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 القرُن البديع
God Passes By 

 

 قلم من آثار
 حضرة ولّي أمر للا 
 شوقي أفندي ربَّاني
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 تعريف
 

إلى الّلغة العربّية كتبه حضرة شوقي أفندي رّباني ولّي أمر هللا بالّلغة   اينشر اآلن مترجم   اّلذي إّن هذا الكتاب 
وفيه سرد بقلمه المبارك أهّم الوقائع  .  البهائيّ د على ظهور األمر اإلنجليزّية، وذلك في مناسبة مرور قرن واح

ويضّم  .  م1944م حّتى عام 1844أّيار  23اريخّية للّظهور، وسّجل مدارج تطّوره منذ بزوغ فجره في التّ  واألحداث
يقة تاريخه الحافل بالمآسي وحق البهائيّ يوّد أن يلّم بكيفّية نشوء األمر  اّلذي الكتاب بين دّفتيه ما ُيغني ذهن القارئ 

 واالضطهادات من جهة، وسريان تعاليمه في فترة قرن واحد من جهة أخرى. 
 

  أمضى حضرة ولّي أمر هللا مّدة عام واحد يجمع فيه المواد الاّلزمة، المخطوطة منها والمطبوعة، لتدوين هذا  
أوردها في أثره هذا، واختار  اّلتي لجمع المعلومات اومحّقق   افر الجليل، وراجع أكثر من مائتي كتاب ورسالة باحث  السّ 

في تدوين هذا الكتاب  اوبينما كان منهمك  .  في بحر عام واحد آخروذلك  اتواتر نقلها تاريخي   اّلتي  ما رآه من األحداث 
عّدة  في الوقت نفسه ببناء ضريح لحضرة الباب على سفح جبل الكرمل، ويعّد ال ال  طيلة هذين العامين، كان مشغو 

اني لألمر المبارك في مجتمعات العالم  الثّ  وبداية القرن األّول  إلقامة احتفاالت الئقة في مناسبة نهاية القرن  اأيض  
حدب وصوب في أنحاء هذا العالم استهداء  كّل  سائل المنهمرة عليه من الرّ ب اوكذلك كان محاط  .  بأسره البهائيّ 

مجتمعات، وبخاّصة تلك  وأ اين أفراد  البهائيّ ة واالجتماعّية واإلدارّية المتعّلقة بوحانيّ الرّ حول مختلف المسائل  اواسترشاد  
انية الثّ  هذا بينما كانت الحرب العالمّية . ترد إليه بغزارة في شأن كيفّية إحياء االحتفاالت المذكورة اّلتي سائلالرّ 

في هذه الّظروف   . اهمةالدّ  ّددة بأخطار تلك الحربفي المركز العالمي مه ةالبهائيّ  مقّدسة مستعرة آنذاك، واألماكن ال
 تّم صدور هذا الكتاب
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والحّق إّن ما   . في كتاب وصاياه بأّنه "أبدع جوهرة فريدة عصماء" عبد البهاءالّنفيس عن قلم شخص وصفه حضرة 
  اّلذي كفي كي يبّين الهدففحات القادمة، قبل البدء بفصوله، ليالّص  للكتاب في اكتبه حضرة ولّي أمر هللا نفسه تمهيد  
سنة   36يعتبر من أهّم آثاره الكتابّية لمّدة  اّلذي مينالثّ  العالمّية بهذا األثر ةالبهائيّ من أجله بادر إلى إتحاف الجامعة 

من حضرة الباب كّل  المنزلة من قلم مقّدسةلنصوصه ال اومبّين   البهائيّ لألمر  اقضاها ولي   اّلتي م(1921-1957)
إلى اإلنجليزّية،   مقّدسة، وخّلد بذلك مجّلدات ضخمة في حقل ترجمة تلك اآلثار العبد البهاءوحضرة  هاء هللابوحضرة 

والّنظم البديع، ورّد على ألوف مؤّلفة من رسائل أفراد   البهائيّ وخّط قلمه المبارك رسائل كثيرة حول تعاليم األمر 
شكل ّلّية المنتشرة في ربوع الكرة األرضّية، إجابة عن أسئلتها حول ما أُ وحانّية المركزّية والمحالرّ ين والمحافل البهائيّ 

 تركها مؤّسسو هذا األمر الكريم. اّلتي لهّيةاإل مقّدسةصوص الالنّ  فهمه من
 

 * * * 

 
م( خّريج جامعة القاهرة 1976-1920كتور محّمد العّزاوي )الدّ  قام بتعريب هذا الكتاب القّيم المتصاعد إلى هللا 

  ا جّبار   ا اريخّي العظيم هذا سنوات عّدة، بذل فيها جهد  التّ  اقّ الشّ  م وانكّب على إكمال عمله 1945يد نشره في عام عبُ 
  صوص النّ  في ثنايا الكتاب لكّل مناسبة، تلك المنقولةصوص النّ  لنقله إلى العربّية وللحصول على أصول كثيرة من

 عثر عليها كما هي، ونقل اّلتي صوص العربّية األصلّيةالنّ  فثّبتنّزلت في األصل بالعربّية أو الفارسّية،  اّلتي
في الّلغة الفارسّية، وبذلك استطاع أن يهدي  اأيض   اصوص الفارسّية منها إلى العربّية إذ كان المغفور له ضليع  النّ 

 اشتياق.ون نشره بلهفة و البهائيّ طالما انتظر  اّلذي العربّية هذا الكتاب الفريد ةالبهائيّ المكتبة 
 

 * * * 

 
ولّما لم يستطع المترجم العثور .  تّمت مقارنة الكتاب المترجم بالّنص اإلنجليزّي بواسطة لجنة بدّقة وإمعان 

 صوص المنقولة، النّ  على أصول كاّفة
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ت ونقل يإلى تحقيق هذا الغرض وحصلت على كثير منها، فثّبتت األصل العربّي منها كما ه احثيث   اسعت الّلجنة سعي  
صوص المنقولة دون العثور على أصولها  النّ  بالّلغة الفارسّية إلى العربّية، ومع ذلك بقي قسم من ال  ما كانت أص

كّل  نبيه إلى أنّ التّ  صل، ينبغياألمعّرب وما هو البين ما هو  ابناء  على ذلك، وتمييز  .  ّص اإلنجليزيّ النّ  فعّربت عن
ما ورد بإزائه نجمة واحدة بجانب قوسيه فهو أّما ّص العربّي األصلّي، لنّ ا نّص ورد بين قوسين دون أّية عالمة هو

 كما يجب.  ّص اإلنجليزيّ النّ  ما وضع بجانب قوسيه نجمتان فهو معّرب عنأّما الفارسّية، و اللغة معّرب عن 
 وضيح أّن ما نقل بخّط عريض طّي نص معّرب فهو عربّي في األصل. التّ 
 

رجمة وتنقيحها من قبل المترجم أو التّ  بذلت في سبيل مراجعة هذه اّلتي ة المتناهيةقّ الدّ  غم من الرّ هذا، وب 
 .ال  رجمة مستقبالتّ  لمراجعة هذه ابواسطة لجنة المراجعة، فإّن المجال ال يزال مفتوح  

 
 الّناشر
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 تمهيد
 

بالعيد المئوي  البهائيّ فل العالم م( يحت1944نة المباركة )السّ  الث والعشرين من شهر أّيار من هذهالثّ  في 
وبداية كوره ومولد  البهائيّ ور الدّ  ورة وافتتاحالدّ  ة لكّل منكرى المئويّ الذّ  وهذا العيد يخّلد .  بهاء هللالتأسيس دين حضرة 

يخ  ين الفريد في تار الدّ  اقات الكامنة في هذاالطّ  ل في ضخامةأمّ التّ  والواقع أن  . في وقت واحد عبد البهاءحضرة 
ظر في سناء المجد النّ  وإّن تدقيق.  ؤوس بالّدوارالرّ ، واّلذي يشير إلى ختام دورة األنبياء الكّلّية، ليصيب وحيّ الرّ العالم 
سوف يستمّر مؤّسسه  اّلذي عظمة الّظلّ أّما .  سوف يسطع في تمام الوقت ليغشى العيون ويبهر األنظار اّلذي األلفيّ 

 حساب وتقدير.كّل  ن ُيبعثون من بعد، فأمر يفوق اّلذي هللا المتعاقبين يلقيه في جالل على مظاهر أمر

 

ين الخاّلق تثير في الدّ  وّلدها روح اّلتي ات الغيبّيةمان أخذت العمليّ الزّ  ففي فترة ال تزيد على قرن واحد من 
ه  ضانة في مرحلته البدائّية إاّل أنّ غم من أّنه مّر بفترة الحالرّ وب.  ال يمكن لعقل أن يسبر غوره االمجتمع البشرّي هيجان  

يهدف إلى تقويض أسس المجتمع المضطرب  اأهاج بفضل بروز نظامه المتبلور ببطء في حياة اإلنسانّية العاّمة تخّمر  
 .  وتنقية دمائه وإعادة توجيهه وبناء مؤّسساته وتشكيل مسيره من جديد

 

ة بميالد مبّشر ل المنصف الواقف على العالمات واإلشارات الوإاّل فإلى أّي شيء آخر يمكن للعين المدّربة والعق 
ما يصاحبه من خراب وشقاء  والمسايرة لنهضته أن يرجعا هذا االنقالب العالمّي العنيف بكلّ  بهاء هللادين حضرة 

ظم" النّ  هذاظم من النّ  قد اضطرب" بهاء هللاقال بشأنه حضرة  اّلذي وفزع، إن لم يكن إلى بروز نظامه العالمّي الجنين
 وإلى أّي عامل آخر يمكن
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، إن لم  الم يسبق لها مثيل وال نظير في تواريخ الجنس البشرّي جميع   اّلتي لإلنسان أن يرّد أصول هذه األزمة الهائلة 
 اّلذي وحالرّ يزعزع العالم ويقوّيه ويفتديه في وقت واحد، وهو  اّلذي وحالرّ دّفق القاهر الغاّلب لفيوضات ذلك التّ  يكن إلى

ولسنا بحاجة إلى بذل جهد كبير لكي ندرك بسهولة أّن هذه    أّكد حضرة الباب أّنه "قد تلجلج في حقيقة الكائنات"؟
تلّقت صدمة ظهوره ووقع إلهامِه وتجاهلت دعوته ورسالته تعاني آالم المخاض، وأّنها تجاهد اآلن لكي   اّلتي الفترة

فذلك يتجّلى  .  لّقته من تأثير روح المظهر اإللهّي المحيي المطّهر المحّولت اّلذي تضع حملها كنتيجة مباشرة للّدافع
كوين التّ  سبقت عصر اّلتي وخطورة منذ نشبت الحرب العالمّية األولى اما زالت تزداد بروز   اّلتي بوضوح في الّظواهر

في جميع أرجاء العالم بصورة  الّناس مباشرة؛ من مثل تشّنج المجتمع المعاصر، وغليان أفكار بهاء هللالدين حضرة 
تشتعل نيرانها بين األجناس والعقائد والطبقات، وتهّشم سفينة األمم، وسقوط  اّلتي اريةالّض  محمومة جامحة واألحقاد

ظم  النّ  ينّية، واضمحاللالدّ  الملكّيات وتمّزق أوصال اإلمبراطورّيات، وانقراض األسر المالكة، وتداعي المؤّسسات
 .طالما ربطت بين أفراد الجنس البشريّ  اّلتي ة والّدنيوّيةينيّ الدّ  وابطالرّ العريقة، وتلك 

 
إلقاء نظرة شاملة   -اليةالتّ  فحاتالّص  في  -هذا المغزى العميق هي أن أحاول كّل  إّن غايتي في عيد مئوّي له  

لمراحل األولى لتجّسده في  وح يفيض على العالم، كما شهد االرّ شهد هذا  اّلذي على األحداث البارزة في هذا القرن 
ينتظر اإلنسان على   اّلذي اميالسّ  ، ويحّقق المصيراخّطة تتطّور إلى نظام يراد له أن يحتضن الجنس البشرّي جميع  

تبسطها أمام أبصارنا حقبة مائة عام فريدة في المجد   اّلتي وسوف أبذل جهدي لكي أستعرض الوقائع.  هذا الكوكب
وسوف أجتهد  .  اتفصل بيننا وبينها قصيرة نسبي   اّلتي حيحة رغم أّن الفاصلة الّص  بساتهاواالضطراب، وأضعها في مال

عملت باستمرار ودأب وسكون على مرأى ومسمع من  اّلتي تلك الحوادث الخطيرة -ولو بسرعة  -في أن أقّدم وأربط 
 اّلة وغير المكترثة أو المعادية على أن الّض  األجيال المتعاقبة
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يعة اإلثنّي عشرّية اإلسالمّية الشّ  يخّية من طائفةالشّ  مختلف العقيدة هّين األمر في الّظاهر من فروع فرقة اتحّول فرع  
  ال  ، ويعّم نوره األرض من إيسلندا شماامتين   اعضوي   ا ن يفوقون الحّد والحصر اّتحاد  اّلذي  إلى دين عالمي يّتحد أتباعه

في ما ال يقّل عن سّتين دولة من دول العالم، وتترجم كتبه وتنشر في ما  ، وتنتشر فروعهاحّتى مضيق ماجاّلن جنوب  
والرات، الدّ  ال يقّل عن أربعين لغة، وتقّدر قيمة أوقافه المحلّية والمركزّية والعالمّية في قاّرات العالم الخمس بماليين

رق والغرب، وينضّم إليه  الشّ  ومات فيسمّي من جانب العديد من الحكالرّ وتحظى هيئاته المنتخبة المسّجلة باالعتراف 
األتباع من األجناس والجنسّيات المتباينة وأّمهات ديانات البشر؛ ويوجد ممّثلوه في المئات من مدن إيران والواليات 
المّتحدة، وتشهد بصّحة حقائقه إحدى الملكات في شهادات علنّية متكّررة، ويعلن استقالله أعداؤه من صفوف دينه  

إلسالم( في قلب العالم العربّي واإلسالمّي )مصر( ويدّللون عليه، ويتّم االعتراف به بصورة تخّوله أن يحتّل الوالد )ا
وقدس   مسيحيّ وحّي العالمّي )فلسطين( وهي قلب العالم الالرّ تأّسس فيها مركزه  اّلتي ابع في األرضالرّ ين الدّ  مقام

 المّكرمة في آن واحد.  أقداس اليهود، وأقدس بقعة عند المسلمين بعد مّكة

 
ين  الدّ  نوات المائة الماضية من حياةالسّ  لهذه ال  مفّص  اوليس من غايتي وال مّما يتطّلبه المقام أن أكتب تاريخ   
ولدت فيها أو  اّلتي خمة، وال أن أصّور الّظروف الّض  ، كما أّنني ال أنوي أن أتقّصى أصول هذه الحركة البهائيّ 

.  أحدثها وقعها على مصائر الجنس البشريّ  اّلتي نبتت منه، أو أتوّصل إلى تقدير اآلثار اّلذي ينالدّ  أفحص طبيعة
 ولكّنني سوف أقنع باستعراض المالمح البارزة لميالد هذه الحركة ونهضتها والمراحل األولى إلقامة مؤّسساتها اإلدارّية

أن يجّسد روح دين هللا، ويجري شرائعه وينّفذ أحكامه ويحّقق ال بّد و  اّلذي "الّنظام العالمي" لذلك اتعتبر نواة وبشير   اّلتي
 .هدفه في يومنا هذا

 
  سيج النّ  تبسطه أمام أبصارنا دورة المائة عام ال أنوي أن أتجاهل اّلذي على أّنني عند استعراضي للمنظر العام 

 كسات الّظاهرةالنّ  بين تمّ  اّلذي ريعالسّ 
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ه  أّيامين منذ الدّ  الغيبّية أن تصنع منه قماش هذا لهّيةاختارت يد العناية اإل ذيالّ  سيج النّ  واالنتصارات الباهرة وهو
 موّ النّ  ها مقّدمات النتصارات جديدة تساعده بدورها على ما أثبتت أنّ  اكثير   اّلتي األولى، وال أن أهّون من شأن الكوارث

اخلّية  الدّ  ائة األولى يتحّلل إلى سلسلة من األزماتنوات المالسّ  والواقع أّن تاريخ.  ابقةالسّ  وتثبيت دعائم إنجازاته
أزمة منها كانت تطلق بصورة كّل  تختلف في شّدتها ومّدتها وتّتفق في آثارها المدّمرة المباشرة، إاّل أنّ  اّلتي والخارجّية

فّتح الجديد يوّلد بدوره كارثة التّ  هذا وكان.  قدم والّتفّتحالتّ  تدفعه من جديد إلى اّلتي لهّيةاإل قّوةمن ال امالئم   اغيبّية مقدار  
تمّكن أتباعه من أن يتقّدموا إلى شوط أبعد ويحّققوا له انتصارات  لهّيةأعظم يتلوها انطالق مقدار أكبر من العناية اإل

 .اوإلزام   اأشّد وقع  
 

  لبدائي البطوليّ ينسحب في أعرض معالمه على العصر ا  البهائيّ ور الدّ  مناألّول  ويمكن أن يقال إّن القرن  
يشهد تبلور وتشّكل  اّلذي كوين االنتقالي الحديديّ التّ  ، وعلى المراحل األولى من عصربهاء هللالدين حضرة  سوليّ الرّ 

مانين األولى من هذا القرن قد  الثّ  نواتالسّ  ولو جاز القول يمكن أن يقال إنّ .  أطلقها ظهوره اّلتي القوى الخاّلقة
  ذلك ألّن العصر .  انيالثّ  بأكمله على حين شهدت سنواته العشرون األخيرة بداية العصر ل األوّ  انسحبت على العصر 

أّما  .  عبد البهاءكّله، وينتهي بصعود حضرة  بهاء هللا يبدأ بإعالن حضرة الباب دعوته، ويشمل عهد حضرة األّول 
 تحّدد طبيعته وتضع أساسه.  اّلتي اني فيبدأ بألواح الوصاياالثّ  العصر

 
إلى أربع فترات ممّيزة ومختلفة الُمدد، لكّل واحدة منها  انستعرضه يمكن أن يعتبر منقسم   اّلذي ن ثّم فالقرن م 

 وهذه الفترات األربع شديدة.  ال يمكن لعقل أن يصل إلى تقديره اّلذي خم ال بل مغزاهاالّض  مضمونها الخاّص ومغزاها
ة محبوكة األطراف فائقة سامية ال يمكن لفكر أن يسبر غور عقدتها، متالحقة لمرسحّية واحد ال  رابط، وتؤّلف فصو التّ 

 فصل من هذه وكلّ .  وال لعين أن تلمح قّمتها ولو في غموض، وال لعقل أن يتكّهن خاتمتها بصورة كافية
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الفصول يدور حول موضوعه ويفتخر بأبطاله ويسّجل مآسيه ويرصد انتصاراته، ويسهم بنصيبه في تحقيق الغاية  
وهذا معناه أّن عزل أي فصل منها عن الفصول األخرى، أو استبعاد الفيوضات المتأّخرة .  ابتةالثّ  واحدة المشتركةال

  يقوم عليه  اّلذي لألساس اه األولى يعادل هدم  أّيامحّركه في  اّلذياألّول  امل الواحد عن الغرضالشّ  لإللهام العالميّ 
 ديد. الشّ  و إلى األسفيدع الحقيقته وتاريخه قلب    اين وقلب  الدّ 
 

ال   اّلذي اب الّلطيفالشّ  م( فتترّكز حول شخص حضرة الباب1853إلى  1844رة األولى )من سنة الفتأّما  
فيما امتأل به عهده القصير الحزين من   افي حديثه ومنطقه، فذ   افي رزانته، جّذاب   افي وداعته، راسخ   اُيقاوم، فريد  

عالنه دعوته وتبلغ قّمتها باستشهاده، ثّم تنتهي بمجازر ومذابح دينّية تثير بشاعتها وهي تبدأ بإ.  المآسي الفاجعة
ال هوادة فيه وال رحمة؛   اوحشي   افترة قوامها تسع سنوات قصار ُملئت صراع  .  االشمئزاز والّتقّزز إلى أبعد الحدود

طل بأرواحهم، واشترك فيه ملكان من آل  له، وجاد فيه أكثر من عشرة آالف ب ااّتخذ من إيران كّلها مرسح   اصراع  
.  ولة العسكرّية برّمتها، وعدوان الجماهير بجمعهمالدّ  يعة بأسرها ومواردالشّ  قاجار ووزراؤهما األشرار، وناصرته طائفة

ي  ف ال  في قداسته، مذه اامخ فائق  الشّ  بهاء هللامن شخص حضرة ا م  ام( فتستمّد إله1892-1853انية )الثّ  الفترةأّما و 
اختلجت في نفسه إذ هو في   اّلتي وهي تبدأ بالمكاشفات األولى.  في إشراق مجده الفائق اجالله وقّوته وقدرته، متفّرد  

بّشر به حضرة الباب، وتبلغ قّمتها بإعالن ذلك الّظهور للملوك   اّلذي سياه چال بطهران، وهي مكاشفات الّظهور
فترة قوامها تسع وثالثون سنة طوال من وحي فّياض فريد  .  عّكاءجن السّ  ين، ثّم ُتختتم بصعوده قرب مدينةالدّ  ورجال

تركّيا وروسيا والعراق وسورّيا  ين في البالد المجاورة: الدّ  منهمر غزير ال مثيل له وال نظير، وهي تّتسم بانتشار
إيران وسلطان تركّيا  شّنها شاه اّلتي ومصر والهند، وتمتاز بما يتجاوب مع نشاطها من عداء يتمّثل في الهجمات

ّنة  السّ  وأمين: التّ  ين للّطائفتين اإلسالمّيتينالدّ  رق دون منازع، كما تتمّثل في مقاومة رجالالشّ  وكانا أقوى سلطانين في 
 وأّما .   والّشيعة
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 ،هرهفي جو  اغامض   ،ابضة بالحياةالنّ  اميةالسّ  عبد البهاءم( فتدور حول شخصّية حضرة 1921-1892الثة )الثّ  الفترة
وميثاقه، تلك الوثيقة  بهاء هللاوهي تبدأ بإعالن عهد حضرة .  في سحر خلقه وسلطانه انسيج وحده في مقامه، معجز  

الفة، وتبلغ قّمتها بتأكيد مركز العهد والميثاق في مدينة الميثاق لمواد تلك الوثيقة  السّ  ينيةالدّ  وراتالدّ  الفريدة في تاريخ
راب على جبل  التّ  ثّم هي تختتم بصعوده ومواراة جثمانه األطهر.  اشديد   افي مداها تأكيد  الفّذة في طبيعتها البعيدة 

، تكسف كوكب ال  ُجدلت فيها المآسي واالنتصارات جد اتقريب   عام ااريخ فترة قوامها ثالثون التّ  وسوف يسّجلها.  الكرمل
أّما  و .  مالّية تارة أخرى الشّ  والّشرق األقصى وأمريكاويمتّد به إلى أستراليشيا  أوروّبا الميثاق تارة ويسكب ضوءه على 

  بهاء هللا ؛ دستور نظام حضرة عبد البهاءحضرة  م( فتحّركها القوى المنطلقة من وصّية1944-1921ابعة )الرّ الفترة 
 لهّيةعه اإلريالشّ  وبين عقل من هو حامل لهذه لهّيةريعه اإلالشّ  العالمي البديع، ووليدة االقتران المعنوي بين ينبوع

ور  الدّ  كوين منالتّ  ميالد عصراألّول  البهائيّ ابعة واألخيرة من فترات القرن الرّ وتوافق بداية هذه الفترة .  ومبّينها
مقام البشير والّنواة  -في آن واحد  -يقوم  اّلذي ظامالنّ  ، وهوبهاء هللالدين حضرة  ظام اإلداريّ النّ  وتأسيس البهائيّ 

كوين بنشوب التّ  الثة والعشرين األولى من عصرالثّ  تنسحب على األعوام اّلتي ع، وتتمّيز هذه الفترةوالقالب لنظمه البدي
ين على مناطق أوسع في قاّرات العالم الخمس من ناحية الدّ  عداوات أخرى ذات طابع مختلف تسرع بإفاضة نور

 ستقاللها من ناحية أخرى.واالعتراف با حظيرته اخلة في الدّ  وتؤّدي إلى تحرير كثير من المجتمعات
 

هذه العهود األربعة يجب أن تعتبر عناصر متالحمة لشيء واحد سام، ليس هذا فحسب بل ويجب أن تعتبر  
  اّلذي  اسعالشّ  هذا المنظركّل  ذلك ألّننا إذ نستعرض.  تطّورية واحدة شاملة ثابتة قاهرة عملّيةمراحل متوالية في 

من القول بأّن أحداث هذه العهود  ايسلخ من عمره إاّل قرن واحد، ال نجد مفر  يبسطه أمام أبصارنا نشاط دين لم 
ضج واالكتمال وحدوث  النّ  بطيئة عملّيةواهد الواضحة الاّلئحة على وجود الشّ  -من أّي زاوية نظرنا -األربعة تقّدم لنا 

 تقّدم
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ذلك  كّل  يانات األخرى، وما ينسجم معالدّ  قاليدمّطرد منّظم، وتماسك داخلّي وتوّسع خارجّي وتحّرر تدريجّي من قيود ت
 تذليل للّصعوبات وإزاحة للعقبات وتحطيم للقيود المدنّية.من 

 
مات لكلِّ واحٍد استطعنا أن نرى   البهائيّ اريخ التّ  إّننا إذا نظرنا إلى هذه العهود األربعة من  على أّنها مقوِّ

  اّلذي  ، وإبرام الميثاقمبّشروظهور موعود وعد بظهوره ذلك ال ّشرمبأعلنت بنجاح بعثة  اّلتي بوضوح سلسلة األحداث
نسل عن صاحب الميثاق ومركز الميثاق المختار،  اّلذي ظام العالميّ النّ  نبع عن سلطان ذلك الموعود نفسه، ثّم ميالد

الموعود  بهاء هللارة قدير، وكيف أّن حضالتّ  ظام اإللهيّ النّ  أعلن اقتراب قيام مبّشرونالحظ كيف أّن حضرة الباب ال
بيَّنه ورسم معالمه، وكيف أّن الجيل الحاضر   -مركز الميثاق المختار - عبد البهاءصاغ أحكامه، وكيف أّن حضرة 

ين الجديد كيف فاض في غضون هذه العهود األربعة من الدّ  من أتباعهم بدأوا يشّيدون هيكل مؤّسساته، ونلمح نور
 اكالعراق وتركّيا وروسيا ومصر، وكيف مضى بعيد   اوإلى األقطار المجاورة غرب   اشرق  مهده إلى الهند والّشرق األقصى 

، وغّلف بسناه القاّرة األسترالّية في فترة الحقة، وانسكب أوروّبامالّية، ثّم أضاء بعد ذلك أّمهات بلدان الشّ  إلى أمريكا
ونشاهد ما ساير ذلك من ازدياد  .  سطى والجنوبّيةعلى آفاق أمريكا الو  امالّي، ثّم سطع أخير  الشّ  على حواشي القطب

اريخ ال تضّم سوى فئة  التّ  كانت في فواتح اّلتي اخلة في حظيرته وهيالدّ  تباين الملل والّنحل والعناصر واألجناس
طوائف من   يعّية، فإذا بها تتحّول إلى رابطة إخاء تمّثلالشّ  ن انضّموا إليه من عاّمة أهل إيران اّلذي مغمورة من األتباع

بقات واألجناس واأللوان، وتحتضن العامل المتواضع والّشخصّية الملكّية  الطّ  أّمهات األديان العالمّية وتضّم معظم
أمرها محصورة في نطاق  أّول  كانت اّلتي  في مدى انتشار كتبه، وهي الكتب ال  مماث اواء، ونلمح تقّدم  السّ  فيعة على الرّ 

تستنسخ على عجل مشحونة باألخطاء في الغالب ليتداولها قارئوها في الخفاء   كانت اّلتي ضّيق من المخطوطات
 الخائفون الهلعون من أفراد  اوكانت تمحى في أغلب األحيان بل ويلتهمها أحيان  .  ويطالعوها خلسة وعلى وجل
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لها وال عّد، تتأّلف من  مان طبعات منها ال حصر الزّ  فإذا بها تصدر خالل قرن واحد من .  الّطائفة المظلومة المقهورة
باعة، في ما ال يقّل عن أربعين لغة طبعات أنيقة بل وفاخرة في الطّ  عشرات األلوف من المجّلدات، وتطبع بشّتى أنواع

أحكم تنظيمها  اّلتي وانتظام بفضل الّلجان والمحافل العالمّية  قّوةبعض األحيان، وتوّزع في جميع أنحاء العالم ب
ا اّور  وندرك تط.  وتشكيلها األمر جامدة معّقدة قاسية عن عمد، ثّم  أّول  في نطاق تعاليمه؛ فقد كانت في ال يقّل وضوح 

الية، ثّم وّضحها وفّسرها المبيِّن المختار وأّكدها من  التّ  ورةالدّ  أعيد صّبها في قالب آخر وتوّسعت وتحّررت في ظلّ 
ونستطيع كذلك أن  .  والهيئات على المستوى العالميّ  رّتبت وبّوبت وطّبقت على األفراد  اجديد ووّسعها، وأخير  

ين أن يواجهها، فقد كانت في بدايتها قاصرة الدّ  كان على هذا اّلتي في طبيعة المقاومة اال يقّل بروز   انستكشف تدّرج  
ي سلطان  من دياره إلى أراض بهاء هللايعة وحدها، وازدادت قّوتها في مرحلة متأّخرة بإخراج حضرة الشّ  على طائفة

  ا وازدادت عنف  .  احقة من المسلمينالسّ  كان رأس األغلبّية اّلذي نة األقوى وخليفتهمالسّ  تركّيا، ومن ثّم انتقلت إلى أهل
اسخة الجذور  الرّ ينّية العتيقة و الدّ  ، والهيئاتمسيحيّ حّتى بات من المحتمل أن تضّم إليها الحكومات القائمة في العالم ال

وفي  .  ينّية والمدنّية في الغربالدّ  ظام اإللهّي المختار وأحّست بداية وقعه على المؤّسساتالنّ  بعد أن شاهدت نهضة 
تقّدم بعض  -ما زال مداها يّتسع أكثر فأكثر اّلتي خالل لهيب تلك العداوة -الوقت نفسه نستطيع أن نستبين 

، ينتقل بها من مراحل الغموض واالنغمار، فالقهر امؤلم   ا، وإن كان بطيئ  اا دائب  اخلة في حظيرته تقّدم  الدّ  المجتمعات
سمي، الرّ والحرمان من الحقوق إلى مرحلة االنفصال عن األديان األخرى، فاالستقالل والّتحرير والمساواة في االعتراف 

مام قّوتها العالمّية" في ت ةالبهائيّ ين وتأسيس "الجامعة الدّ  وهي مراحل تبلغ ذروتها خالل القرون القادمة بفضل إقامة
في نهضة مؤّسساته، سواء منها المراكز اإلدارّية أو دور   اال يقّل شأن   اويمكننا أن نستبين كذلك تقّدم  .  وسلطانها

 اريخ سّرّية وخفّية، ثّم أخذت تبرز بصورة غير ملحوظة إلى العالنيةالتّ  كانت في أوائل اّلتي العبادة، وهي المؤّسسات



 17 

بل في  النّ  وقد خلع عليها.  سمي وحماية القانون،كما أخذت تعّززها الهبات واألوقافالرّ ف هار، واالعتراالنّ  في وضح
 ا، ثّم خّلده بعد ذلك مؤخر  ةالبهائيّ المعابد أّول  بداية األمر تشييد مشرق األذكار في عشق آباد )مدينة العشق(، وهو

بل  .  ضج واالكتمالالنّ  البطيئة لهّيةبين يدّي المدنّية اإل اساعي   امالّية، بشير  الشّ  قيام "أم معابد الغرب" في قلب أمريكا
في   مقّدسةين المخلصين للمقامات الالدّ  حّسن الملحوظ في الّظروف المحيطة بحّج أتباعالتّ  أن نشهد ايمكننا أخير  

على   اتتّم سير  أمرها طويلة مرهقة محفوفة بالمخاوف والمخاطر أّول  كانت في اّلتي ياراتالزّ  مركزه العالمّي، وهي
رقّيين  الشّ  األقدام في األغلب األعّم وكانت تنتهي بالفشل في بعض األحيان، وكانت قاصرة على حفنة من المؤمنين

ن  اّلذي مّطردة من المؤمنين الجدد ا احة، لتجتذب أعداد  الرّ المنهوكين، فإذا بها تتدّرج، تحت ظالل متزايدة من األمن و 
لألسف لم ُيقّدر لها أن تتّم  اّلتيشاع أمرها وذاع و  اّلتي يارةالزّ  قد بلغ هذا األمر قّمته بتلكول.  فّج عميقكّل  يأتون من

ذكرت في تقريرها الخّطّي أّنها اضطّرت إلى أن   اّلتي ة )المرحومة ملكة رومانيا(الّنبيل ونعني بها زيارة تلك الملكة
رف عن هذا االمتياز الطّ  قلبها ومنية فؤادها، وأن تغّض تضّم رغيبة  اّلتي تعّدل مسيرها، وهي عند أعتاب المدينة

 ال يقّدر بثمن. اّلذي الفائق
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 الفترة األولى
 والية حضرة الباب

 م1853 – 1844
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 الفصل األّول
 

 بابيّ ميالد الّظهور ال
 

ورة الدّ  في العصر البطولّي من اضطراب  بداية أشّد الفترات ام 1844الث والعشرون من شهر أّيار الثّ  يحّدد اليوم 
وحّي للجنس البشرّي على الرّ اريخ التّ  يشير إلى افتتاح أمجد عهد في أعظم كور شهده اّلذي ، وهو العصرةالبهائيّ 

تعّد أروع فترة وأفجع فترة وأحفل فترة باألحداث ال تزيد مّدتها على تسع سنوات من القرن   اّلتي هذه الفترة.  اإلطالق
بّيين النّ  تدور حولها أرواح اّلتي األّول، وبدأت بميالد ظهور سوف تمّجد األجيال القادمة صاحبه بأّنه "الّنقطة هائيّ الب

بهاء حضرة يؤّكد نبّي به" كما كّل  والمرسلين"، وانتهت بأولى مكاشفات ظهور أقوى وأحفل باإلمكانّيات، ظهور "بّشر
 ( 1)خّصص المؤّرخ عجب أن فال .  بّيين والمرسلين" بفضلهالنّ كّل  "امتحن هللا " له، وفيهاارسول حب  كّل  ، و"ناحهللا

استطاعت في   اّلتي ونشأته ما ال يقّل عن نصف تاريخه المثير لوصف تلك األحداث البهائيّ الخالد لمقّدمات الّظهور 
سع  التّ  نواتالسّ  هذه.  طوالتهاينّي أّيما إخصاب بفضل مآسيها وبالدّ  من القصير أن تخصب تاريخ البشرالزّ  مثل هذا

المؤّثرة األصيلة والّسرعة   قّوة وحّية كّلها بفضل ما تمّيزت به من الالرّ في تجربة البشر  افذ   مقام اخليقة بأن تتبّوأ 
البست  اّلتي دت مولدها، والّظروف المعجزةعمّ  اّلتي توالت عليها أحداثها الجليلة الخطرة، والمذبحة اّلتي الخاطفة

، وتلك القوى اشحنت بها منذ البداية شحن   اّلتي اقات الكامنةالطّ  من اشهاد صاحبها، وبفضل ما تمّيزت به أيض  است
امية، لنشاهد السّ  من فصول األحداثاألّول  وإّننا إذ نستعرض مشاهد هذا الفصل.  وّلدتها آخر األمر اّلتي الخاّلقة

 يلمع في   –وهو حضرة الباب  –هيكل بطل أبطالها 

 

 "الّنبيل األعظم".بالمؤّرخ هو الُماّل محّمد زرندي، لّقبه حضرة بهاء هللا  ( 1)
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مال، ثّم يهوي بسرعة محزنة ويفنى في سناء  الشّ  من الجنوب إلى اأفق شيراز كالّشهاب ليعبر سماء إيران المعتمة مارق  
شاوى بخمر هللا، يشرقون في األفق نفسه، ويسطعون بالّنور المتوّهج  النّ  كثيرة من األبطال اونرى هالته، نجوم  .  المجد

يستجمعها بثبات دين  اّلتي المتزايدة قّوةجديدة إلى تلك ال قّوةفيضيفون بدورهم  . رعة عينهاالسّ  ذاته، ويحترقون بتلك
 هللا الجديد. 

 
انفرد   اّلذي مان الزّ  فعة األصلّية لهذه الحركة الفائقة سوى القائم الموعود، صاحبالدّ  وهب اّلذي  ولم يكن ذلك 

وإّنني أنا  .  ذّوت بها من ذّوت.. اّلتي قطةالنّ  وله: "أناوحده بحّق إنهاء دورة القرآن بكّل ما فيها، واّلذي وصف نفسه بق
ظهر فيها فكانت أحّط أمم العالم المتحّضر، فاضحة   اّلتي األّمةأّما .  ال يفوت" اّلذي ال يموت ونوره اّلذي وجه هللا

في .  ة تؤّلههمن كادت األمّ اّلذي ينالدّ  في جهلها ضارية في قسوتها مغرقة في تعّصبها، ذليلة في خضوعها لرجال
عيسى، وفي ضاللها   أّيامموسى، وفي تعّصبها تذّكرنا باليهود على  أّيامخّستها تذّكرنا ببني إسرائيل في مصر على 

ن أنكروا دعواه وجحدوا سلطانه  اّلذي األعداء األلّداءأّما .  محّمد أّيامتذّكرنا بعبدة األصنام في جزيرة العرب على 
 ون في إطفاء نوره، ثّم تهالكوا آخر األمر وتفّككوا تحت وقع ظهوره، فلم يكونوا غير علماء وحاربوا أمره وكادوا ينجح

بقة كانوا متوّحشين في تعّصبهم، مغرقين في فسادهم إلى درجة تفوق الطّ  غم من أّن أعضاء هذهالرّ وب.  يعةالشّ 
سد على المناصب كان ينخر في صدورهم، حاالتّ  غم من أنّ الرّ الوصف، متمّتعين بسيادة ال حّد لها على العاّمة، وب

عوة باسم اإلمام الدّ  نتهم كّلت ألف سنة منلسأ جديد متحّرر بال هوادة وال رحمة، إاّل أنّ كّل  وأّنهم كانوا يقاومون 
سوف يعّم العالم، وخدلت شفاههم  اّلذي لمخرجه، واهتّزت أعواد منابرهم بتمجيد ملكه االغائب، واحترقت قلوبهم شوق  

استغّلت مناصبها لتنفيذ خطط العدّو  اّلتي اآلالت المتطّوعةأّما .  لفرجه ال  متمة بإخالص ودون انقطاع استعجالتّ ا من
ألغى زيارة حضرة الباب الوشيكة  اّلذي فلم تكن سوى ملوك آل قاجار، وال أقّل، محّمد شاه المتعّصب العليل المتذبذب

 اب الشّ  ين شاهالدّ  للعاصمة في آخر لحظة، ثّم ناصر
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 الوغدان الكبيران الّلذان تعاونا مع المحّرضين على هذه المؤامرةأّما و .  صّدق بسهولة على إعدام أسيره اّلذي الّطائش
وهو رجل فّظ منافق متآمر متقّلب  –المعّلم المعبود لمحّمد شاه –درين األعظمين الحاج ميرزا آقاسي الّص  نيئة فكاناالدّ 

نفى أّولهما حضرة الباب إلى قالع آذربيجان،  .  فاح المستبّد المتهّورالسّ  ظام"النّ  ان "أميراألطوار، ثّم ميرزا تقي خ
حكومة يساندها قطيع من   –وفي الجرائم الفظيعة األخرى –هذا كّل  وشاركهما في.  وأمر ثانيهما بقتله في تبريز

  ا تشّبثين بامتيازاتهم المغتصبة والخاضعين خضوع  غار والحّكام الفاسدين العاجزين المالّص  فيلّيينالطّ  األمراء الخاملين
 وحّي العنيفالرّ راع الّص  ن تشرق أعمالهم في سجّل هذااّلذي األبطالأّما و .  افاضح   النظام مذهبّي منحّط انحطاط   تام ا

  –يّ ححروف ال–فكانوا أتباع حضرة الباب المختارين  اين والحكومة والملك جميع  الدّ  شمل األّمة ورجال اّلذي
آمر والجهل والفساد والّطغيان والّشعوذة والجبن بروح  التّ  هذاكّل  ن قاوموا اّلذي وصحابتهم فالقي إصباح اليوم الجديد

مجيد قاهر مذهل، وعلم مدهش في عمقه، وفصاحة جارفة في قّوتها وتقوى فريدة في إخالصها، وشجاعة نادرة في  
ود في صالبته، وإلهام رائع في مداه، وإجالل لرسول هللا وأئّمته مبلبل  مثالها، وتفاٍن قدسّي في طهارته، وعزم كالجلم

لخواطر خصومهم وقدرة على اإلقناع مخيفة ألعدائهم ومستوى من اإليمان ودستور للّسلوك تحّدى حياة مواطنيهم 
 طّور. التّ  ودفعها إلى

 
علوّية من بيت متوّسط الحال من الفصل االفتتاحّي من هذا الحدث العظيم في غرفة األّول  حدث المشهد 

  وكان الوقت قبيل غروب شمس اليوم .  يسكنه ابن تاجر أقمشة من شيراز، ويقع في حّي متواضع من أحياء المدينة
المشتركان فيه فكانا حضرة الباب، وهو سّيد في الخامسة  أّما .  بساعةم 1844اني والعشرين من شهر أّيار الثّ 

والّظاهر أّن لقاءهما .  من يؤمن بهأّول  اب،الشّ  اهرة شائبة، والُماّل حسينالطّ  العترة والعشرين ال تشوب انتسابه إلى 
الّلقاء نفسه فقد طال حّتى مطلع الفجر، حيث بات صاحب البيت أّما .  دفة المحضةالّص  قبل ذلك بقليل كان وليد

.  ليل أو كثير بمضمون ما دار بينهما من حديثائمة على علم ق النّ  ولم تكن المدينة.  بضيفه في الغرفة العلوّية امنفرد  
 ولم  
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ة  صدرت عن شفتّي الُماّل حسين جزئيّ  اّلتي  واية الرّ ينتقل لألجيال القادمة أّي تسجيل لتلك الّليلة الفريدة، الّلهم إاّل تلك 
 نوير.التّ  مهلهلة وإن كانت على قسط كبير من

 
تلّقاها عنه فلم تدع لديه أّي   اّلتي  افية الشّ  فه، ولإلجاباتوّجهها إلى مضي اّلتي وبعد وصف لطبيعة األسئلة 

عن مضّي الوقت   ال  بحديثه، غاف اجلست مسحور  " يب في صّحة دعواه أّنه هو القائم الموعود قال: الرّ مجال للّشّك أو 
في   ن لصالة الفجر! غرقت فيها، وكان يؤذّ  اّلتي شوةالنّ  ن كانوا بانتظاري وفجأة أيقظني المؤّذن مناّلذي وعن أولئك

.   ذكرها العلّي القدير في كتابه )القرآن الكريم(، وأعّدها ألهل الجّنة اّلتي  عم واأللطاف النّ  تلك الّليلة يبدو أّنني فزت بكلّ 
، "ال يسمعون فيها (1)حّتى لقد ظننت أّنني كنت في بقعة يقال فيها بحّق "ال يمّسنا فيها نصب وال يمّسنا فيها لغوب"

، "دعواهم فيها سبحانك الّلهم وتحّيتهم فيها سالم، وآخر دعواهم أن الحمد هلل  (2)"اسالم   سالم ا ال  إاّل قي اوال تأثيم   ،الغو  
كان يعلو ويهبط وهو يرّتل،  اّلذي وتالّص  وم في تلك الّليلة، وغمرتني موسيقى ذلكالنّ  ولقد جفاني.  (3)رّب العالمين"
مناجاة كان كّل  وعقب.  ينّزلها اّلتي سماء" ويهبط بنغمة حلوة أثيرّية إذ يتلو المناجاةل آيات "قّيوم األيعلو حين ينزّ 

 .(4)يكّرر هذه اآلية: "سبحان رّبك رّب العّزة عّما يصفون، وسالٌم على المرسلين والحمد هلل رّب العالمين"
 

خّيل إلّي أّنها   اّلتي اعقةالّص  "نزل علّي هذا الّظهور فجأة نزول ويمضي الُماّل حسين في روايته فيقول:  
وتحّركت في أعماق روحي  .  احقةالسّ  ني عن نفسي قّوتهتلقد أعماني بهاؤه وفتن.  عّطلت حواسي وعقلي بعض الوقت

 هذه  كّل  وساد.  مشاعر كثيرة مختلطة من الهيجان والّسرور والّذهول والَعَجب

 

 .35القرآن الكريم سورة فاطر اآلية  ( 1)
 . 26، 25اآليتان  القرآن الكريم سورة الواقعة ( 2)
 .10القرآن الكريم سورة يونس اآلية  ( 3)
 . 182-180القرآن الكريم سورة الّصاّفات اآليات  ( 4)
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فلكم كنت أشعر بالعجز والخور والجبن والّذّلة من  .  ال  ه حّولني تحويخّيل إلّي أنّ  قّوةالمشاعر شعور غامر بالّسعادة وال
قد ُسحق كياني كّله بمعرفة و –اآلن أّما  قبل بحيث لم أكن أستطيع أن أكتب أو أمشي الرتجاف يدّي وقدمّي! 

لعالم كّله بكّل  ال أتزعزع في وجه ا اوشجاعة خّيل إلّي معهما أّنني أستطيع أن أقف وحيد   قّوةفلقد شعرت ب –ظهوره
وحِسْبت أّنني صوت جبريل المتجّسد .  راب في يديالتّ  وبدا لي أّن الكون ال يزيد على حفنة من.  شعوبه وحّكامه

وفتح باب عنايته وفضله فادخلوا  .  انهضوا فإّن أمره قد ظهر.  بح قد الحالّص  أن "أفيقوا فإّن نور ايهيب بالّناس جميع  
 م قد جاء".يا أهل األرض ألّن موعودك

 
أكبر داللة يفيض على هذه القّصة الخاّصة بإعالن رسالة حضرة الباب إذا نحن تصّفحنا "أّول   اعلى أّن ضوء   

حقيق من التّ  جه و كّله على األّول  نّزل فصله  اّلذي هيرالشّ  ة، وهو "تفسير سورة يوسف"بابيّ ورة الالدّ  وأعظم وأكبر" كتب
حائف األولى من ذلك  الّص  ذلك أن وصف الُماّل حسين لهذه القصة مع –ليلة الّليالي–ة نزله األعلى في تلك اّلليل قلم مُ 

أشار إلى افتتاح  اّلذياألّول  فمن المعالم البارزة لذلك الفيض.  الكتاب يشهدان بعظمة هذا اإلعالن الجسيم وقّوته
وعد به   اّلذي اطق بلسان هللاالنّ  هو وحّية وحّدد تاريخه، اّدعاء حضرة الباب أّنهالرّ أعظم عصر في حياة البشر 

، ونداؤه لملوك األرض وأمرائها، ال  بمن يفوقه عظمة وجال مبّشرابقون وال أقّل، وتأكيده أّنه في الوقت نفسه السّ  األنبياء
حازم له  ونصيحته للحاج ميرزا آقاسي بأن يّتقي هللا، وأمره ال –محّمد شاه–ولة األعلى الدّ  ديدة إلى رئيسالشّ  وإنذاراته

رث األرض ومن عليها"، وتحّديه لحّكام األرض بأن بّين ادر األعظم للّشاه ويخضع "لو الّص  بأن يتنازل عن منصب
ائلة، ثّم دعوته إّياهم إلى أن "انصرفوا عن ملك هللا جميعكم"، وأن يبّلغوا  الزّ  لهم كفاية أمره، وكشف لهم عن سلطنتهم

 ألرض ومغربها".رسالته إلى "ما وراء أرضها من مشرق ا
 

 .   العصوركّل   اريخّي انبلج فجر عصر يشير إلى ختامالتّ  بهذا اإلعالن 
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نفحة من ذلك اإللهام الجّبار باّلذي "لواله ما استوى هللا على عرش رحمانّيته، وما استقّر على كرسّي  أّول  واّتصلت
بعة عشر الباقين لم يبدأ إاّل بعد أربعين لسّ ا  على أّن انضمام حروف الحيّ .  صمدانّيته" حسبما شهد كتاب اإليقان

ومن تلقاء أنفسهم وبطرق شّتى: منهم من اهتدى إليه في نومه وآخر   اذلك ألّنهم اهتدوا إلى هدف بحثهم تدريج  .  ايوم  
ين  الدّ  ومن َثمَّ انضووا تحت راية .  ؤى واألحالمالرّ في اليقظة، ومنهم من استعان بالّصالة والّصوم ومنهم من رآه في 

اب  الشّ  القّدوس -مقام اوإن كان أّولهم -لّلوح المحفوظ من هؤالء الحروف م اسمه في اوكان آخر من ُرق .  الجديد
  انية والعشرين من عمره، واّلذي ينتهي نسبه إلى اإلمام الحسن، واّلذي كان أعظم تالميذ الثّ  لم يتجاوز اّلذي المثّقف

وكانت الوحيدة من بين  .  ورة الجديدةالدّ  ساء بمقام الحوارّيين فيالنّ  ّرفت إحدىشُ  وقبله مباشرة.  شتيالرّ ّيد كاظم السّ 
الثين، الثّ  كانت شاعرة دون .  لم تفز بمحضر حضرة الباب من بين زمالئها اّلتي بنات جنسها كما كانت الوحيدة

خّلدها لسان العظمة  .  صّرفالتّ  وح، متحّررة الفكر، جريئةالرّ كريمة المحتد ساحرة الفتنة، آسرة البالغة، قاهرة 
 اّلذي  ينالدّ  رأت حضرة الباب في نومها فتلّقت بذلك أولى بشارات.  ّيد كاظم "قّرة العين"السّ  "بالّطاهرة"، ولّقبها أستاذها

 ادرة.النّ  هرة، كما قّدر لها أن تسكب عليه سناء ال يفنى ببطولتهاالشّ  قّدر له أن يمّجدها ويرفعها إلى أوج
 

قطة األولى"، "**ذلك القبيل من النّ  فاضت عن اّلتي "**الحروف األولى (1)دعى حضرة الباب هذهاست 
انبثقت من  اّلتي "، "**مخازن أسراره" و"**الينابيعاحمن يوم مجيئه صف  الرّ ن وقفوا بين يدّي اّلذي المالئكة المقّربين

على حّد تعبير البيان الفارسّي "أقرب المقّربين إلى هللا"،  ن كانوا اّلذي ابقينالسّ  مصدر وحيه وإلهامه" هؤالء األصحاب
 ماوّي منذ األزل وتظّل تسجد إلى األبد"، هؤالء "الّشيوخ" السّ  سجدت بين يدّي العرش اّلتي تلك "الكواكب

 

ّص إّن الّنجمتين تداّلن على أّن المترجم لم يهتِد إلى الّنّص األصلي فترجمه عن اإلنجليزّية.  وإّن الّنجمة الواحدة تدّل على أّن النّ  ( 1)
 رسّي.مترجم عن األصل الفا
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 (1)ؤيا "الجالسين أمام هللا على عروشهم متسربلين بثياب بيض وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب"الرّ المذكورين سفر 
واحد منهم بمهّمته الخاّصة، ودعا  كّل  وألقى عليهم كلمة الوداع، وعهد إلى -قبل أن يتفّرقوا-استدعاهم إلى محضره 

بعضهم إلى أن يبذلوا نشاطهم في أقاليمهم المحّلّية، وطلب إليهم أن يتوّخوا أقصى ما يمكنهم من الحكمة واالعتدال  
  اّلتي  وأعاد على مسامعهم تلك الكلمات.  د لهم ضخامة مسؤولّياتهمفي مسلكهم، وكشف لهم عن سمّو مركزهم، وأكّ 

ّيد المسيح حوارّييه، ونّبههم إلى عظمة اليوم الجديد الفائقة، وحّذرهم من أن يخسروا ملكوت هللا إن هم السّ  خاطب بها
، وأشار لهم من طرف الّناس ّمته بينانقلبوا على أعقابهم وأّكد لهم أّنهم إن فعلوا ما أمرهم هللا به جعلهم هللا ورثته وأئ

وذّكرهم بانتصار إبراهيم على نمرود، .  خفّي إلى سّر يوم أعظم من يومه يوشك أن يجيء، وأمرهم بأن يستعّدوا للقائه
ال   اهاية ارتفاع  النّ  وموسى على فرعون، وعيسى على اليهود، ومحّمد على قبائل العرب، وطمأنهم إلى ارتفاع أمره في

، وأّكد أّن ميثاقه معه قد أبرم، وأوصاه بأن  اأكثر خصوصّية وأعظم مضمون   مهّمةوإلى الُماّل حسين عهد ب.  همفّر من
  لّوح بذلك  اين، وأرشده إلى أن يتوّجه إلى طهران، وبأشّد العبارات إشراق  الدّ  يكون لّين الجانب مع من يلقاهم من رجال

أشرق من أفق الحجاز وشيراز  اّلذي ورالنّ  أّنه سّر يفوق في بهائه اد  ّر المحجوب المودع في تلك المدينة، مؤكّ السّ 
 .امع  
 

تؤّلف مع حضرة الباب "الواحد األّول" لدورة البيان إلى العمل، وقد حّفزهم إليه شرف   اّلتي ّيراتالنّ  انطلقت هذه 
حيث قاوموا ببسالة نادرة الهجمات  أسبغ عليهم، فانتشروا وتفّرقوا في أقاليم بالدهم اّلذي فويض واالنتدابالتّ  ذلك

 اين، وأثاروا بذلك هياج  الدّ  شّنتها القوى المحتشدة ضّدهم، وخّلدوا دينهم بمآثرهم ومآثر إخوانهم في اّلتي البربرّية العنيدة
  أوروّبا اهتّزت له بالدهم من أدناها إلى أقصاها، وسرت أصداء ذلك الهياج مدّوية مجلجلة حّتى بلغت عواصم 

 بّية.الغر 

 

 . 4، آية 4رؤيا يوحّنا الاّلهوتّي األصحاح  ( 1)
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 اّلتي سالة المرتقبةالرّ اّق إلى مقامات أجداده إاّل بعد أن تلّقى الشّ  ويلالطّ  هِ ولم يقّرر حضرة الباب القيام بحجِّ  
ه )أيلول  1260وفي شهر شعبان .  بهاء هللاأرسلها الُماّل حسين نائبه األمين المحبوب، تبّشره باجتماعه بحضرة 

عن أبيه وأّمه وسليل الحسين، أعظم من كان له حّق خالفة رسول هللا ليزور  هراء الزّ  م( تقّدم حفيد فاطمة1844
اسع عشر من رمضان  التّ  فركب في سفينة شراعّية من بوشهر في.  بذلك نبوءات األحاديث اإلسالمّية االكعبة، محّقق  

وبعد رحلة  .  المقبل كان حضرته يعّده في صبر وأناة ليحتّل مركزه اّلذي م( يصحبه القّدوس1844األّول  )تشرين
  12انطلق به إلى مّكة فبلغها في غّرة ذي الحّجة ) ال  عاصفة دامت أكثر من شهر نزل في جّدة، وأحرم وركب جم

ويروي مؤّرخه )الّنبيل( أّن  .  بزمام مطّيته اعلى قدميه آخذ   اكانون األّول( وصحب القّدوس مواله إلى الكعبة سائر  
حر تقّدم إلى ِمنى، ونحر حسب  النّ  من شيراز انقطع للّتعّبد في يوم عرفة وفي يوم ا جاء حاج   اّلذي  مظهر هللا

قام على   اّلذي باسم الخادم الحبشيّ  اباسم القّدوس، وثالث   اباسمه، وسبع   االمناسك، ولكّنه نحر تسع عشرة شاة: تسع  
 .ائفين وأقام شعائر الحّج وأّدى مناسكهالطّ  ثّم طاف حول الكعبة مع.  خدمته

 
 ولقد تمّيزت زيارته للحجاز بحادثتين على جانب خاّص من األهّمّية كانت أوالهما إعالنه لدعوته وتحّديه  

وكان ميرزا محيط يتمادى في بعض .  يخّية البارزينالشّ  المتكّبر، وهو أحد أقطاب افر لميرزا محيط الكرمانيالسّ 
شتي( الحاج محّمد كريم الرّ ّيد كاظم )السّ  تواّلها بعد وفاة اّلتي ائفةالطّ  األحيان إلى حّد أّكد استقالله عن زعامة تلك

انية فكانت دعوته شريف مّكة وسادن بيت هللا الحرام إلى أن  الثّ  الحادثةأّما و .  خان العدّو الّلدود ألمر حضرة الباب
ستجب له النهماكه في شؤونه  ريف لم يالشّ  إاّل أنّ .  يؤمن بالّظهور الجديد وذلك بواسطة رسالة حملها القّدوس إليه

  اّلتي  ولكّنه علم بعد سبع سنوات من سياق حديث له مع رجل يدعى الحاج نياز البغدادي بالّظروف.  الخاّصة
 فاستمع بانتباه إلى وصف  .  يرازّي واستشهادهالشّ   أحاطت دعوة مظهر هللا
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 ليه. صار إ اّلذي تلك الحوادث، وعّبر عن سخطه وحزنه لهذا المصير األليم
 

وكان من  .  فرجع إلى جّدة ومنها إلى بوشهر.  وأشارت زيارة حضرة الباب للمدينة المنّورة إلى نهاية حّجه 
ه الوداع األخير، وأّكد له أّنه سوف يلتقي بمحبوب قلوبهم، كما بّين له أّنه  فعله هناك أن وّدع رفيقه وحواريّ  أوائل ما

 على يد عدّوهما المشترك. امشابه   او نفسه سوف يلقى بعده مصير  هادة، وأّنه هالشّ  سوف يتّوج حياته بتاج
 

بحدوث هياج يعّم البالد  ام( إيذان  1845آذار   -ه )شباط1261وكانت عودة حضرة الباب إلى وطنه في صفر  
ونشاطهم بفضل تشّتت أصحابه المختارين  ال  أوقدها بإعالنه دعوته كانت تزداد اشتعا اّلتي ارالنّ  ذلك ألنّ .  بأسرها

 ها لم ينتظر عودةألسنت بل إّن اندالع.  واء في مّدة ال تزيد عن سنتينالسّ  ديق والعدّو علىالّص  حّتى ألهبت عواطف
على أّمة تبلغ هذا المبلغ من االنحالل  -قّوةبكّل هذه ال-ألقى ثقله  اّلذي فالواقع أّن مضامين الّظهور.  أشعلها اّلذي
.   أعنف مشاعر الخوف والبغض والغضب والحسد  الّناس كن لها بّد من أن تثير في صدور بع لم يالطّ  ك وحّدةوالّتفكّ 

 يفوق مقام "صاحب مقام الم يقنع صاحبه بأن يّدعي لنفسه مقام "باب اإلمام الغائب" وإّنما اّدعى  اّلذي ينالدّ  ، إنّ احق  
  تجارى وال تبارى، ولم يكتِف بأن يأمر رعايايسعى بين يدّي من هو أعظم منه عظمة ال امان"، واعتبر نفسه بشير  الزّ 
أّنه  ابذلك، مّدعي   احاسم   اأمر   ااه نفسه وملوك األرض وأمراءها جميع  الشّ  شيء واّتباعه بل وأمركّل  اه بالّتخّلي عنالشّ 

الكيان  كّل  لقّيةتحّدت تعاليمه وأحكامه ومبادؤه االجتماعّية ومستوياته الخ اّلذي والّدين.  هو وارث األرض ومن عليها
ولد في أحضانه استطاع أن يحشد العاّمة والخاّصة ويجّندهم عن بكرة أبيهم وراء شيوخهم وملكهم  اّلذي االجتماعيّ 

على حركة قام بها  اعلى نفسها أن تقضي قضاء مبرم   لتآ في قالب مقاومة اووزرائه وحكومته، وأن يصهرهم جميع  
 . ال  وأصو   اوأن تقتلعها فروع  ،  امارق   افاسق   امن اعتبروه دعي  

 
 بين  األّول   صادمالتّ  نّ إ بعودة حضرة الباب إلى شيراز يمكن أن يقال  
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شيط المقدام، وهو أحد حروف الحّي  النّ  اّل علي البسطاميفلقد تجّرأ المُ .  وفيق بينهما قد بدأالتّ  القّوتين الّلتين ال يمكن
 الّشيخ محّمد حسن -يعة الشّ  يضّحي في سبيله" وذكر أمام أحد أقطاب"وأّول من يغادر بيت هللا )شيراز( وأّول من 

نّزل في   اّلذي وأربعين ساعة من اآليات ما يفوق حجم القرآن أّنه نّزل من قلم مواله في ظرف ثمانٍ  -يتالّص  ائعالذّ 
الُماّل  أّما .  ّظّن أّنهم قتلوهفكّفروه وكّبلوه بالّسالسل واألغالل وأهانوه وسجنوه وأغلب ال.  ال  كام عام اثالثة وعشرين 

قليدّي إلى أن  التّ  بعة" من تغيير صفة األذانالسّ  صادق الخراساني فقد دفعه ما أمر به حضرة الباب في "الخصائل
ديد فألقوا  الشّ  صدمهم وأثار استنكارهم اّلذي يؤّذنه بصورته المعّدلة على مسمع من طائفة من أهل شيراز، األمر

ولة حاكم إقليم فارس  الدّ  وأمر حسين خان نظام.  لفور، وأهانوه وخلعوا مالبسه وجلدوه ألف جلدةالقبض عليه على ا
 اعلني   احّدي في "قّيوم األسماء"، بأن يعاقب الُماّل صادق والقّدوس وأحد المؤمنين اآلخرين عقاب  التّ  قرأ اّلذي الخسيس

حو المزري ثّم طردوهم من  النّ  وارع والّطرقات على هذاشّ ال ، فأحرقوا لحاهم وخرموا أنوفهم وطافوا بهم في اسريع  
 المدينة.

