغرور واالنقطاع عن هذه الدنيا. هذه بعض وصايا

 

بعوا الحق في قوا هللا وال تفسدوا في األرض وال تت بعوا الشيطان ثم ات  ن يا مأل المدينة ات  "أ
هذه األيام القليل. ستمضي أيامكم كما مضت على الذينهم كانوا قبلكم وترجعون إلى التراب 

 كما رجعوا إليه آباؤكم وكانوا من الراجعين...
ما يريد منكم من شيء ويرضى بما قضى اسمعوا ما ينصحكم به هذا العبد لوجه هللا و 

 اأيام معدودة إذ   هللا له ويكون من الراضين. يا قوم قد مضت من أيامكم أكثرها وما بقت إال  
دعوا ما أخذتم من عند أنفسكم ثم خذوا أحكام هللا بقوة لعل تصلون إلى ما أراد هللا لكم 

 من الراشدين... وتكونن  
خفضوا جناحكم للمؤمنين الذين آمنوا باهلل أوأحبائه ثم  إياكم أن ال تستكبروا على هللا

بعد إذنه كذلك ننصحكم  مون إال  وآياته وتشهد قلوبهم بوحدانيته وألسنتهم بفردانيته وال يتكل  
ركم بالحق لعل تكونن   رين وال تحملوا على الناس ما ال تحملوه على من المتذك   بالعدل ونذك 

 (84ضونه لكم وهذا خير النصح لو أنتم من السامعين.")أنفسكم ولن ترضوا ألحد ما ال تر 
 

 ه بجالء:فقو ملهم ن حضرة بهاءهللا في خطابه لسكان اآلستانة، يبي  
 

به وما  عليه وما اعتصامي إال   لي إال  هللا وحده وما توك   ثم اعلموا بأن ا ما نخاف من أحدٍّ إال  "
 من العارفين. إني أنفقتما أراد لنا وإن هذا لهو المراد لو أنتم  نريد إال  
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روحي وجسدي هلل رب العالمين. من عرف هللا لن يعرف دونه ومن خاف هللا لن يخاف سواه 
الحق  بما أمرت وما نت بع إال   ولو يجتمع عليه كل من في األرض أجمعين وما نقول إال  

 بحول هللا وقوته وإنه يجزي الصادقين...
وكل ما ورد علينا ويطلبون حقنا عن الذين هم يذكرون أيامنا  افسوف يظهر هللا قوم  

(".  (88ظلمونا بغير جرمٍّ وال ذنبٍّ مبينٍّ
 

ا يثير االهتمام والمالحظة أن يمتدح حضرة بهاءهللا، في سياق خطابه ونصائحه لسكان مم  
اجة، فضائل اإلمام الحسين ومقامه الرفيع، ويصف تضحيته، اآلستانة، بعبارات وأوصاف وه  

 في سبيل هللا. اي بنفسه أيض  أن يضح   بتهلوي
 

 خطابه لحكماء المدينة وفالسفتها
 

فلتهم وتجاهلهم عن في "سورة الملوك" يستنكر حضرة بهاءهللا علماء الدين في اآلستانة لغ
ضره واستقصاء أمره. فيوبخهم لكونهم عبدة "األسماء"، وعشاق الرئاسة. فهو إلى محالسعي للوفود 

 ومولى لهم، ويعتبر أرواحهم ميتة. اقامه واالعتراف به سيد  يحزن إلخفاقهم في عرفان م
وا يغتر   ر هؤالء بأال  . يحذ  "فالسفة األرض"" )اآلستانة( و"حكماء المدينةثم يخاطب حضرته  

بعلمهم، إذ إن رأس الحكمة هو تقوى هللا وعرفان مظهره. ثم يوبخهم لفشلهم في طلب االستنارة من 
 بعوا ما عند الناس من تقاليد وسبل.وا حدود هللا، وال يت  عد  فيض علمه، وينصحهم لئال يت

 
 خطابه للسفير الفرنسي

 

يلوم حضرة بهاءهللا السفير الفرنسي في اآلستانة لتكاتفه مع السفير اإليراني ضده دون 
ره بأنه لم يعمل بموجب نصائح المسيح في االستفهام والتحري عن قضيته. ويخاطب األول ويذك  

لن يمضي وقت طويل قبل  ره بأن سوفحد مع سفير العجم. يحذ  لو فعل ذلك لما ات  اإلنجيل، و 
زوال عزته وأيامه في الدنيا وُيحاَسب على أعماله في محضر ربه. ينصحه، وأمثاله، بالسلوك في 

 بع وساوس نفسه األم ارة.يت   سبيل العدل وأال  
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 خطابه لسفير إيران
 

اطبة الحاج ميرزا حسين خان، مشير الدولة، سفير في "سورة الملوك" جزء هام مخصص لمخ
كان السفير من سكان  (1).إيران في اآلستانة. سبق أن أشرنا إلى نشاطاته ضد حضرة بهاءهللا

تقارب خمسة  في اآلستانة لمدةإليران  اقزوين وأحد أكفأ ساسة إيران، الذي بقي في منصبه سفير  
ي إلى ق  م( رُ 4494ه )4844(. وفي عام م4484-4435ه )4843-4899ما بين  اعشر عام  

على  امنصب وزير الخارجية، لكنه ُنحي عنه فيما بعد. ثم ُعين، إثر عدم ارتياح الشاه منه، قي م  
 اسبع  م( عن عمر يناهز 4444ه )4804مقام اإلمام الرضى في مشهد حيث توفي هناك فجأة سنة 

 ُسمم بقدح قهوة أعطي له بأمر الشاه. وخمسين سنة. هذا ويسود االعتقاد لدى العموم بأنه قد
 يخاطبه حضرة بهاءهللا في "سورة الملوك" بهذه الكلمات المتحدية:

 

ل أمر هللا بسجني وذل  " ي أن يا سفير العجم في المدينة أزعمت بأن األمر كان بيدي أو يبد 
هو  أو بإفقادي وإفنائي فبئس ما ظننت في نفسك وكنت من الظانين. إنه ما من إله إال  

يظهر أمره ويعلو برهانه ويثب ت ما أراد ويرفعه إلى مقام الذي ينقطع عنه أيديك وأيدي 
المعرضين. هل تظن بأنك تعجزه في شيء أو تمنعه عن حكمه وسلطانه أو يقدر أن يقوم 

 اا ُخلق إذ  مع أمره كل من في السموات واألرضين. ال فونفسه الحق ال يعجزه شيء عم  
وكن من الراجعين إلى هللا الذي خلقك  االظن ال يغني من الحق شيئ  فارجع عن ظنك إن 

 ورزقك وجعلك سفير المسلمين...
إن كان هذا األمر حٌق من عند هللا لن يقدر أحٌد أن يمنعه وإن لم يكن من عنده يكفيه 

 (85").هم وكانوا من الُمعرضيناهو بعوا علمائكم والذينهم ات  
 

بشدة كممثل لبالده، على ما تعر ض له المؤمنون من اضطهاد يوبخ حضرة بهاءهللا السفير  
 ومعاناة وباألخص الجريمة الكبرى بإعدام حضرة الباب. هذه بعض الفقرات في الموضوع:

                                                        

 لث.الثانظر الفصل ا (1)
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وكم من عبادٍّ قتلتموهم في كل شهورٍّ وسنين وكم من ظلمٍّ ارتكبتموه في أيامكم ولم ير "... 
ن المؤرخين وكم من رضيعٍّ بقي من غير أمٍّ شبهها عين اإلبداع ولن يخبر مثلها أحٌد م

ت في فراق أخيها  ووالدٍّ وكم من أبٍّ ُقتل ابنه من ظلمكم يا مأل الظالمين وكم من ُأختٍّ ضج 
 .وكم من امرأةٍّ بقت بغير زوجٍّ ومعينٍّ 

ما تحر ف وجهه عن وجه هللا العلي  (1)يوارتقيتم في الظلم إلى مقام الذي قتلتم الذ
بل قتلتموه بقسم الذي ما رأت بمثله  التموه كما يقتل الناس بعضهم بعض  العظيم. فيا ليت قت

ت أفئدة المقربين. أما كان ابن نبيكم وأما كان نسبته  عيون الناس وبكت عليه السماء وضج 
بينكم فكيف فعلتم به ما ال فعل أحٌد من األولين. فوهللا ما شهد عين  اإلى النبي مشتهر  

 (81...")من الفرحين ن نبيكم ثم تفرحون على مقاعدكم وتكونن  الوجود بمثلكم تقتلون اب
 

 :صرحفي هذا السياق في حضرة بهاءهللامضي ي
 

"وما استشعرتم من فعلكم إلى أن قمتم علينا من دون ذنبٍّ وال جرمٍّ مبينٍّ أما تخافون عن 
ي أنفسكم اكم وبلغ أشدكم وجعلكم من المسلمين. إلى متى ال تتنبهون فهللا الذي خلقكم وسو  

 من المتنبهين... لون في ذواتكم وال تقومون عن نومكم وغفلتكم وما تكونن  وال تتعق  
وفي كل يومٍّ تجددون ظلمكم كما قمتم علي  في تلك األيام بعد الذي ما دخلت نفسي في 

في هذه  األمركم إلى أن جعلتموني مسجون   الكم وال ُمعارض   اهذه األمور وما كنت مخالف  
ل أمر هللا وسناألرض الب ل من قبل نعيد. ولكن فاعلم ثم أيقن بأن بذلك لن يبد  ه كما لم يبد 

 وأيدي المشركين. عن كل ما اكتسبت أيديكم
 ثم اعلموا يا مأل األعجام بأنكم لو تقتلونني يقوم هلل أحد مقامي وهذه من

                                                        

 حضرة الباب. )أ. ط.( (1)
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.ته ال من تبديلٍّ وال من تحو ة هللا التي قد خلت من قبل ولن تجدوا لسن  سن   أتريدون أن  يلٍّ
من  أن يتم  نوره ولو أنتم تكرهوه في أنفسكم وتكونن   تطفئوا نور هللا في أرضه أبى هللا إال  

 (83الكارهين.")
 

 بهذه الكلمات: حضرة بهاءهللا بعد توبيخ السفير على اقتراف المظالم بحق أمر هللا، خاطبه
 

الناس ولو وردتم علينا ما ال ومع ذلك فوهللا لم يكن في قلبي بغضك وال بغض أحد من "
عليه فسوف يمضي أيامكم وأيام  لي إال  باهلل وما توك   يطيقه أحٌد من الموحدين. وما أمري إال  

ا اكتسبتم الذين هم كانوا اليوم على غرورٍّ مبينٍّ وتجتمعون في محضر هللا وتسئلون عم  
 بأيديكم وتجزون بها فبئس مثوى الظالمين.

علت لتبكي على نفسك وتفر  إلى هللا وتضج  في أيامك إلى أن يغفر فوهللا لو تط لع بما ف
 هللا لك وإنه لجواٌد كريٌم...

ا ندعوكم إلى هللا ولم أدر بأي صراطٍّ أنتم تقيمون وعليه تمشون يا مأل المبغضين. إن  
ركم بلقائه ونقر  ونذك   بكم إليه ونلقيكم من بدايع حكمته وأنتم تطردوننا ركم بأيامه ونبش 

 (88...")رينمن المدب   ت لكم ألسنتكم الكذبة وتكونن  روننا بما صف  كف  وت
 

القنصل العام  (1)ن،في هذا الجزء من "سورة الملوك" يشير حضرة بهاءهللا إلى ميرزا بزرگ خا
في إبعاده إلى اآلستانة. يشير إليه  ارئيس   اهام   اه اللدود ولعب دور  اإليراني ببغداد والذي كان عدو  

أن يأتي على ذكره. في الفقرة التالية يستنكر حضرة بهاءهللا حضرته وزير الذي يأبى قلم بأنه ال
 :وتصرفاته المغرور الرجل المتكبرهذا أخالق 

                                                        

 .431-439لمزيد من التفاصيل راجع المجلد األول، الصفحات  (1)
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إحدى عشر سنين إلى أن جاء سفيركم الذي لن يحب القلم أن يجري على  (1)ها فيوكن  "
فسه وأفسد العراق ويشهد ن اسمه وكان أن يشرب الخمر ويرتكب البغي والفحشاء وفسد في

بذلك أكثر أهل الزوراء لو تسئل عنهم وتكون من السائلين. وكان أن يأخذ أموال الناس 
ه عنه إلى أن قام علينا بما ات بع نفسه ال ما نهبالباطل وترك كل ما أمره هللا به وارتكب ك

بعت هواه من وهواه وسلك منهج الظالمين وكتب إليك ما كتب في حقنا وأنت قبلت منه وات  
ت وما ت . وما تبي نت وما تفحص  ست ليظهر لك الصدق عن حدون بي نةٍّ وال برهانٍّ مبينٍّ س 

السفراء الذين كانوا في عن الكذب والحق عن الباطل وتكون على بصيرة منير. فاسئل عنه 
ومشيرها ليحصحص لك الحق وتكون من  (2)ةوالي البلدعن العراق وعن ورائهم 

 (89.")المط لعين
 

تظهر الفقرات الختامية لخطابه للسفير عناية حضرة بهاءهللا وهو ينصحه بالتمسك  اوأخير  
 بالتقوى والعدل والتواضع هلل وأحبائه:

 

ط لي عند أحد ال فورب العالمين. "ولم يكن هذا الذكر مني إليك لتكشف عني ضر   ي أو توس 
لنا لك األمور لعل تتنبه في فعلك وال ترد على أح د مثل ما وردت علينا وتكون من ولكن فص 

ا عندك التائبين إلى هللا الذي خلقك وكل شيء وتكون على بصيرة من بعد وهذا خير لك عم  
 وعن سفارتك في هذه األيام القليل.

ل  ه إلى شطر العدل بقلبك وال تبد  إياك أن ال تغمض عيناك في مواقع اإلنصاف وتوج 
ل في الكتاب لمن ا تت بع هواك في أمر وات بع حكم هللا ربك  لناظرين. أن الأمر هللا وكن بما نز 

به في أيامك وهذا ما ظهر  ر  سى التراب ولن يبقى نفسك وال ما تالمنان القديم. سترجع إل
.  من لسان صدقٍّ منيعٍّ

                                                        

 العراق. )أ. ط.( (1)

 بغداد. )أ. ط.( (2)
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خلقناكم  (1)ارت بذكر هللا من قبل لتكون من المتذكرين. قال وقوله الحق منهأما تذك  
ره هللا لمن على األرض من كل عزيزٍّ رجكم تارة أخرى وهذا ما قد  وفيها نعيدكم ومنها نخ

منها ال ينبغي له بأن يستكبر على هللا  وذليلٍّ ومن خلق من التراب ويعيد فيها ويخرج
وأوليائه ويفتخر عليهم ويكون على غرور عظيم. بل ينبغي لك وألمثالك بأن تبخعوا لمظاهر 

ذينهم افتقروا في هللا وانقطعوا عن كل ما تشتغل به لاالتوحيد وتخفضوا جناح الذل للمؤمنين 
أنفس العباد ويبعدهم عن صراط هللا العزيز الحميد وكذلك نلقي عليكم ما ينفعكم وينفع 

 (84.")الذينهم كانوا على ربهم لمن المتوكلين
 

 تدابير إبعاد جديد
 

ح في حمل الحكومة إن نفس هذا السفير اإليراني، مشير الدولة، الذي سبق لجهوده النجا
 في نفيه إلى عكاء. االعثمانية إلبعاد حضرة بهاءهللا مرتين، قد قام بدور هام أيض  

حدث ذلك حينما أخذ السيد محمد اإلصفهاني بتصعيد حملة افتراءاته ضد حضرة بهاءهللا بعد 
ه إلى حدوث "الفصل األكبر" عندما قاطع أتباع حضرة بهاءهللا ميرزا يحيى ومؤيديه. فقد توج  

حضرة بهاءهللا  علىاآلستانة واجتمع بالسفير اإليراني عدة مرات. في أثناء تلك اللقاءات اشتكى 
م أفكار السفير بقدر من األكاذيب واالفتراءات بحيث جعل بعض السلطات )الحكومية( ممن وسم  

بإثارة مخاوف . وأفلح في النهاية الحيرةكانوا معجبين باستقامة حضرة بهاءهللا ووقاره، يصابون ب
السفير وشكوكه من خالل افتراءاته وتقاريره المبالغ فيها. إلى جانب ذلك قام السيد محمد باالتصال 

عن مزايا وجوانب كريمة وهمية عن شخصية ميرزا  امتحدث  الباب العالي )الحكومة( بكبار مسؤولي 
 قلب الحكومة العثمانية.يحيى بينما أشار لحضرة بهاءهللا ونشاطاته على أنها هدامة تهدف إلى 

                                                        

 األرض. (1)
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من قبل  ال  فاع اوعون   القي السيد محمد خالل مجهوداته لتشويه سمعة حضرة بهاءهللا، دعم  
)ذو القلنسوة المائلة(، وهو ضابط مدفعية  "الهج كُ كَ "والمعروف بلقب  (1)نرفيق له يدعى آقا جا

لحضرة بهاءهللا وأصحابه في  ب مشاكل كثيرةالرجل، الذي سب   متقاعد في الجيش التركي. كان هذا
في الجيش اإليراني ثم  اضابط   ال  كل من أدرنة وعكاء، من مواطني سلماس في آذربيجان. كان أص

م(. 4488ه )4845ثم تقاعد سنة  ديقن في الجيش التركي وُرقي لرتبة عانحاز إلى العثمانيين وُعي  
لشيطانية. بلغ به ذاك التأثير من تعر ف بالسيد محمد في اآلستانة حيث وقع تحت تأثير روحه ا

سيده حتى النهاية. في شهادته،  ىله وسار في أثر خط اأمين   اوحليف   االقوة بحيث أصبح عضد  
بأنه  م من قبل السلطات، أقر  4484نيسان األول من حينما ُقبض عليه واستجوب في اآلستانة في 

بأنه لم  اخالل السيد محمد. اعترف أيض  ، لكنه كان على اتصال به من الم يلتق بميرزا يحيى بتات  
ته من إتباعه خدمة الحكومة يفهم كتابات ميرزا يحيى، كما أنه لم يشهد أية معجزة منه. كانت ني  

ى بأن غالبية عالعثمانية. وإلثبات ذلك أدلى آقا جان بتصريح غاية في العجب والغرابة. فقد اد  
ر عن اعتقاده بأن بعوا ميرزا يحيى! كما عب  اه، قد ات  فيهم نساء ناصر الدين ش نالناس في إيران، بم

دت الحكومة العثمانية أمر ميرزا يحيى، فسيتخلى الشعب اإليراني عن حكومتهم ويدينوا بالوالء لو أي  
ر بالموضوع إلقناع السلطات، لكنه لم يتيس   امكتوب   ابيان   لحكم العثمانيين. ثم أفاد آقا جان بأنه أعد  

 ك الوقت.له نشره حتى ذل
في سياق هذا االستجواب، شرح آقا جان عالقته بالسيد محمد. أفاد بأنه كان قد اصطحب 

م لديوان الخارجية حيث اجتمعا بأحد كبار موظفيها. كان الغرض من 4489السيد محمد في سنة 
ة نو الزيارة، حسب إفادته، محاولة إقناع الحكومة بأن يكون ميرزا يحيى هو المستحق الستالم المع

مرتين  (رئاسة الوزارة) الباب العاليآقا جان بأنه كان قد قصد  كدوليس حضرة بهاءهللا. أ (2)ةالشهري
 وقدم عريضة

                                                        

 ميرزا آقا جان، كاتب الوحي.ب ال يشتبه (1)

 .33صفحة النظر ا (2)
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 ة.نعو منيابة عن ميرزا يحيى إلى رئيس الوزراء بخصوص هذه ال
ظ في هذا المنعطف بأنه حينما وصل حضرة بهاءهللا خبر افتراءات ميرزا من المهم أن يالحَ 

إلفادة محمد باقر  اطبق  و ذلك.  ف عن استالمها بعدة الشهرية، فإن حضرته توق  ونالمع يحيى بشأن
م، فإن حضرة بهاءهللا 4484نيسان  9القهوجي، الذي ُقبض عليه في اآلستانة واستجوب بتاريخ 

م. منذ ذلك التاريخ اضطر حضرة بهاءهللا لبيع 4489ة منذ شهر آب معونامتنع عن استالم ال
 ه ولمن يعيلهم.نفسه ألجل توفير أبسط الضروريات للكاتتممبعض 
ين لمدة طويلة من أجل اإلساءة ن سعيا جاهدَ ان اللذاالشرير هذان ا السيد محمد وآقا جان، أم  

لسمعة حضرة بهاءهللا في نظر السلطات، بينما أظهرا ميرزا يحيى على أنه من رجال هللا وله 
راك في الحكومة بدعاياتهما. من بينهم شخص اسمه قليل من الموظفين األتفُخدع صفات عظيمة. 

عصمت أفندي وآخر يدعى الحاج محمد النوري. فقد أفلح السيد محمد، وهو سيد الخداع والنفاق، 
ة لميرزا يحيى. غلبال تحققعن طريق وعد بمنحهما هبات عظيمة عندما تإلى جانبه في كسبهما 

وميرزا يحيى بعض الكلمات داخل دائرة، ثم  واحدة من الحيل التي استخدمها كانت أن خط  هو
زعما، بجمع القيمة العددية لتلك الكلمات، أن النتيجة ستكون االستيالء على اآلستانة والذي 

م(. هذه الدائرة كان حضرة بهاءهللا قد أشار إليها، في إحدى رسائله 4480ه )4848سيحدث سنة 
ة. ُروجت بين بعض الناس ووصلت نسخة منها إلى والي أدرنة، بأنها قد ُصممت بهدف إثارة فتن

 اإلى السلطات في أدرنة واآلستانة. وعد ميرزا يحيى أعوانه من موظفي الحكومة بأنه سيخرج ظافر  
موا له من عون ودعم. منح آقا جان لقب "سيف وأنه سيجزل مكافأته لهم بما قد   في نهاية الصراع

اختص السيد محمد الماكر الشرير، لفائدة سخرية  الحق" ووعده بأنه سيظفر بفتح العراق. بينما
 واسع. على نطاقرف به لدى األوساط الرسمية البعض وعجبهم، بلقب "قدوس"، والذي عُ 

في الوقت الذي استمرت هذه الحملة الدعائية، أفلح السيد محمد في بث الخوف بأذهان 
 السلطات وذلك بتصريحه بأن حضرة بهاءهللا كان يستعد،
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ودعم زعماء بلغاريا، لشن هجوم  - دون لزيارته في أدرنةكثير منهم كانوا يفِ  -أتباعه  بمساعدة
ت إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية وأد   من ال  على اآلستانة! تلك التقارير الملفقة الكاذبة أرعبت ك
 .عكاءقلعة حضرة بهاءهللا في  سجنعن  اإعداد ترتيبات وسياسة جديدة تمخضت بدورها أخير  

 
 استجوابات في اآلستانة

 

من أجل تهدئة المخاوف وإزالة الشبهات التي أحدثها السيد محمد في ذهن السفير اإليراني، 
وعلي  (1)مه المخلصين وهما مشكين قلتالميذأرسل حضرة بهاءهللا من أدرنة إلى اآلستانة اثنين من 

ي، كعون في خدمتهما أثناء إقامتهما گرجالمعهما، وهو جمشيد  اثالث   اكما أرسل مؤمن   (2).حالسي ا
ت السيد محمد وآقا جان مفتريااح بالسفير، ولكنهما وجدا بأن بتلك المدينة. التقى مشكين قلم والسي  
أدت دسائسهما إلى القبض على  وسرعان ماة في ذهنه. راسخوأكاذيبهما كانت قد تركت بصمات 

گرجي إلى التوقيف في ال ح وجمشيدوالسيا   حضرة بهاءهللا وسجنهما. فاقتيد مشكين قلم مبعوثي  
 اآلستانة.

الحاج ميرزا موسى وهو بغداد، من  وصل أحد المؤمنين المخلصين قليلةقبل ذلك بأشهر 
أرسل ثالث جياد عربية جميلة كهدية لحضرة بهاءهللا.  وقد"حرف البقاء"، بب الملق   (3)،ي الجواهر 

، لم يكن هناك بد احياة تقشف عسيرة جد  يحيون ه حضرته وأصحابكان لكن في تلك الفترة، حينما 
من بيع تلك الجياد. فأصدر حضرة بهاءهللا تعليمات لثالثة من خدمه، األستاذ محمد علي سلماني 
)الحالق(، والدرويش صدق علي، ومحمد باقر القهوجي، ليأخذوا الجياد إلى اآلستانة لبيعها هناك 

 اعتقال، اح كانا قدأن مشكين قلم والسي  منهم ب ال  جهو  (4).ربمساعدة عبد الغفا

                                                        

 .80-84نظر المجلد األول، الصفحتين ا (1)

 .849-899نظر الصفحات ا (2)

 .881صفحة النظر المجلد األول، ا (3)

 .199صفحة النظر ا (4)
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وا فيه قبض . عندما حل  السابقين، الذي نزل فيه الثالثة خان" رجياكهرب"قصد هؤالء نفس الفندق، 
ل. إلى اعتقاال رهنعبد الغفار  ا، وساقوهم إلى السجن. أخذوا أيض  بالخان وكلون الم الجنودعليهم 

مت مة على آقا جان وتم استجوابهم من قبل هيئة قد  جانب هؤالء البهائيين السبعة قبضت الحكو 
 .الباب العاليها فيما بعد إلى اتنتائج تحقيق

 ام ودامت عدة أسابيع، حاول آقا جان جاهد  4484في هذه التحقيقات، التي بدأت في نيسان 
كانت تهدف إلى كسب قوة سياسية عظيمة  اادعى بأن نشاطاته شخصي  فصل من ميرزا يحيى. تنال

لح الحكومة العثمانية لكن النيابة العامة لم تقتنع، كما هو واضح، بادعاءاته الملتوية إذ حكم لصا
 اا البهائيون السبعة فقد ُحقق مع كل واحد منهم طبق  عليه فيما بعد بالسجن المؤبد في عكاء. أم  

لة الرئيسة لنفس اإلجراءات العامة. فكانت األسئلة الموجهة لهم مماثلة في كل حالة. أحد األسئ
لما  اكانت تخص ادعاءات حضرة بهاءهللا. أبدى السجناء البهائيون حكمة بالغة في إفاداتهم، تفادي  

قد يستغله أعداء حضرة بهاءهللا من أقوالهم لصالحهم. وحينما يط لع المرء على وقائع 
ر متعلمين، لكن لهم. ولو أن بعضهم كانوا غياإلعجاب بحكمتهم وتعق   ( ال يسعه إال  80التحقيقات،)

 .اجد   ينعميق اوفطنتهم بالحاجة لحمايته كانهللا إدراكهم ألمر 
 بيتمنزلية داخل  عمالليل نهار بأ ال  محمد باقر القهوجي. كان مشغو  كان هؤالء الرجال أحد

ق والحكمة. عندما صدحضرة بهاءهللا. وكان عمله الرئيس إعداد الشاي للزوار. مع ذلك نطق بال
ءات حضرة بهاءهللا وفيما إذا كان سمع منه مباشرة االدعاء بالمهدوية )أي أنه كان عادُسئل عن ا

العام كان  يدعمأن ال . إال  اأبد  ذلك مهدي اإلسالم المنتظر(، أجاب محمد باقر بأنه لم يسمع منه 
على أن يعرف من هو الذي ادعى كونه المهدي، فأخبره بأن حضرة الباب هو الذي ادعى  احريص  
 ثه عن دعوته واستشهاده.ثم حد  ذلك، 

للعثمانيين. هللا غوا أمر يبل   ر هنا بأن حضرة بهاءهللا كان قد نصح أتباعه أال  من المهم أن نتذك  
 حدى الدواعي واالعتبارات العديدةكانت إهللا إن حماية أمر 
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ب أعين التي انطوى عليها ذلك النصح. وخالل التحقيق معهم، كان االعتبار نفسه نصوالحكيمة 
 السجناء.

م طافح القلب بمحبته. تكل   اصادق   اآخر لحضرة بهاءهللا ومؤمن   اكان الدرويش صدق علي خادم   
ا ُسئل فيما إذا كان حضرة بهاءهللا قد ادعى أنه المهدي، أجاب بأنه عن حضرة الباب وظهوره، ولم  

ف إذا كان حضرة بهاءهللا قد ادعاء كهذا. بعد ذلك أراد المدعي العام أن يعر  الم يسمع منه مطلق  
ادعى شيئا آخر. فأجاب الدرويش بأن حضرة بهاءهللا كان يعظ أصحابه ويحثهم على الصالة 

سؤاله حول معتقداته، أقر بأنه  د. عناوا بعضهم بعض  والصوم، والعمل بحدود هللا وأوامره وأن يحب  
ا سيكون موقفه لو أن حضرة بهاءهللا لحضرة بهاءهللا ويؤمن بكلمات مواله. ُسئل عم   اخادم   ليس إال  

 قه ويؤمن به.ة، فصرح الدرويش بأنه سوف يصد  ادعى النبو  
أجاب بنفس فسلماني أسئلة مماثلة عن ادعاءات حضرة بهاءهللا علي ثم ُسئل األستاذ محمد 

 بأن حضرة بهاءهللا كان قد ادعى أنه المهدي ألح  األستاذ محمد علي الكيفية. وعندما أنكر 
بأنه بطبيعة الحال  ال  . أجاب قائال  ستجوب بأن يقول ماذا سيكون موقفه لو أنه قد ادعى ذلك فعالم

 حدث ذلك.ي عندما اسيتخذ قرار  
يها كانت طبيعة نشاطات حضرة إحدى المسائل الهامة التي حرصت السلطات على تحر  

 ال  الفترة، كلها نابعة أصبهاءهللا في أدرنة. ذلك ألنه كانت هناك شائعات عارمة متداولة في تلك 
، افإن حضرة بهاءهللا لم يعاشر أهالي أدرنة عموم   امن ميرزا يحيى والسيد محمد. كما ذكرنا سابق  

. مع ذلك فقد انجذبت إليه عدة شخصيات هللا هم في أمرمن أحدأي نه لم يرغب بتوريط أكما 
باشا، الحاكم في تلك الفترة، السابقون وباألخص خورشيد  هافيهم حكام نبمفي المدينة مرموقة 

بهاءهللا  زار خورشيد باشا حضرةَ عدة وكانوا جميعهم من بين المعجبين بحضرته. ففي مناسبات 
حضرته، بعد إلحاح  استجابحضرته. وقد تحققت أعز أمانيه عندما  وجلس بتواضع تام عند قدمي  

 ر رمضان.استضافته مساء ليلة من شه لطلبوتوسل متكرَرين من قبل الحاكم، 
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ح أتباع حضرة بهاءهللا بأن حضرته لم يعاشر سكان المدينة، في سياق هذه التحقيقات صر  
أجاب أحد السجناء وقد . محضره جتمعون فيوبأنه كان يلتقي بأصحابه فقط، الذين كانوا ي

مات هللا تلك المجالس بالقول أن جماعة المؤمنين كانوا يلتقون لتالوة كل الدى سؤاله واصف  البهائيين 
 يش في اتحاد وسالمعثم االستماع لنصائح حضرة بهاءهللا التي تتلخص في التمسك بتعاليم هللا وال

 .مع إخوانهم في اإلنسانية
موضوع هام آخر كان العالقة ما بين حضرة بهاءهللا وميرزا يحيى. فأرادت السلطات أن تعرف 

السجناء البهائيين بأنه ال يتصل به وعليه من كان األخير، ومدى علمه وعدد أتباعه. فأفاد كل من 
فإنه لم يكن في وضع ليعرف الكثير عنه. لكن معظمهم قالوا بأن ميرزا يحيى كان كالقطرة بالنسبة 

يمكننا مالحظة حكمتهم في معالجة هذا  اللبحر لو يقارن علمه بعلم حضرة بهاءهللا. هنا أيض  
نوا بجالء أن حضرة بهاءهللا ت ميرزا يحيى. بل بي  الموضوع المثير للجدل. فلم يتحدثوا عن نشاطا

كم من ’. عندما ُسئل الدرويش صدق علي: ابمثابة النور، والنور والظالم ال يمكن أن يجتمعا مع  
، أجاب بأنه كان هناك اثنان هما ميرزا موسى وميرزا محمد ‘أخوة حضرة بهاءهللا كانوا في أدرنة

لحضرة بهاءهللا وأنه قد  ايحيى، أجاب أن األخير لم يعد أخ   ميرزا اا ُسئل من كان إذ  قلي! ولم  
 (1).هقطع عنان
 

 اضطهادات في مصر والعراق
 

 قامالوقت الذي بدأت السلطات التركية تضغط على أتباع حضرة بهاءهللا وتضطهدهم،  في
ن، الحاج ميرزا حسين خان، السفير اإليراني، بإعالم ميرزا حسن خان الخوئي وميرزا بزرگ خا

قنصلي إيران في مصر والعراق على التوالي، بأن العثمانيين قد رفعوا حمايتهم عن البابيين. شجع 
وصول هذه األنباء هذين الرجلين لبدء حملة اضطهادات ضد المؤمنين في ذينك القطرين. 

 بتحريض من ميرزا حسن خانو 

                                                        

 بخصوص مصير هؤالء السجناء السبعة. 509صفحة النظر ا (1)
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وأرسلوهم  (1)،نآخري ستة مؤمنينو قبضت السلطات في القاهرة على الحاج ميرزا حيدر علي 
 ضوا لمشاق ال تطاق لعدة سنوات.كسجناء إلى السودان، حيث تعر  

ا في العراق فقد قام ميرزا بزرگ خان الذي سبق ذكره، بتأجيج نيران اضطهادات ضد أم  
 وهو رجل (2)،يالشيخ عبد الحسين العراق قد عاونه في ذلكو  جماعة المؤمنين الُعز ل في ذلك البلد.

 .لدود لحضرة بهاءهللا منذ أيامه ببغداد وعدو  دين شرير 
ا الجماهير للقيام ضد أتباع حضرة بهاءهللا، كان من نتائج تحريض هذين الرجلين، اللذين حث  

حضرة  أن ُطعن آقا عبد الرسول القمي وُقتل في بغداد. هذا المؤمن المخلص كان قد أغدق عليه
قام بذلك الواجب لمدة خمس فألعظم في تلك المدينة. ا هلبيت (3)ءشرف الخدمة كحامل للما بهاءهللا

. من قبله كان ميرزا آقا جان، كاتب وحي حضرة بهاءهللا نموذجيوتكريس مثالي سنوات بإخالص 
كان آقا عبد الرسول وأخوه آقا حسين قد اعتنقا أمر حضرة الباب منذ األيام و . وظيفةال تلكيقوم ب

خذا إلى طهران وأودعا السجن هناك. وعلى . عقب إيمانهما أُ قمبمدينة األولى لدعوته في موطنهما 
أثر ظروف الحبس الشديد في ذلك المكان توفي آقا حسين بعد عامين. لكن آقا عبد الرسول عاش 

حضر معناءها الرهيب. بعد إطالق سراحه قصد بغداد حيث فاز ب ال  سنوات السجن السبع متحم  
 .ع بروح اإليمانحضرة بهاءهللا وتشب  

 ال  ذات يوم، قرب نهاية أيام إقامة حضرة بهاءهللا في أدرنة، بينما كان آقا عبد الرسول حام
ن رغم ذلك من العودة لكنه تمك   ماء لبيت حضرته، اقترب منه رجالن وطعناه طعنات قاتلة.القربة 

 للبيت المبارك حيث فارق الحياة. عند

                                                        

 .5نظر الملحق رقم ا (1)

. ممةةةا يلفةةةت 431-410نظةةةر المجلةةةد األول، مةةةا بةةةين الصةةةفحات ا .نفسةةةه الشةةةيخ عبةةةد الحسةةةين الطهرانةةةيهةةةو  (2)
 غيه الفاعلين.من مبل   ادين حضرة بهاءهللا وأصبح واحد   اعتنق الشيخاالهتمام أن أحد أحفاد 

الحتياجةةات رب المةةاء لةم تكةةن المنةازل مةةزودة بالمةاء الجةةاري فةي تلةةك األيةام، فكةةان هنةاك رجةةال مهمةتهم حمةةل ِقة (3)
 لري الحديقة. االمنزل وأحيان  
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تدخلت السلطات  انع دفنه فيها. لكن أخير  الدفن فيما بعد حضر جمهور إلى مقبرة المسلمين لم
عبد الرسول ووصف  وسمحت بإجراء الدفن بأمر منها. لقد ذكر حضرة بهاءهللا في بعض ألواحه

حقه في ره بعبارات مفعمة بالرقة والود. بعد استشهاده أنزل حضرته لوح زيارة معاناته وتعذيبه وتذك  
 وأمطر روحه بفيض من عناياته وألطافه.

تشهاد عبد الرسول مجرد بداية لشنائع أخرى اقترفت ضد أفراد جماعة المؤمنين كان اس
لنصيحة من الشيخ عبد الحسين، تهجير كل المؤمنين من  ابالعراق. فقد قرر ميرزا بزرگ خان، وفق  

هم تحت رافقاته أن قبض على ثالثة من المؤمنين بكربالء و خطو بغداد والمدن المجاورة. كانت أولى 
محمد حسن  هؤالء الثالثة هم الشيخ حسن الزنوزي والمال  و لبغداد مقيدين بالسالسل. الحراسة 

القزويني وعسكر صاحب. كان المقرر إرسالهم إلى إيران وتسليمهم للسلطات في كرمنشاه. لم 
محمد حسن مشاق السفر وثقل السالسل والقيود فتوفي ببغداد، بينما توفي الشيخ حسن  يحتمل المال  

أودع فقد الرحلة المضنية الشاقة،  فياه. لكن عسكر صاحب، الذي بقي على قيد الحياة في كرمنش
ض لهما كانا من القسوة بحيث عرجت أن شدة المعاناة والحرمان اللذين تعر   السجن بطهران. إال  

 ملتحقة برفيقيه الالمعين. روحروحه بعد أسبوع من سجنه قاصدة عوالم ال
لمؤمنين ببغداد. استمر في جامعة ار ويكيد لل القنصل العام يدب  بعد هذه األحداث المفجعة ظ

 ال  حتى وافق حاكم بغداد على نفيهم إلى الموصل. وعليه تم إبعاد قرابة سبعين رج امساعيه جاهد  
وسعه لحماية في من بغداد وسط مناظر ازدراء شعبي. قام الحاكم من جهته بكل ما  ال  وامرأة وطف

من العسكر لحمايتهم في الطريق حتى  بحرسهم زودى المعتدين. فقد جماعة المنفيين من أذ
 الموصل.

ض الالجئون في الموصل إلى مصاعب قاسية. لدى وصولهم، ُرشقوا بالحجارة من قبل تعر  
 طعامرفض أصحاب المتاجر بيع الو . راقبونهمبعض المواطنين الذين وقفوا على أسطح منازلهم ي

 ن منحهمع السكان كللهم بينما امتنع 
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ر والمصاعب تيس   بعد فترة طويلة. بعد كثير من الحرمان إال   في الموصلالمأوى. فلم يستقروا 
لمعظمهم مزاولة بعض األعمال، مقتسمين دخلهم المتواضع فيما بينهم. أقاموا بالموصل زهاء 

ئدون إلى إيران ما كان الزوار البهائيون القاصدون عكاء والعا اعشرين سنة. أثناء تلك الفترة غالب  
أرواحهم وترتفع معنوياتهم.  فتسر   يالروحالسرور والسمو المنفيين بمدد  ون ون بالموصل، فيمد  يمر  

عن بعض  احضرة بهاءهللا تخفيف   اف بها تلط  كذلك أمدوهم ببعض الهدايا كالمالبس وغيرها مم  
 مصاعب حياتهم.

 ملقبان الالمعين والحضرة بهاءهللا من أبرز الذين بعثوا بتبرعات سخية كان اثنان من أتباع

فقد كان لعونهما المالي أثر هام في إغاثة الجماعة.  (1).""سلطان الشهداء" و"محبوب الشهداءب
لة المحبة اإللهية وعنايات حضرة بهاءهللا. هكذا بقيت الجماعة حية بحبها مَ وصار الزوار بدورهم حَ 

وا من مرور الزائرين بطرفهم، لهم وبما استمد  وإخالصها لحضرته من خالل فيض ألواحه المنزلة 
 ثابتين على أمره.مخلصين لحضرة بهاءهللا و وظلوا 

ه حضرة زين العابدين، الذي لقب   مة لتلك الجماعة كان المال  موا خدمات فريدة قي  أحد الذين قد  
 انية عشر عام  كان نفسه أحد المنفيين بالموصل. عمل لمدة تقارب ثما (2)"زين المقربين"،ببهاءهللا 

األول من نوعه في أي جامعة بهائية. فمن -للجماعة. تم بإشرافه تأسيس "صندوق الخيرية"  كراعٍ 
، وبشخصيته الذكية المتزنة، مع مزاج مرح هللا مرأى به من معرفة وعلم ودراية بخالل ما تحل  

جماعتهم. في ألواحه، ل اومحور   امنه قطب   ال  به من قلوب المؤمنين جاعبه وقر  ظريف، كل هذا حب  
بأن يجمع ما بين األحباء، ويحضهم على االتحاد والمحبة، ويشجعهم  اأمره حضرة بهاءهللا أيض  

، ويساعدهم في اكتساب فضائل وخصال ملكوتية. صرف معظم هللا ودراسته أمر فيعلى التعمق 
 حضرة بهاءهللا كتاباتوقته في استنساخ 

                                                        

 من التفاصيل عن سيرة حياتهما في مجلد قادم. اسنعرض مزيد   (1)

 .89-88سيرة وجيزة لحياته في المجلد األول، الصفحتين  وردت (2)
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لبعض أو سائر  ة خاصة، عمل عدة نسخ من األلواح المرسلةوتيسيرها لألحباء. كان عليه، بصف
 مؤمني الموصل، وإعطاء كل فرد نسخته.

ي أثناء أحد أسفاره، حل الحاج ميرزا حيدر علي بالموصل. في األسطر القليلة التالية ف
 من روايته، وصف لحال تلك الجماعة هناك:والمترجمة المقتطفة 

 

فيهم آقا ميرزا  نن وآخرين من أحباء هللا في الموصل بمزين المقربي حضرة محضر ... بلغتُ 
ضطر األخير، بدافع العوز والحاجة، للعمل في تصنيع األحذية رغم تقدمه ا (1).لمحمد الوكي

ر المرء باأليام التي  بالسن... إن الحياة مع أحباء الموصل، رفقة شخص زين المقربين، تذك 
 في مدينة عكاء المباركة. كان هؤالء المؤمنون حضر المبارك لحضرة بهاءهللامالبفاز بها 

ر والخدمة. لم يحيون في كمال االتحاد واالتفاق. كانوا يتنافسون مع بعضهم البعض في البِ 
 (59حضره المقدس.)ميبتغوا غير مرضاة الجمال المبارك والفوز ب

 

م 4443عام  تفان عظيمين حتىهمة و بالمؤمنين حمل زين المقربين على كتفيه أعباء جامعة 
 جامعة وضعذلك ب يضر   ه إلى عكاء بشرط أال  ه حضرة بهاءهللا في لوح بالتوج  يلإأوعز  عندما

شرف محضر محبوبه م(، ونال 4448ه )4595. فغادر الموصل تلبية لنداء مواله في عام األحباء
 . صرف بقية أيام حياته في تلك البقعة المباركة.بغاية السرور

ه إلى إيران المقربين، نصح حضرة بهاءهللا األحباء في الموصل بالتوج  قرب وقت مغادرة زين 
يذهبوا لألراضي المقدسة. كما ينبغي  أو جهات أخرى في العراق، وأشار عليهم بالخصوص أال  

وبأعداد قليلة. وهكذا ترك المؤمنون الموصل  اعليهم مراعاة الحكمة والحيطة وذلك بالمغادرة تدريج  
 .اهائي  ب اولم تعد مركز  

                                                        

 نظر الموجز عن سيرة حياته في كتاب "تذكرة الوفاء". )أ. ط.(ا (1)
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 ﴿48 ﴾ 
  

 إبالغ ملكين بالدعوة
 
 

 اه إلى الملوك. فقد أنزل حضرة بهاءهللا عدد  إن "سورة الملوك" لم تكن اللوح الوحيد الذي وج  
من ألواح أخرى خاطب فيها بعض الملوك والحكام ورؤساء الدين فرادى. لوحان منهم نزال في أدرنة 

 و"اللوح األول لناپليون الثالث".هما: "لوح السلطان" )إلى ناصر الدين شاه( 
 

 مواضيع "لوح السلطان"
 

بدعوة حضرة الباب من بدايتها.  اوثيق   اكان ناصر الدين شاه الملك الوحيد الذي ارتبط ارتباط  
تلك ه بفترة قصيرة، وشهد تألقها بأمر  األوائل بنشرحضرة الباب  لع بمولدها بعد شروع تالميذط  افقد 

لوجه  اوهو ما زال ولي عهد المملكة، بلقاء صاحبها والمؤسس لها وجه  . حظي الباهرة سرعةال
واالستماع إليه وهو يعلن، بصوت يدوي بالسلطنة السماوية والثقة، وسط مجمع من علماء الدين 

: "أنا هو ذلك القائم الموعود الذي ظللتم ألف سنة جليلةوكبار شخصيات آذربيجان، هذه الكلمات ال
ن طاعتي واجبة إل هللا فرجه(، أنا هو ذلك القائم الذي كنتم تنتظرون ظهوره. و تقولون لظهوره )عج  

 (4.")اعلى أهل الشرق والغرب جميع  
من الخوف  أن راقب في حالةالحماس واالندفاع الهادر للبابيين، وبعد  ابعد أن شهد شخصي  

 وزرائه بمعاونة قام (1)،هوالهلع ما أنزله هؤالء من هزائم مهينة بجيش

                                                        

اضطر المؤمنون للدفاع عن أنفسهم ضد األعداء. فنتج عةن ذلةك مواجهةات دمويةة أحةرز  في أيام حضرة الباب (1)
عتةدي علةيهم ا بهةاءهللا أمةر أتباعةه بعةدم اسةتعمال العنةف إذا فيها البابيون انتصارات علةى أعةدائهم. لكةن حضةرة 

 835، والصةفحة 803-801الصةفحات في سبيل هللا. للمزيد من التفاصيل عن الموضوع انظةر المجلةد األول، 
 من هذا المجلد.
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لى محو الجامعة الوليدة من أرض إيران. ففي عهده أعدم حضرة عمن رجال الدين،  ضٍ ريحتو 
الباب، واستشهد آالف من أتباعه، وُحبس حضرة بهاءهللا ثم أبعد إلى العراق، باإلضافة إلى العديد 

 من الفظائع الشنيعة التي ارتكبت في حق طائفة مظلومة.
 ألواحه، يندد بناصر الدين شاه بهذه الكلمات: لهذا كله فإن حضرة بهاءهللا، في أحد

 

، الذي عل ق هيكل األمر )حضرة الباب( في الهواء سلطان إيران"من بينهم )سالطين األرض( 
عن ذلك  ال  ة العليا وسكان المأل األعلى. وفضنوقتله بقسوة ناح لها كل الموجودات وأهل الج

لن يقدر  تاهلل الحق. ايدي الظالمين وحبسنا مرار  م أهلنا ألقتل بعض المقربين وسلب أموالنا وسل  
هللا المحصي العليم القدير. وبعد ذلك أخرجونا  أحد أن يحصي ما ورد علينا في السجن إال  

وأهل هللا من الوطن ثم وردنا العراق بحزٍن مبيٍن وأقمنا هناك إلى أن قام علينا سلطان الروم 
فلما بلغناها ورد علينا من البالء ما فرح به سلطان )سلطان تركيا( وأحضرنا إلى مقر سلطنته. 

 (8إيران، ثم وردنا هذا السجن حيث قصرت يد أحبائنا عن أذيالنا، كذلك كان مسلكه حيالنا.")
 