 
.   مبلغ واحتدم الجدل في المساجد والمدارس واألسواق وغيرها من األماكن العاّمةكّل  وبلغ الجنون بأهل شيراز 

يدركون حرج الغضب كّل  يوخ الخائفون الحاسدون الغاضبون الشّ  واضطرب حبل األمن والّسالم أّيما اضطراب، وبدأ
فجيء به إلى شيراز تحت .  انخلع قلبه من الخوف، بأن يلقى القبض على حضرة الباب اّلذي  فأمر الحاكم.  مركزهم

بمحضر من حسين خان، ولطم على وجهه لطمة قوّية أسقطت عمامته عن  اشديد   االحراسة المشّددة وعّنف تعنيف  
.   خصّي، وعهد به إلى خاله الحاج ميرزا سّيد عليالشّ  ّضمان وبفضل شفاعة إمام الجمعة أطلق سراحه بال.  رأسه

  اّلتي  نة والّسنةالسّ  اّب األسير من أن يحتفل مع والدته وزوجته وخاله بنوروز هذهالشّ  وتال ذلك هدوء قصير، مّكن
ين  الدّ  إلى رجال انتابت أتباعه تسري  اّلتي  وفي تلك األثناء كانت حّمى الحماسة.  سبيّ النّ  تلتها في جّو من الهدوء

 موجة  افاكتسحت البالد جميع  .  ّجار وتغزو دوائر المجتمع العلياالتّ  وطبقات
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هادات وهي تتدّفق في بالغة وجرأة من أفواه الشّ  وكانت الجموع العديدة تستمع في عجب إلى.  من االستفسارات الحاّرة
 ّيارين. السّ  رسل حضرة الباب

 
ارابي أمينه الملّقب بوحيد، الدّ  ّيد يحيىالسّ  فانتدب.  اه يستطيع أن يتجاهلهالشّ  لم يعد اولقد بلغ الهياج مبلغ   

وكان يحفظ ما ال يقّل عن ثالثين ألف حديث، وأرسله  .  في قومه اوكان من أفقه علماء عصره وأبلغهم وأشّدهم تأثير  
  وبعد أن .  بالبالط ّتصال هّمة شديد االعالي ال اوكان وحيد واسع األفق مستنير  .  ليتحّرى األمر ويطلعه على جلّيته

دار بحثهما حول علم  األّول  بشخصّيته ومنطقه، في الّلقاء اقى بحضرة الباب ثالث مّرات انجذب إليه كّلّية متأّثر  الت
  اني ذهل وحيد حين وجد األسئلة الثّ  وفي الّلقاء.  الكالم اإلسالمّي وحول معضالت القرآن وأحاديث األئّمة ونبوءاتهم

ذهوله كان أعظم وأعظم عندما تبّين أّن حضرة الباب كان   ولكنّ .  أضمرها في نفسه تتالشى من ذاكرته القوّية اّلتي
اه مالبسات تنزيل حضرة الباب لتفسير الشّ  الث حّيرت مندوبالثّ  وفي الّلقاء.  نسيها اّلتي يجيبه عن نفس األسئلة 

ويكتفي  ا( آية، حيرة جعلته يكتب إلى رئيس البالط تقرير  2000)على ما ال يقّل عن ألفّي  ال  سورة الكوثر مشتم
هادة أثناء واقعة نيريز وهكذا نرى الشّ  كافأه بتاج اّلذي ين الدّ  بإرساله، ونهض بعد ذلك ليهب حياته وثروته كّلها لخدمة

العدول عن اّدعاءاته، ويصطحبه  يرازي المغمور، ويقنعه بالشّ  ّيدالسّ  على أن يفّند مزاعم اقاطع   اصّمم تصميم   اّلذي هذا
بل إّن حسين  .  تحت قدميه" اّلذي رابالتّ  على انتصاره عليه، يعترف فيما بعد بأّنه "أقّل من امعه إلى طهران شاهد  

 عن اعتقاده الجازم بأّن مندوبه ااضطرَّ إلى أن يكتب للّشاه معّبر   -أثناء إقامته في شيراز االذي استضاف وحيد  -خان 
 .ابابي  قد أصبح ابه النّ 
 

من وحيد ويكاد يضاهيه في المنزلة أال وهو   ا وهناك نصير شهير آخر ألمر حضرة الباب، أكثر هّمة وحماس   
 الوطأة جريء القلب متحّرر الفكر، شديد  ال  ، مجاد(1)انجاني الملّقب بالحّجة، وكان أخباري  الزّ   الُماّل محّمد علي

 

األئّمة.   األخبارّيون هم فرقة شيعّية ال يعتقدون باالجتهاد في القضايا الّدينّية ويكتفون في ذلك بالقرآن الكريم واألحاديث الّنبوّية وأخبار ( 1)
 )روضات الجّنات(.
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.   يوخالشّ  األبواب األربعة إلى أبسطأّول  ظام المذهبّي منالنّ  بلغت به الجرأة أن أدان ال  وكان رج.  بالقيود ايضيق ذرع  
كان من .  يعّي على رؤوس األشهاد أكثر من مّرةالشّ  افقة أن يفحم أعداء مذهبهالدّ  واستطاع بمواهبه الفائقة وفصاحته

فأرسل أحد  .  هذا االنقسام بين مواطنيهكّل  جل أن يقف مكتوف اليدين إزاء أمر يحدثالرّ العسير على مثل هذا 
وكانت .  لسحر حضرة الباب الميذ وقع من فوره أسير  التّ  غير أنّ .  تالميذه إلى شيراز ليتحّرى األمر ويقف على جلّيته

عله  حّول ما جالتّ  لميذ كافية  ألن تحدث فيه منالتّ  مجّرد مطالعة الحّجة لصفحة واحدة من "قّيوم األسماء" أتاه بها ذلك
مس بأّنها ظّل الشّ  هار بأّنه ليل وعلى النّ  يصّرح أمام علماء مدينته المجتمعين بأّن صاحب هذا الكتاب لو حكم على

 لما ترّدد هو في اإليمان بما حكم به.
 

وهو العالم العاّلمة ميرزا أحمد األزغندي أعلم .  ين الجديد المتضّخمالدّ  وثّمة جندّي آخر انضّم إلى جيش 
ما يزيد عن اثني عشر ألف حديث  -لمجيء القائم الموعود اانتظار  -وكان قد جمع .  راسان وأحكمهم وأبرزهمعلماء خ

جمع  كّل  ونبوءة تّتصل كّلها بطبيعة الّظهور المنتظر وزمانه وأذاعها بين زمالئه، وشّجعهم على االستشهاد بها في 
 وحشد.

 
فلقد ضايق حسين .  روةالذّ  ألخرى، كانت عداوة أهل شيراز تبلغفي األقاليم ا اوبينما كانت الحال تزداد تدهور   

األسير وشهرته   قّوةاهرون من تقارير تقول بأّن السّ  خان القاسي المحّب لالنتقام ما أرسله إليه جواسيسه وعيونه
ا آقاسي فصّمم على أن يخطو خطوة مباشرة حاسمة بل إّنه يقال إّن شريكه الحاج ميرز .  تزدادان ساعة بعد أخرى 

وبأمر  .  اسخالرّ كان أمره من قبل بأن يقتل حضرة الباب غيلة بدعوى أّنه لو أطلق له العنان لدّمر المملكة وهدم دينها 
ور في جنح الّليل، ودخل منزل الحاج ميرزا سّيد علي حيث كان السّ  ّباطالّض  من الحاكم تسّور عبد الحميد خان كبير

 إاّل أّنه في تلك الّليلة حدثت حادثة مفاجئة .  عليه وصادر جميع كتبه ووثائقه ، وألقى القبضال  حضرة الباب معتق
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دون شّك لكي تفسد على المتآمرين خططهم، وتمّكن هدف كراهّيتهم )حضرة الباب( من أن   لهّيةدّبرتها العناية اإل
ي منتصف الّليل بما يزيد على مائة فقد تفّشى وباء الكوليرا فجأة، وفتك منذ أن تفّشى ف.  يطيل واليته ويتّم رسالته

عب من الوباء، وبات أهل المدينة الموبوءة يفّرون مضطربين بين صرخات األلم والفزع،  الرّ قلب كّل  وداخل.  شخص
إلى حديقة له خارج   افوّلى الحاكم األدبار يائس  .  ومات ثالثة من خدم الحاكم وسقط أفراد أسرته يقاسون من المرض

فلّما واجه عبد الحميد خان هذا الموقف غير المنتظر قّرر أن يسوق حضرة .  وراءه الموتى دون دفن االمدينة تارك  
.   عب والفزع، فقد علم بأّن ولده يعالج سكرات الموت من الوباء الرّ الباب إلى منزله، وما أن بلغ المنزل حّتى تمّلكه 

أن يغفر له وأاّل يحمِّل الولد أوزار أبيه، وأقسم على أن  إليه  ال  على قدمّي حضرة الباب، متوسّ  افألقى بنفسه يائس  
إلى الحاكم يرجوه   اماس  التّ  فلّما رأى دعاءه قد استجيب أرسل .  امثله من بعد أبد   ايستقيل من منصبه وأاّل يقبل منصب  

وأطلق سراح  فيه أن يطلق سراح األسير فيعفي بذلك المدينة من هذا الوباء الوبيل، فاستجاب حسين خان لرجائه 
 سجينه على شرط أن يغادر المدينة.

 
)في أيلول   إصفهانحو المعجز تقّدم إلى النّ  اهرة حضرة الباب على هذاالسّ  لهّيةوبعد أن حفظت العناية اإل 
 لهّيةسبّي استجمعت خاللها العملّيات اإلالنّ   وأعقب ذلك فترة أخرى من الهدوء.  نجانيالزّ   ّيد كاظمالسّ  م( يصحبه1846

أّدت إلى سجن حضرة الباب في قلعتّي ماه كو وچهريق وانتهت  اّلتي جديدة عّجلت بسلسلة من الحوادث قّوةلمنطلقة ا
ولّما كان حضرة الباب يعلم تمام العلم بالمحن الوشيكة الحدوث فقد  .  كنة العسكرّية بتبريزالثّ  باستشهاده في ساحة

فارق أسرته الفراق األخير، وأفضى لزوجته بسّر ما سوف يحّل به من  ممتلكاته قبل أن يكّل  تنازل ألّمه ولزوجته عن
األربعين األولى  ّياموقضى األ.  وأنزل لها مناجاة خاّصة أّكد لها أّن تالوتها تذهب عنها الحزن واالضطراب.  المحن

  ين المبّجلين فيالدّ  ال على ميرزا سّيد محّمد سلطان العلماء، إمام الجمعة، وهو أحد رج اضيف   إصفهانمن إقامته في 
 أنحاء كّل 
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تسّلم من حضرة   اّلذي  ولة الدّ  يافة بناء على تعليمات حاكم المدينة منوچهر خان معتمدالّض  وكانت هذه.  المملكة
 ، وبلغ من تأثير سحرهال  حاف ال  ولقد استقبل حضرة الباب استقبا.  الباب رسالة يطلب منه فيها أن يعّين له مكان إقامته

 اّلذي أسر به أهل المدينة أّن جماعة من أهلها اندفعوا أثناء عودته من الحّمام العاّم ذات مّرة يطلبون الماء اّلذي
.  فيعةالرّ مكانته  ال  بل لقد بلغ من جاذبّيته أن مضيفه كان يصّر على أن يقوم على خدمته بنفسه متجاه.  استحّم به

هير لسورة "والعصر" فأخذ  الشّ  تفسيره -ذات ليلة بعد العشاء-ة الباب عند رغبة ذلك العالم الجليل أنزل حضر  ال  ونزو 
  تنصّب كّلها على تفسير الحرف  اّلتي  يكتب بسرعة مدهشة، وأنزل في بضع ساعات ما يعادل ثلث القرآن من اآليات

في   بهاء هللاه حضرة نبيه عليه، وأشار إلي التّ  يخ أحمد اإلحسائي فيالشّ  ورة )أي الواو( وهو حرف بالغالسّ  مناألّول 
الكتاب األقدس، وهو عمل مأل قلوب الحاضرين بفيض من اإلعجاب والّدهشة والخشوع حّتى أّنهم نهضوا وقّبلوا أذيال  

 ثوبه.
 

يدفع   اّلتي وكانت الجموع.  تزداد بوضوح إصفهانأبداها أهل  اّلتي وفي تلك األثناء كانت الحماسة الفّياضة 
فاء من عللهم الشّ  الث الّلهفة علىالثّ  عّطش للحقيقة، ويدفع بعضهاالتّ  ها اآلخربعضها الفضول، ويدفع بعض

زين الحكيم لم  الرّ حّي من أحياء المدينة على منزل إمام الجمعة، بل إّن منوچهر خان كّل  وأمراضهم، يتقاطرون من 
وأمام  .  من أهل جورجيا امسيحي  ن وكان منوچهر خا.  يتمالك نفسه من زيارة شخصّية فّذة ذات جاذبّية إلى هذا الحدّ 

ابهين طلب إلى حضرة الباب أن يثبت له صدق رسالة محّمد رسول هللا الخاّصة،  النّ  ينالدّ  جمع حاشد من رجال
وفي أقّل من  .  كان الحاضرون يشعرون بالحرج من االستجابة له اّلذي لبالطّ  فاستجاب حضرة الباب من فوره لهذا

ليس هذا فحسب،  .  فيعالرّ في هذا الموضوع  ابليغ   اقوي   ادقيق   اة، أنزل حضرة الباب بحث  ساعتين، وفي خمسين صحيف
دفع منوچهر خان إلى أن   ابل إّنه ربطه كذلك بقدوم القائم الموعود ورجعة اإلمام الحسين، وبلغ البحث من اإلقناع حد  

 يعلن على رؤوس األشهاد إيمانه باإلسالم ونبّي اإلسالم واعترافه 
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 اإلقناع.  قّوةبلغ هذا المبلغ من  اّلذي امتاز بها صاحب البحث اّلتي بالمواهب الّلدنّية
 

  اب غير المتعّلم على الحاكم وعلى أهل المدينة الشّ  يحرزها هذا اّلتي يادة المتزايدةالسّ  اّلة علىالدّ  واهدالشّ  هذه 
يوخ عن إتيان أّي عمل عدائّي سافر  الشّ  فامتنع.  ينّيةالدّ  يعة أفزعت المقاماتالشّ  من معاقل ال  تعّد بحّق معق اّلتي

در  الّص  يعلمون علم اليقين أّنه يفسد عليهم خّطتهم، ولكّنهم حاولوا عن طريق ترويج أشنع اإلشاعات أن يحّرضوا 
ووقاره وهيبته، يتمّتع بها حضرة الباب  اّلتي ساعة بعد أخرى، فالّشهرة ايزداد حّدة وتهديد   ااألعظم على أن يتدارك موقف  

اهم تتجّمع بسرعة الدّ  وسرعان ما أخذت ظالل المصير.  يتلّقاه به مواطنوه بلغ أقصى غاياته آنذاك اّلذي والّتشريف
لها أن تنتهي باستشهاده  اكان مقّدر   اّلتي سلسلة من المآسي -هايةالنّ  منذ ذلك الوقت إلى-وتالحقت .  من حوله

 .اظاهري   اوخمود دينه خمود  
 

فلقد نشط الحاج ميرزا آقاسي المستبّد الماكر كما لم ينشط من قبل خشية أن يطّوق حضرة الباب مليكه بنفوذه  
وقد عّنف إمام الجمعة على تقصيره في أداء الواجب المقّدس، وكان دافعه في ذلك ارتيابه .  فيختم بذلك على مصيره

وفي الوقت نفسه كتب .  اهالشّ  ع ثقةضعلمه بأّن األخير هو مو ولة و الدّ  بعطف معتمد امن أّن حضرة الباب يتمّتع سر  
ن ُحرِّضوا  اّلذي ين الدّ  فأخذ رجال .  ايتمّلقهم فيها، ولم يكن من قبل يقيم لهم وزن   إصفهانخطابات عديدة إلى علماء 

.   يجب توّقيه والخوف منه اكريه   ا وإلحاد   ابدت لهم كفر   اّلتي حلة النّ  باب من المنابر لمؤّسس هذهالسّ  يطعنون ويكيلون 
دابير التّ  فلّما أمر منوچهر خان باّتخاذ.  اه نفسه على استدعاء حضرة الباب إلى عاصمة ملكهالشّ  بل لقد حّرض

وفي الوقت نفسه اجتمع .  امية إلى إرساله حضرته عزم على أن يحّول إقامته إلى منزله الخاّص بصفة مؤّقتةالرّ 
 وختمها كبار رجال اوقح   اّفاذ، وأصدروا فتوى ملئت سباب  النّ  أثيرالتّ  فزعتهم عالمات هذان أاّلذي المجتهدون والعلماء

 ين في المدينة اّتهموا فيها حضرة الباب بالمروق من الدّ 
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.  بل إّن إمام الجمعة نفسه أرغم على أن يشهد بخّط يده بأّن المّتهم مجّرد من العقل والمنطق.  الّدين وأفتوا بقتله
 ان كانوا يزدادون هياج  اّلذي ائرة، فأوحى إلى األهلينالثّ  فدّبر خّطة لكي يهّدئ الخواطر اولة بذلك ذرع  الدّ  عتمدوضاق م

وفي الوقت نفسه هّيأ له استراحة قصيرة قوامها أربعة أشهر في "عمارة  .  بأّن حضرة الباب قد رحل إلى طهران
  أمواله كّل  أبدى المضيف لضيفه رغبته في وقف ّياملك األوفي ت.  إصفهانخورشيد" وهي قصر الحاكم الخاّص في 

ين الجديد، وأعلن له عن عزمه على تحويل  الدّ  عن أربعين مليون فرنك لترقية مصالح قّدرها معاصروه بما ال يقلّ  اّلتي
على موافقته   اهالشّ  ين الجديد، وإقناعه بالّتخّلص من صدره األعظم الفاسق المخزي، والحصول منالدّ  محّمد شاه إلى

ولة فجأة كما سبق أن تنّبأ له حضرة الدّ  إاّل أّن الموت اختطف معتمد.  على أن يتزّوج حضرة الباب من إحدى أخواته
اه على أن  الشّ  حّرض -ّماعالطّ  ُگرگين خان الغليظ القلب-فعّجل ذلك باألزمة المقتربة، ذلك ألّن نائب الحاكم .  الباب

ولم يترّدد  .  إلى طهران في حراسة جماعة من الفرسان األسير على أن يذهب متخّفي  يصدر استدعاء آخر للّشاب ا
ولة وأتلفها واستولى على أمواله، في أن يستجيب الدّ  اكتشف من قبل وصّية عّمه معتمد اّلذي ُگرگين خان الوغد،

من العاصمة، جاء رسول وسّلم   ال  وبينما هم في قلعة كنار گرد على بعد أقّل من ثالثين مي.  اه المكتوبالشّ  لتفويض
من الحاج ميرزا آقاسي يأمره فيه بأن يّتجه إلى ُگلين ويتوّقف هناك إلى أن تصدر   اكتابي   امحّمد بك رئيس الحرس أمر  

  17 –آذار  19ه )1263اني الثّ  اه في ربيعالشّ  وبعد ذلك بقليل تلّقى حضرة الباب رسالة من.  إليه تعليمات أخرى 
كان للّصدر األعظم   اّلذي ّيءالسّ  أثيرالتّ  ( وهي وإن كانت مهّذبة العبارات إاّل أّنها تكشف عن مدىم1847نيسان 

عّينه محّمد  اّلذي وكان المكان.  طالما عّلق عليها منوچهر خان اآلمال اّلتي الخططكّل  وهكذا فشلت.  على مواله
تسّمى بهذا  اّلتي قلعة ماه كو غير البعيدة عن القرية در األعظم الغّدار هوالّص  لحضرة الباب بنصيحة ال  شاه معتق

ولم يؤذن  .  در األعظمالّص  ومن قديم كان أهلها ينعمون بحماية.  مال الغربّي من آذربيجانالشّ  االسم وتقع في أقصى 
 له  
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وبذلك  .  موحشةيؤنسانه في تلك الجهات الجرداء ال ا واحد   اوخادم   اواحد   افي أن يصطحب معه من أتباعه إاّل تابع  
وأخرى في كرمان، في   ااحتّج بضرورة تفّرغ مواله لقمع ثورة في خراسان مؤّخر   اّلذي ليط المحتال السّ  نجح هذا الوزير

  إحباط خّطة لو قّدر لها أن تتحّقق لكان لها أصداء بعيدة المدى في مصيره ومصير حكومته ومواله وشعبه على 
 واء. السّ 
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 انيالثّ  الفصل
 

 رة الباب في آذربيجاناعتقال حض
 

دامت ما ال يقّل عن ثالث سنوات، هي أحزن   اّلتينفي فيها حضرة الباب إلى جبال آذربيجان و  اّلتي إّن الفترة 
فهي تشتمل .  لم تزد عن سّت سنوات كما أّنها أخصبها وأحفلها باعتبار من االعتبارات اّلتي  وأعنف أطوار واليته

لم يتخّلله سوى زيارة  ال  مّتصل في قلعة ماه كو ثّم االعتقال في قلعة چهريق اعتقاعلى تسعة أشهر من االعتقال ال
من العدّوين القديرين الحاج ميرزا كّل  أبداه  اّلذي اعدالّص  وقد عمل العداء المستحكم.  لتبريز قصيرة ولكّنها ال تنسى

ين شاه على إلقاء الّظالل القاتمة على هذه  الدّ  لناصراألّول  ظام الوزيرالنّ  لمحّمد شاه، وأميراألّول  آقاسي الوزير
لطان عبد العزيز الجائر السّ  حين واجه بهاء هللاالفترة من أّولها إلى آخرها وهي تضاهي أحرج مراحل والية حضرة 
تحت  مقّدسةفي األرض ال عبد البهاءحضرة  أّيامووزيريه عالي باشا وفؤاد باشا أثناء نفيه إلى أدرنه، كما تشابه أحلك 

  شيراز شهدت إعالن حضرة الباب.  اال يقّل عنه طغيان   اّلذي اغية وجمال باشاالطّ  لطان عبد الحميد المستبدّ السّ  حكم
أّما  تمّتع فيه بقسط من األمن والّسالم، و  امالذ   –على عجل –قّدمت له  إصفهاناريخّي فهي ساحته الخالدة، و التّ 

نوات الخواتم من  السّ  اريخ هذهالتّ  ولسوف يسّجل.  باريح العذاب واالستشهادلت اآذربيجان فقد قّدر لها أن تكون مشهد  
ورة الجديدة، وتأّكدت دعوى مؤّسسها بصورة كاملة على رؤوس  الدّ  حياته األرضّية على أّنها فترة اكتمل فيها نموّ 

توّهجت بطولة أبطالها في مجد ال  ، وأشهر فيها استقاللها و ااألشهاد، وقّدرت فيها شرائعها، وأبرم ميثاق صاحبها إبرام  
 ديدة العنف الحافلة بتصاريف القدر كشفت مكنونات مقام حضرة الباب بتمامها الشّ  نواتالسّ  ففي خالل هذه.  يفنى
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في عاصمة آذربيجان بمحضر من ولّي العهد، ونزل البيان الفارسّي مخزن   األصحابه، بل وأعلنها حضرة الباب رسمي  
ال يرقى إليه شّك، وأنهى مؤتمر بدشت العمل  اوتحّدد موعد دورة "من يظهره هللا" وطبيعتها تحديد   أحكام حضرة الباب،

 .   بالّنظام القديم، واندلعت نيران الفتن العظيمة في مازندران ونيريز وزنجان

 

ك أن ينتصر ظر أّنه قد وأد الحركة في مهدها وأّنه يوش النّ  ومع ذلك تصّور الحاج ميرزا آقاسي األحمق قصير 
لوجه في العاصمة، وأقصاه إلى أقصى   ااه وجه  الشّ  امية إلى لقاءالرّ بعد أن أحبط خّطته  احاسم   اعلى مؤّسسها انتصار  
 ظامالنّ  فرضها على سجينه سوف تمّكنه من أن يطّور ذلك اّلتي ما تصّور أّن نفس هذه العزلةركن في المملكة، وقلّ 

.  وبال تحّفظ افّكك واالنقسام، وإشهار دعوته رسمي  التّ  ه، وتتيح له فرصة حمايته منيراد به أن يجّسد روح دين اّلذي
ينّي العتيق، الدّ  جين ورفاقه المقهورين على تحطيم أغالل الفكرالسّ  جن سوف يحّث أصحابالسّ  قّلما تصّور أّن هذا

قّلما  .  ال عهد لتاريخ وطنهم بمثلها من قبل للّذات اوجرأة وإنكار   إقدام اتتطّلب منهم  اّلتي وعلى اإلسراع باألحداث
ال بّد من حدوثها في  اّلتي تصّور أّنه بذلك يعمل على تحقيق حديث صحيح صدر عن نبّي اإلسالم يتعّلق باألحداث

  جرعة أّول  ، وأطلق سراح أسيره عندما تجّرعامخزي   افّر فرار   اّلذي در األعظم بحاكم شيرازالّص  ولم يّتعظ.  آذربيجان
بيل السّ  ، ويمّهدامحتوم   اشديد   اإلهي   امن غضب هللا المنتقم وهو فزع يرتجف، وإّنما أخذ بدوره يّدخر لنفسه غضب  

 أصدرها. اّلتي لسقوطه نتيجة تلك األوامر

 

ريق إلى تلك القلعة أمضى حضرة الطّ  كانت أوامره لعلي خان مستحفظ قلعة ماه كو شديدة واضحة، وفي 
وال من  الّناس بحيث لم يسمح ألحد من قّوةتمّيزت من جانب األهلين بحماسة بلغت من ال أّيامعّدة الباب في تبريز 

جانب وهو يمّر في شوارع المدينة بين  كّل  وكانت صيحة "هللا أكبر" تتعالى من.  أتباعه بأن يلقاه الّلهّم إاّل نفر قليل
 ولقد تفاقم الهرج والمرج.  حّراسه
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ماس لقاء حضرة الباب  التّ  من يتجاسر علىكّل  اومهّدد   امنذر   الّناس د أمر المنادي بأن ينادي فيفي المدينة حّتى لق
لم يسمح ألحد بأن يراه في  –"الجبل الباسط"بلّقبها  اّلتي–وعند وصوله إلى ماه كو .  بالّسجن ومصادرة الممتلكات

عّبر عنه في كتاب  ابلغ به البؤس في تلك القلعة شأن   ولقد.  ّيد حسين وأخيهالسّ  األسبوعين األّولين عدا كاتب وحيه
حّتى بنيت من اللِّبن كانت تفتقر  اّلتي  البيان الفارسّي أّنه لم يكن لديه مصباح يضيء له في ظلمة الّليل، وأّن زنزانته

 .كالب إلى باب، على حين شـكا في لوحه لمحّمد شاه من أّن نزالء القلعة عهد بهم إلى حارسين وأربعة
 

على حدود اإلمبراطورّية العثمانّية  –في خطورة–على ذرى جبل قصّي يقع  ال  كان سجين ماه كو يعيش منعز  
عن أهل بيته وعن ذويه   ابين جدران سميكة في قلعة حصينة ذات أربعة أبراج، نائي   اوسّية سجين  الرّ واإلمبراطورّية 

يختلفون عن الغالبّية العظمى من أهل إيران من حيث  من قوم متعّصبين مشاغبين  اكان يعيش قريب  .  وأصحابه
ولذلك خّيل  .  در األعظم برعايته ألّنه مسقط رأسهالّص  الجنس والعادات والّلغة والمذهب، يحرسه أهل إقليم يختّصه

ام عينيه حّتى يرى آماله تنهار أم ال  لعدوه أّن سجينه هذا قد قضي عليه بأن يفني زهرة شبابه هناك، وأّنه لن يلبث طوي
ن  اّلذي واب حكم به على سجينه وعلىالّص  إاّل أّن هذا العدّو سرعان ما تبّين له أّي حكم بعيد عن.  بصورة كاملة

، افشيئ   اذلك ألّن القوم الغالظ المتكّبرين المتهّورين بدأوا يخضعون لوداعة حضرة الباب شيئ  .  اختّصهم برعايته
بل لقد بلغ من إغراقهم في .  عه ويستنيرون بنصائحه ويتعّلمون من حكمتهويحّسون بالّطهارة في ذواتهم من تواض

صباح هو أن يبحثوا عن مكان يمكنهم منه أن يلمحوا وجهه، وأن يلتمسوا  كّل  شيء كانوا يعمدون إليهأّول  محّبته أنّ 
إلنذارات والّتهديدات ذلك رغم احتجاجات علي خان المتسّلط، ورغم ا كّل  . منه على البعد أن يبارك لهم أعمالهم

وكان إذا تنازع خصمان ذهبا إلى سفح الجبل، ونظرا إلى حيث  .  كانت ترد من طهران اّلتي المتكّررة بالويل والّثبور
 ال، بل إّن علي خان المتسّلط نفسه رأى رؤية غريبة اغتمّ .  دقالّص  منها اآلخر أن يقولكّل  هو من القلعة، ناشد
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 منه عّما سلف، وبلغ من تساهله أّنه أخذ يسمح لسيل متزايد من اف من حّدة إجراءاته تكفير  لها فاضطّر إلى أن يخفّ 
ريق على  الطّ  قطع اّلذي وكان من بينهم الُماّل حسين المثابر المغوار.  ائرين المتعّطشين المخلصين بدخول القلعةالزّ 

لمضنية أن يحتفل حلة االرّ ع بعد هذه قدميه من مشهد في شرق إيران إلى ماه كو في غربها األقصى، واستطا
 م( مع محبوبه.1848بالّنوروز )

 

فعزم على  .  إليه األمور لتآ على أّن الجواسيس المكّلفين بمراقبة علي خان أخطروا الحاج ميرزا آقاسي بما 
م(  1848نيسان  10ديد" )وكان ذلك في حدود الشّ  "الجبلبلّقبها حضرته  اّلتي أن ينقل حضرة الباب إلى قلعة چهريق

غم من أّنه تصّرف في البداية بكّل شّدة وصرامة إاّل أّنه  الرّ وب.  وهناك عهد به إلى يحيى خان صهر محّمد شاه
م هن كانت كراهيتاّلذي ال بل إّن أهل قرية چهريق األكراد.  اضطّر آخر األمر إلى أن يخضع لسلطان سحر سجينه

صباح كّل  –اهم أيض  –فكنت تراهم .  ّفاذالنّ  جينالسّ  عوا أن يقاوموا تأثيرللّشيعة تفوق كراهية أهل ماه كو لم يستطي
ولقد شهد شاهد عيان أوروّبي عندما .  لنزيلها المقّدس ايقتربون من القلعة قبل أن يباشروا أّي عمل ويسجدون تقديس  

بهم الفناء ولم يّتسع لهم  وتدافعهم أن ضاق الّناس كتب في سياق مذّكراته عن حضرة الباب فقال: "بلغ من تزاحم
 ارع يستمعون في انتباه ونشوة إلى آيات القرآن الجديد". الشّ  في افظّلت األغلبّية وقوف   اجميع  

 

ادة األشراف والعلماء  السّ  ذلك ألنّ .  ما شهدته ماه كوكّل  ثار في چهريق يكسف اّلذي والواقع أّن الهياج 
وبلغ هذا األمر قّمته عندما آمن ميرزا أسد .  جين بسرعة وجرأة السّ   في دين الكبار، بل وموّظفي الحكومة بدأوا يدخلون 

وهب له حضرة الباب "العلم المكنون  اّلذي  ولة ورجال األدب، وهو الدّ  وكان من أكابر رجال ،هير بالّديَّانالشّ  هللا
في الهند من   ادرويش كان نّواب   مد" وكذلك عندما وصل إلى چهريقالّص  المخزون" وشّرفه بأّنه "موضع سّر هللا الواحد

وما تكاد  .  قبل، رأى حضرة الباب في المنام يأمره بأن يتخّلى عن ماله وجاهه، ويقبل على قدميه ليلقاه في آذربيجان
 أنباء هذه الحوادث المثيرة
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وكان  .  ن يتدّخلإلى أ اومّرة أخرى يجد الحاج ميرزا آقاسي نفسه مضطر  .  تبلغ تبريز حّتى تنتقل منها إلى طهران
ولة المقتدرون  الدّ  يعتنق بها رجال اّلتي ريقةالطّ  ديد منالشّ  لذلك الوزير، فأفصح له عن قلقه احميم   اّيان صديق  الدّ  والد
من حماسة أهل   ااعد استدعي حضرة الباب إلى تبريز، وخوف  الّص  ولكي تخّف حّدة الهياج.  ين الجديدالدّ  هذا

فلّما بلغ حضرة .  منها بُأرومّية ال  بحراسته أن يغّيروا طريقهم ليتجّنبوا مدينة خوي ويمّروا بدآذربيجان فّكر الموّكلون 
الجمعة وهو   أّيامشاهدوه في يوم من  الّناس الباب هذة المدينة رّحب به األمير ملك قاسم ميرزا وأكرم وفادته، بل إنّ 

، على حين حاول أتباع األمير أن يصّدوا  ايف راكب  الّض  نعلى قدميه بينما كا ايصحب ضيفه إلى الحّمام العاّم سائر  
وغرقت تبريز .  ائعالرّ جين المدهش السّ  كانت تتدافع وتتزاحم بحماسة وشوق إلى الفوز بلمحة من  اّلتي الجموع الغفيرة

عور الشّ  هياج ولقد بلغ من.  هي األخرى في حماسة فّياضة جارفة فاستقبلته بحفاوة بالغة وأكرمت وفادته أّيما إكرام
 دبير عجز عن تهدئة الهياجالتّ  إاّل أّن هذا .  خارج بّوابات المدينة الطات عّينت لحضرة الباب مكان  السّ  العاّم أنّ 

وما أن  .  أّزمالتّ  هديد والوعيد وال المنع والقمع، بل عملت على زيادة حّدة الموقف حّتى بلغ حدّ التّ  ولم يفد.  ائدالسّ 
ين في تبريز بأن يجتمعوا على الفور  الدّ  اريخّي لكبار رجالالتّ  در األعظم أمرهالّص  حّد حّتى أصدربلغت األمور هذا ال

 يران المتأّججة األّكالة إلى األبد. النّ  تكفل إخماد لهيب هذه اّلتي دابير الفاعلة الحاسمة التّ  ليّتخذوا
 

واخص  الشّ  من أهم  اتقوم شاخص   –لعاجلنتيجة لهذا اإلجراء ا–إّن الّظروف المحيطة باستنطاق حضرة الباب  
جين على المأل، ومناقشة ما يجب السّ  ّية المبّيتة من وراء هذا االجتماع كانت تجريمالنّ  ذلك ألنّ .  في رسالته المؤّثرة

رفع فرصة  إاّل أّن ذلك االجتماع أتاح له أ.  اوإلحاد   ا امية إلى استئصال شأفة ما بدا لهم مروق  الرّ دابير التّ  أن يّتخذ من
وبمحضر من حاكم  ،وبال تحّفظ، ففي مقّر الحكومة ارسمي   اعلني   ادعاوى ظهوره تأكيد  يؤّكد سنحت له في حياته لكي 

 ين ميرزا ولّي العهد، وتحت رئاسة الحاّج ماّل محمود نظام العلماء مرّبي األمير، وأمام كبار رجالالدّ  آذربيجان ناصر
 ين الدّ 
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يخّية وشيخ اإلسالم وإمام الجمعة جلس حضرة الباب في المكان المخّصص لولّي العهد الشّ  فةالمجتمعين وزعماء طائ
  "*أنا هو ذلك القائم الموعود  وجهه إليه رئيس االجتماع إجابته المشهورة قال:  اّلذي ؤالالسّ  وأجاب بنبرة مجلجلة عن

وإّن طاعتي  .  كنتم تنتظرون ظهوره اّلذي القائم ظللتم ألف سنة تقولون لظهوره )عّجل هللا فرجه(، أنا هو ذلك اّلذي
 ".ارق والغرب جميع  الشّ   على أهل ةواجب

 

امت ثّم استجمع الُماّل محّمد الممقاني الّص  وعالرّ هول و الذّ  وقد استبّد بهم طأطأ الحاضرون رؤوسهم برهة   
.   يطانالشّ  عون شّرير حقير من أعوانعرف بها، ونهره واّتهمه بأّنه  اّلتي األعور األشيب الّلحية المارق وقاحته

فأّكد له حضرة الباب أّن   ال  ثّم وّجه إليه نظام العلماء سؤا.  ابت الجنان بأّنه ما زال يؤمن بما أّكده لهمالثّ  ابّ الشّ  فأجابه
رآن،  اطع على صدق دعوته، واستشهد على صّحة تأكيده بآيات من القالسّ  ليل القاطع والبرهانالدّ  كلماته وحدها هي 

ّجه إليه  وإجابة على نقد وُ .  واّدعى أّنه قادر على أن ينزل في يومين وليلتين من اآليات ما يعادل ذلك الكتاب كّله
وبعد أن أعرض في  .  نحوّي ورد في كالمه تال عليهم بعض آيات من القرآن وردت فيها شواهد مماثلة إٍ بشأن خط

ه به أحد الحاضرين فّض بنفسه ذلك االجتماع باقتضاب بأن حزم ووقار عن تعليق طائش بعيد عن الموضوع رشق
نهض من مكانه وغادر الغرفة، فانفّض االجتماع وتفّرق أعضاؤه كاسفي البال منقسمين على أنفسهم متخاذلين يأخذ 

وإذاللها، لم ينتِه هذا االجتماع بإخضاع روح األسير .  بكظمهم الغيظ المرير والهوان ألّنهم لم يفلحوا في بلوغ مناهم
قاش والجدل  النّ  أي بعد كثير منالرّ وال بإقناعه بضرورة العدول عن دعوته والّتخلي عن رسالته وإّنما انتهى إلى إجماع 

على الحكم بجلد حضرة الباب على قدميه، على أن يتوّلى ذلك ميرزا علي أصغر شيخ اإلسالم القاسي الجشع وفي  
 يسعه بعد أن فشلت مساعيه إاّل أن يأمر بإعادة حضرة الباب إلى چهريق.الحاج ميرزا أقاسي فلم أّما .  مصاّله
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تيجة الوحيدة لتلك الفعلة  النّ  لم يكن هو  لهّيةسمّي المطلق لرسالة حضرة الباب اإلالرّ هذا اإلعالن المثير، هذا اإلعالن 
بل إّن هذه الفترة من .  ث سنواتأّدت إلى اعتقال صاحب هذا الّظهور العظيم في جبال آذربيجان ثال اّلتي عناءالرّ 

وطهران أتاحت له الفراغ الكافي   إصفهانعن مهّب العواصف في شيراز و  ااالعتقال في ركن قصّي من المملكة بعيد  
للّشروع في أعظم أعماله، والعكوف على آثار فرعّية أخرى أريد بها أن تبسط المجال الكامل لدورته العظيمة رغم 

تناولتها هذه  اّلتي تها بتمامها، وبفضل ضخامة اآلثار الفائضة من قلمه وتنّوع الموضوعاتقصر مّدتها، وتطلق قوّ 
وهو ما زال نزيل  –يؤّكد حّتى أّنه ل.  ابقةالسّ  ال مثيل له في تواريخ األديان افريد   ا فذ   ااآلثار، يحتّل وحيه وإلهامه مكان  

.   ذلك الحين خمسمائة ألف آيةحّتى باين قد بلغت التّ  اينة أشدّ تناولت هذه الموضوعات المتب اّلتي أّن آثاره –ماه كو
حمانّية هذا ما لم يحصه أحد حّتى اليوم  الرّ حمة الرّ في كتاب اإليقان أّنه "*نزل من غمام  بهاء هللاوبذلك يشهد حضرة 

ع في أيدي المشركين ولم يعلم  لب ووقهب وسُ قد، وناهيك بما نُ ، وناهيك بما فُ اوإّنا ال نجد اآلن منها إاّل عشرين مجّلد  
خمة من أنماط ونماذج، فمن الّض  بمجامع القلوب تنّوع ما تعرضه علينا تلك اآلثار ا واليقّل أخذ  .  أحد ماذا فعلوا به"

ينّية إلى ابتهاالت وتفاسير للقرآن الدّ  مناجاة وأدعية وخطب إلى ألواح للّزيارة وبحوث علمّية ورسائل عن العقائد
ين وتوجيه  الدّ  لمختلفة، إلى ألواح وّجهها لكبار رجال الّدين في المملكة، إلى أحكام وشرائع لتثبيت أركانولألحاديث ا

 مناشطه.
 

 بأّنه "*أّول وأعظم وأكبر جميع كتب" بهاء هللاأنزل في شيراز، في المرحلة األولى من واليته ما وصفة حضرة  
نّبؤ بما سوف التّ  وكانت الغاية األساسّية منه هي.  "قّيوم األسماء"بهير الشّ  ة، أال وهو تفسير سورة يوسفبابيّ ورة الالدّ 

.   ورة الاّلحقة على يد أخيه من لحمه ودمه وعدّوه الّلدود في آن واحد الدّ  ( فيبهاء هللايلقاه يوسف الحقيقّي )حضرة 
 رة سورة، تتناول كلّ ويشتمل الكتاب على أكثر من تسعة آالف وثالثمائة آية، وينقسم إلى مائة وإحدى عش
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ديدة لـ"معشر الشّ  ور، وإنذاراتهالّص  ويستفتح بنفخة حضرة الباب في .  ورة المذكورةالسّ  سورة منها تفسير آية من آيات
 در األعظم ميرزا آقاسي بأن يتنازل عن منصبة، وينتقدالّص  الملوك وأبناء الملوك" وينذر بمصير محّمد شاه ويأمر

 بهاء هللايعة بصفة خاّصة ويتغّنى بمحامد حضرة الشّ  المّي كّله، ويحّذر المنتمين إلى مذهبظام المذهبّي اإلسالنّ 
ة دورة مستقّلة وعالمّية، ويميط بابيّ ورة الالدّ  أنّ  احازم   اتأكيد  يؤّكد و .  إّياه "بقّية هللا" و"الّسّيد األكبر" اويتنّبأ بمجيئه داعي  

عن ذلك يوّجه إلى "أهل الغرب" نداءه "أن   ال  وفض.  امبين   املزم   احبها نصر  الّلثام عن مضامينها وينّبه على نصر صا
"الّنار ب"انتقام هللا الكبير األكبر" ويهّدد العالم اإلسالمّي كّله باخرجوا من دياركم لنصر هللا" وينذر شعوب األرض 

قّدرت ألهل   اّلتي  فيعةالرّ ى المنزلة ريعة الجديدة، ويلّمح إلى استشهاده، ويثني علالشّ  األكبر" إن هم أعرضوا عن
ة وسقوطها، بل إّنه  بابيّ ورة الالدّ  ويتنّبأ بأفول بعض الكواكب العظيمة من أفق سماء.  فينة الحمراء"السّ  البهاء "أصحاب

ض  ن "حاربوا الحسين على أر اّلذي ليتنّبأ بأّنه "سوف ينتقم هللا" في "رجعتنا" وفي "دار اآلخرة" من مغتصبي اإلمامة
 الفرات".

 
  قرآن أهل البيان، نّزل فصله  –اطوال والية حضرة الباب كّلها تقريب  –ون بابيّ اعتبره ال اّلذي كان هذا هو الكتاب  
لميذ إلى حضرة  التّ  وحمل هذا بمحضر من الُماّل حسين ليلة إعالن صاحبه لبعثته، –اوهو أشّد الفصول وقع  –األّول 

اهرة الطّ  ر بوالئه وحماسته، وترجمتفسرعان ما ظ اّلذي بواكير الّظهور الجديدبعض صحائفه باعتبارها  بهاء هللا
العبقرّية الموهوبة نّصه الكامل إلى الفارسّية، وأشعلت فقراته نيران العداوة والبغضاء في صدر حسين خان، وعّجلت 

ت إلى سويداء قلبه، وألهبت دفعة من االضطهاد في شيراز، وأسرت صفحة واحدة منه لّب الحّجة ونفذأّول  بانطالق
 يخ طبرسي وأبطال نيريز وزنجان.الشّ   جعان عن قلعةالشّ  محتوياته حماسة المدافعين

 

  لمحّمد شاه ولوحان للّسلطان عبد األّول  هذا الكتاب ذو القدر المجيد واألثر البعيد تاله لوح حضرة الباب 
 "صحيفةالمجيد ونجيب باشا والي بغداد و 
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نّزلت بين مّكة والمدينة إجابة عن أسئلة ميرزا محيط الكرماني، ورسالته إلى شريف مّكة، وكتاب  تيالّ  بين الحرمين"
  طالب فيه بتغيير صيغة األذان و"رسالة الفروع العدلّية"  اّلذي بعة"السّ  وح" على سبعمائة سورة وكتاب "الخصائلالرّ "

حّول في روح وحيد،  التّ  هذا كّل  أحدث اّلذي و"تفسير سورة الكوثر"ترجمها الُماّل محّمد تقي الهراتي إلى الفارسّية،  اّلتي
كتبها في إثبات "الّنبّوة الخاّصة" استجابة لطلب   اّلتي ، ورسالته إصفهانو"تفسير سورة والعصر" بمنزل إمام الجمعة ب

ين الجديد ويبّدد شكوكه، دّ ال يطلب فيه أن يلقاه حّتى يبّين له حقائق اّلذي اني لمحّمد شاهالثّ  منوچهر خان، والّلوح
وألواحه المرسلة من قرية سياه دهان إلى علماء قزوين وللحاج ميرزا آقاسي يسأله عن سبب عدوله المفاجئ عن  

 عزمه. 
 

إاّل أّن الجانب األكبر من اآلثار الفائضة عن فكر حضرة الباب الخصيب كان من نصيب فترة اعتقاله في ماه   
.   دون غيره بهاء هللاسائل، كما يشهد بذلك حضرة الرّ إلى هذه الفترة ما ال يحصى من ورّبما انتمى .  كو وچهريق

مدينة من مدن إيران،  كّل  ين فيالدّ  رجل من رجالكّل  وّجهها حضرة الباب بصفة خاّصة إلى اّلتي سائلالرّ وهي 
واحد منهم بالّتفصيل، كّل  ارتكبها ياّلت رسالة منها األخطاءكّل  وإلى العلماء المقيمين بالّنجف وكربالء، ويحصي في

  يخ حسن الشّ  وفي أثناء اعتقاله تسعة أشهر في قلعة ماه كو أنزل ما ال يقّل عن تسعة تفاسير للقرآن، كما يشهد
فاسير فال يعرف أحد عن مصيرها التّ  هذهأّما .  ما أماله حضرة الباب على كاتب وحيهكّل  استنسخ اّلذي نوزي الزّ 

 صاحبه نفسه على األقّل. يؤّكد هير من بعض الوجوه حسبما الشّ  أحدها يفوق "قّيوم األسماء"، وإن كان  اشيئ  
 

ورة الجديدة وأحكامها،  الدّ  يحتوي على شرائع اّلذي وبين جدران تلك القلعة نّزل "البيان" ذلك الكتاب العظيم 
وهو كتاب ال شبيه له وال .  يظهره هللا" تكتنز معظم إشارات حضرة الباب ومدائحه وتحذيره بشأن "من اّلتي والخزانة

 ة، وهو بابيّ ورة الالدّ  فاضت عن قلم مؤّسس اّلتي ينّيةالدّ  نظير بين الكتب
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ما عدا الواحد   ال  وكّل واحد منها يشتمل على تسعة عشر فص اباب منها واحد  كّل  يتأّلف من تسعة أبواب يسّمى
غي لنا أن نخلط بين هذا الكتاب وبين البيان العربّي األصغر  وال ينب.  األخير فهو يشتمل على عشرة فصول فقط

ى من بني للّنبوءة اإلسالمّية: "فت   اوقد نّزل البيان الفارسي تحقيق  .  واّلذي نّزل في أثناء الفترة نفسها اواألقّل شأن   احجم  
الكثير من آثارحضرة  أصاب اّلذي حريف والّتصحيفالتّ  سيأتي بكتاب جديد وشرع جديد" وقد حفظ من.  هاشم..

حى،  الرّ ة مقام القطب من بابيّ ، وهو يضّم ما يقرب من ثماني آالف آية، وهو يقوم من آالثار الاالباب األقّل شأن  
.   لألجيال القادمة ادائم   اوتكاليف ودستور  ا م  اعليه قبل أن يكون شرائع وأحك للموعود وثناء   اويجب أن يعتبر تمجيد  
الة والّصوم والّزواج والّطالق  الّص  فرضها القرآن بشأن اّلتي دورة العمل بالّشرائع واألحكام وقد أنهى هذا الكتاب

نسخ به نبّي اإلسالم  اّلذي بكّلّيته لرسالة حضرة محّمد بنفس القدر اوالميراث، وفي الوقت نفسه جاء مضمونه مصّدق  
عن ذلك فّسر باقتدار وبراعة معنى  ال  لمسيح، وفضّيد االسّ  من قبله وصايا اإلنجيل، ومع ذلك اعترف بسماوّية دين

جعة  الرّ من مثل الجّنة والّنار والموت والبعث و  مقّدسةابقة الالسّ  وراتالدّ  تواترت في كتب اّلتي بعض االصطالحات
فيما فرض من   –عن عمد– اصارم   اولّما كان هذا الكتاب شديد  .  والميزان والّساعة واليوم اآلخر وما إلى ذلك

ين والّناس من سباتهم الدّ  قّدم والّتطّور فيما أدخله من مبادئ كان الهدف منها أن توقظ رجالالتّ  إلى احكام، داعي  األ
ديدة حلول اليوم  الشّ  هوحي المديد، وتكيل للمنّظمات العتيقة الفاسدة ضربة مباغته قاضية، فقد أعلن في ثنايا موادّ الرّ 

يوم "يصنع ما صنع رسول هللا، ويهدم ما كان قبله كما هدم رسول هللا   (1)نكر" اعي إلى شيءالدّ  المنتظر: "يوم يدعُ 
 .(2) أمر الجاهلّية"

 

 الث من هذا الكتاب فقرةالثّ   ويجب أن نالحظ أّنه قد وردت في الواحد 

 

 .6القرآن الكريم سورة القمر اآلية  ( 1)
 م. 1983طبعة بيروت عام  152لحديث "الّنعماني" في كتاب "الغيبة"، الّصفحة أورد ا ( 2)
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ئحة السم  ى، وذلك إلشارتها الواضحة الالّ آثار حضرة الباب مغز  كّل  جديرة بأن تعّد من أعمق العبارات الواردة في
وهذه الفقرة المشحونة بالّتنّبؤ هي: "طوبى لمن .  سوف يتطابق مع ظهوره في فترة تالية اّلذي الموعود ولتنّبؤها بالّنظام

صّوره   اّلذي ظامالنّ  مع نفس ذلك.  ويشكر رّبه فإّنه يظهر وال مرّد له من عند هللا في البيان" بهاء هللاينظر إلى نظم 
 انفس العبارة في كتابه "األقدس"، مؤّكد   االّظهور الموعود نظامه بعد عشرين سنة مستخدم   ذلك الكتاب طابق صاحب

ظام نفسه  النّ  ومعالم ذلك.  طّورالتّ  دفع بحياة اإلنسان إلى اّلذي أّن نظام العالم قد اضطرب من هذا "الّنظم األعظم"
أثناء مرحلة تالية  –ته وعهدهفي ألواح وصيّ –مختار ، ومبّين تعاليمه البهاء هللاحها مركز ميثاق حضرة وّض  اّلتي هي

 –كوينّي للّدين نفسهالتّ  في هذا العصر–يتعاون اآلن على إقامته  اّلذي ظام نفسه هوالنّ  ين، وأساس ذلكالدّ  من تطّور
ظام نفسه هو  النّ  وبنيان ذلك.  المترامي األطراف البهائيّ أمناء ذلك الميثاق نفسه والممّثلون المنتخبون في المجتمع 

  اّلذي  العالمّية أو بمعنى آخر ملكوت هللا على األرض، ذلك الملكوت ةالبهائيّ يبلغ كماله ببروز الجامعة  اّلذي البنيان
 هبّي لهذا الّظهور المبارك في تمام الوقت. الذّ  العصر ايجب أن يشهده نهائي  

 

لمحّمد شاه، والّلوح يبدأ بحمد هللا  اوتبيان   ال  وكان حضرة الباب ما زال في ماه كو حين كتب أشّد ألواحه تفصي 
على قدسّية صاحبه   ا واضح   اثنّي عشر، وينّبه تنبيه  والّثناء على وحدانّيتة والّصالة والّسالم على المرسلين واألئّمة اإل

اده باآليات ّقة في استشهالدّ  إلى أبعد حدود  احن بها ظهوره، وكان دقيق  شُ  اّلتي وعلى المواهب الفائقة الخارقة
اه اإلدارّية وال سّيما الشّ  لي سلطةولة وممثّ الدّ  في حكمه على بعض رجال اواألحاديث المؤّيدة لدعواه الجريئة، قاسي  

.  كابدها اّلتي لحقت به والمشّقات اّلتي للّشجن في تصويره لإلهانات احسين خان "الخبيث الملعون" كما كان مثير  
في   عّكاءمن سجن  بهاء هللاوّجهه حضرة  اّلذي لطانالسّ  ّية في كثير من الوجوه لوحاريخالتّ  فشابهت هذة الوثيقة

 إلى حاكم واحد.  بهاء هللاين شاه، فجاء أطول خطاب وّجهه حضرة الدّ  ظروف مماثلة إلى ناصر
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عن يسره  ال  وفض . فقد نّزل خالل الفترة نفسها –ّم آثار حضرة الباب االستداللّيةأه–بعة" السّ  كتاب "الّدالئلأّما 
على   ال  ساقها تدلي اّلتي رف عن كثرة وتنّوع البراهينالطّ  ائعة وأصالة آرائه وإفحام استدالله، وبغّض الرّ الملحوظ ودّقته 

كّل   ن يملكون اّلذي بعة السّ  وجهه إلى "**مظاهر الملكّية اّلذي صّحة رسالته فإّن هذا الكتاب جدير بالمالحظة للَّوم 
ّنهم لو  إاتبعوه في عصر سابق، إذ  اّلذي بها مسؤولّية رجال الكنيسة ومسلكهميؤّكد  اّلتي ، وللّطريقةالممالك" في عهده

 من أهل دينهم بال جدال. الّناس آمنوا بصّحة رسالة حضرة محّمد لتابعهم جمهور
 

نزل "لوح نتين الباقيتين من حياته، السّ  وفي أثناء اعتقال حضرة الباب في قلعة چهريق، حيث قضى معظم 
ّنه يوّضح  ألعلم الفراسة، إاّل أّنه فهم فيما بعد  ااألمر باعتباره عرض  أّول  للّدّيان،وهو لوح أسيء فهمه االحروفات" تشريف  

تفصل بين إعالن ظهور حضرة   اّلتي سعة عشرالتّ  سّر "المستغاث" من ناحية، ويلّوح من طرف خفّي إلى األعوام
أظلمتها كّلها قسوة اعتقال حضرة  اّلتي نواتالسّ  وفي خالل تلك.  ناحية أخرى  من بهاء هللاالباب وظهور حضرة 

نزلت بأبطال مازندران ونيريز، أنزل حضرة الباب بعد  اّلتي لحقت به، وأنباء الباليا اّلتي ديدةالشّ  الباب، واإلهانات
لوح طّرز بطراز البيان الجريء يفضح فيه مخازيه، وهو  اّلذي عودته من تبريز مباشرة لوحه للحاج ميرزا آقاسي

جاع فسّلمه هذا إلى الوزير الخسيس، ولقد أّكد  الشّ  ثم أرسل إلى الحّجة.  من اآلثام إاّل أحصاه االمؤّثر، ولم يغادر شيئ  
 صّحة ذلك.  بهاء هللاحضرة 

 

، وإن كانت إلى هذه الفترة من فترات االعتقال في قلعتي ماه كو وچهريق، وهي فترة ال تضارع في خصوبتها 
–شعر حضرة الباب بضرورة ذكرها  اّلتي مريرة في إهاناتها، متزايدة في أحزانها، تكاد تنتمي معظم اإلشارات المكتوبة

يخلف   اّلذي بها إلى صاحب الّظهور امن قبل أن تحّل ساعة بالئه األعظم، مشير   –أو مناجاة ال  و ابتهاأ اتحذير  
 ّنه صاحب ظهور مستقّل،إنذ البداية طبيعة رسالته المزدوجة، أي م اولّما كان مدرك  .  اظهوره وشيك  



 50 

فاسير والمناجاة والّشرائع التّ  خم من الّض  بظهور أعظم من ظهوره في آن واحد، فإّنه لم يقتنع بذلك العدد  مبّشرو 
ل رأى أّنه ال بّد فاضت عن قلمه بال توّقف وال انقطاع فحسب ب اّلتي سائل والمواعظ والخطبالرّ واألحكام واألبحاث و 

بشأن من وصف مجيئه بأّنه ثمرة دورته  اله اليوم من أن يشفع الميثاق األكبر بميثاق أصغر يؤخذ من أتباعه جميع  
بّيين والمرسلين  النّ  له على لسانأّول  ال اّلذياألّول  أبرمه هللا منذ اّلذي ّن الميثاق األكبرإهائّي، حيث النّ  وهدفها
نعم إّن هذا الميثاق .  في آثارهيؤّكد ، كما ال  ي آدم كاّفة بشأن الّظهور الجديد قد تحّقق فع، وأخذه من بناجميع  

 في صور شّتى، وعلى درجات متفاوتة من اوكان قائم  .  دين سابق بال تمييز وال استثناءكّل  األصغر كان سمة
وءات الباطنة واالستعارات المبهمة واألحاديث غير بالنّ  في أصداف ابأستار العبارات، مكنون   امغّلف   اأكيد وكان دائم  التّ 

ة قّدر له أن يبرم بابيّ ورة الالدّ  إاّل أّن هذا الميثاق في.  مقّدسةالموثوق بها، وفي اآليات المنتثرة المتشابهة من الكتب ال
ن اّلذي لى خالف األنبياءوع.  غم من أّنه لم ينفرد بوثيقة قائمة برأسهاالرّ ّك بالشّ  في لغة واضحة الئحة ال يرقى إليها

ة  أفرد لميثاقه المحّدد بوضوح رسالة خاّص  اّلذي بهاء هللاسبقوه واّلذين اكتنف الغموض مواثيقهم، وعلى خالف حضرة 
حصى عّد وال يُ ما ال يُ  –البيان الفارسيّ –أن ينثر في ثنايا كتاب شريعته  به أسماها "كتاب عهدي" اختار حضرة الباب

في هذة اآليات يحّدد  .  كّ الشّ  بما ال يقبل اوقاطع   اعن عمد والكثير منها كان واضح   اكان غامض  من اآليات، بعضها 
طبيعته الفائقة ويخّصه بالقوى واالمتيازات يؤّكد على محامده ونعوته، و  يحضرة الباب تاريخ الّظهور الموعود، ويثن

أشار إلى   بهاء هللاحّتى أّن حضرة .  عتراف بهفي سبيل اال حاجز يمكن أن يقوم عقبة  كّل  غير المحدوده ويزيل
"*ما قّصر في نصحة أهل البيان وتبليغه إّياهم، لم يحدث في أّي عصر وال   حضرة الباب في "كتاب بديع" بقوله: 

 فصيل والّتصريح".التّ  ابق الّظهور الاّلحق بمثل هذاالسّ  عهد أن ذكر الّظهور
 

وأّكد آلخرين مشافهة أّنهم .  ه بصبر وأناة لتلّقي الّظهور الوشيكوقد عني حضرة الباب بإعداد بعض أصحاب 
 وتنّبأ.  سوف يحيون حّتى يروا يومه
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وهو تابع آخر من  –لوجه، ولسّياح  ابأّنه سوف يلقى الموعود المحبوب وجه   –أحد حروف الحيّ –باقر  صراحة للُمالّ 
في هذه  اله أّن هناك سر   اين فقد وّجهه حضرة الباب لطهران مؤّكد  الُماّل حسأّما .  ال  مماث اشفهي   اأّكد تأكيد   –أتباعه

بأّنه  –يوم فارقه الفراق األخير–وس فقد وعده حضرة الباب القدّ أّما المدينة ال يضارعه نور الحجاز وال نور شيراز، 
 –قت أن كان بماه كوو –ي نوز الزّ   سوف يفوز بمحضر من هو المطلوب الوحيد لتقديسهم ومحّبتهم، وأعلن للّشيخ حسن

الث المؤمن بمن يظهره هللا" الثّ  ّيان أنعم بلقب "الحرفالدّ  أّنه سوف يشاهد في كربالء طلعة الحسين الموعود، وعلى
 يبلغ بدورته الكمال وأعلن له اقتراب مقدمه. اّلذي  بينما كشف لعظيم في كتاب "الّشؤون الخمسة" عن اسم ذلك 

 

ذلك ألّن إشارته للموعود بلغت .  لتعاليمه اأو مبّين   اوامتنع أن يختار مفّسر   اال نائب  لم يعّين حضرة الباب خليفة و  
.   لها أن تبلغ من قصر المّدة بحيث لم تكن هناك ضرورة لهذا وال لذاك امن الوضوح والّشفافّية، ودورته كان مقّدر  

ومؤمن آخر  بهاء هللاّنه أخذ بنصيحة حضرة هو أ –"في "مقالة سائح عبد البهاءلشهادة حضرة  اطبق  –وكّل ما فعله 
من أن يرتقي  بهاء هللايتمّكن حضرة حّتى وذلك .  لظهور الموعود اانتظار   اصوري   امن أتباعه، وعّين ميرزا يحيى رأس  

 سبّي.النّ  من األمن  باألمر العزيز على قلبه في جوّ 
 

ان من أّوله إلى آخره مكمن جميع صفاته وخزانة أّن "*البييؤّكد يشير حضرة الباب في البيان إلى الموعود ف 
 ال  "*إن فزت بظهوره وأطعته فقد كشفت عن ثمرة البيان وإاّل فأنت لست أه ناره ونوره" وفي موضع آخر يصّرح بقوله: 

فتضّيعوا  "يا أهل البيان ال تفعلوا ما فعل أهل الفرقان  فيقول:  اللّذكر عند هللا" وفي الكتاب نفسه يحّذر أتباعه جميع  
وهذا  .  "*ال يمنعكم البيان وما نّزل فيه عن جوهر الوجود ومالك الغيب والّشهود" وإنذاره القاطع: .  ثمرات ليلكم"

مانية عشر الثّ  "إّياك إّياك يوم ظهوره أن تحتجب بالواحد البيانّية ]أي حرف الحيّ  وّجهه لوحيد:  اّلذي تحذيره الخطير
 وحضرة الباب[
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فإّن مثل نقطة البيان  .  شيء في البيان! فلتعرفّن حّد أنفسكمكّل  "أن يا ومّرة أخرى: .  حد خلق عنده"فإّن ذلك الوا
 ".موات واألرضالسّ  وإّنني أنا بذلك ألفتخرّن على من في ملكوت.  شيءكّل  يؤمن بمن يظهره هللا قبل

 
سع أنتم  التّ  خير تدركون"، "في سنة كّل  مسع أنتالتّ  "وفي سنة  وإلى تاريخ مجيء الّظهور الموعود أشار بقوله:  

أّول  "من  بقوله: اتخصيص   دّ أش اوبّين بيان  .  [ أمر ستعلمون"68ومّرة أخرى "فإّن لكم بعد حين ].  بلقاء رّبكم ترزقون"
ثم   اطفة إلى ما كسوناه لحم  النّ  ما قد رأيت منكّل  ذلك األمر إلى قبل أن يكمل تسع كينونات الخلق لم تظهر، وإنّ 

"اصبر حّتى يقضي عن البيان   وقال لعظيم: .  تشهد خلق اآلخر، هنالك قل فتبارك هللا أحسن الخالقين"حّتى اصبر 
 اسعة عشرة بقوله: التّ  نةالسّ  وفي فقرة من الفقرات المرموقة أشار إلى.  قل فتبارك هللا أحسن المبدعين" اتسعة فإذ  

 "*يظهر مالك يوم بل إّنه قّرر ذلك في وضوح أكثر حين قال: .  ["19] الّظهور إلى عدد الواحد إ"*راقبوا من مبد
عن الموعود اقتراب  الّناس ومن شّدة لهفه على أاّل يصدّ .  هـ[" 1280مانين ]الثّ  [ وابتداء19ين في نهاية الواحد ]الدّ 

 اجدين". سّ ال العابدين وأّولأّول  "*لو ظهر في هذه الّلحظة لكنت الّظهور الموعود بسرعة قال: 
 

"وقد كتبت جوهرة في ذكره، وهو أّنه ال يستشار بإشارتي وال بما ذكر  ى بمحامد الّظهور المنتظر بقوله: نّ ويتغ 
"*إّن نطفة الّظهور القادم   له مغزاه حين يقول:  اكيد  تأيؤّكد و .  عبد قد آمنت به وبآياته"أّول  في البيان" و"إّنني أنا

  ا كيد  أتيؤّكد وحين .  "جميع البيان ورقة من أوراق جّنته" وحين يقول: .  هل البيان"كانت وستكون أقوى من جميع أ 
"*إّنك لو تلوت آية واحدة من آيات من يظهره هللا لكان ذلك أفضل من أن تحفظ البيان كّله عن ظهر   فيقول:  ال  مماث

طفة وآخر  النّ  "*البيان اليوم في مقام.  نجيك"قلب ألّن تلك اآلية الواحدة تنجيك في ذلك اليوم، ولكّن البيان كّله لن ي
ما رفع في  كّل  "فإنّ .  "**مجد البيان وجالله مستمّد مّمن يظهره هللا" .  ظهور من يظهره هللا"أّول  كمال للبيان عند

 البيان كخاتم في يدي، وإّنني أنا خاتم في يدّي من يظهره
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آخر من حروف   اوحرف   اوهو يجيب وحيد  .  إنه لهو المهيمن المتعال" هللا جّل ذكره يقّلب كيف يشاء لما يشاء بما يشاء
 اوحيد   اوأضاف مخاطب  .  ليل أن يدّل عليه"الدّ  ويستحيي.  "يستحيي اليقين أن يوقن فيه.. الحّي عن الموعود فيقول: 

صارى مّمن  النّ  من ا أحد  ولو علمت أّن .  : "لو أيقنت بأّنك يوم ظهوره ال تؤمن به ألرفعت عنك حكم اإليمان..اأيض  
 .»لم يؤمن بي آمن به لجعلته قّرة عيناي

 
يقول فيها: "فاشهد علّي بأّني بذلك الكتاب قد أخذت عهد والية من  اّلتي إليك هذه المناجاة المؤّثرة اوأخير   

ذه شهادة وكفى بك وبمن آمن بآياتك علّي شهداء، وإّنك أنت حسبي" وه.  شيء قبل عهد واليتيكّل  تظهرّنه عن
ما على كّل  وإن يؤمنّن به يوم ظهوره.  أخرى فائضة من قلمه قال: "إّني ما قّصرت عن نصحي ذلك الخلق..

شيء لذلك كّل  وإّني قد رّبيت.  وإاّل يحزن فؤادي.  قد بلغوا إلى ذروة وجودهم..كّل  يسّر كينونتي حيث ااألرض فإذ  
 فكيف يحتجب أحد؟".

 
الث األخيرة الحافلة باألحداث من والية حضرة الباب لم الثّ  نواتالسّ  الفة كيف أنّ السّ  فحاتالّص  الحظنا في 

لم يسبق له مثيل من آثاره الملهمة، بما في ذلك  افحسب بل وشهدت كذلك فيض   اوعلني   اتشهد إعالن رسالته رسمي  
لقدوم الّظهور األقوى من ظهوره بما ال  ريقالطّ  دإنزال شرائع دورته وإبرام الميثاق األصغر ليحمي وحدة أتباعه ويمهّ 

اعترف أصحابه باستقالل  –األولى من اعتقاله في قلعه چهريق ّياموهي األ–وفي غضون الفترة نفسها .  يقبل المقارنة
ورة شرائعها في إحدى القالع القائمة على جبال آذربيجان  الدّ  أنزل مؤّسس.  دينه الجديد وأّكدوه عالنية وبال تحّفظ

 هول على حدود مازندران.السّ  ينعقد في إحدى اورة نفسها يفتتحون في نفس الوقت مؤتمر  الدّ  ا كان أتباعبينم
 

الموّجهة   قّوةعلى صلة وثيقة بحضرة الباب عن طريق المراسلة المستمّرة، وكان ال بهاء هللاولّما كان حضرة  
 يقوم بها اّلتي للمناشط المتعّددة
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وكان القّدوس  .  س المؤتمر ووّجه أعماله وأشرف عليها بصورة مستترة ولّكنها فاعلةئِ زمالؤه من األصحاب، فقد ر 
اهرة المشتعلة  الطّ  تدلي بها اّلتي يعتبر قطب الجانب المحافظ في المؤتمر وكان يعارض في الّظاهر اآلراء المتطّرفة

مثل هذا   الهلع والفزع الّلذين يثيرهما حتم  وذلك متابعة منه لخّطة محكمة سبق تدبيرها وأريد بها تخفيف حّدة ا ،حماسة
وكان الغرض األساسّي من هذا االجتماع تطبيق شريعة البيان باالنفصال الكامل المفاجئ العنيف عن  .  المؤتمر

الغرض الفرعّي من المؤتمر فكان بحث وسائل تحرير أّما .  الماضي كّله بنظامه وتعّصبه المذهبّي وتقاليده وشعائره
 ااني فكان مقضي  الثّ  الغرضأّما بصورة باهرة، األّول  اب من اعتقاله القاسي في چهريق، ولقد تحّقق الغرضحضرة الب

 عليه بالفشل منذ البداية. 
 

ثالثة بساتين  بهاء هللا حدي والبعيد األثر قرية بدشت حيث استأجر حضرة التّ  وكان مرسح هذا اإلعالن البالغ  
واستضاف األصحاب الواحد  .  ها للقّدوس وآخر للّطاهرة، واحتفظ لنفسه بالّثالثمن افي محيط بهيج، خّصص بستان  

االثنين  ّياميوم من األكّل  يوم اجتمعوا فيه إلى يوم تفّرقوا، وفيأّول  ن اجتمعوا من األقاليم المختلفة من اّلذي والّثمانين
 ا جديد   امؤمن خلع اسم  كّل  لمؤمنين المجتمعين، وعلىيرّتل أمام ا اأقامها في تلك القرية كان ينّزل لوح   اّلتي والعشرين

وأنعم على الحرف  .  هو فقد تلّقب "بالبهاء" منذ ذلك الحينأّما دون أن يكشف له عن شخصّيه من أنعم عليه به، 
بعد  بهذه األسماء وّجه إليهم حضرة الباب.  وس" وعلى قّرة العين بلقب "الّطاهرة"األخير من حروف الحّي باسم "القدّ 

 ازلة لكّل واحد منهم.النّ  ذلك األلواح
 

أدار دّفة األمور في هذه القّصة الباقية بثبات ودون خطأ وعلى غير توّقع وال  اّلذي هو بهاء هللاوكان حضرة  
  مته لز أ ففي ذات يوم ألّمت به وعكة .  هائّية المثيرةالنّ  بلغ باالجتماع قّمته اّلذي هو بهاء هللاانتظار، وكان حضرة 

وظهرت فجأة  –هراءالزّ  اصع للعّفة وتجّسد طهارة فاطمةالّنبيل النّ  مزالرّ كانت تعّد  اّلتي–اهرة الطّ  الفراش، فدخلت عليه
 أمام األصحاب المجتمعين
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  ارّي األستار المغّلفة لقداسة النّ  وس الفزع المغتاظ، وهتكت ببيانهاوجلست عن يمين القدّ .  سافرة في كامل زينتها
، لحظتها بدت اخاطف   ا وكان األثر صاعق  .  ورة الجديدة وأعلنت افتتاحهاالدّ  اإلسالمّية، ونفخت في صور  كاليفالتّ 

ظر إلى ظّلها  النّ  اصعة المبّجلة بصورة تجعل مجّردالنّ  اهرةالطّ  اعرين بالخزي والعار أّنها، وهيالشّ  اظرينالنّ  لعين
.  ترمز إليها اّلتي لعة الخالدةالطّ  اعتنقته، وشّوهت اّلذي  ينالدّ  غتفر، قد جلبت العار على نفسها، وأخزتكبيرة ال تُ 

أخذ منه   اّلذي يصفهانعبد الخالق اإلأّما .  عب والغضب والحيرة وشّلت تفكيرهمالرّ هنالك اكتسحت أرواحهم مشاعر 
 قليل من األصحاب عن  وارتدّ .  مالدّ  يلّطخه ال  من وجهها منفع رّ مأخذ فقد مّزق عنقه بيديه وف كّل  الهلع واالضطراب

  –وقلبه يخفق بشّدة–ّلمون، وال بّد أن بعضهم تذّكر وال يتك ادينهم ووّلوا األدبار، وجمد آخرون أمامها ال يبدون حراك  
أسكته   اّلذي القّدوسأّما .  راط يوم القيامةالّص  هراء سافرة وهي تعبرالزّ  ذلك الحديث اإلسالمّي عن ظهور فاطمة

 صدف أّنه كان يحمله في يده آنذاك.  اّلذي د بدا أّنه يتحّين الفرصة ليضرب عنقها بالّسيفالهياج والغضب، فق
 

  اعجيب   احار   ابليغ   اوانطلقت ترتجل بيان  .  وسعادة ااهرة ثابتة الجنان غير هّيابة وال وجلة تتهّلل بشر  الطّ  نهضت 
ينطق بها  اّلتي "إّني أنا الكلمة وختمته بقولها الجريء:  أشبه ما يكون ببيان القرآن وّجهته للبقّية الباقية من المؤتمر

واحد منهم أخاه ويحتفلوا بهذه المناسبة كّل  يفّر منها نقباء األرض ونجباؤها" ثم دعتهم إلى أن يحتضن اّلتيالقائم و 
 العظيمة.

 
تلت هذا   اّلتي ّيامدت األوشه (2) ووقعت "الواقعة" (1) المذكور في القرآن "ورالّص  نفخ في"في ذلك اليوم الباقي  

 ن كانوا حّتى آنذاك مناّلذي االنفصال المثير عن طقوس اإلسالم وتقاليده العريقة ثورة حقيقّية في نظر هؤالء

 

، 68، سورة الّزمر اآلية 51، سورة يس اآلية 101، سورة المؤمنين اآلية 102، سورة طه اآلية 73القرآن الكريم، سورة األنعام اآلية  ( 1)
 . 13، سورة الحاّقة اآلية 20سورة ق اآلية 

 .15، سورة الحاّقة اآلية 1ورة الواقعة اآلية القرآن الكريم، س ( 2)
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وبرغم اضطراب المؤتمر من مبتداه إلى منتهاه، .  المستمسكين بشريعة حضرة محّمد في عاداتهم ومناسكهم وعباداتهم
رفض أن يواجه تعطيل تكاليف اإلسالم وشريعته فقد تحّقق هدف المؤتمر بصورة كاملة  اّلذي  ل فر القليالنّ  وارتداد هذا 

رسالته للُماّل حسين في غرفته الخاّصة بمنزله في   بابيّ قبل أربع سنوات فقط أعلن صاحب الّظهور المن .  رائعة
لي على كاتب وحية أحكام دورته  كان يم –وبين جدران قلعة ماه كو–بعد ثالث سنوات من ذلك اإلعالن شيراز، و 

بهاء وبعد مضّي عام وجد أتباع حضرة الباب أنفسهم في قرية بدشت منضوين تحت لواء حضرة .  األساسّية الممّيزة
رائع اإلسالمّية المنزلة في القرآن  الشّ  كان بدوره أحد أصحاب حضرة الباب يعلنون عن نهاية تطبيق اّلذي هللا

عن أعمال   –وهو مازال في سجنه–ك مباشرة كان حضرة الباب يدافع وبعد ذل.  لعتيقظام االنّ  ويحّطمون قيود
  ائفة الطّ  ال تحّفظ فيه أمام ولّي العهد وأقطاب  ارسمي   ا قاطع   اأصحابه بتأكيد على دعواه من أّنه هو القائم الموعود تأكيد  

 ين المجتمعين في عاصمة آذربيجان.الدّ  يخّية وأكابر رجالالشّ 
 

  ا ور ايذان  الّص  فخ فيحّتى نُ  بابيّ يمِض سوى أربع سنوات قصار وشيء طفيف على ميالد الّظهور الولم  
ّحول العظيم في  التّ  ولم يكن هناك من األّبهة واالحتفال ما يمّيز هذا.  ورة الجديدةالدّ  ورة العتيقة وافتتاحالدّ  بانتهاء

حّرر الكامل المثير المفاجئ من القوى  التّ  يتناسب مع هذا المتواضع لم يكن هينّي، كما أن مرسحالدّ  تاريخ العالم
الجيش الجّرار فلم يزد فرسانه عن امرأة أّما .  ينالدّ  عّصب والّتقليد والجهل وسيطرة رجالالتّ  المظلمة الغاشمة؛ قوى 

  قّوة من ال ا مجّرد   ال  عز أ  ايهاجمونها، كان جيش   اّلتي بقاتالطّ  ن انخرطوا في سلكه من نفساّلذي جال الرّ واحدة وحفنة من 
الميدان فقرية صغيرة في سهل أّما قائد الجيش نفسه فغائب أسير في قبضة أعدائه، و أّما والّثروة والجاه إاّل فيما ندر، 

ورة، ال بل إّن الدّ  ور فكانت امرأة وحيدة هي أنبل بنات جنسها في تلكالّص  افخ فيالنّ أّما بدشت على حدود مازندران، و 
لشريعة  اصاحتها هي أجراس الموت تقرع تشييع   اّلتي  يحةالّص  ين اّتهموها باإللحاد، وكانتالدّ  ها فيبعض إخوان

 .اقضت بالغة من العمر اثني عشر قرن  
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فّكك التّ  عملّية بتأسيس شريعة دورة أخرى، فأسرعت  اأخرى إيذان   ور مّرة  الّص  فخ فيوبعد عشرين سنة أخرى نُ 
نشاطها من  عملّيةبلغت من العمر أرذله، وجمعت ال  اّلتي ماوّيةالسّ  لحّظ العابر للّشريعةواالنحالل هذه تتضافر مع ا

يعّية الشّ  في إيران اا، وأفضت إلى هجره تلقائي  في تركيّ  رعيّ الشّ  جديد في فترة متأّخرة، فأسرعت بإلغاء القضاء
ّني  السّ  رعيّ الشّ  ن في الكتاب األقدس عن القضاءظام المبيّ النّ  األخيرة عن انفصال  ّياممسؤولة في األ عملّيةوأصبحت ال

أن تبلغ   عملّيةومن المقّدر لهذه ال.  نفسها مقّدسةظام في األرض الالنّ  ريق لالعتراف بذلكالطّ  في مصر، كما مّهدت
على   جهاوتتوي بهاء هللاول اإلسالمّية بالّصبغة العلمانّية، وبجعل جميع األمم تعترف بشريعة حضرة الدّ  غايتها بصبغ

 قلوب شعوب العالم اإلسالمي.
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 الثالثّ  الفصل
 

 الفتن في مازندران ونيريز وزنجان
 

خّلدت أعمال مؤتمر بدشت اعتقال حضرة الباب في ركن قصّي من آذربيجان، ومّيزته تطّورات ملحوظة بارزة   
وقد قّدر لهذا االعتقال أن  .  ده، وتنزيل أحكام دورته وشرائعها، وإبرام ميثاقه وعهمثل إعالن دعوته على المألمن 

ذلك ألّن هذا  .  واءالسّ  نتج عن أعمال أصحابه وأعمال أعدائه على  اّلذي ديد الشّ  بفضل الهياج ايكتسب مغزى جديد  
حدث وسنوات االعتقال تقترب من نهايتها، واّلذي انتهى باستشهاده، تطّلب من أتباعه بطولة وبسالة،   اّلذي الهياج

والواقع أّن تلك الفترة القصيرة .  الث األولى من واليتهالثّ  نواتالسّ  وعداوة لم يكن لهما مثيل في ومن أعدائه قسوة
 .ةالبهائيّ ورة الدّ   الهائجة المائجة رغم قصرها، يمكن أن تعتبر بحّق أعنف وأفظع فترة في عصر البطولة المجيد من

 
تكّون أعلى قّمة لظهوره،  اّلتيفي ماه كو وچهريق و  ذلك ألّن األحداث الجّبارة المّتصلة باعتقال حضرة الباب 

ه، ونيران البغضاء والعداوة في قلوب أعدائه  أحّبائلم يكن لها إاّل نتيجة واحدة، وهي أن تلهب نار الحماسة في صدور 
لحاج  أشعله حسين خان أو حّتى ا  اّلذي من ذلك افأوشك أن ينطلق اضطهاد أخبث وأبشع وأحكم تدبير  .  جديدة قّوةب

  اّلتي  ال يمكن أن تقارن بدفعات الحماسة اّلتي  ميرزا آقاسي، وأن يصحبه ما يتكافأ معه من مظاهر البطولة والبسالة
ين من  الدّ  نعم قد قّدر لهذه الفترة الهائجة المائجة المتالطمة أن تحرم.  إصفهانين في شيراز أو في الدّ  رّحبت بميالد

أن تبلغ قّمتها بقتل مؤّسسه، وأن تتلوها هذه المّرة إبادة تكاد تكون كاملة ألعوانه  ممّثليه األوائل في تعاقب سريع، و 
   لهّيةالبارزين ما عدا فرد واحد وّكلت إليه العناية اإل
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 تأتي من بعده. اّلتي ورةالدّ  ين في أحلك ساعاته من الفناء، وأن يفتتحالدّ  مزدوجة وهي أن ينقذ مهّمةالفّياضة 

 
برة المتحّدية، أمام  النّ  ة الباب لمقام القائم الموعود وسلطانه في تلك الّظروف المثيرة وبتلكإّن اّدعاء حضر  
 احقيقي  ا م  اناسفة أهالت رك قّوةيعة المجتمعين وهم على ما هم عليه من البأس والحسد والفزع والعداء، كان الشّ  أقطاب

بين ظهرانيهم، ورفعت من حرارة الحماسة في صدور أتباع ن ولد اّلذي ين وعلىالدّ  من الباليا والكوارث انهارت على
كانت تصلهم   اّلتي وزادت من نشاطهم آنذاك فيوضات قلمه .  ن أثار غيظهم اعتقال قائدهماّلذي حضرة الباب المشّتتين
والمساجد   في طول البالد وعرضها، في األسواق امستفيض   احامي   ال  كما أثار هذا االّدعاء جد.  من معتقله بال انقطاع

اعة  السّ  في هذه.  اأشطار   الّناس شطرت اّلتي والمدارس واألماكن العاّمة األخرى، فساعد على تعميق شّقة الخالف
فكير التّ  طحيّ السّ  الحاج ميرزا آقاسيأّما الحرجة الخطيرة كان محّمد شاه يتهالك إعياء  تحت وطأة علله وأمراضه، 

يل إلى ة يمبازدياد مسؤولّياته الجسام، فتار نذاك، فقد كان ترّدده وتذبذبه وعجزه يزداد ولة آالدّ  شؤون كّل  إليه لتآ واّلذي
ة أخرى فيعمى في غمرة أحالمه  صّوف تار التّ  ة ينتقد عدوانهم ويشّكك في أحكامهم، ويغرق فياألخذ بقرار العلماء وتار 

 يجابهه. اّلذي   وذهوله عن خطورة الموقف
 

ينّي، فانطلق رجاله بنشاط خبيث يصّبون الّلعنات من  الدّ  ظامالنّ  اإلدارة جّرأتهذه الحالة الفاضحة من سوء  
منابرهم، ويحّرضون الجماهير الجاهلة المؤمنة بالخرافات على أن يحاربوا أتباع العقيدة البغيضة، وأن يستحّلوا  

"*ماذا نقول في العالمات  : وكانوا يصيحون أمام الجموع الغفيرة قائلين.  أعراضهم وأموالهم ويستبيحوا أبناءهم
غرى والغيبة الكبرى؟ ماذا نقول في مدينتّي جابلقا الّص  تعلن مجيء القائم؟ ماذا نقول في الغيبة اّلتي واألشراط

حيحة المنسوبة البن مهزيار؟ وأين الّص  وجابلسا؟ وكيف نفّسر أقوال حسين ابن روح؟ وبأّي تفسير نفّسر األحاديث
 بون  ن يجو اّلذي رجال الغيب
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  وجه األرض في أسبوع؟ وماذا نقول فيما سوف يقوم به القائم عند ظهوره من فتح المشارق والمغارب؟ وأين المسيح 
"*أنتجاهل ما ال يعّد وال   يركبه؟ وماذا في سفيان ودولته؟" وكانوا يحتّجون صائحين:  اّلذي ّجال األعور وحمارهالدّ 

 تجّرأ وأطّل برأسه في أرضنا؟".  اّلذي بالحديد والّنار ذلك اإللحاد والكفر حيحة أم نخمدالّص  تنايحصى من أحاديث أئمّ 
 

ين المظلوم الحكماء المثّقفون إلى االقتداء الدّ  شهير والّتنديد واالحتجاج والوعيد عمد أتباعالتّ  هذاكّل  أمام 
منطقها، وتفاسير كاملة في شواهدها  فكتبوا دون ترّدد رساالت دقيقة في كتابتها، ودراسات مقنعة في بحثها و .  بموالهم
مان، وفّسروا ببراعة الزّ  فصيحة متينة متساندة أّكدوا فيها إيمانهم بنبّوة رسول هللا وشرعّية األئّمة ووالية صاحب اوردود  

 اعزيز  وت.  مقّدسةبّوات الواردة في الكتب اإلسالمّية الالنّ  ما غمض من األحاديث وما تشابه من اآليات وما ُأْبِهَم من
مّجده أعداؤهم رغم هزيمته وانكساره  اّلذي لكفاحهم شهدوا بوداعة اإلمام الحسين رغم بؤسه الّظاهرّي، ذلك اإلمام

 مز الفريد لنصر هللا وقهره وسلطانه.الرّ ائع و الرّ جسيد التّ  واستشهاده المرّوع باعتباره
 

ى أقصاها، واّتسع بصورة مخيفة حين استسلم  عّم البالد من أقصاها إل  اّلذي استفحل خطب هذا الجدل العنيف 
ليط، الحاج ميرزا آقاسي، فصودرت السّ  وأسرع موته بسقوط صدره األعظم المقّرب.  محّمد شاه لعّلته آخر األمر

ين ميرزا الدّ  واعتلى العرش ناصر.  رد من العاصمة فالذ بكربالءاكتنزها ولحقه الخزي والعار، وطُ  اّلتي ائلةالطّ  أمواله
وسرعان ما أصدر قراره،  .  ظام ميرزا تقي خان العنيد القاسيالنّ  فترك أزّمة األمور ألمير.  او ابن سبعة عشر عام  وه

فأخذ  .  قّوةن ال حول لهم وال اّلذي ينبابيّ ارم بالالّص  من زمالئه الوزراء، بإنزال العقاب العاجل  ا دون أن يستشير أحد  
ين المحّرم، ويتنافسون ويتبارون الدّ  في نطاق نفوذه يالحقون أتباعكّل  األقاليمكّل  ولة فيالدّ  ؤساء وموّظفوالرّ الحّكام و 

ين، وشّوقتهم األطماع والهبات الدّ  شّنها رجال اّلتي في صّب الباليا عليهم وخاّصة بعد أن شّجعتهم الحملة العنيفة
 .   المالّية
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ّدر لها أن تنتهي لطتان المدنّية والّدينّية، وهي حملة قُ السّ  د فيهاين تشّن عليه حملة منّظمة تّتحالدّ  وألّول مّرة في تاريخ
ين  الدّ  قامت الحكومة ورجال.  في سياه چال بطهران ثّم نفيه إلى العراق بهاء هللاعاناها حضرة  اّلتي بتلك الفظائع

منعزلة سقط أفراد الجامعة  واحي البعيدة الالنّ  وفي .  والّشعب قومة رجل واحد يهاجمون عدّوهم المشترك ليقضوا عليه
ترّكزت فيها أعداد كبيرة فقد  اّلتي واحيالنّ أّما و .  المضطهدة المشّتتين صرعى تحت سيوف األعداء بال شفقة وال رحمة

  اّتخذوا للّدفاع عن أنفسهم تدابير أساء فهمها العدّو الماكر المخادع فساعدت بدورها على ازدياد اشتعال عداوة 
وفي  .  ا، وزنجان غرب  ا، ونيريز جنوب  ايخ طبرسي شرق  الشّ  ففي.  من هجمات المعتدين الّظالمينلطات، وضاعفت السّ 

فدّللت في  .  العاصمة نفسها قامت المذابح والفتن والمظاهرات والمناوشات والحصار والغدر والخيانة على قدم وساق
غطرس رغم انحطاطه، وجّللت صفحات  عب المتالشّ  هّبت، وفضحت إفالس اّلتي تعاقب سريع على شّدة العاصفة 

 تاريخه بالّسواد. 
 

لبسها مواله وأرسلها إليه، ورفع   اّلتي وقد أطاع الُماّل حسين الباسل أمر حضرة الباب، فلبس العمامة الخضراء 
ى رأس يشير رفعها، كما قال محّمد رسول هللا، إلى قدوم خليفة هللا في األرض، وركب حصانه عل اّلتي وداءالسّ  ايةالرّ 

 اوكانت بسالته نذير  .  مائتين واثنين من زمالئه األصحاب ليالقي القّدوس في الجزيرة الخضراء ويمّد له يد المعونة
وكان مشهد الجانب  .  اضال ما ال يقّل عن أحد عشر شهر  النّ  واستمرّ .  ابصدام تجاوب صداه في أرجاء البالد جميع  

وانضّم إلى شهدائه ما ال يقّل عن نصف  .  ه زهرة أصحاب حضرة البابوكان أبطال.  األعظم منه غابة مازندران
  اّلتي  الموّجهة قّوةالأّما .  واليالتّ  حروف الحّي بمن فيهم القّدوس والُماّل حسين وهما آخر وأّول حروف الحّي على 

  بب في هذا السّ  وكان.  بهاء هللافاضت عن تدبير حضرة  اّلتي راع من وراء ستار فلم تكن غير تلكالّص  ساندت
 ، وعزمهماالئق   اافر على أن يعلنوا بشجاعة مجيء هذا العصر إعالن  السّ  راع تصميم مطالع أنوار العصر الجديدالّص 

 ابت األكيد على أن يدافعوا عن أنفسهم ضّد هجمات الثّ 
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للّشّك، ما يمكن  ال  ما ال يدع مجاراع، بالّص  المغيرين الّلئام الجهالء إذا فشل اإلقناع بالحّجة والبرهان، ولقد بّين ذلك 
كارى بخمر  السّ  الميذ العّزل غير المدّربين،التّ  الثمائة وثالثة عشر منالثّ  حّرك حفنة ال تتجاوز اّلذي للّروح الغاّلب

هللا، المنقطعين لتلّقي الِعلم في المدارس واألروقة أن يفعله إذا هم قاموا يدافعون عن أنفسهم ضّد جيش جّرار حسن 
ماء الملكّية، وتؤازره  الدّ  ين، ويقوده أمير تجري في عروقهالدّ  عب، ويباركه رجالالشّ  عداد والعّدة تناصره جماهيراإل

يقّدمها له الوزير المقتدر، ثّم تمّخض  اّلتي  ائبةالّص  للّنصائح  ااه وحماسته، ويعمل طبق  الشّ  ولة، ويتمّتع برضاءالدّ  موارد
تهت بطقوس وثنّية دموّية جهّنمية َتِصُم مرتكبيها بالعار األبدّي وتحيط ضحاياها راع عن خديعة خسيسة انالّص  ذلك

 تزدهر في فترة تالية بزهرات المؤّسسات اإلدارّية العالمّية، تؤتي ثمرتها اّلتي  بهاالت من المجد الخالد، وتنبت البذور 
 رة األرضّية بأسرها.هبّية في تمام الوقت على هيئة نظام يخّلص العالم كّله ويحتضن الكالذّ 
 

رورّي في شيء أن نسرد تلك القّصة المحزنة ولو باختصار، رغم أهّميتها البالغة ورغم ما عانته  الّض  وليس من 
للغاية المرجّوة من  اوإّنما يكفي تحقيق  .  واة والمؤّرخينالرّ من تشويه لحقيقتها وقلب ألوضاعها على أيدي األعداء من 

ظرة عاجلة على مالمحها البارزة، نالحظ ونحن نسترجع أحداث هذه المأساة العظيمة، ثبات فحات أن نلقي نالّص  هذه
خّسة أعدائهم وجبنهم وفوضاهم  –على خّط مستقيم–تنظيمهم وبراعتهم، مّما يناقض  أبطالها وشجاعتهم وحسن

ئيسّيين وهو الُماّل حسين قلب لرّ اتحّلى به أحد ممّثليها  اّلذي الّنبيل فسالنّ  بر الجميل وضبطالّص  وتذبذبهم، نشاهد
ابتين األبرياء على أيدي الجماهير الثّ  أبى أن يستّل سيفه من غمده إاّل بعد أن ُقِتَل سبعة من زمالئه اّلذي األسد

  ترّبصت بهم على بعد فرسخ من بارفروش لتقطع عليهم  اّلتي نديدالتّ  اخطة المنّددة بهم أشدّ السّ  المسّلحة الغاضبة 
اسخ حين صّمم على االستمرار في تأدية األذان، وهم محاصرون  الرّ ويملؤنا اإلعجاب بإيمان الُماّل حسين  . ريقالطّ 

ن صعدوا سطح الخان ليؤّدوه قتلوا برصاص العدّو على الفور  اّلذي في خان سبزه ميدان، رغم أّن ثالثة من أصحابه
 بعد  ا واحد  
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دفع بهؤالء المعوزين المعسرين إلى أن يتجاهلوا في ازدراء   اّلذي اتالذّ  مذهب إلنكاركّل  ويذهب بنا العجب.  اآلخر
ما ملكت أيديهم وراء ظهورهم، كّل  خّلفها عدّوهم الهارب وراءه، كما دفعهم من قبل إلى أن يتركوا اّلتي تلك الغنائم

  إلى أن يلقي في عرض  -ة وهو رجل من هذه الفئة الباسل-ودفع بوالد بديع .  ويقنعوا من دنياهم بخيلهم وسيوفهم
جاء بها من مناجم والده في نيسابور، ودفع ميرزا محّمد تقي الجويني إلى أن يلقي بمقدار   اّلتي ريق بحقيبة الفيروزالطّ 

ياش الفاخر  الرّ هب والفّضة، ودفع هؤالء األصحاب إلى أن يحتقروا، بل وأن يأنفوا من أن يلمسوا الذّ  مماثل من
خّلفها األمير مهدي قلي ميرزا اليائس، قائد جيش مازندران وأخو محّمد شاه، حين فّر   اّلتي هب والفّضة الذّ  وصناديق

 من معسكره ال يلوي على شيء بعد أن لحقه الخزي والعار، وال نتمالك أنفسنا من اإلعجاب بذلك اإلخالص العميق
سمّي الواضح له على أّنه ال هو وال  الرّ دافع به الُماّل حسين عند األمير عن نفسه وعن أصحابه، وتأكيده  اّلذي

اه أو تقويض دعائم المملكة، وكذلك ال نتمالك أنفسنا من احتقار الشّ  أصحابه يضمرون أّية نّية في اغتصاب سلطة
أفزعه اقتراب هؤالء األصحاب، فألقى بعمامته على   اّلذي مسلك سعيد العلماء الخسيس المصروع القاسي المتعجرف

ترّدى   اّلتي على الحالة اهماء نائح  الدّ  الغضب واالضطراب، وشّق ثيابه أمام جمع غفير من األرض، وهو في سورة
هشة بمجامع الدّ  وتأخذ.  الح والقضاء على الفئة المقتربةالسّ  إليها اإلسالم، وحّرض هذا الجمع الغفير على حمل 

ويده المرتجفة استطاع بضربة واحدة من سيفه  حيل النّ  األلباب ونحن نتأّمل إقدام الُماّل حسين المعجز، فبرغم هيكله
عن ذلك   ال  وفض.  جرة وشطرُه وشطر بندقّيته إلى نصفينالشّ  احتمى بإحدى األشجار بأن شطر اخائن   اأن يقتل عدو  

عادة  السّ  إلى القلعة، وما أغدقه ذلك على الُماّل حسين من بهاء هللاتتحّرك عواطفنا ومشاعرنا لمشهد قدوم حضرة 
أقاموها على عجل لحماية   اّلتي لقيه به زمالؤه األصحاب ثّم تفّقده للمتاريس والّتحصينات اّلذي غة، واإلجاللالبال

 ه فيما بعد بالمدافعين عن القلعة ومشاركته اّتصالأّدت إلى خالص القّدوس العجيب عند  اّلتي أنفسهم، ونصيحته
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َعّمت القلعة   اّلتي قةالثّ  ونذهل لرزانة القّدوس وحكمته ومدى.  ةهايالنّ  في المغامرات المّتصلة بحصارها وتدميرها في
ومساء  إلى صوته وهو يرّتل تفسيره  ااستمع به المحصورون صباح   اّلذي أبداها، والِبشر اّلتي بوصوله إليها، والبراعة

ح ما غمض منه فأضاف  كتبه وهو في ساري فبلغ ثالثة أمثال حجم القرآن، ثّم أخذ يوّض  اّلذي مدالّص  ائع لصادالرّ 
وبقلوب خافقة .  يقاسي منه أصحابه اّلذي ديدة والحرمانالشّ  ذلك رغم هجمات العدوّ كّل  إليه مثل ما كتب من قبل،

: "يا أبطال هللا، اركبوا خيلكم"  اكر حين اندفع الُماّل حسين من القلعة قبيل الفجر صائح  الذّ  نتذّكر ذلك الهجوم الخالد
مان" وأسرعوا  الزّ  : "يا صاحباثنين من األصحاب المحاصرين المحزونين، يتقّدمه القّدوس صائح  على رأس مائتين وا

بملء العنان إلى معسكر األمير، واخترقوه حّتى بلغوا مقصورته الخاّصة فإذا بهم يجدونه قد ألقى بنفسه لشّدة فزعه  
ويأخذ بكظمنا الحزن  .  الضطراب ويعمه االختاللجيشه يتخّبط في ا  اتارك   امن نافذة خلفّية إلى الخندق وفّر حافي  

توّضأ بعد منتصف الّليل مباشرة، ولبس مالبس جديدة، .  حياة الُماّل حسين األرضّية أّيامواأللم حين نتمّثل آخر 
تح، وخرج على رأس ثالثمائة وثالثة عشر  ووضع على رأسه عمامة حضرة الباب، وركب جواده، وأمر بباب القلعة ففُ 

أقامها العدّو وأسر رجالها عن بكرة أبيهم، رغم   اّلتي بعةالسّ  مان" وهاجم المتاريسالزّ  : "يا صاحباحابه صائح  من أص
صاص المنهمر، وقتل مدافعيهم بسرعة وبّدد شملهم، ولكّن جواده تعّثر بحبل خيمة من الخيام أثناء الهرج الرّ سيل 

  اّلذي ره رصاصة أطلقها عّباس قلي خان الاّلريجاني الجبانكاب اخترقت صدالرّ القائم، وقبل أن يخّلص نفسه من 
من   األهمت تسعة عشر صاحب   اّلتي  ادرةالنّ  ونمّجد تلك البسالة.  في أغصان إحدى األشجار المجاورة اكان مختفي  

فرقتين   كان يتأّلف مّما ال يقّل عن اّلذي ابتي الجنان أن يعاودوا الهجوم على معسكر العدوّ الثّ  هؤالء األصحاب
إلى الفرار   –وهو عّباس قلي خان نفسه  –دفع بأحد قّوادهم  اكاملتين من المدفعّية والمشاة، وأن يلقوا في قلوبهم ُرعب  

 وهو نصف  اكاب، ودخل على األمير مضطرب  الرّ في  اأحد نعليه معّلق   ابعد أن سقط عن حصانه تارك  
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احتملت به أرواحهم   اّلذي بر العظيمالّص  وإن نسينا فال ننسى ذلك.  امني به اّلتي منتعل ليعترف له بالهزيمة المنكرة
كانوا يأتون بها من معسكر العدّو المهجور، ثم  اّلتي المجيدة محنتهم القاسية، حين اقتصر طعامهم على لحم الخيل

هام الت ، ثّم اضطّروا إلىمن الحقول كّلما سنحت لهم الفرصة اكانوا يقتلعونها اختطاف   اّلتي قنعوا بالحشائش واألعشاب
 الم يطعموا فيها شيئ   ايوف واألحذية، ثّم مّرت بهم ثمانية عشر يوم  السّ  روج واألحزمة وأغمدةالسّ  جر وجلودالشّ  لحاء

صباح جرعة، ثم اضطّرتهم نيران مدافع العدّو إلى حفر ممّرات تحت األرض كّل  كانوا يشربون منه اّلذي سوى الماء
، وأن يقتاتوا بالعظم ال  طوبة أسماالرّ ين والماء بثياب جعلتها الطّ  اضطّروا إلى أن يعيشوا في داخل القلعة حيث 

إلى أن ينبشوا حصان الُماّل حسين قائدهم  –كما يشهد مؤّرخ معاصر–ديد الشّ  المسحوق، ثّم اضطّرهم الجوع والّسغب
 للّرمق.  اعّفن ويطبخوه ويلتهموه سد  التّ  دّب فيه ذيالّ  ، ويسحقوا عظامه ويخلطوها بالّلحماإرب   االجليل ويمّزقوه إرب  

 
 الجأ إليها األمير العاجز الخائب، ونقضه ما سّماه قسم   اّلتي نيئةالدّ  وال يمكننا أن نغفل اإلشارة إلى الخيانة 

عين عن  بذلك الكتاب المقّدس أن يطلق سراح المداف اكتبه بخّط يده وختمه على هامش فاتحة القرآن حالف   اغليظ  
بشرفه أاّل يتعّرض لهم أحد بأذى سواء من جيشه أو من القرى المجاورة، وأّنه سوف يتكّفل بعودتهم  االقلعة، ومقسم  

نسترجع المنظر الختامّي من هذه المأساة الكئيبة حين حنث  اوأخير  .  إلى منازلهم في أمن وسالم بنفسه وعلى نفقته
كان نفر من أصحاب القّدوس المخدوعين قد اجتمعوا في معسكر العدّو و .  األمير في قسمه وخان عهده المقّدس

ّباط ورماحهم، ومّزق بعضهم الّض  اآلخرون فلقوا حتفهم، قتل بعضهم بسيوفأّما ّردوا مّما يملكون وبيعوا بيع العبيد، فجُ 
فواه المدافع وأمسوا طعمة  صاص، وُوِضَع بعضهم في أ الرّ جر ومّزقوا بالشّ  ، وربط بعضهم اآلخر إلى جذوعاإرب   اإرب  

قائدهم   –القّدوس أّما .  ماح والحرابالرّ للّنار، وُبِقَرت بطون بعضهم ومّزقت أحشاؤهم ورفعت رؤوسهم على 
 فقد أسلمته شناعة أخرى من   –المحبوب
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ن ألهب اّلذي هماءالدّ  رّخصت له نفسه المتعّطشة، ومعونة اّلذي شناعات األمير الجبان إلى سعيد العلماء الجهّنميّ 
مشاعرهم، أن يمّزق أثواب ضحّيته، ويكّبله بالّسالسل واألغالل الغالظ، ويطوف به طرقات بارفروش ويحّرض نساءها 
  على لعنه وسّبه والبصق في وجهه، والهجوم عليه بالخناجر والفؤوس والّتمثيل بجثمانه وإلقاء أشالئه الممّزقة في 

 ار.النّ 
 

تعتبر ظاهرة نادرة في تاريخ العصور   اّلتية بالّنسبة لألمر، المخزية بالّنسبة ألعدائه و هذه القّصة المثيرة المجيد 
الحديثة، سرعان ما تلتها فتنة تماثلها في مالمحها األساسّية إلى حّد عجيب، وإن انتقل مرسحها إلى الجنوب إلى إقليم  

يريز وما حولها أن تتلّقى صدمة هذه المحنة  واضطّرت ن.  أشرق منها نور األمر اّلتي فارس غير بعيد عن المدينة
القريبة  (1) مهّب هذه العاصفة الهوجاء الجديدة بكّل شّدتها وقسوتها فكان قلعة خواجهأّما الجديدة بكّل شّدتها وقسوتها، 

ل  أصحابه وناضل نضاكّل  شمخ على  اّلذي البطلأّما من حّي چنار سوختة من أحياء هذه القرية الهائجة المائجة، و 
كما   –"وحيد عصره وفريد زمانه"–"وحيد" بهير الشّ  ارابي الدّ  ّيد يحيىالسّ  الجبابرة ثّم سقط طعمة لّلهيب المدّمر فكان

نيء  الدّ  ن أشعلوا نيران هذه الفتنة وغّذوها، حاكم نيريز زين العابدين خاناّلذي كان في طليعة األعداء القادرين،
ورغم أّن هذه الواقعة كانت .  لُمْلك، ويعّززه األمير فيروز ميرزا حاكم شيرازالمتعّصب، يناصره عبدهللا خان شجاُع ا

انتهت بها مرحلتها  اّلتي ، إاّل أّن الفظائعادامت ما ال يقّل عن أحد عشر شهر   اّلتي من واقعة مازندران اأقصر عمر  
  امية السّ  اء الوادعين المسالمين ذوي األرواحجال األبريالرّ ومّرة أخرى نجد حفنة من .  في نتائجها ال  األخيرة ال تقّل هو 

ّن، تفاجئهم وتتحّداهم وتحاصرهم السّ  ال تقهر، تتأّلف هذه المّرة من غلمان غير مدّربين ورجال طاعنين في اّلتي
 وتهاجمهم قّوات متفّوقة من رجال غالظ شداد ماكرين، فتعجز عن قهر 

 

 "خواهر" الّتي ُتقرأ "خاهر".کإّن كلمة "خواجه" ُتقرأ "خاجه" وتكتب "خواجه" باللغة الفارسّية  ( 1)
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 إمداداتها.روحهم رغم حسن تدريبها ووفرة عتادها واستمرار 
 

  تسّبب في هذا الهياج الجديد إعالن البعض عن إيمانهم باألمر بصورة ال تقّل جرأة وال حرارة، وإظهار الحماسة  
عّما تّم في واقعة مازندران، وأثاره انفجار عداوة دينّية ال تقبل المهادنة وال   ال  وال اشتعا اينّية بصورة ال تقّل اندفاع  الدّ 

افر من جانب  السّ  هّجمالتّ  عّصب األعمى، وأثارته أفعال مشابهة منالتّ  يتكافأ معه من مظاهر الموادعة، وصاحبه ما
وح، واقترب من نفس قمم  الرّ ومّرة أخرى تجّلى نفس الهدف وحّركه من أّوله إلى آخره نفس .  ين والّدهماءالدّ  رجال

لطات السّ  بينا م  االقناع عن تنسيق ال يقّل دّقة وال إحك ات والّشجاعة الفائقة، وسقطالذّ  البطولة الخارقة، والّثبات وإنكار
وسبقه إنكار مماثل ألّي نّية .  قصد بها تحّدي العدّو المشترك والقضاء عليه اّلتي المدنّية والّدينّية في الخطط والجهود

ال يقّل عن سابقه   ال  راع دليالّص  ذاوقّدم ه .  رعّيةالشّ  اهالشّ  ؤون المدنّية أو تقويض سلطةالشّ  ون للّتدّخل فيبابيّ يكّنها ال
لحق بهم دون أّي استفزاز من جانبهم،  اّلذي حايا وضبطهم ألنفسهم تجاه العدوان الغليظالّض  على صبر اإقناع  

وحّي بصورة ال الرّ ظام وتدهوره الخلقّي وإفالسه النّ  راع يقترب من قّمته انكشف جبن العدّو وافتقاره إلىالّص  وعندما كان
عّما حدث في مازندران، وتمّيزت أخرياته بحادثة غدر ال تقّل دناءة وال خّسة، وانتهى بمذبحة تثير  اقّل تأثير  تكاد ت

بط إلى حصان، وهو يلبس هادة، إذ رُ الشّ  راع حياة وحيد بخاتمةالّص  وختم هذا .  أكبر افظائعها ومآسيها اشمئزاز  
ورة المزرية، ثّم ُقطع رأسه وُحشي بالقّش  الّص  والّطرقات بهذه وارعالشّ  حب فيالعمامة الخضراء رمز حسبه ونسبه وسُ 

إلى األمير المبتهج في شيراز، على حين ُترك جثمانه تحت رحمة نسوة نيريز الغضَبى الاّلئي أسكرهّن   اوُأرسل تذكار  
جّر هذا الهياج  اير  وأخ.  فوف وصيحات الجيش المظّفرالدّ  بول ونقرالطّ  الفرح البربرّي، فأخذن يرقصن حوله على دقّ 

ين العّزل، فنهبوا بابيّ في أعقابه غارة وحشّية عاّمة اشترك فيها ما ال يقّل عن خمسة آالف رجل كّلفوا باإلغارة على ال
أموالهم وَسَبوا نساءهم وأطفالهم، وعّروا بعضهم بصورة تكاد تكون كاملة وحملوهّن على البغال والحمير والجمال  

 وساقوهّن  
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ن سبق أن كووهم بالّنار، أو  اّلذي ؤوس المقطوعة من جثث آبائهّن وإخوتهّن وأبنائهّن وأزواجهنّ الرّ من  بين صّفين
اقتلعوا أظافرهم أو جلدوهم حّتى الموت أو دّقوا أسياخ الحديد في أيديهم وأرجلهم أو خرموا أنوفهم بالحبال ثّم سحبوهم  

 اخرة.السّ  هتاجةوارع على أنظار الجماهير المالشّ  ضوهم فيبها وعرّ 
 

هذا المبلغ من الهياج واإليالم حّتى اشتعلت في زنجان وما حولها فتنة  كّل  وما كادت تسكن هذه الفتنة البالغة 
هادة الُماّل  الشّ  ابقتين، هّبت كالعاصفة الهوجاء في غرب إيران وتجّرع فيها كأسالسّ  من الفتنتين اأخرى أشّد تدمير  