ه لناصر الدين شاه يكتسي مغزى الموج  حضرة بهاءهللا على ضوء هذه البيانات، فإن لوح 
خلفيته  وبالنظر إلىأتباعه، الذي كان يضطهد ، يعرف حضرة بهاءهللاكان ن الشاه أ رغم. فاخاص  

أنه  صطالحاته. إال  مان بوضع يمكنه من التجاوب وفهم دعوة حضرة بهاءهللا وحججه و ، كالدينية
، كلمات المعينة مقاطعاليبدو أن حضرة بهاءهللا اختار في تنزيل هذا اللوح، أن يستعمل، في بعض 

رجال وطلب عون أن تدفع بالشاه لالستقصاء عنها وتعابير عربية صعبة وغير مألوفة، عسى 
. فقد دفع باللوح للنقباء وطلب منهم أن اتحديد   كان هذا ما فعله الشاه ال  الدين لدى قراءته إياها. وفع

 .وهانجز لم يعليه. لكنها كانت مهمة  ايحرروا جواب  
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ي، جاء بأسلوب يجمع إن "لوح السلطان" هو أطول لوح أنزل ألي ملك. بقسميه العربي والفارس 
ولو أنه أنزل  (1).ليزيةگمنه إلى اإلن اصغير   ابين الجمال والبالغة. ترجم حضرة شوقي أفندي جزء  

ف بتسليمه )للشاه( شاب في السابعة عشر في أدرنة، لكن هذا اللوح قد أرسل من عكاء. كان المكل  
إلى يد  ابتسليم اللوح شخصي   "بديع"، ارتضى باالستشهاد بعد أن حقق مهمتهبب من العمر، ملق  

 واستشهاده في المجلد التالي. -"فخر الشهداء"-الشاه. سنعرض لسيرة هذا الشاب 
ويحكم  " رأفتهعينأ عباد بلحظاتإلى ال"لينظر  سلطانحضرة بهاءهللا ال ستحلففي هذا اللوح ي

ل على ذلك بالنظر إلى . يدل"وما فيها من العزة والذلة دنياالستفنى "بأن  ويؤكد. "بينهم بالعدل"
لك ومملوك حيث يستحيل التمييز بينهما. ففي حالهما ذاك ال يتميز الغنى عن الفقر وال ارفات م

 الحاكم عن المحكوم بل يقرر حضرته أن امتياز اإلنسان وفضله في نبل أعماله وتقواه.
إياه  االفانية، مذكر   ق اهتمامه بهذه الدنيايعل   في مواضع عديدة ينصح حضرة بهاءهللا الشاه أال  

ماكنهم أ"بمن عاش قبله من مشاهير الحكام ممن ال أحد يذكرهم اليوم، فلم يبق منهم غير 
العلماء "هم وزالت عزتهم ومجدهم. كذلك جاء للدنيا ما ال يحصى من خزائن، وقد تبددت "الخالية

 سيت أسماؤهم.رتهم ونُ انمحت قوتهم وبادت سيطفوا دون أثر وراءهم. ثم ول   "والفضالء واألمراء
، ويدعوه ليحكم بينه وبين ال  في أكثر من مرة يحث حضرة بهاءهللا الشاه على أن يكون عاد

 أعدائه. بهذه الكلمات يخاطبه:
 

قل يا سلطان فانظر بطرف العدل إلى الغالم ثم احكم بالحق فيما ورد عليه إن هللا قد جعلك "
د أن احكم بيننا وبين الذين ظلمونا من دون بينةٍّ ظله بين العباد وآية قدرته لمن في البال

، إن الذين في حولك يحبونك ألنفسهم والغالم يحبك لنفسك وما أراد إال   أن  وال كتابٍّ منيرٍّ
بك إلى مقر الفضل ويقل بك إلى يمين العدل وكان ربك على ما أقول شهيد    (5.")ايقر 

                                                        

 .93، 18، 15-19الصفحات  "The Promised Day Is Come"كتاب  فيمقتبس  (1)
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 اضطهاد البابيين
 

 ملكأولئك المسؤولين في حكومة الشاه وبالطه ممن يحبون الهناك فقرة أخرى في اللوح تخص  
من العمل لمصلحة  ال  موقفهم بأنه بد اد حضرة بهاءهللا بهؤالء موضح  دألجل مصلحة أنفسهم. ين

لت بصفة رئيسة في التنديد بنفوس قليلة من الناس لكونهم ها، فإن خدماتهم للشاه تمث  خائاألمة ور 
 ونهب أموالهم وممتلكاتهم. بابيين، ثم العمل على قتلهم

يثبت بجالء هذه الحقيقة. فقد دأبت السلطات في إيران عبر عدة عقود من هللا إن تاريخ أمر 
السنين على اكتساب شهرة وشعبية لنفسها في أنظار الشعب عن طريق اضطهاد أتباع حضرة 

هي اتهامه بأنه  ،هأو التنكيل بعلى عدو أفضل وسيلة للقضاء فكانت الباب وحضرة بهاءهللا. 
عليه. فالمتهم  اما يكون قاضي   اوغالب   اتقريب   ا. في هذه الحالة يكون رد الفعل ضده فوري  ابابي  صار 

 كي يثبت براءته قبل أن يجد نفسه أمام أشد اضطهاد بما فيه الموت. اال يجد متسع  
طة. يذكر ل هذه النقة لسيد من إصفهان تمث  مضحكلقد كتب الحاج ميرزا حيدر علي قصة 

ف على سيد من طلبة الشريعة. في إصفهان، كان قد تعر  هللا كيف أنه في أوائل انتشار أمر 
 اإللهي البابي. سرعان ما اعترف السيد باألمر دينث الحاج معه حول الأصبحا صديقين وتحد  

اج ليقرأها. فيما بعد سمع الح حضرة الباب كتاباتعطي بعض وآمن به وُقدم لبعض المؤمنين وأُ 
غرضه الحقيقي  اخبر  ، بل كان مُ امخلص   امن مصدر موثوق بأن السيد المذكور لم يكن شخص  

 اداهم   اف على هوية المؤمنين بهدف تقديم هذه المعلومات إلى األعداء. أدرك الحاج بأن خطر  التعر  
برهن لالضطهاد واالستشهاد. لمعت في ذهنه فكرة ت اأصبح ينتظر المؤمنين الذين سيصبحون هدف  

على مدى يقظته وحنكته. فقرر أن خير وسيلة للتخلص من هذا السيد هي فضح انتمائه إلى 
 بفراره عن المدينة. يكتب في هذا السياق: ال  كهذا يكون كفي االبابية. فاتهام  

 

... فذهبت إليها وأعلمت مديرها... بأن "بيد آباد"كنت على دراية بأن السيد يقيم في مدرسة 
 البابية. وفي ذات اباتوبحوزته بعض الكت ان بابي  ذلك السيد كا
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الوقت، وبإشارة مني، قام شخص بتخويف السيد وتحذيره بأن يكون على حذر. كانت النتيجة 
وراءه كافة كتبه وأمتعته، ولم يعد  اأن دب الرعب فيه بدرجة أنه هرب من المدينة تارك  

 (1بعدها!)
 

اق تهمة االنتماء إلى البابية بشخص هي قصة ة عن إلصجماألخطار النا عرضقصة أخرى ت
لها ابن أخيه واقتطفت عن مذكراته المنقولة كما سج   (1)"النبيل األكبر"،بب محمد القائني، الملق   المال  

في سياه چال  االالمع الشيخ محمد علي القائني. حدثت القصة حينما كان حضرة بهاءهللا مسجون  
رجل وهو نب الحكومة إلبادة البابيين. لم يكن النبيل األكبر، من جا عظيمةحملة  انطالقبطهران و 

. كان قد حل بطهران في أوج االضطهادات ضد في ذلك الوقت ادين ذو معرفة واسعة، بابي  
فه بطهران أقام في مدرسة البابيين وهو في طريقه إلى مدينتي كربالء والنجف في العراق. إبان توق  

 ن. فيما يلي وصفه أليامه بطهران:دينية برئاسة الشيخ عبد الحسي
 

كان  لكنهو  (2)،بالفلسفة اإللهية والغيبيات ا)مدير المدرسة( ملم   لم يكن الشيخ عبد الحسين
كان يدعوني للعشاء في األمسيات ليستطلع بآرائي وأراء الفالسفة لذا  .بهذه المواضيع امهتم  

 اآلخرين المختصين بهذه العلوم.
وعليه تأججت في صدر  (3).هقام أحد البابيين بمحاولة قتل الشا حدث في تلك اآلونة أن

ف بتلك المسؤولية ضابطان في طهران هما عزيز ل  الشاه نيران الغضب وأمر بإبادة البابيين. كُ 
خان سردار ومحمود خان الكالنتر. ففي كل يوم كان ُيقبض على مجموعٍة من الناس 

، وُيساقون لإلعدام. بلغت الحالة من الخطو  رة بحيث أن أي شخص ُيتهم بأنه بابي ولو افتراء 
 فإنه يلقى نفس المصير وال سبيل لخالصه.

                                                        

 .499-03، راجع المجلد األول، الصفحات لمزيد من المعلومات عنه (1)

الفلسةةفة اإللهيةةة والغيبيةةات. ذهةةب إلةةى العةةراق فةةي وقةةت  مةةادتي  فةةي سةةابق أيامةةه كةةان النبيةةل األكبةةر قةةد بةةرع فةةي  (2)
 .اواسع   اونال صيت   اشهير   االحق من عمره حيث أصبح مجتهد  

 انظر "كتاب القرن البديع". (3)
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... اسفة إطالق  وا الفالعجبهم اهتمامي بالفلسفة ولم يحب  يحدث أن بعض الطالب الذين لم 
في  سنگيالجحي ليلة في  أمضيبابي. كنت  أنيقد وشوا بي لدى محمود خان واتهموني ب

بعض . أثناء وجودي هناك وصل في الصباح الباكر لي طيب النية ان صديق  منزل طبيب كا
نت من إرسال بضعة أسطر إلى واقتادوني إلى دار محمود خان الكالنتر. لكنني تمك   الجنود

 بالموضوع. احيطه علم  الشيخ عبد الحسين أل
دٍم في حيث التقيت برجٍل متقوي بينما كنت في دار الكالنتر، اقتادوني إلى طابق عل

ر عن تعاطفه وسأل هللا، ، وعب  اا رآني حزن كثير  بض عليه لنفس السبب. لم  السن... كان قد قُ 
 دامعة، أن يخل صني. ون بعي

بعدئذ سمعنا ضوضاء غريبة في قسٍم آخر من الدار. سمعنا صراخ بعض الناس وأنينهم، 
. بعد ذلك صعد ذيبهوتع ن لنا أنهم ممن قبض عليهم وكانوا يعانون من ضرب الكالنترتبي  

ودخل غرفة في مقابل غرفتنا. بدون استئذاٍن منه، قمت بعد دقائق  علوي األخير إلى الطابق ال
ما ’، بل تجاهلني بغضب. فسألته: عليه التحية. لم يرد علي   وألقيتقليلة ودخلت إلى غرفته 
هل من ’أجاب:  ‘ما ذنبي؟’سألته:  ‘ألجل تنفيذ أمر الشاه.’قال:  ‘سبب استدعائي إلى هنا؟

هذا اتهام باطل ضدي، ’: اقلت ُمدافع   ‘ة؟حكوم، عدو الدين والاجريمٍة أعظم من كونك بابي  
ن لي أن كلماتي لم تبي   ‘وكل من أخبر بأني بابي هو عدو لي ولم يكن هدفه سوى إيذائي.

 ضت أمري للقدر المحتوم.فيه. وعليه لم أتابع الموضوع أبعد من ذلك وفو   اتؤثر شيئ  
استرخى مه رسالة. بعد قراءتها الشيخ عبد الحسين وسل   أمين سرفي أثناء ذلك، وصل 

 ‘.ال  يريد الشيخ أن يلتقي بك. فاألجدر أن تذهب إليه حا’قال:  وبدا عليه السرور وأخذ يعتذر.
 اعتذاره عدة مرات. اا قمت ألغادر، نهض هو اآلخر واصطحبني إلى الباب مكرر  ولم  

وإذ كان لدى وصولي.  اة حيث كان الشيخ وآخرون بانتظاري. سر  جد  هت إلى المدرستوج  
ه السؤال األحرى أن توج  ’أراد معرفة سببه. فقلت: فقد بحب االستطالع عن الحادث،  امدفوع  

 لتالميذك المغرورين الذين اتهموني بالباطل
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انهال على و  الدى سماعه قولي اغتاظ الشيخ عبد الحسين جد   ‘دون مبرر.حط وا من قدري و 
 تالميذه باللوم والتقريع وتوع د المذنب بعقاب شديد وطرد.

بأني بابي  اأن هذه الحادثة، وإن لم تستند إلى أساس، تسببت في أني أصبحت معروف   إال  
أنه قد و  ابابي   ال  لدى الفقهاء وطالب الشريعة. في النهاية وصلوا إلى االعتقاد بأني كنت فع

. لكن بوساطة  كبابي  اصرت مشهور  و من الشيخ عبد الحسين، تم اإلفراج عني. ُقبض علي 
، بل إن بعض الطالب الدينيين إلي  األسواق كانوا يشيرون الطرقات و لدرجة أن الناس في 

 (1).يمالبسهم مالبس المسصاروا يتجنبونني في الطرقات لئال ت
ن أهالي قائن، بأني بابي، زارني سيد اسمه يعقوب، م اذات ليلة، بعد أن صرت معروف  

: ازح  ام قال لين لي بأنه بابي يكتم عقيدته. الذي كان يقيم في نفس المدرسة. سرعان ما تبي  
بهذه المدينة بأنك بابي؟ فالفقهاء والتالميذ جميعهم يشيرون إليك  اأتعلم بأنك صرت معروف  ’

ت ال أساس لها. لكن هذه اإلشاعا’فأجبت:  ‘باسم بابي، بل ويعتبرونك من أفراد تلك الطائفة.
من كتاباتها، كما واحد عن هذه الطائفة عدا اسمها، ولم أقرأ حتى سطر  اإذ إني ال أعرف شيئ  

ا رأي بأنك بابي. أم   اعلى أية حال فإنك أصبحت معروف  ’قال:  ‘لم ألتق بأحد من أفرادها.
ر لي بعض هذه قد تيس  فا أنا الناس عنك فلن يتغير سواء قرأت كتابات الباب أم لم تقرأ، أم  

غير متعصب وموثوق، وذا بصيرٍة وذوٍق راٍق،  اا وجدتك شخص  الكتابات لكنني ال أفهمها. ولم  
لو تفيدني بانطباعاتك واستنتاجاتك عنها فيما  افقد أتيت بها عسى أن تقرأها. سأكون شاكر  

 مها لي وغادر.فأخرج من جيبه بعض األوراق وسل   ‘بعد.
بكلمات  اب  ألن ذهني كان متشر   اأو اهتمام بل للتسلية. نظر   حت األوراق دون عنايةتصف  

على مصطلحاتهم، لم تترك هذه الكتابات في نفسي أي انطباع  االفالسفة وأقوالهم ومعتاد  
ذكر، بل وجدتها على جانب من الضعف وخالية من أية حقيقة أو حكمة. لذلك طمرتها تحت يُ 

 كتبي.

                                                        

 لتنج س. اتعليلهم هو أنه لو لمس مسلم بابي  أشاع الفقهاء هذه الممارسة.  (1)
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 الكتابات نظرت في’ا وجدته. قلت: تالي يستفسر عم  جاءني السيد يعقوب في المساء ال
هؤالء الناس المساكين )أي البابيين(  إنيستدعي االهتمام.  انظرة خاطفة ولم أجد فيها موضوع  

ون بحياتهم في الضالل. إن عوام الناس معذورون ألنهم ، ويضح  ايجازفون بأشد األخطار عبث  
ينبغي لفئة من المتعلمين السلوك في هذا الطريق  زون بين الصواب والخطأ، لكن لماذاال يمي  

في تضليل عامة الناس؟ إن ادعاءات الباب باطلة بنحٍو واضٍح مشهوٍد، وليس  اويصيرون سبب  
 ‘من حاجة إلثبات وقوع البابيين في الخطأ.

ة لةبعض الوقةت دون كةالٍم أو  الدى سماعه هةذه الكلمةات اضةطرب السةيد يعقةوب. ظةل واجم 
 . ثم نهض وبينما كان يهم بالخروج تال هذا البيت من قصيدة:نظٍر تجاهي..

 ه كاللص عن الصوابوأضل      ُرب علٍم وذكاٍء حاد بالطالب  
 :بعد ذلك خاطبني بهذه الكلمات

هذه الكتابات عسى أن ترى فيها ما لم تر عيٌن ة في ن بالمدلوالت والحقيقة الباطن... تمع  ’
لت لبعض غادر الغرفة والخيبة بادية عليه. فتأم   ‘قلب.أو تسمع أذٌن وتتحسس ما لم يمس 

الوقت في حال السيد وأفكاره. انتابني القلق من جراء شعوره بالخيبة، إذ صرت أشك بأنه قد 
 يسعى لتضليلي... ايكون بابي  

باع طريق الضاللة، أخرجت وألجل أن أبرهن للسيد على بطالن دعوة الباب، وإنقاذه من إت  
ورحت أقرأها بإمعان بغية االستدالل على بطالن دعوته من نفس كتاباته. ولو  كتابات الباب

أن هذا كان تعليلي في قراءة هذه الكتابات، لكنني أحسست بخوف ورعشة تجتاحان أعماق 
 في مفترق طريق الموت والخالص. إال   (1)طعلى الصرا اكياني وأخذني القلق. كأنني كنت واقف  

 ة عجبي، شعرت وأنا أقرأها بأن في كل سطرٍ أنه في هذه المرة، ولشد

                                                        

 ، الحاشية. )أ. ط.(98انظر الصفحة  (1)
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ح باٌب من المعرفة أمام وجهي، وظهر عالم جديد قبالة عيني. لم أستطع النوم في تلك تفت  
اص الذي ينغمس في الليلة. زاد عجبي كلما مضيت في قراءتها والتمعن بها. شعرت كالغو  

 (1)ىبأن أحقية أمر النقطة األولن لي . سرعان ما تبي  النفيسة عمق المحيط ويستخرج اللئالئ
كالشمس في رائعة النهار. عندها شعرت وقد صار لي قلب جديد، وبصر جديد،  الئحة كانت

مته من قبل من العلم والفلسفة وروح جديد، وقوة جديدة. أدركت في نفس الوقت بأن كل ما تعل  
 ...اصرف   اوافتخرت به، أصبح بنظري عدم  
وسجد هلل  اواستبشار   اليوم التالي. عندما سمع قصتي اهتز فرح  جاءني السيد يعقوب مساء ا

مع المنهمرة على خديه . كان لخبري أثر مذهل آسر. فامتزجت دموع الفرح اوشكر   احمد  
ني بمزيد من . بعد ذلك استمر يمد  التي ترددت في أنحاء الغرفة قهقهات الضحك

 (3الكتابات...)
 

 مقام حضرة بهاءهللا
 

السلطان"، هناك فقرة شهيرة فيه حيث يصف حضرة بهاءهللا ظهوره بلغة تكتسي "لوح ل اعود  
 وقوة: ال  جما

 

ت علي  نسائم السبحان وعل مني  ايا سلطان إني كنُت كأحدٍّ من العباد وراقد  " على المهاد مر 
علم ما كان ليس هذا من عندي بل من لدن عزيزٍّ عليمٍّ، وأمرني بالنداء بين األرض 

ما عند الناس من العلوم  فت به عيون العارفين، ما قرأتُ ك ورد علي  ما تذر  والسماء وبذل
فيها لتوقن بأني لست من الكاذبين، هذه ورقة  المدارس فاسئل المدينة التي كنتُ  وما دخلتُ 

كتها أرياح مشي ة ربك العزيز الحميد هل لها استقرار عند هبوب أرياح عاصفات؟ ال  حر 
ليس للعدم وجود تلقاء القدم قد جاء أمره  .بل تحركها كيف تريدومالك األسماء والصفات 

 كالميت تلقاء أمره إني لم أكن إال   .المبرم وأنطقني بذكره بين العالمين

                                                        

 حضرة الباب. (1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

 

554 

م من تلقاء نفسه بما يعترض به قل بتني يد إرادة ربك الرحمن الرحيم، هل يقدر أحٌد أن يتكل  
من  امن كان مؤيد   دم إال  ل م القلم أسرار القِ عليه العباد من كل وضيع وشريف؟ ال فوالذي ع

 (8.")لدن مقتدرٍّ قديرٍّ 
 

تشهد هذه الكلمات على سمو مقام حضرة بهاءهللا. ذلك بأنه ينسب ظهوره هلل وحده، يعلن بأن 
ن بأن كل عمل يصدر عنه إنما هو من ، يصف تسليمه ألمر هللا ويبي  اعلمه لدن ي وليس مكتسب  

، من الفقرات سالفة الذكر، ال  حا يمكنه أن يستدل   ار روحاني  ب محايد متبص  عند هللا. إن أي مراق
بدافع أناني أو  اأحقية أمر حضرة بهاءهللا. ذلك ألن ما من بشر سوي العقل، مدفوع  على 

إبالغه إلى الملوك، والتعرض بسببه إلى االضطهاد و شخصي، يمكنه القيام بادعاء هائل كهذا، 
م حضرة بهاءهللا سوى مظهر م كما تكل  ى النهاية. فال يمكن ألحد أن يتكل  ومع ذلك يثبت عليه حت

 إلهي.
كنُت كأحد هناك تعليق مثير لالهتمام من قبل حضرة عبدالبهاء بخصوص المقطع السابق: "

ت علي  نسائم السبحان وعل مني علم ما كان امن العباد وراقد   ر ذلك على المهاد مر  ..." يفس 
 بقوله:

 

التجلي وهو معقوٌل وليس بمحسوٍس وهو منز ه عن الزمان الماضي والحال  "هذا مقام
ثم  اواالستقبال فهذا تمثيٌل وتعبيٌر مجاٌز ال حقيقة وليس المقصود منه أنه كان حقيقة نائم  

 :ال  استيقظ بل هو عبارة عن انتقال من حال إلى حال. مث
مت واليقظة حال النطق. النوم النوم حال السكون والتيق ظ حال الحركة. النوم حال الص

يعب ر بالفارسية والعربية أن األرض كانت نائمة  ال  حال الخفاء واليقظة حال الظهور. مث
فاستيقظت بمجيء الربيع. أو األرض كانت ميتة فأحييت بمجيء الربيع. فهذا تعبير تمثيلي 

 وتشبيه وتأويل في عالم المعاني.
ال تزال حقائق نورانية ال يحصل التغيير والتبديل والخالصة أن المظاهر المقدسة كانت و 

في ذواتها وغاية ما هنالك أنهم يكونون قبل الظهور ساكنين صامتين كالنائم ويكونون بعد 
 (9الظهور ناطقين ومشرقين بمثابة اليقظان.")
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ي وف إلهيمظهر  اهو دائم   إللهيمظهر االحضرة عبدالبهاء بأن  (1)حلقد سبقت اإلشارة إلى شر  
ذاتيته تكمن سائر الصفات اإللهية قبل بعثته بزمن طويل. في أحد ألواحه يهبنا حضرة بهاءهللا 
لمحة من تململ التجلي اإللهي بباطنه في أوائل أيام حياته. ولو أننا لن نتمكن من فهم حقيقة ما 

ها تبعث على انطوت عليه تلك التجربة، إال  أن القصة بحد ذاتما  لن ندرك كلو  ال  كام احدث فهم  
سفك  قصة (2)أ( بأنه حدث ذات مرة في طفولته أن قر 4. يصرح حضرة بهاءهللا)ذهولالرهبة وال

يروي كيف  (4).يكما رواها المال  محمد باقر المجلس (3)،ةالدماء الذي وقع في مذابح قبيلة قريظ
ك شهد المحيط . حينذاهذه الحادثةاستولى عليه إحساس شديد جارف من الحزن والغم لدى قراءته 

الالمتناهي لرحمة هللا وغفرانه يتمو ج أمامه. فابتهل إلى هللا أن يهب كافة سكان األرض ما يوطد 
االتحاد والمحبة بين قلوبهم. ثم يصف كيف أخذته ذات يوم حالة قبيل الفجر، وبنحو فجائي، 

ره بما اخُتص به من  ا. كان تجلي  اتام   ابحيث كان لها أثر على تصرفاته وأفكاره وأقواله تأثير   بش 
وشمس  (5)،ج. عقب ذلك يشهد بأن بحر بيانه بدأ يتمو ا، واستمر لمدة اثني عشر يوم  ورفعةة سطو 

اإليقان أشرقت واستمر على هذه الحال حتى أظهر نفسه للبشر. يشهد كذلك في نفس اللوح بأنه 
من الناحية األخرى، الُفرقة، و في هذه الدورة قد رفع، من ناحية، عن الدين كل ما هو سبب العناء و 

 أتى بكل ما هو علة اتحاد الجنس البشري.

                                                        

 .889انظر المجلد األول، الصفحة  (1)

ةةر مةةن كتةةب عةةن  فةةي أيةةام حضةةرة بهةةاءهللا، كةةان القةةرآن الكةةريم أول كتةةاب يةةتعل م األطفةةال قراءتةةه، ثةةم (2) يليةةه مةةا تيس 
 الدين اإلسالمي والشعر.

 تفاصيلها معروفة في تاريخ اإلسالم. (3)

"بحار األنوار" تضم أحاديث إسةالمية وروايةات أخةرى. يعتبةر بعال مة ديني شهير، ومؤلف سلسلة كتب معروفة  (4)
 الشيعة هذه المجموعة كموسوعة للعلوم الدينية الشيعية.

بهةةاءهللا بأنةه عنةةدما كةان ينطةةق فكأنمةةا يهةب هللا مظهةةر أمةره قةةوة كلماتةه. ويشةةهد الةذين تشةةرفوا بمحضةةر حضةرة  (5)
 .ايتموج البحر الهادر. وتكون كلماته رقيقة وقوية في آن مع  
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المقام السامي الذي ينتظره لو أنه آمن بمطلع للملك يكشف حضرة بهاءهللا في "لوح السلطان"  
 اليوم، يخاطبه بهذه الكلمات:في هذا الوحي اإللهي 

 

بقاء على أفنان سدرة المنتهى أن يا سلطان لو تسمع صرير القلم األعلى وهدير ورقاء ال"
في ذكر هللا موجد األسماء وخالق األرض والسماء ليبلغك إلى مقام ال ترى في الوجود إال  

ه إلى أفق كان تجلي حضرة المعبود وترى الُملك أحقر شيء عندك تضعه لمن أراد وتتوج  
يصلين عليك  ااألعلى إذ   إال  لنصرة ربك العلي ا، وال تحمل ثقل الُملك أبد  ابأنوار الوجه مضيئ  

 (0.")االمأل األعلى، حبذا لهذا المقام األسنى لو ترتقي إليه بسلطان كان باسم هللا معروف  
 

 تحدي علماء الدين
 

في لوحه هذا إلى الشاه، أقدم حضرة بهاءهللا على عرض له مغزى في غاية األهمية، عرض  
مه مظهر إلهي ممن سبقوه إطالق    صرح بقوله:. يالم يسبق أن قد 

 

"يا ليت رأي الملك السديد يقر  على اجتماع علماء العصر بهذا العبد حتى يأتي في محضره 
عقد مثل هذا المجلس حتى تتضح وتلوح  ابالحجة والبرهان، فهذا العبد مستعد ويسأل هللا متمني  

ة حضرة السلطان حقيقة األمر  سلطنتك وبعد ذلك األمر بيدك وأنا حاضر تلقاء سرير في ُسد 
 (49...")فاحكم لي أو علي  

 

ةر فةي واجبةه تجةاه إثبةات أحقيةة أمةره، أو  بهذا التحدي ال يمكن القول بأن حضرة بهةاءهللا قةد قص 
 استعداده للقيام بذلك، أمام مأل األرض.

عن علماء الدين، ويشير إلى نفاقهم وقلة إدراكهم، ويستشهد  تهفي هذا اللوح يتحدث حضر  
سالمية التي تنبئ بفساد الفقهاء في آخر الزمان ويبين بأن الفقرات التالية التي ببعض األحاديث اإل

أنزلها في "الكلمات المكنونة" إنما تخاطب أولئك الذين ُعرفوا بالعلم والتقوى في الظاهر، بينما في 
 باطنهم كانوا أسراء النفس والهوى:
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 "يا أيها الجهالء المعروفون بالعلم 
عون في ا لظاهر بأنكم الرعاة ثم غدوتم في الباطن ذئاب أغنامي، إنما مثلكم كمثل نجم لماذا تد 

ب إضالل قوافل مدينتي ما قبل الصبح، فهو درٌي منيٌر في الظاهر، إال  أنه في الباطن سب  
 ودياري وهالكها."

 :ال  قائ وكذلك يتفضل
 "يا من تزي ن ظاهرهم وخبث باطنهم

يرى فيه الرائي كمال اللطف والصفاء في الظاهر، فإذا إنما مثلكم كمثل ماٍء مريٍر صاٍف، 
اختبره مذاق األحدية لم يقبل منه قطرة  واحدة ، أجل إن تجلي الشمس في التراب والمرآة سواء، 

 ولكن اعلم أن الفرق بينهما كالفرق بين األرض والفرقدين بل الفرق بينهما ليس له انتهاء."
 :ال  قائ وكذلك يتفضل

 ى "يا جوهر الهو 
 اك على فراش الراحة منصرف  فيها من مشرق الالمكان إلى مكانك ووجدتُ  كم من أسحاٍر أقبلتُ 
كالبرق الروحاني إلى غمام العز السلطاني وفي مكامن قربي عند جنود  إلى غيري. فرجعتُ 

 ظهر أمرك."القدس لم أُ 
 :ال  قائ وكذلك يتفضل

 "يا عبد الدنيا
 (44عاد.")و  فبكى حالك  ادك على فراش الغفلة نائم  في األسحار مر  بك نسيم عنايتي ووج

 
 "سيف الحكمة والبيان"

 

في "لوح السلطان" يسعى حضرة بهاءهللا إلزالة بعض ما علق بذهن الشاه من الشكوك والظنون  
ر بأن السلطات في إيران أبدت  بخصوص نشاطات المؤمنين )البابيين والبهائيين(. علينا أن نتذك 

فها من نفو  األسلوب الذي دافع به البابيون عن فذ الطائفة البابية منذ انبثاق فجر الدين البابي. تخو 
 فدائيةالروح الو في البسالة الشديدة  اعظيم   اصيت   أكسبهمأنفسهم ضد اعتداءات أعدائهم وهجماتهم 
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. في ذات الوقت خشي معظم الناس من نواياهم وراء حرصهم على دعم مصالح عقيدتهم. العالية
ان من نتائج المحاولة الخرقاء الفاشلة على حياة الشاه، والتي قام بها بضعة أنفس من البابيين ك

عديمي المسؤولية، أن اعتبرت الحكومة البابيين بأنهم رجال عنف منذ وقوع تلك الحادثة سنة 
في  بأنه منذ وروده إلى العراق سعىبلغة مقنعة م. لذا يؤكد حضرة بهاءهللا ويطمئن الشاه 4438

ه لفتح  نصح أفراد هذه الطائفة لكي يتخل وا عن روح النزاع والجدال، وأمرهم بوضع السيف، والتوج 
 ؤكدمدائن القلوب بسيف الحكمة والبيان. يستشهد حضرة بهاءهللا بعبارات من أحد ألواحه والتي ي

يصرح حضرته بأن  : "إن ُتقتلوا في رضاه لخير لكم من أن َتقتلوا."حباء أن في سبيل هللاأللفيها 
" الواردة في الكتب السماوية. فالنصر ال ُينال بالمحاربة بل نصرالناس قد أساؤوا فهم معنى "ال

 ُيكسب باألعمال الطيبة والحياة الطاهرة.
عن النفس في مواجهة حمالت  امالحظة أن ما قام به البابيون دفاع   دديجدر في هذا الص

رافقت مولد دعوة حضرة الباب وانتشار رسالته. ولتقييم بسبب ظروف خاصة  اناإلبادة ضدهم، ك
ذلك، علينا أن نط لع على األحوال التي كانت سائدة في إيران آنذاك داخل المجتمع الشيعي وطبيعة 

 بعثة حضرة الباب.
ر بأن كافة مظاهر هللا الذين سبقوا حضرة الباب قد أتوا ضمن دورة ال التي  نبوءاتدعنا نتذك 

ت بدورة محمد رسول هللا الذي كان خاتم نتهباعتباره أول مظهر إلهي لتلك الدورة، وا (1)،مبدأت بآد
"بهاء هللا أو مجد لالنبيين. وكان كل واحد منهم قد تنبأ عن مجيء يوم هللا وعب روا عن رؤياهم 

 الرب" عندما ُيظهر نفسه للبشر.
التبشير بظهور حضرة ه كانت من أجل عن نفسإن الغايات الرئيسة من كشف حضرة الباب 

حين  النبوءاتوافتتاح دورة تحقق  نبوءاتبهاءهللا وإعداد الناس لقدومه، وإسدال الستار على دورة ال
 هللا" كما تنبأت به الكتب ظهور "بهاء

                                                        

ةة (1) لالعتقةةاد البهةةائي فةةإن قصةةة خلةةق آدم فةةي الكتةةاب المقةةدس رمزيةةة وكةةان آدم أول مظهةةر إلهةةي فةةي التةةاريخ  اطبق 
ن )انظر مفاوضات عبدالبهاء(.  المدو 
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بظهور حضرة  ا، كان أشد ارتباط  نبوءاتلذا فإن اإلسالم، آخر حلقة في سلسلة دورة ال (1).ةالسماوي
 آخر.الباب من أي دين 

، وكان المسلمون، شيعة وسن ة، ينتظرون بتلهف ظهور وسط ملة اإلسالمظهر حضرة الباب 
على التوالي.  منتظروالمهدي الالموعود دعوته ونزول رسالته حيث كانوا يتوقعون مجيء القائم 

على أساس نبوءات الرسول محمد وأئمة آل بيته بصفة خاصة الذين تركوا  اكان التوقع هذا مبني  
بالنسبة  احقيقي   اوعليه فإن مجيء الموعود كان أمر   (2).ممن األحاديث المختصة بظهور القائ االف  آ

للمسلمين وسبق التنبؤ به بصراحة وجالء تامين. إن الشيعة الذين ظهر حضرة الباب في وسطهم 
وا القائم في مجالسهم، وصل وا بحرارة لمجيئه   ااسمه احترام   كانوا يقومون عن مقاعدهم إذا ُذكرو مجد 

 ا. إن عالقة حضرة الباب باإلسالم كانت أعمق وأبعد من مجرد حقيقة نشأته ومولده مسلم  ال  وإجال
، بل يكمن مغزاها في أن بعثته الخاصة كانت من نسل النبي محمد  امن محيط إسالمي وسيد  

بحيث مجرد التأمل  إلنهاء الدورة المحمدية ونسخ أحكامها. فبلغت مهمته تلك من الخطورة والهول
بها ألقى الرعب في نفوس الرجال وقلوبهم في إيران. بل حتى أن بعض أتباع حضرة الباب، أولئك 
الذين لم يستوعبوا قوة دعوته وكامل مغزاها، تزلزلوا وفقدوا إيمانهم لدى سماعهم إبطال أحكام القرآن 

عد إعالن حضرة الباب دعوته بلسان عصبة متميزة من تالميذه ب (3)توهي ُتعلن في مؤتمر بدش
، لم يكن ابأربع سنوات ونيف. لذا فإن نسخ أحكام اإلسالم بعد أن مضى عليها اثنا عشر قرن  

لت حياتهم وسلوكهم وفق   لنصوصها. وعليه لم  اباألمر الهي ن. فقد تعل ق الناس بها لعدة قرون وتشك 
 حكمة ورحمة من لدنه. افقط، بل أيض  وجود قوة إلهية  "قلم"يكن من الضروري عند إبطالها بجر ة 

                                                        

 .48-43انظر الصفحتين  (1)

 .891-895 تينالصفحانظر المجلد األول،  (2)

 للمزيد من التفاصيل انظر كتاب "مطالع األنوار". (3)
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لون أحكام الشريعة السابقة فجأة أو قبل األوان، كما  ون نهم ال ينزل  إإن مظاهر هللا ال يبد 
وقدرة لدى أتباعهم على العمل بها. يشرح حضرة بهاءهللا بهذا  اجديدة حتى يجدوا استعداد   اأحكام  

 :ال  الصدد متفض
 

دور كان نور الوحي اإللهي على قدر االستعداد الروحاني للبشر. "اعلم علم اليقين أنه في كل 
عند طلوعها على األفق، ثم تزداد حرارتها  اانظر إلى الشمس كيف أن ضوءها يظهر خافت  
ن كل الكائنات من تتب ع نورها المتزايد، ثم وشدتها كلما اقتربت من نقطة الزوال، وبذلك تُ  مك 

مقرها. فلو كانت كل قواها تظهر دفعة  واحدة  ال شك تنعدم  تتضاءل بالتدريج إلى أن تغرب في
شمس الحقيقة، إذا كانت في مرحلة ظهورها األولى تشرق دفعة   اكل األشياء... هكذا أيض  

النعدمت واحترقت أراضي القلوب البشرية،  اواحدة  بكل القوى التي وهبتها العناية اإللهية إذ  
الها وال تستطيع أن تعكس أنوارها، وإذ يأخذها الرعب ألن قلوب البشر ال تقوى على احتم

 (48)"والصعقة فإنها تموت.
 

، لتقب ل األحكام والسنن الحديثة ويقودهم من تهرحممن خالل وهكذا يستدرج مظهر هللا أتباعه، 
كل الدراية بمدى تعل قهم بعاداتهم وتقاليدهم العتيقة. على  اعالم إلى آخر، مرحلة بعد أخرى، داري  
ا ظهر الرسول محمد  كان العرب مدمنين على تعاطي الخمر بإسراف. لكن  سبيل المثال، لم 

 ان  النبي لم يحر م الخمر دفعة واحدة. ففي البداية اكتفى باإلشارة إلى أن للخمر منافع ومضار، مبي  
عن  بأن ضرره أزيد بكثير من نفعه. بعد ذلك بفترة، إبان عهده، نهى من كان تحت تأثير الخمر

ممارسة الصالة ثم أعقب ذلك النهي، بفترة أخرى، حينما بلغ أتباعه مستوى أعلى من نضج 
 (1).ههم باجتنابوأمر اإليمان، أعقبه باستنكار صريح 

على غرار ذلك، فإن حضرة الباب وحضرة بهاءهللا قد أنزال األحكام الدينية في تلك األوقات 
 لتقب لها. فحضرة البابخالل عهدهما عندما كان أتباعهما مستعدين 

                                                        

 .04-09؛ وسورة المائدة، اآليتين 15؛ وسورة النساء، اآلية 840انظر "القرآن الكريم"، سورة البقرة، اآلية  (1)
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لم ينزل الجزء األكبر من شريعته إال  حوالي منتصف فترة واليته. وكذلك أنزل حضرة بهاءهللا 
أرجأ نشره بضعة  ،وحتى في ذلك الحين ،"الكتاب األقدس"، كتاب أحكامه، عند منتصف فترة واليته

 ألتباعه. ةأعوام قبل إتاحة نسخ
ضرة الباب بخصوص هذا الموضوع، وهي حقيقة كونها دورة هناك ميزة أخرى بارزة في بعثة ح

ها بعثة حضرة بهاءهللا. وعليه فإن حضرة الباب نسخفي أمدها وأن ت اُقدر لها أن تكون قصيرة جد  
ضرورية لنشر أمره خالل فترة قصيرة. ولعلمه بأن ظهوره كان نقطة ت كانقد جاء بأحكام وتعاليم 

د اإلحجام عن إتيان تعاليم لم يأن بعد وقتها مما نادى بها عالمي، فإنه  ظهور إلهيلانطالق  تعم 
نهم من تقب لها.  وأسسها حضرة بهاءهللا فيما بعد حينما بلغ أتباعه درجة من االستعداد تمك 

له حضرة الباب القتضاء الظروف  احكم كهذعلى مثال واحد  موجود في اإلسالم ولم يبد 
عن النفس في سبيل الدين. لذلك اضطر البابيون لالشتباك  االسائدة آنذاك، هو حمل السالح دفاع  

فردي أم  بشكلسواء  ومجفي الها بادرو ما  افي معارك عديدة كانت دفاعية في طبيعتها. ونادر  
 (1).زجماعي. تشهد بذلك بجالء مواقع مازندران وزنجان ونيري

على نصح البابيين حرص حضرة بهاءهللا منذ أيام بعثته المبكرة، وفي مناسبات عديدة، 
القتال في سبيل العقيدة. لكن المؤمنين لم يدركوا بأن المتأصلة المتمثلة في فكرة الباإلقالع عن 

، وفي "الكتاب افجر يوم جديد قد طلع وبأن الوقت قد حان إلغماد السيوف إلى األبد. أخير  
 د الضرورة.األقدس"، حر م حضرة بهاءهللا على أفراد المؤمنين حمل السالح إال  عن

 
 باليا حضرة بهاءهللا

 

في ما يلي فقرات مقتبسة من "لوح السلطان" يعرض فيها حضرة بهاءهللا بإسهاب ما تحم ل من  
 باليا وعذاب في سبيل هللا:

                                                        

 انظر "مطالع األنوار". (1)
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"يا ملك قد رأيت في سبيل هللا ما ال رأت عيٌن وال سمعت أذٌن، قد أنكرني المعارف وضاق 
ر ضحضاح الراحة، كم من الباليا نزلت وكم علي  المخارف قد نضب ضحضاح السال مة واصف 

اب وعن ورائي تنساب الحباب، قد استهل إلى العزيز الوه   ال  منها سوف تنزل، أمشي مقب
مدمعي إلى أن ُبل  مضجعي وليس حزني لنفسي تاهلل رأسي يشتاق الرماح في حب مواله، 

سمي وصلب عليك جسدي في وقد خاطبه فؤادي يا ليت قطعت ال وما مررت على شجرٍّ إال  
جعل فراشي من الصخرة الصم اء سبيل ربي... تاهلل لو ينهكني اللغب ويهلكني السغب ويُ 

ومؤانسي وحوش العراء ال أجزع وأصبر كما صبر أولو الحزم وأصحاب العزم بحول هللا مالك 
بس يعتق القدم وخالق األمم، وأشكر هللا على كل األحوال ونرجو من كرمه تعالى بهذا الح

اب، إنه مجيب لمن الرقاب من السالسل واألطناب ويجعل الوجوه خالصة لوجهه العزيز الوه  
 (45.")دعاه وقريب لمن ناجاه

 

بأن سائر أنبياء هللا ورسله قد تعذبوا على أيدي أبناء قومهم،  اويذك ر حضرة بهاءهللا الشاه أيض  
يستشهد بمحمد رسول هللا ويذكر أسماء ومع ذلك ما من أحد يتدبر سبب مثل هذا التصرف. ثم 

سيرة عيسى عليم السالم  ابعض أشهر أعدائه الذين قاوموه بشدة واستنكروا دعوته. يذكر أيض  
 والحكم القاسي الذي أصدره ضده رؤساء الدين.

في "لوح السلطان" يسهب حضرة بهاءهللا في ذكر ما تعرض له نفسه من باليا واضطهاد في 
المظلم  سجنما لقيه من عذاب في ذلك ال اث عن سجنه في سياه چال، واصف  سبيل هللا. فيتحد
بعد أن  ملكبقوة هللا وإرادته، وإبعاده إلى العراق بأمر من ال السجن خالصه من االموبوء، ومتذكر  

ة فقهاء الشيعة، ومخططاتهم واعتداءاتهم عارضثبتت براءته. ثم يطلع الشاه على حاله في العراق: م
 (1).قالتي تسببت في نصحه لبعض أصحابه طلب حماية حاكم العرااألثيمة 

                                                        

 بالحصول على الجنسية العثمانية.إشارة من حضرته ألصحابه الذين نصحهم  (1)
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، ويصفها بهذه وسجنه فيها وصوله إلى اآلستانة، وينبئ بنفيه التالي إلى عكاء ايصف أيض  
 الكلمات:

 

ومما يحكون أنها أخرب مدن الدنيا وأقبحها صورة  وأردئها هواء  وأنتنها ماء  كأنها دار "
 (41.")حكومة الصدى

 

فقرة من "لوح السلطان" تميزت بعظمة البيان والقوة، يتنبأ حضرة بهاءهللا بلغة جلية ال لبس في 
 .افيها بانتصار أمره وإقبال الناس إليه أفواج  

، في سالف الدورات، بواسطة الباليا والعذاب، ولذا وغلبته هدين سطوة أسسيصرح بأن هللا قد  
 نزله. يدينل اواقي   ادرع   اأيض   م من هذه الباليا والمحنفإن حضرته يسأل هللا أن يجعل في هذا اليو 

 الباليا والمحن النازلة في سبيل هللا:حول العبارات التالية 
 

ونفسه الحق ال أجزع من الباليا في سبيله وال من الرزايا في حبه قد جعل هللا البالء غادية  "
 (43.")رُض والسماءُ لهذه الدسكرة الخضراء وذبالة  لمصباحه الذي به أشرقت األ 

 
 قصة شهيد

 

في هذه الدورة اإللهية، بأنهم يعتبرون دينهم هو دين هللا  ؤمنينيصرح حضرة بهاءهللا، بشأن الم 
العمل وحده هو هذا ومن أجله. ويؤكد بأن  حضرته الحق، وعليه فإنهم قد وهبوا حياتهم في سبيل

ته سوى الذي فقد عقله. لكن حضرة هم. ألن ليس من يستهين ويضحي بحياديندليل على أحقية 
هت للمؤمنين الشهداء خاصة- جنون بهاءهللا يفن د تهمة ال على أساس أنها ال يمكن أن  -لو وج 

وا  تصح  بحق عدد ال ُيحصى من النفوس الذين اشتهروا بالسلوك الممتاز والخلق القويم وضح 
بأمر من  اطيلة عشرين عام   التي أنزلت اتحضرته بعض االضطهاد صفبحياتهم في سبيل هللا. ي

ة المؤمنين من أتباعه. اضطهاد بلغ من العنف والتوحش بحيث لم تبق أرض في جامعب ملكال
 البالد لم ُتصبغ بدماء الشهداء! فكم
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، أن نوهلعه ن، لشدة خوفهن جرؤ يلم  هاتماألمن طفل تيت م، وكم من أب فقد أطفاله، وكم من 
ع   ننحي لمذبوحين! لكن، يشهد حضرته، بلغ حب هللا المشتعل في قلوب ا نعلى رؤية أطفاله اتوج 

 .اإرب   امن السطوع بحيث ما كانوا ليتخل وا عن حب موالهم ولو قطعت أجسادهم إرب   هؤالء الناس
يروي تاريخ أمر هللا ِسير حياة اآلالف من المؤمنين الذين استشهدوا في مختلف أنحاء إيران 

طاعهم، وبطولتهم وفدائهم. كما يشهد من جهة أخرى ويرسم صورة ويشهد بوفرة على إيمانهم وانق
شهداء، ويروي الباليا المريعة التي هاجمتهم من ُأسر الخاللها  تة للظروف الشنيعة التي تعذبحي

وبعضها ُنشر. لدى قراءتها  ال  كل صوب. إن قصص الشهداء في شتى أنحاء إيران قد ُكتبت مفص
يلة. على سبيل المثال، فإن وصف الباليا واالضطهاد الذي أنزل تغمر قلب المرء غمامة حزن ثق

بالشهداء وعائالتهم، كما جاء في "تاريخ شهداء يزد"، ليدمي القلب بحيث ال يسع المرء بعد قراءة 
 بضع صفحات إال  أن يشعر بحزن عميق وكرب خانق.

بهاءهللا في  إن قصة استشهاد الحاج ميرزا حلبي ساز )سمكري(، أحد أخلص أتباع حضرة
خالل إحدى أخطر اضطرابات يزد في صيف  استشهاده من ذلك التاريخ. حدث ايزد، تشكل جزء  

 م حيث تم القضاء على عدد كبير من الشهداء البهائيين بوحشية في أيام قليلة:4095عام 
 

ربيع األول( تجمهر عدد من الرجال، خارج  49في ذكرى االحتفال الديني بالمولد النبوي )
نزل الحاج ميرزا. بعد ذلك أخذوا يقذفون باب المنزل بالحجارة بقسوة لمدة طويلة وهشموا كافة م

 (1)رالنوافذ. بعد ذلك االعتداء الوحشي اكتفى الحاج ميرزا بمخاطبتهم من فوق سطح الدا
إياهم بتفسير ذلك التصرف. فتأثر بعض الرجال وشعروا بالحرج والخجل وانصرفوا  امطالب  

يهم لبعض الوقت حتى استطاع مطأطئي ا لرؤوس. لكن بعض األطفال والشباب ظلوا على تعد 
 ...اقنعهم بكلماته فتوقفوا وتفرقوا أيض  يو  ئهمالحاج أن يهد

                                                        

 ط.( يسهل الوصول إلى أسطح منازل يزد عن طريق درج داخلي. )أ. (1)
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عادوا بعد غروب الشمس واستمروا برشق الحجارة داخل صحن الدار قرابة ثالث لكنهم 
 ساعات.

لمنزل الحاج ميرزا محمود  ار متوجه  كعادته، غادر الحاج ميرزا منزله في الصباح الباك
بقي هناك حتى نهاية الدعاء  (2).رحيث اعتاد األحباء تالوة المناجاة في مشرق األذكا (1)نأفنا

، همبتوديع ةقبيل طلوع الشمس. عندما بدأ كل منهم يستعد لالنصراف، أبدى الحاج ميرزا رغب
عهم فق (3).كبعد ذل اإذ أحس كما لو أنه لن يلتقي بهم أبد   ب ل كل واحد منهم واحتضنه ثم ود 

 اجميعهم. لكن الحاج ميرزا محمود نصح الحاج ميرزا بعدم الذهاب للمنزل لفترة واالنتظار ترق ب  
ره هللا لعبٍد واقع’: ال  لما سيحصل في ذلك اليوم. إال  أنه قرر الذهاب لمنزله قائ  .‘كل ما يقد 

أمور منزلية، وبينما هو كذلك سمع  في صباح ذلك اليوم شغل الحاج ميرزا نفسه في
أصوات جماعة من الرجال األشرار لدى باب الدار حيث تجمهر عدد منهم يتقدمهم شخص 

قوي البنية بشكل ملحوظ. ركل األخير باب الدار واندفع  اي كان غليظ  ز هرياسمه حسن المِ 
ينما جلست بقربه بقطع لوح من الزجاج، ب ال  اآلخرون داخلين فيها. كان الحاج حينذاك مشغو 

م حسن المِ   (4)،ةبسلسلة ثقيل اي، الذي كان يقود الجماعة، ممسك  ز هريزوجته وأطفاله. تقد 
 وأمسك بالحاج ميرزا بيديه وسحبه إلى خارج الدار وأخذ يضربه

                                                        

 ابن الحاج محمد تقي الالمع المعروف، وكيل الدولة، وابن خال حضرة الباب. )أ. ط.( (1)

ال  أن المةؤمنين كةةانوا مشةرق األذكةار هةو بيةةت العبةادة للبهةائيين. رغةم عةةدم وجةود "بيةوت عبةادة" كهةةذه فةي يةزد إ (2)
حضةةرة بهةاءهللا علةةى الخصةةوص بفضةةائل أشةةاد  قةدهةةذا و يجتمعةون فةةي دار أحةةدهم ويةدعونها "مشةةرق األذكةةار". 

ه إليه  بالدعاء في مطلع الفجر إذ إن للصالة في هذا الوقت قوة خاصة. )أ. ط.( ذكر هللا والتوج 

ن ضحايا كثيرة من الشةهداء سةقطوا فيةه. فلةم تسةلم مةن لظةاه ولو أن الهياج في يزد لم يدم سوى أيام قليلة، إال  أ (3)
 عائلة من البهائيين ولم يشعر أحد منهم باألمان خاللها. )أ. ط.(

كةةان رجةةال العنةةف فةةي ذلةةك الوقةةت يحملةةون سالسةةل غليظةةة مةةن الحديةةد كسةةالح. وكانةةت بضةةعة جلةةدات منهةةا  (4)
 بليغة. اتسبب جراح  
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الحجارة وبعضهم  وأبالعصي  ابوحشية بالسلسلة. عندها هجم عليه اآلخرون وزادوه ضرب  
عليه وجسده يدمي من  اقع الحاج على األرض نتيجة كل ذلك مغشي  فو  وباأليدي. بالسالسل

 كل مكان.
خرجت زوجة الحاج وهي في هلع يائس، وشق ت طريقها وسط الجمع وألقت بنفسها على 

بالعصي والسالسل وأصابوها بجراح  اانهال عليها ضرب   الجمعلكن  (1).حجسد زوجها الجري
به لفترة، بينما تعالت صيحات  متمسكةولكنها ظلت ة. حاولوا جاهدين فصلها عن زوجها بليغ

منه وقد كاد الخوف والهلع  اأطفالهما وصراخهم والذين كانوا قد وقفوا يرقبون المشهد قريب  
كم كانت معاناة هؤالء األطفال. كان االبن األكبر، عنايت هللا،  سبحان هللايقضيان عليهم. 

، رضوان، في التاسعة والصغرى طوبى في يبلغ الحادية عشر من العمر، واألخت الكبرى 
من فصل الزوجين عن بعضهما. بعد ذلك لم يتورعوا عن جر  االسادسة. تمكن المعتدون أخير  

 امحاط   (2)ةمن الرأس حتى القدمين، إلى منزل إمام الجمع ادامي   اجسد الحاج، مضعضع  
ا كادوا يتقدمون به بضع بجمهرة من الغوغاء وصل عددهم حين وصولهم إلى قرابة المائتين. م

نت زوجته من إلقاء نفسها عليه مرة أخرى لكن الجمهور أبعدها عنه. رغم  خطوات حتى تمك 
نت من اإلفالت منهم وعادت لتتعل ق به مرة أخرى. هذه المرة زادوا في قسوة الضرب  ذلك تمك 

 بحيث سقطت في الطريق فاقدة

                                                        

ي إيران دور أو ظهور فةي الحيةاة العامةة بةل كانةت تحيةى حيةاة عائليةة صةرفة وإذا في تلك األيام لم يكن للمرأة ف (1)
ظهةةرت خةةارج منزلهةةةا ال ُيةةرى منهةةا سةةةوى العبةةاءة السةةوداء )الچةةةاُدر( التةةي تحجةةب رأسةةةها وكةةل مالبسةةها حتةةةى 

يبهةا، وكيةف القدمين. وكان ُيعتبر من دواعي التدين والخلق القةويم أال  يةرى رجةل امةرأة، مةا لةم يكةن زوجهةا أو قر 
ةها جسةدي   . لةةذا فةإن ظهةور زوجةة الحةةاج ميةرزا، ولةو محجبةة بالعبةةاءة، وانةدفاعها بةين مجموعةةة ابةاألحرى أن يمس 

 على شدة اضطرابها وجزعها. )أ. ط.( من الرجال كان دليال  

ةا بةإطالق سةراحه إ اكان مألوف   (2) ن كةان المةؤمن أن ُيقتاد الضحية المؤمن إلى إمةام الجمعةة حيةث يخي ةره األخيةر إم 
يمسةةكون ضةةحيتهم مةةا كةةان غوغةةاء المتعصةةبين  اإلنكةةار عقيدتةةه، أو بقتلةةه إن أصةةر عليهةةا. لكةةن غالب ةة امسةةتعد  
 ه قبل الوصول إلى إمام الجمعة. )أ. ط.(نويقتلو 
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. في أثناء ذلك اعتدى عدد من الجمهور على ابعيد   الحاج ميرزا الوعي. عندها استطاعوا أخذ
 حرمة دارهم فنهبوا كل ما وجدوا فيه...