ولقد حّددت هذه  .  ين األفذاذ، هو وألف وثمانمائة من إخوانهالدّ  "الحّجة" أحد أقطاببب نجاني الملقّ الزّ  محّمد علي
ينّي والّدنيوّي  الدّ  ظامالنّ  ين الجديد وبين أقطابالدّ  تفصل بين حملة مشاعل  اّلتي  اسعة الشّ  العاصفة مسافة الخلف

يعة، بصفة أساسّية، هي األمير الحسود المنافق نالشّ  خصّيات البارزة المسؤولة عن هذه المأساةالشّ  وكانت.  المزعزع
ي، ومحّمد خان أمير تومان وعن  صفهانولة اإلالدّ  ين شاه وأعوانه، وصدر الدّ  ولة خال ناصرالدّ  أرسالن خان، ومجد

ين في  الدّ  أبداه رجال اّلذي ظام من ناحية، والّتأييد الحارّ النّ  كان يرسلها أمير اّلتي ورائهم اإلمدادات العسكرّية الفاعلة
مرسح هذه المصادمات ومشهد هذه اآلالم الموجعة وهدف الهجمات الوحشّية المتكّررة أّما زنجان من ناحية أخرى، و 

بين رجل وامرأة وطفل، ال تفوق قّصة   بابيّ لجأ إليها ما ال يقّل عن ثالثة آالف  اّلتي فكان قلعة علي مردان خان
 . بالياهم أّي قّصة أخرى في مدى قرن كامل

 
وهبت للّدين في طفولته طاقات ال   اّلتي  وإّن اإلشارة الموجزة لبعض المالمح البارزة من هذه القّصة المفجعة، 

  اّلتي موّي، تلك المناظر المثيرة للّشجنالدّ  راعالّص  فمن أبرز مالمح.  حصر لها، لتكفي للكشف عن طبيعتها الممّيزة
فانفصمت العرى .  بناء على أمر صدر من حاكمها وطاف به المناديتلت تقسيم أهل زنجان إلى معسكرين متمّيزين 

 وتقّطعت األسباب 
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نيوّية لصالح والء أعلى، وكذلك مناشدات الحّجة المتكّررة للمحصورين أن يكّفوا الدّ  وانشطرت العواطف والمصالح
صرهم لن يتحّقق إاّل إذا ضّحوا بكّل  ن عّدي وأعمال العنف، وتأكيده لهم وهو يذكر مأساة مازندران بأنّ التّ  أيديهم عن

  مان، وإعالنه صدق نّية أصحابه في خدمة مليكهم وترقية مصالح شعبه، والبسالة الزّ  شيء على مذبح أمر صاحب
هاية إلى االعتراف  النّ  ولة الوحشّية مّما اضطّرُه في الدّ  صّد بها هؤالء األصحاب هجمات صدر اّلتي  ادرة المدهشة النّ 

  أرسله العدّو المرهق اّلذي اه وأنزله من رتبته، وكذا احتقار نزالء القلعة لنداء المناديالشّ  ولذلك عّنفه ريعالذّ  بفشله
ال يمكن أن يصّدقها   اّلتي خّية، ثّم براعة زينب وجرأتهاالسّ  اهالشّ  اخط ليفتنهم عن دينهم ويعدهم ويمّنيهم بهباتالسّ 

جال الرّ إلى أن تشارك المدافعين عن القلعة مصيرهم فتنّكرت في زّي  وق القاهرالشّ  العقل، وهي فتاة ريفّية دفعها
مان" واستمّرت خمسة أشهر في  الزّ  وقّصت ضفائرها وتمنطقت بالّسيف، وتعّقبت المغيرين وهي تصيح "يا صاحب

 اّلذي ئير الهائلزّ ال ثّم هذا .  جالالرّ غمرة المعمعة ال تأبه لنوم وال لطعام، تستنهض الهمم وتندفع إلنقاذ زمالئها من 
  اّلتي  أوصى بها حضرة الباب في نفس الّليلة اّلتي عوات الخمسالدّ  حصينات وهم يرّددون التّ  تعالى من حناجر حّراس

ّباط المترّددين  الّض  ئير أسرع بمصرع بضعة أشخاص في معسكر العدو، وجعل الزّ  هذا .  تلّقوا فيها أوامره بذلك
قلبون موائد القمار، ويسرعون وهم حفاة واضطّر آخرون للهروب إلى البّرّية وهم  يسقطون كؤوس الخمر من أيديهم وي

  ناقض بين الفوضى والّسباب والّضحك التّ  شبه عراة أو الّلجوء إلى منازل العلماء والفزع يخلع قلوبهم، كما أّننا نسترجع
غمر القلعة حيث كانت أناشيد  اّلذي واإلجاللبّتل التّ  تمّيز به معسكر العدّو  وبين جوّ  اّلذي اخر والفسق والفجورالسّ 

  اّلتي وال يمكننا أن نغفل اإلشارة إلى االلتماسات.  وامالدّ  رور والحبور تتعالى منها علىالسّ  الحمد والّثناء وأهازيج
رون ون والءهم لشخصه ولحكومته، ويظهيؤّكداه يفّندون فيها مزاعم خصومهم و الشّ  وّجهها الحّجة وأقطاب أنصاره إلى

 سائل واستبدالها  الرّ استعدادهم إلثبات صّحة أمرهم في محضره، وال إلى كيفّية احتجاز الحاكم هذه  
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ساء في القلعة  النّ  بذلتها اّلتي ادقةالّص  نويه بالمعونةالتّ  وال نغفل.  وأرسلها إلى طهران اوسباب   ابأخرى ملئت قذف  
جال لتعزيز الرّ نّكر في زّي التّ  كانت تدفع بعضهّن إلى اّلتي لحماسةكّن يرفعن بها عقيرتهّن وا اّلتي وصيحات االبتهاج

جال بينما أخريات كّن يعتنين بالمرضى ويحملن إلى  الرّ المتاريس والّتحصينات واحتالل مواقع إخوانهّن الجرحى من 
ويلة الطّ  ورهنّ نساء قرطاجّنة، قصصن شع امن الماء، على حين فعل بعضهّن اآلخر ما فعلته قديم   االجرحى قرب  

عمد إليه العدّو  اّلذي ارخالّص  إلى الغدر اوال نغفل اإلشارة أيض  .  وربطن الغدائر الغليظة حول البنادق لتقويتها
على صدق عهدهم وأرسلوه إلى   اوشاهد   ال  دلي امختوم   اللّصلح، ووضعوا معه مصحف   ا المحاصر، فقد كتبوا عهد  

أرسله الحّجة إليهم في غرفة أرضّية بمن   اّلذي اليوم نفسه عن أن يزّجوا بأعضاء الوفد الحّجة، إاّل أّنهم لم يتوّرعوا في
  ال  وإّننا لنتذّكر فض.  فيهم األطفال، وعن أن ينزعوا لحية رئيس الوفد الجليل، وال عن تشويه أحد زمالئه بصورة وحشّية

  ع ذلك استمّر يدعو أصحابه بجأش رابط إلى فجعته األقدار في زوجته وولده فجأة وم اّلذي عن ذلك شهامة الحّجة 
ونتذّكر .  بجرح بليغ بيد العدوّ  امتأّثر   اوظّل كذلك إلى أن خّر صريع  .  جّمل بالّصبر واألناة وتسليم أمرهم إلى هللاالتّ 

وأباحوهم للقتل   وكيف أهدروا دمهم.  وعّدة إلى حّد بعيد ا حايا عدّو يفوقهم عدد  الّض  انتقم به من  اّلذي االنتقام البربريّ 
اّلب والّشعب السّ  ّهابالنّ  ال مثيل لهما في المدى والّضراوة، وكيف أسرف في ذلك الجيش اّلذي الجماعّي والّنهب

  اّلذي  نتذّكر تعريضهم للّضحايا من الجنسين للبرد القارس.  ن ال يطفئ ظمأهم شيءاّلذي الجشع والّطماع، والّشيوخ
ساء ترقص النّ  على حين كانت جموع.  اوليلة، حفاة عراة جياع   اّل عن خمسة عشر يوم  تاء ما ال يقالشّ  تمّيز به ذلك

حكمت على ضحايا   اّلتي تائم، نتذّكر القسوة الوحشّيةالشّ  ، وتبصق في وجوههم، وتقذفهم بأقذعاوفرح   امن حولهم طرب  
يت  الزّ  غمس جماجمهم فيلدوا بقسوة أو تُ جغمسوا في الماء القارس ويُ قذفوا من أفواه المدافع، أو أن يُ آخرين بأن يُ 
 ال ترتوي تدفع الحاكم   اّلتي تلك الكراهية انتذّكر أخير  .  دهن أبدانهم بالعسل ويتركوا ليموتوا في الجليدالمغلي، أو تُ 
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 فيهدم.  أن يكشف عن مكان قبر أبيه –ابعة من عمرهالسّ  وهو صبّي ال يتجاوز–ّلئيم إلى اإليعاز البن الحّجة ال
بلياليها إلهانات ال  أّيام بول، ويعّرضها ثالثة الطّ  الحاكم القبر وينبش الجّثة، ويأمر بسحبها في شوارع زنجان على قرع

نيعة" الشّ  وصفها الّلورد كرزون "بالحصار المرّوع والمجزرة اّلتي هذه األحداث وأمثالها.  يمكن أن توصف بوصف
ال يفوقه مجد أّية قّصة مماثلة في عصر البطولة المجيد من   احزين   التسكب على ملحمة زنجان مجد   اتتضافر جميع  

 .بهاء هللادين حضرة 
 

اكتسح   اّلذي لم تستطع عاصمة المملكة أن تظّل بمعزل وال أن تقف مكتوفة اليدين إزاء تّيار الباليا والِمَحن  
.   رب والجنوب بكّل هذا العنف المشؤومرق والغالشّ  نوات األخيرة من والية حضرة الباب أقاليم إيران فيالسّ  في

كانت تلّطخ وجه البالد ولكن بدرجة   اّلتي  فاشتركت طهران قبل استشهاد حضرة الباب بأربعة أشهر في المذبحة العاّمة 
حدثت في تلك المدينة لم تكن سوى مقّدمة لمذبحة قامت بعد  اّلتي على أّن المأساة.  اأقّل وفي ظروف أقّل عنف  

نشأت هذه المأساة .  ائيةالنّ  إلى أن بلغ األقاليم اوعرض   ال  عب طو الرّ رة الباب، رّوعت أهلها ونثرت استشهاد حض
ّفاح وارتكبت بين يديه وعاونه فيها محمود خان كالنتر وساعده أحد علماء  السّ  ظام الحقودالنّ  الجديدة بأمر أمير

بقات العليا من المجتمع، الطّ  ن يمّثلون اّلذي بعةالسّ  هرانأبطال هذه المأساة فكانوا شهداء طأّما .  كاشان اسمه حسين
  طويلة باسم  ايعة يمارسونه قرون  الشّ  وهو إجراء ظلّ .  فهيّ الشّ  واّلذين أصّروا على أاّل يشتروا حياتهم بمجّرد اإلنكار

تشّفع بها ذوو المقامات  اّلتي رةفاعات المتكرّ الشّ  ولم تفد.  ساعة الخطر ابل ومستحب   ال  مقبو  اقّية، ويعتبرونه تخّلص  التّ 
أبدى ُتّجار شيراز وطهران  اّلتي ائلةالطّ  هداء، وال األموالالشّ  ينتمي إليها هؤالء اّلتي العالية في مناشط الحياة

 زين، وال استرحامات رجالالرّ  الّنبيل المقتدرون استعدادهم لبذلها فداء ألحدهم، وهو ميرزا سّيد علي خال حضرة الباب
 ا ظام نفسه نفع  النّ  جِد تدّخل أميربل لم يُ .  رويش الفاضل الورع ميرزا قربان عليالدّ  ولة الحاّرة بشأن شهيد آخر هوالدّ 

 ولم ُيْغِن .  جاعين على االرتدادالشّ  جلينالرّ حين حاول أن يحمل هذين 
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  ئيسة لمأساة شهداء طهران الرّ ح المالمأّما .  هادة المشتهىالشّ  نازل عن إكليلالتّ  كّل ذلك عن حمل أحد منهم على
هادة  الشّ  ألقوها في وجه أعدائهم إذ يقتربون من مقرّ  اّلتي تمّلكتهم، واإلجابات المتحّدية اّلتي شوةالنّ  بعة فكانتالسّ 

 اّلتي ارتفعت بها حناجرهم إذ يواجهون جاّلديهم، وتلك األشعار المؤّثرة اّلتي يحات المستبشرةالّص  ومشهد الفداء، وتلك
  وّجهوها إلى جموع المشاهدين المشدوهين وتلك الّلهفة  اّلتي رّتلها بعضهم في لحظاته األخيرة، وتلك البيانات والّتحّديات

انحّط   اّلتي ناعاتالشّ  تلك اموي، وأخير  الدّ  حايا ليسبق أحدهم اآلخر إلى المصيرالّض  من  ةتدافع بها آخر ثالث اّلتي
يوم آالف مّمن يسّمون كّل  بلياليها في سبزه ميدان ليركلها أّيامذ عرض جثثهم ثالثة إليها العدّو المتعّطش للّدماء، إ

مأساة تبرز .  أنفسهم بالّشيعة المخلصين، ويبصقوا في وجوهها ساخرين العنين راجمين، ويهيلوا عليها القاذورات
كان  اّلذي ن ترى حضرة الباب،فال عجب أ.  الباكر بهاء هللاكمشهد من أبشع ما شوهد في غضون تفّتح دين حضرة 

يرزح تحت وطأة أحزانه المتراكمة في قلعة چهريق، يثني عليهم ويمّجدهم على صفحات لوح طويل رثاهم وخّلد  
ن يمشون أمام القائم الموعود في يوم  اّلذي بعة"السّ  "أكباش الفداء بإخالصهم ووفاءهم ووالءهم ألمره، ووصفهم فيه 

 ن يسبق موتهم استشهاد راعيهم الحّق بعد قليل.اّلذي المّي، هؤالء األكباشللحديث اإلس االحساب، طبق  
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 ابعالرّ الفصل 
 

 استشهاد حضرة الباب
 

هاية أقدر أصحاب حضرة الباب النّ  هذه الّلطمات العنيفة، وصرعت فيكّل  ينالدّ  لطمت اّلتي إّن أمواج الباليا 
ويقّرر مؤّرخه أّنه لم  .  حزن ال يوصف كما الحظنا من قبلوأعّزهم وأخلصهم في تعاقب سريع شملت سجين چهريق ب

توالت عليه   اّلتي ّيئةالسّ  على الكتابة أو اإلمالء مّدة ال تقّل عن سّتة أشهر، فقد سحقه الحزن البالغ لألخبار ايعد قادر  
  اّلتي  والخديعة المخزيةعاناها المحصورون،  اّلتي نزلت بأقدر حوارّييه، والباليا  اّلتي جانب، المحنكّل  بسرعة من

جال الرّ راح ضحّيتها  اّلتي قاساها األسرى، والمجازر البشعة اّلتي وقع فريستها بقّية الحصار، أخبار اآلالم الوجيعة
ولقد أّكد كاتب وحيه أّنه امتنع عن  .  انهالت عليها اّلتي نيئةالدّ  نيع بجثثهم، واإلهاناتالشّ  والّنساء واألطفال، والّتمثيل

موع من عينيه الدّ  وانهمرت.  ، كما امتنع عن تناول ما يقّدم إليه من لحم وشرابأّياممن أصحابه تسعة  ا لقى أحد  أن ي
في سجنه ال   ا، بينما هو يذبل ويذوي مّدة ال تقّل عن خمسة أشهر فريد  ا، وتدّفق األنين من قلبه الجريح فّياض  امدرار  

 يسّري عنه أحد.
 

  اّلذي  عصف به؛ فالقّدوس اّلذي من دعائم دينه الجديد عند هبوب اإلعصار الجّبار لقد تقّوض الجانب األكبر 
عام" بلقب "الّنقطة األخرى" الطّ  فيما بعد في لوحه "كلّ  بهاء هللا"اسم هللا اآلخر"، وأنعم عليه حضرة بخّلده بتلقيبه إّياه 

سل"  الرّ لوح ثالث في عداد "أولي العزم من  بظهوره، وسلكه في  مبّشرورفعه في لوح آخر إلى منزلٍة تلي منزلة ال
مانية،  الثّ  المذكورين في القرآن الكريم، ومّجده البيان الفارسي بأّنه رفيق الحّج تطوف حوله المرايا بقدر عدد الواحدات

 واّلذي "*بانقطاعه وخلوصه يعتّز هللا بين المأل األعلى"، 
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" وتنّبأ بظهوره يوحّنا الاّلهوتي في رؤياه باعتباره أحد "الّشاهدين"  بأّنه "*قمر الهدى عبد البهاءواّلذي وصفه حضرة 
باب، في  الشّ  با وشرخالّص  اني"، يلقى وهو في ميعةالثّ  الّلذين تدخل منهما "روح حياة من هللا" قبل أن يمضي "الويل

وهذا الُماّل  .  بهاء هللاضرة ّيد المسيح في ساعة محنته الكبرى، كما يشهد حالسّ  لم يلقه اسبزه ميدان ببارفروش حتف  
"المرآة األّولّية" واّلذي أغدق عليه قلم حضرة الباب من  ب"باب الباب"، والموصوف بحسين "أّول حروف الحّي" الملّقب 

"محبوب قلبي" واّلذي  بإليه في هذه المدائح  ايارة ما يعادل ثالثة أمثال القرآن الكريم مشير  الزّ  المدائح والّدعوات وألواح
علن القلم نفسه أّن تراب قبره يبهج المحزون ويبرئ العليل، واّلذي يغبطه "*خلق األّولين واآلخرين" في ظّل البيان  أ 

مّجده كتاب اإليقان بأّنه "لواله ما استوى هللا على عرش رحمانّيته، وما استقّر  اّلذي الُماّل حسين.  "*إلى يوم القيامة"
ّيد كاظم من العنايات واأللطاف ما جعل تالميذه يعتقدون أّنه من غير البعيد  السّ  على كرسّي صمدانّيته" وأسبغ عليه

وهذا "وحيد" .  هيد في طبرسيالشّ  جل يموت هو اآلخر وهو في أوج رجولته ميتةالرّ أن يكون هو الموعود، هذا 
انضوت تحت  اّلتي خصياتالشّ  المذكور في كتاب اإليقان بأّنه "*وحيد عصره وفريد زمانه"، العالم الجليل، وأعظم

بعة "*بفضله وتقواه" و"*علّو كعبه في العلم ورفعة شأنه في  السّ  الئلالدّ  ين الجديد، من شهد حضرة الباب فيالدّ  علم
تجّرعها  اّلتي الحكمة"، ينجرف هو اآلخر في مالبسات مشابهة في معمعة فتنٍة أخرى، ويرتشف بدوره نفس الكأس

آخر ذو بسالٍة نادرٍة وعزيمٍة قاهرٍة وأصالٍة باهرٍة وهّمٍة عاليٍة يهوي   مٌ لَ وهذا "الحّجة" عَ .  شهداء مازندران األبطال
نة لهيبه بزنجان وما حولها، وهذا خال حضرة الباب،  لس أ  أحاطت اّلذي بصورٍة سريعة ال مفّر منها في األتون المستعر

اعي األمين لزوجه وأّمه، تفصله عنه فأس الجاّلد في  رّ العرفه منذ طفولته، ودرعه الواقي وعونه و  اّلذي واألب الوحيد 
اهرة فإّنها الطّ أّما .  هادة ما ال يقّل عن نصف أصحابه المختارين: حروف الحيّ الشّ  كما سبقه في مضمار.  طهران

صيرها تفضي بها إلى م اوإن كانت ال تزال على قيد الحياة حّتى آنذاك إاّل أّنها كانت تسلك بجرأٍة وبسالٍة طريق  
 المحتوم.
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إلى   ااخرة بأوجاع هذا العهد الفاجع وهياجه وخياناته وأحزانه يصعد آنذاك مسرع  الزّ  ريع للحياةالسّ  كان المدّ 
 وكانت كأس الويالت المريرة.  ورة الجديدة تشارف نهايتهاالدّ  قّمته، وأخذت أقسى فترة من عصر البطولة المجيد في 

والواقع أّنه هو نفسه قد تنّبأ بموته الوشيك، ففي  .  ة قد امتألت اآلن عن آخرها وطفحتور الدّ  تلك مبّشرارتشفها  اّلتي
ادس بعد إعالن بعثته سوف يكون السّ  وروز النّ  كتاب "پنج شأن" ]الّشؤون الخمسة[ أحد كتبه المتأّخرة، أشار إلى أنّ 

بأّنه  ال  على حين تنّبأ في قيوم األسماء فع هادةالشّ  وفي تفسيره لحرف الهاء تمّنى.  آخر نوروز يحتفل به على األرض
جمع الوثائق الموجودة في   اهائية لچهريق بأربعين يوم  النّ  وقبل مغادرته.  ال بّد لحياته المجيدة من مثل هذه الخاتمة

 عبد  حوزته وسّلمها هي ومقلمته وأختامه وخواتمه إلى الُماّل باقر أحد حروف الحّي، وأوصاه بأن يودعها عند الُمالّ 
 في طهران.  بهاء هللاالكريم القزويني الملّقب بميرزا أحمد، على أن يسّلمها هذا بدوره إلى حضرة 

 
در األعظم  الّص  موي، كانالدّ  وعلى حين كانت الفتن في مازندران ونيريز قائمة على قدم وساق تتابع مجراها 
م، ويتوّجس خيفة من وقع صداها على مواطنيه ين شاه يتدّبر في قلق بالغ داللة هذه األحداث الجساالدّ  لناصر

ال تمحى على   اّلتي لم يقّدر له أن يترك بصماته اّلذي صميم الوبيلالتّ  وحكومته ومليكه، ويدير في عقله المحموم هذا 
قتنع افقد .  مصير بالده فحسب بل وأن يحمل في طواياه نتائج تفوق الحصر والعّد في مصائر الجنس البشري بأسره

اّتخذت ضّد أتباع حضرة الباب لم يكن لها من جدوى سوى   اّلتي ادعةالرّ دابير التّ  ظام آنذاك تمام االقتناع بأنّ النّ  أمير
كما أّن عزل  .  أّنها استنهضت عزائمهم وشحذت هممهم وثّبتت أقدامهم على دينهم المقصود بالقمع واالضطهاد

ل، ولشّدة اضطرابه أخذ ينّدد بما أظهره سلفه الحاج ميرزا  حضرة الباب واعتقاله أحدث من األثر عكس ما كان يأم
 وء، وشعر آنذاك أّنه ال بّد من السّ  رجة منالدّ  آقاسي من رّقة الحاشية ولين الجانب حّتى وصلت األمور إلى هذه 
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في المملكة، واعتقد  ينّية والمدنّية الدّ  يدّنس الهيئات اشنيع   اإيقاع عقاب مثالّي أشّد وأوجع على ما اعتبره بدعة ورجس  
مار في البالد سوى القضاء على رأس هذا المذهب الممقوت الدّ  هذاكّل  أحدث اّلذي اراّلتي أّنه ال شيء يوقف هذا

 افعة لهذه الحركة الفاعلة.الدّ   قّوةوال
 

مره ولة حاكم آذربيجان يأالدّ  على أشّده حين أرسل إلى األمير حمزة ميرزا حشمة اوكان حصار زنجان قائم   
.  عن زمالئه الوزراء ومستشاريه ال  اه ومستقالشّ  في ذلك عن أمر صريح واضح من ابإعدام حضرة الباب مستغني  

حّكم فيها، فقد  التّ  ى يعجز عن ضبطها أوارمة في عاصمة البالد قو  الّص  من أن يثير توقيع مثل هذه العقوبة اوخوف  
ريح عن ارتكاب هذه الّص  اخط باالمتناعالسّ  لّما واجهه األميرعدم هناك، فأمر أن يساق األسير إلى تبريز لكي يُ 

  كليات المعتادة للحصول علىالشّ أّما .  ظام أخاه ميرزا حسن خان أن ينّفذ أوامرهالنّ  كراء، كّلف أميرالنّ  الجريمة
 اّلذي الممقاني محّمدصديق الاّلزم فقد أجراها أقطاب المجتهدين في تبريز بسرعة ودون عناء، على أّنه ال الُماّل التّ 

اختبره فيه بتبريز وال الحاج ميرزا باقر، وال الُماّل مرتضى قلي قبل   اّلذي كتب فتواه بقتل حضرة الباب في نفس اليوم
 در األعظم. الّص  لوجه حين يسوقه الفّراش باشي إليهم في منازلهم بأمر اأن يتنازل ويالقي خصمه البغيض وجه  

 
  عومل بها حضرة الباب وبعدها بقليل حدثت حادثتان على جانب عظيم من  اّلتي ينةوقبل هذه المعاملة المش 

الحادثة األولى فهي أّن  أّما .  اكتنفت فواتح استشهاده اّلتي على الّظروف الغريبة الغامضة اكاشف   ا اللة تلقيان ضوء  الدّ 
كنات، وعندما كان الثّ  إحدى غرفّيد حسين في السّ  الفّراش باشي قاطع آخر حديث لحضرة الباب مع كاتب وحيه

: "*لن يمنعني أحد عن قول ما أريد أن أقوله  ال  جين قائالسّ  ويعّنفه بشّدة خاطبه اّيد حسين بعيد  السّ  الفّراش باشي يدفع
.   له، ولو قاومني جميع من على األرض فلن يستطيعوا أن يمنعوني عن إبالغ نواياي وإتمامها حّتى الحرف األخير"

 انية فهي أّن سام الثّ   دثةالحاأّما 
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كّلفت بتنفيذ حكم اإلعدام، خشي أن تجّر عليه فعلته غضب هللا، فالتمس أن   اّلتي قائد الفرقة األرمنّية مسيحيّ خان ال
ّية النّ  مرت به، وإذا كنت صادق: "*نّفذ ما أُ ال  ، فأجابه حضرة الباب قائاالمفروضة عليه فرض   مهّمةعفى من هذه اليُ 

 قادر أن ينجيك من ورطتك".فإّن هللا 
 

كنة، وربطوا فيها الثّ  في عمود بين غرفتين في اضخم   اوعلى هذا انطلق سام خان يؤّدي مهّمته، فدّقوا مسمار   
ملّقب نوزي الالزّ  علي محّمداب المتفاني ميرزا الشّ  حبلين أوثق حضرة الباب بإحداهما وبآخر أحد أصحابه وهو

إليه أاّل يفارقه بأّية حال من األحوال، واصطّفت  ال  مى على قدمّي حضرة الباب متوسّ وكان من قبل ارت.  "األنيس"ب
صاص بعد اآلخر حّتى أفرغت  الرّ صّف كّل  ، وأطلقاصّف مئتان وخمسون جندي  كّل  ثالثة في اماة صفوف  الرّ فرقة 

  ماء، وما كاد السّ  ين حّتى أظلمتبعمائة والخمسالسّ  خان المتصاعد من البنادقالدّ  وتكاثف اصاص جميع  الرّ الفرقة 
كنات والمنازل المجاورة، فقد بصروا  الثّ  خان ينقشع حّتى ذهل ما يقرب من عشرة آالف مشاهد صعدوا على سطوحالدّ 

 أبت عيونهم المحملقة أن تصّدقه.  امشهد  
 

لم   ا لبا عليه حي  ص اّلذي لقد توارى حضرة الباب عن أنظارهم، ولم يكن أمامهم غير رفيقه يقف بجوار الحائط 
ّيد الباب عن  السّ  صاح المشاهدون المشدوهون: "اختفى.  لبا بهما فقد تمّزقاالحبالن الّلذان ُص أّما .  يصبه أّي سوء

 ال  قضى فيها ليلة البارحة مشغو  اّلتي  ى في نفس الغرفة معاف   اأنظارنا" وتال ذلك بحث محموم، فإذا بهم يجدونه سليم  
حو المعجز يرّحب بقدوم الفّراش النّ  على هذا لهّيةحفظته العناية اإل اّلذي وإذا بالّسجين.  وحيه بإتمام حديثه مع كاتب

عندئذ تذّكر الفّراش .  ّيد حسين فبإمكانكم أن تفعلوا ما بدا لكم"السّ  وقد انتهيت من حديثي معأّما باشي ويقول له: "*
اعقة وغادر المكان على  الّص  ل، فعرته القشعريرة من هذه الّظاهرةجين إليه من قبالسّ  ألقاه اّلذي أكيد الجريءالتّ  باشي

 الفور واستقال من منصبه.
 

 وّجهه إليه اّلذي أكيدالتّ   وكذلك تذّكر سام خان في رعب وعجب ذلك 
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فعلة  كنات على الفور، وأقسم، وهو يغادر الفناء، أاّل يعود إلى تكرار هذه الالثّ  حضرة الباب، فأمر رجاله بأن يغادروا
ريقة الطّ  عندئٍذ تطّوع آقا جان خمسه قائد الحرس بأن يحّل محله، وعلى نفس الحائط وبنفس.  ولو كّلفه ذلك حياته

صاص وفي هذه المّرة تمّزق صدراهما الرّ ّلق حضرة الباب ورفيقه من جديد، واصطّفت الفرقة الجديدة، وأطلقت عليها عُ 
وكانت كلمات حضرة الباب .  ظاّل سالمين لم تصبهما إاّل خدوش طفيفة الوجهان فقدأّما ، اواختلط جسداهما تمام  

كّل  األخيرة للجماهير المحملقة حين تأّهبت الفرقة إلطالق رصاصها: "*أّيها الجيل الملتوي! لو آمنتم بي الحتذى
نفسه في سبيلي، وسيأتي ضحية بالتّ  على امختار   ا، وألقبل راضي  اهو أعظم منكم شأن   اّلذي  ابالشّ  واحد منكم حذو هذا

 فيه تؤمنون بي، وعند ذاك لن أكون معكم". اّلذي اليوم
 

صاص هّبت عاصفة عاتية هوجاء واكتسحت الرّ انطلق فيها  اّلتي شيء، ففي نفس الّلحظةكّل  ولم يكن هذا 
ه حدثت 1268ة وفي سن.  مس وتعمي العيون من الّظهر حّتى الّليلالشّ  المدينة، وظّلت دّوامة الغبار تحجب ضوء

عر واالضطراب وأصابت أهلها بخسائر زاد من الذّ  بشيراز "زلزلة" تنّبَأ بها كتاب جليل هو رؤيا يوحّنا الاّلهوتي، فألقت
من رجال   ال  نة نفسها لقي مائتان وخمسون رجالسّ  وفي تلك.  فداحتها تفّشي وباء الكوليرا والقحط والّنكبات األخرى 

جال الخمسمائة  الرّ على حين لقي .  رقة سام خان حتفهم هم وضّباطهم في زلزال مرّوعحّلت محّل ف اّلتي الفرقة
بل لقد أطلق  .  لهم على تمّردهم بعد ثالث سنوات كتبته بنادقهم على حضرة الباب جزاء   اّلذي اآلخرون نفس المصير

رضت  ماح، وعُ الرّ دهم بالحراب و ّزقت أجساصاص مّرة أخرى خشية أن يكون أحدهم على قيد الحياة، ثّم مُ الرّ عليهم 
اغية، فقد لقي حتفه هو وأخوه، شريكه  الطّ  ظامالنّ  لقتل حضرة الباب، أميراألّول  المدّبرأّما على أنظار أهل تبريز، و 

 األّول، بعد سنتين من فعلتهما الوحشّية.
 

 ه، والّسابعة من بعثته، وهو الحادية والّثالثين من عمر  ااستشهد فيه حضرة الباب بالغ   اّلذي وفي مساء اليوم 
 م )الموافق 1850اسع من شهر تموز التّ 



 79 

كنات إلى حاّفة الخندق خارج  الثّ  ه( نقل الجسدان المختلطان الممّزقان من فناء1266للثامن والعشرين من شعبان 
الي  التّ  ة اليوموفي صبيح.  منها عشرة رجال بأن تتناوب حراستهماكّل  وكّلفت أربع مجموعات قوام.  أبواب المدينة

وفي منتصف  .  فات كما ترقد بجانب الخندقالرّ رافقه أن يرسم  اّلذي ّسام الرّ زار المكان قنصل روسيا في تبريز، وأمر 
الية نجح أحد أتباع حضرة الباب وهو الحاج سليمان خان في نقل رفات الجسدين بتوّسط رجل يدعى الحاج  التّ  الّليلة

الي في صندوق خشبّي أعّد لذلك، ثّم  التّ  كه أحد المؤمنين في ميالن، ووضعهما في اليومهللا يار إلى مصنع حرير يمتل
يوخ يعلنون بفخر من فوق منابرهم أّن جثمان اإلمام  الشّ  وفي تلك األثناء كان.  ندوق إلى مكان أمينالّص  نقل

وما كادت أنباء نقل رفات .  باعالسّ  جل نهشته كواسرالرّ ير فما بال جسد هذا الطّ  المعصوم يحّرم على الهوام وجوارح
حّتى أمر سليمان خان بإحضارها إلى طهران حيث أخذت إلى   بهاء هللاحضرة الباب ورفيقه في البأساء تبلغ حضرة 

بنقلها إلى األرض  عبد البهاءمقام إمام زاده حسن، ومن ثّم أخذت تنقل من مكان إلى مكان إلى أن أمر حضرة 
 احة األبدّية في تعظيم وتكريم في مقام شّيد لذلك على سفح جبل الكرمل. الرّ بيديه إلى  ، وهناك أخلدهامقّدسةال
 

  اّلذي  عالمّيين: كور آدم  ّيينوهكذا انتهت حياة سوف تعترف األجيال القادمة بأّنها تقوم بين ملتقى كورين إلهّ  
يتوّغل في المستقبل إلى غايات   اّلذي البهائيّ الكور ينّي العالمّي المدّون، و الدّ  اريخالتّ  في القدم إلى فجر  ال  يترامى موغ

بلغت به هذه الحياة تمامها فيشير، كما  اّلذي مّو القدسيّ السّ أّما و .  عن خمسة آالف قرن  من بعد وال تقلّ الزّ  لم يلدها
ن أن ينظر إليه  عن ذلك فال يمك ال  وفض.  ةالبهائيّ ورة الدّ  ، إلى ختام أمجد أطوار العصر البطولّي منال  الحظنا فع

وهو حادث يمكن أن يشار إليه  .  كّلهاألّول  البهائيّ تشّعُه أفجع الحوادث وأوجعها في القرن  اّلذي وءالّض  إالّعلى ذلك
 يانات القائمة في العالم أجمع. الدّ  بحّق بأّنه ال قرين له وال مثيل في حياة أّي مؤّسس من مؤّسسي

 
 ة االهتمام العميق حّتى فيماوقّلما يعجز حادث خطير كهذا عن إثار  
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ولة عاش في إيران مّده  الدّ  ورجل من رجال  مسيحيّ وهذه شهادة سّجلها عالم .  حدث فيها اّلتي  وراء حدود البالد 
قّدمه الباب لإلنسانّية لتتأّمله لهو من أعظم  اّلذي ائعالرّ وتعّرف على حياة حضرة الباب وتعاليمه قال: "إن ذلك المثل 

لقد ضّحى بنفسه من .  حملها بطلنا لمواطنيه اّلتي جاعة، ودليل يثير اإلعجاب على المحّبة الشّ  ائعة علىالرّ األمثلة 
وقد وقَّع بدمه  .  أجل اإلنسانّية ولها وهب جسده وروحه، وفي سبيلها عانى الحرمان والهوان والّسباب والعذاب والّشهادة

.   لعهد الوفاق والعدل والمحّبة القادم" اّيد المسيح من قبل، عربون  السّ  ميثاق اإلخاء العالمّي، ودفع من حياته، كما فعل
على مالبسات استشهاد حضرة الباب، قال: "إّنها حقيقة غريبة فّذة بين  امعّلق   ا وهذه شهادة أخرى كتبها هذا العالم أيض  

وهذا حكم رّحالة وكاتب .  زة حقيقّية"تواريخ الجنس البشرّي" وهذا ما قاله مستشرق فرنسّي ملحوظ المكانة: "إّنها لمعج
وهذا ثناء رجل فرنسّي نابه من رجال اإلعالم قال: "خير من أنتجته .  إنجليزّي شهير قال: "هو رجل إلهّي حّق"

نبّي وأكثر من .  ين المختارين قال: "إّنه لهو مسيح العصر..الدّ  وهذا ما حكم به رجل إنجليزّي من رجال.  بالده"
، إذ قال: "إّنه  ايت وعميد كّلية باليول مؤّخر  الّص  ائعالذّ  عالم أكسفورد بابيّ قّدره للّدين ال اّلذي هو االحتمالوهذا .  نبي"

 ة".مسيحيّ أهّم نهضة دينّية ظهرت منذ أن تأّسست ال
 

ن  المدّون: "*لقد انطلق كثيرون من جميع آفاق العالم إلى إيران وبدأوا يفحصو  عبد البهاءوهذا تأكيد حضرة  
وسّي في تبريز الرّ كتب آنذاك فقال إّن قيصر روسيا أرسل إلى القنصل  امعاصر   اقلوبهم" بل إّن مؤّرخ  كّل  األمر من

عليمات التّ  ، ولكّن هذهاوافي   ايأمره أن يبحث هذه الحركة المثيرة ويكتب عنها تقرير   -قبل استشهاد حضرة الباب بقليل-
، وانتشر ا، فقد ثار فيها اهتمام ال يقّل عمق  أوروّباائية كدول غرب النّ  ول الدّ أّما .  الستشهاد حضرة الباب الم تنّفذ نظر  

وائر األدبّية والفنّية والّدبلوماسّية والفكرّية ويشهد رجل اإلعالم الفرنسّي الدّ  ال يقّل سرعة في مختلف االخبر انتشار  
 وبّين أدباء هذا الجيل في باريس.  ..اوسخط   اكّلها عطف   أوروّباكر بذلك: "لقد تحّركت الذّ  سالف
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.  كما كان يوم تلّقت باريس نبأ موته ألّول مّرة تمام ام، ما زال استشهاد الباب من الموضوعات الجديدة 1890سنة 
 أن يضع مرسحّية ترتكز على هذه المأساة (2)على  كاتل منديس (1)عر، وألّحت سارة برناردالشّ  لقد نظمنا فيه

م قامت شاعرة روسّية وعضوة في الجمعّية الفلسفّية وجمعّية المستشرقين وجمعّية الخدمات 1903وفي  . اريخية"التّ 
ئيسة ثّم انتشر الرّ بيترسبرغ بنشر مرسحّية بعنوان "الباب" مّثلت بعد سنة على أحد مراسح المدينة سانت المكتبّية في 

ومّثلت مّرة  (3)اعر فيدلرالشّ  باريس، وإلى األلمانّية بقلم ، وترجمت إلى الفرنسّية فياواسع   اصداها في لندن انتشار  
عب في لننغراد، ونجحت في إثارة العطف األصيل واالهتمام العظيم الشّ  وسّية مباشرة على مرسحالرّ ورة الثّ  أخرى بعد

 وسّية فيما بعد.الرّ حف الّص   عرّية فيالشّ  نشر تقريظه للمرسحّية اّلذي هير،الشّ  لدى تولستوي 
 

ينّية العالمّية، الّلهم إاّل األناجيل، رواية  الدّ  ليس من المبالغة في شيء إذا قلنا إّننا ال نجد في محيط اآلدابو  
تجّرع كأسه مظهر شيراز  اّلذي ابقة يمكن أن تقارن أو تقاس باالستشهادالسّ  تّتصل بموت أحد مؤّسسي األديان

شهدها شهود العيان وعّززهم فيها رجال لهم حيثّيتهم  اّلتيفسير و لتّ ا  فتلك الّظاهرة العجيبة المستعصية على.  اإللهيّ 
عاهد نفسه على أن يكيد   اّلذي عبالشّ  سمّيين من أفرادالرّ سمّيون وغير الرّ ومكانتهم العالية، واعترف بها المؤّرخون 

رت بشّ  اّلتي ورةالدّ  دت بها هذهزوّ  اّلتي اقات الفريدةالطّ  ال ينتهي، يمكن أن تعّد بحّق أعجب ظواهر اكيد   بابيّ للّدين ال
لبعثة  ام شبيه  تقدّ  اّلتي ّيد المسيح، بل ودعوته العلنّية كّلها هي وحدهاالسّ  آالم على أنّ .  الفةالسّ  وراتالدّ كّل  بها

ففي شباب حضرة .  ين المقارن من إدراكه وال يمكنه إغفالهالدّ  ال يعجز أّي باحث في  احضرة الباب وموته، شبيه  
 باب الغّض ووداعته، وفي قصر ال

 

(1 ) Sarah Bernhardt 

(2 ) Catulle Mendès  

(3 ) Fiedler 
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  اّلذي  سوليّ الرّ ظام النّ  اندفعت بها هذه الوالية إلى قّمتها، وفي اّلتي ديدةالشّ  رعةالسّ  ديد، وفيالشّ  واليته العلنّية وهياجها
حمت تي التالّ  اسخةالرّ أنعم بها على أحدهم، وفي جرأة تحّديه للّرسوم والّطقوس العتيقة والّشرائع  اّلتي أقامه واألولوّية

  على األّول  سمّي العتيد بصفته المحّرضالرّ ينّي الدّ  ظامالنّ  لعبه اّلذي ورالدّ  ولد بين أحضانه، وفي اّلذي ينالدّ  بنسيج
تعرض له، وفي   اّلذي انهالت عليه، وفي اعتقاله المفاجئ، واالستنطاق اّلتي عاناها واإلهانات اّلتي عدياتالتّ 

نيع أمام الشّ  في صلبه ااحتمله، وأخير   اّلذي قاسى منه، والقذف العلني اّلذي والجلدانهمر عليه  اّلذي االستهزاء
  شابه الملحوظ بين المالمح الممّيزة لحياة حضرة الباب وحياة التّ  ذلك ال نعجز عن تمييزكّل  الجمهور المعادي، في

 ّيد المسيح. السّ 
 

ى المعجزة المّتصلة باستشهاد حضرة الباب، فإّن حضرته  إاّل أّنه ال ينبغي أن يعزب عن بالنا أّنه باإلضافة إل 
 اكور   ابعصر جديد، ومفتتح   امبّشر ، بل و مسيحيّ ين الالدّ  لدورة سماوّية فحسب، كما هي حال مؤّسس اال يعتبر مؤّسس  

ّفت ضّد حضرة اصط اّلتي األخرى أال وهي أّن القوى  مهّمةوال ينبغي لنا أن نتجاهل هذه الحقيقة ال.  اعالمي   اإلهي  
ثت بكّل ثابرت منذ لحظة بعثته إلى يوم استشهاده، وتشبّ  اّلتي ينّية والمدنّيةالدّ  لطاتالسّ  الباب في إيران مّثلت تحالف

ّيد المسيح في حياته  السّ  وسيلة مستطاعة للّتآمر على أتباعه وتشويه مضامين رسالته، على حين لم يتجاوز أعداء
 أحبار اليهود ومن واالهم. 

 
تدور حولها   اّلتي  بأنه "جوهر الجواهر" و"بحر البحور" و"الّنقطة بهاء هللامّجده حضرة  اّلذي إّن حضرة الباب 

األنبياء" كّل  قطة علم ما كان وما يكون" واّلذي "*قدره أعظم منالنّ  بّيين والمرسلين" واّلذي به "فّصل منالنّ  أرواح 
 مبّشر ادق الالّص  هذا "*الّصبح.  وإدراكهم"، قد بّلغ رسالته وأّدى مهّمتهاألولياء كّل  و"*أمره أعلى وأرفع من عرفان

أشار مقدمه إلى انتهاء دور "**الوعود والّنبّوات"،   اّلذي ، هذا عبد البهاءبالّنّير األعظم األبهى" حسبما قّرر حضرة 
 بّوات"،النّ  قوافتتاح "**دور الوفاء بالوعود وتحقّ 
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يحيط نوره  اّلذي ّير األعظمالنّ  خّيم على بالده، وأعلن في الوقت نفسه اقتراب بزوغ ذيالّ  محا بظهوره ظالم الّليل 
كن من كلمة األولى"، و"البيت" الرّ ذّوت بها من ذّوت"، و" اّلتي بأّنه: "الّنقطة اوصّرح مؤّكد  .  االجنس البشري جميع  

"، واّلذي "ما أرسلنا من نبّي إاّل وقد أخذناه بالعهد من ور"، "ذكر هللاالطّ  ور على نورالنّ  و"الّنبأ العظيم" و"الّنار في
هذا "القائم" .  واكتمالها في آن واحد لهّيةالّظهورات اإلكّل  أجله" وحّقق بمجيئه وعد جميع العصور، وافتتح دور بلوغ

ون ورجعة مسيحيّ يتوّقعها ال اّلتي نة، و"رجعة يوحّنا المعمدان"السّ  يعة، و"المهدي" المنتظر من أهلالشّ  موعود
تظهر بعثته "آثار جميع  اّلذي ينتظره اليهود، هذا اّلذي رادشتّية، ورجعة "إيلّيا"الزّ  أشارت إليه الكتب اّلذي "أوشيدرماه"

.  ا"عليه كمال موسى وبهاء عيسى وصبر أّيوب"، ظهر وأشهر أمره واضطهد بال رحمة ومات مجيد   اّلذي األنبياء" هذا
المرسلين الّلذين تنّبأ بظهورهما أّول  تحّدث عنه يوحّنا في رؤياه قد جاء آخر األمر، وقد بعث ّلذيا انيالثّ  هذا الويل

موات واألرض وبلغت بالعالم نهايته، و"وقعت الواقعة"،  السّ  ور" نفخة صعق لها من فيالّص  و"نفخ في.  القرآن الكريم
لرّب   الّناس وح فيها" و"قامالرّ ت البّينة" و"تنّزل المالئكة و اعة" و"أتالسّ  اّمة الكبرى"، و"البعث" و"زلزلتالطّ  و"جاءت

"، و"الكواكب انتثرت" و"أخرجت األرض أثقالها" و"الجّنة اصف   االعالمين" و"الّسماء كشطت" و"جاء رّبك والملك صف  
" كما تنّبأ القرآن اأزلفت"، و"الجحيم سّعرت"، و"وضع الكتاب"، ومّد "الّصراط" و"وضع الميزان" و"نسفت الجبال نسف  

ّيد المسيح في إشارته إلى "رجسة الخراب" وانقضى يوٌم  السّ  تنّبأ به دانيال وأّكده  اّلذي  الكريم وتّم "تطهير قدس األقداس"
تداس فيها "المدينة  اّلتي "اوانتهت "االثنان واألربعون شهر  .  "كان مقداره ألف سنة مّما تعّدون" كما تنّبأ القرآن الكريم

  أّيام الثة الثّ  "الّشاهدين" الّلذين دخل فيهما "بعدأّول  هاية" وقامالنّ  "، كما تنّبأ يوحّنا الاّلهوتي، وافتتح "وقتقّدسةمال
"  احابة" وظهرت "الخمسة والعشرون حرف  السّ  ماء فيالسّ  ونصف روح حياة من هللا" فوقف على رجله "وصعد إلى 

 العلم كّله كما تحوي  اّلتي الباقية من "الّسبعة والعشرين"
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كر العتيد أن يرعى األمم بعصا من حديد" المذكور في كتاب رؤيا يوحّنا، الذّ  هذا "االبن.  يقول الحديث اإلسالمي
، أن تغرس في قّوةأريد بها، بعد أن عّززتها فيوضات الّظهور الاّلحق واألعظم  اّلتي أطلق بمقدمه القوى الخاّلقة

هائّية من تطّوره النّ  شد، وبذلك يصل إلى المرحلة الرّ يق االّتحاد العضوّي، وبلوغ سّن الجنس البشرّي القدرة على تحق
أسرعت بها  عملّيةيحة فقد ارتفعت في قّيوم األسماء ل"معشر الملوك وأبناء الملوك" مشيرة إلى ابتداء الّص أّما و .  المديد

  طاق في مصائر النّ  واسع اوما زالت تحدث تّطور  رق والغرب، الشّ  ملوك كّل  إلى  بهاء هللافيما بعد إنذارات حضرة 
أقامه الموعود في الكتاب األقدس، ووّضح معالمه مركز  اّلذي "الّنظم"أّما و .  ظام الملكّي في جميع أرجاء العالمالنّ 

أّما .  الميثاق في ألواح وصاياه، ويشّيد اآلن أتباعه هيكله اإلدارّي، فقد أعلن في "البيان الفارسّي" بصورة مؤّكدة
أريد بها من جهة أن تقضي بضربة واحدة على امتيازات دورة دينّية بلغت أرذل العمر وعلى   اّلتي رائع واألحكامالشّ 

ظام البالي البائد وبين  النّ  تفصل بين  اّلتي  طقوسها ومناسكها ونظمها، وأن تجتاز من جهة أخرى تلك الفاصلة 
  ورات الدّ  لكلّ  ااستطاع، خالف   اّلذي الميثاقأّما و .  صيغت وأعلنت بوضوحيخلفه، فقد  اّلذي ظام العالميّ النّ  مؤّسسات

بيل لمقدم السّ  شّنت عليه، أن يحافظ على كيان دين صاحبه، ويمّهد اّلتي الحمالت العنيفة العنيدةكّل  ابقة، ورغم السّ 
وعلى فترات متعاقبة  اشر من مهده تدريج  كان من شأنه أن ينت اّلذي ورالنّ  وانبثق.  اوثيق   إبرام امركزه وغايته فقد أبرم 

  قّوات الّظالم أّما .  اوبحر تسمانيا جنوب   ال  ، ويسكب شعاعه على إيسلندا شمااين شرق  الّص  ، وبحراإلى فنكوفر غرب  
ة أعظم على يد المقاوم قّوةينّية في إيران، ثم استجمعت فيما بعد الدّ  يعةالشّ  اقتصرت في بادئ األمر على هيئات اّلتي

ة في تركيا، ثم بلغت ذروتها في مقاومة الهيئات العتيدة المّتصلة  نّ السّ  تحالف عليها خليفة اإلسالم ورجال اّلتي العنيدة
قدير، واّلذي استطاعت قّوته  التّ  نواة المجتمع العالمّي اإللهيّ أّما و .  بالّديانات القوّية األخرى، فقد شّنت حملتها األولى

 يعة، واّلذي كان يحصل على اعتراف أوسع وأعمق بدعواه  الشّ  ل االنتماء إلىالوليدة أن تحّطم أغال



 85 

أّما  و .  فقد تكّونت ثّم أخذت تتبلور على مهل  -ّلما اّتسعت دائرة المنتمين إليهك-الّذاهبة إلى أّنه دين العالم المقبل 
، ثم داستها األقدام حّتى انعدمت من الوجود في  طاقالنّ  اقات الواسعة الطّ  هذه لهّيةوهبت لها يد العناية اإل اّلتي البذرة

  نفسها، أن تنبت من جديد وتنمو على هيئة ظهور أقوى وأشدّ  عملّيةالّظاهر فقد اتيحت لها الفرصة، بفضل هذه ال
  هبيّ لذّ ا تصل حّد البلوغ في العصر اّلتي ظام اإلدارّي العالميّ النّ  ، من شأنه أن يزدهر في فترة متأّخرة بمؤّسساتاام  لزّ إ

 .   لم يولد بعد، على صورة هيئات تعمل في اّتساق مع مبادئ "نظم" يوّحد العالم كّله ويفتديه اّلذي
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 الفصل الخامس
 

 اه وما ترّتب عليهاالشّ  محاولة اغتيال
 

ة بأسرها من أعماقها، ومن أجله أزهقت اآلالف من األرواح الغالية المجيدة، وعلى  حّرك أمّ  اّلذي ينالدّ  إنّ  
مذبحة ضّحى مؤّسسه بحياته، بدأ يتعّرض اآلن لضغوط أزمة جديدة ذات عنف شديد وأثر بعيد، كانت واحدة من تلك 

ين بصورة مؤّقتة، وأن تهدم بنيان الدّ  توالت على مدى قرن كامل فنجحت في أن تكسف سناء اّلتي ورّيةالدّ  األزمات
،  اطّور الغيبّي لدين عالمّي كانت تحدث فجأة دائم  التّ  ر الحتمّية لهذاوالواقع أّن هذه المظاه.  امؤّسساته العضوّية تقريب  

ين العالمّي المفعم بالحياة، المتحّدي في الدّ  وعلى غير انتظار في األغلب األعّم، كما كانت تبدو مستأّصلة لشأفة هذا
وكانت هذه .  ت وطأتهادعواه، المطّور في عقائده، الماضي في كفاحه حيال صدمات ومخاطر جّمة يكاد يرزح تح

ه أو ارتداد بعض أتباعه، أحّبائاخل نتيجة لطيش بعض الدّ  منأّما من الخارج على يد أعدائه االلّداء، و أّما األزمات 
 كسات األكيدةالنّ  ومهما يكن من أمر هذه.  فيعة من أقارب مؤّسسيه وذوي قرباهمالرّ أو تخاذل بعض ذوي المقامات 

وح المعنوّية لدى جموع معتنقيه المخلصين،  الرّ منها بين الحين واآلخر، ومن أمر تأثيرها في  ين يعانيالدّ  كان  اّلتي
 اومهما يكن من طنطنة أعدائه بها واّدعائهم بأّنها أعراض االضمحالل واالنحالل الوشيك، فإّننا إذا استرجعناها جميع  

تقاضتها كانت فادحة  اّلتي ريبةالّض  صحيح أنّ   .يل من وحدته وتماسكهالنّ  وجدنا أنها عجزت عن عرقلة تقّدمة أو
أثارته كان واسع المدى بل لقد أصابة   اّلذي خاضتها كانت جسيمة تفوق الوصف، والهول اّلتي األوجاع، والباليا

ّنها حيحة لقّررنا، بثقة واطمئنان، أالّص  كسات في أبعادهاالنّ  واحدة من هذهكّل  بالّشلل بعض الوقت، ولكّننا لو تأّملنا
 عناية 
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ماوّية، ومهرب معجز من كوارث وشيكة الحدوث السّ  مستورة وبركة مقّنعة، ووسيلة ربانّية إلطالق المزيد من القدرة
بوءات العريقة، وعامل لتطهير حياة الجامعة وتقويتها، ودافع لتوسيع نطاقها ونشر النّ  ، وأداة لتحقيقال  ووبا ال  أشّد نكا

داللة هذه   الّناس وطالما اّتضحت لعيون .  ين لالنفصامالدّ  على عدم قابلّية عرى  تأثيرها، وشاهد مفحم ملزم
، وبعد انتهائها في الغالب، وتجّلت ضرورتها للّصديق والعدّو قاصيهم ودانيهم ااالمتحانات، إّبان األزمة نفسها أحيان  

  ّر الكامن وراء هذه الكوارث المشؤومة السّ  ن ظلّ أ اّر، بل قل لم يحدث مطلق  السّ  ّك، وقّلما ظلّ الشّ  بصورة ال يرقى إليها
 عن ذوي األلباب. ا، أو ظّل الغرض من حدوثها أو مغزى حدوثها مستور  ابعث بها هللا محجوب   اّلتي

 
.   واآلن يوشك أمر حضرة الباب أن يعاني إحدى هذه المحن القاسية وهو ما زال في مراحل طفولته األولى  

ولد فيها، وحّرم  اّلتي ، واشتّدت كراهّيته واستنكاره منذ الّلحظة األولىامرير   ااضطهد اضطهاد   اّلذي ينالدّ  نعم إّن هذا
 ه المبّكرة من مساندة معظم أقطاب أنصاره، وصعق لزوال مؤّسسه المفاجئ المحزن، وترّنح تحت وطأةأّياممنذ 
لم يعرف له مثيل  ال  زنجان، يوشك أن يعاني إذالفي مازندران وطهران ونيريز و  اكيلت له تباع   اّلتي ربات القاسيةالّض 

ها عبء اعان اّلتي  وبذلك أضيف إلى أعباء المحن .  متعّصب متهّور بابيّ من قبل نتيجة لفعلة مخزية أتاها شاّب 
 .  فادح لكارثة جديدة فريدة في خطورتها، مخزية في طبيعتها، مدّمرة في نتائجها المباشرة

 
على هذه الجريمة  األّول  ستشهاد حضرة الباب، وجنون اليأس، واالعتقاد بأّن المحّرض فلقد دفعت مرارة مأساة ا 

فتقّدم في  .  كراءالنّ  بريزي العامل في حانوت حلواني بطهران إلى أن يثأر لهذه الفعلةالتّ  اه دون سواه، بصادقالشّ  هو
قمي إلى نياوران حيث عسكر الجيش حول  م( مع شريك له نكرة مثله يدعى فتح هللا ال1852آب  15آب ) أّياميوم من 

 ارّي  النّ  ريق كأحد الماّرة األبرياء ثم أطلق من سالحهالطّ  وانتظر بجانب.   اهالشّ  محّل إقامة



 88 

 اّلذي  الحالسّ  وأظهر فحص.  باحالّص  اه بعد خروجه من رحاب القصر على جواده يترّيض رياضةالشّ  صاص على الرّ 
وبّين بجالء أّن أّي رجل سليم العقل لم يكن ليقدم .  كّ الشّ  األخرق بصورة ال تقبل ابالشّ  استعمله المعتدي طيش هذا

 .   على ارتكاب مثل هذه الفعلة الخرقاء
 

اهاني وفصائل الجيش في هرج ومرج ال يمكن تصّورهما نتيجة لهذا الشّ  أقام فيها البالط اّلتي غرقت نياوران 
والهلع يخلع  -ظام أهرعوا النّ  ولة خليفة أميرالدّ  وري اعتمادالنّ  زا آقا خانولة وعلى رأسهم مير الدّ  االعتداء، فوزراء

اهانّية  الشّ  بول وعلت أصوات المزامير تدعو جيوش جاللتهالطّ  إلى مليكهم الجريح، ونفخت األبواق وقرعت -قلوبهم
فرد يصدر  كّل  ضى فكانإلى رحاب القصر، وعّمت الفو  ااه مشاة وفرسان  الشّ  واندفعت حاشية.  حدب وصوبكّل  من
وفي هذه األثناء أمر أردشير ميرزا حاكم طهران .  ا، وال يفهم أحد شيئ  ا، وال يطيع أحد أمر  ال  ، وال يسمع أحد قو اقرار  

على عجل   ال  فصائله بتفتيش شوارع العاصمة المهجورة ثّم أغلق أبواب القلعة والمدينة، وحشا مدافعه، وأرسل رسو 
 .  ويطلب تعليمات محّددة الّناس نةلسأ  ائرة علىالدّ  شاعات المنكرةليتأّكد من صّحة اإل

 
عر  الذّ  ين كّلهم، وهّبت على األّمة بأسرها عاصفة منبابيّ وما كادت هذه الفعلة ترتكب حّتى وقع ظّلها على ال 

حقيق عن أصول  التّ  ط ألوانولم يعد هناك أّي مجال للّتفكير في إجراء أبس.  ابالشّ  اهالشّ  والّسخط والكراهية تعّززها أم
هذا االعتداء أو المحّرضين عليه، وكانت أّي همسة أو إشارة كافية ألن تورد أّي بريء موارد الهالك وتصّب عليه  

كان يتمّناه، هذا الجيش   اّلذي وبعد طول ترّبص وانتظار ظفر جيش األعداء بالمبّرر اوأخير  .  أشنع ألوان العذاب
ولة والّشعب مّمن وّحدت بينهم الكراهية المريرة فترّبصوا حّتى تسنح الفرصة ليشّهروا  الدّ  ورجال ينالدّ  المؤّلف من رجال

على أن يحّقق غرضه الخبيث إلى   اوها قد حانت الفرصة وأصبح هذا الجيش قادر  .  بخصمهم الممقوت ويقضوا عليه
 ين تبّرأ منذ البداية، منالدّ   غم من أنّ الرّ وب.  أقصى مدى
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غم من أّن أقطابه وأصحابه وأتباعه حرصوا على أن يتجّنبوا أّي الرّ ولة أو امتيازاتها، وبالدّ  ة في اغتصاب حقوق أّية نيّ 
، وعلى أن يتوّقوا متابعة أّي مسلك عدائّي، إاّل أّن  الّدينيّ  تصّرف يثير أدنى اشتباه في رغبتهم في إعالن الجهاد

ين المضطهد وأثبتوا  الدّ  فس الملحوظ من جانب أتباعالنّ  ة على ضبطالّ الدّ  واهد العديدةالشّ  األعداء تعّمدوا تجاهل
وقد  أّما .  موّيةالدّ  ستظّل مقترنة بقصص مازندران ونيريز وزنجان اّلتي قدرتهم على ارتكاب شناعات بربرّية كتلك

المترّبص أن ينزل؟ وبأّية تهمة  كراء الغادرة فإلى أّي دركة من الخّسة والقسوة ال يحّب هذا العدوالنّ  ارتكبت هذه الفعلة
من يمكن أن تتسّرب إليه شبهة االشتراك من كّل  ال يحّب أن يلصقها بخصومة؟ وبأّية معاملة ال يوّد أن يعامل بها

 ولة ووصاية اإلمام الغائب؟! الدّ  نيعة ضّد من جمع في شخصه سيادةالشّ  قريب أو من بعيد في هذه الجناية 
 

ن صّبوا  اّلذي تمّلك هؤالء اّلذي للتقّزز بصورة ال توصف، فروح االنتقام اتال ذلك مثير   اّلذي  م اإلرهابكان حك 
واصمة بالعار  أوروّباال يطفأ له ظمأ، وتجاوبت أصداؤه حّتى بلغت صحافة  اجام غضبهم وويالتهم كان ظامئ  

  مهّمة موي فقد قّسم الدّ  در األعظم في أن يحّد من االنتقامالّص  ورغبة من.  والّشّنار زبانية اإلرهاب المتعّطشين للّدماء
ين والّتجار  الدّ  قتل من حكم عليهم باإلعدام، بين األمراء والّنبالء وزمالئه الوزراء والقّواد وضّباط البالط ومندوبي رجال

ا  لق طلقته القاتلة صون  والمدفعّية والمشاة، ال بل لقد خّصصت للّشاه ضحّية ولكّنه أناب عنة قهرمان قصره لكي يط
أردشير ميرزا فقد عمل من جانبه على تشديد الحراسة على أبواب العاصمة، وأمر الحّراس بأن  أّما .  اجالتّ  لكرامة

  وأمرهم بأن يبحثوا عن  (1)ن يحاولون الخروج منها، واستدعى الكالنتر والّداروغة والكدخداواتاّلذي يتحّققوا من شخصّية
هديد والوعيد اضطّر شاب اسمه عّباس كان التّ  وتحت.  ة ويلقوا القبض عليهبابيّ شبهة اعتناق المن حامت حوله كّل 

 المعروفين إلى أن يمشي في شوارع عند أحد المؤمنين اخادم  

 

 مخاتير.  الكالنتر: رئيس المخفر.  الّداروغة: رئيس الحرس.  الكدخداوات: ال ( 1)
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، بل لقد أرغم على أن يشي بأّي شخص يظّن أّنه قادر على أن يدفع فدية  بابيّ من تذّكر أّنه كّل  طهران ويدّل على
 .   ستخالص نفسهطّيبة ال

 
حاول   اّلتي من عانى في ذلك اليوم العصيب إذ قتل على الفور في نفس البقعةأّول  وكان صادق المنحوس 

ريق إلى طهران حيث شّقوا بدنه إلى نصفين صلبوهما الطّ  فيها ارتكاب جريمته بأن شّدوه إلى ذيل بغل وسحبوه طوال
شريكه فقد أّما .  ن يصعدوا إلى األسوار ليشاهدوا الجسد الممّزق ونودي بأهل طهران أ.  وعرضوهما على األنظار

صاص المنصهر بعد أن قاسى عذاب الكالليب المحّماة وتمزيق المسامير ألوصاله، وعّري رفيق الرّ صّبوا في حلقه 
.   لاّلعن اخب ا الّص  موع الموقدة في ثقوب شّقوها في بدنه، وعرض على الجمهورالشّ  لهما يسّمى الحاج قاسم ووضعت

، ومّزقوا  اإرب   ااآلخرون فقد فقئت عيونهم ونشرت أجسادهم بالمناشير وخنقوا، وقذفوا من أفواه المدافع، وقّطعوا إرب  أّما 
بالفؤوس والبلط، ونعلت أقدامهم بحدوات الخيل، وطعنوا بالحراب ورجموا بالحجارة، وتسابقت زبانية العذاب على بلوغ  

ال  ال  حايا المنكودة ويتكالبون عليها ليمّثلوا بها تمثيالّض  يتسّلمون أجساد الّناس وكان.  برّيةوّحش والبر التّ  أقسى غايات
  الّناس  ن ألفوا القسوة بحكم عملهم كانوا يذهلون لقسوةاّلذي يبقي على شيء من معالمها األولى، حّتى أّن الجاّلدين

موع وهّن  الشّ  رقات بأجساد ممزقة تشتعل في جراحاتهاالطّ  ساء واألطفال فيالنّ  وكان الجاّلدون يسوقون  ّية. الجهّنم
  ريق، فإذا هلك األطفال في الطّ  لن بأصوات رّنانة "إّنا هلل وإّنا إليه راجعون" أمام المتفّرجين الواجمين على جانبيّ يرتّ 
ظر  النّ  يتجّشموا عناءريق ألقى الجاّلدون أجسادهم تحت أقدام آبائهم وأخواتهم، فيطأونها بعّزة وكبرياء دون أن الطّ 

  رفض االرتداد عن دينه وفّضل أن يذبحوا ولديه  االممتازين بأّن والد   ّيينولقد شهد أحد الكّتاب الفرنس.  إليهم مّرة أخرى 
ابعة عشرة من عمره الرّ اّبين المتسربلين بدمائهما على صدره، وهو مستلٍق على األرض، وكان أكبرهما فتى في الشّ 

 .   ن يقتل قبل أخيه ألّنة هو األرشدفطالب بحّقه في أ 
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كان آنذاك في   اّلذي  (1)مساوّيين، وهو الكابتن فون جومونسالنّ  باطالّض  واة عن ثقة ويقين أّن أحدالرّ ويروي 
إلى مشاهدتها بحكم عمله فقّدم استقالته، وبعد أسبوعين من   اكان مضطر   اّلتي اه هالته بشاعة الفظائعالشّ  خدمة

قال: "*اتبعني يا صديقي، وأنتم يا من تّدعون أّنكم  .  نشر في مجلة "صديق الجنود" اال أرسل خطاب  محاولة االغتي
ن فقئت عيونهم ثّم أجبروا على أن يأكلوا آذانهم اّلذي فيعة تعالوا معي لتشاهدوا البؤساءالرّ تتحّلون باألخالق األوروبّية 

! واّلذين انتزع الجاّلدون أسنانهم وضروسهم بوحشّية، واّلذين لم  عذيب ذاته دون ملح وال توابلالتّ  المبتورة في مشهد
هلّموا هلّموا إلى حيث تضاء .  ينلهم شيء كبير من األذى سوى أن حّطمت المطارق جماجمهم العارية بكّل بساطه

مال،  الشّ  وعنحايا وأكتافهم عن اليمين الّض  عميقة في صدور اشّقوا ثقوب   الّناس األسواق بالّضحايا البؤساء ألنّ 
وق مصّفدين باألغالل تتقّدمهم إحدى السّ  ولقد شاهدت بعضهم يسحبون في.  مشتعلة اووضعوا في الجروح شموع  

.  اأخذ شحم الجروح يدّخن كالمصباح إذا انطفأ حديث  حّتى موع قد احترقت وتوّغلت الشّ  وكانت.  الفرق العسكرّية
 بابيّ أنهم يسلخون قدمّي ال ال  من ذلك مث.  عذيبالتّ  رق عن ألوان جديدة من الشّ  ادر أن تتفّتق عبقرّية أهلالنّ  وليس من

حّية آهة  الّض  فال تصدر من.  يت المغلي، ويدّقون فيها حدوة حصان، ويرغمونه على الجري الزّ  ويغمسون جروحه في
وال يستطيع الجسم .  ري واآلن يجب عليه أن يج.  بل تتحّمل حواّسه المفقودة ذلك العذاب في صمت مظلم .  وال زفرة

ربة القاضية، وخّلصوه من آالمه! ولكن ال! الجاّلد  الّض  أال فارحموه واضربوه .  وح فيسقطالرّ أن يتحّمل ما يتحّمله 
هذا  كّل  يهوي بالّسوط وكان علّي أن أشاهد ذلك، وإذا بالّضحّية المتحّملة مائة ضعف من العذاب تركض من جديد،

على عقب على   اهاية نفسها فهي أّن الجالدين يصلبون األجساد المكوّية الممّزقة رأس  النّ أّما .  مجّرد بداية للّنهاية
 أن يجعل تلك األجساد  بّ ذاك تتاح الفرصة ألّي إيرانّي يحعند  .  جذوع األشجار

 

(1 ) Captain Von Goumoens  
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  ا ت بالقريبة جد  صويب على قدر ما يحّب ويشتهي وعلى مسافة معّينة ليسالتّ  إلظهار براعته في ا ة هدف  الّنبيل المعّلقة
ثّم مضى يقول: "*حين قرأت ما كتبت مّرة أخرى تصّورت .  "امّزقتها مائه وخمسون رصاصة تقريب   اولقد رأيت أجساد  

ورة، وقد يرمونني الّص  ّك في صّحة هذهالشّ  مسة وطننا العزيز المحبوب قد يخامرهمالنّ  ن يعيشون معكم فياّلذي أنّ 
، اولكّنني بحكم عملي كنت أشاهد هذه األهوال كثير  .  ورةالّص  ني لم أولد حّتى ال أرى هذهبالّتهويل والمبالغة، أال ليت

ولّما كان روحي  .  إّنني ال أغادر منزلي اآلن حّتى ال أشاهد شناعات جديدة أخرى...  أكثر مما ينبغي لسوء الحظّ 
يت مثل الّص  جب أّن وصف رجل ذائعوال ع.  فإّنني أقطع صلتي بمنظر هذه الجرائم".  يثور ضّد هذا العار..

ارتبكت في يوم واحد أثناء مذبحة طهران الكبرى بأّنها "يوم قد ال  اّلتي سل" هذه المجزرة البشعةالرّ في كتابه " (1)رينان
 .  يكون له شبيه وال نظير في تاريخ العالم بأسره"

 
ربة القاصمة بعاّمة أتباع الّض  حان بهذهين الممتحن أفظع امتالدّ  هوت على أنصار هذا اّلتي لم تكتِف اليد 

ن عاشوا من بعد أعاصير  اّلذي مماثلة فصرعت البقّية الباقية من األقطاب قّوة حضرة الباب، بل امتّدت بغضب وعزم و 
فجندلت العاصفة الهوجاء "الّطاهرة" البطلة .  ين وأتباعهالدّ  هذه الجموع الغفيرة من أنصاركّل  اجتاحت اّلتي العدوان

يد حسين  السّ  كما افترست.  اعتنقته على حّد سواء اّلذي  ينالدّ  على بنات جنسها وعلى اسكبت سناء باقي   اّلتي خالدةال
ال بل إّن تلك اليد بلغ من  .  كاتب وحي حضرة الباب ورفيق منفاه ومستودع وصاياه وشاهد وقائع استشهاده العجيبة

امخة، فألقت القبض عليه إاّل أّنها عجزت عن أن  الشّ  هاء هللابجسارتها ووقاحتها أن تطاولت إلى شخصّية حضرة 
ال تمحى من القسوة المتحّجرة، ولكّنها عجزت  انعم إّنها جعلت حياته في خطر، وطبعت على جسده آثار  .  تصرعه

 أوقدها روح حضرة الباب فحسب  اّلتي يرانالنّ  لم تكن مجّرد المحافظة على  اّلتي عن أن تعّطل مهّمته

 

(1 ) Renan  
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 .   أمجادهكّل  وإشعال نار تبلغ، بظهور حضرة الباب، تمامه وتفوق  بل
 

اطعة في سماء دينه السّ  جومالنّ  المظلمة المضنية عندما غابت شمس الباب وعندما أفلت تلك ّياموفي تلك األ 
 في ثياب امتنّكر   اشريد   الوصايته من بعده في فلوات رشت وجبالها طريد   االواحدة بعد األخرى وهاَم َمْن كان مرّشح  

  ، بفضل ما أنجزه من أعمال، هو بهاء هللااهرين أنَّ حضرة السّ  بيده كشكوله، َبدا لألعداء المترّبصين ال  راويش حامالدّ 
لم تستأصل جذورها بعد، فأصبح اعتقاله   اّلتي الخصوم وأّنه األمل الوحيد لمن اعتبرهم هؤالء زمرة اإللحاد والكفر الدّ 

زّفت   اّلتي تسّلم من الُماّل حسين مبعوث حضرة الباب الوثيقة اّلذي ولم ال؟ ألم يكن هو.  م األمورلز أ وقتله آنذاك من
ين سوى ثالثة أشهر، فآمن بها وصّدق بصحتها من الدّ  إليه أولى بشارات الّظهور الجديد ولم تكد تمضي على ميالد

 جهت خطوات ذلك المبعوثرأسه ومسكنه قد اتّ  ألم تكن إلى مسقط.  فوره، ونهض ليدافع عن أمرها وأمر صاحبها
ال يطمع الحجاز وال شيراز في منافسة قدسّيته، وبما كتبه الُماّل حسين  ايضّم سر   اّلذي ما اّتجهت بوصفه الموضعأّول 

  على أن يقدم على حّجهِ  األقى على قلبه سكينة جعلته يصّمم أخير   اعن اجتماعه به ابتهج حضرة الباب ابتهاج  
ناء العاطر والمناجاة الحاّرة  الثّ  اإلشارات الخفّية ومدار كّل  ألم يكن هو وحده غاية.  مرتجى إلى مّكة والمدينةال

  هادات المكتوبة بذلك المجد الشّ  وآخرأّول  من "قّيوم األسماء" و "البيان"،كّل  اّرة واإلنذارات المدّونة فيالسّ  والبشارات
ه الوثيق بالّنخبة الممتازة من اّتصال ين الجديد و الدّ  وبفضل مراسالته مع مؤّسس.  يوشك أن يسبغه هللا عليه  اّلذي

ين بالّنماء، ويوّضح مبادئه  الدّ  أصحابه من أمثال وحيد والحّجة والقّدوس والُماّل حسين والّطاهرة استطاع أن يتعّهد
اهمة، ويشارك مشاركة فاعلة في نهضته الدّ  من األخطار اويعّزز أسسه الخلقّية ويحّقق مطالبه العاجلة ويجّنبه بعض  

بأّنه   -غداة العودة من الحّج إلى بوشهر-هر اإللهّي عندما بّشر القّدوس عناه المظ اّلذي ألم يكن هو.  وتثبيت أركانه
ألم يسقط وهو في  .  هادةالشّ  سوف يحظى بسعادة لقاء "هدف تقديسنا وغاية محّبتنا" قبل أن يرتشف القّدوس كأس

 اعتبار للّشهرة والّثروة  كّل  ابهريعان شب
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ينتمي إليها؟ ونهض في طهران ثّم في موطنه  اّلتي فيعةالرّ بقة االجتماعّية الطّ  تنديد ال  المخاطر وُمهم ال  والجاه، متجاه
ن فيهم ولة والّنابهين من أهل نور بمالدّ  من رجال اكبير   امازندران لينتمي إلى الفرقة الغامضة المنبوذة، وكسب لها عدد  

ين وكسبهم إلى صّفه، وضمن بعمله  الدّ  هير الُماّل محّمد حقائقالشّ  خلطاؤه وذوو قرباه، وبجرأة فّسر لتالميذ المجتهد
  ين والّدولة والفاّلحين والّتجار، بل وأفحم المجتهد نفسه في إحدى الجلسات الخالدة الدّ  هذا والء عدد كبير من رجال

اّل محّمد مهدي الكندي فسّلمها هذا بدوره إلى حضرة الباب على  كتبها وأودعها المُ  تي الّ  وإلى كفاية رسالته .  كرالذّ 
خّيم  اّلذي قاءالشّ  وتر واالنزعاج، منالتّ  جين، في ساعةالسّ  لين يرجع الفضل في أن تخّلص روحگُ مقربة من مدينة 

بها المسجونين بالّسجن المهين عّدة  اهرة وأصحاالطّ  ألم يرّحب من أجل.  عليه منذ أن ألقي القبض عليه في شيراز
سجن يعانيه، وإلى حرصه ونفاذ بصيرته ومقدرته يرجع الفضل أّول  في منزل أحد مخاتير البلد في طهران؟ وكان أّيام

في فرارها الموّفق من قزوين، وخالصها من خصومها ووصولها سالمه إلى بيته، ثم انتقالها إلى مكان أمين قرب 
عند وصوله إلى طهران فلقيه   ااّل حسين سر  وإلى محضره أدخل المُ .  ن تنطلق منه إلى خراسانالعاصمه استطاعت أ

أدار دّفة األمور   اّلذي ألم يكن هو.  في ماه كوه ال  كان آنذاك معتق اّلذي ثّم سافر إلى آذربيجان ليزور حضرة الباب
ن اجتمعوا  اّلذي امانين مؤمن  الّطاهرة والواحد والثّ زّلة بصورة غير ملحوظه، واستضاف القّدوس و  ونَ في مؤتمر بدشت دُ 

واجه وحده   اّلذي ألم يكن هو.  فرد من المجتمعين باسم جديدكّل  وأنعم على ايوم لوح  كّل  بتلك المناسبة، وأنزل
 موالمن األ ايزيد على الخمسمائة فاّلح في نياال، وحمى القّدوس من غضب المهاجمين، وأمكنه أن ينقذ بعض   اجمهور  

ثارت ثائرة محّمد شاه  اّلذي ؟ ألم يكن هواوهوجمت كثير   اأوذيت كثير   اّلتي اهرةالطّ  نهبها العدّو، وقام على حماية اّلتي
بإلقاء القبض عليه واستدعائه إلى العاصمة، ولكّن األمر لم  اعليه نتيجة للوشايات والّسعايات المستمّرة فأصدر أمر  

 ن قابلوه بالمحّبةاّلذي يخ طبرسي،الشّ  مفاجئ؟ وإلى نصائحه وتشويقه لنزالء قلعةاه الالشّ  ينّفذ نتيجة لموت
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وإلى  .  وح المعنوّية لدى المدافعين األبطالالرّ واإلجالل أثناء زيارته، يرجع الفضل إلى حّد ليس بالقليل في ارتفاع 
خّلدت  اّلتي يهم في المغامرات المثيرةريحة يرجع توفيقهم في تخليص القّدوس بصورة معجزه لينضّم إلالّص  تعليماته

  ن كان ينوي االنضمام إليهم أن سجن مّرة أخرى في مسجد آمل اّلذي ألم يكن من أجل هؤالء المدافعين.  فتنة مازندران
دميت قدماه في خلوة سيق إليه وسط ما ال يقّل عن أربعة آالف من المشاهدين المهتاجين ومن أجلهم جلد حّتى أُ  اّلذي

حاصرت مسكن الحاكم ورشقته   اّلتي اّل الكبير وأهانته الجموعهذه المدينة، وأودع مسكن حاكمها، ووشى به المُ  مجتهد
يخ طبرسي  الشّ  أشار إليه القّدوس عندما وصل إلى قلعة اّلذي ألم يكن هو بعينه.  بابالسّ  بالحجارة وقذفته بابشع

وكان هو بعينه .  له تعالى "بقّية هللا خير لكم إن كنتم مؤمنين"ريح ورّتل قو الّض  ونزل عن فرسه وأسند ظهره إلى حائط
اّب بعضه في القلعة أثناء الشّ  كتب هذا البطل اّلذي مد الّص  فسير البارع لصادالتّ  ناء العاطر وهذاالثّ  المقصود بكّل هذا

  أن اشار "لوح الحروفات"  ألم يكن لتاريخ ظهوره الوشيك.  أحرج الّظروف واّلذي يبلغ حجمه سّتة أمثال حجم القرآن
للّدّيان إشارة خفّية، وفيه أماط الّلثام عن سّر "المستغاث"؟ وللفوز   افاض من قلم حضرة الباب في چهريق تشريف   اّلذي

وإلى رعايته الخاّصة عهد بوثائق .  اّل باقر أحد حروف الحيّ بمحضره وّجه حضرة الباب انتباه صحابّي آخر، وهو المُ 
جم ما ال يقّل عن ثالثمائة وسّتين النّ  لمته وأختامه وخواتمه العقيقّية مع درج كتب فيه على هيئةحضرة الباب ومق

ومن نتيجة مبادرته .  أصدرها قبل مغادرته قلعة چهريق اّلتي لتعليماته اتنفيذ   الكلمة "بهاء" سّلمت إليه جميع   ااشتقاق  
الباب الغالية من تبريز إلى العاصمة بسالم وحفظت بمنتهى لتعليماته بحذافيرها نقلت رفات حضرة  اوحدها وتنفيذ  

عمل   اّلذي ألم يكن هو اوأخير  .  تلت استشهاده اّلتي نوات العاصفة الهوجاءالسّ  ّرّية خاللالسّ  العناية وأخفيت بمنتهى
شر تعاليم زعيمه بكّل هّمة ونشاط على ن -اهالشّ  سبقت محاولة اغتيال اّلتي ّياموفي األ-أثناء إقامته في كربالء 

في تأمين مصالح دينه   ااحل بنفس الحماسة والقدرة الّلتين امتازت بهما أعماله األولى في مازندران، مجتهد  الرّ 
 واستنهاض
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 همم أتباعه المحزونين وتنظيم قوى أوليائه الحيارى المشّتتين؟ 
 

اهر اليقظ وال من غضبه،  السّ  العدوّ  هل أن يفلت من رقابةالسّ  نه وهذا سجّل أعماله، لم يكن من أرجل هذا ش 
في مطالبته بحقوق  اجسور   ااعتنقه، وكان جريئ   اّلذي فمنذ البداية تمّلكته الحماسة القاهرة لألمر.  والواقع أّنه لم يفلت

  باب ال يجاريه في قدرته وال يباريه في سحر بيانه أحد، وكان ذا طاقة الشّ  با وريعةالّص  المضطهدين، وكان في ميعة
ومع  .  ة إلى أقصى درجةالّنبيل اميةالسّ  باإلجالل والّنفوذ والجاه والمكانة امتمّتع   اال تكّل، وحكم صائب ال يخّل، ثري  

 لة بمؤّسسالّص  وبفضل مراسالته المنتظمة، كان وثيق.  نيوّيةالدّ  ذلك احتقر األّبهة والمفاخر والعطايا والممتلكات
وكان يتقّدم .  تمام الوقوف على آمال أقطابه وآالمهم وخططهم ومناشطهم اا كان واقف  نهض للّذود عنه، كم اّلذي ينالدّ 

أخرى كان يتعّمد االنسحاب في  تارة  ، و تارة  ين الدّ  ريحة للقوى المكافحة من أجل تحريرالّص  عامةالزّ  ليحتّل مكان
 امستعد   امتأّهب   ااألحوال ساهر  كّل  يحرص شديد ليكون أقدر على عالج موقف شاّذ أو إبعاد خطر داهم، ولكّنه كان ف

وقد  أّما .  ين ويحّل مشكالته ويدافع عنه ويشّجع أتباعه ويبلبل خصومهالدّ  ال يكّل عن بذل الجهود ليحافظ على كيان
أخلي من حضرة الباب بصورة محزنة لكي  اّلذي فقد تقّدم إلى قلب المرسح اين اآلن أحرج ساعاته وأشّدها حسم  الدّ  بلغ

مؤّسس من المؤّسسين  ال يدانيه في جالله وال في أشجانه وال في سنائه دور أيّ  اؤّدي لمّدة أربعين سنة كاملة دور  ي
 .   اريخّيةالتّ  العظام ألديان العالم 

 
  وّجهت إليه، وما سمعه  اّلتي  امخة العظيمة غضب محّمد شاه، نتيجة لالّتهاماتالشّ  خصّية الشّ  أثارت هذه 

فأصدر إلى زعماء مازندران االقليمّية عّدة فرمانات يأمرهم فيها باعتقاله وصّرح بعزمه  .  في بدشت اه عّما حدثالشّ 
( جفوة من قبل، وأغضبه فشله  بهاء هللاحدثت بينه وبين الوزير )والد حضرة  اّلذي الحاج ميرزا آقاسيأّما .  على قتله 

 في إحباط  اباهر   اُمعاداته خاّصة وأّنه نجح نجاح  ، فقد عاهد نفسه على  بهاء هللافي اغتصاب إحدى ضياع حضرة 
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فاّتهمه  .  تمام اإلدراك عمق تأثير هذا الخصم الفاعل اظام كان مدرك  النّ  عن ذلك فإن أمير ال  وفض.  مساعيه الخبيثة
  فترة الحاسمة وفي هذه ال.  (1)ولة خسارة ال تقّل عن خمس كروراتالدّ  أمام جماعة من عّلّية القوم بأنَّ نشاطه قد كّبد

  وري النّ  ميرزا آقا خانأّما .  اين طلب إليه بكّل وضوح وتأكيد أن يحّول مقامه إلى كربالء مؤّقت  الدّ  كان يجتازها اّلتي
اعتبره أقدر   اّلذي بهاء هللابين حكومته وبين حضرة  اه أن يعقد صلح  أّيامأّول  ظام فقد حاول في النّ  خلف أمير اّلذي

ال يعدلها في الخطورة  اّلتي الّظنون والّشكوك، بهاء هللافال عجب أن تطّرقت إلى حضرة .  أتباع حضرة الباب
اه  الشّ  وتسّربت هذه الّظنون إلى .  والجسامة إاّل بطالنها وزيفها، عندما اقترفت تلك الفعلة الجريئة الخطيرة فيما بعد

مأخذ واّتهمته بأّنه كّل  أخذ الغضب منها اّلتي ابلشّ ا اه الشّ  في ذلك أمّ  ا وإّن أشّدهم إسراف  .  وحكومته وبالطه وشعبه
 .   على محاولة اغتيال ولدهااألّول  هو المحّرض

 
اه، وكان يقيم في قرية  الشّ  در األعظم في لواسان حين محاولة اغتيالالّص  على  اضيف   بهاء هللاكان حضرة  

كان يقوم على ضيافته بأن   اّلذي در االعظمالّص  فنصح له جعفر قلي خان أخو.  أفجه حين بلغت األنباء الخطيرة
أرسل   اّلذي سولالرّ ولكّنه لم يستمع للّنصيحة وصرف .  واحيالنّ  يتوارى عن األنظار بعض الوقت في ناحية من تلك

اهاني بجرأة ورباطة جأش، وكان الجيش  الشّ  الي إلى معسكر الجيشالتّ  وركب في صبيحة اليوم.  معه ليؤّمن سالمته
 (2)لألمير دولجوروكي اكان آنذاك سكرتير   اّلذي وفي قرية زركندة لقيه صهره ميرزا مجيد.  ن بمنطقة شميرانفي نياورا

ولة الحاج علي خان بقدوم الدّ  وسي، وصحبه إلى منزله المّتصل بمنزل رئيسه، فّلما علمت حاشية حاجبالرّ الوزير 
اه وأرسل ضّباطه ومعتمديه الشّ  اه، فتعّجبالشّ  وره إلى مسامعبادروا بإخطار سّيدهم فرفع هذا األمر بد بهاء هللاحضرة 

 فارة يطالبون بتسليمالسّ  إلى

 

 الكرور يساوي خمسمائة ألف. ( 1)
(2 ) Prince Dolgorouki 
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در  الّص  أن يتوّجه إلى بيت بهاء هللاوسي رفض أن يسّلمه إليهم، وطلب إلى حضرة الرّ فير السّ  ولكنّ .  المّتهم إليهم
إال  .  وسّية بتسليمها إليهالرّ تقوم الحكومة  اّلتي يعةسبق للّسفير أن أبدى له رغبته في تأمين سالمة الود اّلذي األعظم

 .   در األعظم خاف على مركزه أن يضيع إذا هو شمل المّتهم بالحماية المطلوبةالّص  ألن اغبة لم تتحّقق نظر  الرّ أّن هذه  
 

إلى أيدي  كوى والخوف، الشّ  وام، واّلذي طالت منهالدّ  وهكذا ُسّلم هذا القطب العظيم للّدين المضطهد على 
ين نفسه، وسيق من نياوران إلى  الدّ  مالة مؤّسسالثّ  تجّرعها حّتى  اّلتي أعدائه وأرغم على أن يرتشف من تلك الكأس

يف الّص  لشمس ااس حافي القدمين" معّرض  الرّ بالّسالسل واألغالل، عاري  ال  سياه چال بطهران "*على قدميه مكبّ 
أّما .  بالحجارة لخارجّية عّدة مّرات وضايقته الجماهير بالّسخرية ورشقتهُ ريق خلعت عنه مالبسه ا الطّ  وفي .  الحامية
ولندع كلماته المدّونة في .  لمياه أحد الحّمامات العاّمة بالمدينة األقي فيها فكانت من قبل خّزان   اّلتي فلّيةالسّ  الغرفة

قال:  "*وعّين لنا مقّر لمّدة أربعة أشهر ال شبيه رداب الوبيل، السّ  عاناها في ذلك اّلتي ئب" تشهد بالمحنةالذّ  "لوح ابن
أّما  عّينوه،  اّلذي جن قادونا إلى دهليز مظلم ثّم هبطنا ثالث دركات وبلغنا المقرّ السّ  وبعد أن وردنا.  له وال مثيل..

غم من وجود  الرّ وب.  رق الطّ  يعيش فيه ما يقرب من المائة والخمسين من الّلصوص والقتلة وقّطاع االمكان فكان مظلم  
إّن األقالم لتعجز عن وصفه،  .  وردنا منه اّلذي ريقالطّ  هذا الجمع الغفير فإّن المكان لم يكن له من منفذ سوى 

هللا يعلم ما ورد علينا في ذاك  .  وكان معظم هذا الجمع بال لباس وال فراش.  والبيان يكّل عن بيان روائحه المنتنة
قيلة فتركت بصماتها على جسده طيلة  الثّ  دماه بالقيود وصّفد عنقه بسالسل "قره ُگَهر"وقّيدت ق.  المقام األنتن األظلم"

.  ينبابيّ بذلك فقال:  "**وضعت حول عنقه سالسل ثقيلة صّفد بها خمسة من ال عبد البهاءوقد شهد حضرة .  حياته
وكانت ثيابه ممّزقة وكذلك .  اجد  وثقيلة  االسل مشدودة بعضها إلى بعض بأقفال ومسامير قوّية جد  السّ  وكانت هذه

 عام  الطّ  وقد حرم.  وظّل حضرته على هذه الحال الفظيعة أربعة أشهر".  كان لباس رأسه
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بالهوام  ابالحّمى، مليئ   اموبوء   اقذر   ارطب   اذلك ألّن المكان كان بارد  .  ومالنّ  بلياليها واستحال عليه أّياموالّشراب ثالثة 
ّم في طعامه السّ  ديدة إلى حّد محاولة دّس الشّ  ن أثارتهم الكراهيةاّلذي ولقد ذهب أعداؤه.  الكريهةوائح الرّ والحشرات و 

.   اليةالتّ  نواتالسّ  اه عدّوه الّلدود، ولكّن المحاولة باءت بالفشل وإن أضّرت بصّحته فيالشّ  في الفوز برضاء أمّ  اطمع  
جن ليرى السّ  أن يدخل ساحة اكيف أذن له يوم   عبد البهاءحضرة إسلمنت في كتابه:  "*يخبرنا . إ. كتور جالدّ  ويذكر

قد تغّير بصورة مخيفة، وقد بلغ به اإلعياء أّنه لم   بهاء هللاوالده المحبوب حين خرج لرياضته اليومّية، وكان حضرة 
السل الحديدّية، وكان  السّ  من ثقل امتوّرم   اير، وكان شعره ولحيته متلّبدين، وكان عنقه متسّلخ  السّ  على  ايكن قادر  

 جسده ينوء تحت أثقال األغالل".
 

الهائجة المائجة   ّياميعاني تلك االمتحانات القاسية والّشدائد المرّوعة في تلك األ بهاء هللاوبينما كان حضرة  
أ عملها  لقد بد.  اهرة الجريئة، تهوي بسرعة تحت قّوتها المدّمرةالطّ  ين، ونعني بهالدّ  كان ثمة نجم آخر من نجوم

ما بدأ في كربالء، وبلغ أوجه في بدشت، وهو يوشك اآلن أن يبلغ نهايته بشهادة يمكن أن  أّول  الباهر كالّشهاب
 .   اوأشّدها اضطراب   البهائيّ اريخ التّ  للقلوب في أعنف فترات اتوضع بجدارة واستحقاق في مصاف أشّد القصص تحريك  

 
ظام  النّ  طالما احتّل أفرادها المكانة المرموقة في اّلتي هيرةالشّ  برقانيكانت سليلة أسرة الحاج الُماّل صالح ال 

ولدت  .  هبي( والّزكّيةالذّ  هراء، ولكن أسرتها كانت تسّميها زّرين تاج )الّتاجالزّ  وكانت سّمّية فاطمة.  المذهبي بإيران
.   كاء والجمالالذّ  منذ نعومة أظفارها، آّية في وكان أهل مدينتها يعّدونها،  بهاء هللاولد فيها حضرة  اّلتي نة السّ  في نفس

يد كاظم السّ  وأجّلها قبل إيمانها بعض أكابر علماء بالدها لطرافة آرائها ووجاهتها وجّدتها، وخاطبها أستاذها المعجب،
في عداد حروف   سلكها حضرة الباب اّلتي  يدة الوحيدة السّ  وكانت.  "الّطاهرة"ب"قّرة العين" ولّقبها لسان القدرة والعظمة ب

 ابقة، السّ  فحاتالّص  الحّي، وعن طريق حلم سبقت اإلشارة إليه في
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بكّل ما أوتي روحها الغاّلب من   اين وثابرت على نشره وترويجه حّتى في أشّد األوقات خطورة وخطر  الدّ  اعتنقت
  ئة باحتجاجات والدها ولقد نصرت أمر حضرة الباب بجّدّية وحماس غير عاب.  فس األخيرالنّ  حّتى قّوةحماسة و 

اّتخذتها   اّلتي دابيرالتّ  ال يفت في عضدها.  ديدة، غير مكترثة بشتائم عّمها، غير آبهة لتوّسالت زوجها وإخوتهاالشّ 
ولقد ثابرت على إشعال حماسة العرب  .  المقامات المدنّية والّدينّية في كربالء ثّم بغداد ثّم قزوين للحّد من نشاطها

، وذلك عن طريق اثوري   ايعة منهم للّظهور الجديد، والّدعوة إلى تغيير عادات قومها ومسالكهم تغيير  والعجم، وأخذ الب
 خطبها البليغة العصماء وتنديداتها الجريئة بالمفاسد وأبحاثها ودراستها وأشعارها وترجماتها وتفسيراتها ومراسالتها.

 
وال للعلماء المقيمين بتلك الطّ  سائلالرّ ة، لتوّجه قد نهضت في كربالء، أقوى معقل للّشيع اّلتي كانت هي 

المدينة، واّلذين كانوا قد رجعوا بمنزلة المرأة إلى ما فوق منزلة الحيوان بقليل، وأنكروا عليها حّق امتالك أّي شيء حّتى 
ضعات أهل تلك وتحّدت موا.  امي، ونّددت بمآربهم الخبيثةالسّ  وفي رسائلها هذة دافعت بحرارة عن هدفها.  وحالرّ 

تقام باحتفال مهيب في  اّلتي كرى لشهادة اإلمام الحسينالذّ  ، وذلك بأن تجاهلتاسافر   اصريح   االمدينة المتعّصبين تحّدي  
وببالغتها .  هرالشّ  يوافق غّرة ذلك اّلذي منه بعيد ميالد حضرة الباب ال  عام، واحتفلت بدكّل  فواتح المحّرم من 

ين وأكابر اليهود في بغداد واّلذي حاول  مسيحيّ لمدهشة افحمت الوفد الممّثل للّشيعة والّسّنة والعارضتها ا  قّوةالعجيبة و 
وببراعة فائقة دافعت عن دينها وبّررت  .  سالة الجديدةالرّ أن يصرفها عّما عاهدت نفسها عليه من نشر بشارات 

اريخّية لألمراء والعلماء التّ  ثم عقدت جلساتها  .يخ محمود اآللوسي مفتي بغدادالشّ  ابهالنّ  تصّرفاتها في بيت الفقيه
ورجال الحكومة المقيمين بكرمنشاه حيث قرأت عليهم وترجمت لهم تفسير حضرة الباب لسورة الكوثر، وبلغت هذه 

اخذت على عاتقها  اّلتي يدة الموهوبةالسّ  وكانت.  ين الجديد الدّ  الجلسات قّمتها باعتناق األمير )الحاكم( هو وأسرته
 ين من اإليرانّيين، وبذلت الدّ  خم لسورة يوسف )قّيوم االسماء( لصالح إخوتها فيالّض  ترجمة تفسير حضرة الباب
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نظيم التّ  قصى ما تستطيع من جهد لتنشر هذا الكتاب العظيم وتوّضح محتوياته، وبجسارتها ومهارتها وقدرتها علىأ
  اّلتي  في محيط ال يقّل جفاء وال عداء عن قزوين، قزوين وحماستها الّظامئة استطاعت أن تثّبت دعائم فتوحاتها

ابغة، النّ  اقاطعت وحيد   اّلتي وهي.  افتخرت بأّن أسوارها تضّم ما ال يقّل عن مائة عاّلمة من علماء اإلسالم األفذاذ
ات المظهر الجديد بطهران عندما كان وحيد يتابع حديثه القّيم عن عالم بهاء هللاا الخالد في منزل حضرة مأثناء لقائه

آنذاك، إلى أن ينهض ويظهر  ال  كان طف اّلذي عبد البهاء، وهي تضع في حجرها حضرة قّوةوأشراطه، ودعته ب
وإّبان شهرتها وذيوع صيتها في طهران تزاحمت على .  باألعمال ال باألقوال عمق إيمانه ومدى بطولته وتضحيته

جذب  اّلذي وكان سحر بيانها هو.  ائعة عن مبادئ دينها الفريدةرّ البابها زهرات المجتمع ليستمعن إلى أحاديثها 
رب والّسمر، وجمعهّن الطّ  اعتقلت في منزله، وصرفهّن عن اّلذي المدعّوات في حفل زفاف ابن محمود خان الكالنتر

الجديد ومعالمه  وكان لتأكيدها الحاّر والقاطع لدعاوي الّظهور .  كلمة من كلماتهاكّل  حولها متلّهفات ظامئات إلى
ن أرسلهم الستجوابها األثر الكبير اّلذي در األعظمالّص  الممّيزة خالل سبع جلسات عقدتها في المنزل نفسه مع مندوبي

اسخ بظهور  الرّ ال تشهد بوضوح وصراحة بايمانها  اّلتي ومن قلمها فاضت المدائح .  في اإلسراع بالحكم عليها باإلعدام
.  لم تكن قد تكّشف أمرها بعد اّلتي المجيدة بهاء هللاباعترافها برسالة حضرة  اأيض  حضرة الباب فحسب بل وتشهد 

، إلى مبادرتها أثناء اشتراكها في مؤتمر بدشت يرجع الفضل في كشفها إلخوانها المؤمنين أشّد ا، وليس آخر  اوأخير  
  كما يرجع إليها الفضل في انفصال.  مامها آنذاكلم يكن أحد يدركها بت اّلتي ورّيةالثّ  ورةالدّ  في مكنونات ااألمور تحّدي  

 وقد آن لهذه الفتوحات العجيبة أن تتّوج، وتبلغ كمالها.  ادائم   ال  ظام الجديد عن أحكام اإلسالم ومؤّسساته انفصاالنّ 
 العاصمة من أقصاها إلى أقصاها. كانت تجتاح اّلتي هائي باستشهاد صاحبتها في غمار العاصفةالنّ 
 

 ة أدركت أّن ساعتها قد دنت، فلبست ثياب العرس وتزّينت وذات ليل 
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.  وتعّطرت بالّطيب، وأرسلت تطلب زوجة الكالنتر وباحت لها بسّر دنّو استشهادها، وأسّرت إليها بوصاياها األخيرة
وكانت تذرع .  تشهد اّتحادها مع محبوبها اّلتي اعةالسّ  ثّم اعتكفت في جناحها وانتظرت في تّعبد وتبتّـل وابتهال تلك

ردار في سكون الّليل يسوقونها إلى  السّ  غرفتها وهي ترّتل مناجاة تعّبر عن الحزن والّنصر حين أقبل فّراشو عزيز خان
ردار مع معاونيه الهين السّ  وعندما وصلت إلى الحديقة كان.  حديقة إيلخاني خارج أسوار المدينة، موضع شهادتها

وبنفس المنديل .  ر عفو الخاطر بأن تخنق على الفور وأن يلقى بها في حفرةفأم.  حكالّض  مخمورين يغرقون في
قت نِ رافقها، خُ  اّلذي احتفظت به بالغريزة لهذا الغرض، ودفعت به في الّلحظات األخيرة إلى ابن الكالنتر اّلذي الحريريّ 

 نحو ما رغبت. راب والحجارة علىالتّ  أهيل عليها لقي بجثمانها في بئر ثمّ البطلة الخالدة، وأُ 
 

فتت إلى سّجانيها التّ  فلقد.  شهيدة في سبيل تحرير المرأة أّول  ة العظيمة،بابيّ وهكذا انتهت حياة تلك البطلة ال 
كان .  عند موتها، وقالت في جرأة:  "**تستطيعون قتلي بأسرع ما تريدون ولكّنكم لن تستطيعوا ايقاف تحرير المرأة"

ّيدة الخالدة  السّ  باألحداث، ولقد عّمت شهرة هذه امليئ  كان وكان محزنا بقدر ما .  ار  بقدر ما كان قصي اعملها باهر  
ن ظّلت معظم أعمالهم الجليلة مجهولة ال يتغّنى بها اّلذي اآلفاق، وطبّقت الخافقين على خالف زمالئها من المؤمنين

  أوروّبا ها بسرعة ملحوظة حّتى بلغت عواصم ّيدة فقد ذاع صيتالسّ  هذه أّما .  أحد من معاصريهم في البالد األجنبّية
جال والّنساء وذوي الجنسّيات والمهن والّلغات الرّ ناء البالغ من الثّ  الغربّية، وأثارت اإلعجاب والعطف وانتزعت

هراء، الّلواتي  الزّ  اسمها إلى سارة وآسية ومريم العذراء وفاطمة عبد البهاءأضاف حضرة  عجب أن فال .  المختلفة
ابقة، ووصفها بقوله:  "*قد كانت السّ  وراتالدّ  اتّية ومكانتهّن الفريدة على مرّ الذّ  لى بنات جنسهّن بمزاياهنّ شمخن ع

ووصفها مّرة اخرى بأّنها "*قبس من نار محبة هللا" .  للعالمين" افتنة العصر في بالغتها، وفي منطقها اضطراب  
 و"*سراج موهبة هللا".
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بمثل ما انتشرت به قّصة حياة حضرة الباب منبع  اوعرض   ال  لعجيبة انتشرت طو والواقع أّن قّصة حياتها ا 
.   وإليك ثناء معّلق معروف على حياة حضرة الباب وأصحابه، قال:  "إّنها آية في العلم وفي الجمال".  إلهامها المباشر

ي صورة مرسحّية، قال:  "هي  وأثنى عليها كاتب مرسحّي معروف كانت سارة برنارد سألته أن يكتب تاريخ حياتها ف
العصور الوسطى وهيباشيا األفالطونّية  (1)شبيهة هيلويز.  رق الشّ  تحرير المرأة في ،جان دارك االيرانّية زعيمة

هي  .  الع.. الطّ  بأّن "بطولة زّرين تاج شاعرة قزوين الجميلة المنكودة (3) " وشهد الّلورد كرزون من كدلستون (2)الحديثة
 ليزيّ جالمستشرق اإلن (4)براون . ج وكتب األستاذ إ..  اريخ الحديث على تحريك المشاعر"التّ  ص قّصة من أقدر قص

هير "إّن ظهور امرأة كقّرة العين يعتبر ظاهرة نادرة في أّي زمن من األزمان وفي أّي قطر من األقطار بل إّنه في  الشّ 
من سبب يمّت به إلى العظمة   بابيّ لو لم يكن للّدين الو .  يقارب المعجزة.. اقطر كإيران يعتبر أعجوبة إن لم يكن شيئ  

 (5)تشايين. ك ين اإلنجليزّي المعروف دكتور ت.الدّ  وأبدى رجل .  "اسوى أّنه أخرج لنا بطلة مثل قّرة العين لكفاه سبب  
الم اإلسالمي بدأت بذرتها قّرة العين في الع اّلتي اللة الكبيرة قال:  "إّن البذورالدّ  في أحد كتبه تلك المالحظة ذات

"  .  يرجع إليها الفضل في افتتاح عهد اإلصالح االجتماعّي في إيران...  ة..الّنبيل يدة السّ  هذه .  اآلن تؤتي ُأُكلها..
ا ال شّك فيه أّنها بقوله:  "ممّ  (6)بلوماسّي الفرنسّي الملحوظ المكانة والكاتب القدير كونت دي جوبينوالدّ  وأشار إليها

 ثّم أضاف "وفي قزوين كانت تعتبر أعجوبة عن جدارة  .  ين وأدعاها إلى االهتمام"الدّ   ر هذامن أعجب ظواه

 

(1 ) Heloise 
(2 ) Neo-Platonic Hypatia 
(3 ) Lord Curzon of Kedleston 
(4 ) Prof. E. G. Browne 
(5 ) Dr. T. K. Cheyne 
(6 ) Comte de Gobineau 
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وكتب مّرة أخرى:  "لقد أخبرني كثيرون مّمن عرفوها عن قرب واستمعوا إليها في فترات مختلفة من  .  واستحقاق"
وكتب سير .  اب ومال إلى البكاء"أّنها كانت إذا تكّلمت تحّركت مشاعر المستمع ومأل صدره اإلعج.  حياتها..

:  "ليس هناك من ذكرى أحّق بالّتخليد من ذكراها، وليس هناك من ذكرى أقدر من ذكراها على  (1)فالنتين تشيرول
وهذا سليمان  .  خّلفتة في حياتها ينسكب على قضّية بنات جنسها" اّلذي اثيرالتّ  وما زال.  إشعال الحماسه من جديد

:  "يا طاهرة! ألنت خير من ألف اين متعّجب  بابيّ هير والكاتب القدير يقول في كتابه عن الالشّ  ركيلتّ ا اعرالشّ  ناظم بيك
 اهرة قائلة:  "كانتالطّ  مسة، فقد قّرظتالنّ  حد رؤساء حكومةأ، أّم (2)يدة ماريانا هاينشالسّ أّما ين شاه!" و الدّ  ناصر

اهرة لنساء إيران وضّحت له  الطّ  مسة ما قّدمتهالنّ  أقدم لنساءولسوف أحاول أن .  على لألنوثة..اهرة المثل األالطّ 
 .  بحياتها"

 
ن تلّهفوا على معرفة المزيد عن حياتها من المعجبين بها المتحّمسين لها في قاّرات العالم  اّلذي وما أكثر 

دة عن ظهر قلب، لّحنوا  ن حفظوا مدائحها الفرياّلذي ن سما مسلكهم بمثلها الملهم! وما أكثراّلذي الخمس! وما أكثر
هر من سناهما، الدّ  ال ينال ا وإعجاب   ا أشعارها أو تأّلق طيف روحها الغاّلب أمام أبصارهم، أو أكّنوا لها في قلوبهم حب  

 اّلتي ريقالطّ  ألن يقتدوا بها، وأن يسلكوا، بنفس اإلخالص واإلقدام، نفس ان تحّرقت أرواحهم شوق  اّلذي وما أكثر
 .  فس األخيرالنّ  لم تنحرف عنها قيد شعرة منذ اعتنقت دين حضرة الباب إلى اّلتيا، و اختارتها لنفسه

 
اهرة الطّ  إلى سجن تحت األرض وأطفات سراج بهاء هللاجرفت حضرة  اّلتي إّن عاصفة االضطهاد الهوجاء 

 وچهريق ونعني بهشاطرة االعتقال في ماه كو  اّلذي على مصير الكاتب الممتاز لوحي حضرة الباب اختمت أيض  
 في تعاليم اعظيم الموهبة، متبّحر   امحّنك   ال  وكان رج.  "العزيز"بملّقب يد حسين يزدي الالسّ 

 

(1 ) Sir Valentine Chirol  

(2 ) Mrs. Marianna Hainisch 
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وكان يحّن  .  ولة في طهرانالدّ  عرض للخالص عرضه عليه كبار رجال كّل  وقد رفض .  بثقته المطلقه امواله، متمّتع  
فلّما رافق حضرة .  كنات بتبريزالثّ  ى حضرة الباب بحياته في ساحةحرم منها يوم ضحّ  اّلتي للّشهادة ال  موصو  احنين  

  اّلتي  الخوالي الغوالي ّيامفي سياه چال بطهران ظّل يستمّد منه العزاء واإللهام، وهو يسترجع ذكرى تلك األ بهاء هللا
لة، على يد عزيز  آخر األمر، في ظروف قاسية وبصورة مخج اقضاها في خدمة مواله بآذربيجان إلى أن خّر صريع  

 .   ربة القاضيةالّض  للّطاهرة ا كال أيض   اّلذي ردارالسّ  خان
 

ال يلين، ونعني بها الحاج  اّلذي فرضه العدّو الّلدود اّلذي نكيل المرّوعالتّ  وثّمة ضحّية أخرى من ضحايا هذا 
ظام حرص، في إحدى  النّ  أميرإلى حّد أّن  افوذ، فلقد كان محترم  النّ  جاع الواسع األفق العريضالشّ  سليمان خان 

زلزل طهران  اّلذي اعتنقه، وأن يبقي على حياته، إاّل أّن الهياج اّلذي ابقة، على أن يتجاهل صلته بالّدينالسّ  المناسبات
ولة بإغرائه  الدّ  اه كّلف حاجبالشّ  ذلك ألنّ .  اه عّجل بالقبض عليه وأّدى إلى استشهادهالشّ  عقب محاولة اغتيال

وبناء  على .  يفّضله لنفسه اّلذي حوالنّ  قتل علىاه بأن يُ الشّ  وله عن ذلك أمرالدّ  دينه، فلّما عجز حاجب لالرتداد عن
ثقب منها شمعة موقدة، فلّما أحجم الجاّلد على أن يقوم بتلك كّل  رغبته شّقوا في لحمه تسعة ثقوب، ووضعوا في

ولكّن الجاّلد رفض أن يعطيه إّياها خشية أن  .  جسمه بيده ّكين ليغمدها فيالسّ  نيعة حاول هو أن ينتزعالشّ  مهّمةال
وأمر رجاله أن يوثقوا يدّي ضحّيته وراء ظهره، ومن ثّم رجاهم المعّذب الِمقدام أن يشّقوا ثقبين في  .  يهجم بها عليه

وهو صابر مشدود  جاء الرّ وقد حّققوا له هذا .  في كاهله، وأربعة ثقوب أخرى في ظهره اصدره وثقبين في كتفيه وثقب  
ثّم  .  ، ال تزعجه الجماهير الهادرة، وال منظر دمائه وهي تنزف من جراحهاراسخ   االقامة كالّسهم متأّلق العينين ثابت  

بضع كّل  وكان يتوّقف.  بول وإنشاد المرّتلين أمام الجموع المتزاحمه من حوله إلى مقّر الفداءالطّ  سار على قرع
ريق بعبارات يمّجد فيها حضرة الباب، ويعّظم فيها معنى الطّ  متحّيرين على جانبيّ خطوات ليخاطب المشاهدين ال

 عن فرحه وسروره حين تقع عيناه اثّم ينطلق معّبر  .  استشهاده في سبيله
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قطها وأشعلها من أختها وثّبتها في مكانها من التّ  امية، فإذا سقطت إحداهنّ الدّ  موع وهي تتأرجح في ثقوبهاالشّ  على
  ؟ حو فلماذا ال ترقص؟" فصاح المعّذب: "أرقص!النّ  على هذا ا: "إذا كنت ترى الموت سار  اوسأله الجاّلد ساخر  .  جديد

وق  السّ  وبينما هو في.  وق هو أملي"السّ  قص في الرّ بإحدى راحتّي كأس المدام وباألخرى طّرة الحبيب، وإّن مثل هذا 
تزداد وأّز الّلحم المحيط بها، فانطلق يخاطب الّلهيب الغائر في  موع الموغله في جراحهالشّ  هّبت ريح جعلت شعالت

ك ألسنت جراحه: "أّيها الّلهيب! لقد فقدت قدرتك على اإليالم منذ زمن بعيد، وفقدت لذعتك، هّيا عّجل! هّيا أسرع فمن
اتح المظّفر إلى  ور كما يمضي الفالنّ  وهكذا مضى في هالة من.  يدعوني إلى لقاء المحبوب" اّلذي وتالّص  أسمع

.  مشهد نصره وظفره، وعندما وصل إلى ساحة االستشهاد رفع صوته مّرة أخرى ينادي جمهور المتفّرجين نداءه األخير
وجهه شطر مقام إمام زاده حسن، وتمتم ببعض العبارات العربّية وصاح بالجاّلد: "لقد انتهى عملي   اثّم سجد ُميّمم  

الحياة تترّدد في جسده وهو ينشر إلى نصفين، واستمر تمجيد محبوبه يرفرف  وعليك اآلن أن تكمل عملك" وظّلت
على   اصامت   ا لرغبته، شاهد   اامي المحترق على جانبّي بّوابة نو تنفيذ  الدّ  ثّم عّلق جسده .  على شفتيه المحتضرتين

 أشعله حضرة الباب في صدور أتباعه.  اّلذي الحّب الّظامئ
 

اة على العاصمة بل لقد امتّدت الشّ  اندلعت نتيجة لمحاولة اغتيال  اّلتي  تصر الفتنةولم يكن في اإلمكان أن تق 
ممتلكاته ونهبها كّل  ، وتمّخضت عن مصادرةبهاء هللاإلى األقاليم القريبة، وهّبت على مازندران، موطن حضرة 

ورثه عن والده في قرية تاكور   اّلذي در األعظم بنهب منزلهالّص  كما أمر ميرزا أبو طالب خان ابن أخي.  وتدميرها
كانت تفوق في رونقها وبهائها قصور  اّلتي ما ال يمكن حمله، بينما شّوهت غرفاتهكّل  من أعمال نور، وأمر بتدمير