 وهيا أطفال ذلك الشهيد المجيد، فقد أحاطوا بأمهم الحبيبة وهم ينوحون ويصرخون أم  
من  (1).املقاة على الطريق فاقدة الوعي... بعد ذلك مر ت بعض النسوة وخطفن غطاء رأسه

والعصي تمز ق رداؤها الخفيف وُتركت ملقاة شبه عارية على األرض. شدة ضربها بالسالسل 
عن  اعلمت بحالها امرأة اسمها ربابة، عرفت بكونها زانية، فهرعت لمنزلها الذي كان قريب   اأخير  

ينم عن روح  ال  منزل الحاج ميرزا وأحضرت عباءة قديمة ألقتها فوق جسدها. وكان ذلك عم
شها دون جدوى. في أثناء ذلك لم ينقطع عويل األطفال ولم يعرف النبل والكرم، وحاولت إنعا

هم، ثم حملت أمهم هدئت. حاولت ربابة ما استطاعت أن تخفف لوعة األطفال ثم تاحزنهم حدود  
 اسقت منه األطفال وأعطت شيئ   من األعشاب اهناك أعدت شراب   (2).اعلى ظهرها إلى داره

عد ساعتين. في ذلك الحين كان األطفال قد بلغوا حالة ب األمهم، التي استرجعت وعيها تدريج  
 اإلنهاك التام من شدة البكاء المستمر.

نت من الكالم سألت زوجة الحاج  عن أخبار زوجها ميرزا حالما عاد إليها وعيها وتمك 
... عطفكان يعامله بمنتهى ال (3)رقيل لها بأنه قد ُنقل إلى القلعة )مقر السلطة( وأن األميف

 ماعها ذلك انفجرت باكية. فأخذت ربابةعند س

                                                        

 اعةةار  س ُيعتبةةر كشةةف المةةرأة لرأسةةها للنةةا ، إذ كةةانميةةرزا كةةان الهةةدف مةةن ذلةةك اإلمعةةان فةةي إذالل زوجةةة الحةةاج (1)
 يحة كبرى. )أ. ط.(وفض

علةةةى  يجةةرؤ أحةةد أال  فةةي مثةةل هةةذه الظةةروف  فالمعتةةاد ،فةةي عملهةةا الشةةهم هةةذا أظهةةرت ربابةةة شةةجاعة عظمةةى (2)
مةن أن يةتهم بأنةةه واحةد مةنهم. لكةةن فةي هةذه الحالةةة يبةدو أنهةا لةةم تتحةرج أو تخةَش غضةةب  امسةاعدة بهةائي خوف ةة

 س. )أ. ط.(لسمعتها بأنها موم بكونها منبوذة أصال   االجمهور علم  

محمود ميرزا، جالل الدولة، ابن األمير مسعود ميرزا، ظل السلطان. حةاول وقةف مةذابح البهةائيين ولكنةه فشةل.  (3)
فقد السيطرة الفعلية لمدة ثالثة أيام وفي أثنائهةا فقةد العديةد حيةاتهم. بعةد بضةع سةنوات كةان فةي لنةدن أثنةاء زيةارة 

بمحضةر حضةرته ورمةى بنفسةه علةى أقدامةه وطلةب الغفةران. )أ. للتشةرف  احضرة عبدالبهاء لها. ذهب خصيص  
 ط.(
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ببكائك ألنهم عانوا  ا، فال تزيدي األطفال حزن  آِمنفإن الحاج  الحمد هلل’تسلي خاطرها بقولها: 
حملتها وأوصلتها و أعانت زوجة الحاج ميرزا... على الوقوف على قدميها  ثم... ‘الشيء الكثير

عن آخره. لم يبق فيه شيء من أثاث أو سجاد أو مع أطفالها إلى منزلها. أم ا المنزل فقد ُنهب 
س، حتى أبواب الغرف اقتلعت وسرقت. لم يترك شيء ذو قيمة. لم يستطيعوا غلق باب ابل

 الدار ألنه كان قد ُكسر وُرمي على األرض.
هم الحزن،  في ظروف كهذه التجأت األم، وجسدها مثخن بالجراح، مع أطفالها الذين هد 

ببشارة من الحاج  (1)ة ون بمرارة حتى منتصف النهار حينما أتت لهم امرأ إلى بيتهم وهم ينتحب
ميرزا محمود أفنان مفادها أن الحاج ميرزا قد سار دون عون إلى القلعة وأنه بخير. كما نقلت 

وبأنه آِمن  مكانإياها بأن الحاج ميرزا في  اإليها كلمات مواساة أخرى من عند األفنان مطمئن  
نت ربابة، رغم  ذلكلمنزله سيعود  المساء. كان لذلك الخبر وقع مهدئ بعض الشيء. تمك 

لألطفال وأمهم. في أثناء كل ذلك كان  طعامخوفها من تعر ضها للهجوم، من جلب بعض ال
لعدم وجود باب، عسى أن يلتقطوا  (2)،ليدخل إلى الدار من حين آلخر بعض النسوة واألطفا

 ما تبق ى من متاع.
ا إلى زاوية إحدى الغرف بانتظار حلول الظالم وعودة الحاج ميرزا... فآوت األم وأطفاله

م إلى الحاج   لدى عودته. لكنه لم يعد.ميرزا وبمساعدة ربابة أمكنها إعداد حساء بسيط ليقد 
منزل إمام الجمعة. عند ى لإا عن مصير الحاج ميرزا فإن جمهور الغوغاء كان يقوده أم  

 جل اسمه حسن بن رسولانبرى ر  (3)،ى"المصل  "وصولهم 

                                                        

والرسةائل.  اللواتي قمن بإيصال األنبةاءهن م، كانت النسوة البهائيات بصفة رئيسة 4095خالل مذبحة يزد عام  (1)
 هن ألنهن محجبات. )أ. ط.(تعر ف الناس عليمما ساعد بذلك صعوبة 

ن النسةةاء مةةن االنسةةحاب إلةةى  كةةان مةةن غيةةر الالئةةق دخةةول الرجةةال إلةةى (2) منةةزل دون إعطةةاء إخطةةار مسةةبق لتةةتمك 
 الغرف الداخلية أو ارتداء الحجاب. ولكن النساء كان بإمكانهن الدخول بكل حرية. )أ. ط.(

 مسجد في يزد. )أ. ط.( (3)
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بالنظر إليه دون رد. أعاد ميرزا يدي، ودعا الحاج ليلعن العقيدة البهائية. اكتفى الحاج عَ مُ ال
رفي، وليس هذا أمر يخصك. شرعي وال عُ  قاضأنت لست ب’حسن طلبه. فأجاب الحاج: 

عند سماعه ذلك ذهب حسن إلى دكان  ‘سوف أجيب إذا ُسئلت من قبل السلطة المختصة.
قصاب قريب وأتى بساطور وضرب به رأس الحاج ميرزا وفج  جمجمته. وبضربة قوية أخرى 

 قطع ذراعه...
في هذه األثناء وصل اثنان أو ثالثة من موظفي الحكومة لموضع الحادث وأخذوا الرجل 

الروحانية ما جعله،  قدرةالجريح إلى مقر الحكومة في القلعة. كان الحاج ميرزا يمتلك من ال
على السير إلى القلعة. لكن عند وصوله داخل الممر فقط تهاوى  اراحه الخطيرة، قادر  رغم ج

الغوغاء فقد ذهبوا إلى القلعة  اعلى األرض، إال  أنه استرجع وعيه بعد ذلك بدقائق قليلة... أم  
ساعته األمريكية التي كانت مزي نة بصورة المولى )حضرة ميرزا حيث تفرقوا... أخرج الحاج 

ليعطيها بدوره إلى  (1)يبهاء( على ظهرها وسل مها إلى شخص ُيدعى آقا مال  محمد علعبدال
أطفاله وزوجته... خالل ذلك لف الجالد رأس الحاج بصدريته الخاصة لكن الدم استمر ينزف 

... حتى فارق الحياة. هكذا نال الشهادة الكبرى. حل  الجالد صدريته امنه وأصبح يزداد ضعف  
 ووضعها على وجهه...ميرزا من رأس الحاج 

أن يرسل وأوكله الحاج محمود ميرزا أفنان  يطلبأرسل الحاكم...  بعد حلول الظالم
 (2)"البقعة الخضراء"لنقل الجثمان بعد الغروب بساعتين ودفنه. وعليه... حضر خادم  اشخص  

ا الثرى وواراه "البقعة الخضراء"إلى القلعة. هناك حمل جسد الحاج ميرزا على ظهره إلى 
 هناك... عندما استشهد الحاج ميرزا كان عمره ثمانية وثالثين سنة.

                                                        

الحةاج ميةرزا  أحد المؤمنين الذين أودعوا التوقيف بأمر من إمةام الجمعةة. كةان أولئةك الرجةال هنةاك عنةد وصةول (1)
 وشاهدوه يموت. )أ. ط.(

شيدت عائلة األفنان مقبرة خاصة غير بعيدة عن القلعة أهديت فيما بعد لتكةون مقبةرة للبهةائيين. أسةماها حضةرة  (2)
بهاءهللا "البقعة الخضراء". دفن فيها كثير من األفنان والشهداء البهائيين وغيرهم مةن البهةائيين البةارزين. لةم تعةد 

 ستعمل اآلن. )أ. ط.(المقبرة ت
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بقيت أسرة الحاج ميرزا ال تعلم باستشهاده في تلك الليلة التي بقوا فيها ساهرين حتى 
إلى المنزل. كان األطفال في حالة  االصباح، منتظرين بفارغ الصبر وبالغ القلق عودته سالم  

ر عن والدهم. سعت أمهم بكل طاقتها لتطمئنهم بقرب عودته. لكن توتر ويسألون باستمرا
أنحاء الوقت كان يمضي، وعندما حانت الساعة الرابعة بعد الغروب انتشر حراس الليل في 

المدينة. بذلك تبدد كل أمل بوصول الحاج ميرزا. لم تغمض عيون األطفال بعد ذلك، كما أن 
ا لم يعد وآالمها وحزنها. بقيت تنتظر حتى الفجر، ولم   األم لم تستطع النوم بسبب كثرة جراحها

زوجها ذهبت، رغم حالها تلك، إلى منزل الحاج ميرزا محمود أفنان لالستفسار عنه. حالما رآها 
ن الحاج ميرزا محمود من  فراح يبكي. وهكذا علمت زوجة الحاج ميرزا  إخفاء حزنهلم يتمك 

ت عليه حالتها المعنوية والكرب الذي غمر جوارحها في باستشهاد زوجها. هللا وحده يعلم ما كان
ا األطفال فكانوا يترقبون دون انقطاع وعادت لمنزلها كسيرة محطمة. أم   تذلك الحين! فبك

بفارغ الصبر أن تعود أمهم ومعها والدهم. لكن سرعان ما أدركوا عندما رأوها تعود بمفردها 
قة ما وقع. فعال صراخهم وعويلهم وُسمع نواحهم من وبتلك الحالة من الحزن واأللم، أدركوا حقي

بحالهم. فها هو  ال  كل الجهات. يمكننا أن نستشعر مبلغ كربهم وتحطم قلوبهم إذا ما تدبرنا قلي
من كل شيء، واألب قد ُقتل، وأمهم الكسيرة النائحة مثخنة بالجراح،  امنزلهم قد تعر ى تمام  

 والناس من حولهم قد قاموا ضدهم.
مض على ذلك سوى يومين حتى رو جت إحدى النساء إشاعة حاقدة بأن زوجة الحاج لم ي

في المدينة. كان ذلك االتهام الظالم  (1)ةميرزا قد قامت بوضع السم في أحواض الماء العمومي
لتأليب بعض النساء... ضدها كي يجهزن عليها. وبينما كانت قابعة مع أطفالها  االشنيع ُعذر  

 نزلهم،في إحدى زوايا م

                                                        

خزانةةات مةةاء ذات أبةةراج للتبريةةد منشةةأة فةةي كةةل حةةي مةةن المدينةةة لتزويةةد النةةاس بميةةاه الشةةرب، وكةةان المواطنةةون  (1)
 بما لديهم من أوعية وقوارير. )أ. ط.( اليغترفوا منه ايؤم ونه
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تندب وتنوح فقدان زوجها وتناجي هللا، إذا بمجموعة من النساء، بين ستين أو سبعين منهن، 
بغية القضاء عليها. في أثناء ذلك كان  اوينهلن عليها ضرب   ايقتحمن المنزل ويطرحنها أرض  

 األطفال قد تبعثروا في كل مكان من قبل تلك النسوة المتعطشات للدماء، والالئي أثرن في
ورجاله. فأسرعوا  (1)االمنزل زوبعة عارمة. إال  أن خبر الحادث سرعان ما وصل إلى الكدخد

إلى الموقع وفتحوا طريقهم خالل الحشد حيث وجدوا زوجة الحاج ميرزا ملقاة على األرض 
فاقدة الوعي منذ نصف ساعة لكن النسوة بقين يضربنها رغم ذلك... كانت تلك المتوحشات 

 ها قد ماتت حين وصول الكدخدا ورجاله الذين أبعدوهن عنها.على يقين من أن
بقيت زوجة الحاج ميرزا مطروحة على األرض، ممزقة الثياب وجسدها العاري ملطخ  

هنا وهناك. ارتاع الكدخدا  متناثرةمن حولها قطع من ثيابها الممزقة تشاهد بالدم والتراب. 
ا األطفال الذين أذاقوهم أمر  وخرج. أم   الرؤيتها هكذا وشعر بالخجل والحرج واستدار فور  

العذاب وأشنعه، فوجدوا أنفسهم واقفين حول جسد أمهم المرضوض. لم يبق لهم من يرعاهم 
 سوى جدة مسنة كانت نفسها عليلة.

في ذلك اليوم قدرته وقوته. فأنزل من غمام رحمته وشفقته على األطفال.  ظهرلكن هللا أ
أت تتحرك بعد ساعة، وسرعان ما استعادت وعيها. في أثناء ذلك ثم نفخ الحياة بأمهم إذ بد

 ها.بتها كسأتت ربابة ببعض المالبس و 
بأن زوجة الحاج ميرزا ما زالت على قيد الحياة عزمن على  اءالنس ةمجموعلم ا سمعت 

العودة للقضاء عليها ولكن الكدخدا سارع بتدبير نقلها من منزلها، رغم عدم قدرتها على 
، إلى مقر الحكومة في القلعة... حيث كل ف الشيخ محمد جعفر السبزواري، المجتهد الحركة

الديني، بحمايتها... فأرسل من ُيحضر سيدة تدعى بي بي بگم... وطلب إليها أن تؤوي المرأة 
 البائسة في منزلها وترعاها ريثما تتحسن األوضاع.

                                                        

 رئيس المسؤولين في المقاطعة. (1)
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بي بگم. خالل هذه الفترة عاش  بقيت زوجة الحاج ميرزا في منزل بي المدة عشرين يوم  
، وأبعد عنهم والداهم، بين جدران بيتهم اوقهر   ا، وقد ُطحنوا ظلم  األبرياء اليافعون  األطفال

المنهوب بصحبة جدة مسنة مريضة. كانوا مجرد موجودين ضمن األحياء، في حالة من الهلع 
، بينما قلوبهم تتوقع الون أيض  والترقب الدائم، في خوف على حياتهم إذ كانوا يتوقعون أنهم سيقت

عودة أمهم. لشدة ما عانوه خالل تلك األيام أصبحت أجسامهم أقرب منها إلى الهيكل 
العظمي، وشحبت وجوههم بصفرة الموتى. استمر كثير من الناس المارين بقذف منزلهم 

طفال أن فكلما سمعوا صيحات السب واللعن ظن األ (1).لبالحجارة، وسب هم وقذفهم ببذيء القو 
ويسرعون إلى أحضان جدتهم الهزيلة. لقد عذب كرب الفاجعة  القتلهم فيجمدون ذعر   أتواالناس 

االبن األكبر، عنايت هللا، بحيث مرض واستلقى في زاوية إحدى الغرف. وتجر ع بقية األطفال 
عملنا ماذا ’من العذاب ما قر بهم إلى حافة الموت. ظلوا يتساءلون من حين آلخر من جدتهم: 

 في الحقيقة ما من قلم يحتمل ما عاناه هؤالء األطفال من عذاب... ‘ليقتلنا الناس من أجله؟
ما، رجعت األم وهي ما تزال  ا، عندما أصبحت الحالة هادئة نوع  ا، بعد عشرين يوم  اأخير  

 (48في خوف وقلق شديدين.)
 

شهاد الحاج ميرزا ستايته اليختم الحاج محمد طاهر المالميري، صاحب "تاريخ شهداء يزد"، رو 
ت عليه كرب قلبها عندما عادت لبيتها لتجد أطفالها أقرب  بهذه الكلمات التالية من أرملته. فقد قص 

 إلى الموت منهم إلى الحياة:
 

لم أستطع أن أميزهم بأنهم أطفالي. فأردت  ال  يشهد هللا أني لم ا رجعت إلى البيت وجدت أطفا’
 ‘‘هؤالء هم أطفالك!’’ي أمي: أن أعرف أين هم، فقالت ل

                                                        

فةي يةزد، يتجمهةرون خةارج بيةوت المةؤمنين ويسةب ونهم بصةوت عةال كان أعداء أمر هللا في مةدن كثيةرة، ال سةيما  (1)
مذبحةةةة عةةةام  إبةةةانويلعنةةةون مؤسسةةةي الةةةدين. ألقةةةت هةةةذه الهجمةةةات الوحشةةةية المتعصةةةبة طةةةوال السةةةنين، خاصةةةة 

 ط.( م، الرعب في قلوب أصحاب تلك البيوت. )أ.4095
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 ‘أطفالي غمرني من األسى والحزن ما ذهب عني كل بالء وكرب قبله. اا تأكد لي أنهم حق  ولم  
حتى هذا الحين الذي أحكي لك قصة ما وقع بعد كل هذه السنين، أشعر بأن كل ’قالت لي: 

 (49.‘)اكياني يرتعد خوف  
 

، ما يلي في وصف نشورقاطعة يزد"، غير الم، في "تاريخ األمر في منفسه المؤلف ذكروي
 :التوقيفجانب آخر من العذاب الذي ألحق بأطفال الحاج ميرزا خالل وضع أمهم في 

 

لسطح منزل الحاج  اكان للحاج ميرزا جار اسمه زين العرب. كان سطح منزل األخير مالصق  
من عتاة الرجال في  ميرزا. في إحدى أمسيات فترة الهياج واالضطهاد في يزد، أخبر جماعة

 الكونه جار الحاج ميرزا، فإنهم يرتابون بكونه بهائي   ازين العرب بأنه نظر   (1)،قميدان مير چقم
وفي مقدمة مثيري  افاسق   اشرير   ال  . لكن الواقع هو أن زين العرب، عكس ذلك، كان رجاأيض  

 اى الذهاب لمنزله فور  المشاكل في يزد. لم ا وجهوا إليه تهمة كهذه ثار غضبه بحيث عزم عل
وأخذ مسدسه وتحز م  افور  عاد لمنزله  ال  . وفعالثالثة بهدف قتل زوجة الحاج ميرزا وأطفالها

من هناك عبر إلى سطح منزل الحاج ميرزا وبدأ  (2).هبالعتاد وصعد الساللم إلى سطح دار 
يئة عن عزمه . عبأ مسدسه بالرصاص وأعلن بصوت عال وعبارات بذاولعن   ايرفع عقيرته سب  

أطفال الحاج ميرزا. حينذاك كان األطفال جالسين في زاوية إحدى  ...النزول إلى الدار وقتل
الغرف حول جدتهم. كان منظر زين العرب، بهيئته القبيحة وهو على السطح يهدد ويتوعد 

الصراخ  ويلعن، مصدر رعب وفزع مهول لألطفال األبرياء الذين لم يملكوا حيال ذلك إال  
 لبكاء والتوسل.وا

بينما كان زين العرب يهبط الساللم في طريقه إلى صحن الدار، برز له جار آخر يدعى 
ووصل إلى سطح المنزل الضجة في اللحظة الحاسمة كان قد سمع آقا حسين ابن آقا رضا، 

ل لمنع وقوع الكارثة. فأسرع نحو  وتدخ 

                                                        

 لالحتفاالت الدينية. اميدان هام في يزد فيه مسجد مشهور ومئذنة. في ذلك الوقت كان مركز   (1)

 ، الحاشية.514انظر الصفحة  (2)
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لقد ’فأجابه زين العرب: ‘ الء األطفال؟لماذا تريد قتل هؤ ’إيقافه. سأله:  ال  زين العرب محاو 
اتهمني بعض الناس هذا المساء في ميدان مير چقمق بأنني بهائي ألنني جار الحاج ميرزا. 

 ‘وعليه نويت القضاء على هذه العائلة. ليس من أحد يستطيع منعي من تنفيذ نيتي.
الء األطفال استمر آقا حسين بنصح زين العرب وتهدئة هيجانه، وراح يشرح له بأن هؤ 

عن مصير أمهم.  ا، قد أعدم، وال أحد يعلم شيئ  اإن والدهم، الذي كان بهائي  ’أبرياء. قال له: 
 اضرب   تلق تفهؤالء األطفال قد تيتموا، كان أبوهم قد اعتدي عليه أمامهم وتوفي فيما بعد، وأمهم 

عيشون في منزل عرف حتى اآلن هل هي حية أم ميتة. وأطفالهما اآلن يبحيث ال يُ  امبرح  
محطم، ال يوجد لديهم قوت يسد رمقهم. فأي حال يرثى لها حالهم. لقد صاروا هياكل عظمية. 
فكيف يسمح لك ضميرك بالقيام بما عزمت عليه؟ أال تعلم أن نبي اإلسالم قد حض أتباعه 

عمل ؟ وأنت مؤمن من أتباع النبي، فكيف يمكنك القيام باعلى إكرام جيرانهم ولو كانوا كفار  
 ‘كهذا لهؤالء األطفال األبرياء؟

حثه آقا حسين على تأجيل هذه  اؤث ر في زين العرب. أخير  تلم  هآقا حسين هذ ماتلكن كل
... ال  الجريمة، والذهاب بدل ذلك إلى منزله للتمتع بالتدخين وشرب الشاي واالستراحة قلي

ن، من خالل اإلقناع  أن يأخذ زين العرب إلى منزله. وبذلك اواستطاع آقا حسين أخير   تمك 
 باللطف وكثير من النصح والتذكير من تحويل أفكاره عنهم.

أم ا األطفال، فإن هللا وحده عالم بمدى هلعهم وجزعهم في تلك الليلة!... قال لي أحدهم: 
تشخص صوب الدرج  عيونناكانت خوف. من ال ال  فعجلسنا طيلة الليل في الظالم نرتجف ’

زين العرب في أي وقت. أقل صوت كنا نسمعه كان يبعث في نفوسنا في توقع رهيب لنزول 
 اهزة خوف تقر بنا من حافة الموت إذ تجعلنا نعتقد أنه قادم نحونا من السطح. لن ننسى أبد  

 (44‘)رعب تلك الليلة ومخاوفها.
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 "لوح حضرة بهاءهللا األول لناپليون الثالث"
 

وأرسةةله إلةةى اإلمبراطةةور بواسةةطة أحةةد وزرائةةه. يكتةةب أنةةزل حضةةرة بهةةاءهللا هةةذا اللةةوح فةةي أدرنةةة  
 حضرة شوقي أفندي بهذا الخصوص:

 

في لوحه األول، رغب حضرة بهاءهللا أن يمتحن إخالص دوافع اإلمبراطور فعمد إلى لهجة 
متواضعة رقيقة وبعد أن أطنب في وصف الباليا التي تحم لها، خاطبه بهذه الكلمات: "بلغ 

ن بيانان نطق بهما ملك الزمان. الحق أن هذين البيانين هما سلطان مسامع هؤالء المظلومي
. كان األول إجابة على الحكومة الروسية حين االبيان، الذي لم ُيسمع بمثله من أي ملك أبد  

أيقظتني عند الفجر صيحُة المظلومين ’عليها. فأجبَت:  [حرب القرم]سألت لماذا ُشن ت الحرب 
. على أن أولئك ‘سود بال ذنٍب وال جريرٍة. لهذا شرعُت عليك السالحالذين أغرقوا في البحر األ
أكبر وهم في كرب أعظم. إذ إن المحن التي انصب ت على رؤوس  االمظلومين قد قاسوا ظلم  

الباليا التي تحم لها أولئك العباد دامت  ، في حين أناواحد   ادم إال  يوم  هؤالء المظلومين لم ت
وهو  -. وكان بيانك الخطير اآلخرار لنا كل دقيقة منها بالء  جديد  وعشرين سنة، تضم اخمس  

إن  ‘واجبنا هو أن ننتقم للمظلوم وأن نعين العاجز.’بيان عجيب يظهر للعالم وهو قولك: 
شهرة عدل اإلمبراطور وإنصافه قد أحيتا اآلمال في نفوس كثيرة وأنه لجدير بملك الزمان أن 

يق به أن يمد يد عنايته للضعفاء. لعمري لم يكن على يفحص حال أولئك المظلومين وخل
 (40لمنا ومن عجز كما عجز هؤالء المطرودون.")األرض وليس عليها اليوم من ظلم كما ظُ 

 

 في فقرة أخرى يكتب حضرة شوقي أفندي:
 

أم ا رسالة حضرة بهاءهللا السابقة التي أرسلها بواسطة أحد الوزراء الفرنسيين إلى اإلمبراطور 
يمكن أن تعرف طبيعته من الكلمات الواردة في "لوح ابن الذئب" حيث  ال  د استقبلت استقبافق

ا وردنا السجن األعظم  .)اللوح األول( فلم يتفضل بجواب ا"أرسلنا إليه لوح   ال  قائ تفضل فلم 
 جاءتنا من وزيره

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

 

589 

لة كما رجوت ولم أبلغت الرسا’بالفارسية وآخرها بخطه أبدى فيها احترامه وقال: رسالة أولها 
يتفضل إلى اآلن بجوابها ولكني أوصيت سفيرنا في اآلستانة وقناصلنا في تلك البالد أن 

من هذا البيان يتبين أنهم فهموا أن مقصود هذا العبد هو  ‘ينجزوا لكم أي مطلب تطلبونه.
 (89إصالح األمور الظاهرة.")

 

، فأنا اإذا كان هذا الرجل إله  ’وقال:  ارض  أمما ُنقل عن اإلمبراطور عندما قرأ اللوح أنه ألقاه 
 ‘إلهان!

آخر في منتهى التحدي إلى  ابعد وصول حضرة بهاءهللا إلى عكاء بمدة قصيرة، أرسل لوح   
 ناپليون. سوف نكتب عنه في المجلد التالي.
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﴿ 38 ﴾ 
  

 "الكتاب البديع"
 
 

ألحقية  اعن دينه وإثبات   ا"الكتاب البديع" من أمهات حجج حضرة بهاءهللا التي سطرها دفاع  
على فقرات عديدة  ابعثته السماوية وصحتها. كتب معظمه بالفارسية، لكن متنه يحتوي أيض  

"لكتاب اإليقان" في جوهره من حيث أن األخير أقام  ال  بالعربية. كذلك يمكن اعتبار هذا الكتاب مماث
الباب وأحقيتها. إال  أن وجه  فيه حضرة بهاءهللا الدليل وأكمل الحجة على صحة رسالة حضرة

والذي  (1)بإلى الخال الالمع لحضرة البا ال  أص االتباين بينهما هو بينما كان "كتاب اإليقان" موجه  
استنارت بصيرته لدى قراءته بنور اإليمان بحيث أقر بأحقية أمر هللا وظهوره، فإن "الكتاب البديع" 

ي، رجل منسوب إلى البابية لكنه من الخونة يالنگقد ُوجه إلى سيئ الصيت، ميرزا مهدي ال
على عدة تعليقات مسمومة كان قد ضم نها في رسالة  االمنافقين في حقيقته. أنزل هذا الكتاب رد  

بعثها إلى أحد أصحاب حضرة بهاءهللا. في أوائل أيام ظهور أمر هللا، انضم ميرزا مهدي إلى 
ب   اجماعة البابيين في طهران وكان صديق   آلقا محمد علي تمباكو فروش. لكن ميرزا مهدي  امقر 

 بين البابيين بأنه رجل لم يحيا حياة صالحة وأن أعماله كانت منافية للتعاليم اإللهية. اكان معروف  
عندما استعد الحاج ميرزا حيدر علي للذهاب إلى أدرنة، قرر ميرزا مهدي مرافقته. كان 

ول على ذلك، لكنه عدل عن رأيه فيما بعد ورفض كالهما في طهران آنذاك. في البداية وافق األ
السفر معه لما الحظ في ميرزا مهدي من تصر ف مذموم وموقف مريب. فافترقا وسافر ميرزا مهدي 
وحده إلى اآلستانة وليس أدرنة. في اآلستانة أعجب الحاج ميرزا حسين خان، سفير إيران هناك، 

 بميرزا مهدي

                                                        

 العاشر. انظر المجلد األول، الفصل (1)
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السيد محمد  في العاصمة. في تلك المرحلة من حياته تعر ف على ة الشيعةلطائفل اوعي نه قاضي  
اإلصفهاني وبدأ اتصاالته به، إذ ذهب األخير إلى اآلستانة لخلق المشاكل وإثارتها لحضرة بهاءهللا 

 وأتباعه.
 امتكبر   افاسد   اكان شخص   وإذنتيجة لهذه المعاشرة بدأت صفحة جديدة في حياة ميرزا مهدي. 

 اع  ابتناميا بسرعة بحيث صار له ت اوشبه   اسرعان ما وجد في السيد محمد تآلف  لذا ، للفتن امثير  
جديدة في  ا، دروس  اوآلة طي عة. وهكذا تعل م، تحت هداية أستاذه الذي اهتدى عليه حديث   امتحمس  

نهض المكر، واط لع على أساليب التحريف والتشويه والكذب التي طبعت نشاطات السيد محمد، و 
 حضرة بهاءهللا. بعداء واعتراض ضد يعمل

بتحريض من السيد محمد، كتب ميرزا مهدي رسالة إلى صديقه القديم آقا محمد علي تمباكو 
ات يفتر مالرسالة المسمومة  هذهحضرة بهاءهللا في أدرنة. تضم نت  أصحابفروش الذي كان من 

د إن لم تكن من تأليفه. استهدف أنها ُكتبت بمساعدة السيد محم اعلى حضرة بهاءهللا، وكان بديهي  
"من يظهره هللا" الذي وعد بمجيئه  هفي معظم حججه إثبات بطالن ادعاءات حضرة بهاءهللا بأن

بلغة تفتقر إلى األدب واالحترام  احضرة الباب. لم تكن تلك الحجج باطلة فحسب، بل صيغت أيض  
 لحضرة بهاءهللا.

هت الرسالة له ، من أصحاب حضرة بهاءهللا المخلصين. سبق كان آقا محمد علي، الذي ُوج 
من بين أصحابه  ابأنه كان قد رافق حضرته من بغداد إلى اآلستانة وأدرنة، وكان أيض   (1)اأن ذكرن

الذين سافروا مع حضرته فيما بعد إلى عكاء. كان قد عاش حياة هانئة رغم المصاعب والحرمان 
 ر. يكتب حضرة عبدالبهاء عنه ما يلي:الذي فرضته طبيعة حياة النفي واإلبعاد المتكر 

 

ذا مزاج ممتاز،  ال  يقتات عليه. كان رج ال  ضئي اوإن لم يملك إال  رزق   اقنوع   ا... كان مسرور  
 مع األحباء وغيرهم على السواء... قضى في أدرنة الطيف   اودود  

                                                        

 .591انظر المجلد األول، الصفحة  (1)
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رة بسيطة، مهما في ظل حماية حضرة بهاءهللا، ال يكاد يشرع بعمل أو تجا اأيامه سعيد   اأيض  
 بلغت تفاهتها، إال  وعادت عليه بمردود عجيب الوفرة...

أشغله من الصباح حتى  ابسيط   ال  عم اأيض   (1)اأمضى أيامه في نعيم تام. مارس هن
السماور داخل جراب قاتم اللون  ال  الظهر. عند العصر من كل يوم دأب على الخروج حام

إلى مكان ما في بستان أو مرج أو حقل ويتمتع  امصنوع من حقيبة السرج، وينطلق بعيد  
آخر في حديقة  افي "المزرعة" )البيت المبارك(، وحين   ايكون موجود   ابشرب الشاي. أحيان  

 الرضوان، أو في القصر )البهجة(، حيث يحظى بشرف خدمة حضرة بهاءهللا.
ما ’ادفه. كان من طبع محمد علي أنه كان مرهف التقدير لكل بركة يأتي عليها أو تص

ما كان يفصح عن إعجابه بجمال الطبيعة  ا. وغالب  ا، كان يقول معل ق  ‘ألذ مذاق شايي اليوم!
يقول بأن كل  اوكان دوم  ‘ أي عطٍر، وأي لوٍن! يا لجمال المرج بأوراده زاهية األلوان!’فيقول 

كن شيء، حتى الهواء والماء، له عطره الخاص. كان كل يوم يمر  عليه في بهجة ال يم
وصفها. من الناس من قال عنه أن الملوك لم يتمتعوا بالسعادة التي كان عليها هذا الكهل. 

كما ‘. إنه يحيا في النعيم’، كان تعليقهم، ‘عن قيود هذا العالم وهمومه اإنه متحرر تمام  ’
يجدر القول بأن طعامه كان من أجود صنف، ومنزله كان في خير موقع في عكاء. سبحان 

 (4هنا، لكنه عاش في راحة وسالم ونعيم.) اأنه كان سجين  هللا! مع 
 

لحضرة بهاءهللا. حدث  امؤانس   ا، وكان رفيق  اكان آلقا محمد علي طبع مرح مي ال للفكاهة جد  
ري   اذات مرة أن شر ف حضرة بهاءهللا مجلس   بمناسبة وفاة أحد المؤمنين. كان محمد في عكاء  اتذك 

مل حضرة بهاءهللا روح ذلك المؤمن بفيض عناياته وألطافه. فيه. الحظ كيف ش اعلي حاضر  
كم يشرفني ’ُيروى بأنه قال لحضرته:  -وهو حي-بلهفة لنيل شرف وعطية وبركة مماثلة  امدفوع  

 وبذلك تمنحني امتياز وشرف من األموات، الو أن حضرتك تجيز اعتباري أنا أيض  

                                                        

 عكاء. )أ. ط.( (1)
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ري من أجل روحي!دعوتك لمجلس  لك أقام وليمة سخية دعى إليها حضرة وبناء على ذ‘ تذك 
 بهاءهللا والمؤمنين في عكاء.

حالما قرأ رسالة ميرزا مهدي المنكرة، أخذها آقا محمد علي إلى حضرة بهاءهللا. فجاء "الكتاب 
التهامات ميرزا مهدي. أنزله حضرة بهاءهللا في ثالثة أيام متتالية. كان يملي كل  اوتفنيد   االبديع" رد  
بأنه في حين أن  (1)ساعتين بينما آقا محمد علي يكتب ما ُيملى عليه. لقد سبق أن ذكرنايوم لمدة 

بعض آثار حضرة بهاءهللا تبدو وكأنها من تأليف كاتب وحيه ميرزا آقا جان، إال  أن كل كلمة منها 
كانت تملى من قبل حضرة بهاءهللا نفسه. ينطبق الحال مع "الكتاب البديع". فمع أنه مكتوب 

 لمات آقا محمد علي، لكنه في الحقيقة ُمنزل من قبل حضرة بهاءهللا من أوله إلى آخره.بك
عن دين  افي حجمه وسطر دفاع   اإن هذا الكتاب، الذي يعادل ضعف "كتاب اإليقان" تقريب  

ر فيما  حضرة بهاءهللا، يحتل مكانة هامة بين آثار حضرته. إذ يزود القارئ بعمق رائع في التبص 
نبوءات حضرة الباب بشأن "من يظهره هللا"، وتدلل بجالء على أن ظهور حضرة بهاءهللا يتعل ق ب

إنما كان هدف حضرة الباب النهائي وتحقيق كل ما ابتغاه وتمن اه قلبه. لقد كان للكتاب أثر عظيم 
ير الذين كانوا في حيرة وتردد من أمرهم. فأزال الكثأولئك  خاصةفي نفوس أفراد الجامعة البابية، 

نهم من عرفان مقام حضرة بهاءهللا األسمى على أنه هو "من يظهره هللا".  من ظنونهم وبلبلتهم ومك 
لكثير من  احضرة الباب، قد يعتبر هذا الكتاب مفتاح   كتاباتب اجيد   ابالنسبة ألولئك الملمين إلمام  

حضرة أعمال كثر كل من حضرة الباب وحضرة بهاءهللا. إنه أحد أ باتاألسرار الموجودة في كتا
عرض لبعض تعاليم  ا، وقد كتب بأسلوب يمتاز بالقوة والجالء. فيه أيض  اتحدي  الكتابية بهاءهللا 

حضرة بهاءهللا، وكذلك بعض نواحي تاريخ أمره. ومن مالمحه البارزة الكيفية التي يفن د بها حضرته 
ئ وتحمله على االعتراف بقوة اعتراضات ميرزا مهدي واتهاماته بحيث أن حججه المقنعة تبهر القار 

 منطقها وسالمته الذي ال ُيفحم.

                                                        

 .11-14انظر المجلد األول، الصفحات  (1)
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ما من شك بأن "الكتاب البديع" قد هتك حجبات أوهام ناقضي عهد حضرة الباب الذين سعوا 
ا حجج ميرزا مهدي جاهدين لتقويض دين حضرة بهاءهللا من خالل إشاعة أقاويل باطلة مضللة. أم  

ت تحتوي على عدة بيانات مزورة وتشويه للحقائق وأكاذيب التي قدمها فكانت هزيلة ضالة. كان
 من السيد محمد. ال  نابعة أص

إن األسلوب الذي نزل فيه "الكتاب البديع" هو على نحو يتناول فيه حضرة بهاءهللا بضعة 
أسطر من رسالة ميرزا مهدي، ثم يرد  عليها بعدة صفحات. يستمر على هذا المنوال حتى يتم 

عن كل النقاط واالتهامات الواردة في الرسالة. من المالمح الملفتة لالنتباه في هذه  ال  اإلجابة كام
في كلماته  سلطةألراء واستنتاجات حضرة بهاءهللا. فهي من القوة وال هيمنة الجليةالردود هو ال

ل عدم  بحيث يبدو ميرزا مهدي كطير ضعيف بين مخالب صقر قوي  . إن قوة اصرف   ابحيث تحو 
 كتاباتا إال  علمه وإحاطته التامة ببهاءهللا ووضوح شروحاته وعمق بياناته ال يعادله حجة حضرة

حضرة الباب والتي يستشهد بها بغزارة في سياق موضوعه. كل ذلك رغم حقيقة أنه، كما يشهد 
حضرة الباب بما في ذلك كتاب "البيان"! وهذا برهان على علمه اللدني  كتاباتلم يقرأ كل  (1)،هنفسب
 إللهي.ا

في استنكار أعمال  اقوية جد   اعبارات وألفاظ   افي "الكتاب البديع" يستعمل حضرة بهاءهللا أحيان  
ار"بميرزا مهدي ومواله السيد محمد. فيدعو ميرزا مهدي  "، الفاجر"، "الملحد"، "الخبيث"، "المك 

وجه نقطة األولى حينئذ ه ""، والذي من كلماتالمحارب باهلل"، "النفس الخبيثة"، "المشاكس"، "البعيد"
 دعو". ويينوح في رفيق األعلى وينوح معه مالئكة المقربين ااصفر من لطمات هذه الكلمات وإذ  

 ال  . وفعاقلمه وينذره بأن غضب هللا ال محالة سيأخذه قريب   وقفلي امرار  ميرزا مهدي حضرة بهاءهللا 
حيث  (2)"ضرة بهاءهللا في "لوح فؤادلم يمض زمن طويل قبل وفاة ميرزا مهدي. يشير إلى ذلك ح

ا حل  عليه انتقام هللا وغضبه. هناك أيض   ة فقرات في "الكتاب البديع" عد ايصف عذاب روحه لم 
 ُوصم

                                                        

 .481، 488؛ طبعة مصر، الصفحات 494، 499انظر "لوح ابن الذئب"، طبعة ألمانيا، الصفحات  (1)

 م.4480نزل هذا اللوح في عكاء سنة  (2)
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"، و"أصل الفساد"، و"الخبيث الكاذب المفسد"، والذي لمشرك باهللبعبارات مثل "ا فيها السيد محمد
م بها حضرة بهاءهللا هذين الرجلين إنما هي داللة على "يلعنه هللا". إن النعوت الشديدة التي وص

ه. لنتأم ل في قوة المظهر اإللهي وسلطته حاكمسلطته المطلقة العليا بكونه قاضي الجنس البشري و 
فهو، وهو وحده، بوسعه إظهار كافة صفات هللا لإلنسان، وإحدى صفات هللا غضبه. إنه من خالل 

 من الذين يقومون على معارضته. جريان هذه الصفة فإن هللا يتخل ص
حضرة بهاءهللا بأن رحمة هللا وغفرانه يحيطان بالخليقة بأسرها. وبهذه  كتاباتيت ضح من دراسة 

 إجراءالصفات ضمن هللا حمايته وحفظه للبشر. ولوال رحمته وفضله لما أفلت أو نجا أحد من 
قائصه، يغمره في بحر رحمته ويسبغ عدله. إن هللا المحب  الغفور يغض  الطرف عن ذنوب العبد ون

عن وعي، على  اعهد هللا ويقوم، عامد   أحدعليه، دون استحقاق، حياة أبدية. لكن عندما ينقض 
عصيان من يظهر صفات هللا أو معارضة من يمثل هللا، حينئذ يستحق غضبه فيحرم روح ذلك 

ي كانا من هذا الصنف، وفي . وعليه فإن السيد محمد وميرزا مهدوعناياته الفرد من هبات هللا
. إال  أن هناك نقطة هامة ال أكثر ما إنما كشف حضرة بهاءهللا عن حقيقة حالة روحهماإدانته

رها، وهي أن ليس من أحد له البصيرة أو السلطة إلدانة ذات أو روح شخص آخر. فذلك  ينبغي تذك 
 من عمل ووظيفة مظهر هللا وحده ومن يهبهم العصمة والسلطة.

 
 ة الناقضينإدان

 

في "الكتاب البديع" فقرات عديدة تدين مركز العصيان، ميرزا يحيى. يدحض حضرة بهاءهللا  
 احضرة الباب تأييد   كتاباتادعاءاته بأنه خليفة حضرة الباب المعي ن، ويستشهد بجملة فقرات من 

ته. فيما يخص  وعد حضرة الباب، يبين بجالء تام على أن ذلك لم يكن سوى شي ء واحد أال لحج 
ا كان ميرزا يحيى أحد "المرايا" في الدورة البابي د - (1)ةوهو مجيء "من يظهره هللا". لم  وهو لقب تعم 

 استعماله

                                                        

 منح حضرة الباب لقب "المرايا" لعدد من أتباعه. (1)
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لذا أوضح حضرة بهاءهللا مكانة "المرايا".  -بغية إبراز نفسه والتأثير في نفوس أتباع حضرة الباب
، بل أن نورهم اذاتي   االمرايا" ليس لهم نور  يستشهد حضرته بكثير من بيانات حضرة الباب على أن "

 ههم تلقاء مصدر النور، "من يظهره هللا". ومما أنزل حضرة الباب بهذا الشأن:معلق بتوج  
 

جل  ذكره كمثل الشمس لو يقابلنه إلى ما ال نهاية مرايا كلهن ليستعكسن من  (1)ه"فإن مثل
هم وإن لم يقابلها من أحدٍّ فيط لع الشمس ويغرب والحجاب للمرايا وإني تجل ي الشمس في حد 

رت عن نصحي ذلك الخلق وتدبيري إلقبالهم إلى هللا ربهم وإيمانهم باهلل بارئهم وإن  ما قص 
يسر  كينونتي حيث كل قد بلغوا إلى ذروة  ايؤمنن به يوم ظهوره كل ما على األرض فإذ  

من تجل ي مقصودهم وإال   وجودهم ووصلوا إلى طلعة محبوبهم وأدركوا ما يمكن في اإلمكان
يحزن فؤادي وإني قد ربيت كل شيء لذلك فكيف يحتجب أحد على هذا قد دعوُت هللا 

 (2وألدعون ه إنه قريب مجيب.")
 

ه، يخاطب الحاج السيد جواد الكربالئي، ويشتكي من أن كتابات ىحدإبل إن حضرة الباب، في 
هوا إليه بقلوب مغبرة. هذه هي كلمات الدنيشؤون هذه المرايا ما يزالون غير منقطعين عن  ا وقد توج 

 حضرته: 
 

 (5عن كل المرايا كل بألوانهم إلي  لينظرون.") (2)ي"ألشكون  إليَك أن يا مرآة جود
 

 وفي موضع آخر:
 

رون.  "أن يا شموس المرايا أنتم إلى شمس الحقيقة تنظرون. فإن قيامكم بها لو أنتم تتبص 
ا أنتم به كلكم كحيتان بالماء في البح كون وتحتجبون عن الماء وتسألون عم  ر تتحر 

 (1قائمون.")

                                                        

 "من يظهره هللا". )أ. ط.( (1)

 سيد جواد الكربالئي. )أ. ط.(الالحاج  (2)
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في "الكتاب البديع" يوصم حضرة بهاءهللا ميرزا يحيى بعبارة "عجل أهل البيان"، يقرر بأن كل  
منجزاته تنحصر في ميدان الكذب والخداع، يكشف عن مدى سطحيته وجهله، يعلن بأن كلماته لم 

وإن وجد فيها أي حقيقة فقد اقتبست من حضرته، يشير إلى حقيقة نشره جوهر الباطل،  تحِو إال  
ح هو حضرة بهاءهللا بين المؤمنين باسمه كتاباتبق بمساعدة السيد محمد، لبعض في السا . يوض 

، يشجبه على احضره إال  بعد أن قام على معارضة أمر هللا علن  مكيف أنه لم يبعد ميرزا يحيى عن 
ر في عدة مقاطع  ما كتب من رسائل طعن لة وافتراء، ويصو  وببيان مثير درامي، نواح مطو 

 فاسق!الخائن ال هإلى خالقه لكي يغفر ويعفو عن سيد اوتوسالت قلم بين أصابع ميرزا يحيى ضارع  
 

 حضرة الباب بشأن "من يظهره هللا" كتابات
 

حمد وتمر دهما. لكن من "الكتاب البديع" ظروف عصيان ميرزا يحيى والسيد م كبيريتناول جزء  
القسم األعظم من الكتاب مكر س للموضوع جليل الشأن، أي "من يظهره هللا"، حضرة بهاءهللا، 

ل فيها  فقرات عديدة من كتابات. يستشهد حضرة بهاءهللا ب"البيان"موعود  حضرة الباب التي يبج 
قتباس فقرات فقط من ويثني على مقام "من يظهره هللا" وجالله وسموه وعظمته وسلطنته. يكفي ا

حضرة الباب التي أتى على ذكرها حضرة بهاءهللا في "الكتاب البديع". تجدر المالحظة بأن  كتابات
 حضرة الباب مليئة بعبارات مماثلة عن حضرة بهاءهللا: كتابات

 

"وقد كتبُت جوهرة في ذكره وهو أنه ال ُيشار بإشارتي وال بما ذكر في البيان... إنه أجل  
بإشارة خلقه وإنني أنا أول عبد قد آمنت به  ابدونه أو مستشير   امن أن يكون معروف  وأعلى 

وبآياته وأخذت من أبكار حدائق جنة عرفانه حدائق كلماته. بلى وعز ته هو الحق! ال إله إال  
 (3هو كل بأمره قائمون.")

 
هار نفسه سوى يت ضح من دراسة "الكتاب البديع" بأن ما كان لحضرة الباب هدف آخر من إظ

 إعداد أتباعه لمجيء حضرة بهاءهللا. هناك عدة فقرات ضمن

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

 

580 

 بشأن "من يظهره هللا". يصر ح في إحداها: امتين   احضرة الباب حيث يوث ق ألتباعه عهد   كتابات
 

"سبحانك اللهم فاشهد بأني بذلك الكتاب قد أخذُت عهد والية من تظهرن ه عن كل شيءٍّ قبل 
لت وإنك  عهد واليتي وكفى بك وبمن آمن بآياتك علي  شهداء وإنك أنت حسبي. عليك توك 

 (8.")اكنت على كل شيء حسيب  
 

"من يظهره هللا". بة نصوص تخص  "البيان"، أم كتاب الدورة البابية، وعالقته دع اهناك أيض   
 ح حضرة الباب:يصر  

 

 (9"جميع البيان ورقة من أوراق جن ته.") 
 

 وفي موقع آخر:
 

له إلى آخره مكمن جميع صفاتالبيان "  (4وخزانة ناره ونوره.") (1)همن أو 
 

ما في هذه الدنيا، بما في ذلك "البيان" نفسه،  القد حذ ر حضرة الباب أتباعه بأن ال يدعوا شيئ   
 ليحول بينهم وبين حضرة بهاءهللا. يصر ح بهذا الشان:

 

 (0غيب والشهود.")وما نزل فيه عن جوهر الوجود ومالك ال "ال يمنعكم البيان
 

 يؤكد في فقرة أخرى:
 

ما رفع البيان كخاتم في يدي وإني أنا خاتٌم في يدي   "ال تحتجبن  عن هللا بعد ظهوره فإن كل
من يظهره هللا جل  ذكره يقل ب كيف يشاء لما يشاء بما يشاء إنه لهو المهيمن 

 (49المتعال.")
 

بهاءهللا لهي أفضل عند هللا مما نزل على يعلن حضرة الباب بأن آية واحدة من آيات حضرة  
 :أنزل حضرة الباب ما يليمظاهر القبل. في موضع آخر 

 

 "إنك لو تلوت آية واحدة من آيات من يظهره هللا لكان ذلك أفضل من أن

                                                        

 حضرة بهاءهللا. )أ. ط.( (1)
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تحفظ البيان كله عن ظهر قلب ألن تلك اآلية الواحدة تنجيك في ذلك اليوم، ولكن البيان كله 
 (44لن ُينجيك.")