 .  وسّويت باالرض، ثم أحرقت القرية عن بكرة أبيها الّناس بل لقد هدمت منازل.  ال يمكن إصالحه اطهران تشويه  
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ساكر  الدّ  حّتى بلغ يزد ونيريز وشيراز وزلزل أبعد اوتدمير   اعصف بطهران وهّب على مازندران نهب   ياّلذ وامتّد الهياج
ّماعون وأعوانهم الخونة في  الطّ  ومّرة أخرى تنافس الحّكام الجشعون .  نار البغي والعدوان من جديد ال  والّضياع، مشع

.   نيعةالشّ  كّله مذبحة أخرى تكّررت فيها مآسي نيريز وزنجان وتال ذلك .  بالءالنّ  سلب الوادعين وذبح األبرياء وإهانة
حين يحاول أن يصف ما   اوفزع   اامية المّتصلة بميالد ديننا ونشأته يقول: "يتراجع القلم رعب  الدّ  وكتب مؤّرخ الحوادث

.   حصار زنجان..ما حاولت أن أصفه من فظائع كّل  وإنّ .  جعان والّنساء الجريئات..الشّ  جالالرّ ابتلي به هوالء 
فلقد رفع على أسّنة الحراب ما ال يقّل عن  .  ارتكبت بعد عّدة أعوام في نيريز وشيراز اّلتي ليتضاءل أمام تلك الفظائع

ب األعمى الوحشّي، ثّم حملت من شيراز إلى آباده تحّف بها مظاهر الّظفر عّص التّ  مائتي رأس من رؤوس ضحايا
في كهف جمعت فيه مقادير عظيمة من الَحَطب غمست بالّنفط وأشعلت؛  ال  طفووضع أربعون امرأة و .  واالنتصار

اثنتين منهّن كّل  كما أرغمت ثالثمائة امرأة أخرى على أن تركب.  ياحالرّ ساء واألطفال إلى هشيم تذروه النّ  فأحالت
األجساد الهامدة  ؤوس المقطوعة من الرّ على ظهر فرس عاٍر إلى شيراز، وساقوهّن شبه عاريات بين صّفين من 

حّتى هلكت الكثيرات  اتائم والّسباب، وانهال عليهّن العذاب ألوان  الشّ  ألزواجهّن وأبنائهّن وآبائهّن وإخوتهّن، وُقذفن بأقذع
 .   منهّن من شّدة اإلرهاق واإلعياء

 
وأحزنها وأمجدها  ل األوّ  البهائيّ هاية فصل يسّجل للّزمان كّله أعنف فترة من فترات القرن النّ  وبهذا أشرف على 

نوات السّ  سالت وتالطمت بها تلك اّلتي ماءالدّ  ويمكننا أن نقول أّن أنهار.  وأحفلها بالوحشّية والمآسي والبطوالت
الي واألعظم  التّ  ّدر للّظهور الوشيكقُ  اّلذي ظام العالميّ النّ  المزدحمة بالوبال والّنكال كانت تروي البذور الخصيبة لذلك

أسبغها  اّلتي ولد فيها هذا العصر البدائّي حّتى وقتنا هذا، والمدائح العاطرة اّلتي ومنذ الّلحظة.  ه ويؤّسسهأن يعلن اشأن  
من أبطاله وأوليائه وشهدائه، الّنبيل على ذلك الجيش
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ألمر، تقوم كّلها با اارتباط   الّناس نفسه إلى أقلّ  بهاء هللا واء، ابتداء  من حضرة السّ  ديق والعدّو علىالّص  وأغدقها عليهم
 .   خّلدت ذلك العصر  اّلتي على مجد تلك األعمال  اخالد   اباقي   اشاهد  

 
الفّذة الفريدة في كتاب االيقان: "*تحّير العالم كّله من تضحيتهم بقلوبهم  بهاء هللاوإليك شهادة حضرة  

هل ظهر في أّي .  ..ت أجسادهمفوس في اصطبارهم وبما حملالنّ  تاهت العقول في أفعالهم، وتحّيرت.  وأرواحهم..
عصر من العصور مثل هذا األمر الخطير؟" وقوله مّرة أخرى: "*هل وقع في البالد مثل هذا الهياج في أّي عصر  

بر في عالم الكون  الّص  لكاّنما ظهر.  من عهد آدم إلى يومنا هذا؟ أم هل ظهر بين العباد مثل هذا الهرج والمرج..
وفي مناجاة له يشير إشارة خاّصة إلى شهداء األمر، .  في أركان العالم من فعلهم" من اصطبارهم، وخلق الوفاء

.  ُسِفكت حملت األرض بمظاهر قدرتك وآيات اقتدارك اّلتي له داللته حين يقول: "**بدماء عاشقيك اتأكيد  يؤّكد و 
 رض أخبارها في الميقات المعلوم".وعّما قريب تحّدث األ

 
كّية صبح اليوم الموعود تشير كلمات محّمد الزّ  ن فلقوا بدمائهماّلذي ء األبطال اإللهّيينوإلى أّي قوم غير هؤال 

ن يأتون في  اّلذي إلخواني ا يخ طبرسي: "واشوق  الشّ  رواها القّدوس لزمالئه في قلعة اّلتياللة العظيمة، و الدّ  رسول هللا ذات
هؤالء يعنيهم ذلك الحديث المعروف   قوم غير وأيّ مان طوبى لهم وطوبى لنا وطوباهم أفضل من طوبانا" الزّ  آخر

في كتاب اإليقان، واّلذي يبّين عالمات القائم الموعود  بهاء هللابحديث جابر، واّلذي رواه الكافي وشهد بصّحته حضرة 
قتلون فيُ   .رك والّديلمالتّ  َذّل أولياؤه في زمانه، وتتهادى رؤوسهم كما تتهادى رؤوسبلغة ال لبس فيها وال غموض: "فيُ 

أولئك أوليائي .  ّنة في نسائهمالرّ صبغ األرض بدمائهم، ويفشو الويل و حرقون، ويكونون خائفين مرعوبين وجلين تُ ويُ 
 .  "احق  
 

اريخ التّ  ائعة لتضيء صفحاتالرّ وإليك شهادة الّلورد كرزون من كدلستون الخّطّية، قال "إن مالحم البطولة  
 وإّن نيران.  الملّطخة بالّدماء.. بابيّ ال
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واجهت زبانية العذاب في طهران   اّلتي عجزت عن أن تشعل في قلوب أصحابها شجاعة أنبل من تلك (1)سميثفيلد
ضحية بالّنفس والّنفيس ليس التّ  من  الّنبيل ادر النّ  وحالرّ في مقدوره أن يوقظ في أتباعه مثل هذا  اوإّن دين  .  وتحّدتهم
 ولسوف تهّز بطولة أتباعه )أي حضرة الباب( واستشهادهم مشاعر الكثيرين.  شأنهيمكن االستهانة ب  اّلذي بالّشيء

  اّلتي  ةبابيّ فقال: "إّن ال (2)وكتب األستاذ دارمستتر.  في تاريخ اإلسالم المعاصر" ال  ن ال يمكنهم أن يجدوا لها مثياّلذي
م ال  1852بدماء شهدائها في سنة انتشرت في أقّل من خمس سنوات في إيران من أقصاها إلى أقصاها، واغتسلت 

.   ين الجديد" الدّ  ولئن قّدر إليران أن تنهض من جديد فعن طريق هذا.  تزال تتقّدم وتدعو إلى نفسها في صمت وسكون 
.  هادة والفداء في سبيله صامدين ثابتينالشّ  هداء أسرعوا إلى مقرالشّ  سل": "بأّن آالفالرّ رينان فيشهد في كتابه "أّما 

ال شبيه له وال نظير في تواريخ العالم على   اين في طهران يوم  بابيّ اكتسحت ال اّلتي كان يوم المجزرة الكبرى  ولرّبما
براون: "إّن ميالد دين ال يصعب عليه أن يحتّل مكانته البارزة  .  ج.  هير األستاذ إالشّ  وأعلن المستشرق .  اإلطالق"

االنفجارات العجيبة للحماسة واإليمان واإلخالص الحاّر والبطولة   من تلك ابين أديان العالم العظمى ليعتبر واحد  
.   من يتعّرض له..كّل  في قّوةاثير بالتّ  ين قّلما يعجز عن بابيّ غمر ال اّلذي وحالرّ وأعلن مّرة أخرى: "إّن .  القاهرة"

حّتى يحّسوا بشعور ال أعتقد   وح نفسهالرّ وليكّذبني من لم يشاهدوا ولم يروا كيفما شاؤوا، ولكن ما أن يظهر لهم هذا 
الكونت دي جوبينو فقد صّرح في كتابه: "وإّني أقسم كذلك على أّنني لو رأيت أّما و .  "اأنهم قادرون على نسيانه أبد  

ة من طبيعة، وتتحّلى بمثل ما تتحّلى به من إيمان عميق وحماسه خالصة، وإقدام  بابيّ طائفة لها مثل ما لل أوروّبافي 
 عب في قلوبالرّ بالغ وقدرة على انتزاع االحترام من غير المبالين وال المكترثين، وإلقاء  مذهل وإخالص 

 

(1 ) Smithfield 

(2 ) Prof.  J.  Darmesteter 
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حويل عن العقيدة( بصورة مطلقة ال تقف عند شيء، ونجاح مستمّر يتخّلل التّ  األعداء، ثّم ما قد أسّميه )بالقدرة على 
هذه الفضائل والمزايا العظيمة لما ترّددت لحظة  طائفة تمتاز بكّل  أوروّباجميع طبقات المجتمع، لو أّنني رأيت في 

 .  والّسلطان سوف يكونان من نصيبها في فترة وجيزة"  قّوةواحدة في أن أتنّبأ بأّن ال
 

هود  الشّ  اّل حسين، قال أمام بعضقتلت المُ  اّلتي صاصةالرّ أطلق  اّلذي اس قلي خان الاّلريجانيويروى أن عبّ  
ه لو شهد طبرسي من لم يشهد إليه األمير أحمد ميرزا: "حقيقة األمر هي أنّ  في معرض إجابته عن سؤال وّجهه

رأى الُماّل   اولو أّن أحد  .  كربالء لما استطاع أن يدرك ما دار في كربالء فحسب، ولما عاد يقيم لكربالء أّي وزن 
لعالم مّرة أخرى ولو رأى أحد  هداء )أي اإلمام الحسين( قد رجع إلى ا الشّ  حسين البشروئي لما شّك لحظة في أّن سّيد

وال ماذا  الّناس والواقع أنني لم أعرف ماذا بدا لهؤالء.  أعمالي لقال: "هذا شّمُر )قاتل الحسين( رجع بسيفه ورمحه..
كّل   إّن حّدة شجاعتهم وصالبة إقدامهم تفوق .  شوةالنّ  بر والجلد وكّل هذهالّص  أقدموا على القتال بكّل هذا حّتى رأوا 

   .خيال"
 

ن حّركتهم البغضاء والّطمع والّتعصب، وحاولوا أن  اّلذي وفي الختام نتساءل ماذا كان مصير هؤالء األنذال  
اشرق به حضرة الباب وأتباعه على وطنهم وبني جنسهم؟ نعم، نزلت مقامع القصاص اإللهّي   اّلذي ورالنّ  يطفئوا

ولة، وال على وزرائه ومستشاريه، وال الدّ  اه، رأسالشّ  ِق علىفلم ُتبْ .  ابسرعة وبال رحمة وال هوادة على رؤوسهم جميع  
ن اشتركوا،  اّلذي ، وال على والته ونّوابه، وال على قّواد جيشهاوثيق   ان ارتبطت بهم حكومته ارتباط  اّلذي ينالدّ  على رجال

  عاناها  اّلتي سيةفتن والمحن القابدرجات متفاوتة ودوافع مختلفة منها العمد ومنها الخوف ومنها الغفلة، في إثارة تلك ال
رفض أن   اّلذي فمحّمد شاه المتعّصب المتذبذب،.  ين الجديد بال ذنب وال جريرة، وبدون وجه حّق وال استحقاقالدّ 

ليل على صدق دعواه، وأذعن إللحاح وزيره الخبيث، الدّ  يحّقق رغبة حضرة الباب في الحضور إلى العاصمة إلقامة
 تهالك وهو 
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في  ربيعه األربعين، تحت وطاة طائفة من األمراض والعلل هاجمته بعد أن تلّقى نكسة مفاجئة، وحكم عليه ما زال 
  شيطانه الحاج ميرزا آقاسي المطلق أّما .  اهام  الت أقسم صاحب "قّيوم األسماء" أن تلتهمه "يوم القيامة" اّلتي "بالّنار"

شّنت على حضرة الباب بما في ذلك اعتقاله   اّلتي على الهجماتل األوّ  من وراء العرش، والمحّرض قّوةلطان والالسّ 
اه وبين أسيره، الشّ  في جبال آذربيجان، فقد عزل بعد مضي ما ال يزيد على سنة ونصف منذ أن ألقى بنفسه بين

  من غضب  اإلى أن يحتمي بمقام شاه عبد العظيم خوف   وصودرت أمواله وأمالكه المشبوهة، وفضحه مليكه، واضطرّ 
 ا، وسقط فريسة للفقر والمرض والّندم األّكال، وكان ذلك تحقيق  امزري   امواطنيه المتزايد، ثّم نفي بعد ذلك إلى كربالء نفي  

ظام  النّ  أميرأّما و .  فضحه فيه أسيره وتنّبأ له فيه بمصيره، وكشف عن خزيه وعاره اّلذي لما ورد في ذلك الّلوح امؤسف  
تلوّثت أولى سنوات وزارته القصيرة العمر بالهجوم الوحشّي على المدافعين  اّلذي س،ميرزا تقي خان الوضيع الخسي

بعة وشّجع عليه، وشحن الهجوم على وحيد وزمالئه، وَعّجل  السّ  عن قلعة طبرسي، وصادق على قتل شهداء طهران
 مزايا الجاه واالحترامكّل  عن إصدار الحكم بقتل حضرة الباب، فقد جّرد مناألّول  بفتنة زنجان العظيمة، والمسؤول 

اه فقطعت شرايينه في حّمام  الشّ  اقمة، وقتل غيلة بأمرالنّ  ديد ومؤامرات البالطالشّ  تمّتع بها نتيجة لحسد مليكه اّلتي
ظام مقامي الحقيقي النّ  أّنه قال: "لو عرف أمير بهاء هللاعن حضرة  ال  نق الّنبيل ولقد روى .  قصر "فين" قرب كاشان

غم من أّنه بذل قصارى جهده ليكتشف حقيقة الوضع إاّل أّنه فشل، وذلك ألّن هللا أراد أن  الرّ وب.  وال ريبالعتقلني 
اه فقد طرد  الشّ  ارتكبت نتيجة لمحاولة اغتيال اّلتي ضرب بسهم وافر من المآسي اّلذي ميرزا آقا خانأّما و .  يجهله"

 ه في خزي ويأس.أّيامث قضى بقّية مشّددة في يزد حيقابة الالرّ وخلع من منصبه، وحّددت إقامته ووضع تحت 
 

من أساء معاملة حضرة الباب وعّنفه  أّول  "الّسكران" و"الّطاغية" وهوبحسين خان والي شيراز الملّقب أّما و  
 اّلذي على رؤوس األشهاد، وأمر خادمه بأن يصفعه على وجهه بعنف، فإّنه لم يضطّر إلى أن يتحّمل البالء الفظيع
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مساعيه، وأن  كّل  ل بغتة  به وبأهله وبمدينته وبإقليمه كّله فحسب، بل واضطّر فيما بعد إلى أن يشاهد بعينيه فشلنز 
  ولة الدّ  حاجبأّما و .  واءالسّ  ديق والعدّو على الّص  إلى أن احتواه قبره بعد أن هجره ال  مجهو  اه مغمور  أّياميقضي بقّية 

ين العّزل األبرياء، فقد سقط بدوره فريسة لغضب  بابيّ في قتل الكثير من ال الم يّدخر وسع   اّلذي مويّ الدّ  يطانالشّ 
ممتلكاته وجّزوا لحيته وأرغموه على أكلها وأسرجوه وألجموه ورّكبوه على مرأى  كّل  العتاة الغالظ، فسلبوه  (1) الّلور

لماء مجتهد بارفروش المتعب سعيد العأّما و .  ، ثم هتكوا عرض نسائه وأوالده تحت سمعه وبصرهالّناس ومسمع من
من  اأنزل بعداوته المتعّطشة اإلهانات على رأس أبطال طبرسي، وسّبب لهم كثير   اّلذي فيق،الّص  الغليظ القلب

ال يمكن  اارتكبها مباشرة فريسة لمرض وبيل غريب جعله يعطش عطش   اّلتي ناعاتالشّ  المتاعب فقد سقط بعد هذه
أّما  و .  وامالدّ  يران المشتعلة في غرفته علىالنّ  يتدّثر بها وال اّلتي ديدة فال تدفئه الفراءإطفاؤه، وأحدث فيه نوبات برد ش

وقد أّثر منظره .  ياش فقد تهّدم وتخّرب وبلغت به الحال بعد موته إلى أن أصبح مزبلة ألهل المدينةالرّ منزله الفاخر 
على خصمه بأن يصير منزله إلى ما صار إليه هذا المنزل   حّتى أّن أحدهم كان يدعو اعميق   افي أهالي مازندران تأثير  

عهد إليه بالّطاهرة قبل استشهادها فقد جلب على نفسه   اّلذي موحالطّ  محمود خان الكالنتر المنافقأّما .  الّلعين
ميرزا أّما و .  ة بالحبال في األسواق إلى خارج المدينة حيث شنقيغضب مليكه بعد تسع سنوات، وسحب من قدم

ظام، فقد عوقب بعقوبة فظيعة أفضت إلى موته  النّ  نّفذ حكم اإلعدام في حضرة الباب بأمر أخيه أمير اّلذي سن خانح
شيخ اإلسالم لمدينة تبريز ميرزا علي أصغر الَوقح  أّما و .  ال يغتفر اّلذي قبل انقضاء سنتين إلى ارتكابه ذلك اإلثم

إحدى عشرة جلدة بعد أن امتنع حرس حاكم المدينة عن ذلك، فقد   جلد بيديه حضرة الباب اّلذي اغية،الطّ  الخسيس
 ، ثم ألغي منصب شيخانة نفسها، وقاسى ألوان العذاب ومات بائس  السّ  أصيب بالّشلل في 

 

 الّلور قبيلة تقطن منطقة واقعة غربّي إيران.  ( 1)
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أمر بنهب قرية تاكور وإحراقها،   اّلذي أبو طالب خان المتغطرس الخائنأّما و .  اإلسالم في تلك المدينة بعد موته
اعون  الطّ  دون أن يتوّخى االعتدال كما نصحه ميرزا آقا خان رئيس الوزراء فقد أصابه بهاء هللاضرة وتخريب منزل ح

ين في  بابيّ اضطهد بقايا ال اّلذي مهر علي خان شجاع الُملكأّما و .  يتحاشاه حّتى أقرب المقّربين ابعد سنة، وهلك بائس  
.  ولم يبرأ منه حّتى مماته -حسب شهادة حفيده-ه البكم اه فقد مرض وأصابالشّ  نيريز بوحشّية بعد محاولة اغتيال

أّما  و .  شريكه ميرزا نعيم فقد لّطخه العار، وغّرم مّرتين غرامات فادحة، وعزل من منصبه وتعّرض لعذاب مهينأّما و 
وتطّوعت لتحّل أنذرت سام خان ورجاله بأن ينسحبوا وال يعاودوا إعدام حضرة الباب،  اّلتي تجاهلت المعجزة اّلتي الفرقة

من ضّباطها ورجالها   ال  نة نفسها ما ال يقّل عن مائتين وخمسين رجالسّ  محّلها ومّزقت جسده برصاصها، فقد فقدت في 
صاص جزاء  الرّ ب افي زلزال مرّوع حدث بين أردبيل وتبريز، كما أعدم الخمسمائة الباقون في تبريز بعد سنتين رمي  

نعاء وهم يشاهدون أجسادهم المعروضة المشّوهة، وبالغوا في الّلعن والّطعن  الشّ  فعلتهم الّناس فذكر.  عصيانهم
قائد الفرقة آقا جان بيك فقد أّما و .  ليسكتوهم الّناس ب حّتى اضطّر أكابر المجتهدين إلى أن يعاقبواعجّ التّ  وإظهار

 .  ّمرةمات بعد سّت سنوات من استشهاد حضرة الباب أثناء قصف البحرّية البريطانّية للمح
 

ارتكبت ضّد  اّلتي في الجرائم اأو صغير   اكبير   امن لعبوا دور  كّل  ارم ليقتصر علىالّص  ولم يكن قصاص هللا 
من اليهود  ان كانوا أشّد تعّصب  اّلذي الّناس حضرة الباب وأتباعه، بل إّنه لم يقّل صرامة وال شّدة وهو ينزل على جمهرة

المشهورين بجهلهم المطبق وتعّصبهم الوحشّي وضاللهم وقسوتهم البالغة، األخّساء   الّناس ّيد المسيح،السّ  أّيامعلى 
المرتزقة األنانّيين الجبناء، وأفضل ما أستطيع أن أفعله في هذا المقام هو أن أورد ما كتبه حضرة الباب نفسه في  

عوة األولى، ما اكثر من مات بالكوليرا! الدّ  مأّيااألخيرة من عهده قال: "*تذّكروا  ّيامبعة، أثناء األالسّ  الئلالدّ  كتابه،
 ، ومع ذلك لم يفطن إلى ذلك أحد! نزل البالء بشيعةاكان ذلك من عجائب الّظهور حق  
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من شعبها  الّناس جمهرةأّما في تاريخه الخالد يقول: " الّنبيل اإلسالم أربعة أعوام دون أن يدرك داللته أحد!" وكتب
دوا في غير اكتراث تلك المأساة تمثل أمام أعينهم دون أن يرفع أحد منهم إصبع احتجاج ن شاهاّلذي )إيران( أولئك

امتّدت فيه  اّلذي منذ ذلك اليوم.  ولة وجهود رجالهاالدّ  واحدة، فقد سقطوا بدورهم فريسة لبالء عجزت عن صّده موارد
عب الجاحد وتفضي به إلى  الشّ  ة تزهق أرواح هذازايا والباليا المتواليالرّ أخذت .  يد المجرم األثيم إلى حضرة الباب..

لم يكترث  اّلتي شفا اإلفالس العام، واكتسحته أوبئة مجهولة لم ترد لها سوى إشارات عابرة في بطون الكتب المهجورة
ينما فأنزلت الخراب أينما انتشرت وأهلكت الحرث والّنسل أ.  ال يبقي وال يذر ابقراءتها سوى القليل، اكتسحته اكتساح  

فيع والوضيع واألمير والفقير، وأطبقت بقبضتها على األهلين وأبت أن ترخيها، ومضت الرّ اّتجهت وعانى من وطأتها 
غم من جسامة هذه الكوارث فإّن غضب هللا المنتقم لم  الرّ وب.  هذه الباليا تجتاح البالد كما اجتاحت الحّمى إقليم جيالن

نفس تتنّفس على هذه األرض الموبوءة كّل  اّل عديم اإليمان، بل لقد عمّ لّض ا عبالشّ  يقف عند حّد ما أصيب به هذا
وأقبلت .  يحّسون بجسامة مصابهم وفداحة خطبهم الّناس  بات والحيوان على حّد سواء، وَجَعلالنّ  وترك أثره على حياة

، وأفزعتهم  ابينهم شبح الموت جوع   تحت وطأتها، وفشا الّناس يئنّ  اّلتي قيلةالثّ  زاياالرّ المجاعة فأضافت أهوالها إلى 
فشربوا كأس الويالت حّتى .  عب والحكومة على الخالص وال خالصالشّ  رؤيا الموت البطيء المؤلم… وتلّهف

من أجله قاسوا ما   اّلذي خيصالشّ  خصالشّ  رفعتها إلى شفاههم، وال إلى ذلك اّلتي ثمالتها غير متفّطنين إلى تلك اليد
 قاسوا". 
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 ادسالسّ  الفصل
 

 البهائيّ ميالد الّظهور 
 

ين شاه المشؤومة تشير الدّ  توالت بسرعة خاطفة بعد محاولة اغتيال ناصر  اّلتي  إّن سلسة األحداث العصيبة 
موّي المظلم  الدّ  نفسه، إلى ختام الفصل البدائيّ ة كما الحظنا من قبل؛ وهي تشير، في الوقت بابيّ ورة الالدّ  إلى انتهاء

هيبة عن عهد يتمّيز بالّشدة المتناهية تعّثرت فيه الرّ ولقد تمّخضت هذه األحداث .  األّول البهائيّ من تاريخ القرن 
 والواقع أّن المحن والفتن والّنكسات والهزائم والّسعايات.  ركاتالدّ  مصائر دين حضرة الباب وهبطت إلى أسفل 

كّل   والوشايات والمجازر والمذابح أخذت كّلها تعمل منذ البداية، وبدرجات متزايدة، على استئصال شأفة أتباعه من
  اّلتي  شيء إاّل في هدم األسسكّل  ولقد نجحت في.  اسخ لالمتحان واالفتتانالرّ بقات، وتعريض إخالصهم ووالئهم الطّ 

 .بابيّ ين الالدّ  قام عليها
 

ين والّشعب، وقاموا ضّده قومة رجل واحد، وتحالفوا  الدّ  ين يولد حّتى قاومته الحكومة ورجالالدّ  فما كاد هذا 
غط واإلكراه، الّض  عيف العقل واإلرادة فقد رفض، تحتالّض  محّمد شاهأّما .  فيما بينهم على مناصبته العداء إلى األبد

ين  الدّ  ناصر أّما و .  مح له بالحضور إلى العاصمةلوجه، أو أن يس اما عرضه عليه حضرة الباب، وأبى أن يلقاه وجه  
، تأّججت نيرانه، امّطرد   اشديد   اج والّصولجان، عداء  التّ  اب األرعن المستبّد الباطش فقد أظهر، بصفته صاحبالشّ  شاه

كان في مقدوره أن   اّلذي زين الوحيدالرّ "المعتمد " القوّي أّما  ّية. ارية وظلمته الجهّنمالّض  واستفحل خطبه بكّل وحشّيته
.   يزّود حضرة الباب بما كان يحتاج إليه أشّد االحتياج من معونة وحماية، فقد اختطفته منه يد المنون على حين غّرة

 عرف الّظهور اّلذي شريف مّكةأّما 



 118 

أن   اكان مقّرر   ذيالّ  االجتماعأّما .  سول بفتورالرّ صّماء، واستقبل  اأذن   لهّيةعوة اإلالدّ  الجديد من القّدوس فقد أعار
خّيب آمال   اّلذي ، األمراظر نهائي  النّ  بعد عودة حضرة الباب من الحجاز فقد صرف عنه مقّدسةينعقد في كربالء ال

معظم أّما .  من الجمر حّتى ينعقد االجتماع أصحاب حضرة الباب، ذلك ألّنهم كانوا ينتظرون عودته على أحرّ 
ين الجديد، و"المرايا" و"الهداة" و"الّشهود" الممّثلون الدّ  قّوةعّززت  اّلتي ئيسةالرّ قالع مانية عشر، وهم الالثّ  حروف الحيّ 

وبهّمة .  مت المطبقالّص  تهمألزم من ديارهم، وضربوا ضربة يف، وأخرجواالسّ  ، فقد خّروا صرعى تحتبابيّ للّدين ال
تيح للمقّربين منهم الوقوف على مكنوناته، وفشلت أ اّلذي ال تفتر لم يتحّقق معظم  البرنامج اّلتي األعداء وحماستهم

أّما  و .  منذ البداية اكان مقّدر   اذريع   ال  ين في تركّيا فشالدّ  بذلها اثنان من هؤالء األصحاب إلقامة اّلتي  الجهود
اكتسحت مازندران ونيريز وزنجان فقد أتت على عدد هائل من أقدر األصحاب وأشجعهم، وقضت   اّلتي العواصف

أّما  و .  اآلمال المعقودة على القّدوس المبّجل، والُماّل حسين قلب األسد، ووحيد المتبّحر،  والحّجة الغاّلبعلى 
  بعة فعليها تقع مسؤولّية القضاء على رمز حّي آخر من رموزالسّ  الهجمات الفظيعة المّتصلة بموت شهداء طهران

ين المكافح ونشره، إن لم يكن  الدّ  ء الكثير من أجل حمايةيالشّ  ين كان بإمكانه، لو كتبت له الحياة، أن يفعلالدّ 
 ة فبفضل ما له من صلة القربى الوثيقة بحضرة الباب.اتيّ الذّ  بفضل مزاياه

 
فريدة على الجامعة الجاثية على ركبتيها من شّدة القهر حرمتها من  قّوةهّبت بعد ذلك ب اّلتي كما أّن العاصفة 

ّيد حسين كاتب الوحي األمين والمخزن  السّ  كما اختطفت.  لفّذة، وهي في أوج انتصارهاأعظم أبطالها أي "الّطاهرة" ا
ن يستطيعون أن يّدعوا  اّلذي وأطاحت بالُماّل عبد الكريم القزويني، أحد القالئل.  المختار لرغبات حضرة الباب األخيرة

بقي   اّلذي ت األرض، وكان حضرته الوحيد إلى سجن مظلم تح بهاء هللا ين، وساقت حضرة الدّ  بّحر في أصول التّ  بحقّ 
فاضت منه قوى الحياة إلى الّظهور   اّلذي حضرة الباب، الينبوعأّما .  ورة الجديدةالدّ  على قيد الحياة من عمالقة

 الجديد، فقد استسلم 
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 اصوري   اف على رأس الجامعة المحّطمة رئيس  لّ محزنة سبقت هبوب هذا اإلعصار، وخماة في ظروف الرّ لرصاص 
مام من يد حضرة  الزّ  ميزة ظاهرة، وبعد أن أفلتكّل  من  ال  ، يرضخ ألقّل تأثير، عاطا أشّد ما يكون الوجل، ساذج   ال  َوجِ 

أّما و .  راويشالدّ  القائد الحقيقّي أخذ يحتمي بتالل موطنه مازندران من هجمات العدّو المميت، وارتدى زيّ  بهاء هللا
ياع، فقد  ت كّلها مخطوطة متفّرقة مبعثرة مختلطة رديئة االستنساخ معّرضة للّض خمة، وكانالّض  ينالدّ  آثار مؤّسس

لشّدة هياج هذه الفترة،  وصودر بعضها، وأرسل بعضها اآلخر بسرعة إلى أماكن أمينة   اأتلف بعضها عن عمد نظر  
 قّدمتهم الحاج ميرزا كريم خان وأبرز األعداء األقوياء رؤوسهم اآلن، وفي م.  نزلت فيها اّلتي وفيما وراء حدود البالد

  اه، وبعد أن جّرأتهم الشّ  على أمر خاّص من  ين الجديد وعقائده بدناءة وذلك بناء  الدّ  كتب رسالة يهاجم فيها اّلذي
أضف إلى ذلك  .  باب والّلعنات، ويهيلون عليه اإلهانات والّسعاياتالسّ  ين أخذوا يكيلون لهالدّ  مني بها اّلتي كساتالنّ 

حقوا  التّ  غط والقهر، إلى االرتداد بينما تمادى آخرون في االرتداد إلى أنالّض  ين اضطّروا، تحتبابيّ الأّن بعض 
علة حمقاء ارتكبها حفنة من عن ف زايا أضيف افتراء شنيع نشأالرّ وإلى مجموع هذه الباليا و .  بصفوف األعداء

هر، وأنذر باستئصال شأفته الدّ  براءة بعار بدا أّنه لن يمحى أبدالكّل  منها ابريئ   اسين المتهّورين، فلّطخوا بها دين  مّ المتح
 واقتالعه من جذوره. 

 
  اّلتي  أشعلتها يد هللا العلّي القدير لم تخمد، وإن أضعفتها سيول المحن والّشدائد اّلتي يرانالنّ  ذلك فإنّ كّل  ومع 

  اّلتي  ، إاّل أّن الجمراتاركيز العظيم قد انطفأ مؤّقت  التّ  توّهج تسعة أعوام بكّل هذا اّلذي نعم، إّن الّلهيب.  ت عليهابّ انص
ليس بالبعيد على نسائم ظهور أعظم،  ها مّرة أخرى بعد أمدٍ ألسنت يران العظيمة ظّلت حّية متوّقدة لتندلعالنّ  خّلفتها

وكما أتاح .  امع  رقّي والغربّي الشّ  ال يبّدد الّظالم فحسب بل ويسكب سناه على أقاصي نصفّي الكرة ولتسطع بضوءٍ 
االعتقال واالنعزال االضطرارّي لحضرة الباب فرصة صياغة شريعته والكشف عن مكنونات دعوته وإشهار منزلته  

 على رؤوس األشهاد،
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أثبتت هذه األزمة الفريدة في  .  وابرام عهد واليته، وتقرير أحكام دورته وإجرائها على أيدي أصحابه في مؤتمر بدشت
دافعة لظهور   قّوة، أّنها مقّدمة إلحياء يفيض عن بهاء هللاانتهت باستشهاد حضرة الباب وسجن حضرة  اّلتيشّدتها، و 

أقوى وأعظم يخّلد شهرة رسالة مظهر شيراز اإللهّي األصلّية، ويرّكزها على دعائم أقوى وأمتن في أنحاء بعيدة وراء 
 حدود وطنه. 

 
كّل   على شفا الخمود واالنطفاء، وضاعت فيها، حسب الّظاهر،بدا فيها أمر حضرة الباب  اّلتي في تلك اآلونة 

ياح،  الرّ بذلها العديد من محّبيه قد ذهبت أدراج  اّلتي ائعةالرّ ضحيات التّ  دفعته، وخّيل فيها أن  اّلتي اآلمال والمطامع
ّي أن يتجّلى على نحو هائالنّ  في تلك اآلونة أوشك الوعد اإللهّي الكامن في ذلك األمر أن يتحّقق فجأة، وكاد كماله

ة نهايتها )في كمال نضجها وفي أجلها المسّمى( وهي اآلن تؤتي أكلها المقّدرة، بابيّ ورة ال الدّ  نعم، لقد بلغت.  غريب
اعة العصيبة الحالكة الّظالم  السّ  نعم، في تلك.  بهاء هللاوتكشف عن غايتها القصوى، أال وهي ميالد رسالة حضرة 

ن ينبثق بصورة مجيدة، في أفق إيران المظلم، وكادت أعظم مرحلة إن لم تكن أروع مرحلة من  ور الجديد أ النّ  أوشك
 نضج وتطّور.  عملّيةعصر البطولة المجيد أن تتفّتح نتيجة  لما كان في واقع األمر 

 
قاهرة  ّسسه يتطّور بسرعة غريبةأ اّلذي ينالدّ  ، كان جنينافي غضون تسع سنوات، كما تنّبأ حضرة الباب تمام   

وبعد .  إلى أن ولد أمر هللا الموعود في الميقات المعلوم بين جدران سجن سياه چال بطهران ووسط آالمه وتباريحه
رسالته بحّجة أّنها تلت رسالة حضرة الباب بسرعة صّحة مزاعم المنكرين ل امفّند   بهاء هللاعّدة سنوات كتب حضرة 

ّر عندما ظهر هذا السّ  كّية في ّسرالزّ  المطهّرة مقّدسةفوس الالنّ  تمل عددسع اكالتّ  خاطفة قال: "*الحظوا كيف في سنة
ورة القاهرة الباهرة الدّ  حمانّي" وقال مّرة أخرى: "**إّن انقضاء هذه الفاصلة القصيرة بين هذهالرّ الّظهور األبدع األقدس 

 من قبل".  اولقد كان ميقاتها مضروب  .  ابق لهو سّر بديع وغيب منيعالسّ  وبين ظهوري 
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  اني مضى، وهو ذا الويل الثّ  ورتين بسرعة أشار يوحنا الاّلهوتّي بوضوح حين قال: "الويلالدّ  إلى تعاقب هاتين 
الث" بأّنه "*يوم ظهور الجمال المبارك، وهو يوم هللا، وهو  الثّ  هذا "الويل عبد البهاء" وفّسر حضرة االث يأتي سريع  الثّ 

وقال مّرة أخرى: "*إّن جميع ملل العالم تنتظر ظهورين يأتيان في وقت واحد،   قريب من يوم ظهور حضرة األعلى"
يخ  الشّ أّما وفي موضع آخر قال: "*والقصد أّن الكّل موعودون بظهورين يجيئان متتاليين" و .  والكّل موعودون بذلك"

 ، ونّبه على "الّظهورينبهاء هللارة ّتين إلى اقتراب مجد حضالسّ  أحمد األحسائّي، نّير الهدى اإللهّي، فقد فطن قبل سنة
 شتّي[ وردت تلك العبارة العظيمةالرّ ّيد كاظم ]السّ  وفي رسالة كتبها بخّط يده إلى.  وأمين الّلذين يتعاقبان بسرعة"التّ 
حسن مستقّر وال ي إٍ  نبلّ تشير إلى اقتراب ساعة ذلك الّظهور األعظم: "ال بّد لهذا األمر من مقّر ولك اّلتياللة و الدّ 

 (". 68الجواب بالّتعيين فستعلمّن نبأه بعد حين)
 

رعة، أولى  السّ  جاء بعد ظهور حضرة الباب بهذه اّلذي تلّقى فيها حامل الّظهور الجديد، اّلتي الّظروف أّما  
واح ترتجف لها األر  اّلتي ق في شّدة وقعها، تجربة حضرة موسىاكرة، إن لم تفُ الذّ  امية فتعيد إلىالسّ  بشارات رسالته

د المسيح حين خرج يّ السّ  الية، وتجربةو ى مت، وتجربة حضرة زرادشت حين رأى سبع رؤ  احين آنس في بّرّية سيناء نار  
حين أمره  محّمدموات تتفّتح ليهبط منها روح القدس كهيئة الحمامة تقع عليه، وتجربة حضرة السّ  من مياه األردن فرأى

رأى في   اّلذي ، وتجربة حضرة البابمقّدسةد في غار حراء بظاهر مّكة الصوت جبريل أن "اقرأ باسم رّبك" وهو يتعبّ 
م المسفوح من عنقه المبتور فإذا به ينهض ليجد نفسه المخزن  الدّ  منامه كأّنه يقترب من رأس اإلمام الحسين ويرتشف

 المختار أللطاف هللا العلّي القدير.
 

رعة  السّ  جاء بمثل هذه اّلذي ة ذلك الّظهور ومضامينه،وإنه ليحّق لنا أن نتساءل في هذا الموضع عن طبيع 
   قّوةبعد إعالن حضرة الباب دعوته، فعّطل دورته بضربة واحدة واحتفظ مع ذلك بسلطان مؤّسسها بكّل 
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من أصحاب حضرة الباب ثم اعتبر نفسه، في هذه  ا كما يحّق لنا أن نقف لنتأّمل دعاوي من كان واحد  .  وحماسة
  ظم النّ  لة بينالّص  فكير فيالتّ  ا أن نطيلويحّق لنا أيض  .  على أن ينسخ شريعة مواله المحبوب ارة، قادر  المرحلة المبكّ 

ديدة الخطر،  الشّ  اعةالسّ  فاض عن روحه المتمّخضة في تلك اّلذي قامت قبله وبين ظهوره، ذلك الّظهور اّلتي ينّيةالدّ 
هّنمية الوبيلة، واندفع نوره من وراء جدرانها إلى أقصى األرض،  خّيمت على تلك البؤرة الج اّلتي فخرق حجاب الكآبة

تفوق الحصر والعّد في كيان الجنس البشرّي كّله، فيوّجه اآلن مسير المجتمع البشرّي الحاضر   اّلتي وصّبت إمكانّياته
 تحت أسماعنا وأبصارنا.

 
  اّلذي  هذه الّظروف المؤّثرة، لم يكن سوى هذا تلّقى العبء الفادح لهذا الّظهور الفائق المجد، في مثل  اّلذي  إنّ  

سوف تفتخر به األجيال القادمة وتمّجده، بل ويؤمن به اليوم أتباع يفوقون العّد والحصر، باعتباره قاضي الجنس 
البشرّي ومشّرعه ومخّلصه، ومنّظم الكوكب كّله، وموّحد بني اإلنسان كّلهم، وفاتح العصر األلفّي المرتجى، ومنشئ 

ظام النّ  شد ومبدعالرّ وع اإلنسانّي سّن النّ  الم األعظم، ومنبع العدل األعظم، ومعلن بلوغالسّ  ور العالمّي"، ومؤّسس"الك
 العالمّي الجديد، وملهم الحضارة العالمّية وخالقها.

 
القدس"، "أتى من ربوات  اّلذي لبني إسرائيل لم يكن بأكثر وال بأقّل من تجسيد "األب األبدّي" و"رّب الجنود" 

وح" الرّ نة نزول "السّ  ّيد المسيح "في مجد أبيه" ولشيعة اإلسالم رجعة اإلمام الحسين، وألهل السّ  عودة مسيحيّ وللعالم ال
 شاه بهرام الموعود، وللهندوس تجسيد كريشنا، وللبوذّيين بوذا الخامس. ّيين]عيسى المسيح[، وللّزرادشت

 
رسول هللا وألمع "نجم" في "اإلكليل" المذكور  محّمدين، أعظم خلفاء اسمه فقد جمع بين اسم اإلمام الحسأّما  

سمّي الرّ اسمه أّما .  اهدين الّلذين مّجدهما يوحّنا في رؤياهالشّ  في رؤيا يوحّنا، واسم اإلمام علّي أمير المؤمنين وثاني
"ملك  ألقابه فهيأّما .  نوره وسناءه، وهو اسم نّص عليه البيان الفارسّي بصفة خاّصة، ويعني مجد هللا و بهاء هللافهو 

 الملوك" و "رّب األرباب"
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و"االسم األعظم" و"جمال القدم" و"القلم األعلى" و"االسم المكنون" و"الكنز المخزون" و"من يظهره هللا" و"نور األنوار" 
 فاق" و"الّنبأ العظيم" و"مكّلمفعة" و"األصل القديم" و"القّيوم" و"نّير اآلالرّ و"األفق األعلى" و"البحر األعظم" و"سماء 

ممتحن الحقائق" و"مظلوم العالم" و"مقصود األمم" و"رّب الميثاق" و"سدرة المنتهى" وهو ينحدر من صلب  "ور" والطّ 
أضف إلى ذلك  .  إبراهيم )أبي المؤمنين( عن زوجته قّتورة، كما ينتمي إلى زرادشت ويزدجرد آخر ملوك بني ساسان 

وينتسب إلى أسرة من أعرق أسر مازندران وأشهرها عن طريق والده ميرزا عباس المعروف بميرزا أّنه من ساللة يّسي 
 ة في بالط فتح علي شاه. وثيق بالّدوائر الوزاريّ  اّتصالعلى كان وهو رجل نبيل  گبزر 

 
م" و"العجيب" الالسّ  ّب" و "األب األبدّي" و"رئيسالرّ أعظم أنبياء بني إسرائيل، بأّنه "مجد  إشعياءإليه أشار  

يأتي  قّوة"يجلس على كرّسي داود" و"ب اّلذي ابت من أصوله"النّ  و"المشير" و"القضيب الخارج من جذع يّسي" و"الغصن
وذراعه تحكم له" و"يقضي بالعدل للمساكين ويحكم باإلنصاف لبائسي األرض" و"يضرب األرض بقضيب فمه ويميت 

وبه تغّنى داود في  .  ئيل ويضّم مشّتتي يهوذا من أربعة أطراف األرض"المنافق بنفخة شفتيه" و"يجمع منّفيي إسرا
ابت من النّ  "الغصنباألمم"، وزكرّيا كّل  "مشتهىب"رّب الجنود"  و"ملك المجد"، وإليه أشار حجي باه يّ إ امزاميره واصف  
وإلى يومه أشار  .  األرض"كّل  ىعل اّب ملك  الرّ ومّجده زكرّيا بقوله: "ويكون  ب"الرّ "يبني هيكل  اّلذي أصوله"، وهو

"يوم يهوه" ووصف األخير يومه بأّنه "يوُم ُسخط، يوم ضيق وشّدة، يوم خراب ودمار، يوم  بيوئيل وصفنيا كالهما 
ومّجد حزقيال  .  فيعة"الرّ رف الشّ  ظالم وقتام، يوم سحاب وضباب، يوم بوق وهتاف على المدن المحّصنة وعلى

وف" حينما "تشرق شمس البّر والّشفاء في  ّب، اليوم العظيم والمخُ الرّ ّب"، ومالخي بأّنه "يوم رّ الودانيال يومه بأّنه "يوم 
 أجنحتها"، وحكم دانيال لقدومه بأّنه نهاية "رجسة الخراب".

 
 ووصفتها بأّنها مقّدسةة الرادشتيّ الزّ  الكتبكّل   وإلى دورته أشارت 
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وإليه تنصرف إشارة زرادشت في حديثه المأثور حين قال إّنه ال بّد أن  .  ال  كام امس شهر  الشّ  تثبت فيها اّلتي الّدورة
راع والّنضال قبل أن يأتي شاه بهرام مخّلص العالم، وينتصر على أهرمن، ويفتتح الّص  تنقضي ثالثة آالف سنه من

 عصر البركة والّسالم. 
 

يدعى ميتريا، بوذا األخّوة العالمّية" يأتي في حين قال: "بوذا  (1)بوذاا مابوءة إلى جوتالنّ  عنته اّلذي وهو وحده 
وح  الرّ كتاب الهندوس المقّدس، بأّنه " (2)وإليه أشار بهاجافاد جيتا.  تمام الوقت ويكشف عن "مجده الفائق بال حدود"

 اهر لكريشنا".الطّ  األعظم" و"الّظهور العاشر" و"المظهر
 

ة وعلى بّر وعلى دينونة" يّ ت العالم على خط"يبك اّلذي معّزي""رئيس هذا العالم" "البيد المسيح السّ  وإليه أشار 
ما يسمع يتكّلم به ويخبركم بأمور آتية" كّل  يتكّلم من نفسه بل واّلذي "ال.  و"روح الحّق يرشدكم إلى جميع الحّق"

حوله "جميع  ومجد كبير" من قّوةماء بالسّ  ا على سحابو"صاحب الكرم" و"ابن اإلنسان يأتي في مجد أبيه" و"آتي  
"مجد هللا" و"األلف والياء" و"البداية  بؤيا الرّ عوب" وإليه أشار صاحب الشّ  المالئكة القّديسين" وقّدام عرشه تجتمع "جميع

الث" ومّجد شربعته ووصفها بأّنها "سماء جديدة وأرض جديدة"، الثّ  واآلخر"، وجعل ظهوره "الويلاألّول " والّنهاية"،
أة  كالعروس مزّينة يّ ماء من عند هللا مهالسّ  "، "أورشليم الجديدة نازلة منمقّدسة، "المدينة ال"الّناس "مسكن هللا مع

د المسيح نفسه بأّنه "الّتجديد، متى يجلس ابن اإلنسان على كرسّي مجده" وإلى ساعة  يّ السّ  وإلى يومه أشار.  لرجلها"
 به تنحلّ  اّلذي بّ الرّ "يوم بسول الرّ " بينما أشار إليها بطرس سول بأّنها "البوق األخير" و"بوق هللاالرّ مجيئه أشار بولس 

تكّلم عنها هللا بفم  اّلتي  شيء كّل  "أوقات الفرج" و"أزمنة ردّ بووصف يومه .  موات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب"السّ 
 هر".الدّ  جميع أنبيائه المّقدسين منذ

 

(1 ) Gautama Buddha 
(2 ) Bhagavad-Gita   
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أّن يومه هو يوم "يأتيهم هللا في ظلل من الغمام" يوم "جاء رّبك والملك  "الّنبأ العظيم" وأعلن بوإليه أشار القرآن الكريم 
" وفي سورة وصفت بأّنها "قلب الفرقان"، أخبر أّن مجيئه هو مجيء اوح والمالئكة صف  الرّ " و"يوم يقوم اصف   اصف  
"اليوم العظيم"و"اليوم بووصفه  ا عاطر  وعلى يومه أثنى ثناء  .  سولين الّلذين سبقاهالرّ يبعث لتعزيز  اّلذي سول "الّثالث"الرّ 

الق"  "يوم يقضي التّ  غابن" و"يوم الفصل" و"يوم الحسرة" و"يومالتّ  ين" و"يوم الحساب" و"يومالدّ  اآلخر" و"يوم هللا" و"يوم
نت العالمين" ويوم "ع لربّ  الّناس ور( أخرى فإذا هم قيام ينظرون"، و"يوم يقومالّص  األمر" ويوم"نفخ فيه )أي في 

حاب" ويوم "اقترب للّناس حسابهم" ويوم "اآلزفة السّ  الوجوه للحّي القّيوم" ويوم "ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تّمر مرّ 
كّل   موات ومن في األرض إاّل من شاء هللا" ويوم "تذهلالسّ  إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين" ويوم "صعق من في 

ا" ويوم "أشرقت األرض بنور رّبها ووضع الكتاب، وجيء بالّنبّيين ذات حمل حملهكّل  مرضعة عّما أرضعت وتضع
 والّشهداء وقضى بينهم بالحّق وهم ال يظلمون".

 
وحّدد اإلمام علّي .  نفسه "بالبدر ليلة أربعة عشرة" بهاء هللاكما يشهد حضرة  ،وشّبه رسول هللا كماله ومجده 

ولطبيعة  .  ور"الطّ  جرة على الشّ  ابقة، بأّنه "مكّلم موسى من السّ  هادةالشّ  بن أبي طالب أمير المؤمنين مقامه، حسب
 ، بأّنها "ظهور من أرسل رسول هللا".اأيض   بهاء هللارسالته الفائقة شهد اإلمام الحسين، كما صّرح حضرة 

 
تين السّ  سوف تقع "بين سنة اّلتي يخ أحمد األحسائي فتنّبأ باألحداثالشّ  ةبابيّ ورة الالدّ  مبّشروعنه كتب  

وأّكد حتمّية ظهوره حين كتب ما سبق أن ذكرناه "ال بّد لهذا األمر من مقّر .  هـ["1267هـ[ والّسابعة والّستين ]1260]
 ال يحسن الجواب بالّتعيين وستعلمّن نبأه بعد حين". مستقرّ  إٍ ولكّل نب

 
  قتل يبلغ العالم سنّ وحين يُ .  تل القائمقيخ أحمد وخليفته: "ال بّد أن يُ الشّ  شتي، تلميذالرّ ّيد كاظم السّ  كما كتب 

 امنة عشرة" وفي شرحه للقصيدة الثّ 
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عميق المغزى قال فيه: "الحّق   اه بيان  أّيامعن ذلك فقد ألقى لتالميذه في أخريات  ال  وفض.  مّية أشارة السم "البهاء"الال
الحسين وتضيء األرض كّلها، هنالك   تشرق شمس جمالاألّول  أقول لكم بعد القائم يأتي القّيوم، وحين يأفل نجم 

هذا لهو إدراك المجد المتّوج  ّيامإّن إدراك يوم األ.  يخ أحمد..الشّ  تحّدث عنها اّلتي تتجّلى األسرار وتنكشف المكنونات
 ّيب في ذلك العصر يعدل عبادة القرون والّدهور". الطّ  لألجيال الماضية، والعمل

 
ال يقّل داللة فوصفه "بساذج الوجود" و"بقّية هللا" و"الّسّيد األكبر" و"الّنور  احضرة الباب فقد مّجده تمجيد  أّما  

 اوكان يمّيزه رسمي  .  ابقة، بما في ذلك دورة القائم"السّ  وراتالدّ  المهيمن الحمراء" و"مالك الغيب والّشهود" و"**غاية 
ومّجد "نظمه" في أشهر  اخاص   اى لقبه نص  ونّص عل.  بأّنه "من يظهره هللا" و"األفق  األبهى" حيث عاش هو نفسه

ما حّدد موعد   اكتبه وهو البيان الفارسّي،  وصّرح باسمه حين أشار إليه بقوله: "**ابن علّي مرشد صدق للبشر" وكثير  
الواحد  ّك، وحّذر أتباعه من االحتجاب عنه و"بالواحد البيانّية فإّن ذلك الشّ  وكتابة بصورة ال يرقى إليها اظهوره شفاه  
اجدين" وأّنه خشع له "**من قبل أن تخلق  السّ  نفسه "أّول العابدين وأّولهو عن ذلك أعلن أّنه  ال  وفض.  خلق عنده"

كّل   أقوى من األّول  كينونات الخلق" وأنه "اليشار بإشارتي وال بما ذكر في البيان" وأّن "*نطفة ظهوره في عامها
واعترف بال تحّفظ أّنه ما .  شيء قبل أن يأخد عهد واليته هو"كّل  د واليته عنوبوضوح أّكد أّنه "قد أخذ عه.  البيان"

  هو إال "حرف من ذلك الكتاب المبين وقطرة من ذلك البحر العظيم" وأّن ظهوره "*ورقة من أوراق أشجار جّنته"، "وأنّ 
لما يقّلب كيف يشاء .  من يظهره هللا..في إصبعه وأّنه هو نفسه "خاتم في يدّي  اما رفع البيان" لم يكن إاّل خاتم  كّل 

ّب في سبيلك وما تمّنيت إاّل القتل في السّ  ويخاطبه بصراحة بأّنه "قد فديت بكّلي لك ورضيت.  بما يشاء"يشاء 
.  ظهور من يظهره هللا"أّول  طفة اليوم، وآخر كمال البيانالنّ  تنّبأ بكّل وضوح بأّن "*البيان في مقام اوأخير  .  محّبتك"

 طفة إلى ما كسوناهالنّ  ما قد  رأيت منكّل  ذلك األمر إلى قبل أن يكمل تسع كينونات الخلق لن يظهر ألنّ أّول  من"
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 .   هنالك قل فتبارك هللا أحسن الخالقين".  آخر ا ثم اصبر حّتى تشهد خلق  .  الحم  
 

مة ال تحيط بها األفهام، الفائقة المؤّيدة والّداّلة على طبيعة ظهوره العظيم عظ بهاء هللاوهذه شهادة حضرة  
ال ندركه العقول قال: "ظهر من طاف حوله نقطة البيان ]حضرة الباب[" وأّكد ذلك مّرة أخرى فقال: "*لو أصبح   اتفّوق  

ن هم أعظم وأكبر من الحروف الفرقانّية عشرة آالف اّلذي موات واألرض في عداد الحروف البيانّيةالسّ  منكّل  اليوم
وأشار إلى  .  في"النّ  فوا عن قبول األمر أقّل من آن لعّدوا عند هللا من المعرضين، وأدخلوا في عداد حروف مرتبة وتوقّ 

البيان وخلقه بحرف من بدائع كلماته،  كّل  نفسه في كتاب اإليقان: "*إّن سلطان الهوّية ذلك قادر على أن يقبض روح
عن ذلك   ال  وفض.  فس والهوى ويحشرهم"النّ  يبعثهم من قبور بحرف واحد حياة بديعة خالدة، وأن اوأن يهب لهم جميع  

 بيع الرّ ال يعقبه ليل" " اّلذي " و"الّنهارّيامور لظلمة األالنّ  هو "بمثابة اّلذي " و"يوم هللا"ّياموصف يومه بأّنه "سلطان األ
رسول كّل  نبّي وناحكّل  ربه "بشّ  اّلذي وهو اليوم.  لن يعقبه خريف" وهو "بمثابة البصر للقرون واألعصار" اّلذي

ن هم كانوا خلف سرادق  اّلذي بّيين والمرسلين ثمّ النّ كّل  القبائل واألمم" يوم "امتحن هللاكّل  " لظهوره و"**اّلذي تمّنتهاحب  
وباإلضافة إلى ذلك قال: "**قد انتهت الّظهورات إلى هذا الّظهور األعظم،  .  العصمة وفسطاط العظمة وخباء العّزة"

ابقين على كيفّية هذا الّظهور بتمامه إاّل السّ  بلغت غايتها ومنتهاها" وقال مّرة أخرى: "*لم يقف أحد من المظاهربه 
 وأشار إلى مقامه بقوله: "لواله لما أرسل رسول وما نّزل كتاب"..   على قدر مقدور"

 
 الفائق: "*تمضي القرون  وتنتهي في طبيعة ظهور والده  عبد البهاء، إليك ما قاله حضرة ا، وليس آخر  اوأخير   

وقال مّرة أخرى: .  هور وتنقضي آالف األعصار حّتى تطلع شمس الحقيقة في برج األسد وتسطع من دارة الحمل"الدّ 
 وبعبارة عميقة.  ابقين لينصعقون حين يتّصورون دور الجمال المبارك، ويتمّنون دقيقة واحدة منه"السّ  "*إّن األولياء

 أّمااللة قال: "الدّ 
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تأتي من بعد في ظلل من الغمام من حيث االستفاضة هم في ظّل جمال القدم، ومن حيث  اّلتي مقّدسةالمظاهر ال
بهاء يبّين بوضوح العالقة بين ظهور حضرة  اّلذي رحالشّ  إليك هذا اوأخير  .  اإلفاضة يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد"

اآلن فقد طلعت والحت أّما مس من برج الحمل و الشّ  ألولى سطوعقطة االنّ  ، وظهور حضرة الباب "**كان ظهورهللا
شمس الحقيقة، الجمال المبارك، من برج األسد وذلك يعني أّن هذا الكور المبارك مزّين بأنوار ساطعة من شمس 

 شعاع وحرارة وظهور". له أشدّ  اّلذي الحقيقة في برج األسد
 

ولقد .  أمر مستحيل بهاء هللاإلشارات والبشارات بظهور حضرة ما ورد من اكّل  والواقع أّن محاولة استقصاء 
قد تنّبأت مجيء هذا الّظهور األعظم وأعلنت   مقّدسةالكتب والّصحف ال كّل  بذلك فقال: "*إنّ  بهاء هللاشهد قلم حضرة 

رت بهذا الفضل  بشّ  اّلتي ابقةالسّ  اآليات المدّونة في كتب العصور تمام اعنه على المأل وال يستطيع أحد أن يحصي 
 األعظم وهذه العناية الفائقة".