 

يشهد بعلو مقام حضرة بهاءهللا بإقراره بأنه، أي حضرة بهاءهللا، قادر على أن يهب النبو ة لمن 
 يشاء. فيما يلي كلمات حضرة الباب بهذا الصدد:

 

يوم ظهور من يظهره هللا  اليكونن أنبياء عند هللا... وإذ   ا"فإنه لو يجعل ما على األرض نبي  
من أول الذي ال أول له إلى آخر  اكان نبي   اله نبي  كل من على األرض عنده سواء فمن يجع

في كل العوالم  افذلك ما كان ولي   االذي ال آخر له ألن ذلك مما قد جعله هللا ومن يجعله ولي  
فإن ذلك مما قد جعله هللا ألن مشي ة هللا لن يظهر إال  بمشي ته وإرادة هللا لم يظهر إال  بإرادته 

 (48لمنيع.")وإنه لهو القادر المقتدر ا
 

"من يظهره هللا" إال  عن طريق بيصر ح حضرة الباب بأنه ال يمكن ألحد أن يعرف أو يؤمن 
 :كما يليمقياسه هو. يؤكد ذلك 

 

"وال تنظر إليه إال  بعينه فإن من ينظر إليه بعينه يدركه وإال  يحتجب. إن أردَت هللا ولقاءه 
 (45فأرده وانظر إليه.")

 

"من يظهره هللا"،  مجيءمباركة، يصر ح حضرة الباب بأن في وقت ال كتاباته ىحدإفي  
أتباعه ممن أنسوا بنفسهم  سينصعق الطوريون في سيناء ظهور هللا من شدة سنائه وبهائه. يحث  

ومعرفة، أن يمسكوا أقالمهم، عن كتابة الرسائل )العلمية أو الدنيوية( والكتب حين ظهور "من  اعلم  
أتباعه ويحذ رهم لئال يترددوا أو يتأخروا في معرفة حضرة بهاءهللا واالعتراف يظهره هللا". بل يحض  

 به:
  

 (41"اعرفوه بآياته فال يقاس عدم عرفانكم إياه بقدر احتجابكم في النار.") 
 

حق حضرة بهاءهللا في هذا وكثير غيره من الثناء والتمجيد الذي نزل من قلم حضرة الباب 
. لقد سبق لنا نقل بعض هذه الفقرات في المجلد األول حيث ُخصص  ن في "الكتاب البديع"مدو  

 (1).عفصل كامل لهذا الموضو 

                                                        

 .: "من يظهره هللا"44الفصل  (1)
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د ظهوره، ويعلن بعثته ويؤكد يبرهن حضرة بهاءهللا في "الكتاب البديع" على أحقية أمره، ويمج   
ف تصريحه الذي أعلنه في حديقة الرضوان بأنه لن يظهر مظهر إلهي بعده قبل مرور أل امجدد  

يصف هطول آيات هللا من غمام قلمه، ويدعو ميرزا مهدي إلى محضره ليشهد بنفسه  (1).ةسن
عدة أحداث بارزة وقعت إبان  اسرعة تنزيل كلمات هللا ووفرتها في هذا اليوم. يروي حضرته أيض  

إقامته ببغداد وأدرنة، يصف إخالص بعض أحبائه وتضحياتهم، يعرض بإسهاب ما تجر عه من 
د بعض كبائر  ايد ميرزا يحيى وكيف انتهى ذلك أخير   عذاب على إلى "الفصل األعظم"، ويعد 

كبرى جرائمه بهتك حرمة حضرة  وكذلكخطاياه، مثل أوامره بقتل عدد من البابيين البارزين 
 (2).بالبا
 

 خديجة بگم
 

يثني حضرة بهاءهللا في "الكتاب البديع" على فضائل كل من فاطمة بگم، والدة حضرة  
"خير النساء" وكتب على أحبائه بكليهما  اوزوجته، خديجة بگم، وعلو مقامهما، ملقب   (3)،بلباا

 توقيرهما واحترامهما.
زواجها بحضرته  تم  ابنة عم والدة حضرة الباب. كانت ، و نبيلةت خديجة بگم من ساللة انحدر  

نت من خالل نقاوة قلبها من االاقبل إعالن دعوته بعامين تقريب   عتراف بمقام زوجها المحبوب . تمك 
لة التي صارت تنبعث من شخص واليوأحقية أمره منذ أوائل أيام  ته. شهدت بنفسها لتلك القوة المحو 

األوائل وسلوكهم. يروي النبيل األعظم البابي دين الحضرة الباب، قوة قلبت حياة تالميذه وأبطال 
 :في تاريخه عن خديجة بگم ما يلي

                                                        

 .808انظر المجلد األول، الصفحة  (1)

 .881انظر المجلد األول، الصفحة  (2)

 لإلطالع على موجز عن سيرة حياتها الالمعة. ،485-488انظر المجلد األول، الصفحتين  (3)
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نت خالفا لوالدته قد اط لعت على جالل األمر في أوائل إشراقه وشعرت من أم ا حرم الباب فكا
ته. ولم يفق عليها أحد من جيلها في قوة العبادة وال في قوة اإليمان سوى  المبدأ بغزارة قو 
الطاهرة. وقد أعلمها الباب بمستقبل آالمه وكشف أمام عينيها أهمية تلك الحوادث التي 

ها أن ال تذيع هذا السر  إلى والدته ونصحها أن تصبر وتمتثل ستحصل في ذلك اليوم وأمر 
إلرادة هللا. وأوصاها بدعاء خاص كتبه بنفسه لها وأكد لها أن تالوته تزيل عنها جميع آالمها 

في وقت اضطرابك إقرئي هذا الدعاء قبل أن تنامي فسأظهر لك ’وتخفف متاعبها. وقال لها: 
ي نصحه فكلما اتجهت له في صلواتها لم يلبث نور ف اوكان صادق   ‘وأنفي عنك همومك.

 (43هدايته أن يضيء لها الطريق ويحل لها معضالتها.)
 

 أتباعه بين أشدأدركت خديجة بگم مقام حضرة بهاءهللا منذ األيام المبكرة لوروده بغداد، وبقيت 
 .اإخالص  

ي بخصوص حرم حضرة ضمن تواريخه، ما يل (1)،نكتب المرحوم الحاج ميرزا حبيب هللا أفنا 
 الباب:

 

 (2)،843... بعد ورود الجمال المبارك إلى بغداد بعث عدة ألواح، تحمل خاتمه الخاص، 
)ويعني بهاء( لجهات مختلفة في إيران. كانت هذه ُتسلم إلى أصحابها المعنيين بواسطة 

الباب. لم  حرم حضرة (3)،اأشخاص ُيوثق بأمانتهم. من بينها كان لوح نزل بحق الورقة العلي
بأمر حضرة بهاءهللا، ولذا فإن حرم  (4)نيكن في ذلك الوقت قد آمن أحد بعد من عائلة األفنا

 حضرة الباب لم

                                                        

 من أتباع حضرة بهاءهللا المخلصين. قام لفترة من الوقت بحراسة بيت حضرة الباب بشيراز. (1)

ل كلمةةهالقيمة العددية للحروف )ب،  (2) علةى التةوالي. بعةض ألةواح حضةرته  4، 3، 8"بهةاء" هةي  ، أ( التي تشةك 
 (.438موق عة بهذا النحو )

 في بعض ألواحه، خاطب حضرة بهاءهللا خديجة بگم بلقب "الورقة العليا". (3)

 .وأختها ذرية أخوال حضرة الباب وأخوا حرم حضرته (4)
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يكن لها من تثق به من بين المعارف المقربين. لهذا السبب اضطرت للحوار حول أمر هللا مع 
ان ابن أختها ويبلغ الثالثة الذي ك (1)،ااألفنان، آقا ميرزا آق حضرةوالد كاتب هذه المذكرات، 

 عشر من العمر.
بأمر هللا، أقر بحقيقته، وبلغ حماس  اعميق   ا... لشدة طهارة قلبها، تعلق آقا ميرزا آقا تعلق  

قلبه وافتتانه به بحيث لم يستطع كبح الرغبة في تبليغه، فانطلق في هذا السبيل بثبات 
 (48أخت حرم حضرة الباب.)بتبليغ والده... ثم والدته،  ال  وشجاعة. أفلح أو 

 

 .إلى عكاء، كل ف الشيخ سلمان بالسفر معها (2)معندما استدعى حضرة بهاءهللا منيرة خان
بشيراز. اتخذت ترتيبات لقضاء فترة قصيرة  افانطلقت المجموعة من إصفهان صوب بوشهر مرور  

ذي القعدة سنة في شيراز في منزل الحاج ميرزا سيد محمد، خال حضرة الباب. وصلت في شهر 
م( وحظيت بامتياز مالقاة حرم حضرة الباب عدة 4498شباط سنة  -)كانون الثاني  ه4844

 تها مع خديجة بگم:مقابال ىحدإمرات. فيما يلي جزء من مذكرات منيرة خانم بخصوص 
 

من ذكرياتها عن حضرة الباب، وتشر فها  احرم حضرة الباب أن تروي لي طرف   ... سألتُ 
ر كل تفاصيل ذلك لكنني : ’قالتاجها من حضرته. فحضره وزو مب إني ال أستطيع أن أتذك 

 سأقص عليك ما بقي بذاكرتي...
]ابنة الرسول محمد، رأيت ذات ليلة في حلمي فاطمة الزهراء  (3).تكنا ثالث أخوا’

 وقد جاءت إلى بيتنا كخاطبة تطلبوأشرف نساء اإلسالم[ 

                                                        

ةه الحةاج كان آقا ميرزا آقا من أفراد عائلةة األفنةان البةارزين. بتةأثير و  (1) خةال حضةرة  سةيد محمةد،التشةجيع منةه توج 
حضةرة بهةاءهللا  حضةرة بهةاءهللا. قةدم خةدمات جليلةة متميةزة ألمةر هللا. منحةه تشةر ف بمحضةرالباب، إلى بغداد و 

 وذريته امتياز خدمة بيت حضرة الباب في شيراز. سنعرض له مرة أخرى في مجلدات قادمة. )أ. ط.(

 .899-895ة عبدالبهاء. انظر الصفحات أصبحت منيرة خانم حرم حضر  (2)

إحداهن كانت أخت غير شقيقة وهي التي تزوجت الحاج ميرزا سيد علي، خال حضرة الباب الةذي استشةهد فةي  (3)
 طهران. )أ. ط.(
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مت بعد ذلك نحوي وأنا[ إليها  أخواتيذهبنا ]إحدانا للزواج.  (1)دي بمنتهى الفرح واالبتهاج. تقد 
وقب لت جبيني. أدركت في حلمي بأنها قد اختارتني. استيقظت في الصباح في نشوٍة وسعادٍة 

بمنامي. في عصر اليوم نفسه، جاءتنا  اكبرى، لكنني شعرت بخجٍل وتردٍد في أن أفاتح أحد  
أختي الستقبالها. سبحان هللا! كما رأيت في حلمي، والدة حضرة الباب في زيارة. هرعت مع 

ا أختي الكبرى فقالت لي:  تقدمت نحوي وقب لت جبيني وعانقتني. بعد ذلك انصرفت عائدة. أم 
، [‘‘من ابنها]إن والدة حضرة الباب قد جاءت بني ة خطبتك وهي راغبة بطلب يدك للزواج ’’

قصصت حلمي وعب رت عن سرور قلبي  عند ذلك ‘‘.هذه بشرى وسعادة عظيمة لي’’فأجبت: 
 بما كان لذلك من مغزى ومعنى.

هب حضرة الباب وذ (2)ةللخطوب امضت بضعة أيام... أرسلوا بعض الهدايا الرمزية تأكيد  ’
حضرته كانت ابنة عمي، لكنني كنت أكن لها  خاله إلى بوشهر للتجارة. ولو أن أم  برفقة 
ر كم طال سفر حضرة عظيمين بسبب المنام  اوتقدير   ااحترام   الذي رأيته. ال أستطيع أن أتذك 
 الباب.
ها ت وكأنبد. هليلة بأني كنت في محضر  في بوشهر، حلمتُ حضرة الباب عندما كان ’

ها بآيات قرآنية... وكان يشع نفسه طرافعباءة خضراء ُطرزت أ ا. رأيت حضرته البس  ناليلة زفاف
تيقنت  ذلك المنامبتهاج بحيث صحوت من النوم. بعد ة غمرني فرح وائتلك الهي. لما رأيته بانور  

 ا. شغف قلبي بحبه، إال  أنني لم أبح بمشاعري ألحد. أخير  امميز   اشخص   كانبأن حضرة الباب 
 رجع من بوشهر وقام خاله بترتيبات الزفاف.

                                                        

 جةةرى العةةرف فةةي تلةةك األيةةام أن تقةةوم والةةدة الرجةةل الةةذي ينةةوي الةةزواج، أو أخواتةةه أو قريباتةةه باالتصةةال بوالةةدي   (1)
 ة لطلب يدها. عند عقد االتفاق، يتم إخبار البنت ويتم الزواج فيما بعد. )أ. ط.(عنيالمالبنت 

. كما أنه لم يكن مةن الالئةق والمقبةول بالنسةبة لرجةل مخطةوب المةرأة أن يجتمةع اعائلي   اكانت الخطوبة وقتها أمر   (2)
لةزواج. لكةن بالنسةبة لمةن تربطهمةا في أي حال أن يةرى وجةه خطيبتةه حتةى ا ابها قبل زواجهما. بل لم يكن جائز  

 . )أ. ط.(اصلة قرابة عائلية فإنهما بطبيعة الحال يكونان قد شاهدا بعضهما البعض مسبق  
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دنيوية. فقد انجذب قلبي كلية المال اآلفكار و األعقب الزواج تالشت عن ذهني كل ’
أكثر بأنه، من خالل كلماته وسلوكه ونبله وسموه ووقاره،  ارة الباب. إذ صار جلي  لشخص حض

القائم الموعود. في معظم  أن يكون غير عادي. لكنه لم يخطر قط ببالي  امتميز   اكان شخص  
بالصالة وقراءة اآليات... وكعادة التجار، كان يطلب، في كل مساء،  ال  أوقاته كان مشغو 

. لكنني الحظت بأنها لم تكن أوراق العمل. الخاصة به ودفاتر الحسابات عملال أوراقإحضار 
 شعوبعن ماهية تلك األوراق. تفضل مرة قائاُل: "إنه كتاب حساب كل  افكنت أسأله أحيان  

العالم". إن صادف حضور ضيف فجأة، كان يغشي األوراق بوشاح. أم ا أقرباؤه، كأخواله 
شخصه وسموه. استمروا يبدون له منتهى االحترام والتوقير  وخاالته فكانوا كلهم واعين لرفعة

م(. تلك 4411أيار سنة  88) ه4889حتى الليلة القدرية في الخامس من جمادى األولى سنة 
حضر حضرة الباب مالورود في  (1)،يباب الباب، المال  حسين البشروئالليلة التي ُقدر ل

كان حضرة الباب قد أشار لقرب حضور و . اق  ح واالعتراف بأحقية أمره. كانت ليلة تاريخية
. أم ا أنا فكنت متلهفة لسماع كلماته وفي منتهى الشوق  ناربدا وكأنه على ضيف عزيز عليه. 

المباركة لكنه طلب مني الذهاب إلى فراشي. ورغم بقائي ساهرة تلك الليلة دون أن تغمض لي 
ب في مخالفته. كنت أسمع صوته عين، إال  أني استجبت لطلبه والتزمت فراشي إذ لم أرغ

طوال الليل حتى الصباح وهو يتحاور مع باب الباب. كان يتلو آيات هللا ويستنتج األدلة 
والبراهين. بعد ذلك صرت أالحظ في كل يوم قدوم ضيف جديد ويدخل حضرة الباب معه في 

 حديث مماثل.
مكن من تحم ل الحديث تلك األيام، فلن أت فيإذا حاولت أن أصف المعاناة واالضطهاد ’

 عنها، كما أنك لن تتمكن من الثبات والجلد الستماعها...
في ذات ليلة، استيقظت حوالي منتصف الليل ألجد بأن... رئيس الشرطة، عبد الحميد، ’

 قد دخل البيت من السطح مع بعض رجاله، ودون 

                                                        

 أول المؤمنين في الدورة البابية. )أ. ط.( (1)
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 (49‘)ره بعدها...حضملم أتشرف ب (1).هحضرة الباب مع خذإبداء أية أسباب أو تبريرات، أ
 

نت حرم حضرة الباب من إطالة بقائها. لكن الشيخ  تروي منيرة خانم في مذكراتها كيف تمك 
 تنقله إلى عكاء ضمن القافلة التي كانت سلمان كان قد تسل م تعليمات من حضرة بهاءهللا بالتوج  

 الحجاج المسلمين إلى مكة، ولم يكن هناك متسع من الوقت لذلك.
 

لي رجاء أن تتوسلوا للجمال المبارك أن يحقق لي ’عناها، قالت حرم حضرة الباب: بعد أن ود  
البيت المبارك بالزواج من أحد أفنان أسرة حضرة  (2)ترغبتين. األولى السماح إلحدى ورقا

. واألخرى أن يأذن لي بالفوز امشهود   اظاهر   االباب، لترتبط السدرتان المباركتان ارتباط  
حضر حضرة بهاءهللا، أبلغت تلك الرسالة، فاستجاب حضرته في متشر فت ب عندما‘ بمحضره.

 (44ها.)يالحال لرغبت
 

سيد الأم ا الشخص الذي كانت تعنيه حرم حضرة الباب في أمنية المصاهرة تلك فهو الحاج 
علي أفنان، ابن أخيها، األفنان األكبر، الحاج ميرزا سيد حسن. وفعال لب ى حضرة بهاءهللا رغبة 

 (3).سيد علي بفروغية خانم، ابنة حضرة بهاءهللاالرم حضرة الباب، إذ تم زواج الحاج ح
 (4).، فقد حالت الظروف دون فوز حرم حضرة الباب بمحضر حضرة بهاءهللاثانيةأم ا رغبتها ال 

 كان ذلك ضربة شديدة لها ال سبيل لتخفيفها أو نسيانها. وقد

                                                        

 لمزيد من المعلومات راجع كتاب "مطالع األنوار". )أ. ط.( (1)

 دة هنا إحدى بنات حضرته. )أ. ط.(اإلناث من عائلة حضرة بهاءهللا. المقصو  (2)

أصبحا من الناقضين في دورة حضرة عبدالبهاء. لكن أمنيةات حةرم حضةرة البةاب تحققةت فةي زواج ميةرزا هةادي  (3)
 أفنان وضيائية خانم، ابنة حضرة عبدالبهاء، وهما والدي  حضرة شوقي أفندي.

بهةاءهللا،  مةدى توقهةا لزيةارة حضةرة اي عةرف جيةد  تةه، حةرم حضةرة البةاب، التةسيد علةي قةد وعةد عم  الكان الحاج  (4)
كمةةا علةةم اسةةتحالة تحقيقةةه لةةذلك الةةزواج بمحةةض مجهةةوده ولياقتةةه، كةةان قةةد وعةةدها إن هةةي أفلحةةت فةةي تحقةةةق 

 المصاهرة، باصطحابها إلى عكاء. لكنه لم يوِف بوعده.
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. فسرعان ما قضى عليها الحزن والكمد، اخطير   اتها تأثر  بأنها حزنت وبكت لدرجة تأثرت صحُروي 
تشرين الثاني سنة  44) ه4800ذي القعدة سنة  80وتوفيت في خالل بضعة أشهر عشية 

ضرة الباب توفيت هي م(. من غرائب القدر أن خادمتها )فضة( التي الزمتها منذ أيام ح4448
 .نفسها الليلة األخرى في

كما  ،حقها لوح زيارة خاصفي أنزل و لباب الحزن لحضرة بهاءهللا. جلب نبأ وفاة حرم حضرة ا
من الشعر لغرض نقشه على شاهد قبرها. وكان حضرته قد أنزل، أثناء حياتها،  ابيت   فيما بعد أل ف

 حقها.في عدة ألواح 
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صفحة خالية
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 ﴿44 ﴾ 
 

 "سورة الغصن"
 

ت باللغة العربية بحق  ميرزا علي ة التي نزلت في أدرنة "سورة الغصن". نزلمن األلواح الهام
 ارضا المستوفي، من أهالي خراسان. كان هذا المؤمن يحمل لقب "مستشار الدولة". شغل منصب  

 ولم يكن مبل غه سوى  في الدوائر الحكومية في إقليم خراسان حيث تمت ع بنفوذ عظيم هناك. امرموق  
 في مشهد.الذي بل غه أمر هللا  (1)نالمال  حسي

 ارزا علي رضا في عداد المؤمنين المخلصين، ورغم مكانته ورتبته لم يكن ليتردد أبد  أصبح مي
في مساعدة األحباء متى ألم ت بهم المصاعب، لم يفتأ يعين الفقراء والمستضعفين المقهورين منهم. 

ز للخيل والمال للمال  حسين و و  ه عندما غادروا مشهد صوب أصحابكان هو المصدر الرئيس المجه 
، بتبليغ ألمر هللا نجح بمعونة المال  صادق الخراساني، المبل غ الشهير (2).ىندران في مهمة عظمماز 

. عندما امخلص   اميرزا محمد رضا، مؤتمن السلطنة، الذي أصبح مؤمن   وهو اله يصغره سن  أخ 
ا يثير االهتمام أن حضرة بهاءهللا يع ل ق في تقاعد ميرزا علي رضا، خلفه هذا األخ في منصبه. مم 

 بنفسه. اعجيب   ابأن فيها شبه   ال  أحد األلواح على صورة شمسية لمؤتمن السلطنة، متفض
مقام حضرة عبدالبهاء. يشير فيها عن كشف الالموضوع الرئيس في "سورة الغصن" هو 

 "،هذا الهيكل المقدس األبهى"، "وديعة هللالحضرته بعبارات مثل "

                                                        

 أول حواريي حضرة الباب. (1)
 راجع "مطالع األنوار". (2)
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"، الفضننل األعظنننم، "المتعنننالي المبننارك العزيننز المنيننع"الصنننع "، "غصننن األمننر"، "غصننن القنندس"
 عبدالبهاء: حق حضرةفي ( هذا ويضيف حضرة بهاءهللا البيان الهام التالي 4".)نعمته األتم  "
 

لمن استظل  في ظله وكان من الراقدين... إن الذين هم منعوا أنفسهم عن ظل الغصن  اهنيئ  "
 (8)(1)"ن.الكيأولئك تاهوا في العراء... وكانوا من اله

 

 اإن هذه األوصاف العليا التي تحكي عن مقام المولى قد مه دت لتعيينه فيما بعد بعكاء مركز  
ا ثناء . أم  ي"كتاب عهد"لكلماته كما ورد في نص "الكتاب األقدس" و اعهد حضرة بهاءهللا ومبي ن  ل

حضرة بهاءهللا. بل حتى حضرة عبدالبهاء وتمجيده على هذا النحو فلم يكن مفاجأة ألي من أتباع 
أعداء حضرته اعترفوا بعظمة حضرة عبدالبهاء وعلو خلقه. مثال ذلك هو أن ميرزا أحمد الكرماني، 

اء الذي وصمه حضرة بهاءهللا هللا أحد أعداء أمر  "نذير الشر"، وأشار لمنكراته في "الكتاب باأللد 
رة بهاءهللا حجة أو برهان واحد يمكنه األقدس"، كان مرة قد أعلن من فوق المنبر بأنه لو كان لحض

 (2)ي.كعباس أفند اأن يستدل  به على صحة دعواه، فذلك هو أنه أنجب ابن  
فمنذ طفولته أظهر حضرة عبدالبهاء مزايا بارزة من اإليمان والفضيلة. لم يتعلم في المدارس 

فقد  (3)ه،لده واالعتراف بفي التاسعة من عمره، إضافة لعرفان مقام واو إال  لفترة قصيرة في طهران. 
. ففي بغداد، ولم ا يزال في أوائل فقهاءأبدى من سعة المعرفة وعمق الفهم ما فاق به العلماء وال

وينصتون  برفقته ستمتعون ي اسني شبابه، كان حضرة عبدالبهاء يجالس الفقهاء المحب ين. كانوا دوم  
 مة وردت في إحدىله إذا تكلم. حدث أن ذكر أحد منهم في أثناء النقاش كل

                                                        

ةة453ضةةمن كتةاب "نظةام بهةاءهللا العةةالمي"، الصةفحة  ليزيةةگباإلناللةوح ونشةر رجم جةزء مةن هةةذا تة (1)  ا. انظةر أيض 
 .418-414"ظهور حضرة بهاءهللا"، المجلد األول، الصفحتين 

 حضرة عبدالبهاء. (2)

 .41انظر الصفحة  (3)
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باعتبارها عربية، في حين هي فارسية. أجمع رأي الفقهاء بأن  (1)نمؤلفات الحاج ميرزا كريم خا
بأن الحاج ميرزا كريم خان، رغم كونه  اذلك كان خطأ من جانبه. لكن حضرة عبدالبهاء عل ق مبين  

 حاجنصاف في القول بأن الاإل -أي لحضرة عبدالبهاء-لدين حضرة الباب، إال  أنه ينبغي له  اعدو  
وا على رأيهم حتى عرض  الم يكن مخطئ   في هذه الحالة بالذات. لم يقتنع العلماء بذلك وأصر 

 ال  حضرة عبدالبهاء عليهم أن يرجعوا إلى المعجم وسرعان ما اكتشفوا، لشدة عجبهم، بأنها كانت فع
 كلمة عربية.

ان العراق، من حضرة بهاءهللا أن يفسر وفي بغداد كان أن التمس علي شوكت باشا، أحد أعي
الضوء على عالقة هللا واإلنسان وكشف الغاية يلقي  يله المعاني والمفاهيم الباطنية لحديث إسالم

 امخفي   امن الخليقة. في الحديث المذكور ينطق الحق بضمير المتكلم مباشرة ويقول: "كنت كنز  
 فأحببت أن أُعرف فخلقت الخلق لكي ُأعرف".

تفسير لهذا  ةباكتب ، الذي كان في سن المراهقة،حضرة عبدالبهاء إلىحضرة بهاءهللا ز أوع
من المعرفة  واسعة اآفاق  بالغ العمق انبهر له الباشا وفتح لبصيرته  ال  مطو   اتعليق   بالحديث. فكت

. على أثر ذلك أصبح الباشا من المعجبين المتحمسين للمولى. لم يقتصر األمر على دراكواإل
اه علي عجاب إ  إلى كل  شخص بشكل عام شوكت باشا العميق بتفسير حضرة عبدالبهاء، بل تعد 

ر له اإلطالع على ذلك الشرح المستنير واستحوذ عليه اإلعجاب والتأثر العميق وصار واعي    اقد 
ه على شخص أراد البراهين على أحقية  بمدى علم حضرة عبدالبهاء وحكمته غير العادية. في رد 

، بأن احضرة بهاءهللا، قال ذات مرة الحاج السيد جواد الكربالئي الشهير، الذي أشرنا إليه سابق  دعوة 
عالمة واحدة لصدق دعوته وصحة أمره، والتي ال مرية فيها، هي أن ابنه حضرة عبدالبهاء، كان 

 لموضوع.من الضوء على ا اكهذا يلقي كثير   ارائع   اقد أل ف، وهو ما يزال في سن المراهقة، بحث  

                                                        

 .1انظر المجلد األول، الملحق رقم  (1)
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من بين الكثير من الشخصيات المرموقة الذين انجذبوا بصفة خاصة لحضرة عبدالبهاء 
 :اآلتي واعترفوا بعظمته كان خورشيد باشا، حاكم أدرنة. كتب حضرة شوقي أفندي

 

وهو )حضرة عبدالبهاء( الذي أثارت أحاديثه ومناقشاته مع علماء بغداد في بادئ األمر 
وبعلمه بصورة أخذت تزداد كلما اتسعت دائرة أصدقائه ومحبيه فيما  اإلعجاب الكامل بشخصه

بعد في أدرنة ثم في عكاء. وهو الذي تأثر به خورشيد باشا المهذب، حاكم أدرنة، لدرجة أنه 
عليه مع عدد من علماء تلك  اأفاض في مدحه والثناء عليه حين كان حضرة عبدالبهاء ضيف  

تصرة مدهشة إلى بواطن مشكلة حيرت عقول العلماء المدينة البارزين فنفذ بصورة مخ
على غياب ذلك  اجعله بعد ذلك ال يطيق صبر   االحاضرين، األمر الذي أث ر في الباشا تأثير  

 (5الفتى عن أمثال تلك المجالس.)
 

لقد تحم ل حضرة عبدالبهاء أعباء مسؤوليات عديدة منذ طفولته. كان ابن عشر سنوات عندما 
غياب حضرة بهاءهللا أخذ على عاتقه، في هذا  سنتي  ي جبال السليمانية. خالل والده ف كفاعت

لنبيل لورغم مرارة عذاب فراق والده، عبء إدارة شؤون العائلة. في وقت الحق ذكر  غض  العمر ال
ا يزال في طفولته. )األعظم(  نصيبه من العذاب  وقد تحم لبأنه أحس  وقتها بالشيخوخة ولم 

نزل على والده خالل أربعين سنة من واليته، وزيادة على ذلك عبر سنوات واليته والحرمان الذي أ
 هو.

إحدى نواحي حياة حضرة عبدالبهاء بوضوح من خالل بياناته التي أدلى بها يمكن استجالء 
ث إلى 4045اريس عام پحول صحته. مثال ُبعيد حلوله ب عن ذلك.  أصحابهم عندما مرض، تحد 

ن رهن سنن الطبيعة، بل تحت مشيئة العناية اإللهية. صر ح بأن وراء مرضه أكد بأن حياته لم تك
اريس حكمة. فلوال مرضه لما كان ينوي البقاء فيها أكثر من شهر واحد. لكنه بسبب المرض پب

اريس ندرك أن خالل مدة إقامته پتعي ن عليه البقاء قرابة أربعة شهور. عندما نستطلع أنشطته في 
له بمالقاة عدة شخصيات بارزة ورجال سياسة من الشرق ممن سمعوا عنه هذه سنحت الفرصة 

 من نورانيته الروحية وخشعوا اوقصدوا زيارته للتعر ف عليه، لمسوا قبس  
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أمام قوة كلماته وسحر خلقه. من بين أولئك كان األمير المتغطرس مسعود ميرزا، ِظل السلطان، 
الذي تم  في عهده الحكم بإعدام األخوين  اهان سابق  االبن األكبر لناصر الدين شاه، وحاكم إصف

 الالمعين "سلطان الشهداء" و"محبوب الشهداء".
اريس أن حياته لم تكن تحت پفي حديثه عن مرضه، أخبر حضرة عبدالبهاء أصحابه في 

 إرادة هللا. روى باألسباب الطبيعية، بل بسيطرة قوانين الطبيعة. وأن المرض الذي ألم  به لم يكن 
 اقصة مرضه عندما كان في السابعة من العمر، وأصيب بالتدر ن )السل( واعتُبرت حالته ميؤوس  

ل رسِ ، ألُ اان سليم  كانت وراء ذلك المرض. فيما بعد تجل ت الحكمة منه. فلو ك منها. لكن يد هللا
في  في مازندران، بينما بسبب مرضه تعي ن عليه البقاءفي موطن أسالف حضرة بهاءهللا ليعيش 

رحل برفقته إلى بغداد. ي امولد بعثته السماوية، وأخير   فيشهدسجن حضرة بهاءهللا، وقت طهران إلى 
 إذ أجمعوا على أن ال شفاء لحالته، استعاد كامل صحته. ،لرأي األطباء وتوق عهم افجأة وخالف   ثم

ل إحدى أكثر معالم حيات . فقد اهما سحر  إن العالقة بين حضرة بهاءهللا وحضرة عبدالبهاء تشك 
عرف حضرة عبدالبهاء مقام والده بكيفية تامة بحيث أبدى له طوال حياته منتهى التواضع والتوقير. 

عالقة األبوة والبنوة العائلية أن يكون لها أي  تأثير في  احرص كل  الحرص على أال  يدع مطلق  
البصيرة لعرفان المقام الحقيقي موقفه واعتباره. ما من أحد في هذه الدورة قد كان له من األهلية و 

لمواله كما كان لحضرة عبدالبهاء، ولهذا السبب استطاع أن ُيظهر الدرجة القصوى من نكران الذات 
 بالنسبة لحضرته. اصرف   اتجاه حضرة بهاءهللا وأن يعتبر نفسه عدم  

ر على ذلك: كل ما قصد حضرة عبدالبهاء زيارة محضر والده في قص اواحد   ال  لنضرب مث
 رتجل. لكنه حالما يرى القصر عن ُبعد، كان يحمارعلى  االبهجة خارج عكاء، اعتاد الذهاب راكب  

عن تواضعه واحترامه. ذلك ألنه كان يجسد العبودية الحق ة لحضرة بهاءهللا، والعبد ال ُيقبل  اتعبير  
ه تالميذبهاءهللا و . لم يبد التواضع فقط لحضرة بهاءهللا، بل عل م أصحاب حضرة اعلى مواله راكب  

كان حضرة عبدالبهاء  زوارفي نكران الذات والعبودية لدى عتبة والده. عند وصول ال ابمثاله دروس  
 هو الذي
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هم من كل ناحية لتلك اللحظة المجيدة حينما يدخلون إلى محضر موالهم. بل كان يرت ب حتى أيهي
 .حضرهمألبستهم ويساعدهم على أن يتحل وا بنكران الذات في 

محبته وعنايته الخاصة على حضرة عبدالبهاء.  امن الناحية األخرى، أغدق حضرة بهاءهللا دوم  
سامية عليا. في الحقيقة لم  افباإلضافة إلطرائه وتمجيده لشخص حضرة عبدالبهاء، منحه ألقاب  

 اشوق  و  ايبدي ابتهاج  كان حضرة بهاءهللا  ال  . مثايعرف وله حضرة بهاءهللا لحضرة عبدالبهاء حدود  
حضره المبارك في قصر البهجة. كان مكل ما قدم األخير لزيارة  ابنه المحبوب الستقبال اترقب  

اآلخرين والذكور من أفراد العائلة الستقباله  -إخوة حضرة عبدالبهاء-ما يرسل أبناءه  احضرته غالب  
 االقصر، بينما أحيان   لقدومه ولمرافقته إلى اعلى بعد مسافة من القصر، كحاشية استقبال انتظار  

كان حضرة بهاءهللا نفسه يقف في شرفة القصر ليشاهد مجيئه، وما أكثر المناسبات التي كان 
ويطري على جمال طلعته ومتانة شخصيته. وهو يمشي حضرته يشير إلى جالل حضرة عبدالبهاء 

هر للمولى وذلك لكي ألن يكبت حبه وشوقه في الظا ا! فقد اضطر حضرة بهاءهللا أحيان  الكن وا أسف  
 سدهم وغيرتهم.الخالين من الصفات الروحانية من خالل حإخوته وبقية أفراد عائلته  غضبال ي

تميزت حياة حضرة عبدالبهاء بفضائله وكماالته. ال حاجة للولوج في تفاصيل هذه الناحية 
ة، وأشادوا براقعبارات . فقد أثنى عليه العديد من الكت اب، من الشرق والغرب، باعالمي  ترف بها معال

روحه بضياء ظهور حضرة بهاءهللا، ذلك الظهور استنارت بنبل خلقه وشهدوا بصفاته الملكوتية. 
، بحيث أصبح مرآة كاملة تنعكس فيها أنوار دين والده على تلقاه من والده نيابة عن البشريةالذي 

 كافة البشر وتبدي لناظرهم الخصال الالمعة للبهائي الكامل.
ا إلحدى عطايا هللا الفريدة أن تلط ف حضرة بهاءهللا على اإلنسانية ليس فقط بظهوره في إنه

في هذه الدورة.  افريد   اهذا العصر بل بهبة ال تثمن في شخص حضرة عبدالبهاء الذي يشغل مقام  
في حين لم يقلَّد مقام مظهر إلهي لكن حضرة بهاءهللا قد أسبغ عليه من علو السلطة ما يجعل 

 لماته شرعية مماثلة لتلك المنسوبة لكل من حضرة بهاءهللا وحضرة الباب.لك
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اختلف المؤمنون بشأن مقام حضرة بقليل حضرة بهاءهللا عن هذا العالم  وبعد صعود
وهو اعتقاد يناقض الحقائق األساسية -لحضرة بهاءهللا في هويته  اعبدالبهاء. فاعتبره بعضهم شريك  

بأنه  ا. لقد أوضح حضرة عبدالبهاء مقامه في عدة ألواح. شرح ذلك مبين  التي يقوم عليها أمر هللا
ر كلماته، إال  أنه يرى نفسه خادم   لدى  ال  ذلي امع كونه مركز ميثاق حضرة بهاءهللا المعي ن ومفس 

 عتبة حضرة بهاءهللا. فيما يلي بيان من أحد ألواحه:
 

يدة واليقين الذي يشترك فيه أهل الملكوت "هذا يقيني وجوهر عقيدتي الواضح المبين، وهي العق
األبهى، أن حضرة الجمال المبارك هو شمس الحقيقة، ونوره نور الحقيقة، وأن حضرة الباب 

شمس الحقيقة، ونوره نور الحقيقة... إن مقامي هو مقام العبودية التامة، العبودية  اهو أيض  
أنا  ة المنزلة التي ال تقبل التأويل بأي وجه...البحتة، العبودية الثابتة المستمرة الظاهرة، العبودي

 (1المبي ن لكلمات هللا وهذا بياني.")
 

، رسالة سأل فيها حضرة اكتب الحاج ميرزا حيدر علي مرة، وهو الذي أشرنا إليه سابق  
عبدالبهاء تفسير مغزى بيانات حضرة بهاءهللا في "سورة الغصن" وألواح أخرى بضمنها بعض أبيات 

"المثنوي" بخصوص المقام السامي للغصن. أجابه حضرة عبدالبهاء بلوح أعلن فيه  من قصيدة
 هللا بأن يغرقه في بحر العبودية. بعد ذلك صر ح بهذا البيان: ال  بمنتهى البالغة مقام عبوديته سائ

 

"إنه بمقتضى الكتاب األقدس وكتاب العهد فأنا المبي ن لكلمات هللا... من حاد عن هذا التفسير 
إنه يكون فريسة وهمه... إني أؤكد أن المعنى الحقيقي والمضمون الصحيح والسر  المستسر ف

هو عبوديتي للعتبات المقدسة للجمال األبهى، وفنائي التام وعدمي  (1)تلهذه اآليات والكلما
البحت. هذا هو تاجي الالمع وطرازي الثمين، وبهذا أفتخر في ملكوت األرض والسماء، وبه 

 (3محفل األصفياء.")أفتخر في 

                                                        

د مقام حضرة عبدالبهاء. )أ. ط.( الغصن" و"المثنوي" اآليات النازلة في "سورة (1)  التي تمج 
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 كتب حضرة شوقي أفندي بشأن مقام المولى ما يلي:
 

عن المقام الذي تبوأه مظهر  ايختلف أساس   ابه، ويتبوأ مقام   اخاص   ا... ومع أنه يشغل محيط  "
ن معهما ظالدين البهائي ومبش   ذي  ال  ره، فإنه بقوة الميثاق الذي أعطي له من لدن بهاءهللا ُيكو 

لهذا الدين، يمتد بما ال شبيه له في تاريخ العالم الروحي. وهو، باالتحاد معهما، ثالث ُشعٍب 
 (8)"يهيمن على مصير هذا الدين اإللهي الناشئ لدورة ال تقل عن ألف سنة.

 

وقبل كل شيء، مركز وقطب عهد بهاءهللا المحيط  ال  ، ويعتبر أو ا"إنه كما يجب أن يظل دائم  
اقه األمنع، ومرآة نوره الالمعة، والمثل الكامل لتعاليمه، والمبي ن الذي ال شبيه له، ومحور ميث

المعصوم، ورمز كل فكرٍة بهائيٍة، ومظهر كل فضيلٍة بهائيٍة، وهو الغصن األعظم المنشعب 
من األصل القديم، وعماد شريعة هللا، والكائن الذي )تطوف حوله كل األسماء( ومصدر 

عظم، وقمر مركز دوحة هذا الدور األقدس، وغير ذلك من الوحدة اإلنسانية، ورمز السالم األ
النعوت واألوصاف التي تثبت مبانيها، وتتحقق معانيها، وتعلو آثارها، وتتمثل بأجلى مظاهرها 

وهو فوق كل هذه النعوت )سر  هللا( وهو النعت الذي  -عبدالبهاء-في هذا االسم العظيم 
نعت ال يجعلنا بأي حال نعزو إليه مقام النبو ة، فإنه يحمل له، وبينما هذا ال ااختاره بهاءهللا لقب  

كيف أن التناقض الكائن بين خصائص الطبيعة البشرية وبين مميزات -في ذاته حقيقة هي 
المثل األعلى لإلنسان في الفضل والكمال قد اتحد وبلغ كمال االتفاق في شخص 

 (9عبدالبهاء.")
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 ﴿40 ﴾ 
  

 ةرحيل حضرة بهاءهللا عن أدرن

 
 

فرض الذين صمموا على أعداء حضرة بهاءهللا  ازداد زخم نشاطاتم 4484في أوائل عام  
 -تقارب خمس سنوات-عليه. في أثناء ذلك كان الستار يتحرك ليختم فترة  تشديدأقصى إجراءات ال

عنفوان ب تلك الفترة . تميزتاكانت أبهى، وبنفس الوقت أشد فترات والية حضرة بهاءهللا اضطراب  
ل الخائنين إلى شطر الشيطان، ووقوف يةتحدملنشاط، واالمتحان واالفتتان، واألحداث الا ، وتحو 

األبطال وثباتهم في وجه الخائنين، ولكنها فوق كل ذلك كانت قد شهدت انهمار الفيض الجبار 
ام العالم   .مجتمعينلوحي هللا وإعالن رسالته إلى رؤساء وحك 

هاءهللا في هذه الفترة لهي من الكثرة بحيث ال يسع المراقب إن األلواح التي أنزلها حضرة ب
حول أشهر ما نزل منها في أدرنة،  ال  المحايد إال  العجب حيال مجرد حجمها. لو أردنا الكتابة مفص

ع هذا الكتاب إلى عدة مجلدات. وعليه فإن كل ما يمكننا عمله في هذه  فإن ذلك سيتطلب توس 
الصيام، "لوح  ت: "سورة البيان"، مناجاشهرةبين األلواح األكثر الظروف هو تسجيل القليل من 

"سورة الهجر"، "سورة القلم"، "سورة القميص"، "سورة األحزان"  الُتقى"، "لوح الرضوان"، "لوح النقطة"،
 و"رضوان اإلقرار".

لم ، وإعالن رسالة حضرة بهاءهللا إلى رؤساء العاالعديدةهامة اللواح األكان من شأن نزول  
ما جعل السلطات في اآلستانة، بحلول  سطوةمن الغلبة وال اقدر  وملوكه أن أضفى على أمر هللا 

استسلمت الحكومة العثمانية بتأثير حملة  اته. أخير  در م، تخشى ارتفاع صيته وق4484صيف 
لة وال لى ات التي قام بها السيد محمد وشريكه آقا جان، إضافة إمفترياإلشاعات والتقارير المهو 

 من االلتماسات اإلضافية

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

 

544 

قررت إبعاد صاحب هذا الدين النشط القوي من فالباب العالي،  إلىقبل مشير الدولة، سفير إيران، 
ه في سجن ناء معزول.  البالد وزج 

 ممن الشخصيات البارزة من بينه اعدد   الواردة بأننباء األمن فقد ذعرت السلطات في اآلستانة  
انضموا إلى دائرة المعجبين المتحمسين لحضرة بهاءهللا، وباتوا  قدنة، خورشيد باشا، حاكم أدر 

على علم بأن قناصل الحكومات  ت السلطاتيليق بملك. كان ال  يترددون على بيته مبدين له تبجي
 ام  ما تحدثوا عن عظمته. من جهة أخرى ازداد الوضع تأز   اوا إليه وغالب  انجذبقد  ااألجنبية أيض  

ى بفؤاد باشا، وزير الخارجيةبحركة الزوار ا ، التركي لواردين إلى أدرنة والمغادرين منها. كل  هذا أد 
م على أثرها تقارير مبالغ   فيها حول وضع الطائفة وأنشطتها.  األن يقوم بزيارة تفتيش في أدرنة وقد 

عالوة على ذلك فإن بعض أصحاب السلطة قد وقع بحوزتهم عدد من كتابات حضرة بهاءهللا، 
 ه.صحابعوا ادعاءاته المذهلة. اجتمعت كل هذه العوامل الهامة لتقرير مصير حضرة بهاءهللا وأوو 

أما أولئك الذين اشتركوا بمسؤولية النفي األخير لحضرة بهاءهللا فكانوا رئيس الوزراء عالي 
 باشا، ووزير الخارجية فؤاد باشا، وسفير إيران، الحاج ميرزا حسين خان )مشير الدولة(. عمل

نفي حضرة بهاءهللا إلى عكاء لجهودهم  نجحوا فيهؤالء الثالثة بترابط وثيق فيما بينهم حتى 
أ حضرة بهاءهللا بقرب نب  توإصدار حكم بسجنه مدى الحياة بين جدران مدينة السجن تلك. هذا وقد 

 لهم، وسوف نعرض لمصيرهما فيافعأل اعقاب  هللا يد  علىكل من عالي باشا وفؤاد باشا سقوط 
 المجلد التالي.

أما بالنسبة لمشير الدولة، فقد أرسل حضرة بهاءهللا إليه مرة رسالة شديدة بواسطة الحاج ميرزا  
، فلم امفادها بأنه لو كان هدف السفير من وراء معارضته القضاء عليه شخصي   (1)،احسن الصف

ا لو كان يسعى أم  يكن هناك ما يمنعه أو يحول دون تنفيذ نواياه ضد سجين في تلك البالد. 
 ستئصال أمر هللا، فعليه أن يعلم بأنال

                                                        

 .35انظر الصفحة  (1)
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النار التي أوقدها هللا في العالم، وأن سرعان ما هذه ليس هناك قوة على األرض بوسعها إخماد 
 سوف يحيط لهيبها األرض كلها.

حضرة بهاءهللا في عكاء. فيما يلي ترجمة  سجن نفيذلكن مشير الدولة بذل أقصى جهده لت 
 بعث بها إلى حكومته بعد أكثر من عام بقليل من وصول حضرة بهاءهللا إلى عكاء:رسالة 

 

لقد أصدرُت التعليمات بالبرق والبريد تحر م عليه )يعني حضرة بهاءهللا( االتصال بأي إنسان 
هم إال  زوجتيه وأبنائه، وتحظر عليه مغادرة المنزل الذي حبس فيه بأية حاٍل من األحوال... الل  

الثة أيام زرُت عباس ُقلي خان القنصل العام في دمشق وكل فته أن يذهب إلى عكاء... ومنذ ث
وأن يجتمع مع حاكمها ليبحث معه كل اإلجراءات الكفيلة بإدامة التشديد عليهم... وأن يختار 

في تلك الناحية ليتأكد من تنفيذ األوامر الصادرة من الباب  اقبل عودته إلى دمشق مندوب  
ا أنني كلفته أن يسافر من دمشق إلى عكاء كل ثالثة أشهر، ويراقبهم بنفسه ثم العالي. كم

 (4يرفع تقريره إلى السفارة.)
 

هإال  أن بمرور السنين صار مشير الدولة يعي حقيقة أن االتهامات التي  ت ضد حضرة ُوج 
استقامته عجب بأ بهاءهللا من قبل أعدائه ال تستند إلى أساس. بل صار يرى فيه صفات إلهية و 

منصبه في اآلستانة، أشاد باستقامة خلق حضرة بهاءهللا ووقاره في األوساط  تركوسمو غايته. بعد 
ة خارج إيران  الحكومية اإليرانية. وفي طهران ُنقل عنه قوله بأن الشخص الوحيد الذي شر ف األم 

يعملون ضد  ال هو حضرة بهاءهللا، وفيما بعد طمأن ناصر الدين شاه بأن أتباع حضرة بهاءهللا
 .الوطن كما ُزعم عنهممصلحة 

 بهذه الكلمات: يهلعحضرة بهاءهللا أثنى في "لوح ابن الذئب"  
 

مشير الدولة ميرزا حسين خان غفر هللا "كان هذا المظلوم يعرف المرحوم المغفور له حضرة 
أقواله  عن ورود هذ المظلوم إلى اآلستانة وذكر ال  . وال شك أنه أعطى السلطات تفصيله

 وأعماله... إن ما قام به حضرة المرحوم المغفور
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لمقتضيات  الم يصدر بدافع صداقته مع هذا المظلوم، بل نظر   - أعلى هللا مقامه -له 
في خدمة  االحكمة ورغبته في إنجاز ما يدب ره في سر ه من خدمة لحكومته. أشهد بأنه كان أمين  

لورود هؤالء المظلومين إلى السجن  ايه. وكان هو سبب  إل ال  الدولة بشأن لم تعرف الخيانة سبي
 (8في عمله فمن الالئق ذكره بالخير.") ااألعظم )عكاء(. ولكنه لم ا كان صادق  

 

ن الشيخ كاظم سمندر، الذي سبق وأشرنا إليه، في مذكراته ما يلي:  وقد دو 
 

دعوى حمله ُقبض مرة على الشيخ سلمان وُحبس في مدينة حلب من قبل قنصل إيران ب
من المؤمنين إلى حضرة بهاءهللا. شاءت الصدفة أن يكون  بضائعمجموعة رسائل وبعض ال

، حلب مدينةب امار   في تلك األيام الحاج ميرزا حسين خان القزويني، الذي كان سفير إيران
حدة . الحظ أنه لم يكن في واثالثمائة رسالةبعناية كافة الرسائل، والتي قارب عددها  قرأوعليه 

منها ما يمس الموضوعات السياسية أو الدنيوية. كانت جميعها عرائض التماس واستفسارات 
إلى صاحبها. بعد ذلك  بضائععن أمور روحانية. على إثر ذلك أمر بإعادة كل الرسائل وال

دعا الشيخ سلمان إلى مكتبه وطلب منه أن يبلغ تحياته إلى حضرة بهاءهللا. عندما كان هذا 
م(، 4493-4491) ه4804تب هذه السطور، في محضر الجمال المبارك سنة العبد، كا

الذي كان وقتها قد أصبح و  وتصر فه مرة عن موقف الحاج ميرزا حسين خانحضرته سألني 
حضرة بهاءهللا أن الحاج ميرزا حسين خان كان بي ن أبرز شخصية في إيران. في أثناء حديثه 

 (5أصلح موقفه تجاه حضرته.)في النهاية  هي إيران، وأنمن غيره من المسؤولين ف ال  أكثر تعق
 

لتغيير موقفه  افي أحد األلواح يشير حضرة بهاءهللا إلى الحاج ميرزا حسين خان بأنه، نظر  
ورحمة منه.  ال  وبسبب صلة القرابة بينه وبين أحد المؤمنين، فإن هللا قد يغفر له سوء أعماله فض

هو ميرزا محمد علي َكدُخدا من قزوين. كان من المؤمنين مشير الدولة ف قريبأم ا المؤمن 
رجل يتحلى بسجايا روحانية وفضائل ’المخلصين لحضرة بهاءهللا وصفه الشيخ كاظم سمندر بأنه 

 اوأمين   اإنسانية، مط لع  
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في دوائر في عقيدته وإيمانه، شخص أظهر هذه الصفات بتمامها خالل معاشرته مع الناس و 
 (1.‘)لالتجارة واألعما

 

حضرة بهاءهللا. ففي  كتاباتمؤمن لصريحة في ب تهاباقر بحكم إن العبارة بأن هللا قد يغفر لنفس 
من جملة األمور الخاصة بهذا الظهور األعظم هي أن أي نفس فازت ( يصرح بأن 3أحد ألواحه)

مؤمنين به، باإلقبال إلى هذا الظهور فإن المنتسبين إلى تلك النفس، ولو كانوا حسب الظاهر غير 
فإنهم بعد صعودهم )وفاتهم( سيفوزون بالعفو اإللهي وُيرزقون من بحر الرحمة. وسيتحقق هذا 

 الفضل للنفوس التي لم تسبب الضرر ألمر هللا أو ألولياء هللا.
تنطبق هذه المنحة على الخصوص بالنسبة لألبوين اللذين لم يعتنقا أمر هللا. يصر ح حضرة 

من أفضال هذا الظهور الخاصة هو أن كل نفس أقبلت إلى مطلع األمر أن ( ب8بهاءهللا في لوح)
 كما يحث  فإن والدي  تلك النفس، ولو لم يؤمنا بهذا الظهور، ستشملهما شمس العناية اإللهية. 

على االستغفار وطلب الشفاعة لوالديهم غير ( المؤمنين 9حضرة عبدالبهاء في أحد ألواحه)
جزع وفزع" والسعي إلى ب"التضرع إلى هللا لهم ينبغي و  لى العالم اآلخر.البهائيين بعد انتقالهم إ

 .ُتقبل شفاعتهم لدى ساحة الكبرياءعسى أن  "الخيرات والمبر ات"
ة في حملة معارضتها لحضرة بهاءهللا، بذل  بينما كانت السلطات في اآلستانة تسعى جاد 

ر له من نفوذ إل حباط نواياهم وتغيير وجهة مسعاهم لكنه خورشيد باشا، حاكم أدرنة، كل ما تيس 
أفلح عالي باشا، رئيس الوزراء، باستصدار مرسوم سلطاني من السلطان  اخاب في جهوده. أخير  

م( يقضي بنفي حضرة بهاءهللا إلى 4484تموز  88) ه4843ربيع الثاني  3عبد العزيز بتاريخ 
ما نص  المرسوم نفسه على نفي قلعة عكاء وبسجنه مدى الحياة داخل أسوار مدينة السجن. ك

خمسة آخرين مع حضرته، ُذكروا باالسم، أولئك كانوا: أخوي  حضرة بهاءهللا المخلَصين، آقا كليم 
وميرزا محمد قلي، وخادمه األمين الدرويش ِصدق علي، ودجال الدورة البهائية، السيد محمد 

ه بحبس أبدي في فماغوستا مع أربعة اإلصفهاني، وشريكه آقا جان بيك. أم ا ميرزا يحيى فُحكم علي
 بهاءهللا من أتباع حضرة
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 هم: ميرزا حسين الُمكن ى مشكين قلم، علي السي اح، محمد باقر القهوجي وعبد الغفار.
دة إلى السلطات في عكاء تقضي بإيواء السجناء بمنزل داخل   تضم ن المرسوم أوامر مشد 

 .نهم وبين أي شخص آخرألي اتصال بي االقلعة مع مراقبة دقيقة منع  
يجد في نفسه  أدرك بأن لنلما ُبل غ خورشيد باشا بالمرسوم وعلم بنفي حضرة بهاءهللا العاجل،  

القدرة على إطالع حضرة بهاءهللا على محتوى أمر السلطان. أحس  بدرجة من اإلحراج بحيث 
 إلى مكتبه وكل ف كاتب السجالت بتلك المهمة. لذهابتغي ب عن ا

(، كاتب وحي حضرة بهاءهللا، األحداث التي انتهت إلى مغادرة 4ميرزا آقا جان) لقد وصف 
حضرة بهاءهللا أدرنة. يقول بأنه في وقت متأخر من إحدى الليالي أشار حضرة بهاءهللا على جمال 

حضره المبارك، مالبروجردي واثنين من المؤمنين الذين كانوا قد جاءوا من إيران قصد التشرف ب
والعودة إلى إيران. وفي حينه، لم يدرك أحد حكمة ذلك التصر ف، لكن سرعان  ال  لمدينة حابمغادرة ا

ما تبي ن األمر في صباح اليوم التالي، عندما قدم بعض موظفي الحكومة يستفسرون عن جمال 
ومكان أقامته. فُأخبروا بأنه قد غادر المدينة قبل بضع ساعات. )في هذه المناسبة تجدر اإلشارة 

أن جمال البروجردي كان قد قام بخدمات هامة ألمر هللا في إيران قبل أن يذهب إلى أدرنة.  إلى
بالقيام برفقة المال  علي أكبر  (م4484-4489) ه4841فقد كل فه حضرة بهاءهللا سنة 

ل ألمر هللا، لنق اوالذي عي نه حضرة بهاءهللا فيما بعد أيادي   (1)،دالشهميرزادي، المعروف بالحاج آخون
رفات حضرة الباب التي كانت مخفية داخل مقام اإلمام زاده معصوم، إلى مكان أمين آخر. هذا 
ل تفاصيل هذه العملية وما تالها من عدة انتقاالت مماثلة لحين إيداع الجثمان المبارك في  وتشك 

ريخ مستقر ه األخير األبدي على سفح جبل هللا المقدس، جبل الكرمل، تشكل إحدى أكثر فصول تا
 (2).أمر هللا إثارة لالهتمام(

                                                        

 ستنشر سيرة وجيزة لحياته في مجلد قادم. (1)

 .581-588كتب حضرة شوقي أفندي بإيجاز عن الموضوع في "كتاب القرن البديع"، الصفحات  (2)
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 صورة

 

 شيرازمن آقا رضا قن اد 
 أحد أصحاب حضرة بهاءهللا األوفياء ممن

 رافقوه طوال رحالت نفيه من بغداد إلى عكاء
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 صورة

 
 

 ميرزا محمود الكاشاني
 مؤمن متجرد وأحد أصحاب حضرة بهاءهللا األمناء 

 أثناء نفيه من بغداد إلى عكاء
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قا جان بأن في صباح اليوم التالي لمغادرة جمال مدينة أدرنة، ُحوصر أفراد آ يذكر ميرزا 
، وُأودعوا مقر الحكومة رهن التوقيف بينما حاصر الجند بيت حضرة بهاءهللا وأوقفوا االجامعة باكر  

عند أبوابه. بعد ذلك أتى موظف يمثل ديوان السلطنة وقابل حضرة عبدالبهاء وأعلم حضرته  احرس  
لشهادة ميرزا أقا جان، فإن  اإستناد   (1).لى حضرة بهاءهللا وأسرته التهيؤ للرحيل إلى گليپوليبأن ع

إلى أدرنة هم  االموظفين أخبروهم بأن أصحاب حضرة بهاءهللا االثني عشر فقط الذين رافقوه سابق  
ألن  اد  الذين ُيسمح لهم بمرافقته إلى گليپولي. لكن بقية األصحاب اضطربوا واهتاجوا لذلك ج

تجارية بالمدينة اضطروا للتخلي عن  ال  جميعهم أرادوا مصاحبة موالهم. فكثير منهم ممن امتلك محا
 أشغالهم، وباعوا ما أمكن منها بأزهد الثمن تاركين الكثير من بضائعهم وأمتعتهم وراءهم.

قا رضا ه من بغداد، اسمه آجاء معفيما يلي تعليق كتبه أحد أصحاب حضرة بهاءهللا، الذي  
المعروف باسم آقا رضا قن اد )صانع الحلوى(، يذكر فيه رد فعل الناس في أدرنة تجاه  (2)ي الشيراز 

 تلك التطورات:
 

استولى االضطراب العظيم على الناس وأخذتهم الحيرة وعم هم األسف والحزن العميق... وكان 
علينا... ولقد بيع  ان  بعضهم يبدي عطفه علينا، بينما أخذ بعضهم اآلخر يواسينا ويبكي حز 

 (0معظم أمتعتنا بنصف قيمتها في المزاد.)
 

والذي خدم حضرة بهاءهللا كطب اخ لعدة سنوات، ترك القصة  (3)،يچحسين آش ، وهومؤمن آخر 
 مغادرة حضرة بهاءهللا إلى گليپولي: إلى تأد  بخصوص األحداث التي  (4)ةالتالي

                                                        

بعةةد لمرسةةوم العةةالي للسةةلطان إال  يبةةدو أن السةةلطات لةةم تخبةةر المنفيةةين بوجهةةة مصةةيرهم النهةةائي كمةةا جةةاء فةةي ا (1)
 وصولهم إلى گليپولي.

 ؛ وكتاب "تذكرة الوفاء".593انظر المجلد األول، الصفحة  (2)

 .481-485انظر الصفحات  (3)

 ة للنشر مؤلف الكتاب.قصأعد  ال (4)
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ا خورشيد باشا فنظر  صدرت أوامر من اآلستانة بنفي حضرة بهاءهللا لفشل  ا إلى سوريا. أم 
جهوده لتغيير مجرى األحداث بهذا الشأن أحس  بالخجل من مقابلة حضرة بهاءهللا، وعليه قرر 
االرتحال إلى مدينٍة أخرى. فغادر أدرنة وعهد بمسؤوليات الحكومة إلى موظف. إال  أنه لم 

أدرنة. بعد ظهر أحد  بأطرافي ضاحية يرحل إلى مدينٍة أخرى، بل اعتزل في منزل صيفي ف
آقا رضا الشيرازي وميرزا محمود  رتُ ز بعد انتهاء عملي بالمطبخ إلى السوق.  األيام خرجتُ 

جنديان  أتىفي متجرهما. لم تمض سوى بضع دقائق على وصولي حتى  (1)يالكاشان
 ايان أيض  ت مغادرة المتجر قبض علي  الجندحاولالحكومة. ولما  سرايهما إلى استدعياو 

وأخذاني معهما. بعدئذ الحظت أن كل األحباء أصحاب المتاجر في السوق قد اقتيدوا إلى 
ثم سجلوا التفاصيل الشخصية لكل واحد. لكن حينما علموا  (2)،االسراي. ضبطوا عددنا جميع  

في بيت حضرة بهاءهللا، نادوا على جندي وطلبوا منه مرافقتي إلى منزل  ابأني أعمل طب اخ  
 ضرة بهاءهللا...ح

. شعرت وابةخارج الب الما اقتربنا من البيت، الحظت وجود عدٍد من الجنود وقفوا حرس  
بالخوف مما رأيت. ولما حاولت الدخول ُمنعت، ولو أن الجندي المرافق لي شرح لهم 
الظروف. قيل لي بأن إذن الدخول ال يمنحه سوى الضابط المسؤول، والذي كان وقتها في 

ت إلى ُأخذُسمح لي بالدخول حيث  االمنزل... أخير   صحنع حضرة عبدالبهاء في مقابلة م
 (3)اعن األوضاع في المدينة، لكني كنت خائف  حضرته مباشرة. استفسر  حضرة بهاءهللاحضر م

 لدرجة صعب علي الكالم فقد جف  حلقي من الخوف. فاضطررت للخروج

                                                        

 .593انظر المجلد األول، الصفحة  (1)

عندما أخذوا بنفس الكيفية إلى مقر الحكومةة لةذات  جرت عملية إحصاء عدد المؤمنين هذه عدة مرات قبل ذلك (2)
 الغرض.

ة سةنوات بحيةاة أمةن تةام فةيچيجدر بنا أن نتذكر أن حسين آش (3) كنةف  ي كان شابا  في ذلةك الحةين وقةد تمتةع لعةد 
 من االضطهاد. اآل البيت المبارك ومحمي  
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ن وُعدت للبعض الماء للشرب. شعرت بعده ال  من الغرفة سائ حضر المبارك. نظر ما بتحس 
، تبس    (1)‘هل ارتعب الكاشي؟: ’ام ثم سأل مازح  إلي 

... ال  أخبرت حضرته بكل القصة. بعدها أرسلني إلى منزل آقا كليم وطلب حضوره حا
عدت برفقة آقا كليم حتى بوابة المنزل الخارجية. أذن لي بالدخول لكن ُمنع آقا كليم الذي 

القيام  -آقا كليم-شفوية لحضرة بهاءهللا مفادها سؤال حضرته إن كان يستطيع كل فني برسالة 
ل  بأية مساعدة طالما أنه ما يزال حر الحركة في المدينة. عندما أبلغت الرسالة لحضرته تفض 

من أحد، فأمورنا ليست بيد أي  شخص،  اقل آلقا كليم أن يدخل. نحن ال نطلب عون  : ’ال  قائ
ذهبت إلى حضرة عبدالبهاء وقلت له ذلك، فسأل الضابط بأن يأذن آلقا كليم  (2)‘إنها بيد هللا.

بالدخول فكان ذلك. كان هذا نفس الضابط الذي أتى لحضرة عبدالبهاء بخبر الحاكم، خورشيد 
ض هو نيابة عنه إلبالغ حضرته بأوامر اآلستانة  اأن األخير لم يكن موجود   ال  باشا، قائ وقد ُفو 

 ة حضرة بهاءهللا إلى سوريا في ظرف يومين...القاضية بمغادر 
إال  أن حضرة بهاءهللا أخبر السلطات بأن مدة يومين لم تكن كافية لإلعداد للسفر. أعلمهم 

بذم ة مسؤول التموين في عائلته مستحق ة لبعض التجار في السوق.  ابأن هناك ديون   اأيض  
آلستانة والسماح لهم ببيع الجياد فطلب إلى السلطة إخالء سبيل أصحابه المسجونين في ا

عندئذ يمكن الرحيل... كان الضباط يأتون كل يوم  ،لتسديد ديون كل الدائنين بالسوق  (3)ةالثالث
إلى صحن البيت لمقابلة حضرة عبدالبهاء. في أثناء ذلك استمر حصار البيت من قبل الجنود 

 أيام.... ظل الحال كذلك مدة ثمانية انهار  و  ال  الذين تواجدوا لي
حضرة بهاءهللا ولم  للتشرف بمحضرحضر في تلك األيام عدد من قناصل الدول األجنبية 

 ايمنعهم الجنود من الدخول. لقد أظهروا جميعهم احترام  

                                                        

الُعرف بين اإليةرانيين االسةتهزاء بالكاشةيين ُيشار عادة لمواطن من كاشان بلقب "كاشي" أو "كاشاني". وقد جرى  (1)
 مجرد افتراض وهمي. ابزعم جبنهم وخوفهم. ولكن هذا طبع  

 .ليست هذه كلمات حضرة بهاءهللا بالنص ولكنها تنقل فحوى ما تفضل به (2)

 .584انظر الصفحة  (3)
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تجاه حضرته وعرضوا عليه حماية حكوماتهم. لكن حضرة بهاءهللا قال بجالء  اوتواضع   اصادق  
 وحده حسبه ومالذه... وقد حضر القناصل عدة من أية حكومة. فاهلل اأنه لن يطلب عون  

بأنه أوكل كل أموره إلى هللا وإليه  امرات، ورغم إلحاحهم رفض حضرة بهاءهللا عروضهم مؤكد  
 ه في كل األحيان...وحده يتوج  

 ابالبقاء بعيد   احضرة بهاءهللا بعض األحباء من الوافدين حديث   نصحفي إحدى المناسبات 
ث إليهم بكلمات مواساة اعة المنفيين. توعدم االندماج بجم رهم، وقال لهم بأن مشاع لتهدئةحد 

وجهته )القادمة( لم تكن معروفة... وكان من بين أولئك الذين نصحهم حضرة بهاءهللا بالبقاء 
أخوان هما الحاج جعفر التبريزي وكربالئي تقي... كانا قد أتيا ألدرنة للتشر ف بمحضر  ابعيد  

. بعد سماعهما توجيه ال  كانا شجاعين، طويلي القامة وينبضان حماسة وانفعاحضرة بهاءهللا. 
حضرة بهاءهللا بأن يصرفا التفكير عن مصاحبته، قرر الحاج جعفر في ذاته بأن الموت 

عن مواله. فأخذ موسى حالقة، ومد رأسه خارج نافذة في صحن البيت  اأفضل من الحياة بعيد  
ليس ببعيد عنه كان  (1).ه، وقطع حنجر الحكومة كر وموظفيبرجال العس اوالذي كان مزدحم  

يقف في نفس الغرفة آقا محمد علي تمباكو فروش الذي سمع صرخة مفزعة من الحاج جعفر. 
. وقد ا. فاستدعوا حضرة عبدالبهاء فور  اداخل ليجد حنجره مقطوع  إلى الأسرع إليه وسحبه 

أصل إلى صحن البيت في ذلك الحين  ارتعب كل واحد من ذلك المشهد. وشاءت الصدفة أن
من أجل تعداد الموجودين حتى أعمل ترتيبات العشاء. وكانت الورقة المباركة العليا في 
المطبخ تنتظر عودتي ألخبرها بعدد الحاضرين. لكنني ما كدت أرى الحاج جعفر في تلك 

حالة صدمة.  في االحال وهو يتخب ط هنا وهناك ودمه ينزف حتى تسم رت في مكاني مصعوق  
 سيصل لعالج جروحه، لكنه ابعض الجنود كانوا يطمئنونه بأن جر اح  

                                                        

بغةي مالحظتةةه هةو أن الجةةر اح . ممةا ين495-498أشةرنا فةي المجلةةد األول بإيجةاز لهةذه الحادثةةة فةي الصةةفحتين  (1)
 الذي استدعي لمعالجته وجد أن الشريان السباتي لم ُيقطع.
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رغم عدم قدرته على الكالم بي ن لهم بلغة اإلشارات بأنه حتى ولو استطاع الجر اح تضميد 
 ...ثانية قطع حنجرهيالجروح فإنه س

 (1)ىمصطفتأخر عودتي إلى المطبخ بعثت الورقة المباركة العليا بأرملة ميرزا  لدى
حتى أغمى عليها  ةالمخيف ةك الحالتل. لكنها ما كادت تشهد الحاج جعفر بال  لتطلب عودتي حا

لترى ما كان سبب  -خادمة مسيحية-وسقطت على األرض. فبعثوا من المطبخ بشخص آخر 
 التأخير. لما وصلت أغمى عليها هي األخرى وسقطت بجانب أرملة ميرزا مصطفى!

ني حضرة عبدالبهاء إلى حرم الدار الداخلي ألجلب بعض مالبسه في هذه األثناء أرسل
عليهما قرب  االخاصة لكي يستبدل بها مالبس الحاج جعفر. في طريقي وجدت المرأتين مغشي  

فرششت بعض الماء على وجهيهما ودل كتهما حتى أفاقتا. فعدنا ثالثتنا سوية إلى  وابةالب
ا كنا عليه، مذعورين مرتجفين، أرادوا معرفة ما حدث المطبخ. لما رأتنا العائلة المباركة بم

في االزدحام وأحب تبديل  امالبس المولى. قلت أن المولى تعر ق كثير   خاصة عندما طلبتُ 
قل لي الحقيقة ماذا حدث؟ لم أنتم ’مالبسه، لكن الورقة المباركة العليا لم تصدقني. قالت: 

لكنها ظلت تحثني ِبرق ٍة وودٍ  ألقول الحقيقة بقيت أحاول ستر الخبر عنها، ‘ خائفون هكذا؟
مشيرة إلى أن إخفاءها سيسبب القلق والهم  لكل واحد من آل البيت. وعليه سردت القصة... 
واقترحت بأال  يصل الخبر لحضرة بهاءهللا إال  بعد تناوله العشاء. لكن الورقة المباركة العليا 

رتني قائلة بأن ذلك لم ي كن أول حدث من نوعه يقع، فقد فدى اآلالف من استخفت برأيي وذك 
 األحباء بدمائهم وأنفسهم في سبيل الجمال المبارك...

أم ا عن الحاج جعفر، فإن حضرة عبدالبهاء حث ه على أن يتعاون مع الجر اح عند مجيئه 
على جرحه إلى أن وصل  اضعوا قطن  و  وقدووعده بالسماح له باالنضمام إلى حضرة بهاءهللا. 

. ظل يردد جرح حلقهاح ماهر اسمه محمد. لكن الحاج جعفر رفض السماح له بخياطة جر  
 ال تحلو لي هذه الحياة: ’ال  قائ

                                                        

 .34-39 ينكان قد استشهد في إيران، انظر الصفحت (1)
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حضر جمال القدم إلى سريره.. وبيده المباركة لمس رأس الحاج  اأخير  ‘ عن محبوبي... ابعيد  
لتئم جراحه. حث ه جعفر ووجهه، وأكد له بأنه سيدعوه إلى مستقره الجديد في المنفى حالما ت

عند عودة حضرة بهاءهللا إلى غرفته شرع الجر اح  (1).معلى البقاء في أدرنة لحين شفائه التا
يخيط الجرح، لكن ظل الخيط ينقطع. كرر العملية عدة مرات بقي خاللها الحاج جعفر بال 

 حراك. تحم ل شدة األلم بشجاعة بحيث لم يقطب وجهه وال مرة واحدة!
حضرة بهاءهللا إلى گليپولي فقد استجابت السلطات لطلبه بشأن عتق  أم ا عن رحيل

من المال لقاء قيمة الجياد. بعد هذا بدأت  االمسجونين في اآلستانة... كما أرسلت مبلغ  
االستعدادات للسفر ومعها رفعت رايات الحداد في المدينة. ذلك ألن نفوس الكثير من الناس 

هم، وناحت قلوبهم لبعدهم عن جواره... بيع كل األثاث بالمزاد احترقت بنار االفتراق عن محبوب
انتهاء كل التحضيرات والتهيؤ للسفر. عندئذ  قبل. مر ت ثمانية أيام االعلني بسعر بخس جد  

ن عربة نقل لكل الجماعة. التف حول العربات أناس من كل الطوائف، يلنا خمس أحضروا
.. لقد فاقت مشاهد النواح بعمق تأثيرها تلك .ينوحون متفجعينمسلمون، مسيحيون ويهود، 

التي حدثت قبل بضع سنوات لدى مغادرة حضرة بهاءهللا بغداد... خاطب حضرة بهاءهللا 
الجميع بكلمات مواساة وحي اهم في الوداع... في گليپولي أودعنا بضائعنا وأمتعتنا جميعها في 

ا لحضرة بهاءهللا والعائلة المباركة خان للمسافرين ونزلنا في دار. خصص الطابق العلوي منه
 (49ونساء الجماعة بينما أقام بقية األفراد في الطابق األرضي.)

 

من جملة الذين وصلوا إلى گليپولي من سجن اآلستانة كان مشكين قلم، علي السي اح، عبد  
ين الغفار، ومحمد باقر القهوجي، وجميعهم قضي عليهم بمرافقة ميرزا يحيى إلى قبرص، في ح

ر للدرويش صدق علي، الذي ورد اسمه في المرسوم السلطاني، أن يرافق حضرة بهاءهللا إلى  قد 
 عكاء. أم ا السجينان اآلخران،

                                                        

تمكن الحاج جعفر وأخوه من التوجه إلى عكاء بعد مغادرة حضرة بهاءهللا إلى تلةك المدينةة بةزمن قصةير. انظةر  (1)
 كتاب "تذكرة الوفاء".
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األستاذ محمد علي سلماني وجمشيد الگرجي، فقد أبعدا إلى حدود إيران. يبدو أن إطالق سراح 
من قبل مير محمد  حثيثهؤالء االثنين من السجن كان قد تم إلى حد ما بتدخل مباشر 

وطالب بشدة  الباب العاليالذي حالما علم بعدم اإلفراج عنهما مع اآلخرين، ذهب إلى  (1)،ي الُمكار 
 اإلفراج الفوري عنهما.

السلطات كسجينين إلى إحدى البلدات الحدودية وُسل موا إلى  سلماني وجمشيد الگرجيوقد ُأخذ  
اد بعد أن وجدوا السجينين رجلين مستقيمين وبريئين من أي الكردية لنقلهما إلى إيران. لكن األكر 

 انضما إلىواستطاعا بعد ذلك أن يجدا طريقهما إلى سجن عكاء حيث  اجرم، أطلقاهما أحرار  
 موالهما من جديد.

 مغادرة حضرة بهاءهللا أدرنة:بإيجاز وصف حضرة شوقي أفندي  
 

)الموافق لليوم الثاني عشر من ه 4843نة وفي اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الثاني س
م( خرج حضرة بهاءهللا وأهله في العربات يحرسهم ضابط تركي اسمه 4484شهر آب سنة 

حسن أفندي وجنود آخرون اختارتهم الحكومة المحلية ليبدأوا رحلة أربعة أيام إلى گليپولي. 
ئيس". وشهد شاهد عيان وفي الطريق توقفوا في أزون كوپري، وكاشانة حيث نزلت "سورة الر 

عوا حضرة بهاءهللا واحد  ’فقال:   اأقبل أهالي الحي الذي نزل فيه حضرة بهاءهللا وجيرانهم ليود 
. وكان الحزن واألسف يمأل قلوبهم. وكانوا يقب لون يده ويلثمون أذيال ثوبه معب رين عن اواحد  

لكأن المدينة بأسوارها وأبوابها حتى  اغريب   احزنهم لمغادرته مدينتهم. بل لقد كان اليوم يوم  
في ذلك اليوم اجتمع ’وشهد شاهد عيان آخر فقال: ‘. حزينة تقول وتنوح على قرب فراقه لها

على باب محبوبنا جمهور عجيب من المسلمين والمسيحيين. وكانت ساعة الرحيل خالدة. فقد 
قد أعلن في "سورة بكى وناح معظم الحاضرين وال سيما المسيحيون. وأما حضرة بهاءهللا ف

قل قد خرج الغالم من هذه الديار وأودع تحت كل شجرٍّ وحجرٍّ وديعة سوف "الرئيس": 
 ".يخرجها هللا بالحق

                                                        

 .41انظر الفصل  (1)
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من اآلستانة ينتظرونهم في گليپولي. وعندما  ال  وكان عدد من األصحاب الذين أخرجوا قب 
طلب اإلذن بالعودة وصل ركب حضرة بهاءهللا إلى گليپولي انتهت مهمة حسن أفندي، وجاء ي

قل للسلطان سوف تخرج هذه األرض من يده، وسوف تضطرب ’فقال له حضرة بهاءهللا: 
وإلى هذا أضاف حضرة بهاءهللا قوله: ]لست ’قال آقا رضا الذي سجل هذا المشهد: ‘. األمور

أنا قائل هذا بل إنه هو هللا.[ وكان حضرته يرتل اآليات بصوت يبلغ مسامعنا ونحن في 
 ‘بق األول، كان يرتلها بحرارة خي ل لي معها أن أساس المنزل يهتز ويرتجف.الطا

ولم يكن أحد يدري أين ينتهي المطاف بحضرة بهاءهللا حتى وهم في گليپولي حيث قضوا 
ثالث ليال، ظن  بعضهم أن حضرته سوف ينفى مع إخوانه إلى مكان واحد، على أن يشتت 

ون أن أصحابه سوف يرغمون على العودة إلى إيران. اآلخرون وينفون من األرض. وظن  آخر 
وكانت أوامر الحكومة األصلية تنص على أن  .ابينما توق ع آخرون أنهم سوف ُيقتلون جميع  

ينفى حضرة بهاءهللا وآقاي كليم وميرزا محمد قلي مع أحد الخدم إلى عكاء، وأن ترحل البقية 
في النفوس ألغيت بفضل إصرار حضرة بهاءهللا  إلى اآلستانة. إال  أن هذه األوامر التي حز ت

ط عمر أفندي القائد الذي انتدب لمصاحبة المنفيين. وأخير   استقر الرأي على أن ُينفى  اوتوس 
كل  األصحاب إلى عكاء وكانوا زهاء السبعين. كما صدرت األوامر بأن يصحب هؤالء 

جان، وأن يرحل أربعة من أصحاب المنفيين عدد من أتباع ميرزا يحيى منهم السيد محمد وآقا 
 حضرة بهاءهللا مع األزليين إلى قبرص. 

وكانت االمتحانات واألخطار المحدقة بحضرة بهاءهللا ساعة رحيله من گليپولي شديدة 
إن هذه الرحلة تختلف عن أية رحلة أخرى، ونصح من ال يأنس  ال  حتى أنه حذ ر أصحابه قائ

بنفسه من االمتحانات، ألنه  ابأن يرحل إلى حيث يريد ناجي   في نفسه الكفاءة لمواجهة المستقبل
عن العودة. وقد أجمع األصحاب على تناسي هذا  امتى رحل معهم فإنه سوف يجد نفسه عاجز  

 التحذير.
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)الموافق للحادي والعشرين من آب ه 4843وفي صباح الثاني من جمادى األولى سنة 
اللويد النمساوية كانت متجهة إلى اإلسكندرية،  م( استقل وا باخرة تابعة لشركة4484سنة 

"اسم هللا بمنير المل قب  جناب وانعطفت نحو مادللي ثم توق فت يومين في إزمير وهناك مرض
، وتخل ف عن الركب في أحد المستشفيات، وما لبث أن فاضت روحه. اشديد   االمنيب" مرض  

تابعة للشركة نفسها كانت متجهة إلى حيفا انتقلوا إلى باخرة أخرى  (1)ةفلم ا بلغوا اإلسكندري
 احيث نزلوا إلى البر بعد وقفتين قصيرتين في بور سعيد ويافا. ومن ميناء حيفا استقل وا زورق  

 ه4843إلى عكاء حيث نزلوا إلى البر عصر الثاني عشر من جمادى األولى سنة  اشراعي  
حضرة بهاءهللا بركوب الزورق م(. وفي اللحظة التي هم  فيها 4484آب سنة  54)الموافق 

وهو يصيح "يا  االذي يقله إلى رصيف الميناء بحيفا ألقى عبد الغفار بنفسه في البحر يائس  
بهاء األبهى" وكان عبد الغفار هذا أحد األربعة الذين قضي عليهم بأن يصحبوا ميرزا يحيى 

وكله واستقامته". ولكنه أنقذ ما أثنى حضرة بهاءهللا على "حب ه وانقطاعه وت اإلى منفاه. وكثير  
وأعيد إلى صوابه بصعوبة، وأرغمه رجال الحكومة القساة على متابعة الرحلة مع فريق ميرزا 

 (44)(2).ليحيى إلى الجهة التي ُعينت لهم من قب
 

 "سورة الرئيس"
 

 "الذبيح" و"األنيس" منبحق الحاج محمد إسماعيل الكاشاني، الملقب في نزلت "سورة الرئيس"  
ألخيه  اموجهة لعالي باشا، رئيس وزراء تركيا. خالف   (3)ةقبل حضرة بهاءهللا. أنزلت باللغة العربي

 كان الذبيح (4)،دالحاج ميرزا أحم

                                                        

 . )أ. ط.(843انظر المجلد األول، الصفحة  (1)

 . )أ. ط.(591انظر المجلد األول، الصفحة  (2)

ه أيض   (3)  لعالي باشا. اينبغي تمييزها عن "لوح الرئيس" المنزل بالفارسية في عكاء وموج 

 .455انظر الصفحة  (4)
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بالجنود. لذا لم  ا. وصل أدرنة حينما كان بيت حضرة بهاءهللا محاط  اتقي   ال  ورج امخلص   امؤمن  
إلى  اه إلى گليپولي. كتب الذبيح خطاب  بالتوج   هه حضرتحضره المبارك ونصحميتمكن من التشرف ب

وبأذن من  - أي بعد نزول "سورة الرئيس" -له. بعد ذلك  احضرة بهاءهللا فنزلت السورة جواب  
ام العمومي بگليپولي.محضرته تشر ف ب  حضره في الحم 

نها الشيخ كاظم سمندر في مذكراته:  فيما يلي موجز لسيرة الذبيح وأنشطته كما دو 
 

ه  اكاشان أخ  من .. كان الحاج محمد إسماعيل الذبيح . للمرحوم الحاج ميرزا جاني. أثناء توج 
حضرة الباب إلى طهران... كان قد شر ف هذين األخوين بقبوله استضافتهما لحضرته في 

، حتى استشهد افي أوائل أيام الظهور عمل هذان األخوان على نصرة أمر هللا مع   ...(1)منزلهما
لتحر ي الحقيقة،  ابعد إعالن حضرة بهاءهللا دعوته، ونتيجة لسعيه جاهد   (2).ييرزا جانالحاج م

أصبح الذبيح من أتباع حضرة بهاءهللا المخلصين ومنذ ذلك الحين أشغل نفسه في تبليغ أمر 
مع وقوع المحن واالضطهاد في  رحلته تزامنتلكن و هللا واستنساخ األلواح. سافر إلى أدرنة 

ن تحت يأصحابه المؤمنوبيوت ، في الفترة التي ُوضع فيها بيت حضرة بهاءهللا و تلك البالد
ه الذبيح ورفاقه إلى گليپولي. وقد نزلت "سورة عن الكل الحراسة الجنود وُمنع  دخول. لذا توج 

 الرئيس" في تلك األيام...
وثبات. بلغ  عند عودته من تلك الرحلة كر س أوقاته لتبليغ أمر هللا ونشر نفحاته بكل نشاط

وسجنه. في أثناء االستجوابات التي  (3)ةنائب السلطنإلى أن قبض عليه في طهران  انفوذه حد  
. التقطت السلطات صورة اجرت نتيجة ذلك لم يتردد الذبيح في المضي بتبليغ أمر هللا علن  

 له لتقديمها إلى شمسية

                                                        

 .499انظر الصفحة  (1)

 انظر "مطالع األنوار". (2)

 األمير كامران ميرزا، ابن ناصر الدين شاه، والذي كان حاكم طهران لعدد من السنين. (3)
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 اإلى تبريز، مار   امؤخر  الشاه ويمكن الحصول على نسخة منها من بعض المؤمنين. ذهب 
 (48إلى عوالم الخلد...) (1)ةبقزوين، حيث غادر هذه الحيا

 

حضرة بهاءهللا على القيام بتبليغ أمره، إذ إن  هحث  ي، الموجهة إلى الذبيح (45في أحد ألواحه)
ه إلبن الذبيح، غالم علي، يذكر حضرته بأن الذبيح هللا قد خلقه من أجل ذلك. وفي لوح آخر موج  

بأنه بلغ رتبة شهيد عند هللا وقد فاز بشرف تسميته  امن ى أن يفدي حياته في سبيل هللا مؤكد  ت
 "الذبيح" من القلم األعلى.ب

بدأ نزول "سورة الرئيس" بعد مغادرة حضرة بهاءهللا أدرنة بفترة قصيرة وذلك في قرية كاشانة 
 وتم ت في گياور كيوي في طريقه إلى گليپولي.

عالي باشا الذي يدعوه حضرة بهاءهللا بالرئيس، وُتعتبر  قسمها األولرة في تخاطب هذه السو 
ي   . ففي فاتحتها اقاسي   ا، حيث يؤنب فيها لسان القدرة والعز ة رئيس الوزراء تأنيب  امن أكثر ألواحه تحد 

الخلق إلى نفسه. ثم  ايأمر عالي باشا باالستماع لصوت هللا المنادي بين األرض والسماء داعي  
يصر ح بأن ما من قوة في األرض تقدر أن تمنعه من إعالن أمره، ويعلن بعبارات قوية ال لبس فيها 
بأن إعراضه هو وَمن في حوله لن يمنع إرادة هللا من تحقيق غايته. يوبخ عالي باشا التحاده مع 

هوره ومقامه، عظمة ظ اسفير إيران باقتراف ما ناح به محمد رسول هللا في الجنة العليا. ُيعلن أيض  
لو أنه يكشف للناس عن باطن هوي ته ويخرج من قميص آدميته التي حجبها عن بصائر  امؤكد  

 الضعفاء والعمي من البشر، ليفديه كل من في العالم.
في هذا اللوح يماثل حضرة بهاءهللا عالي باشا بالذين أنكروا رسل هللا السابقين وقاموا على 

غطرسة كسرى الفرس وتكب ره في أيام محمد وبغي فرعون وطغيانه في معارضتهم. كما يعيد للذاكرة 
عالي باشا مباشرة، يؤكد له حضرة بهاءهللا أن  اأيام موسى، وتجب ر نمرود وكفره أيام إبراهيم. مخاطب  

، وزيادة على ذلك ينبئه بأنها ال  سعيه إلطفاء نار أمر هللا سيخيب بل بما فعل زاد لهيبها اشتعا
 ومن عليها وبأن نسمات فجر ظهوره سوف تحيي أرواح أهل العالم. ستحيط األرض

                                                        

 م(.4444-4449) ه 4804-4809كان ذلك نحو عام  (1)
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في حين أن "سورة الرئيس" نزلت عشية رحيل حضرة بهاءهللا وأصحابه إلى عكاء وسط ظروف  
من الشدائد والمذلة الظاهرية، نجد مع ذلك صدور هذه اإلنذارات والوعيد من القلم األعلى لمن كان 

ة تركيا والمسؤول الرئيس عن ارتكاب المظالم القاسية في حق  حضرة لحكوم افي ذلك الوقت رئيس  
 بهاءهللا:

 

ر وما دونها وتخرج من يد الَملك ويظهر الزلزال ويرتفع العويل ويظهر  ل أرض الس  "سوف تبد 
الفساد في األقطار وتختلف األمور بما ورد على هؤالء األسراء من جنود الظالمين. ويتغي ر 

مر بحيث ينوح الكثيب في الهضاب وتبكي األشجار في الجبال ويجري الدم الحكم ويشتد  األ
 (41)."(1)من األشياء وترى الناس في اضطراب عظيم

 

ل حضرة بهاءهللا عنايته من عالي باشا ليخاطب الذبيح  في موضع من "سورة الرئيس" يحو 
 ايم لما رأى بيته محاط  )األنيس( بعبارات اللطف والمحبة والتقدير. ثم يذكر كيف شعر بفرح عظ

بالجنود ووقف الحراس عند األبواب. في ذلك الظرف كان يتمنى االستشهاد في سبيل هللا وهو ما 
ال يضاهيه عمل آخر بنظره. يذكر تصرفات السلطات التعسفية بإرسالها وحدات من الجند 

ي الليلة األولى للحصار، لمحاصرة بيته ومنازل أحبائه، ويصر ح بأن المؤمنين وآله ُتركوا بال قوت ف
 وفي الكلمات التالية يصف مشاهد الوداع ونواح المواطنين وحزنهم يوم مغادرته أدرنة:

 

أشد بكاء   (2)ن"زحف الناس حول البيت، وبكى علينا اإلسالم والنصارى... إن ا وجدنا مأل االب
 (43من ملل أخرى، وفي ذلك آليات للمتفكرين.")

                                                        

هذه النبوءات وغيرها مما نطق بها حضرة بهاءهللا في عكاء، المنبئة عن سةقوط كةل مةن السةلطان عبةد العزيةز،  (1)
بنحةةةو ملفةةةت لالنتبةةةاه. فاحتلةةةت القةةةوات الروسةةةية أدرنةةةة وصةةةربيا ومنتنغةةةرو  عةةةالي باشةةةا وفةةةؤاد باشةةةا، قةةةد تحققةةةت

ورومانيةةةا معلنةةةة اسةةةتقاللها. كمةةةا تةةةم احةةةتالل كةةةل مةةةن قبةةةرص ومصةةةر، وُتركةةةت روميليةةةا الشةةةرقية لبلغاريةةةا التةةةي 
أصةةبحت دولةةة مسةةتقلة. وباختصةةار فقةةد تمزقةةت أوصةةال اإلمبراطوريةةة العثمانيةةة. هةةذا وسةةوف نعةةرض بتفصةةيل 

 ه األحداث في مجلد قادم.أوفى لهذ

 المسيحيون. (2)
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الحاج جعفر التبريزي إنهاء حياته فداء في حب مواله، ويشهد بأن  ثم يذكر حضرته محاولة 
ه هللا بهذا الظهور إظهار  " ( ويتذكر 48".)لقدرته اهذا ما ال سمعناه من قرون األولين". و"اختص 

في بغداد يتعلق بالسيد إسماعيل الزواري الذي عجل بعروجه من هذا العالم  امشابه   ابعد ذلك حادث  
بعد أن اشتعل بنار حب مواله. ويعلن حضرة بهاءهللا أن  (1)هم البقاء إذ قطع حنجر إلى عوال اشوق  

في  اهؤالء النفوس يطغى عليهم جذب حبه بحيث يدفعهم شوق ال يقاوم للتضحية بحياتهم، مبين  
 أنهم إال  من عنده"  ال  ولو ظهر منهم ما ال أذن هللا لهم ولكن عفا عنهم فضالوقت نفسه أنهم "

 ."لى مقام المكاشفة والحضور بين يدي  هللا العزيز العليم"عرجوا إ
في "سورة الرئيس" يؤكد حضرة بهاءهللا على أن الباليا والشدائد التي تنزل بالمؤمنين ستعمل 
بمثابة دهن لمصباح أمر هللا وتزيد من نوره وبهائه. ويصرح بأن األمر فائق العظمة وما من شيء 

ولو اجتمعت ضده جنود السموات واألرض، وقام عليه الملوك  يمكنه منع ارتفاعه واستقراره
 :ال  والحكام. ويزيد في تنبؤاته متفض

 

سوف يبعث هللا من الملوك من يعين أولياءه إنه على كل  شيء ُمحيط. وُيلقي في القلوب "
 (49.")ُحب  أوليائه هذا حتم من لدن عزيز جميل

 

 في "سورة الرئيس": لهذا الظهور يعلن حضرة بهاءهللا  اوتعظيم  
 

"هذا يوم لو أدركه محم د رسول هللا لقال قد عرفناك يا مقصود المرسلين. ولو أدركه الخليل 
ن قلبي يا إله من في ملكوت أهلل رب ك ويقول قد اطم اليضع وجهه على التراب خاضع  

ول لك السموات واألرضين. وأشهدتني ملكوت أمرك وجبروت اقتدارك... لو أدركه الكليم ليق
 (44الحمد بما أريتني جمالك وجعلتني من الزائرين.")

                                                        

 .494-498انظر المجلد األول، الصفحات  (1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

 

194 

ه إن إحدى الميزات الفريدة لمظهر أمر هللا هو أن أفكاره وأفعاله ال ترتبط بالضرورة أو تتوج   
في طبيعته. فهو لن يشغل بمسألة معينة  اوملح   انحو الموضوع اآلني مهما كان األخير حيوي  

نه ال يقيم في عالم المحدودات. ففي حين وجوده على األرض يكون ذلك أل (1).اوحدها دون غيره
 (40.")ال يشغله شأن عن شأنلما ورد في اإلسالم " ابإرادة من روح هللا، مصداق   امتحرك  

  

إن هذه الميزة تتمثل بجالء في شخص حضرة بهاءهللا حيث أنزل "سورة الرئيس" وسط باليا 
على سؤال من قبل الذبيح، يبين حضرته طبيعة  اابه. ورد  وشدائد هددت حياته وحياة أهله وأصح

للنفس جناحين إن طارت النفس، ويشرح األحوال التي بموجبها تكتسب النفس مختلف الصفات. "
"، وبعد في هواء الحب والرضا ُتنسب إلى الرحمن وإن طارت في هواء الهوى ُتنسب إلى الشيطان

ينة بصفات سماوية. لكنها إذا نأت عن هللا تصبح شيطانية مفارقتها الجسد تعرج إلى عوالم هللا مز 
ل حضرة بهاءهللا هذا الموضوع بإسهاب، إال  أن دراسة تلك  وخالية من المزايا الروحانية. يفص 

 (2).دالشروح تخرج عن نطاق هذا المجل
بخصوص أهمية "سورة الرئيس" ومغزاها، يصرح حضرة بهاءهللا في أحد ألواحه النازلة في 

 اء:عك
 

األرض  شق، وال نسف جبل، وال خسف مدينة"لقد وصلت غفلة الناس إلى مقام بحيث لم يعد 
بقادر على إيقاظهم من سباتهم. قد ظهرت إشارات الكتب المقدسة وعالماتها. وفي كل حين 

هدايته،  إال  من شاء هللافإن الكل مدهوش من خمر الغفلة،  معذلكالظهور.  صيحةترتفع 
 سورة نزول. فمنذ اتزداد محنتها عمق   اآن   اشاهد األرض في ابتالء جديد، وآن  وفي كل يوم تُ 

 وحتى اليوم، لم يفز العالم بالراحة، وما تزي ن العباد باالطمئنان. فتارة ُيبتلون  الرئيس

                                                        

 .890لمزيد من التفاصيل انظر المجلد األول، الصفحة  (1)

لقةةد شةةرح كةةل مةةن حضةةرة بهةةاءهللا وحضةةرة عبةةدالبهاء موضةةوع الةةروح وخلودهةةا فةةي عةةدة ألةةواح. سةةوف يبحةةث  (2)
 الموضوع في المجلد التالي.
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بالمجادلة وتارة بالمحاربة وتارة باألمراض المزمنة. لقد وصل مرض العالم إلى حد  يوشك أن 
وذلك بما ُمنع الطبيب الحقيقي من ممارسة اإلشفاء، في حين ُقِبَل المتطببون  انهائي  ييأسوا منه 

لوا... قد أخذ  سوف يرون ما عملوا في أيام الناس وأعمى أبصارهم.  قلوبالنفاق  غباروُشغ 
 (89.")هللا. كذلك ينبئك الخبير من لدن مقتدر قدير

 

منذ ما يزيد عن قرن وفي أعقاب ندائه المبين إن هذه اإلنذارات التي نطق بها حضرة بهاءهللا 
للملوك والحكام كما ورد في "سورة الملوك"، والتي تضمنت إنذارات مماثلة، قد أطلقت في العالم 
ض النظم القديم وتقلع أسس المجتمع اإلنساني )البالية( في كل مكان من  عملية مزلزلة جبارة. تقو 

عواصف النقمة والحساب ال تدري أين تتجه وال كيف  العالم. تقف البشرية عاجزة مكروبة بين
توقف مسار هذه العملية المستطيرة. مع كل ذلك فنحن نعيش في عصر بلغ فيه اإلنسان من 

 المعرفة واإلنجازات ما يفوق الخيال والتصديق لو يقارن بالماضي.
واضح وبسيط. إن وبالنسبة ألتباع حضرة بهاءهللا إن سبب هذه االتجاهات والتيارات الفاجعة 

مأساة اإلنسان اليوم شبيهة بتلك التي تحصل لمزارع إذا ضيع جهده سدى في إلقاء الَحب  بأرض 
إنسان اليوم الذي أدار ظهره لشمس الحقيقة  اخصبة لكنها محرومة من أشعة الشمس، هكذا أيض  

هذه األرض وال  عندما أشرقت. وعليه، فإنه ما لم يعترف بحضرة بهاءهللا، فلن يجد السالم على
 السكينة في قلبه.

كتب حضرة شوقي أفندي منذ حوالي أربعة عقود، في أواسط الحرب العالمية الثانية، أوفى 
بعواقبها. في إنتاج قلمه الفذ  اجذورها ومنبئ   اللمصائب التي حاقت بالعالم، واصف   (1)لوأدق تحلي

ع وتداعي النظم القديم وم ا يتبع ذلك من معاناة ومآسي، ومن هذا، يصف من ناحية حتمية تصد 
 ناحية أخرى يصف لمحات بهية من

                                                        

 (.The Promised Day Is Comeأتى اليوم الموعود" ) "قد (1)
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رؤى المستقبل البعيد حيث يتفتح العصر الذهبي لدين حضرة بهاءهللا عن والدة عهد من النعيم 
 واالتحاد للجنس البشري برم ته.

صنوف االضطهاد والعذاب التي أبتلي بها كل من حضرة بهاءهللا وحضرة الباب  امعدد  
، على يد الجنس البشري، يكتب حضرة شوقي أفندي ما ارة عبدالبهاء، طيلة ثمانية عقود تقريب  وحض
 (84يلي:)

 

واحسرتاه، وألف حسرة، أن يوجه لظهور إلهي بمثل هذه العظمة التي ال مثيل لها، والقيمة  ...
ه له جيٌل على هذه الدرجة من العمى  التي ال ُتق در، والقدرة الجبارة، والبراءة البي نة، أن يوج 

إن هذا  تاهلل الحقواالنحراف مثل هذه المعاملة المنكرة! يشهد حضرة بهاءهللا نفسه: "يا عبادي 
بل لعله أقرب إليكم من حبل الوريد. إذا أوصلوا أنفسكم  االبحر األعظم اللجي المواج قريب جد  

ي والكرم األعز إليه وفوزوا بذلك الفيض الصمداني والفضل السبحاني والجود الرحمان
 (1)األبهى."