 
ابقة بال قيد وال السّ  الّظهوراتكّل  يعّطل بهاء هللالهذا العرض ال بّد لي أن أقّرر أّن ظهور حضرة ا م  اوخت 

ّي  ال مساومة فيه، وتعترف بسماوّية أصحابها وأصلهم اإلله اتكتنزها إيمان   اّلتي شرط، ويؤمن بجميع الحقائق الخالدة
نّية في الحّط من شأن مؤّسسيها أو تحقير المثل كّل  ، ويرعى قداسة كتبها المعتمدة، ويبرأ مناثابت   اراسخ   ااعتراف  

 من جديد غرضها األساسّي المشتركيؤّكد ح وظائف هذه الّظهورات ويربط بينها، و لّقنوها، ويوّض  اّلتي وحية العلياالرّ 
  إلسهامها المتوالي في سبيل  اها المتعارضة في الّظاهر، ويبادر فيعترف لها شاكر  ابت، ويوّفق بين مطالبها وعقائدالثّ 
وال يترّدد لحظة واحدة في اإلقرار بأّنه هو نفسه ليس سوى حلقة أخرى في سلسلة  .  دريجّي لظهور إلهّي واحدالتّ  فّتحالتّ 

رورات الملّحة  الّض  تتماشى مع اّلتي ائع واألحكاموهو يذّيل تعاليم هذه الّظهورات بالّشر .  قّدمالتّ  ائمة الدّ  الّظهورات
د الفرق كما يعلن عن استعداده وقدرته على أن يصهر ويوحّ .  غيرالتّ  ائمالدّ  طّورالتّ  ريعالسّ  امية للمجتمعالنّ  والقابلّية

 تفّككت إليها هذه اّلتي المتناحرة والّطوائف المتنافرة
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 يوّحد العالم ويفتديه. –وفي نطاق–مية عاملة بمقتضى نظام عالمّي شامل ابقة ليخلق منها أخّوة عالالسّ  الّظهورات
 

هو وعد ومجد متّوج للعصور الماضية والقرون الخالية، وكمال لكّل رساالت كور آدم  اّلذي هذا الّظهور 
رن، ومشير إلى  بوّي ومؤّسس دورة ال تّقل عن ألف سنة وفاتح لكور يمتّد إلى ما ال يقل عن خمسة آالف قالنّ  اإللهيّ 

ال يفوقه عهد آخر في طول والية   اّلذي بّوات والوفاء بالوعود، العهدالنّ  بّوات والوعود وابتداء عهد تحقيقالنّ  انتهاء عهد
نزانة المظلمة والحفرة الزّ  مؤّسسه وال في خصوبة رسالته وبهائها، لم يولد كما الحظنا من قبل في مكان آخر غير تلك 

في غياهبها الكئيبة يتنّفس  امغمور   بهاء هللاكان حضرة .  لمياه حّمام عام بطهران اما مخزن   ايوم   كانت اّلتي الكريهة
السل قدميه، وتثقل األغالل عنقه، ويحيط به المجرمون والقتلة  السّ  طب حواّسه وتقّيدالرّ هواءها المنتن ويخّدر جّوها 

  صيت أمره المحبوب، وتؤلمه معرفته بالّشدائد القاسية والمحن  لّطخت اّلتي والّسفاكون، ويرهقه إدراكه لشناعة الوصمة
وفي   ،اعة العصيبةالسّ  في تلك.  تواجه البقّية الباقية من أتباعه اّلتي داهمت أبطاله وأقطابه، واألخطار الجسيمة اّلتي

، مقّدسةادشت بالّنار الرمز له في دورة زر  اّلذي وهو.  وح األعظم" كما يسّميهالرّ تلك الّظروف المخيفة هبط عليه "
وح األعظم عليه  الرّ بجبريل، هبط  محّمدوفي دورة موسى بالّشجرة المشتعلة، وفي دورة عيسى بالحمامة، وفي دورة 

 ل لروحه المرهق على هيئة "حورّية".وتمثّ 
 

غيت جلي اإللهّي على روحه فقال: "*وفي ذات ليلة أصالتّ  وفي مغرب حياته كتب يستعيد ذكرى بوادر هذا 
ال تحزن عّما ورد عليك وال تخف .  ؤيا من جميع الجهات: إّنا ننصرك بك وبقلمكالرّ إلى هذه الكلمة العليا في عالم 

.  به أحيا هللا أفئدة العارفين" اّلذي سوف يبعث هللا كنوز األرض، وهم رجال ينصرونك بك وباسمك.  إّنك من اآلمنين
خرَّ  اّلذي المتدّفقة للّنداء اإللهّي على كيانه كّله، تجربة تذّكرنا بطيف هللا قّوةوفي موضع آخر وصف بإيجاز تأثير ال

 االذ منه محّمد ببيته َفِرق   اّلذي  ، وصوت جبريلاله موسى صعق  
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  وم كان عزيز المنال من وطأة النّ  غم من أنّ الرّ قال في بيانه الخالد: "*وب.  وطلب إلى زوجته خديجة أن تدّثره وتزّمله
اء ] طهران[ إاّل أّنني كنت في هجعاتي اليسيرة أحّس كأن  الطّ  وائح المنتنة حين كنت رهين سجن أرضالرّ ل و السالسّ 
ذخ رفيع إلى األرض  اهر العظيم ينحدر من قّلة جبل بالنّ  ما يتدّفق من أعلى رأسي، وينحدر على صدري كأّنه  اشيئ  

 رّتل ما ال يقوى أحٌد على اإلصغاء إليه".في ذلك الحين كان الّلسان ي.  فتلتهب جميع األعضاء لذلك
 

امزة "للّروح األعظم" رسالته لعالم  الرّ ة أعلنت له فيها الحوريّ  اّلتي وفي سورة الهيكل يصف تلك الّلحظات الهائلة 
هت فلّما توجّ .  وت األبدع األحلى من فوق رأسيالّص  اإلنشاء فيقول: "فلّما رأيت نفسي على قطب البالء سمعت

ضوان يظهر  الرّ أس، ورأيت أّنها مستبشرة في نفسها كأّن طراز الرّ ة ذكر اسم رّبي معّلقة في الهواء أمام حوريّ شاهدت 
 تنجذب فيه األفئدة والعقول، وتبّشر موات واألرض بنداءٍ السّ  وكانت تنطق بين.  هاحمن من خدّ الرّ من وجهها ونضرة 

وأشارت بإصبعها إلى رأسي وخاطبت .  نفسي وعباد مكرمون الجوارح من ظاهري وباطني ببشارة استبشرت بها كّل 
هذا جمال هللا بينكم وسلطانه فيكم إن  .  موات واألرض:  تاهلل هذا لمحبوب العالمين ولكن أنتم ال تفقهون السّ  من في

 وهذا سّر هللا وكنزه، وأمر هللا وعّزه لمن في ملكوت األمر والخلق إن كنتم تعقلون"..  كنتم تعرفون 
 

أسطع   ا تلقي ضوء   اّلتي  نزل في أوج إعالن رسالته، وردت هذه الفقرة اّلذي ين شاه،الدّ  في لوحه لعدّوه ناصرو  
  على المهاد، مّرت علّي نسائم  ا : "يا سلطان! إّني كنت كأحٍد من العباد وراقد  على قدسّية دعوته وأصلها اإللهيّ 

ن لدن عزيٍز عليم، وأمرني بالّنداء بين األرض والّسماء،  ليس هذا من عندي بل م.  مني علم ما كانبحان وعلّ السّ 
قد جاء أمره .  هذا ورقة حّركتها أرياح مشيئة رّبك العزيز الحميد...  وبذلك ورد علّي ما تذّرفت به عيون العارفين..

وفي  .  حيم"الرّ حمن الرّ ك ت تلقاء أمره قّلبتني يد إرادة ربّ إّني لم أكن إاّل كالمي.  المبرم  وأنطقني بذكره بين العالمين
ولم يكن زمام االختيار في قبضتي بل في قبضتك .  : "إّن األمر ليس بيدي بل بيدكاذلك فيقول مناجي  يؤّكد لوح آخر 

 واقتدارك" ومّرة أخرى يقول: "وكّلما أصمت من بدائع ذكرك
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  اّلتي  تك وإرادتك وأجد نفسي كورقةوكّلما أسكن يهتّز بما يهّب عن يمين مشيئ.  وح من سمائك وأرضكالرّ ينطقني 
 .  تحّركها أرياح قضائك"

 
" لما انفردت  مقّدسةمّجدها حضرة الباب "باألرض ال اّلتي تلك هي ظروف إشراق شمس الحقيقة بمدينة طهران 

.   ح العالمين"ور" و"مشرق آيات رّبك" و"مطلع فر النّ  "أم العالم" و"أفق ب بهاء هللاادر، ولّقبها حضرة النّ  به من االمتياز
ّير في أفق سياه چال  النّ  شيراز، كما وصفنا من قبل، وعال هذا مدينة وكانت أولى إشراقات هذا البهاء الفائق في

حجبت بهاءه بعد إشراقه مباشرة في  اّلتي  حب والغيومالسّ  بطهران، لتنسكب أشّعته بعد عشر سنوات على بغداد مبّددة
مت والّزوال في مدينة أدرنة القصّية، وأن يغرب آخر األمر بجوار السّ  هذا البهاء أن يبلغولقد قّدر ل.  تلك البؤرة الوبيلة

 جن. السّ  مدينة عّكاء
 

ألحد من أصحابه   إشراق هذا الّظهور الباهر بطيئة متدّرجة، فلم يبح المظهر اإللهيّ  عملّيةوبالّضرورة كانت  
د أن تلّقى بشائرها، وال بعد أن تلّقى بشائرها مباشرة، بل لقد انقضت  تلّقاها بمجر  اّلتي سالةالرّ أو من أهل بيته بطبيعة 

وهي فترة  .  بينفترة ال تقّل عن عشر سنوات قبل أن تستطيع مكنوناتها البعيدة المدى أن تنكشف حّتى ألقرب المقرّ 
ستطيع فيها أن يلقي العبء ي اّلتي اعةالسّ  سالة الجسيمة ينتظر فيها بقلق تلكالرّ وحي كان حامل تلك الرّ من االختمار 

 وكّل ما فعله، في أثناء هذه الفترة.  أطلقها الّظهور اإللهّي الجديد اّلتي عن نفسه المبهورة الجّياشة بالقوى الفّياضة
قدير اإللهّي، هو أّنه كان يشير من طرف خفّي ويلّوح بلغة مستورة في األلواح والمناجاة والّتفاسير التّ  سبق بها اّلتي

فاض بها قلمه، إلى أّن وعد حضرة الباب قد تحّقق وأّنه هو المختار لتحقيقه، وفطن بعض زمالئه  اّلتي ساالتالرّ و 
غمر   اّلذي خصية به وإخالصهم لشخصه إلى تأّلق المجد المستورالشّ  األصحاب الممتازين بنفاذ بصيرتهم وصلتهم

 ه كان ينهاهم عن ذلك. لوال أنّ  اوعرض   ال  روحه، ووّدوا لو باحوا بسّره وأذاعوه طو 
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 ابعالسّ  الفصل
 

 إلى العراق بهاء للانفي حضرة 

 
هـ،  1268ال امن والعشرين من شوّ الثّ  ين شاه، كما أسلفنا في فصل سابق، فيالدّ  حدثت محاولة اغتيال ناصر 

رة مهينة إلى  بعد ذلك مباشرة في نياوران وسيق بصو  بهاء هللاواعتقل حضرة .  م1852الموافق للخامس عشر من آب 
 اّلتي هـ(1269سع )التّ  دخلت خاللها سنة عن أربعة أشهر، ال ليقضي فيه ما ال يقلّ چبه في سياه  طهران حيث زجّ 

ت في كيان العالم د األحسائي بقوله "بعد حين"، فصبّ يخ أحمالشّ  أ بها حضرة الباب بعبارات مشرقة، وأشار إليهاتنبّ 
ق  بعد أن تحقّ  بهاء هللاطلق سراح حضرة نة أُ السّ  وبعد انقضاء شهرين من تلك . ات لم يكن يحلم بهابأسره إمكانيّ 

انتقل به، على   اّلذي دفي المؤبّ النّ  الهدف المقصود من سجنه، وانطلق بعد شهر آخر إلى بغداد ليخطو أولى خطوات
 .اأربعة وعشرين عام   اءعكّ ا، وانتهى بحبسه في ي من تركيّ نين واألعوام، إلى أدرنة في القسم األوروبّ السّ  مرّ 
 

خالصه من فترة سجن  وسلطان فإنّ  قّوةمن  لهّيةبما ينبغي لرسالته اإل د أثر ذلك الحلم القويّ وقد تزوّ أّما  
جن لما استطاع السّ  ة هذاه لو طالت مدّ ذلك ألنّ .  ة عاجلةورة ملحّ ر فحسب بل وض امحتوم   اقت غايتها لم يعد أمر  حقّ 
بها خالصة من تلك القيود  يتمّ  اّلتي ه لم تعد تعوزه الوسائلوالواقع أنّ .  اف بها أخير  لّ كُ  تي الّ  اتهضطالع بمهمّ اال

ليل على براءة الدّ  طرقه ليقيم إالّ  ا، ولم يترك باب  احازم   ال  خّ وسي تدالرّ  رفيالسّ  ل األمير دولجوروكيلة، فقد تدخّ المعطّ 
في سياه  اعلني   اب بعظيم، اعتراف  رشيزي الملقّ التّ  يخ عليالشّ  عترفهذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ا .  بهاء هللاحضرة 

 ومة باشتراكه في الجريمة، وبراءةل الحكوممثّ  سيّ و الرّ فير السّ  ولة وترجمانالدّ  ال أمام حاجبچ
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وذوو  كما بذل إخوته وأخواته .  ة شهادة ناصعةومن ناحية ثالثة شهدت له المحاكم المختّص .  منها بهاء هللاحضرة 
  من براثن العدوّ  بهاء هللاهذه الجهود تضافرت على تخليص حضرة كّل  . صلة إلثبات براءتهقرباه جهودهم المتّ 

لقيه عدد كبير من زمالئه  اّلذي اميالدّ  فاعل آخر، أال وهو المصير ل عامل خفيّ عتراف بتدخّ من اال دود، وال بدّ اللّ 
نة العصيبة السّ  فكت أثناء تلكسُ  اّلتي ماءالدّ  : " كانتبحقّ  الّنبيل قد روى ول.  جنالسّ  ن عانوا معه آالماّلذي األصحاب

كان يجاهد في   اّلذي ، فداء لحضرته من يد العدوّ بهاء هللاجن معها حضرة سُ  اّلتي في طهران من جانب تلك الجماعة
 ره هللا له". قدّ  اّلذي  عرقلة مساعيه لبلوغ الهدف 

 
 ادر األعظم مفر  الّص  شتراك في الجريمة لم يجدمن اال بهاء هللاعلى براءة حضرة امغة الدّ  هاداتالشّ  وإزاء هذه 

ال  چوأرسل رسوله الحاج علي إلى سياه .  جينالسّ  ، على موافقة مواله على إطالق سراحمن أن يحصل، بعد أليٍ 
شهده عند وصوله، ولعن   اّلذي  للمنظر اسول غضب  الرّ ماء غلت في عروق الدّ  نّ ولك.  بأالنّ  بهاء هللا غ حضرة لكي يبلّ 

اهرة هذه المعاملة المخزية، وبادر بأن خلع عباءته الطّ  معةالسّ فيعة وهذه الرّ المنزلة  ذهعامل رجال  له ه اّلذي دهسيّ 
،  ابات   ارفض ذلك رفض   بهاء هللاحضرة  ر بها أمام الوزير ومستشاريه، ولكنّ أن يتستّ  اراجي   بهاء هللامها لحضرة وقدّ 

 جن. السّ  اه بمالبسالشّ  أن يظهر أمام رجال حكومةل وفّض 
 

 ك به وقطعت صلتك بدين بعت ما نصحتُ ك اتّ "لو أنّ  : در األعظم قائال  الّص  خاطبهحّتى وما كاد يدخل عليهم  
لما ك به بعت ما نصحتُ ك اتّ ولو أنّ : "**قائال   بهاء هللاد الباب لما لحقت بك هذه اآلالم واإلهانات" فأجابه حضرة يّ السّ 

دار بينهما عندما  اّلذي ر ميرزا آقا خان عندئذ الحديثفتذكّ .  ضطراب"من اال بلغت أمور المملكة إلى هذا الحدّ 
اشتعلت سوف تندلع وتنتشر أكثر فأكثر" فسأله  اّلتي ار"النّ  بأنّ  بهاء هللافقد أنذره حضرة .  استشهد حضرة الباب

 ر والةمُ "** على الفور ء هللابهاالوزير "وبماذا تنصح اآلن؟" فأجابه حضرة 
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 وا أيديهم عن نهب ممتلكاتهم، وهتك أعراض نسائهم، وإيذاء أبنائهم" فعملنوا دماء األبرياء، ويكفّ قاألمور أن يح
 وال قيمة له.  اتأثيرها كان وقتي   الية أثبتت أنّ التّ   الحوادث صيحة في اليوم نفسه، ولكنّ در األعظم بالنّ الّص 

 
من سالم وهدوء، بعد سجنه  بهاء هللاع به حضرة المعصومة أن يكون ما تمتّ  لهّيةة اإلوقد شاءت الحكم 

شاه   نيالدّ  صدر إليه فرمان من ناصرحّتى د إلى أهله وذوي قرباه و فما كاد يع.  االمحزن القاسي، قصير األمد جد  
 ة اختيار منفاه.رك له حريّ ر إيران في ظرف شهر، وتُ أن يغاد

 
بحماية   بهاء هللار عن رغبته في أن يشمل حضرة ى عبّ اه حتّ الشّ  وسي يسمع بفرمانالرّ ير فالسّ  وما كاد 

ة،  لقائيّ التّ  عوةالدّ  رفض هذه بهاء هللاحضرة  زمة لسفره إلى روسيا ولكنّ سهيالت الالّ التّ كّل  م حكومته، وعرض أن يقدّ 
ي لوحه إلى  وبعد سنوات كتب ف.  بمدينة بغدادة ركيّ التّ  بع وحي فطرته المعصومة، ويقيم في األراضي ل أن يتّ وفّض 

السل  السّ  اء )طهران( تحتالطّ  سفرائك إذ كنت في سجن  "قد نصرني أحد  اني: الثّ  إسكندر (1)قيصر روسيا نيقوالويج
من  وهذه شهادة .  ل هذا المقام العظيم"اك أن تبدّ إيّ .  هو لم يحط به علم أحد إالّ  ابذلك كتب هللا لك مقام  .  واألغالل
ده هللا تبارك وتعالى أيّ  [روسيا]سجن فيها هذا المظلوم بذل وزير الحكومة الفخيمة  اّلتي ّيامفي األ"** : ابيان   قلمه أشدّ 

بعض علماء المدينة كانوا يحولون دون   أنّ  إالّ .  ة مراتذن بإطالق سراحي عدّ وقد أُ .  صنيقصارى جهده ليخلّ 
ده  حماني حضرة اإلمبراطور األعظم أيّ ولقد .  ..عادة الوزير واهتمامهالسّ  نجوت بفضل جهود صاحب اوأخير  .  تنفيذه

 الجاهلين وبغضائهم".  هللا تبارك وتعالى لوجه هللا وكان من شأن هذه الحماية ازدياد غلّ 
 

اريخ في ت امجيد   ا جديد   فافتتح فصال   . اة فور  من البالد اإليرانيّ  بهاء هللااه يعني نفي حضرة الشّ  كان فرمان 
 ولو نظرنا إلى هذا .  لاألوّ  البهائيّ القرن 

 

(1 ) Nicolaevitch Alexander II 
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وأحفلها باألحداث، وهو  ينيّ الدّ  حيحة العترفنا بابتداء فترة من أعظم الفترات في تاريخ العالمالّص  الفرمان في أبعاده
على   ينيّ الدّ  شرفترتها عن أربعين سنة وهي فترة فريدة ال شبيه لها وال مثيل في تاريخ الب يقترن ببداية والية ال تقلّ 

 اّلتي عملت فيها القوى  اّلتيال تقهر و  اّلتي افية وطريقتهاالشّ  رة وتأثيراتهاقة وطاقتها المطهّ تها الخالّ اإلطالق بفضل قوّ 
دام أربعين سنة ولم   اّلذي  رفي المتكرّ النّ  أطلقها لتوجيه العالم وتشكيله، وتشير هذه الفترة إلى الحلقة األولى من سلسلة 

  ح، بدأت فتّ ر والتّ طوّ التّ  جة منمتدرّ  عملّية وقد أطلق هذا الفرمان أّما .  بموت من استهدفه هذا الفرمان الجائر الّ ينتِه إ
صل بأعظم أقطابهم وأشهر  يعة الحصين وجعلته يتّ الشّ  من في معقلالزّ  فترة من بهاء هللاما بدأت بإقامة حضرة أّول 

ين  نيا والدّ الدّ  رجاالت [ةالعثمانيّ ] رحلة تالية، يواجه في عاصمة الخالفة ، ثم جعلته، في ماشخصي   ال  اّتصاأعالمهم 
حملته إلى  اقاطبة، وأخير   كان ُيعتبر أقدر قطب في العالم اإلسالميّ  اّلذي اولة ومندوبي سلطان تركيّ الدّ  ورجال

ذ الميثاق المبرم في ، ونفّ س بعهديه القديم والجديدقت بذلك نبوءات الكتاب المقدّ فتحقّ .  مقّدسةال األرضشواطئ 
ة، وبدأت عودة بني إسرائيل إلى مهد دينهم العتيق، وهو ريفة المنسوبة إلى رسول هللا وخلفائه األئمّ الشّ  األحاديث

هذا الفرمان بدأ آخر مرحلة وأخصبها من مراحل حياة حضرة  قال إنّ ويمكن أن يُ .  طال انتظارهم لها اّلتي العودة
روة الثّ  رتهاوفّ  اّلتي متيازاتاال ع البريء بكلّ متّ بع والعشرون األولى منها بالتّ السّ  نواتالسّ  زتقد تميّ األربع، ف بهاء هللا

انية وقوامها تسع سنوات  الثّ  تلتها المرحلة.  هتمام بمصالح الفقراء والمرضى والبؤساءزت باالوشرف المحتد، كما تميّ 
سجن دام أربعة أشهر وهي   ا، والقيام على خدمة أمره، تالها أخير  ة على حضرة البابشيطة المثاليّ النّ  لمذةالتّ  من

نطالق من ما حدث في أواخرها من االالزّ  دها علىالقاتل واألحزان المريرة، وإن خلّ الثة المليئة بالخطر الثّ  المرحلة
 فس.النّ  ار في تطويره ألعماقالمفاجئ لقوى اإللهام الجسيم في هيمنته، الجبّ 

 

العاجل عن وطنه بصحبة نفر قليل من ذوي قرباه ُيعيد إلى األذهان، من   اإلجباريّ  بهاء هللاة رحيل حضر  إنّ  
 اّلتي بعض الوجوه، الهجرة العاجلة
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،  لهّيةة إلى المدينة بعد إعالنه لرسالته اإلد رسول هللا المباغتة من مكّ إلى مصر وهجرة محمّ  مقّدسةقامت بها العائلة ال
اكرة نفي إبراهيم الذّ  شيء ُيعيد إلىكّل  ، ولكن فوق داء اإللهيّ للنّ  اعه من مسقط رأسهم تلبية  وخروج موسى وأخيه وأتب

عوب واألمم الشّ  أغدق المواهب الهائلة على كثير من اّلذي فيالنّ  فذلك .  ين إلى األرض الموعودةمن أور الكلدانيّ 
بأسره كنتيجة مباشرة لنفي من يعتبر ظهوره زهرة  للمواهب المقبلة للجنس البشريّ  مثل تاريخيّ  بواألديان يعتبر أقر 

 ة وثمرتها المشتهاة.هورات المرجوّ الظّ 
 

إذ كتب .  تائج البعيدة األثر لنفي إبراهيمالنّ  د في "المفاوضات"بعد أن عدّ  عبد البهاءده حضرة ّّ ذلك ما أك 
تائج،  النّ  قد أنتجت هذه [اسوريّ ]لى حلب فإذا كانت هجرة إبراهيم من أور إ"* اللة العظيمة: الدّ  تلك العبارات ذات

ومنها إلى األرض  [أدرنة]ي إلى اآلستانة وروميلّ  من طهران إلى بغداد ثمّ  بهاء هللافماذا تكون نتائج هجرة حضرة 
 ؟". المقّدسة

 
م( أي بعد تسعة أشهر من عودته من كربالء 1853اني الثّ  كانون  12هـ )الموافق 1269اني الثّ  ة ربيعفي غرّ  

.   ة وسيّ الرّ فارة السّ  اه ومندوب منالشّ  م ضابط من حرسهمع بعض أفراد أسرته إلى بغداد يحرس بهاء هللارحل حضرة 
في، ولقد  النّ  ليا" من بين من شاطره"الورقة العُ ببها لقّ  اّلتي  اهرةالطّ  ابوكانت زوجته نوّ .  حلة ثالثة أشهرالرّ وقد دامت 

ناء الثّ  وح ما جعلها تفوز من قلم موالها بذلكالرّ  بات واإلخالص وسموّ قوى والثّ لتّ ا من اأظهرت خالل أربعين سنة تقريب  
ن  اّلذي ينكما كان من بين المنفيّ .  عالم من عوالمه"كّل  فقد جعلها "صاحبة له في .  ف بعد صعودهتكشّ  اّلذي الفريد

ذي  "الغصن األعظم"، والّ بب فيما بعد لقّ  ياّلذ وهو.  بنه البالغ من العمر تسع سنواتاعون وطنهم الوداع األخير يودّ 
عرفت فيما بعد  اّلتي بع سنوات وهي السّ  ن المختار لتعاليم والده، وأخته ذاتر له أن يصبح مركز الميثاق والمبيّ دّ قُ 

ياز جعلها زها نسبها المجيد بامتمانين، كما ميّ ادسة والثّ السّ  ى بلغتزتها خدماتها حتّ ميّ  اّلتيهراء، و الزّ  هابنفس لقب أمّ 
 كما.  البارزة ةالبهائيّ ورة الدّ  لةأ مكانة بطتتبوّ 
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قدر إخوته  أابت و الثّ  ملهما ميرزا موسى المعروف عادة بآقاي كليم، وكان العون القيّ حلة أخوان: أوّ الرّ صحبه في هذه 
اني فكان الثّ  األخّما أ.  بهاء هللاين" حسب شهادة حضرة الدّ  وأخواته وأبرزهم، كما كان "ثاني اثنين عليمين بأصول

هاية رغم تقصير بعض  النّ حّتى اعتنقه  اّلذي ينالدّ  على  اثابت   ا مخلص   ظلّ  اّلذي قيقالشّ  د قلي األخ غيرميرزا محمّ 
 ذوي قرباه.

 
لم تكن   اّلتي غيرةالّص  ينة وساقت جماعة المنفيّ حلة في أعماق شتاء قارس البرد بصورة غير عاديّ الرّ بدأت  

حلة كانت طويلة محفوفة باألهوال  الرّ  غم من أنّ الرّ وب.  لوجاة بالثّ ة المغطّ إلى جبال إيران الغربيّ  اكافي   ااد  ة استعدمستعدّ 
استقبلهم بها حياة قلي خان حاكم كرند حين   اّلتي الحفاوة البالغة هم إالّ اللّ  مهّمةأنها خلت من الحوادث ال والمخاطر إالّ 

مقابل حفاوته من  بهاء هللاة" ولقد أظهر له حضرة ِهيَّ  اللّ م كرند من طائفة ال"َعِلي  كان حاكو .  يرةصأقاموا بها إقامة ق
ى بعد مغادرتهم كرند في مون الجماعة حتّ يكرّ  او استمرّ . فاأفة ما كان له أجمل الوقع في نفوس أهل القرية جميع  الرّ 

 ون.بابيّ هم عرفون بأنّ جعلهم يُ  اّلذي طريقهم إلى بغداد، األمر
 

عاناها في تلك   ّلتيا  ال، والمتاعبچفي سياه  لقيها اّلتي القول في األهوال والباليا بهاء هللال حضرة د فّص ولق 
راب هذه بقدرتك التّ  ةذرّ  خلقتَ .  ..دي ورجائي"*إلهي وسيّ   حلة المرهقة" فقال في مناجاة له في ذلك الحين: الرّ "

زايا والباليا ما ال يقدر على وصفه لسان، وال تسعه  الرّ إلهي من  رت له ياقدّ .  ..يته بأياديك المبسوطةالكاملة وربّ 
 مته بلباسنعّ  اّلذي والبدن  غليظةٍ  آخر األمر بأغاللٍ  هُ دتَ ملمس الحرير قد قيّ  هُ دتَ عوّ  اّلذي  العنق صفحات األلواح، إنّ 

، وانقضت  فكّ ال تُ  اقني أطواق  ، وطوّ حدّ الئد ال تُ قني قضاؤك دَ الحبس، قلّ  هاية لذلّ النّ  في هُ يباج أخضعتَ مقس والدّ الدّ 
احة، وكم من يوم  الرّ السل واألغالل فيها السّ  فكم من ليلة حرمتني.  حمة..الرّ فيها الباليا كشآبيب  سنون تنهمر عليّ 

رحمتك تهما بر ذين قدّ الخبز والماء اللّ  اموا على هذا العبد حين  وألسنتهم وحرّ  الّناس كينة بما اقترفت أيديالسّ  تني فيهزّ ع
 الواسعة لوحش الفالة
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مر بإخراج هذا العبد من إيران  نزل حكم القضاء وصدر األ اوأخير  .  وآذوني بما لم يؤذوا به من أعرض عن أمرك
ى لم يستطع اإلنسان أن  فيه البرد حتّ  اشتدّ  اّلذي غفاء واألطفال األبرياء في ذلك الحينالّض  تصحبه جماعة من العباد

 ى لم تعد هناك قدرة على الحركة".لوج والجليد حتّ لثّ ا م، وكثرت فيهيتكلّ 
 

م( وصل حضرة  1853امن من نيسان هـ )الموافق للثّ 1269انية الثّ  ىامن والعشرين من جمادالثّ  في اوأخير   
ال  انتقل إلى ضاحية الكاظمين على بعد ثالثة أميال شم أّياموبعد .  ةركيّ التّ  إلى بغداد عاصمة والية العراق بهاء هللا
  ةاسع من أئمّ ابع والتّ السّ  ون بصفة خاصة، وفيها مقام اإلمامين الكاظمينوهي ضاحية يقطنها اإليرانيّ .  المدينة

لكثرة  ااه المقيم في بغداد واقترح عليه أن يقيم في بغداد العتيقة نظر  الشّ  عيد وصوله زاره ممثل حكومةوبُ .  يعةالشّ 
وبعد شهر، أي في أواخر رجب، استأجر منزل الحاج  .  قتراح قبولههذا االوقد حاز .  الوافدين على مزار الكاظمين

 عتيق من أحياء بغداد، وانتقل إليه هو وأسرته.  علي مدد في حيّ  الّ مُ 
 

دها الم" وخلّ السّ  "دارــعديدة ب ابت قرون  قّ "ظهر الكوفة" ولُ وصفتها األحاديث اإلسالمية بــ اّلتي في هذه المدينة 
بلقب "مدينة هللا"، أقام إلى أن نفي إلى اآلستانة إقامة دائمة باستثناء سنتين اعتكف فيهما في جبال  بهاء هللاحضرة 

إلى هذه المدينة أشار  .  جف وكربالء والكاظمينكان يقوم بها بين الحين واآلخر للنّ  اّلتي كردستان، وباستثناء زياراته
"، ومنها ايوم يحشرهم جميع  .  ..همالم عند ربّ السّ  "لهم دار : ههللا، وبقول "يدعو" إليها اّلتي الم"السّ  "داربــالقرآن الكريم 

ين المتهالك من حيث ال يحتسب، وانتشلته الدّ  بعد موجة، فأخصبت من جديد ذلك ناء موجة  والمجد والسّ  قّوةنطلقت الا
ر له أن يفوق دّ قُ  اّلذي هورظّ متزايدة أولى فيوضات ال قّوةومنها فاضت ليل نهار وب.  سيانمن وهدة الغموض والنّ 

  اّلتي وفي أفقها انطلقت أشعة شمس الحقيقة.  عهاافعة وضخامة كتبه وتنوّ الدّ  ظهور حضرة الباب في مداه وقوته
 سد والمقتحطوال، سحب الكراهية والة عشر سنوات حجبت مجدها المشرق، لمدّ 
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  ود، ووضع أساس ملكوت "اآلب" المأمول من قديم الجنود" الموع ة خيمة "ربّ ل مرّ وّ أ تربوفيها ُض .  والبغضاء
أ دانيال بعد تشير إلى انتهاء "رجسة الخراب" كما تنبّ  اّلتي ومنها انطلقت بواكير بشارة رسالة الخالص.  مانالزّ 

ر الستقرا شهو "موطئ قدميه" و"عر  اّلذي عظم""بيت هللا األ هـ(" إنّ 1290) اسعين يوم  انقضاء "األلف والمائتين والتّ 
موات واألرضين" و"علم" ملكه  السّ  ماء" و"آية ذكره لمن فيرض والسّ ة األمم" و"مصباح الفالح بين األو"ِقْبلَ  م"هيكل الِقدَ 

س كوان" قد تأسّ منه استضاء من في األ اّلذي ن "طرازهتضمّ  اّلذي يطوف حوله مأل عارفون" هذا البيت اّلذي و"المقام
ال يسبقه سوى مدينة  للحجّ  اجعله مركز   اّلذي فيعالرّ رف الشّ  سبغوعليه أُ .  بدإلى األ بين جدرانه وثبتت قداسته انهائي  
  اّلتي  فيع للقداسةالرّ رف الشّ  ولقد أسبغ عليها هذا.  قدسيقوم بها مقامه األ اّلتي بلة أهل البهاءعظم" وقِ "سجنه األ عّكاء

نيا ين والدّ الدّ  وجلس حولها رجال لهّيةت المائدة اإلدّ مها وفي.  ها هي "المنظر األكبر" و"المقر األطهر"جاءتها من أنّ 
راويش، وازداد عددهم من القريب حون والدّ ن واألمراء واألشراف والفالّ و يعة واألكراد والعرب واإليرانيّ ة والشّ نّ السّ  وأهل

مان، من أن  الزّ  على مرّ  نهم،مكّ  اّلذي منهم على قدر حاجته واستعداده من هذا القوت اإللهيّ كّل  وتناول  والبعيد.
عوا نطاق  ، ويوسّ اوعرض   ال  موا صفوف أتباعه، وينشروا آثاره طو اب، ويضخّ ينشروا في الخارج أمر المنعم الوهّ 

سكنت فيها بدأت  اّلتي وائف المختلفةالطّ  أمام اوأخير  .  اسخ لنظم دينه في المستقبلالرّ اإلعجاب به، ويضعوا األساس 
عت أولى م، وشرّ لهَ نت أولى الفيوضات المنهمرة من قلم صاحبه المُ هور الجديد، ودوّ للظّ  دريجيّ لتّ ا حفتّ التّ  أولى مراحل

كانت  اّلتي اخل أولى الهجماتالدّ  ت مننّ ار، وشُ نات مقامه الجبّ همت أولى مكوّ مبادئ عقيدته المتبلورة على مهل وفُ 
ن برزوا من بين صفوفه، وبدأت أولى  اّلذي عداءلت أولى انتصاراته على األجّ ترمي إلى استئصال شأفة دينه، وسُ 

 ف بمحضره المنير.شرّ حالت للتّ الرّ 
 

ظهر، ولم يكن  فيسة لم يُ النّ  سالةالرّ على حامل هذه  لهّيةرته العناية اإلقدّ  اّلذي دفي المؤبّ النّ  هذا  والواقع أنّ  
 ات الكامنة فيهظهر اإلمكانيّ أن يُ  بإمكانه
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وقد .  عة كانت بطيئة بصورة مؤلمةبركاته غير المتوقّ  الّناس ت بها ألعينتجلّ  اّلتي عملّيةلا بل إنّ .  أو بسرعة بغتة  
ين،  الدّ  ح هذاد في بعض األحيان تفتّ كانت تهدّ  اّلتي ز تاريخ دينه منذ البداية إلى يومنا هذا، باألزماتكما تميّ  ،زتتميّ 

 مه. دها تقدّ ولّ  اّلتي اآلمالكّل  د بتقويضدّ هبل وت
 

فتتاحية لنفيه نوات األولى من إقامته بالعراق، أي في المرحلة االالسّ  د رانت أزمة من هذه األزمات علىولق 
  فأسبغت بذلك على هذه .  أسسه األولى  تها، بتمزيق أوصال دينه الجديد، ودكّ دت، وهي في عنفوان شدّ د، فهدّ المؤبّ 

عتبرون من زمرة بت فيها أعمال من كانوا يُ سبّ ت ةداخليّ نوات األولى داللة خاصة، وعلى خالف ما سبق كانت أزمة السّ 
 إخوانه األصحاب وأطماعهم وحماقاتهم.

 
ين من إهانات  الدّ  ا عاناهة عمّ ين مسؤولين بصفة خاّص نيا والدّ الدّ  ون من أهل ين الخارجيّ الدّ  كان أعداء 
  ّيام كانت في يوم من األ اّلتي نتقاماال يهم شهوةت لد، وقلّ سبيّ النّ  احة والهدوءالرّ خلدوا إلى هم اليوم أُ ولكنّ .  ونكسات

م شعور يشبه اإلنهاك واليأس  عن ذلك خيّ  وفضال  .  فاضت من قبل اّلتي  ماءالدّ  وذلك نتيجة لسيول.  ظامئة ال ترتوي 
ت رغم روحه لم يم ، وأنّ اسليم   ين ظلّ الدّ  جوهر  ن كانوا من الفطنة بحيث أدركوا أنّ اّلذي اءعلى بعض األعداء األلدّ 

ام  در األعظم لحكّ الّص  أصدرها اّلتي األوامر أضف إلى ذلك أنّ .  كالوها له اّلتي ربات الوجيعةالّض  ح تحتأنه ترنّ 
ها البغيض وأقلعت جام غضبها على رأس عدوّ  ة فانصرفت عن صبّ يّ لطات المحلّ السّ  المقاطعات كان لها أثرها لدى

 عن اإلسراف في القسوة. 
 

ضطهاد  رة موجة أخرى من االلفترة وجيزة، قطعتها في مرحلة متأخّ  ان هدأت الحال نسبي  كان من نتيجة ذلك أ 
يعة في إيران والعراق من جهة أخرى في  الشّ  اه ورجالية من جهة والشّ نّ السّ  اؤه والمحافلر ا ووز تعاون فيها سلطان تركيّ 

  اخلية الدّ  أخذت بوادر األزمة سبيّ النّ  ءو ذا الهدوفي أثناء ها م  اما يرمز له قضاء  ت ين وكلّ الدّ  محاولة للقضاء على
 ضح.أشرنا إليها تظهر وتتّ  اّلتي
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ها فريدة في خطورتها إلى ذروتها، أنّ  عها أثبتت، وهي تسر أنّ  ة إالّ يّ قليلة األهمّ  الّناس بدت ألعين اغم من أنهالرّ وب
دت وحدتها، وآذت هيبتها ونالت من كرامتها، دّ اشئة، وهالنّ  ة للجامعة العدديّ  قّوةلت من الها قلّ وجسامتها ذلك ألنّ 

 خت مجدها فترة ليست بالقصيرة.ولطّ 
 

انسحبت فيها يد  اّلتي أخذت هذه األزمة تغلي بعد استشهاد حضرة الباب مباشرة، واستحكمت خالل األشهر 
لعاجل من إيران، وأخذت  بطهران، ثم تفاقم خطبها على أثر نفيه ا  ال چالمشرفة نتيجة لسجنه في سياه  بهاء هللاحضرة 

رة أثناء اعتكافه بجبال  إقامته في بغداد، واستجمعت قواها المدمّ نوات األولى من السّ  مالمحها المزعجة تبرز أثناء
 فيعةالرّ أثيرات التّ  ة، بفضلليمانيّ السّ  ها هدأت بعض الوقت بعد عودته منغم من أنّ الرّ وب.  كردستان سنتين كاملتين

غير  .  أعظم، وبلغ خطرها غايته القصوى في أدرنة  قّوةها انفجرت فيما بعد بأنّ  إلعالن رسالته، إالّ  اظهرت تمهيد   اّلتي
 القاضية.  ربةالّض  ة كالت لهاكافّ  سالة للجنس البشريّ الرّ انطلقت بإعالن تلك  اّلتي ارةالقوى القهّ  أنّ 
 

ذي أشرنا إلى بعض لباب ليخلفه والّ حه حضرة اكان قطبها ميرزا يحيى الجبان الغّرير وهو من كان قد رشّ  
المختال وسيطر عليه بمهارة  خوالرّ جل الرّ ر بذلك غرّ  اّلذي  وكان الوغد األسود القلب .  ابقةالسّ  فحاتالّص  خصاله في 

عمى والحسد  ديد والعناد األالشّ  موحاشتهر بالطّ  إصفهاند من أهالي د محمّ يّ السّ  رار شديد رجٌل يدعى صفائقة وإ 
أغوى ميرزا يحيى، ووصفه في أحد   اّلذي  ه هو فيما بعد في الكتاب األقدس بأنّ  بهاء هللا إليه أشار حضرة و   .الاألكّ 

ضيع  الرّ ها صلة "* جلين بأنّ الرّ وصف صلة  دفق عبد البهاءحضرة أّما .  جوهر الفتنة ورأس الحسد"ه "**ألواحه بأنّ 
، إلى ال  خج افغادرها نادم   إصفهانة بدريّ الّص  بالمدرسةراسة الدّ  جل إلى تركالرّ هذا  اضطرّ .  ه المحبوب"بثدي أمّ 

ة ما فضح سطحيّ ذبذب التّ  ه أظهر بعد استشهاده من عالماتحق بصفوف أتباع حضرة الباب، ولكنّ الت كربالء، وهناك
 إيمانه وكشف عن ضعف 
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، وما أظهره له بعض األولى لكربالء وما لقيه من احترام وتقدير سافر بهاء هللاوكانت زيارة حضرة .  عقيدته
في إثارة الحسد والبغضاء في صدر هذا   اة وإعجاب سبب  ابقين من محبّ السّ  يد كاظم وتالميذهالسّ  الممتازين من أصحاب

  ون وأدواته الّ الّض  أعوانهأّما .  اتمادي   اه يزيده إالّ عليه واحتماله إيّ  بهاء هللا ولم يكن صبر حضرة .  المتآمر األهوج
ن أصبحوا عرضة، وهم حائرون  اّلذي ينبابيّ غير قليل من ال ا ة فكانوا عدد  يطانيّ الشّ  ستخدمها لتنفيذ خططها اّلتي يعةالطّ 

  احل ونصائحه على خطّ الرّ معتقدات قائدهم  ضخائبون ال قائد لهم، ألن ينخدعوا به ويمضوا معه في طريق يناق
 مستقيم.

 
بلبل أفكارهم وأضعف   اّلذي ت في بحار اليأس القاتلوالواقع أن فلول تلك الجامعة المقهورة المغلوبة غرق 

جبال مازندران  حضرة الباب لم يعد بينهم، ونائبه يلتمس المهرب األمين في  روحهم وزعزع إيمانهم ووالءهم، ذلك ألنّ 
به في   زجّ يُ  بهاء هللاأخرى، ويهيم من بلد إلى آخر، وحضرة  ومالبس األعراب تارة   راويش تارة  الدّ  ى في مالبسأو يتخفّ 
هاية، فال عجب، وقد  نبدت بال  اّلتي ين تذبل وتذوي في ساحات المذابحالدّ  نفى من وطنه، وزهرةجن ثم يُ السّ  غياهب

ن مشاكلهم أو يعيّ  د تشاؤمهم أو يحلّ بلغت بهم الحال هذا المبلغ، إن لم يعودوا يعتمدون على ذي سلطان ونفوذ يبدّ 
 لهم واجباتهم والتزاماتهم.

 
قام بها آنذاك في إقليم خراسان مشهد  اّلتي ائدة أثناء رحلتهالسّ  مشاعره نحو الحال  الّنبيل صخّ وقد ل 

كّل   "أوشكت نار هللا أن تخمد في  : لين المشرق، فكتب في تاريخه يقو الدّ  أحرزها اّلتي نتصارات األولى الباهرةاال
ة الباقية من الجامعة إلى  في قزوين فقد انقسمت البقيّ أّما موضع"  أثر للحرارة في أيّ  مكان، ولم أستطع أن ألمح أيّ 

واهد المشرقة  الشّ  رأت اّلتي إلى بغداد، بهاء هللاا جاء حضرة ولمّ .  أربع شيع متناحرة تفتك بها الخرافات والخزعبالت
سكنها ي اّلتي ينكاظمولم يكن بال.  اواحد   ابابي  اهرة العظيمة، لم يجد من بين مواطنيه المقيمين بها إال الطّ  ةعلى همّ 

 ون بصفة خاصة، إال اإليرانيّ 
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 ون بإيمانهم بحضرة الباب في خوف وغموض.حفنة من بني وطنه يقرّ 
 

ولقد بلغ بهم  .  عددهم بصورة محزنة ، وقلّ اكبير   اعضعة تدهور  م، لقد تدهورت خلقّية هذه الجامعة المضنع 
ة على تهذيب جن على "*القيام بكمال الهمّ السّ  عد خروجه منم بيصمّ  بهاء هللاجعل حضرة  ا"العناد والحمق" مبلغ  

 فوس".النّ  هؤالء
 

أصابتهم، كان  اّلتي بلبلة لواهد على االشّ  ص وتضاعفتة أتباع حضرة الباب الخلّ قيّ لوعلى حين تدهورت خ 
أّما  على جرأة،  فازدادوا جرأة  ّية. خصالشّ  ستفادة من سوء األوضاع لمصلحتهمصون هادفين إلى االالمفسدون يتربّ 

رت  ة"، و"صبح األزل" و"اسم األزل"، وغرّ نانة كـ"المرآة األزليّ الرّ بألقابه  ه خليفة الباب واغترّ عى أنّ ادّ  اّلذي ميرزا يحيى
ين بصورة الدّ  من هيبة يحطّ  اوك  ل"شهود" البيان، فقد أخذ يسلك سأّول  ارتفع به إلى مقام اّلذي دد محمّ يّ السّ  به مكائد
 خطير.  ض أمنه في المستقبل لألخطار بشكلٍ وُيعرّ مباشرة، 

 
فقد صدمه استشهاد حضرة الباب صدمة أطارت صوابه وزعزعت إيمانه، وأحذ يهيم  [ميرزا يحيى]األّول أّما  

  رفاقه المؤمنين من أهل نور  ض إيمان راويش، وعرّ الدّ  في مالبس امن في جبال مازندران متخفي  الزّ  رة منتعلى وجهه ف
تها أن تزعزت عقيدة بعضهم، كما تمادى بعضهم المتحانات بلغ من شدّ  –بهاء هللاة حضرة ين بهمّ الدّ  ن اعتنقوااّلذي–

م إلى رشت، واختفى في إقليم جيالن إلى أن رحل إلى كرمانشاه ثم تقدّ .  نضمام إلى صفوف العدوّ اال اآلخر إلى حدّ 
.   انعالّص  لبضاعة هذا ار، وأصبح بائع  ستّ التّ  غة منه فيمبال يحيث عمل عند صانع أكفان يدعى عبد هللا القزوين

منه، ولكن   ابهذه المدينة في طريقه إلى بغداد أبدى ميرزا يحيى رغبته في أن يعيش قريب   بهاء هللاحضرة  وحين مرّ 
ة ه عدّ ونجح في أن يحصل منه على مبلغ من المال اشترى ب.  اجارة سر  التّ  من افي منزل ينفرد فيه ليمارس شيئ  

امين الواقع في أحد  ا بلغها أقام في شارع الفحّ فلمّ .  األعراب عن طريق مندلي د بغداد في زيّ صوق.  باالت من القطن
 أطلق على نفسه و جديدة، ولبس عمامة  األحياء الخربة، وأخذ يمارس مهنته ال
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انهمك مع ميرزا يحيى في إشعال نار  في كربالء، و  محّمد د يّ السّ  وفي تلك األثناء أقام.  اسم الحاج علي الس فروش
 حولهم. لتفّ ا منو ين الفتن وإزعاج المنفيّ 

 
لجلج ى ذلك الحين على أن يبوح بما يتحتّ  الم يكن قادر   اّلذي ،بهاء هللافاضت من قلم حضرة  عجب أنفال  

ل تتكاثف من حول  ال ه الظّ رة من ناحية والمطمئنة من ناحية أخرى في وقت أخذت فيفي صدره، هذه الكلمات المحذّ 
ا كّ الشّ  فتتان بما عاث أعالم متحان وتالطمت بحار االاال أّيام قبلت أ"*  قال:    إلى الّناس وقادوا  ،مكانكّل  في  فساد 
فلقد  .  المبين اكم أن تغفلوا عن الحقّ وإيّ .  بينكم كّ الشّ  في بذورالنّ  اكم أن يبذر نعيق جنودفإيّ .  الل المبين..الّض 

  .  يوم..كّل  بوا أمر هللا في ترقّ .  ..لون كره المضلّ  ونوره ول هللا سوف يقيم دينه ويتمّ  أنّ  دورة إالّ كّل  في زاع النّ  حدث هذا 
 هذه الّناس عى بعضولقد ادّ .  امرئ نزواتهكّل  ُيرضي به اال تحسبوا أمر هللا شيئ  .  ى يؤفكون نّ أسرى قبضته فأ كل  
 راب".واحد من هؤالء، ال بل ليصبح غير مذكور كالتّ كّل  يهلكلوان ن األولقد آ.  عوى اآلن في أماكن مختلفةالدّ 

 

ب فيما به والملقّ المؤمنين" أّول ميرزا آقا جان " إلى أن يختّص  بهاء هللافي هذه الظروف العصيبة مال حضرة  
، هاجر من  امخلص   ابي  با اوكان ميرزا آقا جان شاب  .  لم ينكشف ألحد بعد اّلذي بعد بـ"خادم هللا"، برشح من مجد مقامه

في أن   ال  ، وسافر إلى العراق آمبهاء هللاكاشان بعد أن رأى حضرة الباب في منامه، وبعد أن قرأ بعض آثار حضرة 
ي ثالث خدمات: كتابة الوحي والمرافقة  وكان يؤدّ .  يفوز بمحضره ومنذ ذلك الحين واظب على خدمته أربعين سنة

 بقليل ما وقع له في محضر محبوبه بهاء هللابيل بعد أن أدرك محضر حضرة ن للنّ وقد روى ميرزا آقا جا .  والخدمة 
ليلة لحضرته بكربالء، ليلة ال تنسى قال: أّول  وكانت.  على الحاج ميرزا حسن حكيم باشي بكربالء اكان ضيف   اّلذي

وحين أوى إلى    ...لمنزلاأن يقضي األمسيات وينام على سطح  بهاء هللاوكان من عادة حضرة .  يفالّص  ا في"كنّ 
 فراشه في 
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  ي في إحدى زوايا ألصلّ .  وما كدت أقوم...  ألمره ااحة تنفيذ  الرّ من  ايلة استلقيت غير بعيد عنه آلخذ قسط  تلك اللّ 
خر يقظان؟( ثم أخذ )**أأنت اآل فلما بلغني قال .  رأيت هيكله المبارك ينهض من فراشه ويقبل نحوي حّتى طح السّ 

ل ما خطا خطوة أو رتّ وت والمناجاة! كان كلّ الّص  كيف أصف لك حالوة.  ل المناجاةوهو يرتّ  اح جيئة وذهاب  طالسّ  يذرع
  آالف من  ة تتألأل وأشرقت عليّ فت لعيني آالف من العوالم البهيّ آية تراءت لي آالف من بحار األنوار تتالطم، وتكشّ 

كّل   عن وصف ف وقال بنبرة تجلّ ي توقّ ما اقترب منّ وكلّ   .ل المناجاة في ضوء القمرى ويرتّ وأخذ يتمشّ .  موسالشّ 
فون  ن يحرّ اّلذي فال تسمع للغو أهل البيان.  هذا األمر األحد! ليرتفعنّ  باهلل الحقّ  اقسم   واصف: )**اسمع يا ولدي! 

   . شه إلى غرفته فأنزلت فرا.  الحت تباشير الفجر..حّتى خاطبني بهذه العبارة يل و ى ويرتّ كلمة( وأخذ يتمشّ كّل  معنى
 اي صرفني من محضره".الشّ  ا انتهيت من إعدادولمّ 

 
ته هور الجديد وعبقريّ ه المباشر المفاجئ بروح الظّ لصااكتسبها ميرزا آقا جان عن طريق اتّ  اّلتي ةقالثّ  هذه 

ق مواله إدراكه لتفوّ دها ولّ  اّلتي ة الفائقةي اشتعل من قبل بالمحبّ ذوح الّ الرّ وهو  ،كت روحه من األعماقهة حرّ الموجّ 
د إلى  د محمّ يّ السّ  وسرعان ما فطن ميرزا يحيى وشريكه المتآمر.  زمالئه األصحاب في العراق وإيرانكّل  الجديد على

  اّلتي  روف الظّ  أِضف إلى ذلك أنّ .  حتجبكبت أو يُ ذي لم يكن في اإلمكان أن يُ والّ  ، هف كيانه كلّ غلّ  اّلذي هذا الحبّ 
  فقد رغب الحاج ميرزا كمال .  على سوء ا مة سوء  زادت الحال المتأزّ  –أثناء هذه الفترة–عام" الطّ  البست نزول لوح "كلّ 

لبني  عام كان حال  الطّ  له اآلية القرآنية "كلّ  رفي مكانته وثقافته إلى ميرزا يحيى أن يفسّ  الممتاز بابيّ راقي الالنّ  ينالدّ 
قة في  الثّ  ين وأفقدهالدّ  أساء الحاج ميرزا كمال اعاجز   اسطحي   اوكتب تفسير  .  إسرائيل" فقبل ميرزا يحيى على مضض

بين إسرائيل وبنيه وبين  بهاء هللاف بلوح طابق فيه حضرة رّ ر طلبه فشُ وكرّ  بهاء هللااتجه إلى حضرة  ثمّ .  صاحبه
ولوال وقوف حضرة  .  التهإشاراته وجمال عباراته وتساند بحثه واستدال فبلط ابالغ   اسرور   رّ فسُ .  حضرة الباب وأتباعه

 في وجهه  بهاء هللا



 146 

 هللا المكنون. صاحبه هو سرّ  ألعلن للمأل آنذاك أنّ 
 

ديد بشخصه أضيفت أسباب أخرى الشّ  قعلّ ، والتّ بهاء هللاالة على اإلجالل المتزايد لحضرة الدّ  واهدالشّ  وإلى تلك 
ساع دائرة معارفه والمعجبين اده وأعدائه، من ذلك اتّ ور حسّ فيعة صدالرّ مألت بها هيبته  اّلتي لثوران الحزازات المكبوتة

  اّلذي لقائيّ التّ  ولة بمن فيهم حاكم المدينة، واإلجاللالدّ  قامت بينه وبين رجال اّلتي ةيّ الت الودّ ردة، والّص به بصورة مطّ 
ر ميرزا ده تستّ ولّ  اّلذي ديدالشّ  ستياء، واال[شتيالرّ ]د كاظم يّ السّ  ة رجال كانوا من أنبغ أصحابأبداه نحوه أكثر من مرّ 

وحكمته  بهاء هللاة على ازدياد استقالل حضرة الّ الدّ  وايات األكيدة حول خلقه وكفاءته، واألماراتالرّ يحيى، وتواتر 
جاهد   اّلتي ة الخالف والجفاءذلك على توسيع شقّ كّل  وقد تضافر.  عامةالزّ  ة وهيمنته الكامنة وقدرته علىالفطريّ 

 ئيم الماكر في إيجادها وإحداثها.د اللّ محمّ د يّ سّ ال
 

  أو أيّ  ، بهاء هللامجهود يبذله حضرة كّل  ة غايتها شلّ ن تلمح مقاومة خفيّ أولم يعد من العسير على العين  
 ت بينها تلميحات وتلويحات هدفها بذرللجامعة البائسة هيبتها وحقوقها المسلوبة، وتفشّ  ى يستردّ ره حتّ تدبير يدبّ 

واخذت آثاره .  بمظهر المغتصب الهادم لشريعة حضرة الباب ودينه بهاء هللانون، وإظهار حضرة والظّ  كوكالشّ 
رت  بّ بل لقد بلغ األمر أن دُ .  جريح المستور وإساءة الفهمقد والتّ مز والنّ ض للغمز واللّ وشروحه وتفاسيره ومناجاته تتعرّ 

 ها فشلت.عتداء على حياته لوال أنّ محاولة لال
 

دهور  التّ  بذلها إلنقاذ الحال من اّلتي الجهودكّل  باألحزان، ولم تفد  بهاء هللاطفحت كأس حضرة  واآلن 
  على الحزن  اساطع   اآثاره في هذه الفترة الكئيبة تلقي ضوء   ى أنّ ولقد تضاعفت آالمه بشكل ملحوظ حتّ .  نحاللواال

واألعداء بأجمعها .  ..ها أحاطتنيكلّ دائد ب"الشّ  جاته إنّ قال في بعض منا.  إليها األمور لتآ اّلتي  مأله والخطورة اّلذي
وفي لوح  .  تهمسّ  اّلتي ةلّ والهموم بأعظمها أخذتني" وأشهد هللا على أحزانه وآالمه وعلى عجزه وفقره والذّ .  أرادتني..