فبعد انقضاء قرابة مائة سنة ماذا تالحظ عين المرء وهو يتفحص آفاق العالم وينظر إلى 
يتشنج تحت وطأة كروب أنظمة وأجناس  االوراء منذ انبثاق فجر التاريخ البهائي؟ يشاهد عالم  

ها ومصيرها وتطمس وأمم متصارعة، مكبلة بشباك زيفها، ما فتئت تبتعد عمن هو مالك ناصيت
في أعماق مذابح انتحارية تولدت مباشرة إثر إهمالها واضطهادها لمن هو هاديها  افشيئ   اشيئ  

لكنه مع ذلك قد أفلح في شق طريق نموه وتفتحه إذ  اومخلصها. وُيرى دين، ما يزال محظور  
لغضب هللا  لوجه أمام الدالئل الرهيبة ايظهر من خالل مجهولية مائة عام من القمع، وجه  

، ا، ومفلس أخالقي  اوانتقامه، ومقدر له أن يقوم على أنقاض حضارة منسوفة. وعالم مفتقر روحي  
، يتلوى وينزف ويتفكك تحت ضربات ا، ومشلول اقتصادي  ا، ومضطرب اجتماعي  اوممزق سياسي  

 قضيب االنتقام اإللهي. دين ظلت دعوته غير مستجابة، ورفضت

                                                        

 هذه الفقرة من "لوح أحمد" بالفارسية. (1)
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اته، وُحصد وطورد أتباعه، وافتري على تعاليمه وأهدافه، وقوبلت ادعاءاته، وأهملت إنذار 
ره كأس االستشهاد، وُصب فوق رأس  نداءاته الموجهة لحكام األرض بالتجاهل، وأسقي مبش 
مؤسسه بحور من مصائب وباليا لم ُيسمع عن شبهها، وناء َمَثُله األعلى تحت وطأة أحزان 

اءة وقد  اته، وتتالشى فيه سريع  وشدائد دامت طيلة عمره. وعالم فقد وجه شعلة الدين الوض 
اغتصبت القوى الغاشمُة للوطنية والعنصرية حقوَق وامتيازات هللا نفسه، عالم فيه رفعت مادية 

رأسها بانتصار وتطل بمالمحها القبيحة... وفيه تنخر جراثيم  -وليدة مباشرة لالتحاد-أثيمة 
 ...ال  ختل بنحو خطير أصالتعصب والفساد في هيكل وحيوية مجتمع م

يشهد  ا، ينبغي اعتباره عصر  اصحيح   افي عصر، لو أردنا تقييمه تقييم   انحن نعيش حق  
ظاهرة مزدوجة. األولى تعلن عن حشرجة موت نظام عقيم ال إيمان له باهلل، قد أصر بعناد، 

للمبادئ  ارغم آيات وعالمات ظهور إلهي لمدة قرن من الزمن، على عدم تكييف طرائقه وفق  
والمثل التي جاءت إليه بها تلك الرسالة السماوية. األخرى تنبئ عن صراخ والدة نظم سماوي 

محل السابق، وتنمو في رحاب هيكله اإلداري وتنضج بنحو ال يكاد  اومخل ص سيحل حتم  
 ايشعر به، ثمار حضارة عالمية ال نظير لها ما تزال في طورها الجنيني. األول يطوى حالي  

من عدل واتحاد وسلم وحضارة لم  اوسط الظلم وسفك الدماء والحطام، واآلخر يفتتح أفاق   اار  منه
. األول قد استنفد قواه، أثبت بطالنه وعقمه وضيع بال رجعة فرصته ال  يشهد عصر لها مثي

حيوية وال ُيقهر، يمزق أصفاده، ويبرر مكانته على أنه  اويسرع صوب حتمه. اآلخر، ممتلئ  
لوحيد الذي يمكن إلنسانية عصرتها الشدائد وتطهرت من خبثها، أن تجد في وسطه المالذ ا

 مصيرها.
: "سوف ُيطوى النظام الحاضر ويقوم نظام جديد إن رب ك اويتفضل حضرة بهاءهللا متنبئ  

: "لعمري سوف يأتي يوم تطوى الدنيا وما ال  قائ اق وهو عالم الغيوب." ويتفضل أيض  يقول الح
 نظم جديد إنه على كل شيء قدير."فيها ونأتي ب
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د أثمارها المنيعة شاهَ ا قريب تُ رى األرض اليوم حاملة وعم  : " تُ ال  كما تفضل حضرته قائ
وأشجارها الباسقة وأورادها المحبوبة ونعمها الجنية..." وكتب كذلك حضرة عبدالبهاء: "سوف 

ت الدينية والعرقية وتتوقف تتحد كافة األمم والقبائل وتصبح أمة واحدة. وتندثر المنازعا
المشاحنات بين األجناس والشعوب. ويتمسك كل الناس بدين واحد واعتقاد واحد ويت حدون في 

 . فيسكن الكل في وطن واحد هو هذا الكوكب نفسه."اواحد   اجنس واحد ويصبحون شعب  
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 4الملحق رقم 
  

 م4488عام  (1)تساقط الشهب
 
 

 تشرين الثاني 41في الساعات المبكرة من صباح يوم إن وابل الشهب الرائع الذي وقع 

غير عادي أثار تعليقات حامية لدى الفلكيين  اا. كان حدث  پم قد شوهد عبر كل أورو 4488
المختصين والعوام على السواء. فيما يلي مقتطفات مختارة من بين العديد من التقارير والرسائل 

 التي نشرتها الصحف المعاصرة بالخصوص:
 

 ة التايمزصحيف
 م.4488تشرين الثاني  49السبت، 

 

يقدم الكاهن روبرت مين، من مرصد رادكليف بأكسفورد، البيان التالي عن الظاهرة السماوية 
 -لمساء الثالثاء الماضي:

(، وبلغ ذروته حوالي 45:99) ا"... بدأ هذا العرض العظيم حوالي السةاعة الواحدة صباح  
، ولو لم 44:99. لكن الرصد استمر حتى الساعة اتدريج   ، حيث قل  بعدها45:81الساعة 

ا مجموع الشهب التي تم  رصدها خالل الليلة 43:99تكن هناك شهب كثيرة بعد الساعة  . أم 
، أو الساعة 41:99و  45:99ما بين الساعة  8999، سقط منها حوالي 5999فال أقل من 

، فإن غالبيتها بدت بلون أبيض أو ام  . بالنسبة لمظهر الشهب عمو االواحدة والثانية صباح  
أصفر. لكن بعضها كانت ذات لون أحمر أو برتقالي، وإحداها لوحظ بلون أزرق. كان أشدها 

 يمكن رؤيته لعدة ثوان بعد إختفاء الشهاب." -بصفة عامة-وراءه  ال  يخلف ذي ابريق  

                                                        

 .888إلدراك مغزاه انظر الصفحة  (1)
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 صحيفة التايمز
 م.4488تشرين الثاني  43الخميس، 

 

 -سيدي:
هب المنبأ عنه قد لوحظ هنا على نطاق رائع خالل الساعات المبكرة لصباح إن عرض الش

من األماكن تمتعت بسماء صافية كما كانت هنا، فإن  ال  اليوم، وأغلب الظن أن قلي
 المالحظات التي دونتها قد تكون ممتعة للبعض من العديدين من قرائكم.

 .اشهاب   88خالل نصف الساعة السابقة لمنتصف الليل لوحظ 
 .اشهاب   899لوحظ حوالي  48:59ما بين منتصف الليل والساعة 

 .اشهاب   894لوحظ حوالي  48:39و  48:59ما بين 
 .اشهاب   409لوحظ حوالي  48:34و  48:39ما بين 
 في ظرف أربع دقائق. اشهاب   894لوحظ حوالي  94:98و  48:34ما بين 
 ظرف ثالث دقائق.في  اشهاب   898لوحظ حوالي  94:93و  94:98ما بين 
 في ظرف خمس دقائق. اشهاب   841لوحظ حوالي  94:49و  94:93ما بين 
 في ظرف دقيقة واحدة. اشهاب   499لوحظ حوالي  94:44و  94:49ما بين 
 في ظرف دقيقتين. اشهاب   898لوحظ حوالي  94:45و  94:44ما بين 

 في هذا الوقت أخذ الوابل يشتد واستحال العد بسرعة كافية...
 خادمكم المطيع

 م.
 تشرين الثاني. 41كاوز، جزيرة وايت، 

 
 صحيفة التايمز

 م4488تشرين الثاني  43الخميس، 
  

 -سيدي:
بأن الرصد قد تم قرب كورلي،  اأبعث فيما يلي بمالحظات عن ظاهرة الليلة الماضية علم  
 وهي أعلى موضع في واريكشاير، من قبلي وأحد األصدقاء...
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من الشواذ. يمكن تقسيمهم إلى  اان من الشرق نحو الغرب عدا قليل جد  إن اتجاه الشهب ك
، اكانت النيازك العادية والتي تخللها بعض من الحجم الكبير جد   اثالثة أصناف. أكثرها عدد  

أخضر( يختلف في عرضه. في لحظة زواله لم يكن  ا)أحيان   ال  أزرق طوي ال  والتي خل فت ذي
داد بريق الرأس. صنف آخر كان يحدث على فترات بضع هناك شيء غير عادي سوى اشت

، كما لم تختلف في سطوعها قبل ادقائق وظهرت بشكل كرات نارية نحاسية اللون، لم تترك أثر  
غير  امقوس   اقليلة الوقوع. اتخذت درب   اللنظر فكانت أيض   اا المجموعات األشد لفت  االختفاء. أم  

 لمدة دقيقتين أو ثالث. اي مشاهد  ، وبقالكنه محدد جد   امنتظم، قصير  
إن بعض أضخم الشهب بدت وهي تنفجر، ثم تعود للظهور تاركة عقدتين من النور 

 يصلهما خط مضيء.
و  94:99يستحيل على المرء المبالغة في عظمة السماء وجاللها كما بدت بين الساعة 

95:99... 
 خادمكم المطيع،

 و. و. تايلر
 تشرين الثاني. 41نتري، ڤكو 

 
 صحيفة التايمز

 م.4488تشرين الثاني  43الخميس، 
 

 -سيدي:
إن وابل الشهب المنبأ عنها قد شوهدت هنا خالل الليلة المنصرمة في ظروف جوية 

، توقيت غرينيتش، لوحظ سقوط ألف ا... فمنذ منتصف الليل وحتى الواحدة صباح  امواتية جد  
. وعليه من الساعة الواحدة حتى الواحدة ا، مع ازدياد هذا العدد تدريج  اومائة وعشرين شهاب  

، علما بأننا قد فوتنا اوسبع دقائق وخمس ثوان سجل ال أقل من خمسمائة وأربعة عشر شهاب  
ها لسرعة تتابعها. في تلك الحالة بلغت اإلنارة الفجائية مستوى  اجد   اكثير   مما عجزنا عن عد 

 لوحظ هبوط استحال معه تسجيل العدد، لكن بعد المائة والعشرين
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، حيث بدت السماء 94:49محسوس. لذا فإن الذروة القصوى قد قدر وقوعها حوالي الساعة 
غاية في الجمال، إن لم نقل في الروعة... بينما كانت الشهب في الزوايا المقابلة من السماء 
ة درجات، حيث في جوار نقطة االنحراف أضاءت لعدة ثوان بال  تقطع مسارات منحنية بعد 

اك محسوس، وقد يتوهم للحظة بأنها مجرد نجوم بنظر من لم يألفوا وضعية السماء في ذاك حر 
 االتجاه...

 خادمكم المطيع
 ج. ر. هايند

 تشرين الثاني. 41، تويكينهام، پمرصد السيد بيشو 
 

 صحيفة التايمز
 م.4488تشرين الثاني  49السبت، 

 
 -سيدي:

"تساقط النجوم"، وكما أعتقُد لغير عادي  اتشرين الثاني، استعراض   41شهدُت ليلة أمس، 
بأني علمت أن هذه الليلة بالذات من السنة تكون ملفتة لالنتباه، من حيث ظهور هذه الشهب، 

لوقوعها قد ال يخلو من المتعة لبعض قرائكم. في األسابيع القليلة  اموجز   الذا فإن وصف  
ة من السحب، لذلك أمكن مشاهدة الماضية كانت السماء في هذا الصقع من إسبانيا خالي

لترا. كانت أولى مشاهداتي گوجودها في إن افي ظروف يندر جد   منظر الشهب مساء أمس
لتساقط النجوم حوالي منتصف الليل وذلك حينما الحظت اهتمام مجموعات من الناس في أزقة 

رهم على ذلك ساراغوسا الضيقة وهم في حوار مثير. لدى سؤالي عما كان يثير اهتمامهم وحوا
ولما رفعت رأسي رأيت ‘ بما وقع في زمن الحصار اانظر... إنها أشبه تمام  ’النحو، قيل لي 

من الشهب بدا ينصب  فوقنا،  ال  أقرب إلى قصف للمدينة منه إلى شيء آخر. واب امنظر  
طويلة  ال  عشرات أو أزيد في كل دفعة، وهي تنفجر بلهب المع هنا وهناك، تاركة خلفها ذيو 

اءة بقي بعضها كخط مضيء في السماء لعدة لحظاتو   ض 
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بعد انفجار الشهاب. أسرعُت إلى حيز مفتوح من المدينة، ويا ألسفي إذ لم يكن ذلك المشهد 
من نصيب مراقب علمي مختص. بدت لي الشهب أكثر وفرة جهة الشمال وشمال الغرب، كما 

ا اتجاه انطالقها دب القطبي. أم  منها بصفة خاصة ليست بعيدة عن مجر ة ال االحظت حشود  
فكان معظمه من اليمين إلى اليسار نحو األسفل بزوايا انحدار مختلفة، لكن عند عودتي إلى 

في  اما، شهب   اغرفتي فيما بعد الحظت من النافذة، التي كانت تطل على منظر مختلف نوع  
هذا وتجدر المالحظة  من نفس النقطة في السماء. ادفعات متتابعة بدت وكأنها تسقط رأسي  

تشاهد تتقاطع بزوايا حادة مع  ابأني كنت أراقب الخطوط المضيئة في هذه النقطة وهي أحيان  
تلك الصادرة من اليمين لليسار، في حين لم أرقب حالة واحدة لمسارات تعبر أو تتقاطع 

ي بأن النجوم ل اباتجاهات أخرى. أو، بعبارة أخرى، لشهب آتية من الجهة المعاكسة. تبين جلي  
)الشهب( كانت تنبعث في مسار أو مسارات انطالق ثابتة. وتلك التي ظهرت وكأنها تسقط 

محدد المالمح من  امن غيرها، لكنها جميعها تركت مسار   اكانت تبدو أشد لمعان   اتقريب   ارأسي  
تفجرت بلهب أبيض ناصع أو أصفر. في بعض الحاالت كان  اشرر شاحب الزرقة، وأخير  

 اأو قرمزي   اوردي   افي حاشيته بخضرة ناصعة، بينما البعض اآلخر أبدى لون   اهب يبدو مشوب  الل
. باإلمكان استنتاج فكرة عن عددها وسطوعها من حقيقة أني لما ذهبت إلى فراشي، رغم اوأزرق  

محدودية حيز السماء المتيسر خالل النافذة أمامي وأنا مستلق، كانت الشهب تجتاز الفضاء 
مرار، وتنعكس على مرآة كانت معلقة على الجدار المقابل أنوار انفجارها الساطع. في باست

أثناء الفترة القصيرة التي كنت أراقبها حينئذ شهدت سقوط مئات الشهب، ولما لم يبُد أي 
 نقصان ملحوظ في عددها، ال أشك أن األخير قد بلغ عشرات األلوف تلك الليلة.

 خادمكم المطيع،        
 ج. س. روبنسون         

  تشرين الثاني. 43ساراغوسا 
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صفحة خالية
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 8الملحق رقم 
  

 زيارة ألدرنة
 (4من مقال لمارتا ل. روت)

 
... من المعلوم لدينا بأنه )حضرة بهاءهللا( وصل )إلى أدرنة( مع آل بيته وأصحابه يوم 

م، كان 4484آب سنة  48م، وأقام فيها حتى يوم األربعاء، 4485كانون األول سنة  48السبت، 
حين وصوله بينما ابنه، عباس أفندي المعروف بحضرة عبدالبهاء، كان  اعمره ستة وأربعين عام  

في التاسعة عشر، وابنته بهائية خانم في السابعة عشر من عمرها. كم هو الفرق بين رحلتهم  اشاب  
تحته المسافة نفسها بسرعة في بقطار الشرق السريع الفخم الذي يطوي  امن األستانة والسفر حالي  

وعلى عجل، إذ لم  اظرف ست ساعات بالضبط! بينما رحلتهم إلى أدرنة، التي ُفرضت عليهم قسر  
عانوا خاللها  ايستعدوا لها بل لم يكن عندهم ألبسة تقيهم البرد، قد استغرقت اثني عشر يوم  

نين عديدة أنها كانت فتاة مصاعب جمة وسط جو قاسي البرودة. أكدت بهائية خانم بعد ذلك بس
 قوية موفورة العافية والصحة قبل رحالت النفي الفظيعة تلك.

كان أول نزل استراحة أقاموا فيه في أدرنة هو خان العرب حيث باتوا فيه ثالث ليال. كل ما 
عزت آقا. بعد ذلك سكنوا لمدة أسبوع في منزل بحي  بيتمن  اهو معروف عنه هو إنه كان قريب  

ة قرب التكية المولوية ثم انتقلوا إلى بيت شتوي مجاور. سكن حضرة بهاءهللا مرتين في بيت المرادي
" لكن الذي تحدث عنه آقا رضا في مذكراته ألوائل الفترة على أنه بيت من ثالثة بيك "أمر هللا

رضا بيك. ثم عاد  بيتحضرته في  اطوابق يقع إلى الشمال من مسجد السلطان سليم. سكن أيض  
 "، إال  إنه أقام في األشهر اإلحدى عشر األخيرة من مكوثه فيبيك كن في بيت "أمر هللاليس
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كثيرة على  اعلى جامع المرادية وأحيان   ابأن حضرته كان يتردد أحيان   اعزت آقا. ونعلم أيض   بيت
 جامع السلطان سليم حيث كان يلتقي بالمفكرين ويتحدث إليهم...

امة من 4055تشرين األول سنة  49في  م وصلت أدرنة اآلنسة ماريون إي. جاك، بهائية رس 
ثار آعن " اكندا، مع الكاتبة، وهي بهائية صحفية ومحررة مجالت من الواليات المتحدة، وذلك بحث  

كانت غايتهن المنشودة أن "يبحثن، ويجدن وال يفشلن" في نقل صورة أدرنة إلى العالم  (1)".المحبوب
 ة جاك وُفرشاتها والكاتبة وقلمها...البهائي... بواسطة اآلنس

كانت األشجار العظيمة من حور وُدلب وصفصاف تحف  بجانبي الطريق الجميل المضاء 
بنا  ابنور القمر، وما أن وصلنا فوق جسر ماريتزا الرائع حتى استقبلتنا أنوار المدينة المتأللئة ترحاب  

 إلى "أرض السر"...
عالمية األولى، كان تعداد سكان هذه المدينة، التي يسميها قبل نشوب حروب البلقان والحرب ال

. تقع على خط قطار ااألتراك أدرنة، مائتي ألف نسمة. لكن اآلن ال يتعدى عددهم األربعين ألف  
طريق السيارات الذي يربط آسيا  ااريس، كما يمر بها أيض  پالشرق السريع مباشرة ما بين اآلستانة و 

م عاصمة لإلمبراطورية 4589بأن أدرنة ُجعلت عام  اويتذكر المرء أيض   ا الغربية.پالوسطى بأورو 
يشع منه نور اإلسالم إلى عالم الغرب. إن فن عمارة المساجد فيها  االتركية العظيمة وصارت مركز  

لطابعها التركي النموذجي والذي يفوق في مستواه اآلستانة  ايتميز بجمال نادر. أدرنة ممتعة أيض  
 آلن غربية المالمح إلى حد بعيد...التي صارت ا

حيث رأينا المياه تنساب فوق الشوارع المرصوفة بالحجر في سيول  اكان صباحنا األول ممطر  
صغيرة. من نافذة حجرتنا شهدنا أهالي المدينة وهم يجاهدون محاولين عبور هذه الُنهيرات عنيفة 

في مياهها. إال  أن السماء خلت فجأة  االجريان دون أن يتمكن أحد من ذلك دون غمر قدميه عميق  
 من السحب بعد غداء

                                                        

، الثالةةث ، المجلةةد"علةةىاألقلةةم الآثةةار "ة مةةن لةةوح "الوديةةان السةةبعة"، مترجمةةة عةةن الفارسةةية. انظةةر قتبسةةعبةةارة م (1)
 .00الصفحة 
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 صورة

 

 عبد الغفار
 ألقى بنفسه .اخادم من أشد خدام حضرة بهاءهللا إخالص  

 في البحر حينما ُمنع عن مرافقة حضرة بهاءهللا
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 صورة

 
 

 الحاج محمد إسماعيل الكاشاني
 "الذبيح"بملقب 
  ومن أوفى أتباعه. أنزلت له "سورة الرئيس"من المبلغين البارزين لدين حضرة بهاءهللا
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الظهيرة، وسرعان ما اختفت تلك السيول تاركة حجارة الطرقات بيضاء ونظيفة. بعد ذلك أشرقت 
الشمس ببهاء ساطع وبفيض دافئ سخي مما شجعنا على استئجار عربة وحصان مع سائق تركي 

 طيب اسمه مصطفى.
واقه الرئيس الذي يضم مباني الحكومة، بمناظر أسمررنا خالل شارع السراي، وهو الشارع 

د المعلقة في حوانيته. لكن سرعان ما اختطف انتباهنا وإعجابنا رؤية الغنية بمختلف ألوان السجا
بعض المساجد الجميلة التي مررنا بها والتي هي من أجمل مساجد العالم. قطعنا مسافة من 

حتى انتهينا إلى طريق مفتوح أدى بنا صوب  اجد   الطريق فوق الحجارة المرصوفة في شوارع ضيقة
خالل الطريق المنحدر  اناحية المرادية. عند سفح التل تركنا مصطفى والعربة ثم بدأنا السير صعود  

الضيق كثقب اإلبرة وقد اكتظ بالحوانيت على كل جانب. من جملة ما رأينا مطحنة يدور فيها 
ى زيت. وبينما كنا نقترب من جامع المرادية الذي يتوج حصان باستمرار لعصر الزيتون وتحويله إل

يديه  ال  المنحدر بدا أمامنا المؤذن من وراء سور المنارة الرهيفة الرشيقة وراح ينادي للصالة مستعم
 كبوق لتكبير الصوت.

وجماعة من الناس  اعندما وصلنا إلى المسجد الشهير تريثنا بالدخول ذلك أننا وجدنا حاج  
صالتهم اليومية. فتابعنا الطواف وأمتعنا النظر بجمال ذلك النموذج الرائع للفن  يؤدون فروض

المعماري، في حين راح اهتمامنا األكبر يتطلع إلى األفق المحيط به عسى أن نعلم أين أقام حضرة 
في ضواحي أدرنة، وقد كان للسلطان فيها قصر  ابهاءهللا. في تلك األيام كانت المرادية مصيف  

. اشتهر الهواء في سفح ذاك الجبل بشدة نقاوته وصفائه كما امتازت أعنابه بسمعة اأيض  صيفي 
ا پعالمية. من هناك يمكن مشاهدة الطرق الرئيسة الممتدة باتجاه كل من بلغاريا ثم أواسط أورو 

وغربها، وكذلك إلى اآلستانة، يمكن مشاهدتها بشكل أشبه بأشرطة بيضاء عريضة ملتوية خالل 
 تحتنا وهي تمتد إلى أن تختفي في األفق البعيد. السهول

أمام المسجد مباشرة وجدنا التكية المولوية، وهي إحدى المباني التي تعود لدراويش القرن 
رنا بأن إحدى البيوت التي سكنها حضرة بهاءهللا  الماضي مما ذك 
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لرسم وراحت ترسم هذه منها. فانتهزت اآلنسة جاك الفرصة وأخذت قلم الرصاص ودفتر ا اكان قريب  
التكية وحوض الماء الكائن أمامها حيث كانت بعض النسوة ينقلن الماء بدالء ثقيلة معلقة على 
عمود من خشب موزون على أكتافهن. ترى هل عرفن تلكم النسوة أي كوثر خلد كان بإمكانهن 

 اغترافه بوجود حضرته بجوار ذلك البئر آنذاك!
تطفح  امسن   اخال من المصلين فيما عدا حارسه الذي كان شيخ   دخلُت بعد ذلك إلى المسجد إذ

من خارجه إذ يوحي بضخامة وعلو أركانه  ال  . لم أجد داخل المسجد أقل جمااووقار   اعيناه سالم  
بالرفعة والسمو، كما أن روعة الخزف المزخرف األزرق، بشتى تباين ألوانه الجامع بين الزرقة 

لشرقية والزرقة الغربية الغنية الداكنة، ما زالت متألقة رغم مرور أزيد من المخضرة الصينية الرقيقة ا
من مشاهير مصممي البالط قد جاء لتو ه  ابولندي   ال  خمسة قرون عليها. فال عجب أن وجدنا رج

ا للقيام بدراسة هذه القطع الخزفية، كما حضر غيره كثيرون من الواليات المتحدة لمشاهدتها. أم  
 دعاه األتراك لتزيين هذا المسجد. افارسي   ال  فكان رج الذي أنجزها

هذا وقد وشحت جدرانه بآيات من القرآن الكريم. بدت كافة األلوان هادئة منسجمة مع بعضها، 
ما ُيرى في كنائسنا الحديثة مثل هذه األلوان الغنية العتيقة، لكن هذه األشياء الظاهرية كأنني  اونادر  

حضره المبارك مشغل ذهني وباطني بحقيقة أن ذاك المكان قد تشرف ب لم أكن أشاهدها، لشد ما
حيث صلى فيه وخاطبه هللا كما خاطب موسى من الشجرة الملتهبة! ومما لفت انتباهي وإعجابي 

وهي رموز إلهية على مستوى هذه -أن حضرة بهاءهللا قد أقام في كل مواقع نفيه بقرب المساجد 
جاته في هذه الصروح الدنيوية ال محالة أن هللا قد كشف له عن األرض. وفي ساعات صالته ومنا

كيفية بعث هذا العالم الميت في حياة جديدة. وما أروع ما نزل من قلم حضرة بهاءهللا في أدرنة! 
فمن بين اآلثار المباركة األربعة عشر التي كنا على علم بها: "ألواح الملوك"، "أدعية الصيام"، 

ون الثالث"، "ولوح السلطان" العظيم الموجه لشاه إيران، والتي تم ت ترجمتها للغاتنا ليپ"اللوح األول لنا
 ية.پاألورو 
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د هذا المسجد التاريخي الفذ وقد تملكها العجب كاتبة بينما كانت ساجدة فوق سجاخطر ببال ال
انت أقرب والتأمل، أن حضرة بهاءهللا قطع كل  هذه المسافة ليقترب من عالمنا الغربي! فأدرنة ك

لكن سرعان ما غابت هذه األفكار في  !لعالمنا الغربي -على األرض المادية-له قدم موطئ 
في محضره الحي. ألم يكن  امكامن الالوعي حين االستغراق في الركوع الخاشع الصامت حب  

حضرته في ذلك المسجد! إن الذي وهب سمع الفطرة ليعلم بأن تعاليمه، التي هي كوثر الحياة 
. اسماوي   ابدية وعلة الوجود، إنما تحمل في ذاتها القدرة التي ستجعل من هذا العالم الترابي فردوس  األ
 إن تلك اللحظات كانت فريدة في قيمتها السامية، وال ينبغي وصفها بل تجربتها! احق  

وفيما بعد عندما رفعت الكاتبة عيناها لدى انتهاء تأملها ونظرت مرة أخرى حول المسجد قبل 
نهوضها من الركوع. خطر ببالها وهي تشاهد اآليات القرآنية على الجدران كلمات حضرة عبدالبهاء 
عندما ُسئل عما ينبغي للمؤمنين في الواليات المتحدة وكندا أن يفعلوه بألواحه الموجهة إلى تلك 

داخل  م. فأجاب بأن توضع في مشرق األذكار في شيكاغو، ال4040الديار والتي أرسلها في عام 
القباء بل على الجدران. وبالمناسبة فإن معبدنا البهائي الجديد في الغرب، وربما غيره من مشارق 
األذكار في بقية بقاع األرض، سيشتهر فيما بعد كأنموذج عظيم جديد في فن العمارة وقدوة 

المستقبل للمنشآت الروحية ودور العبادة في القرن العشرين. وسيعكس طراز العمارة البهائي في 
سجايا المؤمنين البهائيين األساسية: النظرة العالمية، التضامن الروحاني، التهذيب الروحي، 
الجمال، البهجة، الصدق والنورانية. إن مشرق األذكار الجديد في شيكاغو ليمثل، أزيد من أي 

 اانعكاس   -الخرسانة والبرونز والمرو )الكوارتز(-صرح آخر في الدنيا، من خالل مواد هيكله 
ما ندرك بأننا إلى جانب ذلك، نمهد اآلن بمفاهيم  ال  لكل هذه الخصال الكامنة. بل قلي اساطع  

عمارتنا الجديدة للقرون القادمة، كما أن اسم المصمم المعماري، لويس بورجوا الذي وضع تصميم 
في  اليه حالي  أول مشرق أذكار في األمريكتين، سيشتهر ويمتدح بعد خمسمائة سنة أكثر مما هو ع

 مشاهدة المساجد الشهيرة التي ابتدعها المعماري سنان وغيره من االغرب. لعله من المفيد أحيان  
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لمدى  االمعماريين المسلمين الذين عاشوا في عهد رسول عالمي سابق إذ أن ذلك يوقظ فينا إدراك  
 عظمة عصرنا الروحاني الذي نعيش نحن فيه.

ود لزيارة حي المرادية من حين آلخر بحيث عل ق سائقنا مصطفى، بمرور أيام إقامتنا كنا نع
لبعض الجيران الذين أحاطوا بنا يرقبون الرسومات التي تخططها جاك ذات مرة، بقوله أننا أعجبنا 

ن بهذا الحي أكثر من أي مكان في أدرنة. بعد ذلك بحوالي أسبوعين اهتدينا لمعرفة مواقع تبي  
ا كيفية عثورنا على جميع المواقع )للبيوت األخرى( فهي ضرة بهاءهللا، أم  البيتين اللذين سكنهما ح

 حكاية ال يسع المجال هنا لروايتها.
يسكن  احكى لنا شخص، وهو محمد حلمي بيك، من طبقة األتراك المحترمين، بأنه كان جار  

القديم لمنزله هو. في صباه بمنزل عبر الطريق وقبالة منزل حضرة بهاءهللا. وقد أرانا موقع البناء 
وأضاف يشرح لنا بأنه كان هناك "سيدان بهائيان" األول رجل إيراني عظيم كان يسكن بالقصر 

ما كان يخرج من المنزل. لكن اآلخر، عباس بيك، كان  االمجاور لمدخل جامع المرادية، ونادر  
البهائي العظيم  يخرج ويذهب إلى كل مكان ويعامل الفتية بمنتهى اللطف والود، كما كان السيد

ما كان يتكرم عليهم بوجبة من الپلو )األرز المطبوخ(. ثم حدثنا  امع الناس. فغالب   الطيف   ارفيق   اأيض  
هذا الرجل نفسه، وأرانا مدى ضخامة ذلك القصر وفخامته الذي سكن فيه حضرة بهاءهللا، إذ كان 

ض العائدة له ليدرك بأنه البد كان يكفي المرء رؤية األر - اتركي   ايضم ثمانية عشر غرفة وحمام  
، اغاية في العظمة. لكن المنزل المذكور تهدم خالل الحرب مع روسيا قبل خمسين عام   اقصر  

وشيدت دار متواضعة الشأن، على قطعة من األرض تجاور بوابة المدخل قبل خمسة وعشرين 
ن األخيرة. ثم أطلعنا محمد سنة، إال  أن معظم ذلك قد لقي هو اآلخر نفس المصير في حرب البلقا

حلمي بيك على قطعة أرض تمتد خلف جدار منزل حضرة بهاءهللا مباشرة ويمر خاللها جدول 
ماء، وأن البهائيين آنذاك امتلكوا كل تلك الرقعة الواسعة الممتدة حتى النهر في ذلك الوقت. كانت 

 ويلة. وقال لنا بأن هؤالءهناك عدة مباٍن ملحقة داخلها بما فيها إسطبالت وحديقة واسعة ط
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من عدة أشخاص بأنه كان هناك  ااإليرانيين كان لديهم جياد عربية جميلة وحماران. علمنا أيض  
من المنشآت الموجودة داخل أرض الحديقة المذكورة، يقع في المنحنى السفلي من  امنزل أكبر نسبي  

المنزل يطل على قصر السلطان  الموقع، أقام فيه حضرة بهاءهللا لفترة قصيرة، وقد كان ذلك
لم يبق سوى موقع  االصيفي الذي يقع على السفح المقابل أدناه من حي المرادية نفسه. لكن حالي  

منزل حضرة بهاءهللا إذ قد تهدمت البيوت األخرى التي سكنها نتيجة الحروب. نعتقد بأن حضرة 
 القربه من التكية المولوية، تمام   انظر   بهاءهللا ربما سكن في ذلك المنزل األدنى في األسبوع األول

ا عن كما يروي أحد المؤرخين األوائل. من الممكن الوصول إليه من التكية أو جامع المرادية إم  
طريق ممر ضيق منحدر يتكون جزء منه من درجات صخرية أو بالعبور مباشرة من خالل 

 الحديقة.
يعيشون في هذه األماكن وكان  اسين إيراني  أخبرنا محمد حلمي بيك بأنه كان هناك أزيد من خم

هناك عدد كبير من الزائرين معهم ممن استضيفوا في عين المكان. أضاف هذا الرجل الطيب في 
من عائلة حضرة بهاءهللا كان يدر س اللغة الفارسية لرئيس دراويش مولوية  اشرح معلوماته بأن واحد  

 (1)ي.تشيرلير 
رح لنا صاحبنا الطيب، محمد حلمي بيك، بنحو هادئ رقيق بأنهم وعند انتهاء زيارتنا ص اأخير  

)أي هو وغيره من األتراك( ربما أدركوا أن البهائيين قد تم نفيهم بسبب تبديل العقيدة، لكنه أضاف 
بل أحسنوا  ايؤذوا أحد  ، ولم الكنهم كانوا رحماء جد  ’بمنتهى األمانة والحب النابع من الوجدان:  ال  قائ

 ‘.لكل إنسان

                                                        

ة يعقدون حلقات الذكر في هةذه المبةاني مةن التكيةة المولويةة، إال  أن رجةال  لم يعد الدراويش  (1)  اسةبق أن كةان درويش 
 أخبر بأن حضرة بهاءهللا قد سكن في هذا المنزل األدنى ثم انتقةل إلةى اآلخةر قةرب بوابةة المةدخل، أضةاف قةائال  

كةةان -المولويةةة وأرانةةا تلةةك الغةةرف بةةأن البهةةائيين كةةانوا يسةةتعملون المطةةبخ وصةةالة الطعةةام والحمةةام داخةةل التكيةةة 
في األيام األولى من إقامتهم لحين استقرارهم في مكان آخر. كانت طائفةة الةدراويش يومهةا جماعةة  ذلك محتمال  

كبيةرة مزدهةرة لهةا أربعةة مبةان بجةوار المسةجد. يبةةدو مةن بعةض الصةور الفوتوغرافيةة القديمةة الجتماعةاتهم بةةأنهم 
 "التاج".بوة الطويلة المعروفة كانوا يلبسون القلنس اجميع  
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عنا وبابتسامة تساؤل   باتجاه  اعلى عصاه منحدر   الحظة استعداده للعودة متكئ  -بعد ذلك ود 
، والذي شهد ثالثة من حروب البلقان والحرب العظمى )العالمية اقال هذا الرجل الشجاع حق   -منزله

؟ هل وجدتما ترى كيف وجدتمانا )أو أحببتمانا( نحن األتراك’األولى( وهي تخرب أدرنة، قال لنا: 
كال أيها األخ التركي العزيز الذي كان بيت طفولته بجوار  ‘؟يفترسون أبناء البلدان األخرى  اأتراك  

منزل حضرة بهاءهللا، ويا ليتنا نجد ما نعبر به عن ارتياحنا إذ وجدناك بهذا اللطف والطيبة كما 
اآلخرين بأن المواطنين هنا كانوا ! وقد تبين لنا من معرفتنا لشخصك و اوجدنا طيبة أهالي أدرنة أيض  

 طيبين تجاه حضرة بهاءهللا، وهذا ما يحببنا ويربطنا بأواصر ود دائم لمدينتك التاريخية!
" المنزل الثالث الذي سكنه حضرة بهاءهللا في أدرنة، كان موقعه أسهل بيك ان بيت "أمر هللاك

عدد أكبر من المواطنين. فهو من اآلخرين من حيث التعرف عليه كما تم التحقق منه من قبل 
... كما في السابق أرشدنا رجل من الرئيس لمسجد السلطان سليم الفخمكائن بجوار المدخل 

العاملين بخدمة الدولة على مكانه إذ سار معنا خالل شارعين أو ثالثة ليرينا مواقع بيتي  رضا بيك 
من رؤية  ازت آقا. بدا واضح  وعزت آقا وكذلك خان العرب )بيت المسافرين( القريب من بيت ع

 فخمة كما سمعنا بأن مالكيها كانوا من أعيان أدرنة آنذاك. اأطالل البيوت الثالثة بأنها كانت قصور  
 -وهو عبارة عن قطعة واحدة تحتل الدار سائر مساحتها-لكن بيت "أمر هللا بيك" هذا اآلن 

من  اك والحشائش البرية. لكن جزء  خربة، تغمرها األحجار المتداعية وأنواع الشو  اأصبح أرض  
 "المطبخ".بوكذلك قسم ضخم من موقد التدفئة والذي يدعوه األتراك  االحائط األصلي ما يزال قائم  

ر اسمه مصطفى بيك، في الخامسة والثمانين من العمر سبق أن رأى  سمعنا عن رجل معم 
د بهائي بيك )حضرة  يسكن قرب بيت "أمر هللا احضرة بهاءهللا. حدثنا بأنه كان جار   بيك" وكان يزو 

بهاءهللا( باللبن، وكان حضرته يكرمه دوما  بشيء من الپلو ليحمله معه إلى الدار. لمعت عيناه 
 عندما تحد ث عن حضرة بهاءهللا،
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وصف نبله. فوقف هذا الشيخ التركي الطيب الصادق ليحاول أن يرينا، بتمثيله، كيف كان  ال  محاو 
بأن سائر الناس  اومؤكد   امبين  -، وكيف كان ينحني لمن يحييه من الناس يمشي حضرة بهاءهللا

 كانوا يحي ونه، وكل واحد أحب ه ووق ره.
 إلطعام الفقراء. ابأن حضرة بهاءهللا قد خصص مطبخ   اأخبرنا أيض  

ومن وصفه إياها كان -بأنه كان لحضرة بهاءهللا حديقة أعناب واسعة  اأفادنا هذا الرجل أيض  
ما يقصد  اسطها تعريشة )مكان مظلل بالنباتات المتسلقة(. قال أن حضرة بهاءهللا كان غالب  في و 

أخرى مع أصحابه يتمشون خاللها. وعند  ابمفرده ليقضي نهاره فيها وأحيان   اتلك البقعة، أحيان  
عودته مساء منها، يضيف هذا الرجل، كان يصطف خدام حضرة بهاءهللا العشرون )يقصد ربما 

 بمنتهى المحبة. اعه المصاحبين له( عند باب البيت ليحيوه وكان يرد تحيتهم دوم  أتبا
أخذنا هذا الصديق الطيب معنا وقصدنا موقع الحديقة المذكورة. بعد قياسه ألبعاد المكان أرانا 

ا مساحتها فتقدر بمساحة ثالثة مباني تجارية من مباني المدينة، لذلك. أم   اموقع بوابة المدخل طبق  
من مسجد السلطان سليم، وفي موضع هو على  اوتقع على مرتفع ال يبعد سوى سبعة دقائق سير  

من  امنحدر جامع المرادية وبينه وبين مسجد السلطان سليم. يمكن للمرء الوصول إليه بسهولة سير  
منا األعناب من يد بهائي بيك! )حضرة ل  سيا للمرات التي ت’أي منهما. قال لنا مصطفى بيك: 

هذا وقد سمعت بأن أعناب أدرنة في ذلك الوقت  ‘!اكرم عطاؤه من تلك األعناب دوم  هاءهللا( وما أب
كانت مشهورة، لكن الحروب فيما بعد دمرت كل تلك المزارع. والشيء الذي أثار انتباهي وإعجابي 

 بهذا الخصوص هو أنه حيثما سكن حضرة بهاءهللا في منفاه، كان له حديقة.
الموقع الخالي لبيت "أمر هللا بيك"، جاءنا  (اآلنسة جاك وأنا) ا كنا نزورذات يوم وبينم

مصطفى بيك، وبيده عصاه، بخطاه التي تنم عن رغبة صادقة أكيدة في إمدادنا بما يعلم ويود 
فرن  امواقع غرف جناح النساء، وغرف الرجال وأخير   اعن تاريخ المكان. فأشار محدد   ال  روايته كام

الكائن خلف الدار حيث كان المطبخ. لكنه أشار إلى منزل ذي طابقين والجزء الطهي الضخم 
 الوسطي
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، وقال إن بعض أصحاب حضرة بهاءهللا كانوا يقيمون فيه ال  قلي افيه ثالثة طوابق عبر الشارع بعيد  
من هناك  اوإن معظم الطهي كان يتم هناك. وأضاف بأن الطعام بصورة عامة كان يؤتى به جاهز  

كان الطعام  ابأنه أحيان   اولو أني قد فهمت منه أيض   -"أمر هللا"  قصرحضرة بهاءهللا في إلى 
ر كله في مطبخ بيت "أمر هللا" ثم ينقل إلى "التعريشة" الخضراء حيث يتناول أصحابه  يحض 

ضرة باألخضر في أيام ح ااإليرانيون طعامهم. أخبرنا بأن ذلك القصر القديم، الذي كان مصبوغ  
ه باللون الوردي. وقد بين بجالء بأن حضرة بهاءهللا نفسه لم يسكن في طالؤ هللا، قد أعيد بناؤه و بهاء

خرجت بنت تركية جميلة من المنزل الوردي  اتلك الدار قط. )عندما التقطنا صورة ورسمنا رسم  
 تتساءل عن الرجل العظيم الذي كان أصحابه يأكلون في بيتها!(

على األقل خرجنا بما يلي، وهو أن حضرة بهاءهللا قد سكن لفترة  وبهذا القدر من المعلومات
"أمر هللا بيك"، وأفادنا الرجل الهرم بأن حضرته قد أقام في أدرنة لمدة خمس سنوات  بيتطويلة في 

لدى ثالث  ال  مبج ا. كما نعلم بأنه حينما عاش "ملك السالم" في أدرنة ومشى فيها كان مكرم  اتقريب  
كية العريقة، وأقام في عدد من القصور الفخمة لتلك العاصمة القديمة الكبرى، كما من األسر التر 

إن حضرته صار محط حب وتوقير كل من عرفه. وخير دليل وشاهد على ذلك ما صرح به أحد 
ثم أخبرنا بعطاياه له من الپلو والعنب، وشهادته بأن  ‘بهاءهللا!لقد رأيت حضرة ’سكان أدرنة بقوله: 

 يزودهم بالطعام! اهللا أحب الفقراء وأقام لهم مطبخ  حضرة بهاء
يبدو لي بأن حادثة صبح أزل وتسميم الطعام لحضرة بهاءهللا قد وقعت هنا في بيت "أمر هللا 
بيك" أو المنزل المجاور، إذ إنه كان يسكن فيه في األشهر األخيرة من إقامته )بتلك المدينة(، 

 األخيرة من فترة بقائه بأدرنة... اطيلة األحد عشر شهر  وانتقل بعدها ليسكن في بيت عزت آقا 
ليس هناك الكثير مما يقال عن أطالل بيتي  رضا بيك وعزت آقا سوى أنه بإمكان من يرى 

 بان تلك حجارة الجدران القديمة والحمامات والمدافئ يدرك
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بأن من سكنها  االقصور كانت على جانب غير اعتيادي من الفخامة واالتساع. ومن المؤكد أيض  
أتيح له التمتع بمنظر رائع لمسجد السلطان سليم، قيل لنا بأن قصر عزت آقا اشتمل على مكتبة 

ربما يعنون بذلك حيث كان حضرة بهاءهللا يكتب -"حيث كان البهائيون يدرسون بها"  اواسعة جد  
حتوي على ثالث األلواح ويستقبل المفكرين وطالبي المعرفة. إنها الحجرة أو الصالة التي ت

مدافئ... ولعل حقيقة أن حضرة بهاءهللا قد سكن في قصور هؤالء المواطنين الكبار الثالثة من 
لديهم. هذا ونأمل بأنه سيأتي بعدنا آخرون  اومكرم   اعلى أنه كان محبوب   اسكان أدرنة، تكفي شاهد  

 ويوفقون إلى معرفة المزيد عن هذين البيتين.
ن "خان العرب" حيث استقصينا عنه قرابة ثالثة أسابيع. من خالل بعد ذلك اتجهنا للبحث ع

تجوالنا وتعرفنا على الُنُزل القديمة تبين لنا أنها البد كانت على درجة عالية من الراحة والتقدم في 
من الُنُزل الحديثة بل للطبقة  اذلك الوقت، وألننا أخبرنا بنفس الوقت بأن "خان العرب" لم يكن واحد  

والفقراء من العرب، فمن المحتمل أن الموظفين األتراك الذين رافقوا حضرة بهاءهللا  الوسطى
وأصحابه من اآلستانة إلى روميليا قد أنزلوهم في ذلك النزل. وجدنا أن هناك اثنين من ذلك 

 -"خان العرب"، أو مجرد "مسافر خانة" العرببأو أن البعض سمى أحدهما -الصنف من الُنُزل 
، وعلى أية حال فإن موقعيهما قد تحوال اآلن إلى مدارس كبيرة. اكبير   الك اآلراء اختالف  واختلفت بذ

لآلخر  اعزت آقا، ورسم   بيت"خان العرب" والذي يقع قرب بالتقطنا صورة ألحدهما الذي سمي 
 عن مسجد السلطان سليم. االذي ال يبعد كثير  

بهاءهللا، يعتبر أجمل مساجد تركيا ما زاره حضرة  اإن مسجد السلطان سليم، الذي غالب  
وصم مه سنان، المهندس المعماري التركي. وال شك بأن أروقته المعمدة الرحبة تصلح بنحو مثالي 

للتحدث عن األمور السماوية كما إن داخله عامر بالجمال. ُطلب من اآلنسة جاك ومني  امكان  
 تركية فاستجبنا لذلك.تسجيل انطباعاتنا عن هذا المسجد لتنشر في أحد الكتب ال
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نا من مالقاة رجل كان قد رأى عباس بيك   -حضرة عبدالبهاء-... إني أشعر بسعادة إذ تمك 
قد أفاض  امن جيران حضرة بهاءهللا وممن رآه عيان   اوعرف بيت المرادية معرفة جيدة، وبأن شخص  

 علينا بشرح ما عرفه عن قصر "أمر هللا بيك" وكرم األعناب.
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 5م الملحق رق
  

 من إصفهان الحاج ميرزا حيدر علي
 
 

كان الحاج ميرزا حيدر علي من أبرز حواريي حضرة بهاءهللا وفي مقدمة مبلغي دعوته  
لهذه الغاية. سيظل يذكره التاريخ على أنه من أقدر  اوعرض   ال  جاب بالد إيران طو  الذيالموثوقين 

 خالل والية حضرة عبدالبهاء، وقاموا حماة عهد حضرة بهاءهللا وميثاقه، الذين نصروا أمر هللا
ذلك الميثاق، وساعدوا في توحيد صفوف المؤمنين حول ى لعبالدفاع عنه ضد هجمات الناقضين 

 .والميثاق مركز العهد
شيخية في إصفهان. قضى فترة شبابه في ال من أتباع ولد الحاج ميرزا حيدر علي في أسرة 

أكبر أعداء دين حضرة الباب. لكنه سرعان ما اكتشف  (1)،نكرمان في خدمة الحاج ميرزا كريم خا
بأن سيده الذي كان يخدمه لم يكن يملك السجايا الروحية. فعاد إلى مدينته إصفهان بالخيبة 

ف بأحد أتباعه وتعر   ، التقىاستشهاد حضرة الباب منبعد بضع سنوات و والمرارة. في تلك المدينة 
حضرة الباب، وال سيما ما رآه من  كتاباته من خالل قراءة بواسطته على دعوته. ونتيجة اطالعات

ثبات أتباعه واستقامتهم في وجه ما لقوه من اضطهاد واستشهاد، أقر بأحقية األمر واعترف بدين 
 يد.جدال هللا

هم زين ومنعلى مؤمنين آخرين الحاج ميرزا حيدر علي ف هللا بقليل تعر  أمر وبعد اعتناقه  
 قاء المؤمنين كان يتطلب منتهى الحيطة والحذرلكن لو  (2).نالمقربي

                                                        

 .1نظر المجلد األول، الملحق رقم ا  (1)

 .84-88نظر المجلد األول، الصفحات ا  (2)
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حياتهم للخطر. يروي الحاج ميرزا حيدر علي نفسه كيف كان يضطر للذهاب في  حتى ال تتعرض
من داره كان يخرج من إحدى  اظلمة الليل لزيارة أحد المؤمنين البابيين. ولضمان عدم رؤيته خارج  

صاحبه كان األخير يخبئ فانوس اإلنارة في موضع  ه. وعند لقاءتعود منها حينالنوافذ ثم يدخل 
بون ما تيسر لديهم من األلواح  خاص بالحجرة بحيث ال يضيء إال   بقدر فتحة ذلك المكان حيث يقر 

 ليمكنهم قراءتها بهذا النحو أمام النور المحدد وبذلك ينعشون أرواحهم بآيات هللا. والكتابات
حضرة الباب. على كتابات  الع  في إيمانه ومط   اراسخ  سرعان ما صار الحاج ميرزا حيدر علي  

وشغل كل عقله هو بشارة مجيء "من يظهره هللا". فجعل مبتغى  فكرهأن الذي استحوذ على  إال  
حياته وأغلى أمنيات فؤاده االعتراف به عند ظهوره ونيل وصاله والتشرف بمحضره. لكنه في ذات 

ريرته، بأن ميرزا يحيى، رغم كونه خليفة حضرة الباب الوقت أدرك، من خالل طيبة قلبه وصفاء س
 ذلك المقام.لسجية روحية تؤهله  وأأية موهبة  إلى يفتقراالسمي، كان 

ثهم عن قام الحاج ميرزا حيدر علي بعد ذلك بأسفار عديدة في إيران، زار خاللها المؤمنين وحد   
 ال اضطهاد األعداء وأحيان  ب وتحم  المصائ سفار لقيألا كمجيء "من يظهره هللا". وفي أثناء تل

 معارضة أولئك المؤمنين الذين جعلوا من ميرزا يحيى محط آمالهم وموضع أوهامهم.
قراءته خاصة لدى حضرة بهاءهللا، ى لإمنذ أيام إيمانه األولى، انجذب الحاج ميرزا حيدر علي  

في إيمانه. فاعتبر حضرة  اسوخ  جديدة وازداد ر  ة"كتاب اإليقان". بعد ذلك انفتحت أمام بصيرته رؤي
ألمره بعد إعالن الظهور. سافر  ابهاءهللا على أنه منبع الوحي اإللهي ومشرق ظهوره وصار ناصر  

وأحد  اجديد   اعثوا خلق  حضره المبارك وأصبح نتيجة لذلك من الذين بُ مإلى أدرنة حيث تشرف ب
 عض تجاربه في أدرنة واآلستانة.العمالقة الروحانيين لهذا العصر. وقد سبقت اإلشارة إلى ب

 هللا في عاصمة اإلمبراطورية العثمانية، حيث قام بخدمة أمر ابعد قضاء أربعة عشر شهر   
 هبين حضرة بهاءهللا وأتباعه، أشار عليه حضرته بالتوج   اوسيط  
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 لتبليغ أمره. ومما أشير عليه بصفة خاصة هو مراعاة الحكمة والحذر ألقصى درجة لئالإلى مصر 
في . هذا وقد تنبأ حضرة بهاءهللا في لوح نزل وعدائهم يثير في نشاطه التبليغي هياج المتعصبين

وال يحزن مما يرد عليه من  احقه بأنه سيعاني من الباليا واالضطهاد، فنصحه بأن يكون شاكر  
يحميه وينجيه إياه بأن هللا س اكالطود في أمره مطمئن   اراسخ   االعذاب في سبيل هللا، وأن يظل ثابت  
وفي األلواح، بأن عينه ستقر مرة  اميرزا حيدر علي، شخصي   في النهاية. كما وعد حضرته الحاجَ 

. إذ قدر للحاج ال  بلقائه. وقد تحققت هذه النبوءات فع سيحظى وأنهأخرى بمشاهدة جمال مواله 
دام قرابة عشر  اعذاب  من العذاب خالل إقامته في مصر والسودان،  اميرزا حيدر علي أن يلقى ألوان  

 سنوات.
مصر، لكن سرعان ما ذاع خبر في استطاع أثناء تلك الفترة تبليغ عدد من اإليرانيين المقيمين  

وهو عدو عى القنصل اإليراني العام، ميرزا حسن خان الخوئي، نشاطاته في تلك الجالية. إذ اد  
إلى منزله. وبعد  ميرزا حيدر علي الحاجَ  بأنه طالب يبتغي تحري الحقيقة فدعاشرس ألمر هللا، 

اثنين من المؤمنين هو و القنصل اعتقله صراحة، هللا ث فيها الحاج عن أمر بضعة لقاءات، تحد  
أقدامهم والسالسل حول أعناقهم. ارتفع بعد ذلك  فيوضعت األصفاد و وحبسهم في دار القنصلية. 

لجديد، باإلضافة إلى شخص مصري كان ا ينهم الداعتناقسبعة إيرانيين بتهمة ى لإعدد المسجونين 
 .اعلى عالقة ودية مع الحاج ميرزا حيدر علي ولكنه لم يكن مؤمن  

ن القنصل من إثارة مخاوف السلطات المصرية وقلقها من خالل تعريف في أثناء ذلك تمك   
م بة يدعون إلى دين جديد ويهددون أمن الدولة. ثالسجناء إلى المسؤولين على أنهم عناصر مخر  

استطاع بعد ذلك الحصول على إدانتهم وحبسهم لمدة غير محددة في السودان. هذا وأن قصة 
مدونة بالتفصيل من قبل الحاج ميرزا حيدر علي  -رحلة النفي إلى السودان-عناء هذه الرحلة 

 .اوحزن   ال إحدى أشد فصول تاريخ األمر غم  وتشك  
إذ كان السل، أثناء حبسهم في دار القنصلية عانى السجناء الشيء الكثير، وهم مكبلون بالس 

 لم يزد على قطعة خبز واحدة وكوب الكل منهم غذاء يومي   ُيعطى
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ا القنصل فعمل كل جهده إلهانتهم في نظر عامة الناس. يروي الحاج ميرزا حيدر ماء صغير. أم  
 :ال  علي فيما كتبه عن ذلك قائ

 

عذاب أليم في منزل القنصل بسبب ما رأيناه  اذ ايم  جح اخمسة وأربعين يوم  مدة ولو أننا عانينا 
أن القلب والوجدان كانا في مسرة وحبور ال  وجرى علينا من قبل موظفي القنصلية وخدمها، إال  

 (4يمكن وصفهما.)
 

. ُنقلوا فيما بعد إلى سجن الحكومي ُسلموا إلى السلطات المصرية حيث أودعوا السجن اأخير   
 المغلقة ةزنزانمظلمة. لم يكن لتلك ال زنزانةفي سلسلة واحدة وأودعوا في  اآخر حيث كبلوا جميع  

في باب الزنزانة فتحة تنفذ خاللها السلسلة التي ربطوا وكان . ال  وال مصباح لي امنفذ للضوء نهار  
 الباب. عند نهايتها حارسبيمسك و جميعهم بها 

قه ترتيل "لوح الناقوس". ان رففلق   قرر الحاج ميرزا حيدر علي أن يجعل منها مناسبة ابتهاج 
. وعلى أثر ذلك انجذب حراس مبنىال نحاءأ في صدحوعندما رتلوه بصوت واحد عال كان صداه ي

كة لألرواح، وتيقنوا بأن الجماعة من أهل هللا ولم يكونوا السجن بما سمعوا من بدائع اآليات المحر  
 باب الحجرة إال   ن يقفلو  كانوا الروا لهم اإلنارة، و مجرمين. ففتحوا الزنزانة ورفعوا السلسلة عنهم ووف

ما من  اوشفيت أبدانهم نوع   افي هذا السجن تقريب   اعند قدوم ضابط الحرس. قضوا خمسين يوم  
 :ال  . يكتب الحاج قائفرح كبيرأثار سوء التغذية، كما انتعشت أرواحهم واستبشرت ب

 

وما فيها لعبودية لهذه الحياة الدنيا كان مبعث سعادتنا القصوى هو نيلنا التحرر من ا
 (8.)واستعدادنا لالستشهاد في سبيل المحبوب

 

حياتهم. فاستدعت  في عذابال أنهم عادوا ونقلوهم إلى سجن آخر حيث واجهوا فيه مر   إال   
إلى لرحلتهم سالسل بصفة دائمة  في السلطات ذات يوم حدادين ونجارين إلى السجن لربط السجناء

القدم اليسرى و  ،ي على جهةوقي دوا القدم اليمنى لكل منهم في قيد حديدأربعة منهم أخذوا السودان. ف
 لكل
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كان له قفل ضخم. ثم قرروا ربطهم زوجين مع بعض  يدجهة. وكل قمن األربعة اآلخرين على 
 :ال  ان. يكتب الحاج ميرزا حيدر علي قائياردتتتصل بوثاقهما طولها ثقيلة بواسطة سلسلة 

 

أللم من جراء عملية تكبيل األقدام وربطها بالسالسل من الشدة بحيث لم نتمكن من ضبط بلغ ا
ا الحرس . أم  امشاعرنا. فصرخنا من األلم وصحنا ولكن رغم ذلك ضحكنا فيما بعد أيض  

فقد بكوا علينا ولعنوا وظائفهم التي  اوالضباط والحدادون والنجارون وسواهم ممن كان حاضر  
 (5يام بتعذيب عباد هللا.)أرغمتهم على الق

 

خشب طولها من الن قطعة عبارة عبعد ذلك جاء دور النجارين لعمل قيد خشبي. كان ذلك  
توضع فيهما اليد اليمنى واليد اليسرى لكل من جعل خاللها ثقبان  اوغليظة جد   اتقريب   ياردة

ويكتب الحاج ميرزا  إلغالق الثقبين.فوقها من الخشب بإحكام أخرى السجينين. ثم تثب ت قطعة 
 :ال  حيدر علي قائ

 

من قيد القدمين إذ ربما استطعنا بعض الشيء تخفيف وطأة  اكان الحاصر الخشبي أشد ألم  
يما بذلك النحو المتشدد لم ال سصر احالالقيد برفع السلسة باليد أثناء السير. لكن في حالة 

 اعملية تثبيت السالسل والحاصر وقت  وقد استغرقت  .حركحرية الت اللسجينين الموثقين مع  ك تر ي
 (1الغروب بقليل.) دعبت هتوان اريب  قتساعتين قبل الظهر بإذ بدأت  ال  طوي

 

 إلى مركب حيث وضعوا في مكان مغلق كان يستعمل كمخزن. افور   المسجونون  بعد ذلك نقل 
صرية سمعة المسجونين في نظر السلطات المبكل خبث ودهاء قد شو ه القنصل اإليراني و  

بحيث باتت الحكومة في حذر وخشية شديدين من أمرهم. فقد أدخل في روعهم بأن تلك العصبة 
الحكومة. لذا اإلطاحة بجماعة من أخطر الجناة يسعون لمحو دين اإلسالم، واغتيال الملك و 

ط بتقييد السجناء بالسالسل ومراقبتهم على الدوام. دامت رحلة إبعادهم، التي تم شو األوامر ت صدر 
 منها على
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على األقدام وأخرى على ظهور الجمال، قرابة خمسة  اظهر المركب ثم اجتياز الصحراء أحيان  
 أشهر.

تعذيب لحين وصولهم التلك الوسائل األليمة في صنوف ل الحاج ميرزا حيدر علي ورفاقه تحم   
. غني عن فعت عنهم القيود والسالسل واستبدلت بسالسل أصغر منهاإلى سجن الخرطوم حيث رُ 

لوها تتعدى كل وصف. فقد أرغموا، وهم البيان بأن العذاب الذي تعرضوا له والمشاق التي تحم  
خالل تلك الفترة هزلت  .مع بعضهم ال  ، على السير أمياةالحال الفظيع هبهذ امشدودون أزواج  

لمعاملة ومهانة أجسامهم نتيجة مشاق السفر وآالم القيود والسالسل، وسوء التغذية والحرمان وقسوة ا
المخالطة مع أحط الرجال من مجرمين وقتلة إضافة إلى األثر العنيف الذي خلفته عدة ألوان من 

هم بحيث أضحوا في أجساد، كل ذلك أدى إلى ضعف ال يجرؤ اللسان على ذكر ما عانوهعذاب 
 أكثر من مرة أقرب إلى الموت منهم إلى الحياة.

ميرزا حيدر علي بقي السجناء في حال من القناعة والتسليم لحاج الروحانية ل ى قو اللكن بفضل  
 .بعظمته بخلقه واعترفتبفضل ما تمتع به من شخصية المعة تأثرت السلطات و بل واالبتهاج، 

. فشاءت ومطريقه إلى الخرطر باشا في وأثناء سفر السجناء إلى السودان كان حاكمه جعف 
مدينة أسوان وبلغ تأثره وإعجابه بشخص الحاج  فيميرزا حيدر علي الحاج الصدفة أن التقى ب

. يكتب الحاج ميرزا حيدر ومراعاة مشاعرهم بحيث أمر الضباط بإبداء مزيد من الرعاية للسجناء
 :ال  علي قائ

 

من الراحة، وبأنه أشار  القد أكد )جعفر باشا( لنا بأنه سيكفل تخفيف العناء عنا ويضمن مزيد  
ما باستطاعتهم من مظاهر الرعاية والرأفة. بعد مغادرة الباشا  على الضباط المسؤولين بتقديم

أخرى توقفنا في ذلك المكان ثالثة أيام. عند حلول يوم مواصلة الرحلة تم تسليمنا إلى مجموعة 
لربطنا مع بعضنا كان الركوب على  اجنود وزودنا بعدد من الجمال لركوبها. ونظر  من ال

 ضعنا علىلكيفية تقييد أيدينا وأرجلنا وُ  االنتيجة ونظر   بطبيعة الحال... في االجمال صعب  
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ل بحيث استقرت أيدي وأرجل كل اثنين على السرج بينما تدلت األجسام على ار الجمو ظه
قطن. لكن بطبيعة الحال كان من ال مالءات منالجانبين. وقد تم ذلك بربطنا مع الجمل ب

أشد إيذاء من ذلك؟ لكن  اصور أحد تعذيب  . فهل يتال  البقاء بهذا الوضع طوي االعسير جد  
الحقيقة هو أنه لم يكن هناك بديل آخر لذلك الوضع. دام ذلك الشوط من الرحلة قرابة خمس 

أو ست. في أثناء تلك الفترات كانوا مرات خمس خاللها توقفت القافلة  ،أو ستساعات 
ثر الحراس وعبروا عن أسفهم يعينوننا على االستراحة بعد حل القيود وإنزالنا على األرض. تأ

واعتذارهم لوضعنا، وقالوا بأنهم سبق أن اقتادوا إلى السودان قطاع طرق وقتلة بذلك النحو 
جبروا على قطع المسافة إلى حملوا على دواب بل أُ ولكنهم كانوا مربوطين بالسالسل ولم يُ 

ولم ُيَتح لهم سبيل أفضل  ا في حالتنا فإن جعفر باشا قد أمر بنقلنا راكبين. أم  االسودان مشي  
سوى تلك الكيفية لتنفيذ ذلك... هذا ورغم ما كنا فيه من عذاب ومعاناة، مع ذلك فإننا قضينا 
بعض اللحظات نضحك ملء صدورنا على بعضنا البعض ونحن في تلك الحال معلقين على 

 (3النيل أحياء...)نهر ظهور الجمال إلى أن وصلنا إلى 
 

، وصل السجناء إلى بربرة بالسودان ونقلوا إلى يدةالشدالتجارب من  بعد هذه وكثير غيرها 
ر معها إيجاد مكان للجلوس دون أن يتعرض المرء سجن مكتظ بالسارقين والمجرمين لدرجة تعذ  

 اأو لسع العقارب. بقوا في ذلك المكان مدة خمسة وأربعين يوم   النزالءضرب من المضايقة أو لل
ي مركب إلكمال آخر مراحل الرحلة. دامت األخيرة ما ال يقل عن ستة ضعوا فإلى أن وُ  اتقريب  

وصلوا الخرطوم حيث أودعوا في سجن  امن ألوان العذاب. أخير   اذاقوا خاللها مزيد   اوثالثين يوم  
فعت عنهم تلك األصفاد من سابقه في بربرة. لكن بأوامر من جعفر باشا رُ  اكان أشد ازدحام  

بدلت بسالسل أخف. ثم سمح لهم بالنوم في كوخ من القصب والخشب صنع واألغالل الشنيعة واست
 لهم. اخصيص  

بقي السجناء في سجن الخرطوم قرابة تسعة أشهر، وسرعان ما لمس الناس وأدركوا ما امتاز  
 به الحاج ميرزا حيدر علي من تقوى وسجايا روحية. عند ذلك
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إياه دعوة كل من حضرة الباب وحضرة بهاءهللا،  اخرطوم مبل غ  الكتب رسالة إلى شيخ اإلسالم في 
 افيها جوانب عظمة حضرة بهاءهللا وجالله وعلو مقامه، وممجد   ال  ما لقيا من عذاب، مفص   اذاكر  

شيخ  اكل ظروف سجنه الشخصي ورفاقه مطالب   ابعبارات مشعة خصال حضرة عبدالبهاء، وشارح  
جعفر باشا على الحاكَم اإلسالم  فأطلع شيخُ اإلسالم بالتدخل من أجل إطالق سراح السجناء. 

الرسالة وزاد تأثر األخير بقضيتهم. فزار السجن وأمر بتحريرهم من السالسل ومنحهم خبز القمح 
. عالوة على ذلك سمح لهم ابدل الذرة وإعطائهم اللحم وغيره من الضروريات التي حرموا منها سابق  

من السلطات في مصر بتخفيف القيود  ا. كما التمس أيض  ال  والعودة إليه لي ابمغادرة السجن نهار  
عنهم والسماح لهم بحرية العيش في الخرطوم. وبذلك اشتغل اثنان من السجناء بحرفة النقش 

. لم اوالحفر، وآخر مارس الطب، في حين طلب الحاكم من الحاج ميرزا حيدر علي أن يعمل كاتب  
الخرطوم على وجود الحاج ميرزا حيدر علي  ف العديد من أهالييمض وقت طويل حتى تعر  

وانجذبوا إلى شخصه وحميد صفاته. بل أن البعض منهم نسب إليه المعجزات. فصار يقصده 
بكل ما توفر له من دخل عمله.  فيستضيفهم بجودهالكثير من الموظفين في السجن حيث يزورونه 

علمين وطالب الحكمة والمعرفة بذلك صارت حجرة السجن المخصصة له ملتقى المنجذبين من المت
 ه. تفر ين بمعشره ومعستمتعالذين كانوا يجلسون معه م

عند انتهاء فترة حكم جعفر باشا وتولي آخر مكانه، وافقت السلطات المصرية على طلب  
الحاكم السابق بالسماح للسجناء بمغادرة السجن والعيش بحرية في المدينة. كان صيت الحاج ميرزا 

للنصح والمشورة  اه إليه طلب  بحيث أصبح الحاكم الجديد يتوج   اوذه آنذاك قد بلغ حد  حيدر علي ونف
. من الحكام اآلخرين الذين أعجبوا بالحاج اإلدارية وظيفته أموررة تتعلق بيمشاكل خط هتجابهكلما 

ميرزا حيدر علي كان إسماعيل باشا. فقد عرفه منذ أيامه األولى في السجن، وكن  من التقدير 
حضره مب اما قصده في زيارة لمنزله استئناس   احكمة الحاج ومواهبه الروحانية ما فاق سابقيه. فغالب  ل

 ورفقته.
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لخرطوم واظب الحاج ميرزا حيدر علي على مراسلة ى البعد الوصول إاألولى  ياماألومنذ  
أدرنة فلم تصل ا رسائله األولى التي كتبها بعد سجنه في مصر إلى حضرته في حضرة بهاءهللا. أم  

إليه إذ لم يكن الحاج قد علم بنفي حضرة بهاءهللا إلى عكاء الذي صادف نفس الفترة. لكن بعد 
 ال  وصول حضرته إلى سجن عكاء بفترة وجيزة عاود حضرة بهاءهللا اتصاالته بالمؤمنين. فبعث رسو 

وليطمئنهم بعنايات  إلى السودان ليستقصي أحوال الحاج ميرزا حيدر علي والسجناء اآلخرين اخاص  
إلى  ابزي درويش ماشي   اا ذلك المبعوث فكان جاسم البغدادي الذي ذهب متنكر  موالهم وتأييداته. أم  

الخرطوم وتوفق إلى االتصال بالحاج في الفترة التي منحت له حرية التجول بالمدينة رغم كونه 
ال يمكن وصفه  ااستبشار   ا. بوصول مبعوث حضرة بهاءهللا الخاص استبشر السجناء عموم  اسجين  

التي بقي فيها  الع وسمع من الحاج جاسم، طيلة األربعين يوم  ط  االحاج نفسه الذي  اوخصوص  
هناك، عن أخر ما وقع لحضرة بهاءهللا من نفي وسجن وغيره من المصائب. بعد ذلك وصل إلى 

 وثه الحاج جاسم.روحه وأنعش قلبه أكثر من زيارة مبع الحاج لوح من حضرة بهاءهللا أسر  
عقب ذلك اللوح األول أنزل القلم األعلى ألولئك السجناء أربعة أو خمسة ألواح كل سنة أثناء  

بقائهم في السودان. كما بلغتهم، بترتيب خاص آخر، نسخ من ألواح وكتابات أخرى لحضرة بهاءهللا 
 مؤمنين في الخرطوم.آخر لزيارة ال ال  بعث حضرة بهاءهللا رسو إلى أن عن طريق اإلسكندرية، 

 فيما يلي ما كتبه الحاج ميرزا حيدر علي عن إطالق سراحه من السودان: 
 

رني بأني عندما صرفني حضرة بهاءهللا من محضره في أرض السر )أدرنة(، وعدني وبش  
حضره في المستقبل. ثم أك د ذلك في أحد ألواحه المقدسة المباركة التي تفضل بها مسأتشرف ب
رني بصريح العبارة بأني وجودي في كل من اآلستانة ومصر والسودان، حيث بش  علي  أثناء 

 (8من خالصي وتحرري.) اومطمئن   اسأنال شرف زيارة محضره مرة أخرى. وعليه كنت موقن  
 

 وردنگالجنرال  نتيجة لتوصيات الحاج ميرزا حيدر علي من السودانوجاء إطالق سراح  
 شا"، حاكم السودان الذيبا وردنگ "بونفوذه، وهو المعروف 
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م له الحاج هدية جميلة صنعت تحت إشرافه باشا قد   وردنگخلف إسماعيل باشا. فعند وصول 
نقشت  (ومتر ونصفوعرضها ن ونصف امتر  )طولهاوبمساعدته. كانت عبارة عن مرآة ضخمة 

إلى الحاج يطلب أرسل لدرجة أنه عجب الجنرال بها أ  وقدليزية. گبة باإلنعليها عبارة تكريمية مذه  
 وردنگوأتى بها ذات يوم إلى  لبالطلترا. فلبى الحاج ذلك گأخرى ألخته في إنمرآة منه صنع 

 باشا. يروي الحاج القصة فيقول:
 

د إنها من الجمال بحيث ال يسعني تثمين هذه الهدية. فحد  ’ :وردن باشا( عليها وقالگشكرني )
الم عن حريتي، فأجبت بأني ال أبغي سوى أدركت بأن تلك فرصة مناسبة للك ‘أنت ثمنها.

كتب رسالة )موجهة إلى خديوي ا’االنعتاق من الحبس والسماح لي بمغادرة السودان. قال 
نظر في قضيتك ويحكم فيها بست هنا دون أن يُ بأنك قد حُ  اعرض فيها ملتمس  ا مصر( و 

الوجدانيات ليست  ن مسائل تخصإنك أبعد ما تكون عن الجريمة المنسوبة إليك، و إالقضاء، و 
من اختصاص الملوك. ألنها تختص باهلل مالك الملوك وسلطان السالطين. ثم التمس منه أن 

 (9)‘لذلك. اشاكر  وكن يخلي سبيلك لكي ترجع إلى وطنك 
 

قرروا البقاء في السودان. كان الحاج ميرزا  ، بمن فيهم المصري،أن ستة من رفاق الحاج إال   
 اما الطلب المذكور. أرسل نص العرض تلغرافي  فقط اللذان قد   (1)ي لشيراز حيدر علي وميرزا حسين ا

وأوصى بإطالق  ينغير قانوني ماباشا هذا السجن والنفي بأنه وردنگإلى الخديوي. وقد وصف 
سراح السجناء. بعد ذلك بقليل وردت أوامر بمنحهم حريتهم على أن ال يسمح لهم بالعودة إلى 

 أوامر بمنحهم حريتهم على أن ال يسمح لهم بالدخول إلى مصر. بعد ذلك بقليل وردتمصر. 

                                                        

ةعده حضرة بهةاءهللا قد و المعروف بالخرطومي، و  (1) . لكةن تجةدر اإلشةارة هنةا بةأن بالتشةرف بمحضةره مسةتقبال   اأيض 
صةبح أالبهائي الحقيقي. كما أنه بعد صةعود حضةرة بهةاءهللا أعمال الخرطومي فيما بعد في الهند لم تكن الئقة ب

 من ناقضي عهده وميثاقه.
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كل من الحاج ميرزا حيدر علي وميرزا حسين متجهين صوب عكاء عن طريق مكة  انطلقف 
 :ال  م. ويكتب الحاج عن مغادرتهم الخرطوم قائ4499وبيروت. كان ذلك عام 

 

أهالي المدينة لوداعنا في  من اهير غفيرةواألعيان وجم مسؤولون يوم غادرنا الخرطوم خرج ال
المسلمين  ضمارات الود واإلخالص واضحة. وقد رافقنا بعأالميناء. كانت على وجوه الجميع 

بربرة. وهكذا تحولت مظلومية دخولنا إلى المدينة إلى عزة وعظمة كل الطريق إلى والنصارى 
من هللا، إذ قبل  ازاء سريع  عند الخروج منها... بينما نال ميرزا حسن خان، القنصل اإليراني، ج

وصولنا إلى السودان سارع اإليرانيون المقيمون بمصر بالشكوى ضده لدى الشاه بسبب ظلمه 
وعدوانه... ومن الغريب أن أوامر صدرت بإجراء تحٍر في االدعاءات المقدمة ضده. كانت 

واالبتزاز... النتيجة فضح أعماله وخلقه الشائن. فأجبر على دفع كل ما حصل عليه بالظلم 
 (4بحكم كما تدين تدان...) ال  مغلو  اومن غريب الصدف أنه أعيد إلى طهران موثق  

 

لكن بعد كل هذه الباليا والشدائد أتت اللحظة التي نال فيها الحاج ميرزا حيدر علي خير  
مكافأة وتعويض، أال وهي لحظة اإليذان بدخوله إلى محضر مواله في عكاء. فال يمكن وصف ما 

حضر حضرة بهاءهللا. هذا ونأمل مر به من طمأنينة ورضى وهو جالس في تلك المناسبات في شع
ه، وفقا بأن نستأنس ببعض مذكراته في مجلدات قادمة. بعد إقامة حوالي ثالثة شهور في عكاء توج  

حضر حضرة بهاءهللا ملتوجيه من حضرة بهاءهللا، إلى إيران عن طريق العراق. أصبح بعد فوزه ب
ة متوهجة بنار محبته يشع بها لألحباء واألعداء على السواء. ظل لعدة سنوات يطوف أنحاء شعل

وجالله. ثم عاد بعد ذلك هللا وعظمته من بهاء أمر  الهم بعض   اإيمان المؤمنين وكاشف   ات  البالد مثب  
مرات ، كما في الةه الثانيزيارت. في أثناء هللابهاءمحضر حشرة م بدفء شمس إلى عكاء وتنع  

 الم يعد يعي بوجوده وبدا وكأنه يعيش في عوالم الروح، ناسي   االسابقة بلغ وله الحاج ببهاء مواله حد  
هه حضرة إذ بعد قضاء حوالي شهرين فقط وج   ال  هذه الدنيا ومن فيها. لكن لم تدم هذه الزيارة طوي

غ أمر هللا لمن مؤمنين ويبل  بهاءهللا إلى إيران مرة أخرى حيث عاد بكل أمانة وحماس ينشط إيمان ال
 ولياقة العتناقه. اآنس فيه استعداد  
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من أبرز مالمح حياة الحاج ميرزا حيدر علي إدراكه لمقام حضرة عبدالبهاء. فمنذ أول لقاء به  
في أدرنة أدرك بأن حضرة عبدالبهاء قد اختصه حضرة بهاءهللا بمواهب وسجايا روحانية إلهية ال 

لنصوص عهده ووصيته، أعلن الحاج،  ايه فإنه بعد صعود حضرة بهاءهللا وطبق  تدركها األلباب. وعل
ه في والئه ذاك بذات الخلوص كما فعل غالبية المؤمنين العظمى، والءه لحضرة عبدالبهاء. وقد توج  

نحو حضرة بهاءهللا. ويمكن اعتبار حبه وتفانيه لمركز العهد من  ماأبداه نذيلونكران الذات ال
مميزة لحياته بعد صعود حضرة بهاءهللا، وهي صفات أضفى من خاللها بإشعاع ساطع المالمح ال

. كما يعتبر سجل خدماته الطويل ااضطراب  هللا على واحد من أكثر فترات العهد البطولي ألمر 
 ا، يعتبر ثمرة ومجد  الميثاق حضرة بهاءهللا، سجل امتد عبر كل فترة والية حضرة عبدالبهاء تقريب  

سرد نشاطاته العديدة في هذه ل مجلدنقطعت بكلها ألمر هللا. ولن يسع المجال في هذا اللحياة ا
الفترة. بل يكفي القول بأنه في دفاعه عن العهد والميثاق أبدى من اإليمان والحيوية بحيث دلل في 
 مواجهاته مع ناقضي العهد وال سيما رؤسائهم مثل جمال البروجروي والسيد مهدي الدهجي اللذين

ة الميثاق. وبفضحه غلبأمر هللا و  سطوةقاما إلحداث صدع في أمر هللا بدهاء مميز، دلل على 
أبان مدى خطئهم ثم حذرهم من مغبة أعمالهم وحثهم على إنقاذ أرواحهم وكيدهم لمكر الناقضين 

هوا لمركز العهد والميثاق. كذلك ساعد آالف من خطر زوالهم النهائي وذلك بأن يرجعوا ويتوج  
لمؤمنين في إيران والبلدان المجاورة وألهمهم من أجل الثبات واالستقامة على العهد في فترة اجتاز ا

 فيها أمر حضرة بهاءهللا أزمة شديدة تماثل عصيان ميرزا يحيى.
ج حياته، إلى جانب فوزه بشرف زيارة حضرة بهاءهللا، هو نيله االمتياز كان المجد الذي تو   

واخر سني حياته في األرض األقدس في ظل رعاية وألطاف المولى الذي ن بقضاء أالذي ال يثم  
تفانى هو في خدمته ومحبته. فلسنوات عدة ظل الرفيق الموثوق لحضرة عبدالبهاء والناصح 
الحقيقي للزائرين والمؤمنين المقيمين. توفي في حيفا عن عمر مديد في شهر كانون األول سنة 

 ل.م ودفن على جبل الكرم4084
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 مسرد الكتب والمراجع
 

 حضرة عبدالبهاء
 رة الوفاء""تذكِ  
من مطبوعات دار النشر البهائية في  
 البرازيل 
 م.8993ب، 488 

 ABDU’L-BAHA’ 

 Memorials of the Faithful. 

 Translated  from the original 

 Persian text and annotated by 

 Marzieh Gail. Wilmette, 

 Illinois: Baha’i Publishing 

 Trust, 1971 
 

 عبدالبهاء" "النور األبهى في مفاوضات  
معرب عن الفارسية بمعرفة لجنة  
الترجمة والنشر البهائية في مصر.  
 م.4084 ،ب 43ألولى سنة االطبعة  

 Some Answered Questions 

 Collected and translated from 

 the Persian of Abdu’l-Baha’ by 

 Laura Clifford Barney. 

 

 ميرزا أبو الفضل
 "الفرائد" كتاب 
 القاهرة: غير مؤرخ. 
 م.4400 ،ه4543تب كُ  

 ABU’L-FADL, MIRZA 

 Kitabu’l-Fara’id.  

 An apologia. Cairo, undated. 

 Written in 1315 A.H.  

 (A.D. 1899). 

 

 حضرة الباب
مجموعة من آثار حضرة  "نتيجة البيان" 
 .الباب 
األمرية،  طهران: مؤسسة المطبوعات 
 م.4014، ب493 

 BAB, The. 

 Natijatu’l-Bayan. 

 A Compilation of the Writings 

 of the Bab. Tihran, Baha’i 

 Publishing Trust, 105  B.E 

 (A.D. 1948). 
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Baha’i Revelation, The. A Selection from the Baha’i Holy Writings. 

 London: Baha’i Publishing Trust, 1955. 
 

Baha’i World, The. An International Record. Vol. V, 1932-4. New York: 

 Baha’i Publishing Committee, 1936. Vol. VIII, 1938-40. Wilmette, 

 Illinois: Baha’i Publishing Committee, 1942. Vol. XV, 1968-73. Haifa: 

 The Universal House of Justice, 1976. 
 

 حضرة بهاءهللا
 طهران: آثار قلم أعلى"،" 
 مؤسسة المطبوعات األمرية، 
 ،ب489المجلد األول )كتاب مبين(  
 ؛م4085 
 م.4084، ب483المجلد الرابع  

 BAHA’U’LLAH. 

 Athar-i-Qalam-i-A’la. 

 A compilation of the Writings 

 of Baha’u’llah Tihran, Baha’i 

 Publishing  Trust. Vol. I, 120 

 B.E. (A.D. 1963); Vol. IV, 125 

 B.E. (A.D. 1968). 

 

 )كتاب الشيخ("لوح ابن الذئب"
( طبعة من إعداد لجنة نشر اآلثار 4) 
األمرية باللغتين الفارسية والعربية في  
 ألمانيا. -نهاينگالن 
( طبعة من مطبعة السعادة في مصر 8) 
 م.4089سنة  

  Epistle to the Son of the Wolf. 

 Trans. by Shoghi Effendi. 

 Wilmette, Illinois: Baha’i 

 Publishing Trust, rev. edn. 

 1953. 

 

 منتخباتي از آثار حضرت بهاءهللا"" 
إعداد لجنة نشر اآلثار األمرية باللغتين  
ألمانيا.  –الفارسية والعربية في النگنهاين 
 م4041ب، 414األولى الطبعة  

  Gleanings from the Writings 

 of Baha’u’llah. Trans. by 

 Shoghi Effendi. Wilmette, 

 Illinois: Baha’i Publishing 

 Trust, 1935; rev. edn. 1952. 

 London: Baha’i Publishing 

 Trust, 1949. 
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 "الكلمات المكنونة" 
في  من منشورات دار النشر البهائية 
 البرازيل. 
 م4003ب، حزيران 438 

  The Hidden Words 

 Trans. by Shoghi Effendi with 

 the assistance of some English 

 friends. First published in 

 England 1932. London: Baha’i 

 Publishing Trust, 1949. 

 Wilmette, Illinois: Baha’i 

 Publishing Trust, rev. edn. 

 1954. 
 

 ".قتدارات"ا 
 حضرة بهاءهللا. مجموعة من ألواح 
 م.4405-4408 ،ه4549 

  Iqtidarat. 

 A compilation of the Tablets of 

 Baha’u’llah 1310 A.H. (A.D. 

 1892-3). 
 

 "كتاب اإليقان" 
 الطبعة الثالثة، -معرب عن الفارسية  
 من منشورات دار النشر البهائية في 
 ازيل.البر  

  The Kitab-i-Iqan. 

 The Book of Certitude. 

 Trans. by Shoghi Effendi, 

 Wilmette, Illinois: Baha’i 

 Publishing Trust, rev. edn. 

 1931. 2nd edn. 1950.  London: 

 Baha’i  Publishing Trust, 2nd 

 edn. 1961. 
 

"مجموعة ألواح مباركة لحضرة  
 ي مطبعة السعادة فيطبع ف. "بهاءهللا 
 م.4089 ،ه4554 ،مصر 

  Majmu’iy-i-Alvah 
 A compilation of the Tablets of 

 Baha’u’llah. 

 Cairo, 1920. 
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 مجموعة من "ألواح حضرة بهاءهللا" 
من منشورات  نزلت بعد الكتاب األقدس. 
هر ش دار النشر البهائية في بلجيكا. 
 م.4049آذار  ب،459لبهاء ا 

  

 

 "مناجاةمجموعة " 
لبهائية في امن منشورات دار النشر  
 البرازيل. 
 م.4044آذار  ب،454شهر البهاء  

  Prayers and Meditations of 
 Baha’u’llah. Compiled and 

 Trans. by Shoghi Effendi.  New 

 York: Baha’i Publishing 

 Committee 1938. Reprinted 

 Wilmette, Illinois: Baha’i 

 Publishing Trust. London: 

 Baha’i  Publishing Trust, 1957. 
 

الملوك  لىإألواح حضرة بهاءهللا ( "4 
 والرؤساء" 
من منشورات دار النشر البهائية في  
 م.4045ب،  419 البرازيل. رضوان  
ورؤساي  ألواح نازلة خطاب بملوك( 8 
 ب.481 -طهران، )فارسي( أرض 

  The Proclamation of 

 Baha’u’llah to the kings and 

 leaders of the world. 

 Haifa: Baha’i World Centre, 

 1967. 

 

 نعمت هللا بيضائي
)فارسي( " تذكرة شعراء قرن أول بهائي" 
مؤسسة المطبوعات  مجلدات. طهران: 1 
 م.4088 ،ب485 األمرية، 

 BAYDA’I, NI’MATU’LLAH. 

 Tadhkiriy-i-Shu’aray-i-Qarn-

 i-Avval-i-Baha’i. 4 Vols. 

 Tihran, Baha’i Publishing 

 Trust, 123  B.E (A.D. 1966). 
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BLOMFIELD, LADY (Sitarih Khanum). 

 The Chosen Highway. London: Baha’i Publishing Trust, 1940. 

 Wilmette, Illinois: Baha’i Publishing Trust, 1967. 
 

BROWNE, E. G. (ed.) A Traveller’s Narrative. Written to illustrate the 

 episode of the Bab. Vol. II, English translation and notes. Cambridge 

 University Press, 1891. 
 

Covenant of Baha’u’llah, The. A Compilation of Baha’i Writings. 

 London: Baha’i Publishing Trust, 1963 (rev.). 
 

 ميرزا أسد هللا فاضل المازندراني
مؤسسة  طهران: )فارسي( "أمر وخلق" 
 ،المطبوعات األمرية، المجلد الثالث 
 م.4094، ب484 

 FADEL-I-MAZINDARANI,  

ASADU’LLAH, MIRZA 

 Amr Va Khalq. Tihran: 

 Baha’i Publishing Trust. Vol. 

 III, 128 B.E (A.D.  1971). 

 

 )فارسي( "أسرار اآلثار" 
 معجم للمصطلحات البهائية طهران: 

 مجلدات 3األمرية،  مؤسسة المطبوعات 
 .م4098-89، ب81-480 

  Asraru’l-Athar. 

 A Glossary of Baha’i terms. 

 Tihran: Baha’i Publishing 

 Trust. 5 Vols. 124-129 B.E 

 (A.D. 1967-72). 

 

 محمد علي فيضي
 )فارسي( "اءهللاحضرة به" 
 ؤسسة المطبوعات األمرية،م طهران: 
 م.4084 ،ب483 

 FAIZI, MUHAMMAD-ALI. 

 Hadrat-i-Baha’u’llah. 

 Tihran, Baha’i Publishing 

 Trust, 125 B.E. (AD 1968). 

 

 )فارسي( لئالىء درخشان" 
حضرة  تعليق على بعض كتابات 
المطبوعات  مؤسسة طهران: . بهاءهللا 
 م.4088، ب485مرية، األ 

  L’aliy-i-Darakhshan 

 A commentary on some of 
 the Writings of Baha'u'llah. 

 Tihran: Baha’i Publishing 

 Trust, 123 B.E. (A.D. 1966). 
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 )فارسي( "خاندان أفنان" 
 طهران: 
 مؤسسة المطبوعات األمرية،  
 م.4099 ،ب489 

  Khanidan-i-Afnan. 

 A biography of some members 

 of the Afnan family. Tihran: 

 Baha’i Publishing Trust, 127 

 B.E. (A.D. 1970). 

 

 الحاج ميرزا حيدر علي
 "بهجة الصدور" 
 )فارسي( 
 م.4045 :بومبى 

 HAYDAR-ALI, HAJI MIRZA. 

 Bihjatu’s-Sudur. 

 Reminiscences and 

 autobiography. 

 Bombay: 1913. 

 

 عبد الحميد إشراق خاوري 
 "الرحيق المختوم" 
شوقي أفندي. حضرة تعليق على رسالة ل 
مؤسسة المطبوعات  مجلدان. طهران: 
 م.4018، ب495 األمرية، 

 ISHRAQ KHAVARI, ABDU’L 

HAMID 

 Rahiq-i-Makhtum. 

 A commentary on a letter of 

 Shoghi Effendi. 2 vols. 

 Tihran, Baha’i Publishing 

 Trust, 103  B.E (A.D. 1946). 
 

 )المائدة السماوية( "مائدة آسماني" 
مؤسسة  مجلدات ومجلد فهرس. طهران: 0 

 م.4098 ،ب480  المطبوعات األمرية،

  Ma’idiy-i-Asamani. 

 A compilation of Baha’i 

 Writings. Compiled by 

 Abdu’l Hamid Ishraq Khavari. 

 9 vols. and one index volume. 

 Tihran: Baha’i Publishing 

 Trust, 129 B.E. (A.D. 1972). 
 

 )فارسي( "محاضرات" 
 األمرية، مؤسسة المطبوعات طهران: 
 م.4085 ،ب489 

  Muhadarat. An account of 

 discussions on Baha’i  subjects. 

 Tihran: Baha’i Publishing 

 Trust, 129 B.E. (A.D. 1963). 
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 ميرزا عزيز هللا مصباح
 " )مائدة الحقائق(بزم حقائق" 
 طهران: صدر في "ديوان مصباح". 
، ب488 مؤسسة المطبوعات األمرية، 
 م.4083 

 MISBAH, MIRZA AZIZU’LLAH. 

 Bazm-i-Haqayiq’ 

 (The Banquet of Realities). 

 Published in Divan-i-Misbah. 

 Tihran: Baha’i Publishing 

 Trust,  122 B.E. (A.D. 1965). 

 

 الدكتور حبيب مؤيد
 "خاطرات حبيب" 
 م.4084طهران:  

 MU’AYYAD, DR. HABIB 

 Khatirat-i-Habib. 

 Tihran: 1961. 

 

 الحاج محمد طاهر المالميري 
طبع في  )فارسي( "تاريخ شهداء يزد"" 
 م.4088 ،ه4518 القاهرة 

 MUHAMMAD-TAHIR-i-

MALMIRI, HAJI. 

 Tarikh-i-Shuhaday-i-Yazd. 

 Cairo: 1342 A.H. (A.D. 1926). 
 

 )محمد الزرندي( النبيل األعظم
 "مطالع األنوار" 
. عبد الجليل سعد ليزيةگترجمه عن اإلن 
 طبع بمعرفة المحفل الروحاني المركزي  
والسودان سنة  للبهائيين في مصر 
 م.4019 

 NABIL-i-A’ZAM (Muhammad-i-

Zarandi). 

 The Dawn-Breakers. Nabil’s 

 Narrative of the Early Days of 

 the Baha’i Revelation. 

 Wilmette. Illinois: Baha’i 

 Publishing Trust. 1932. 

 London: Baha’i Publishing 

 Trust, 1953. 
 

 الشيخ كاظم سمندر
 )فارسي( "تاريخ سمندر" 
 مرية،األ مؤسسة المطبوعات  طهران: 
 م.4091ب، 454

 SAMANDAR, SHAYKH KAZIM 

 Tarikh-i-Samandar.  

 Tihran: Baha’i Publishing 

 Trust, 131 B.E. (A.D. 1974). 
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 حضرة شوقي أفندي
 )فارسي( "ظهور عدل إلهي" 
 )ظهور العدل اإللهي( 
 نصر هللا مودت.عن اإلنگليزية ترجمه  

 SHOGHI EFFENDI. 

 The Advent of Divine Justice. 

 First published 1939. Wilmette, 

 Illinois: Baha’i Publishing 

 Trust, rev. edn. 1963. 

 

 "كتاب القرن البديع" 
في  من منشورات دار النشر البهائية 
 م.8998آذار  ،البرازيل. الطبعة الثانية 

  God Passes By. 

 Wilmette, Illinois: Baha’i 

 Publishing  Trust, 1944. 

 

 The Promised Day Is Come. First published 1941. Wilmette, 

 Illinois: Baha’i Publishing Trust, rev.  edn. 1961. 
 

 The World Order of Baha’u’llah. First published 1938.  Wilmette, 

 Illinois: Baha’i Publishing Trust, rev. edn. 1955. 
 

 ز هللا سليمانيعزي
)مصابيح  )فارسي( "مصابيح هدايت" 
طهران: مؤسسة المطبوعات  الهداية( 
ب 484، 8و  4األمرية، المجلدان  
ب 483، 8م(؛ المجلد 4081) 
 م(.4084) 

 SULAYMANI, AZIZU’LLAH. 

 Masabih-i-Hidayat. 

 Biography of some of the  early 

 Baha’is. Tihran: Baha’i 

 Publishing Trust, Vols. I and II, 

 121 B.E. (A.D. 1964); Vol. VI, 

 125 B.E. (A.D. 1968). 

 

 "الكتاب األقدس"
 بيت العدل األعظم 
 طبع في كندا في مطابع 
 Quebecor Jasper Printing 

 Synopsis and Codification of the 

Laws and Ordinances of the 

Kitab-i-Aqdas.  

 Haifa: The Universal House of 

 Justice, 1973. 
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 ,YUSUF ALI, ABDULLAH  "القرآن الكريم" 

 The Holy Qur-an. Text, 

 Translation & Commentary. 

 Lahore. Pakistan: Sh. 

 Muhammad Ashraf, 1938; 

 repr. 1969. 
 

 ميرزا محمود الزرقاني
 بدائع اآلثار"" 
هاء يوميات عن زيارة حضرة عبدالب 
 بومبى: ا وأمريكا كتبها سكرتيره.پألورو  
 م؛4041المجلد األول،  
 م.4084المجلد الثاني،  

 ZARQANI, MIRZA MAHMUD-I 

 Kitab-i-Badayi’u’l-Athar. 
 Diary of Abdu'l-Baha’s  travels in 

 Europe and America, written by 

 His secretary. Bombay: 

 Vol. I. 1914; Vol. II, 1921. 
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 المصادر

  
 الفصل األول: حضرة بهاءهللا في اآلستانة

 .48، اآلية 9 صحاح"الكتاب المقدس"، سفر ميخا، األ -4
 .45، اآلية 1 صحاحالمصدر السابق، سفر عاموس، األ -8
 .408، الصفحة 9بهاءهللا، "مائدة آسماني"، المجلد  -5
 .498-494؛ طبعة مصر، الصفحتان 09ا، الصفحة "لوح ابن الذئب"، طبعة ألماني -1
3- Browne, (ed.), A Traveller's Narrative, p. 92. 
 .580، الصفحة 1بهاءهللا، "مائدة آسماني"، المجلد  -8
 .88"منتخبات من آثار حضرة بهاءهللا"، رقم  -9
 لم ينشر. -4
 .94-99"بهجة الصدور"، الصفحتان  -0
 .94-80، الصفحات المصدر السابق -49
 من مذكرات الحاج محمد طاهر المالميري )لم تنشر(. -44
 .484"بهجة الصدور"، الصفحة  -48
45- A Traveller's Narrative, pp .xxxix-xl. 
 .498"الكتاب البديع"، الصفحة  -41
 .891-898"مجموعة ألواح مباركة لحضرة بهاءهللا"، الصفحات  -43
 .85يم"، سورة العنكبوت، اآلية "القرآن الكر  -48
 .449المصدر السابق، سورة الكهف، اآلية  -49
 .18المصدر السابق، سورة البقرة، اآلية  -44
 .8المصدر السابق، سورة الرعد، اآلية  -40
 .1، 5، اآليتان 88 صحاح"الكتاب المقدس"، سفر الرؤيا، األ -89
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 .1، 5ان ، اآليت84 صحاحالمصدر السابق، األ -84
 .8، اآلية 53 صحاحء، األإشعيا"الكتاب المقدس"، سفر  -88
 .1، اآلية 53 صحاحالمصدر السابق، األ -85
 .3، اآلية 19 صحاحالمصدر السابق، األ -81
 .8، اآلية 89 صحاحالمصدر السابق، األ -83
 .98-93"كتاب اإليقان"، الصفحتان  -88
 )إعداد د. شوقي مرعي(. 39عة"، الصفحة "لوح الناقوس"، "األيام التس -89
 .3"القرآن الكريم"، سورة القصص، اآلية  -84
 .3، اآلية 3 صحاحى، األ"الكتاب المقدس"، إنجيل مت   -80
 .89"القرآن الكريم"، سورة هود، اآلية  -59
 من مذكرات الحاج محمد طاهر المالميري )لم تنشر(. -54
 .818، الصفحة 5"أسرار اآلثار"، المجلد  -58
 .99-98"كتاب اإليقان"، الصفحتان  -55
 .815، الصفحة 5"أسرار اآلثار"، المجلد  -51
 من لوح لم ينشر بعد. -53
 .58-54، الصفحتان 1بهاءهللا، "مائدة آسماني"، المجلد  -58
 .884-889"كتاب الفرائد"، الصفحتان  -59

  

 الفصل الثاني: "المثنوي المبارك"
 .04-09مجموعة "اقتدارات"، الصفحتان  -4
 .44"الكلمات المكنونة" العربية، رقم  -8
 .44المصدر السابق، الفارسية، رقم  -5
 .899، الصفحة 9بهاءهللا، "مائدة آسماني"، المجلد  -1
 .898مجموعة "اقتدارات"، الصفحة  -3
 .13-11"ألواح حضرة بهاءهللا إلى الملوك والرؤساء"، الصفحتان  -8
 .80، الصفحة 4بهاءهللا، "مائدة آسماني"، المجلد  -9
 .88، الصفحة 1المصدر السابق، المجلد  -4
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 .1بهاءهللا، "الكلمات المكنونة" العربية، رقم  -0
 .444مجموعة "مناجاة"، رقم  -49
 .1"الكتاب األقدس"،  -44
 .559"ديوان مصباح"، الصفحة  -48
 .08ر حضرة بهاءهللا"، رقم "منتخبات من آثا -45
 .491-495"مجموعة ألواح مباركة لحضرة بهاءهللا"، الصفحات  -41
43- Quoted in The Chosen Highway, p.165. 

 .35عبدالبهاء، "دورة حضرة بهاءهللا"، الصفحة  -48
 .409-440"بهجة الصدور"، الصفحتان  -49
 )مصر(. 33؛ الصفحة )ألمانيا( 39"لوح ابن الذئب"، الصفحة  -44
 .583"ديوان مصباح"، الصفحة  -40
 .515المصدر السابق، الصفحة  -89
 .549، الصفحة 8اقتطفه د. حبيب مؤيد، من "حبيب"، المجلد  -84
 "تاريخ شهداء يزد"، للحاج محمد طاهر المالميري، والد المؤلف. -88
 .نفسه للمؤلفمن مذكرات لم تنشر، وهي غير "تاريخ شهداء يزد"  -85
 .480-484"بهجة الصدور"، الصفحتان  -81
 .84، الصفحة 4بهاءهللا، "مائدة آسماني"، المجلد  -83
 .490"مطالع األنوار"، الصفحة  -88

  

 الفصل الثالث: النفي إلى أدرنة
 .83"منتخبات من آثار حضرة بهاءهللا"، رقم  -4
 .408-404"كتاب القرن البديع"، الصفحتان  -8
 .493"تذكرة الوفاء"، الصفحة  -5
 .408محمد علي فيضي، "حضرة بهاءهللا"، الصفحة  -1
 .405"كتاب القرن البديع"، الصفحة  -3
 المصدر السابق. -8
 401-405الصفحتان  ،المصدر السابق -9

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

 

134 

 

 .99، الصفحة 4"أسرار اآلثار"، المجلد  -4
  

 الفصل الرابع: "سورة األصحاب"
 .448كتاب القرن البديع"، الصفحة " -4
 .85"بهجة الصدور"، الصفحة  -8
 المصدر السابق. -5
 .34المصدر السابق، الصفحة  -1
 .884"تاريخ سمندر"، الصفحة  -3
 .84-89، 41"دورة حضرة بهاءهللا"، الصفحات  -8
 .88-81المصدر السابق، الصفحات  -9
 .513"ديوان مصباح"، الصفحة  -4
 المصدر السابق. -0
 .55"الكشف عن المدنية اإللهية"، الصفحة  -49
 .80"منتخبات من آثار حضرة بهاءهللا"، رقم  -44
 .433، الصفحة 1بهاءهللا، "مائدة آسماني"، المجلد  -48
 .43مجموعة "اقتدارات"، الصفحة  -45
 .4"الكلمات المكنونة" العربية، رقم  -41
 .5، الصفحة 1ثار قلم أعلى"، المجلد "سورة األصحاب"، "آ -43
 .04"منتخبات من آثار حضرة بهاءهللا"، رقم  -48
 .44، الصفحة 1بهاءهللا، "مائدة آسماني"، المجلد  -49
 .444الصفحة حضرة بهاءهللا"،  ألواحمن  جموعة"م -44
 .3منتخبات من آثار حضرة بهاءهللا"، رقم " -40
 .88-84، 89، 33ية"، الصفحات "الكشف عن المدنية اإلله -89
 .19، الصفحة 1بهاءهللا، "مائدة آسماني"، المجلد  -84
 .484"منتخبات من آثار حضرة بهاءهللا"، رقم  -88
 .483بهاءهللا، في "ظهور العدل اإللهي"، الصفحة  -85
 .484"منتخبات من آثار حضرة بهاءهللا"، رقم  -81
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 .434المصدر السابق، رقم  -83
 .481-485، الصفحتان 1بهاءهللا، "مائدة آسماني"، المجلد  -88
 .54"الكلمات المكنونة" العربية، رقم  -89
 )مصر(. 84)ألمانيا(؛ الصفحة  84"لوح ابن الذئب"، الصفحة  -84
 )مصر(. 499-00)ألمانيا(؛ الصفحتان  44المصدر السابق. الصفحة  -80
 .455ة بهاءهللا"، الصفحة بهاءهللا، مجموعة "ألواح حضر  -59
 .19، 18"الكلمات المكنونة" العربية، األرقام  -54
 .80، الصفحة 4بهاءهللا، "مائدة آسماني"، المجلد  -58
 .481"منتخبات من آثار حضرة بهاءهللا"، رقم  -55
 .40، الصفحة 1"أسرار اآلثار"، المجلد  -51
 )لم تنشر(.من مذكرات الحاج محمد طاهر المالميري  -53
 المصدر السابق. -58
 المصدر السابق. -59
 المصدر السابق. -54

  

 ةالعربيبالفصل الخامس: "لوح أحمد" 
 الحاج محمد طاهر المالميري، "تاريخ األمر في مقاطعة يزد" )لم ينشر(. -4
 .835من تقرير للجامعة البهائية في عشق آباد، كتاب "محاضرات"، الصفحة  -8
 مصدر السابق.ال -5
 "تاريخ األمر في مقاطعة يزد" )لم ينشر(. -1
 .835"محاضرات"، الصفحة  -3
 "تاريخ األمر في مقاطعة يزد" )لم ينشر(. -8
 .831"بهجة الصدور"، الصفحة  -9
 .418"منتخبات من آثار حضرة بهاءهللا"، رقم  -4
 .803-801مجموعة "اقتدارات"، الصفحتان  -0
 مد"، تتضمنه معظم كتب األدعية البهائية."لوح أح -49
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 .38"منتخبات من آثار حضرة بهاءهللا"، رقم  -44
 .488-484، وردت في "كتاب اإليقان"، الصفحتين 85"القرآن الكريم"، سورة البقرة، اآلية  -48
 "لوح أحمد". -45
 .51"القرآن الكريم"، سورة األعراف، اآلية  -41
 "لوح أحمد". -43
 .583، الصفحة 1بهاءهللا، "مائدة آسماني"، المجلد  -48
 .49، الصفحة 5"أمر وخلق"، المجلد  -49
 .438"منتخبات من آثار حضرة بهاءهللا"، رقم  -44
 "لوح أحمد". -40
 .404"آللئ درخشان"، الصفحة  -89

  

 ةالفارسيبالفصل السادس: "لوح أحمد" 
 .498صفحة ، ال3"أسرار اآلثار"، المجلد  -4
 .435"منتخبات من آثار حضرة بهاءهللا"، رقم  -8
 .438المصدر السابق، رقم  -5
النبيةةل األعظةةم، "پةةنج كنةةز" )الكنةةوز الخمسةةة( )لةةم ينشةةر(. كلمةةات حضةةرة بهةةاءهللا تعبةةر عةةن  -1

 المضمون فقط.
 .88"ظهور العدل اإللهي"، الصفحة  -3
 النبيل األعظم، "پنج كنز". -8
 .435بات من آثار حضرة بهاءهللا"، رقم "منتخ -9
ليزية( في "منتخبةات مةن آثةار حضةرة بهةاءهللا"، گترجم شوقي أفندي فقرات من اللوح )إلى اإلن -4

 .481، 45، 95األرقام 
 .45"منتخبات من آثار حضرة بهاءهللا"، رقم  -0
 المصدر السابق. -49
 )مصر(. 491-495صفحتان )ألمانيا(؛ ال 08"لوح ابن الذئب"، الصفحة  -44
 .435"منتخبات من آثار حضرة بهاءهللا"، رقم  -48
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 المصدر السابق. -45
 .599، الصفحة 1بهاءهللا، "مائدة آسماني"، المجلد  -41
 .149-143"كتاب القرن البديع"، الصفحتان  -43
 .438"منتخبات من آثار حضرة بهاءهللا"، رقم  -48
 .435قم المصدر السابق، ر  -49

  

 قوى الشرتعاظم الفصل السابع: 
 .400-404"كتاب القرن البديع"، الصفحتان  -4
 .54"كتاب اإليقان"، الصفحة  -8
 .448، الصفحة 8"تذكرة شعراء القرن البهائي األول"، المجلد  -5
 .4894، الصفحة 8"الرحيق المختوم"، المجلد  -1
 المصدر السابق. -3
 .899البديع"، الصفحة "كتاب القرن  -8
 المصدر السابق. -9
 .98"بهجة الصدور"، الصفحة  -4
 .894-899"كتاب القرن البديع"، الصفحتان  -0
 .489المصدر السابق، الصفحة  -49
 ي )لم تنشر(.چمن مذكرات حسين آش -44

 

 الفصل الثامن: موعود البيان: بعض األلواح
 .881-885"مطالع األنوار"، الصفحتان  -4
 .883المصدر السابق، الصفحة  -8
 .840المصدر السابق، الصفحة  -5
 .888-883المصدر السابق، الصفحتان  -1
 .588-588"تاريخ سمندر"، الصفحات  -3
 .481"ظهور العدل اإللهي"، الصفحة  -8
 ،9حضرة الباب، مقتطف اقتبسه حضرة بهاءهللا، "مائدة آسماني"، المجلد  -9
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 .845 فحةالص 
 .48"نتيجة البيان"، الصفحة  -4
 .10، اآلية 48 صحاح"الكتاب المقدس"، إنجيل يوحنا، األ -0
 .89، اآلية 48 صحاحى، األ"الكتاب المقدس"، إنجيل مت   -49
44- Baha'u'llah, quoted in The Proclamation of Baha'u'llah, p. 93. 

 .35والرؤساء"، الصفحة  "ألواح حضرة بهاءهللا إلى الملوك -48
 )الصالة الكبرى(. 445مجموعة "مناجاة"، رقم  -45
 .415-418، الصفحتان 9بهاءهللا، "مائدة آسماني"، المجلد  -41
 .4"الكتاب األقدس"،  -43
 .419"منتخبات من آثار حضرة بهاءهللا"، رقم  -48
 .538، الصفحة 1بهاءهللا، "مائدة آسماني"، المجلد  -49
 .588"ديوان مصباح"، الصفحة  -44
 .488، الصفحة 0عبدالبهاء، "مائدة آسماني"، المجلد  -40
 .484"منتخبات من آثار حضرة بهاءهللا"، رقم  -89
 .458المصدر السابق، رقم  -84

  

 ارزو  لفيف من أوائل الالفصل التاسع: 
 "القرآن الكريم"، سورة اإلخالص. -4
 .91-98 اتصفح"بهجة الصدور"، ال -8
 .43-49 اتالمصدر السابق، الصفح -5
 .481-485"مطالع األنوار"، الصفحتان  -1
3- The Baha'i World, vol. VIII, pp. 261-2. 
 المصدر السابق. -8
 .515-518"مطالع األنوار"، الصفحتان  -9
 .889بهاءهللا، مقتطف في "كتاب القرن البديع"، الصفحة  -4
 .489ألعظم، مقتطف في "كتاب القرن البديع"، الصفحة النبيل ا -0
 .30"الكلمات المكنونة" العربية، رقم  -49
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 .89المصدر السابق، الفارسية، رقم  -44
 .88المصدر السابق، الفارسية، رقم  -48
 .44المصدر السابق، الفارسية، رقم  -45
 .18المصدر السابق، العربية، رقم  -41
 .9لسابق، العربية، رقم المصدر ا -43

  

 ون المعالفصل العاشر: شهداء 
 .840، الصفحة 3عبدالبهاء، مقتطف في "أسرار اآلثار"، المجلد  -4
 )مصر(. 31)ألمانيا(؛ الصفحة  39"لوح ابن الذئب"، الصفحة  -8
 .848"كتاب القرن البديع"، الصفحة  -5
 .114"مطالع األنوار"، الصفحة  -1
 السابق.المصدر  -3
 .80"منتخبات من آثار حضرة بهاءهللا"، رقم  -8
 )مصر(. 33-31)ألمانيا(؛ الصفحتان  39"لوح ابن الذئب"، الصفحة  -9
 .38"منتخبات من آثار حضرة بهاءهللا"، رقم  -4
 .433"كتاب اإليقان"، الصفحة  -0
 .3"الكلمات المكنونة" العربية، رقم  -49
 .4حضرة بهاءهللا"، رقم "منتخبات من آثار  -44

  

 الفصل الحادي عشر: بعض األلواح الهامة
 .53، الصفحة 8عبدالبهاء، "مائدة آسماني"، المجلد  -4
 .39"الكلمات المكنونة" الفارسية، رقم  -8
ليةةةةزي(. هةةةذا المصةةةةدر گن)مةةةةن األصةةةل اإل 411عبةةةدالبهاء، فةةةةي "ميثةةةاق بهةةةةاءهللا"، الصةةةفحة  -5

السةةيد أديةةب  هالبهائيةةة ولةةيس الكتةةاب الةةذي صةةدر بةةنفس العنةةوان لمؤلفةةمجموعةةة مةةن الكتابةةات 
 طاهرزاده.

 .50"منتخبات من آثار حضرة بهاءهللا"، رقم  -1
 .598-584، الصفحات 1"آثار قلم أعلى"، المجلد  -3
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 .454"منتخبات من آثار حضرة بهاءهللا"، رقم  -8
 .18المصدر السابق، رقم  -9
 .89، رقم المصدر السابق -4
 )مصر(. 35)ألمانيا(؛ الصفحة  10"لوح ابن الذئب"، الصفحة  -0
 .93"منتخبات من آثار حضرة بهاءهللا"، رقم  -49
 .35المصدر السابق، رقم  -44
 .35"القرآن الكريم"، سورة فصلت، اآلية  -48
 .41"منتخبات من آثار حضرة بهاءهللا"، رقم  -45
 .38، الصفحة "كتاب القرن البديع" -41
 .498الصفحة حضرة بهاءهللا"،  ألواحمن  جموعة"م -43
 .891"كتاب القرن البديع"، الصفحة  -48
 .38-39"مطالع األنوار"، الصفحات  -49
 .593-591المصدر السابق، الصفحتان  -44
 .593المصدر السابق، الصفحة  -40
 .134"لئالئ درخشان"، الصفحة  -89
 .89، اآلية 49 صحاحى، األمقدس"، إنجيل مت  "الكتاب ال -84
 .498-493، الصفحتان 1بهاءهللا، "مائدة آسماني"، المجلد  -88
 .83، الصفحة 4المصدر السابق، المجلد  -85
 .845"كتاب القرن البديع"، الصفحة  -81
 .19، الصفحة 4بهاءهللا، "مائدة آسماني"، المجلد  -83
 .805-808الصفحتان  "كتاب القرن البديع"، -88
 .495"الكتاب األقدس"،  -89
مةةةن مةةةةذكرات األسةةةةتاذ محمةةةةد علةةةةي سةةةةلماني )لةةةم تنشةةةةر(، اقتبةةةةاس إشةةةةراق خةةةةاوري، "الرحيةةةةق  -84

 .548-543، الصفحتان 4المختوم"، المجلد 
 .09"منتخبات من آثار حضرة بهاءهللا"، رقم  -80
 .14، الصفحة 4بهاءهللا، "مائدة آسماني"، المجلد  -59
 .891"كتاب القرن البديع"، الصفحة  -54
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 ان اإليمانفتتالفصل الثاني عشر: ا
 )مصر(. 09-08)ألمانيا( ؛ الصفحتان  49-48"لوح ابن الذئب"، الصفحتان  -4
 .The Promised Day Is Come, p. 105بهاءهللا، مقتطف لشوقي أفندي في كتاب  -8

 المصدر السابق. -5
 .98بق، الصفحة المصدر السا -1
 الحاج محمد طاهر المالميري، "تاريخ األمر في مقاطعة يزد" )لم ينشر(. -3
 .91"بهجة الصدور"، الصفحة  -8
 .98-93المصدر السابق، الصفحتان  -9
 .33"الكلمات المكنونة" العربية، رقم  -4
 .48، الصفحة 8عبدالبهاء، "مائدة آسماني"، المجلد  -0
 .34المكنونة" الفارسية، رقم "الكلمات  -49
 .443، الصفحة 4عبدالبهاء، في "كتاب بدائع اآلثار"، المجلد  -44
 .48، رقم 49"الكلمات المكنونة" الفارسية، رقم  -48
 .455"أصل كل الخير"، "مجموعة من ألواح حضرة بهاءهللا"، الصفحة  -45

  

 الفصل الثالث عشر: "لوح سلمان"
 .518"، الصفحة "بهجة الصدور -4
 بهاءهللا، من مجموعة ألواح بخط اليد. -8
 .44"منتخبات من آثار حضرة بهاءهللا"، رقم  -5
 .844، الصفحة 1في "آثار قلم أعلى"، المجلد "، سورة الهيكل" -1

  

 هة مع ميرزا يحيىواجالفصل الرابع عشر: الم
 .898-894"كتاب القرن البديع"، الصفحات  -4
 .819، الصفحة 9دة آسماني"، المجلد "مائ -8
 .814المصدر السابق، الصفحة  -5
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 .90-99"بهجة الصدور"، الصفحات  -1
؛ بيةةان لحضةةرة 4، 1، 5، اآليةةات 8 صةةحاح"الكتةةاب المقةةدس"، رسةةالة تسةةالونيكي الثانيةةة، األ -3

 م.49/44/4053شوقي أفندي في رسالة إلسفنديار مجذوب، مؤرخة 
 .891-895البديع"، الصفحات  "كتاب القرن  -8

  

 الفصل الخامس عشر: "سورة الملوك"
 .499"ألواح حضرة بهاءهللا إلى الملوك والرؤساء"، الصفحة  -4
8- Quoted by Lady Blomfield, The Chosen Highway, p 123. 

 .493"منتخبات من آثار حضرة بهاءهللا"، رقم  -5
 .494-499ملوك والرؤساء"، الصفحتان "ألواح حضرة بهاءهللا إلى ال -1
 .494المصدر السابق، الصفحة  -3
 .448-444المصدر السابق، الصفحتان  -8
 .449-490المصدر السابق، الصفحتان  -9
 .490-494المصدر السابق، الصفحتان  -4
 .490المصدر السابق، الصفحة  -0
 .The Promised Day Is Come, p. 1   بهاءهللا، مقتطف لشوقي أفندي في كتاب -49

 .484المصدر السابق، الصفحة  -44
 المصدر السابق. -48
 .448"ألواح حضرة بهاءهللا إلى الملوك والرؤساء"، الصفحة  -45
 .449المصدر السابق، الصفحة  -41
 .440المصدر السابق، الصفحة  -43
 المصدر السابق. -48
 المصدر السابق. -49
 .485، 484، 489، 489-440سابق، الصفحات المصدر ال -44
 .445، 448المصدر السابق، الصفحتان  -40
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 .441المصدر السابق، الصفحة  -89
 .448، 443المصدر السابق، الصفحتان  -84
 .444، 443المصدر السابق، الصفحتان  -88
 .481المصدر السابق، الصفحة  -85
 .483-481المصدر السابق، الصفحتان  -81
 .489-488، 483المصدر السابق، الصفحات  -83
 .489، 488المصدر السابق، الصفحتان  -88
 .484المصدر السابق، الصفحة  -89
 المصدر السابق. -84
 من مصدر لم ينشر. -80
 .481"بهجة الصدور"، الصفحة  -59

  

 الفصل السادس عشر: إبالغ ملكين بالدعوة
 .15الصفحة  "كتاب القرن البديع"، -4
 .The Promised Day Is Come, p. 70بهاءهللا، مقتطف في كتاب  -8

 .0-4 ان"ألواح حضرة بهاءهللا إلى الملوك والرؤساء"، الصفحت -5
 .85-84"بهجة الصدور"، الصفحات  -1
 .115-158، الصفحات 4"مصابيح هدايت"، المجلد  -3
 .4ساء"، الصفحة "ألواح حضرة بهاءهللا إلى الملوك والرؤ  -8
 .93-91"النور األبهى في مفاوضات عبدالبهاء"، الصفحتان  -9
 .44-49، الصفحتان 8بهاءهللا، مقتطف في "أسرار اآلثار"، لفاضل المازندراني، المجلد  -4
 .0"ألواح حضرة بهاءهللا إلى الملوك والرؤساء"، الصفحة  -0
 .84المصدر السابق، الصفحة  -49
)مصةةةر(. وهةةةي مةةةن  45-48)ألمانيةةةا(؛ الصةةةفحتان  48-44بةةةن الةةةذئب"، الصةةةفحتان "لةةةوح ا -44

 .54 ،80، 88، 83"الكلمات المكنونة" الفارسية، األرقام 
 .54"دورة حضرة بهاءهللا"، الصفحة  -48
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 .59"ألواح حضرة بهاءهللا إلى الملوك والرؤساء"، الصفحة  -45
 المصدر السابق. -41
 )مصر(. 41-45)ألمانيا(؛ الصفحتان  45ب"، الصفحة "لوح ابن الذئ -43
 .03الحاج محمد طاهر المالميري، "تاريخ شهداء يزد"، الصفحة  -48
 .449المصدر السابق، الصفحة  -49
 الحاج محمد طاهر المالميري، "تاريخ األمر في مقاطعة يزد" )لم ينشر(. -44
 .The Promised Day Is Come, pp. 51-52شوقي أفندي في كتاب  -40
 .34المصدر السابق، الصفحة  -89

  

 الفصل السابع عشر: "الكتاب البديع"
 .19-50"تذكرة الوفاء"، الصفحات  -4
 498-494البةاب، مقتطةةف لبهةةاءهللا، "الكتةةاب البةةديع"، وكةةذلك "لةةوح ابةةن الةةذئب"، الصةةفحتان  -8

 )مصر(. 443)ألمانيا(؛ الصفحة 
 )مصر(. 440)ألمانيا(؛ الصفحة  491صفحة المصدر السابق، ال -5
 )مصر(. 440-444)ألمانيا(؛ الصفحتان  491المصدر السابق، الصفحة  -1
 )مصر(. 491-495)ألمانيا( ؛ الصفحتان  08المصدر السابق، الصفحة  -3
 )مصر(. 444)ألمانيا(؛ الصفحة  491المصدر السابق، الصفحة  -8
 .38رن البديع"، الصفحة الباب، مقتطف في "كتاب الق -9
 .34المصدر السابق، الصفحة  -4
؛ و"لةةوح ابةةن الةةذئب"، 455-458البةةاب، مقتطةةف لبهةةاءهللا، فةةي "الكتةةاب البةةديع"، الصةةفحات  -0

 )مصر(. 489)ألمانيا(؛ الصفحة  444الصفحة 
 )مصر(. 441)ألمانيا(؛ الصفحة  494"لوح ابن الذئب"، الصفحة  -49
 )مصر(. 445)ألمانيا(؛ الصفحة  499، الصفحة المصدر السابق -44
 )مصر(. 443-441)ألمانيا(؛ الصفحتان  494المصدر السابق، الصفحة  -48
 )مصر(. 445)ألمانيا(؛ الصفحة  499المصدر السابق، الصفحة  -45
 )مصر(. 449)ألمانيا(؛ الصفحة  445المصدر السابق، الصفحة  -41
 .434 "مطالع األنوار"، الصفحة -43
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 .499-480ن يمقتطف في "خاندان أفنان"، الصفحت -48
 .484المصدر السابق، الصفحة  -49
 .488-483المصدر السابق، الصفحتان  -44

  

 الفصل الثامن عشر: "سورة الغصن"
 )إعداد د. شوقي مرعي(. 848-845"سورة الغصن"، في "األيام التسعة"، الصفحات  -4
 المصدر السابق. -8
 .844"كتاب القرن البديع"، الصفحة  -5
 .13-11"دورة حضرة بهاءهللا"، الصفحة  -1
 .34، 38المصدر السابق، الصفحتان  -3
 .15المصدر السابق، الصفحة  -8
 .18المصدر السابق، الصفحة  -9

  

 الفصل التاسع عشر: رحيل حضرة بهاءهللا عن أدرنة
 .888-884القرن البديع"، الصفحتان  اقتباس حضرة شوقي أفندي، "كتاب -4
 )مصر(. 34-39)ألمانيا(؛ الصفحتان  19-18"لوح ابن الذئب"، الصفحتان  -8
 .400"تاريخ سمندر"، الصفحة  -5
 .884المصدر السابق، الصفحة  -1
 .495، الصفحة 1بهاءهللا، "مائدة آسماني"، المجلد  -3
 .883مجموعة "اقتدارات"، الصفحة  -8
 .48، الصفحة 8عبدالبهاء، "مائدة آسماني"، المجلد  -9
 .408-403اقتباس محمد علي فيضي، "حضرة بهاءهللا"، الصفحتان  -4
 .841"كتاب القرن البديع"، الصفحة  -0
 ي )لم تنشر(.چمن مذكرات حسين آش -49
 .849-843"كتاب القرن البديع"، الصفحات  -44
 .885-888"تاريخ سمندر"، الصفحتان  -48
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 .454، الصفحة 4"أسرار اآلثار"، المجلد  -45
 .40-44"سورة الرئيس"، "مجموعة ألواح مباركة لحضرة بهاءهللا"، الصفحتان  -41
 .841-845"كتاب القرن البديع"، الصفحتان  -43
 .843-841المصدر السابق، الصفحتان  -48
 .03هاءهللا"، الصفحة "سورة الرئيس"، "مجموعة ألواح مباركة لحضرة ب -49
 .01المصدر السابق، الصفحة  -44
 .35. ووردت في "كتاب اإليقان"، الصفحة 80"القرآن الكريم" سورة الرحمن، اآلية  -40
 .48"منتخبات من آثار حضرة بهاءهللا"، رقم  -89
 .The Promised Day Is Come, pp. 14-15, 16, 121شوقي أفندي في كتاب  -84

  

 روتل. : زيارة ألدرنة، من مقال لمارتا 2حق رقم المل
 .The Baha'i World, vol. V, p. 581مارتا روت، مقتطفات من مقال في  -4

 

 إصفهان من : الحاج ميرزا حيدر علي1الملحق رقم 
 .493"بهجة الصدور"، الصفحة  -4
 .449المصدر السابق، الصفحة  -8
 .444المصدر السابق، الصفحة  -5
 .448المصدر السابق، الصفحة  -1
 .441المصدر السابق، الصفحة  -3
 .419المصدر السابق، الصفحة  -8
 .414-419المصدر السابق، الصفحتان  -9
 .410-414المصدر السابق، الصفحتان  -4
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 الفهرس

 
ذكرها المؤلف، بما فيها تلك التي  يشمل الجزء األول من هذا الفهرس قائمة بأسماء ألواح حضرة بهاءهللا وكتاباته التي 

. وأضيف حرف "ح" بعد رقم الصفحة اعام   ام. بينما يتضمن الجزء الثاني فهرس  4484م أو بعد عام 4485نزلت قبل عام 
 عند اإلشارة إلى الحواشي.

  
 ن ألواح حضرة بهاءهللا وكتاباته3

 
 850-853 البلبل والغراب"، كاية"ح
 

 ، 19 ،1-5 تطفات:؛ مق891"، رسالة ابن الذئب
 09-04، 414، 889 ،888 ،815 ،
 883، 514، 519 ،580-599، 540-
 509 

 549 "،رضوان اإلقرار"
 
 84، 49 " )لوح الناقوس(،سبحانك يا هو"
 549 سورة األحزان"،"
 ، 91-99، 85 ،1"، الفصل سورة األصحاب"

 49 ،45-41 ،49 
 439-438 "سورة األمر"،

 549 سورة البيان"،"

 851-854 ة الدم"،سور " 
 ؛194-195 سورة الرئيس"،"

 199، 198، 194مقتطفات:  
 894-880 سورة العباد"،
 543، 590 "،"سورة الغصن

 549 سورة القلم"،"
 549 سورة القميص"،"
 ؛ 190، 580، 43"، الفصل سورة الملوك"

 43، الفصل 30، 31، 3-1مقتطفات:  
 549 سورة الهجر"،"

 851"سورتا الحج"، 
 
 549"، ب عهديكتا"
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، 44، 55، 80: مقتطفاتالكلمات المكنونة"، "
 09 ،04-08 ،841 ،843 ،848 ،880 ،
 855 ،899 ،894 ،514 

 
 ح898، 898 "،لوح االحتراق"
، 448 الخامس، (، الفصلةالعربيب)لوح أحمد" "

، 444، 448؛ مقتطفات: 443-448 
 440 ،484 ،485 

 س؛(، الفصل السادةالفارسيب)لوح أحمد" 
 418-413، 418، 450، 455: قتطفاتم 

 ،448، مقتطفان: 884-889 لوح أشرف"،"
 889 

 04مقتطف: "، وح أصل كل الخير"ل
 530، 580 ليون الثالث"،پاللوح األول لنا

 388-388، 388 "لوح البهاء"،
 549قى"، لوح التُ "

، 58مقتطفان:  ليون الثالث"،پاللوح الثاني لنا"
 40 

 838-831 "،"لوح خليل

 549 لوح الرضوان"،"
؛ أهم 833، 441-494 "لوح الروح"،

 441، 445، 490، 494 مواضيعه، 

 ؛885-888، 834-839 "لوح سراج"، 
 885مقتطف،  

 ،554-580 ،)ناصر الدين شاه( "لوح السلطان"
-559، 554؛ مقتطفات: 514، 519 
 554 ،519 ،518 ،519 

 849، 834 ،45الفصل  لوح سلمان"،
 848-844، 894 اح"،ي  لوح السَ "
 583، 483 لوح فؤاد"،"
 ؛448-441، 430 "،لوح ليلة القدس"

 443 مقتطف: 
 840 ح؛ مقتطف840"، لوح المباهلة"
 8 لوح مالح القدس"،"
 ؛ مقتطفان،839-815، 814، 58 "،لوح نصير"

 811 ،811-813 
 549 "لوح النقطة"،

 41، 9-8 "،لوح الهودج"
 
 8"، الفصل المثنوي المبارك"
 549"، مناجاة الصيام"

 
 85 الوديان السبعة"،"

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

 

195 

الفهرس العام -2  
 489، الحاج، الفرهادي هللا أسد
 594، 804، ميرزا، الكاشاني هللا أسد

 114، 195، اإلسكندرية
 ؛ خسوفه 40 ؛ األفكار المغلوطة عنه،اإلسالم

اإلسالم والدين البابي،  ؛83والصوفية،  
 نظرا. 845-848، 495، ا؛ أيض  515 
 األئمة 

 418، 316، إسماعيل الزواري، السيد
 3 )نو اب(، حرم حضرة بهاءهللا،آسية خانم 

 بهاءهللا، أصحابه؛  نظراحضرة بهاءهللا،  أصحاب
 581-584 استجوابهم، 

 ، 438، 499، 494، 499، 80-88، إصفهان
 401 ،894 ،898، 891 ،839 ،558، 
 595 ،155 

كاتب وحي بهاءهللا، )خادم هللا(،  ، ميرزا،آقا جان
، 438 -431، 410-414ح، 49، 8 
 809 ،803 ،583 ،581 ،508 ،503 

 ، 549، 584-540)كج كاله(،  آقا جان بيك
 504 

 نظر اإلسالما؛ 845، 449، 98، ئمةاأل  
 504، المغفرة لهم، آباء البهائيين

 888-885، 889 )آقا نقد علي( ،أبو بصير
 خ الرئيس(، ، ميرزا، األمير )الشيالحسن أبو

 ح488، 488 
 -14، 83، 43، ميرزا، پايگانيلالگ أبو الفضل

 ح849، 848ح، 14، 18 
 14، السيد، بيضاء أبو القاسم

 34، الشيخ، الخراساني أحمد
-454 ، 441، 83، الحاج ميرزا، الكاشاني أحمد
455 ،413 ،435-431 
 يزد، وجه له "لوح أحمد" )العربي(، من  أحمد
 495-448 
 448، 45، صاإلخال
 نظر بهاءهللا في ا؛ 148-549، 419، أدرنة
 أدرنة 

 849، 418، 39، آذربيجان
 ،545-548 ،4)إسطنبول(، الفصل  اآلستانة

 نظر بهاءهللا في اآلستانةا؛ 540، 541 
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 ؛ اإلنسان51؛ طبيعته، 194، 598 
؛ 894-899، 448-443، 59والمجتمع،  
ره ؛ فك194، 419، 40، 59نفسه وروحه،  
-819الجديدة،  ؛ الروح848-841وقلبه،  
؛ نبله في 834؛ اإلنسان وأمر هللا، 810 
الخمسة"، كتاب؛  نظر "الكنوزاالمستقبل:  
االفتخار،  : هللا، االنقطاع،انظر أيض  ا 
 لمعاناة، التعلقا التسليم، اإلخالص، 

 ، 484، 14-58، 81، 44، 45، 8، االنقطاع
 404 ،895 ،894، 848 ،843 ،884 ، 
 ؛ االنقطاع548، 898، 899، 830، 814 
 544والثروة،  

 508، أيادي أمر هللا
 584، 404، 05، 44إيرانييون، ، إيران

 
 ، 95، 45، )السيد علي محمد( ظهوره، الباب
  ؛594-588، 95 الباب وبهاءهللا، ؛449 
 ح، 858وميرزا يحيى،  ؛ الباب858عهده،  
 مه،؛ أختا584، 41رسالته،  ؛ هدف815 
-894، 443، 48: ا؛ أيض  434، 418 
 898 ،894-849، 594 ،543 ،513 ،
 588-584 ،594-599 ،508 

 -99، 85، 38ميرزا )منيب(، الكاشاني،  قاآ 
195، 944 ،49، 95ح، 99، 94   

 نظر موسى، ميرزاا، كليم آقا
 ؛ الرحيم، 419 ،81، 48؛ الذي ال ُيعرف، هللا

 ؛ هللا90، 55عطاياه،  ؛588، 458 
،59 ،58؛ جوهره وصفاته، 55واإلنسان،  
؛ هللا 484، ؛ تتابع مظاهره448-445 
؛ مخافته، 509فوه، ع؛ 590، حدينلوالم 
 اأيض   نظرا؛ 588وقهره، غضبه  ؛09-04 
هللا، يوم هللا، ملكوت  نظر أمر ا، 99-94 
 هللا، المظهر اإللهي، الكلمة اإللهية، اإلنسان 

 الزنجانينظر أشرف، السيد ا، أشرف أم
 ،445، 488، 40-44، األمر اإللهي، أمر هللا

 449، 839-830 ،888 ،848 ،843، 
 ؛411-415 ؛ مصير أعدائه،541-543 
   النهاية، األكيد في ؛ نصره94 ،واإللحاد 
 494-49؛ تبليغه، 149 ،199، 519 
 ،485 ،434، 439، 89"، بيت، هللا "أمر

 899 ،849 ،804 ،140 ،159 
 488وح، " لعطار أم"

 ،98، 14-19، 55، 80، 48هللا، و :اإلنسان
 94-90 ،09، 445 ،841 ،848 ،880، 
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، 89في أدرنة،  ؛39-38، 33أدرنة،  
مغادرة أدرنة، ؛ 585، 849، 404، 419 
؛ وعبدالبهاء، 504-195، 544، 519 
، 443، 91؛ والباب، 545-541، 45-41 
يحيى،  ؛ وميرزا 595 ح،858، 449 
 438-483 ،853 ،815 ،839 ،885 ،
وعائلته،  ؛588، 581، 41، الفصل 849 
، 9، 8-3؛ أصحابه، 838-831ح، 891 
؛ والسلطات 198، 585، 88، 45-44 
-549، 483، 488، 38-35، 1التركية،  
؛ رفضه الحماية األجنبية، 198، 544 
-414، 495حياته،  محاوالت على؛ 504 
بساطة ؛ 193، 458؛ معارضته، 439 
؛ 8 ؛ طرق سفره،481-485يشته، مع 
الحكم بتحريم استعمال ؛ 513أحكامه،  
؛ تحريم518ح، 835، 45العنف،  
، 41-45التحريض على الفتنة والفساد،  
، 494-49بالتبليغ، ؛ األمر 443-444 
، الفصل 4إعالن الدعوة للملوك،  ؛855 
؛ 8-4النبؤات بشأنه،  ؛3؛ أختامه، 43 
، 444 ،445-490، 48-91مقامه،  
 849 ،809-804 ،594-598 ،598 ،
 ؛519-559؛ الكشف عن مقامه، 594 
 ،89ألقابه الروحانية،  

 01، ، آقا مال  بابائي 
 -458؛ في أدرنة، "البيان"، بابيون، أهل بابي

، 38وبهاءهللا،  اإليرانيون  ؛ البابيون 455 
 85- 91 ،44 ،449 ،443 ،419 ،404 ،
ابيون ؛ الب583 ،805، 815-811، 854 
، 490-494، 489-430وميرزا يحيى،  
-558 ،19-15البابيين، اضطهاد ؛ 885 
 559 ،519 
 ، 414(، )من حروف الحي   ، المال  التبريزي  باقر

 418 
 ، 895ح، 499 ،414، 80، مؤتمر، بدشت
 814 ،515 
 554، 481 ،485، 08، آقا بزرگ، بديع

 44، إدوارد گرانڤيل، براون 
 115، 150)السودان(،  بربرة

 ، ميرزا، قنصل إيران العام ببغداد،بزرگ خان
 548 ،581-588 

 841، حواري حضرة المسيح، بطرس
 588-583، 880، 853، 848، بغداد

 88، فئة صوفية، البكطاش
 )ميرزا حسين علي(، في طهران،  بهاءهللا

  إعالنه الدعوة في؛ 890، 499-498 
 ،8-4؛ إلى اآلستانة، 809، 99الرضوان،  
 إلى ؛4في اآلستانة، الفصل ؛ 840 ،3 
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 ، 803، 443، 84، 88، 48" الفارسي، البيان"
 البابيون  انظر أيض  ؛ ا599، 580، 583 

 العدل األعظم،  ؛ بيت880، 444، العدل بيت
 ح880، 881، 889ح، 444 

 
 538، 514"، تاريخ شهداء يزد

 ؛ بالحكمة،858، 494-49 الدين البهائي، تبليغ
 08-05 

 ؛ موقفها من 589-544الحكومة،  ركية،الت
 ؛ نفقة المعيشة منها، 544، 35، 4بهاءهللا،  
 33 ،540 

 894، 815، 485، 484، 413، التسليم
 04، 44، 18، التضحية
بملكوت ؛ 58-55بالعالم اآلخر، التعلق، 

 19-58، 55األسماء،  
 

، 499-498الحاج ميرزا، من كاشان، جاني، 
 191، 454ح، 499 
 199، 199-504الحاج، من تبريز، ، جعفر

  ،443-441، 49، 41، جمال البروجردي
 830-888 ،880-898 ،843 ،508 

 194، 584، 849، جمشيد الگرجي

، 851، 899بالياه،  ؛ 811، 445-441  
امتحان القرب ؛ 519 -513، 849، 819 
؛ 554-559، 31؛ علمه اللدني، 8منه،  
ثيره على ؛ تأ0-9سلطنته وعظمته وجالله،  
، 414، 85، 84-89، 48-8الناس ،  
العيوب" ح؛ "ساتر 895، 810، 404 
، 443،414-448، 88)رحمته وتسامحه(،  
؛ 843 ، 441-445؛ قلمه، 899، 400

: اأيض   ؛ انظر 843، 444-448كلمته، 
يحيى،  ن في إيران وبهاءهللا، ميرزا و البابي

 هللا" يظهره "من  ظهور بهاءهللا، كتابات بهاءهللا،
 اانظر أيض   ، الجامعة البهائية،بهائيون ، بهائي
، بروزها 819-850، 453، 43أمر هللا:  
؛ 499، 95-94من الجامعة البابية،  
؛ واالتحاد، 589-581، 39اضطهادهم،  
؛ 49-43؛ والسياسة، 440، 449، 45 
 839المؤمنين، نوعان من  

 -489، 44 ،84، 44، الدين، تأسيسه، البهائي
، 494-49، 85؛ تبليغه، 818، 484 
؛ إشارة 845ح؛ المؤمنون الحقيقيون، 888 
 : بهائيون انظر أيض  ا؛ 05، 10إليه،  
 00-04، زرادشتي من يزد، ، المال  بهرام
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،891-898 ، ميرزا، )محبوب الشهداء(،حسين
 589 ،545 

 39، آقا، حسين النراقي
 ح، 94، 14، 50حضرة بهاءهللا،  حواريو

 155ح، 818، ح495 
 ،405، 404، 98 ، الحاج ميرزا،علي حيدر
 ؛155-111، 584، 583، 899، 899 
، 88، 14، 50، 44، 4، 9من رواياته،  
 84 ،99 ،445 ،488 ،408 ،895 ،
، الملحق 558، 584، 809، 849، 898 
 5رقم  
 195، حيفا

 
 494-489، خاتون جان
 599-594حضرة الباب(،  حرم) خديجة بگم

 590 ،489، 483-485، 449، خراسان
 444؛ عالم الخلق، 448، الخليقة، الخلق

 39، خياط باشي الكاشاني
 

 نظر صوفي  ا، درويش
 

 ،545، 835، 444، 81ورؤساؤه،  رجال الدين
 888؛ سقوطهم، 519، 559 
 ،484، 430-439، بيت، بيك رضا

 544، 589، 4، الحاج السيد، الكربالئي جواد 
 

 85، ميرزا، حبيب المراغي
 14، الدكتور، مؤيد حبيب

 ، 449، 489، 414، 419، حروف الحي  
 حسين  ؛الطاهرة ؛نظر القدوسا؛ 814 
، المال   البجستاني، حسن ؛البشروئي، المال   
 419 
 إيران في  ، ميرزا، قنصلالخوئي خان حسن
 115، 153، 581مصر،  
 588 ،849 ، الشيخ،الزنوزي  حسن

 ، 38 ،31، 35، الحاج ميرزا، حسن الصفا
 544 
 ح،898، 898، ميرزا، )سلطان الشهداء(، حسن
 895-893 ،589 ،545 

 503، 485، حسين آشچي
 (، )أول حروف الحي   ، المال  حسين البشروئي

 45 ،481 ،483، 414 ،894 ،890 ، 
 839 ،834 ،593 ،590 

 ، الحاج ميرزا، سفير إيران في خان حسين
، 33-35، 4)مشير الدولة(،  اآلستانة 
 891 ،541 ،548-544 ،584 ،584 ،
 544-509 

 39، آقا سيد، حسين الكاشاني
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 494 ،485-459 ،895، 840-889،
 844، 583-589 ،514-534 ،193 

 ،855ح، 858، ولي أمر هللا، شوقي أفندي
 814 ،801 

 894ح، 494، الشيخية
 853، 851، شيراز

 
 590، 498، ، المال  صادق الخراساني

 840 ،49، 8، ميناء، صامصون 
، 584، 441 ،430، الدرويش، علي صدق
 585 ،581 ،504 ،199 
 558ح، 98، 98، صراط

 814، 848 ح،51ح، 49، الصالة والدعاء
 ، 31ح، 88، 83-88، الدراويش، الصوفيون 

 ح189، 808، 894، 493، 491 
 

  -495، 499-489، 80، )قرة العين(، الطاهرة
 494 ،895 ،839 ،598 

، 414، 483-481الشيخ،  ، قلعةالطبرسي
 494 ،894-890 ،818 ،834 

 848، 495، 499، طهران
 

  489 ،494 ،899 ،833 ،883 ،849 ،
 140 ،184 ،159 
 835، 01 محمد رضا(،  ، )المال  الروح َرضى

 503، آقا، من شيراز، رضا قناد
 489، لروح القدسا

 
 415، 00-04، زرادشتيون 

 513، 881-885، 884-840، ملحمة، زنجان
 ، 89، المال   )زين المقربين(،  زين العابدين

 589-584 
 

، ميرزا )وزير خارجية إيران السابق(، خان سعيد
 488 ،484 

 ،844، 89 ، جامع في أدرنة،السلطان سليم
 809 ،140 ،189، 184 ،180 ،154 

 ،844-890 ،818 ،485، 83، الشيخ، سلمان
 595 ،598 ،509 

 548، 85، 49، السليمانية
 5، الملحق رقم 583، 899، لسودانا

 518، 555، 418، سجن، چال سياه
 33، 5، 8، منزل، بيك شمسي
 ،08-04، 09 ،38، 19-18، شهادة، شهداء
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ا، الشيخ، )معروف أيض  عبد الحسين الطهراني
 553-555، 588-583بالعراقي(،  

 498-493، ، المال  عبد الخالق اليزدي
 588-583، آقا، عبد الرسول القمي

 ،4)السلطان العثماني(  ، السلطان،العزيز عبد
 44 ،30 ،483 ،488 ،598 ،594 ،504 

 195، 199، 584، الغفار عبد
 ح815، 418، ، المال  عبد الكريم القزويني

بديع،  أبو  ، الحاجعبد المجيد النيشاپوري 
 485-459 

 نظر التركية، الحكومةا، الحكومة، العثمانية
 554، 43، الفصل العدل

 ،594، 894، 835، 458، 83، 81، العراق
 584 

 ؛ موانع عرفانهم، 53، 43رسل هللا،  عرفان
 59-58 ،94-49 
، 184، 189 ،140، 849، 89 بيت،، آقا عزت
 159 ،154 

 449، 94، 14 ،58، ميرزا، عزيز هللا مصباح
 885، 495، آباد عشق

، 519، 544، 844، 8نفي بهاءهللا إليها، عكاء، 
 544-508، 199-195 ،114 

 ؛ الدعوة العلنية، ووحيه ظهور حضرة بهاءهللا 
 ،413، 91، 43؛ عظمته، 48، 84، 84 
 ،54 ونفوذه، انتشاره؛ 4؛ علو شأنه، 199 
 44 ،444-440 ،813-814 ،881 ،
ح؛ هدفه، 550، 801-803، 848، 894 
؛ 598، 449-440، 413، 451، 84 
؛ وصف 584 إثبات بهاءهللا ألحقيته، 
؛ 844، إتيانه باالمتحانات، 450اءهللا له، به 
 وانحالل ؛ 594-598عواقب اإلعراض عنه،  

 144-194المجتمع، 
 

 ، 33، 35 ، رئيس وزراء تركيا،باشا عالي
 590 ،544 ،504 ،195 ،193-198 

 ؛ 545-548)عباس أفندي(، صحته،  عبدالبهاء
 ؛ زواجه، 544-549، 45طفولته وشبابه،  
-590، 838، 41ه، ؛ مقام899 ،898 
 ؛ خدماته54انقطاعه، ؛ 543-548، 545 
أثناء ؛ 541-545، 404، 89لبهاءهللا،  
الناقضون، و  ؛ عبدالبهاء3رحلة اآلستانة،  
، 858مركز العهد، ؛ 888، 838، 443 
، 433، 33: ا؛ انظر أيض  543، 549 
 408 ،409 ،855 
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 480، 34، الِقبلة
(،  القدوس  ،894، 494 ،80)آخر حروف الحي 

 890 ،839 
، 09، 84، 10، 44، 43، القرآن الكريم

 449،444 ،484 ،881 ،813 ،881 ،
 848 
 04، 08، 85، ميرزا، علي قربان

 498-491، آقا، قلي
 

 454، 444، 499-493، 54، كاشان
 894، 480 ،489، السيد، كاظم الرشتي
 ،833، 818، 495، 94، الشيخ، كاظم سمندر

 509 ،191 
 ؛ النسخ843، 89، 49، حضرة بهاءهللا كتابات
، 805 ، 890، 881-885، 404والتوزيع،  
 885بعضها، إتالف ؛ 581

 ،489، 499، 03، 84، 14، 54، كربالء
 480 ،898 ،849 ،835 ،588 ،555 

 85، 8، كردستان
 8، جبل، الكرمل

 -448الخالقة،  ؛ قوتها848، الكلمة اإللهية
 484 ،443 ،444 ،848 ،885 

 31، 5، ل باشاكما
 458-451"، الكنوز الخمسة"

 830، 419، 84، العلم والتعلم 
 81، علماء الشيعة

 15، اكعلي أكبر الحك  
 894، الحاج السيد، علي أكبر الدهجي

 )الحاج آخوند(، ،، المال  علي أكبر الشهميرزادي
 508 
 09-03، من منشاد، ، المال  أكبر علي

 00، 04، األستاذ، اجعلي عسكر النس  
 34، ، المال  علي نقي النيشاپوري 
 590، ميرزا، علي رضا المستوفي

 -899آدي گزال(،  ، ميرزا )المال  احي  السَ  علي
 844 ،584 ،508 ،199 
 839، ، المال  ِسراج محمد علي

 885، تحويلها، العناصر
 848-843، 899 ،443، قوته، العهد والميثاق

 194، 844، 448، 419، عوالم هللا
 

 گازر،  من ، أخت آقا محمد عليمفاطمة بگ
 499-494 
 894-899)والغنى(  الفقر

 544، 590، وزير خارجية تركيا، فؤاد باشا
 

 ،515، 580، 491 ،08، 48، 95، 88، القائم
 593 
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 483خراسان،  
 895-898، محمد جواد القزويني

 84، 89 الباب، ، الحاج ميرزا سيد، خال محمد
 499، 09يخ، ، الشمحمد حسن السبزواري 

 ، ،40-84، 98، 449 ،444، الرسولمحمد
 845 ،844 ،594 ،515 ،518 ،193 

 05، المال، من "محمد آباد"، محمد رضا
 ،14، 40، 0 ، الحاج،محمد طاهر المالميري 

 01 ،08-499 ،495 ،491 ،490 ،
 444 ،894 ،538 

 ، 400، 89 ،38، آقا، محمد علي تمباكو فروش
 584 ،588 ،504 
 499، آقا، علي گازر محمد

،438-439 ، األستاذ،محمد علي سلماني
 889 ،584 ،585 ،194 

 39، آقا، من يزد، محمد علي الصباغ
 ، 838-831، ميرزا، ابن بهاءهللا، محمد علي

 888 ،899، 898 ،843 
 895-894، ميرزا، محمد علي النهري 

 ،19، 50)النبيل األكبر(،  ، المال  محمد القائني
 555 

 193-191، 198-199، 503 ولي،گليپ 
 في السودان  ، الجنرال، الحاكم البريطانيگوردن
 114-118 

 
 1-5، اللغة العالمية

 
 443، 450، 458، 488، 41، 51، المحبة

 ا)معروف أيض   ، الحاج،محمد إبراهيم الخليل
 831بالقزويني(،  

 ، الحاج، من كاشان )الذبيح(، محمد إسماعيل
 454 ،195-191 

 ، 99، 84-81 ، 30، السيد، اإلصفهانيمحمد 
 ح،858، 481، 430، 419-439، 441 
 849-840 ،544-584 ،585 ،588 ، 
 583 ،584 ،549 ،504 ،198 

 -483)الذئب(  ، الشيخ، من إصفهان،محمد باقر
 488 ،484 

 898-895، الحاج، محمد باقر القزويني
 ، 584، 589، 409، آقا، محمد باقر القهوجي

 588 ،508 ،199 
 39، آقا، محمد باقر الكاشاني

 ، ميرزا، األمير )ركن الدولة( حاكممحمد تقي
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 ،838، 49-90)المظاهر(،  المظهر اإللهي
 ،81، 48 به، إلنسانة اعالق؛ 805، 848 
، 489؛ العالقة بينهم، 401، 94، 84 
-93عالقتهم باهلل، ؛ 594، 813، 448 
 ،89قواهم الروحية، ؛ 588، 449، 99 
كلمتهم،  قوة؛ 813-819، 440-484 
طبيعتهم، ؛ 448 حدوداتهم،؛ 448-489 
؛ 588، 881، 444-449وظيفتهم،  ؛554 
، 440خصائصهم، ؛ 489-449براهينهم،  
؛ 419؛ إتيانهم باالمتحانات، 194 
أديانهم، ؛ 198-193، 443معارضتهم،  
انظر ؛ 511 -515أحكامهم،  ؛845-841 
 : عرفان رسل هللااأيض   

 19-58، 55"، ملكوت األسماء"
 190، 199 ،43،48، الفصالن الملوك والحكام

 838، 494، 499، 04-01، منشاد
 نظر آقا الكاشاني، ميرزاا، منيب
 ،899 -895، حرم عبدالبهاء، خانم منيرة
 595 ،598 

 ،48، 44، 95، 94، 84-88"، هللا يظهره "من
 449 ،444 ،414 ،419 ،414 ،438، 
 489 ،449 ،404، 

 غير الشقيق ، ميرزا، األخ المخلصمحمد قلي 
 198، 504، 581 ،840 ،409لبهاءهللا،  

 194، 809، 844، 39، مير، محمد المكاري 
 04-01، المال ، محمد المنشادي

 815-814 ، الحاج، من قزوين،محمد نصير
 494، 495، 499، 484، الفرهادي هادي محمد

 444، ميرزا، محمود الفروغي
 508، ميرزا، لكاشانيمحمود ا

 34-39، ميرزا، محيط الكرماني
 ؛189، 188، 185، حي في أدرنة، المرادية

 ،188، 185، 189، 89مسجد المرادية،  
؛ المنازل التي سكنها بهاءهللا 180، 189 
 158، 140، 89المرادية، في  

 588، مرايا الدورة البابية
 ،449، 99، 59، 84-40عليه السالم،  المسيح

 458 ،415 ،499 ،449 ،444 ،831، 
 883 ،841 ،545 

، 508، 584، 849)ميرزا حسين(،  مشكين قلم
 199 
 590، 541، 489-481، 493، مشهد
 5، الملحق رقم 853، 899، 14، مصر

 34-39، ميرزا، من نراق، مصطفى
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 818 ،598، 540 ،580-559 ،540 
 ،499، 455-458، 441، ناقضو العهد

 858 ،888 ،899 ،843 ،588 ،584 
، 38محمد الزرندي(،  )المال   النبيل األعظم

 449 ،451 ،439 ،489 ،854، 851، 
 898 ،840 

 نظر محمد القائنيا، النبيل األكبر
 889-840، آقا، نجف علي الزنجاني

 ،888-883م، 4488، تساقط، عام النجوم
 8الملحق رقم  

 49-43، 54، نظام بهاءهللا العالمي الجديد
 

 805، آقا ميرزا، الشيرازي  هادي
 (،، ميرزا )من حروف الحي  هادي القزويني

 450؛ لوح له 450 
 895-894 ، ميرزا، من إصفهان،هادي

 54، هاشم خان
 

 ،494، 495، 15)السيد يحيى الدارابي(،  وحيد
 890-849 ،839-835 

 8، منزل، ويسي باشا
 غير الشقيق ، ميرزا )صبح األزل(، األخيحيى
 ،98-81، 59، لبهاءهللا 

  849 ،858 ،804 ،588 ،581 ،588-
 599 ،151 

 -581، 588، 584، ميرزا، الگيالنيي مهد
 588 ،594 

 ،893، 443، 441، السيد، مهدي الدهجي
 838 ،880-898 ،843 ،111 
، ميرزا، الغصن األطهر، ابن بهاءهللا، مهدي
 ح884، 884 

 00-04، مهريز
 584، الحاج ميرزا، موسى الجواهري 

 181، 193 ،804، 449عليه السالم،  موسى
 ، ميرزا )آقا كليم(، األخ المخلصموسى
، 410، 83، 30، 33ح، 44لبهاءهللا،  
 433 ،439 ،434 ،430 ،404 ،400 ،
، 509، 504، 581ح، 815، 890، 898 
 198 

 584-588، 83، الموصل
 نظر القائما، موعود المسلمين

 189، 185، 140، 808، المولوية
 4، خامي

 514، الحاج، من يزد، ميرزا حلبي ساز
 589، ناپليون الثالث

 ،44 (،م4408-4414)حكم  ناصر الدين شاه
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 559-558، السيد، يعقوب
 ،894 ،880، 834 ،491-09، 03-01، يزد

 514، 539 
 ،445، 59، 84، 44، 49، 43، يوم هللا

 449 ،813 

-888، 839، 815 ح،850، 494-490  
 885 ،849 ،849- 844 ،809-804 ،
، 4 معارضته لبهاءهللا، ؛ 504، 544-589 
محاولته على ؛ 41، الفصل 419-439 
؛ 439-431، 439-419 حياة بهاءهللا، 
 483-438انفصاله عن بهاءهللا،  
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