 عبراتي منعتني عن ذكر محامدك ونعوتك" وقالآخر أقسم أن "**
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محا ما  "* وقال في لوح مريم: .  بكاها"أا أحزنها و ثاكلة عمّ كّل  شأن ذهلتارتفع ضجيجي على خرى "** ة أفي فقر 
  رض أعراق العرب من  اندا ور يا مريم إنّ .  ..من لوح الوجود [حضرة الباب]األّول  لحقني من ظلم ما  لحق اسمي 

.   وبعده هللا يعلم ما ورد علَي" األعداء من بعد غلّ  حّباءاأل وابتلينا بغلّ .  وال يحصى ال يعدّ  بعد بالءٍ  [طهران]اء الطّ 
جت ه "تموّ عام" شهد بأنّ الطّ  وفي لوح "كلّ .  زايا ما ال يقدر عليه أحد"الرّ لت من الباليا و أخرى: "** لقد تحمّ  مّرةوقال 
وفي .  وح أن تفارق من جسمي"الرّ وحزنت بشأن تكاد .  لن يقدر أحد أن يشرب قطرة منها اّلتي أبحر الحزن  عليّ 

خفي في وكره ويريد أن  اّلتي ليلة المطرودةالذّ  ملةالنّ  "أن يا كمال! اسمع نداء تلك فسه وصف حاله بقوله: وح ناللّ 
ة أخرى " "فآه وقال مرّ .  بيني وبين عباده" اوكان هللا شهيد   الّناس كتسبت أيديايخرج من بينكم ويغيب عنكم بما 

 ي إلى حينئذ بما اكتسبت أيديى من ثدي أمّ لبن المصفّ  شربتُ  اّلذي يومأّول  من ما شهدتُ كّل  لنسيت.  ..آه!
 اكتبها أثناء اعتكافه بجبال كردستان تمجيد   اّلتي ة،وأرخى العنان لقلبه الحزين الموجع في القصيدة الورقائيّ .  "الّناس
 هبطت عليه آنذاك، فقال:  اّلتي و   ترمز لروح هللا اّلتي ةللحوريّ 

 
 وإيقاد نيران الخليل كلوعتي    فطوفان نوح عند نوحي كأدمعي 
 (1)تيوكّل ِبلى أيوب بعـض بليّ    ـــــهــــــــــــأقلّ  ثّ ــوب بـــــا يعقــي مــــوحزن 

 
وفي كتاب اإليقان وصف  "فانصرني على القوم الفاسقين اصبر   فرغ عليّ أف وفي إحدى مناجاته قال: أي ربّ  

ه  أنّ  إالّ .  ..ّيامفي هذه األ حسد تهبّ رائحة ال غم من أنّ الرّ وب"* فقال: نيابه آنذاك أر عن خذ يكشّ أ اّلذي ة الحسدشدّ 
وح آخر  وفي ل.  والحسد والبغضاء" إلى يومنا هذا لم يظهر ولن يظهر مثل هذا الغلّ .  ..تأسيس هذا العالمأّول  منذ
 ا سوى عمّ  انقطعتُ "**: قال

 

من هذا  152أّنه كما أشار حضرة شوقي أفندي في الّصفحة البيتان هما من القصيدة الّتائّية الكبرى البن فارض، ويجب الّتوضيح   ( 1)
الكتاب أّن القصيدة "الورقائّية" التي نظمها حضرة بهاء هللا كانت في األصل ألفي بيت اختار منها مائة وسبعة وعشرين بيت ا مطبوعة 

ائّية  ة في طهران، وال مانع إلدخال أبيات من التّ سة الّطبع والّنشر البهائيّ الث بواسطة مؤسّ ومنشورة في "آثار القلم األعلى" الجزء الثّ 
ا للتّ  عبير عن عظم الباليا وفداحة المصائب اّلتي كان الكبرى بلفظها ومعناها تضمين ا في تلك القصيدة األصلّية وذلك استشهاد 

 يعانيها حضرة بهاء هللا في تلك األّيام.
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 حرارة الحسد". د نار البغضاء وتقلّ تخم عنه لعلّ  عيني إالّ  وأغمضتُ .  هللا عامين أو نحوهما
 

  ما نقله  ا"الجمال المبارك أظهر من الحزن ما ارتجفت له أطرافي" وروى أيض   ولقد شهد ميرزا آقا جان بأنّ  
  روق وعلى رأسه قلنسوة قبيل اعتكافه يخرج من بيته فجأة بين الفجر والشّ  بهاء هللاه رأى حضرة في تاريخه من أنّ  الّنبيل

ن  اّلذي  "** هؤالء هم: آقا جان مثلها من قبل، وقال في غضب وهو يمشي لى وجهه عالئم غضب لم يرَ وم، وع النّ 
ة عالقة يمكن أن  أيّ   .عبدوا األصنام وسجدوا للعجل منذ ثالثة آالف سنة، وهم اليوم ال يصلحون ألفضل من هذا

قال ميرزا آقا  .  ما هو محبوب" على لكلّ صلة يمكن أن تربطهم بالمثل األ وأيّ  تقوم بينهم وبين وجه ذي الجالل؟! 
رهم : "مُ اته أخير  ثم قال حضر .  ديدةالشّ  جرة الميتة، وكدت أصعق من وقع كلماتهبال حراك كالشّ  اجان: "وقفت جامد  

 رهم أن يقولوهامُ .  بأمره قائمون( عباد له وكلّ كّل  . أن يتلوا قوله )هل من مفرج غير هللا؟ قل سبحان هللا! هو هللا
ل ى لعيونهم، وتتنزّ وجه ذي الجالل يتجلّ  لعلّ .  هار في اليقظة والمنامالنّ  ة آناء هللا وأطراف ة بل ألف مرّ خمسمائة مرّ 

 ما كان يقـــول اوكثير    ...عاء والحزن مرتسم على وجهه الدّ  ه تال هذاوبلغني فيما بعد أنّ .  ور"النّ  عليهم رشحات من
به ما كان يشير إلى تغيّ  اوكثير  .  استجابة ولو طفيفة( بين هؤالء القوم ولم نجد منهم أيّ  ا)أقمنا زمان   : ّيامفي تلك األ

 منا لم يكن يفهم مقصده". ا أحد   أنّ  ا، إالّ عنّ 
 

ر أن يعتكف قبل ستقع، حسب قوله في كتاب اإليقان، فقرّ  اّلتي إلى األمور بهاء هللافطن حضرة  اوأخير   
  ا و مصدر  أالختالف األحباب  ال  أن ال أكون مح لم يكن لي من قصد إالّ ه "*فسه أنّ د في الكتاب نوقد أكّ .  حدوثها

لم يكن في فكري رجوع بعد ه "*أنّ  قّوةد بوفي نفس الفقرة أكّ .  ة لحزن قلب"أحد أو علّ  لضرّ  اب األصحاب أو سبب  لتقلّ 
 وال رجاء في العودة بعد المسافرة". ،المهاجرة

 
 اني عشرالثّ   ى من أهل بيته، رحل فيحتّ  اوفجأة ودون أن يخطر أحد   
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  ا م يصحبه خادم مسلم يدعى أبو القاسم الهمداني أعطاه  مبلغ  1854الموافق للعاشر من نيسان  ه 1270من رجب 
  ا وحيد   بهاء هللاوبقي حضرة .  صوص هاجموا الخادم وقتلوه فيما بعداللّ  أنّ  جر فيه لنفسه إالّ من المال وأوصاه أن يتّ 

هم يعتبرونهم ين ألنّ لإليرانيّ  قليديّ التّ  داء ذوو البأس بعدائهمرف أهله األشّ وهو إقليم عُ .  في فيافي كردستان افريد  
 غة. هم عنهم في المظهر والعرق واللّ فعن اختال  ال  مارقين عن اإلسالم، فض

 
بكشكول وغيار واحد من   افي  الكين الخشنة مكتالسّ  ادهّ الزّ  في الفيافي والقفار، وارتدى خرقة بهاء هللاهام حضرة  
  نّ أحّتى من إلى جبل سرگـلو، وهو جبل بعيد عن العمران الزّ  د" وأوى فترة منرويش محمّ ى باسم "الدّ وتسمّ .  المالبس

واعتكف على قمة هذا  .  نة وقت البذر ووقت الحصادالسّ  تين فيمرّ  الّ إواحي لم يكونوا يزورونه النّ  حين في هذهالفالّ 
وفي بعض األحيان  .  الجوّ  حون يلوذون به إذا اكفهرّ في مسكن خشن صنع من الحجارة كان الفالّ  افريد   االجبل وحيد  

.   هير وألواحه إلى مريم إحدى قريباتهالشّ  حمنالرّ يخ عبد الشّ  ما أشار إليه في ألواحه إلى  اكان يأوي إلى كهف كثير  
وهمت على وجهي في الفيافي على   ،افريد   االهجرة وحيد  اخترت م يصف وحدته القاسية المريرة: "*وفي لوحه إلى مري

.  حراء وجالست وحوش العراء"الّص  آنست طيور.  على كربتي ااألشياء دم  كّل  على غربتي، ونزفت شأن ناح الكلّ 
.   م من قلبيالدّ  جرت العبرات من عيوني كالعيون، وسالت بحورفيقول: "* ّيامويشير في كتاب اإليقان إلى تلك األ

 ".ورائي العالم وما فيه ابنفسي نابذ   ال  كنت مشغو   ... د للجسد راحةجلم أ أّيام، وكم من الم أجد قوت   فكم من ليالٍ 
 

 اّلتي األدعية والمناجاةكّل  اعتكافه، وفي  أّيامله ده وتبتّ أنزلها وهو غريق في تعبّ  اّلتي بتهاالتاالكّل  وفي 
د  لنفسه في األسحار وسبحات هللا مجّ له ما كان يرتّ كّل  ة، وفية والعربيّ فارسيّ بال اوشعر   اقت من روحه الحزين نثر  تدفّ 

ي عليه،  لى روح هللا المتجلّ إترمز  اّلتي ةى بالحوريّ أسماء خالقه الحسنى، وأثنى على أسرار ظهوره ومجدها، وتغنّ 
 ل وحدته وانقطاعه وتأمّ 
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هوض  النّ  د عزمه علىخيانة أصحابه والتواء أعدائه، وجدّ وشدائده الماضية والقادمة، وأسهب القول في ضالل جيله و 
وفي  .  باحث عن الحقيقة زمة لكلّ روط الالّ الشّ  على هى األمر، لتوطيد دعائم أمره، ونبّ فس إذا اقتضالنّ  بل وبذل

يد  سّ ال ة، وعذاب د في مكّ حضرة محمّ  لبالء وحانه إلى مصيره استعاد إلى األذهان مأساة اإلمام الحسين في كر تفطّ 
ألقاه فيه   اّلذي المسيح على يد اليهود، ومحنة حضرة موسى على يد فرعون وآله، وكرب حضرة يوسف في الجبّ 

كانت هذه هي الفيوضات األولى الملتهبة لروح كانت تجاهد في أن تضع حملها في عزلة نفيه  .  إخوته الخونة 
عام" وقصيدة الطّ  ويمكن أن تعتبر هي ولوح "كلّ .  منها(ا يؤسف له أن األجيال القادمة حرمت الكثير )وممّ  ختياريّ اال

اعي بين يدي كتاب اإليقان والكلمات المكنونة السّ  والبشير ،ازلة في طهران بواكير القلم األعلىالنّ  ""رشح العماء
في بغداد،  سبقت إعالن ظهوره  اّلتي  نواتالسّ  زادت من خصوبة آثاره في اّلتي بعة، وهي الكتب الخالدةالسّ  والوديان 

ادرة إلى الملوك  الّص  ةزة بطراز األلواح القويّ المطرّ  لهّيةته اإل، الزدهار عبقريّ اريخيّ التّ  ريق، أثناء إعالنهالطّ  دتومهّ 
جن األعظم  السّ  كله آخر األمر بنزول شرائع دورته وأحكامها فيأرت لظهوره أن يؤتي سّ ي ، ثمّ ام الجنس البشريّ وحكّ 

 .عّكاءب
 

ليمانية وله بعض الممتلكات في ى سعى إليه شيخ يقيم بالسّ على ذلك الجبل حتّ  امعتكف   ء هللابهاحضرة  ظلّ  
 يارة بقليل، زارهالزّ  وبعد هذه.  هه إليه رسول هللا يوجّ  اد  يارة رؤيا رأى فيها محمّ الزّ  يخ إلى هذهالشّ  واحي، وقد دفعالنّ  تلك
بهاء يخ إسماعيل قبل حضرة الشّ  ة، وبعد إلحاح شديد من جانبانيّ ليمالسّ  ة فيريقة الخالديّ الطّ  يخ إسماعيل قطبالشّ 
آقاي كليم   يخ سلطان حماالشّ  ، فأرسلوا إليه هف أصحابه في بغداد مقرّ وفي تلك األثناء عر .  أن يقيم في المدينة هللا

ة موالنا ى خلوات تكيّ في إحد امقيم   بهاء هللاة بينما كان حضرة ليمانيّ السّ  ووصل رسولهم إلى.  يلتمس منه أن يعود
قين بحضرة بيل: "وجدت مخالطيه ومعاشريه، من أستاذهم إلى أصغر المريدين، متعلّ يخ سلطان للنّ الشّ  وروى .  خالد

 برالّص  ه، شغوفين بمحضره فال يمكنهم، هائمين بحبّ بهاء هللا



 151 

 دوا في قتلي". ئت من أجله لما تردّ ني لو أخبرتهم بما جوكنت على يقين من أنّ .  على مفارقته وال احتمال البعد عنه
 

ريقة الطّ  حمن شيخالرّ يخ عبد والشّ  ،ة وقطبهاقشبنديّ النّ  ريقةالطّ  يخ عثمان شيخالشّ  يخ سلطان أنّ الشّ  ويروي  
بعد وصوله إلى كردستان   بهاء هللاصلوا بحضرة ة وقطبها اتّ ريقة الخالديّ الطّ  يخ إسماعيل شيخة وقطبها، والشّ القادريّ 

ا وحاشيته من جملة فكان سلطان تركيّ  [يخ عثمانالشّ ]هؤالء وهو أّول أّما ، ال  كام اق  ق عليهم تفوّ سر قلوبهم وتفوّ بقليل فأ
صين،  لعن مئة ألف من األتباع المخ فكان يسيطر بسلطان على ما ال يقلّ  [حمنالرّ يخ عبد الشّ ]اني الثّ أّما .  أتباعه

يقع في نفوس  [الشيخ إسماعيل]الث الثّ  بينما كان.  بعد إجابة عن سؤاله نزل لوح "الوديان األربعة" فيما اّلذي وهو
 ريقة.الطّ   سيخ خالد مؤسّ الشّ  مريديه موقع

 
  لما  او الحكمة نظر  أه على شيء من العلم حد أنّ أة لم يحسب ليمانيّ السّ  إلى بهاء هللاوحينما وصل حضرة  

ى  ل ن يقومون عاّلذي الميذتّ لأحد ا  وحدث أنّ .  ظ البالغحفّ التّ  من اهديد وما توخّ الشّ  متالّص  مر منزمه في بادئ األالت
ة  كيّ التّ  فأثار ذلك الفضول عند أساتذة تلك .  ة ومريديها على شيء من كتابته البارعةكيّ التّ  خدمته أطلع أساتذة تلك 

وكان هذا المركز  .  لة بينهمب إليه واختبار درجة علمه ومدى معرفته بتلك العلوم المتداو قرّ التّ  ومريديها، وعمدوا إلى
ج كثير من نوابغ وفيه تخرّ .  ين األيوبي وساللتهالدّ  اسعة، وتكاياه العديدة، وصلته بصالحالشّ  بأوقافه امشهور   العلميّ 

ف من أفقه العلماء  يخ إسماعيل، ويتألّ الشّ  وفد منه يرأسه بهاء هللافزار حضرة .  فكارهمأة ونشروا علومهم و نّ السّ  أهل
لسات،  جفي عدة  ، ح لهمسؤال لهم طلبوا إليه أن يوّض  د لإلجابة عن أيّ اا وجدوه على استعدالب، ولمّ الطّ  وأنبغ

للوفد   بهاء هللافكان جواب حضرة .  هيرالشّ  ين ابن عربيالدّ  ة لمحيييّ الفقرات الغامضة من كتاب الفتوحات المكّ 
هللا"   قّوةيسهل تحقيقه ب اي أمر  ني أعتبر ما تريدونه منّ نّ أ إالّ  ،ونهتذكر  اّلذي الكتابقط  رَ أني لم يشهد هللا أنّ "** ّقفالمث

 مر أحدهم أن يقرأأف
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لم يقنع بهذا بل و .  معضالته بما أغرقهم في اإلعجاب ح غوامضه وحلّ فوّض .  يوم صفحة من ذلك الكتابكّل  عليه
عن غايته وكان في بعض األحيان يذهب إلى   ثامل لهم مذهبه، وأماط اللّ فه، وفّص ة مؤلّ ن لهم عقليّ زاد عليه بأن بيّ 

أسيء   اّلتي  للقضايا اصحيح   ا م لهم عرض  ويقدّ  ،ة بعض اآلراء الواردة في الكتابأبعد من هذا وذاك فيناقش صحّ 
 امغة والبراهين المقنعة.الدّ  واهدفهمها، ويدعم هذا العرض بالشّ 

 
  ة وعرفانه الفريد على قدرته الفذّ  اوحاسم   اخير  أ ال  دلي اعتبروه ادهشوا لنفاذ بصيرته وعمق فهمه، فاختاروا شيئ   

متصوف وال حكيم وال عالم أن   "لم يستطع أيّ  :ن فضلهمفقالوا وهم يبتغون المزيد .  ى لهم اآلن بوضوحتجلّ  اّلذي
فاستجاب لهم   . ا لنرجو أن تنظم لنا قصيدة من نفس الوزن والقافية"وإنّ .  ى اآلنة ابن الفارض الكبرى حتّ يعارض تائيّ 

ثم انتخب منها مائة وسبعة وعشرين  .  عن ألفي بيت من نفس الوزن والقافية وأملى عليهم ما ال يقلّ  بهاء هللاحضرة 
وهذه  .  فق مع احتياجات أهل العصرة األبيات فقد اعتبرها سابقة ألوانها وال تتّ بقيّ أّما .  أذن لهم في حفظها ابيت  

ة وهي منتشرة اطقين بالعربيّ النّ  مألوفة لدى أتباعه  "ةشرون، المعروفة بـ"القصيدة الورقائيّ بعة والعاألبيات المائة والسّ 
 .اواسع   ابينهم انتشار  

 
بيت من القصيدة   لكلّ  هم اجمعوا على أنّ ته أنّ وعبقريّ  بهاء هللامة حضرة كليل على حالدّ  وقد بلغ إعابهم بهذا 

 .اغرى والكبرى مع  الّص  اعر العظيمالشّ  ذلكما احتوته قصيدتا كّل  يفوقان ال  وجما قّوة
 

عن بغداد، أثارت   بهاء هللاوقعت خالل سنتي غياب حضرة  اّلتي كانت أبرز الحوادث اّلتي ة هذه القّص  إنّ  
ة ة وكركوك الفقهيّ ليمانيّ السّ  ارسداحتشدوا في م ناّلذي لدى عدد متزايد من العلماء والفقهاء والمشايخ واألقطاب واألمراء

لهم   جديدة بالكثير من أحاديثه وألواحه، وحلّ  اففتح لهم آفاق  .  بيوم اعون نشاطه يوم  خذوا يتتبّ أ، فاعظيم  ا م  اتماه
 ة الغامضة في كتاباتا لم يفطنوا إليه من المعاني الخفيّ قهم، وكشف لهم عمّ كانت تؤرّ  اّلتي المشكالت
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ولقد  .  ري بين مطالب الكثير من األبحاث والقصائد والمقاالتاهعراء وأهل الكالم، وأزال الخالف الظّ المفسرين والشّ 
ه بارع في علوم  قوم آخرون أنّ  نّ بلغ من إجاللهم له أن اعتبره بعضهم من "رجال الغيب"، و"قطب الكون" بينما ظ

.   لمن األحوا  عن مقام األنبياء بحال مقامه ال يقلّ  نجيم، وذهب عدد ال يستهان به من المعجبين إلى أنّ الكيمياء والتّ 
عرفه من األكراد والعرب والعجم سواء منهم العالم والجاهل،   من كّل  ومهما يكن من أمر، فقد أجمع على إجالله

ذلك  كّل  ،ال  أصي اعجبوا به إعجاب  أ و  اعميق   اه عدد ليس بالقليل منهم حب  كما أحبّ .  باب والكهولالشّ  ،فيع والوضيعالرّ 
بني  ك بها لسان غيره من لو تحرّ  اّلتيبمقامه، و  اجرت على لسانه تنويه   اّلتي داتأكيصريحات والتّ التّ  رغم بعض

في لوح مريم عن فترة اعتكافه  بهاء هللان قال حضرة أفال عجب .  ض حياته للخطرجنسه ألثار من الغضب ما يعرّ 
انجذبت "** :فقال لبهاءعبد اوبهذا شهد حضرة .  وأقوم برهان" على صدق ظهوره ة وأتمّ أعظم حجّ ها كانت "*إنّ 

يعيش عيشة الكفاف، ويلبس مالبس  بهاء هللاثناء تلك الفترة كان حضرة أة وجيزة وفي ته في مدّ كردستان من محبّ 
.   هارالنّ  مس في رائعةهالة الجالل كانت تحيط به كالشّ  إال أنّ .  راء والمحتاجين، ويأكل طعام البؤساء والمساكينقالف

 مكان".كّل   كريم فيتّ وكان يلقى اإلجالل وال
 

ين بابيّ المقبلة يوضع في أرض غريبة وبين قوم غرباء كانت حال ال بهاء هللاوبينما كان أساس عظمة حضرة  
ويل المفاجئ وانسحابه عن مرسح جهاده وانهمكوا هم الطّ  أهم اعتكافهفقد فرح المفسدون وجرّ .  ئ إلى أسوأتسير من سيّ 

 افي داره معظم الوقت، يكاتب سر   اوكان ميرزا يحيى معتكف  .  اق نشاطهم البغيضالون في توسيع نطالّض  وأعوانهم
من أن يخرج  اوخوف   ّية. و مز أفضل كّل  من بهاء هللاد بها حضرة حملة يجرّ  ين ليشنّ بابيّ ن وثق بهم من الاّلذي أولئك

ان" يّ د عاجل وهو أن يغتال "الدّ دف محدّ أحد أعوانه، إلى آذربيجان به ،د المازندرانيأرسل ميرزا محمّ  عليه خصم قويّ 
فه حضرة الباب  اغوت" على حين شرّ اه بـ"الطّ رور" وكنّ الشّ  به ميرزا يحيى بـ"أبيذي لقّ " والّ "مكمن لئالئ العلم اإللهيّ 

 الث المؤمن بمن الثّ  الحرف" ببلق
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بل لقد  .  اهالشّ  لفرصة المواتية فيغتالن اومن فرط حماقته أغرى ميرزا آقا جا بأن يسافر إلى نور ويتحيّ .  يظهره هللا"
بهاء وقد وصف حضرة .  رها من بعدهد أن يكرّ د محمّ يّ شنعاء، وأذن للسّ ح أن ارتكب فاحشة به الوقاحة والّتبجّ بلغت 

كما أمر .  ع األقطار"يمخذ الحزن جأو *ت العار على حضرة الباب، "ها "خيانة عظمى" جرّ نعاء بأنّ الشّ  لة عتلك الف هللا
  ا جديد   ال  دلي افكان اغتياله ظلم  .  انيّ وكان من أعظم المعجبين بالدّ .  حضرة الباب، ميرزا علي أكبر تيال ابن عمّ باغ

كان معه آنذاك   اّلذي الّنبيل د أطلق له مواله ميرزا يحيى العنان، فقد أكّ  اّلذي دد محمّ يّ السّ أّما .  على جسامة جرائمه
 عمائم أغنياء ال  عهم، على أن يختطفوا ليبل وشجّ  ،وأذن لهم .  ن ال أخالق لهممّ ه أحاط نفسه بشرذمة مفي كربالء أنّ 

ن  أدوه من دواوينه وقناديله، و وار المجتمعين في كربالء، وأن يسرقوا أحذيتهم، ويسلبوا مقام اإلمام الحسين ويجرّ الزّ 
ة بابيّ نتماء إلى الى فيه من يزعمون االردّ ت اّلذي نحطاطوكان ذلك اال.  ةرب من المشارب العامّ الشّ  يستولوا على أواني

ة والفيروز على  هب والفّض حسين حين ألقوا بالذّ  ذين امتاز بهما أصحاب الُمالّ فع اللّ هد والترّ الزّ  الّنبيل رمدعاة ألن يتذكّ 
 الكنوز من ايتناول أحد شيئ   مر أالّ ر مسلك وحيد حين أريق في ازدراء إطاعة ألمر قائدهم، وألن يتذكّ الطّ  قارعة

م على أصحابه المشرفين على  ة حين حرّ احتواها منزله الفاخر في يزد قبل أن ينهبه العوام، ومسلك الحجّ  اّلتي مينةالثّ 
 ى ولو كان ذلك لإلبقاء على حياتهم.من أموال اآلخرين حتّ  اوا شيئ  أن يمسّ   االهالك جوع  

 
عن خمسة وعشرين منهم،  ال يقلّ  ووقاحتهم أن زعم ماين الّ الّض  ينين المنحطّ بابيّ ولقد بلغ من جرأة هؤالء ال 

هم لم يكونوا كما بلغ من خيبتهم أنّ   أ به حضرة الباب.تنبّ  اّلذي ه هو الموعودأنّ  ،عبد البهاءحسب تأكيد حضرة 
وسخرية   ا ن بهم وبدينهم وينهالون عليهم سب  و األكراد والعجم كانوا يستهزئ هور عالنية أمام المأل ألنّ يجسرون على الظّ 

وجد هؤالء عليها عند عودته إلى بغداد   اّلتي الحال بهاء هللا وصف حضرة  عجب أن فال .  ريقالطّ  إذا صادفوهم في 
 ن ال روح لهم، اّلذي  من الخاملين ال  قلي اعدد   بقوله: "*ما شاهدنا إالّ 
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ولقد بلغ من حزنه بعد .  به" اعامر   ااحد  و  اولم نشهد قلب  .  لم يكن هناك ذكر ألمر هللا  .تينبل إنهم كانوا مفقودين ميّ 
ليزور الكاظمين أو ليجتمع بين الحين  ولم يكن يغادره إالّ .  ليس بالقصير اه رفض أن يغادر بيته زمن  عودته أنّ 

 واآلخر بقليل من أصحابه في هذه المدينة أو في بغداد. 
 

ن ذلك في كتاب وقد بيّ   .مت أن يعودن حتّ رت أثناء غيابة سنتيتدهورت وتطوّ  اّلتي نعم، إن الحال المحزنة 
.   سليم له"التّ  من جوع من مصدر األمر، ولم يكن هناك بدّ الرّ صبرنا إلى أن صدر حكم  اوأخير  "* اإليقان بقوله:

ني  هو! لوال أنّ  ي ال إله إالّ ذوهللا الّ يخ سلطان فقال: "**د ذلك للشّ أكّ  بهاء هللاحضرة  في تاريخه أنّ  الّنبيل ويروي 
 ى لما رضيتسالت في سبيل هللا تكاد تذهب سد   اّلتي ماءالدّ  هذه قطة األولى يوشك أن يمحى، وأنّ النّ  أمر نّ أأدرك 

 ".اروها بخيالهم تصوير  ولتركتهم وما يعبدون من أصنام صوّ أن أرجع إلى أهل البيان، قط 
 

ه ة بعد أن رأى رأي العين ما جرّ اّص في الكتابة إليه بضرورة العودة، وخ ميرزا يحيى ألحّ  لى ذلك أنّ إ أضف  
عبد  الت ابنه حضرة ما توسّ ، وال سيّ اإلحاح   الت ذوي قرباه وأصدقائه بأقلّ ولم تكن توسّ .  ينالدّ  تصريفه األخرق ألمور

 ه شابَ أنّ  الّنبيل ت الوحدة والحزن في نفسه بحيث أقسم في سياق حديث أوردهفقد حزّ .  اعشر ربيع   يذي االثن البهاء
 صباه. في 

 
ن أصبحوا آنذاك من أعظم  اّلذي ةليمانيّ السّ  ع شيوخعلى أن ينهي فترة اعتكافه ودّ  بهاء هللا ا عزم حضرة فلمّ  

يخ سلطان إلى بغداد  الشّ  ورجع على مهل مع.  ين له، كما ثبت من مسلكهم فيما بعدالمعجبين به، وأخلص المحبّ 
الم  السّ  أّيام هي اعتكافه هذه "** أّيام فر أنّ السّ  لرفيقه في بهاء هللاد حضرة على شاطئ نهر الباليا" ولقد أكّ "**

 ". ان تكون من نصيبي من بعد ذلك أبد  ل اّلتيو "** بها تمّتعر له أن يقدّ  اّلتي والهدوء الوحيدة"
 

( وصل إلى بغداد أي بعد  م1856اسع عشر من آذار هـ )الموافق للتّ 1272اني عشر من رجب الثّ  وفي اليوم  
 في كردستان. اتين كاملتين قضاهمريّ سنتين قم
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 امنالفصل الثّ 
 

 ة( إلى العراق )تتمّ  بهاء للانفي حضرة 
 

سبة ة بالنّ يّ ل على جانب عظيم من األهمّ ة إلى بغداد تشير إلى تحوّ ليمانيّ السّ  من  بهاء هللاعودة حضرة  إنّ  
  ر لها أن تستمرّ قدّ  نى المستويات، ثمّ دهبطت إلى أ ين ترتقي بعد أنالدّ  فقد أخذت أحوال.  لاألوّ  البهائيّ قرن للتاريخ ا

نعم،  .  ة نفيه إلى اآلستانةة بإعالن دعوته عشيّ ة عالية جديدة، ترتبط هذه المرّ لتصل إلى قمّ  قّوةرتفاع بواال قيّ الرّ في 
عي، من  دَّ عته أن يَ ين لم يكن باستطاالدّ  لم تشهده من قبل، ذلك ألنّ  ااستقرار   بعودته إلى بغداد أخذت األمور تستقرّ 

في  هم إالّ ، اللّ ون منه اإللهام المستمرّ أو يستمدّ  ،تباعه، أو يلتمسون منه الهدايةأجه إليه يتّ  اثابت   اله مركز   قبل، أنّ 
في أقاصي البالد،   اعن نصف عهده القصير سجين   يقلّ ال وبعدها قضى حضرة الباب ما .  الث األولىالثّ  سنواته
زت باضطراب كان تلت استشهاده مباشرة فقد تميّ  اّلتي الفترةأّما .  ة العظمى من أتباعهن الغالبيّ رورة عبالّض  امنقطع  

ن اله لم يشفعه إعأ به فإنّ تنبّ  اّلذي هورى حين الح الظّ وحتّ .  ضطراريّ اتجة عن حبسه االالنّ  دعى لألسف من عزلتهأ
وقد ساعد على إطالة االضطراب  .  صهم الموعودلتفاف من جديد حول مخلّ عة من االن الجامعة الموزّ مباشر يمكّ 

.   ى يصل بهم إلى ظهور الموعود حتّ  ان مؤقت  عيّ  اّلذي أسالرّ ر ميرزا يحيى ين تستّ بابيّ ت بها جامعة المرّ  اّلتي والفوضى
ذلك بعد  الچوسجنه في سياه  ،ة تسعة أشهر في زيارة لكربالءعن موطنه لمدّ  بهاء هللايها غياب حضرة لكما ساعد ع

 . ونفيه إلى العراق، ثم اعتكافه في كردستان.  بسرعة
 

زوا  ، فقد وجدوا أنفسهم آخر األمر قادرين على أن يركّ بهاء هللاين لمقام حضرة بابيّ ومهما تفاوتت نظرات ال 
 آمالهم وأعمالهم حول رجل يؤمنون 



 157 

.  مقامه أن يبوح بسرّ  لم يكن يودّ  اء هللابهحضرة  غم من أنّ الرّ هذا على  وقد تمّ .  ينالدّ  بقدرته على تأمين سالمة
وأصبح هذا االستقرار من .  ابتالثّ  لى نصابها، ودورانها حول مركزهاإين بعودتها الدّ  ت أمورومنذ ذلك الحين استقرّ 

 بصورة أو بأخرى. الم يحرم منها بعد ذلك ابد   اّلتي ين البارزةالدّ  مالمح أمور
 

  اّلتي  ربات الهائلة المتالحقةالّض  رة الباب أشرف على الخمود نتيجة لتلكدين حض وقد الحظنا، من قبل، أنّ  
لم ينتج على الفور نتائج محسوسة   الچفي سياه  بهاء هللا ى على حضرة تجلّ  اّلذي ار هور الجبّ الظّ  نّ كما أ.  اهاتلقّ 
مت أن تعلّ  اّلتي رى للجامعةخأنفيه المفاجئ كان ضربة  أضف إلى ذلك أنّ .  كادت تنهار اّلتي ت أقدام الجامعةتثبّ 

كما .  بدأت من قبل اّلتي دهور واالنحطاطالتّ  عملّيةل ال  ره وخموله معجّ وكان احتجاب ميرزا يحيى وتستّ .  تعتمد عليه
 هائي.النّ  في كردستان قد قضى عليها باالنحالل بهاء هللااعتكاف حضرة  بدا أنّ 

 
يشرف على الفيضان، ويحمل معه  يفة أخذ اآلن ينقلب إلى مدّ ورة مخانحسرت أمواجه بص اّلذي الجزر أنّ  إالّ  

 .اسر   بهاء هللاى على حضرة تجلّ  اّلذي هورر بإعالن الظّ بركات نفيسة تبشّ 
 

.  ال  ة وبصورتها قد ولدت فعبابيّ ة تحت اسم الجامعة اليّ ئالجامعة البها ما لم يكن من المبالغة أن نقول إنّ وربّ  
  قين على مدى هذه حد أصحاب حضرة الباب المتفوّ أها يظهر ويجاهد في ثياب سمؤسّ ، وإن كان لوأخذت تتشكّ 

على  .  ه إليها اهتمامنا اآلننوجّ  اّلتي نواتالسّ  بين استئنافه جهوده وإعالنه دعوته، وهي تمتدّ  اّلتي بعالسّ  نواتالسّ 
ر قائدها ين وأفول نجمه أمام إشراق نيّ بابيّ لقيادة ال اح  رد اضمحالل نفوذ من كان مرشّ بع اطّ السّ  نواتالسّ  مدى هذه

ات ال حصر لها، وأوشكت على  د بإمكانيّ المزوّ  وعلى مداها نضجت بواكير ذلك المنفيّ .  ومنقذها الحقيقيّ  الفعليّ 
ت هيبتها بعد أن استعادت خاللها الجامعة نفوذها واستردّ  اّلتي ها الفترةاريخ على أنّ التّ  وهي فترة تدخل.  الحصاد

 خلقت
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 ا لها حقوقها وأقالها من عثرتها رسوخ   ، ورسخ لديها االعتراف بمن استردّ ال  كام اتها صالح  ، وصلحت خلقيّ اجديد   خلق ا
لت فيها الجامعة انتصاراتها الجديدة على اعدائها ، وازدادت فيها كتاباتها وآدابها ثراء وخصوبة، وسجّ ابالغ   احماسي  
 الجدد. 

 
وما كاد .  ئها في كردستاناراد منذ ابتد، تعلو اآلن باطّ بهاء هللاة هيبة حضرة أخذت هيبة المؤمنين، وبخاّص  
ن تركهم اّلذي ى أخذت جماهير المعجبين المخلصينى عنها من قبل حتّ تنحّ  اّلتي  ى زمام األموريتولّ  بهاء هللاحضرة 

.   بابيّ مهم تقودهم إلى بيت ميرزا موسى الد"، وأقدارويش محمّ دون على بغداد وألسنتهم تلهج باسم "الدّ فة يليمانيّ السّ  في
يخ عبد القادر  الم والشّ السّ  يخ عبدهير والشّ الشّ  ين في المدينة، من أمثال ابن اآللوسي مفتي بغدادالدّ  فدهش رجال 

بالمناكب ة وهم يتزاحمون ة والخالديّ ريقة القادريّ الطّ  وفية من أتباعالّص  كراد من علماءاودي، لمنظر هؤالء األالدّ  يدوالسّ 
ا ظفروا  فلمّ .  إلى أن يفوزوا بمحضره هم اآلخرون  والمذهبيّ  نافس العنصريّ التّ  وحداهم.  بهاء هللاعلى بيت حضرة 

ولقد أثار إقرار .  بينفي سلك المعجبين المقرّ  اافية عن أسئلتهم العديدة انخرطوا هم أيض  الشّ  منه باإلجابات الكافية
  وخلقه اهتمام جمهور غفير من المشاهدين األقلّ  بهاء هللاتميز بها مسلك حضرة  اّلتي مات العاليةسّ ء األفذاذ بالالهؤ 

ابهون، المقيمون منهم فون والنّ عراء والمتصوّ الشّ  وكان منهم.  ناء عليههم فيما بعد بمدحه والثّ ألسنت ، وأطلقامركز  
المعروف لدى  علي مردان الكرديّ  ود آقا والُمالّ باشا ونائبه محم ولة، وعلى رأسهم عبد هللاالدّ  ائرون، وأخذ رجالوالزّ 
  . بعد شيء، وضربوا بسهمهم الوافر في إذاعة شهرته المسرعة في االنتشار اصلون به شيئ  ة، يتّ وائر اإلداريّ الدّ  هذه

وا جامدين  يظلّ بها لم يستطيعوا أن  مقّدسةائرين للمقامات الابهين المقيمين ببغداد والزّ النّ  يناإليرانيّ  أضف إلى ذلك أنّ 
ن تجري في  اّلذي عة باستمرار بعض األمراءقائه المتوسّ دكما انجذب إلى دائرة معارفه وأص  ،تهأمام سحر شخصيّ 

 ولة. الدّ  ولة، وزين لعابدين خان فخرالدّ  ولة وسيفالدّ  من أمثال نائب اإلياَلة وشجاع ةماء الملكيّ الدّ  عروقهم
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أثناء غيابه  ،وعالنية اونهم سر  وي قرباه ويسبّ ذو  بهاء هللاصحاب حضرة ن كانوا يسخرون من أاّلذي هؤالءأّما  
هم  عى بعضهم أنّ عامين عن بغداد، فقد سكت معظمهم، وتظاهر عدد ليس بالقليل منهم باحترامه وإجالله، بل لقد ادّ 

.   تنتمي إليه اّلتي الجامعةإلى صفوف  ال  وا فعده وانضمّ ئاه في عقاولياؤه، بينما اعترف آخرون بمشاركتهم إيّ أأنصاره و 
هـ، أي قبل  1250حضرة الباب واعتنقه منذ سنة  دينه قد فطن إلى الفعل أن افتخر أحدهم بأنّ  بل لقد بلغ من ردّ 

 إعالن حضرة الباب ألمره بعشر سنوات!
 

وأصبح  .  اام  ى انقلبت اآلية تمة حتّ لة سوى أعوام قليليمانيّ السّ  من  بهاء هللاعودة حضرة  على  وهكذا لم تمضِ  
اج من األكراد وار والحجّ الزّ و  ادانتقلت إليه أسرته قبيل رجوعه من كردستان كعبة القّص  اّلذي ام"منزل "سليمان الغنّ 

لو من ظلمهم ممثّ كّل  يلوذ به  اأمين   ا كما أصبح مالذ  .  ينمسيحيّ والعجم والعرب واألتراك، المسلمين منهم واليهود وال
ام" هذا يعرف آنذاك  وكان منزل "سليمان الغنّ .  لما لحقهم من األذى والظّ في االنتصاف لهم ممّ  ال  ة أمالحكومة اإليرانيّ 
الكرخ على مقربة  ط يقع في حيّ وهو منزل متوسّ .  فيما بعد بـ"البيت األعظم" اه عرف رسمي  ، ولكنّ بابيّ بمنزل موسى ال

 ة لنهر دجلة. فة الغربيّ الّض  من
 

قين على أبوابه الكريمة، ائرين المتدفّ الزّ  ين تطغى على أمواجين اإليرانيّ بابيّ اج الوفي الوقت نفسه أخذت أفو  
ة على  الّ دّ فهية الة والشّ يّ هادات الخطّ دين بالشّ فإذا عادوا إلى وطنهم مزوّ .  يحدوهم األمل في الفوز بمحضره المنير

ائرين  الزّ  وكان من بين.  ولد من جديد اّلذي ينالدّ  مه المتزايد لم يعجزوا عن توسيع دائرةة وتقدّ ين القويّ الدّ  نهضة
هم بروحه أربعة من أبناء خؤولة حضرة  اّتصالله وأذاعوا تأثير الن فازوا بلقائه ولمحوا سناء جاّلذي واألصحاب المؤمنين

ة، اهر سات بالطّ ، وإحدى حفيدات فتح علي شاه، وكانت من المعجبات المتحمّ محّمدد الباب وخاله الحاج ميرزا سيّ 
صادق الخراساني المشهور   بيل األكبر"، والُمالّ "النّ ب بـمة الملقّ د القائني العالّ محمّ  ضوان"، والُمالّ الرّ وفازت بلقب "ورقة 

 اضطهد مع  اّلذي  ب بـ"اسم هللا األصدق"، وهوالملقّ 
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د  يّ السّ  ان"، وفضيلةيّ ب بـ"الدّ ملقّ يد أسد هللا ال، والسّ حروف الحيّ د باقر أح ، والُمالّ اشنيع   ااضطهاد    وس في شيرازالقدّ 
و"محبوب الّشهداء" هداء" الشّ  بان فيما بعد بـ"سلطاند حسين الملقّ د حسن وميرزا محمّ جواد الكربالئي، وميرزا محمّ 

يخ  الشّ  واري، والحاجالزّ  يد إسماعيلسّ ابنته فيما بعد، وال عبد البهاءج حضرة تزوّ  اّلذي هري،النّ  علي محّمدوميرزا 
 اّلذي د تقيب بـ"اسم هللا المنيب"، والحاج محمّ ديب الملقّ ألبيل"، وميرزا آقاي منير اه حضرة الباب بـ"النّ لقبّ  اّلذي دمحمّ 

 دمحمّ  الُمالّ أّما .  بين"، وكان من أفاضل المجتهدينب بـ"زين المقرّ زين العابدين الملقّ  وب"، ومالّ ب بـ"أيّ فلقّ  اقاسى كثير  
ابه،  النّ  ه خة وصحابيّ اح ومؤرّ المدّ  بهاء هللا شاعر حضرة  بحقّ  ذي يمكن أن يعدّ بيل األعظم" والّ نّ لب بـ"ارندي، الملقّ الزّ 
 ويلة المضنية إلى إيران لترويج أمر محبوبه. الطّ   رحالته ين وأخذ يقوم بسلسلةحق بالمنفيّ الت فقد
 

ازات "من يظهره هللا" ومقامه سواء في  انتحال امتي ن بلغت بهم الحماقة والوقاحة إلى حدّ اّلذي هؤالء ال، بل إنّ  
اعترفوا   التماس المثول بين يديه حيث ليقة إلى ضطروا بالسّ ا بغداد أو كربالء أو قم أو كاشان أو تبريز أو طهران، 

على مر  –ائم من االضطهاد فقد أخذوا دّ ن أضناهم الخوف ال اّلذي المهاجرون أّما .  فح والغفرانالّص  بخطاياهم وطلبوا
ناط أمر الجامعة من أصبح يكفله لهم قربهم ممّ  اّلذي سبيّ النّ  زواجهم وأوالدهم، األمنأيلتمسون هم و  –ّياماأل

ين من العجم يجلسون عند قدميه، غير مبالين بما يمليه عليهم االعتدال  وأخذ كبار المنفيّ .  المضطربة وقطب رحاها
واحد منهم من حكمته وروحه  كّل  تهم ليرتشفرامتهم وعزّ اعد، وال مكترثين لكالّص  بهاء هللاوالحذر أمام نفوذ حضرة 
د شاه، اس ميرزا ابن محمّ موح، أمثال عبّ الطّ  ظر من ذوي النّ  بل لقد حاول بعض قصار.  على قدر كفايته واستعداده

  مؤازرته لخططهمو ة، أن يفوزا بمعونته والوزير نظام وميرزا ملكم خان وغيرهم من عمالء الحكومات األجنبيّ 
القنصل   (1)وز ِكمبلرنولد َبر  أير السّ  الكولونيل بل إنّ .  اقاطع   ا رفض   بهاء هللارفضه حضرة  اّلذي روعاتهم، األمرومش

 ة في العام للحكومة اإلنجليزيّ 

 

(1 ) Colonel Sir Arnold Burrows Kemball 
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يه  لعرض ع  ة بادئ األمر، ثمّ يّ معه في مراسالت ودّ  لفدخ  بهاء هللا شغله حضرة  اّلذي بغداد آنذاك بدأ يدرك المركز
ما يرغب في إرسالة  كّل  غ الملكة فيكتورياد له أن يبلّ ، وزاره بنفسه وتعهّ بهاء هللاة، كما يشهد حضرة اإلنجليزيّ  ةعويّ الرّ 
ا ذه مكان آخر يختاره ولكنّ  إلى الهند أو إلى أيّ  بهاء هللابل لقد أفصح عن استعداده للعمل على نقل حضرة .  لها
رت في نامق باشا أثّ  اوأخير  .  ال أن يعيش في أمالك سلطان تركيّ فّض  اّلذي بهاء هللامن حضرة  ال  قبو  قتراح لم يلقَ اال

ي ما يجب ، فزاره في آخر سنوات إقامته ببغداد ليؤدّ بهاء هللايلقاه حضرة  اّلذي قدير وعالمات اإلجاللالتّ  الوالي آيات
من  امن احترام الوالي لمن اعتبره نور  وقد بلغ .  من فازوا بلقياهكّل  فئدةأيطرة على السّ  هذهكّل  عليه نحو من سيطر

ة ركيّ التّ  ةمرغبة الحكو  بهاء هللاغ حضرة عن أن يستجمع أطراف شجاعته ليبلّ  اثالث أشهر عاجز   ه ظلّ ر أنّ صعال أنوار
ى الوالي خمسة أوامر متوالية من عالي باشا بهذا الثة تلقّ الثّ  وفي خالل هذه األشهر.  في أن يرحل إلى العاصمة

دفع نائب  احار   اب بهما ترحيب  وآقاي كليم لزيارته فرحّ  عبد البهاءحضرة  بهاء هللاة انتدب حضرة رّ موفي ذات .  المعنى
  هذه الحفاوة وهذا  من الوالة بكلّ  من أشراف المدينة لقيه والٍ  اى آنذاك شريف  ه لم يعرف حتّ الوالي إلى أن يقول إنّ 

بهاء كتبها الوالة المتعاقبون بشأن حضرة  اّلتي بةيّ الطّ  قاريرالتّ  د قد أذهلتهلطان عبد المجيالسّ  والواقع أنّ .  شريفالتّ 
لها، أو نفيه في المطالبة بتسليمه إلى ممثّ  كانت تلحّ  اّلتي ةرانيّ يستجابة إلى الحكومة اإلبصورة جعلته يرفض اال هللا

 (.بهاء هللاة )وهذا ما شهد به مندوب الحاكم بنفسه لحضرة ركيّ التّ  من األراضي
 

وتبريز  إصفهانة من جانب األهلين في كان حضرة الباب يلقى الحفاوة الحماسيّ  اّلتي ّيامومنذ تلك األ 
ر في دائرة من المعجبين ، أو أثّ هذا العلوّ كّل  أي العامالرّ ين لدى الدّ  ـهريق، لم يحدث أن عال أمر أحد من أقطابچو 

مارسه   اّلذي  فوذنّ ال غم من أنّ الرّ وعلى .  ال البعيد المدى أثير الفعّ التّ  هذا كّل  نوعساع والتّ تّ تبلغ هذا المبلغ من اال
 ا مداه كان متواضع   أنّ  ين األولى لم يكن له مثيل من قبل إالّ الدّ   أثناء إقامته ببغداد خالل عهود بهاء هللاحضرة 
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هما اّتصالوأمريكا عن طريق  وروّباأين من شهرة في أواخر العصر نفسه في الدّ  في تلك الفترة إذا قيس بعظمة ما بلغه
 لهامه المحيط.إالمباشر بمركز الميثاق و 

 
تي ينتمي إليها لّ ات في قدرته على توسيع نظرة الجامعة في ناحية قدر ما تجلّ  بهاء هللاسيادة حضرة  ولم تتجلَّ  

ه يها، إال أنّ بيان ملزمة وال يمكن تخطّ شريعة ال وانتماء ، وأنّ  ا، اسم  ابابي  ه كان غم من أنّ الرّ  فعلى.  وتحويل طبيعتها
 ة دون المساس بمعتقداتهابابيّ ورة الالدّ  رتهاقرّ  اّلتي ة ما يفوق أرفع المبادئنهم من المستويات الخلقيّ استطاع أن يلقّ 

ة أو  كانت مبهمة أو مهمل اّلتياعتنقها حضرة الباب، و  اّلتي حيحةالّص  ةح الحقائق األساسيّ ه وّض كما أنّ .  ةاسيّ ساأل
ومن أبرز  .  وأدخلها في حياة الجامعة المتماسكة، وألهم بها أرواح أفرادها ، دها من جديد، وأكّ اخاطئ   اة تفسير  ر مفسّ 

المثابر من كتب  بهاء هللانوات من قلم حضرة السّ  ل في غضون تلكبفضل ما نزّ  لتكام اّلذي ستور الخلقيّ الدّ  مالمح
الهيئات كّل  وعن ياسيّ السّ  شاطالنّ  صورة من صوركّل  عن بابيّ ين الالدّ  نبيه على انفصالالتّ  ومقاالت وألواح،

لطة القائمة طاعة  السّ  سامح، ووجوب طاعة التّ  أبدأكيد على موائف، والتّ يع والحزاب والطّ ية والشّ رّ السّ  اتوالجمعيّ 
قوى والورع  التّ  شديد على جدال، والتّ ميمة واالنتقام والصورة من صور الفساد والغيبة والنّ كّل  هي القاطع عن مطلقة، والنّ 

ة والوئام،  يحان والمحبّ الرّ وح و الرّ بر والمعاشرة بة واالستقامة والعدل والّص دق والعفّ واضع واألمانة والّص راحم والتّ والتّ 
 ل على هللا. وكّ بات والتّ ا سوى هللا والثّ ات واالنقطاع عمّ الذّ  م الفنون والعلوم، وعلى إنكاروعلى تعلّ 

 
ة وعن نتائجها كتب يقول: "*بعد ورودنا في أثناء تلك المدّ  بهاء هللابذلها حضرة  اّلتي بيعة هذه الجهودعن ط 

ة  ونصحنا العباد، وبخاّص .  الجهاتكّل  اني، وأرسلناها إلى بّ الرّ والفضل  نزلت اآليات كالغيث الهاطل بالعون اإللهيّ 
لت بفضل  زاع والجدال والمحاربة إلى أن تبدّ هيناهم عن الفساد والنّ صائح المشفقة والمواعظ الحكيمة، ونهذا الحزب، بالنّ 

 هللا الغفلة والجهل 
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 [ةليمانيّ السّ  من] بهاء هللابعد رجوع حضرة ذلك بقوله: "* عبد البهاءد حضرة وأكّ .  الح باإلصالح"والعرفان والسّ  بالبرّ 
فزالت جميع هذه المفاسد .  نظيمها وإصالح أحوالهاائفة وتعليمها وتهذيبها وتالطّ  بذل الجهد البليغ في تربية هذه

 هذا األساس في قلوب هذه  ا استقرّ فلمّ ة أخرى: "*وقال مرّ .  "الّناس لى قلوبعكينة السّ  وهدأت تلك الفتن، ونزلت
رة القلب ة وطهايّ النّ  ةة وصحّ ويّ الطّ  جعلهم يشتهرون عند والة األمور بسالمة اف  فوا في جميع البالد تصرّ ائفة تصرّ الطّ 

 وجمال األعمال وحسن األخالق".
 

الحميدة المنتشرة في غضون هذه الفترة، ما قاله حضرته في   بهاء هللال طبيعة تعاليم حضرة خير ما يمثّ  ولعلّ  
بهاء عى المحبة لحضرة دّ اد في توقيع العقوبة على مذنب ه تردّ نّ أولة بعد أن ذكر لحضرته الدّ  ألحد رجال ّيامتلك األ

  ال  ن يقتدون بي عماّلذي  هؤالء له بي صلة إالّ  عي أنّ ه ال يستطيع أحد في هذا العالم أن يدّ ال: "**أخبره بأنّ ق هللا
جل من رجال  الرّ قال لهذا  ثمّ .  أو قول ما هو مقبول" مم عن أن تمنعهم عن فعل ما هو الئقاألكّل  فتعجز.  اوخلق  

لو أتى ما يخالف .  ى اآلنذي صحبني منذ طفولته حتّ ي وأمي والّ هو ابن أب اّلذي خي ميرزا موسىأ"**إليك : لدولةا
السل  دتموه بالسّ ى لو قيّ ني ما تفعلون به وأرضاني حتّ ين وثبت عليه جرمه في نظركم لسرّ الدّ  مصلحة الملك أو صالح

أعمال العنف:  على نقمته على  هوفي مقام آخر كتب ينبّ .  وألقيتم به في بحر ليغرق دون مباالة منكم بوساطة أحد"
 ض على نفس".عندي وأحسن من أن يتعرّ  من ذوي قرباي ألحبّ  امن أبنائي أو فرد   اْن يؤذي أحدكم ابن  إل"**

 
ين في بغداد بعد إصالحهم فقال: "بالغ المحيطون بحضرة بابيّ هيمن على ال اّلذي وحالرّ يصف  الّنبيل كتب 
فق مع إرادة هللا أو يخطون خطوة قد  ونوا ينطقون بكلمة قد ال تتّ كم يهم ل ى أنّ في العناية بتطهير أرواحهم حتّ  بهاء هللا

  فقا فيه على أن يعاقب أحدهما اآلخر بعدد منإنسان دخل مع زميل له في حلف اتّ  "كلّ  تخالف رضاه" وروى أنّ 
 تعاهدا على  ّلتيا  فيعةالرّ ة المستويات الخلقيّ  ارتكب ضدّ  اّلذي نبالذّ  جسامة عربات على باطن القدم يتناسب مالّض 
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 ه".يستحقّ  اّلذي لجزاءاى ينال راب حتّ عام والشّ الطّ  همتهم بقوله: " كان مذنبهم يمتنع عن ويصف علوّ .  رعايتها"
 

ظهر أصحابه  توبة في مكالمنطوقة والم بهاء هللاأحدثته كلمات حضرة  اّلذي يّ حويل الكلّ التّ  ولم يكن هذا  
ين في بغداد وألهب كيانهم ك المنفيّ د تملّ قلف.  ته في أرواحهمأضرمته محبّ  ذيالّ  عن اإلخالص المشتعل ومخبرهم يقلّ 

اشتعلت في قلوب أصحاب حضرة الباب في أسمى   اّلتي ة عالية تنافسان الحماسةجة وهمّ نذاك حماسة متأجّ آه كلّ 
كّل   هور اإللهيفجر الظّ لقد أسكرت نسمات ار فقال: "وحي الجبّ الرّ خصوبة ذلك اإلحياء  الّنبيل وقد وصف.  حاالتهم

ال حصر   ال  بذرة أخرجت محصو كّل  هور، وحسبتمن البراعم والزّ ا م  اشوكة أنبتت اكو كّل  ننتظى لقد فرد وغمرته حتّ 
كانت تنافس الفردوس  بهاء هللار حضرة اة في البيت األعظم الستقبال زوّ الغرفة المعدّ  خ نفسه "إنّ ل المؤرّ وسجّ .  له"

، كانت اسقفها كان منخفض   نّ أ ماء رغم السّ  تزحم هانّ أوبدا  . ا لكثرة ما وطئتها اقدام المحبوبهرغم تداعيها وتقادم
خيل، وكان النّ  واحد صنع من خشب على كرسيّ  الّ إها لم تكن تحتوي نّ أكالمغناطيس تجذب إليها قلوب األمراء رغم 

 أن يجلس عليه".  مالك األسماء يأبى إالّ 
 

ه أفصح لزمالئه من األمراء عن ى أنّ نة حتّ شولة رغم بساطتها الخالدّ  شجاع بّ له سحرت غرفة االستقبال هذ 
ما نجح في  ربّ : "**ابلغه ذلك فقال مبتسم   بهاء هللاحضرة  نّ أروى ويُ .  ني مثيلة لها في داره بالكاظمينبن يأ ته في نيّ 

ولكن من له  .  غيرةالّص  قف المخفض في حديقتهاالسّ  بن وذاتين والتّ ة بالطّ يّ نتقليد األبعاد المضبوطة لهذه الغرفة المب
  ولة، الجو الدّ   وهو زين العابدين خان فخر ،خرآوقد وصف أمير .  !؟"ة إلى عوالم الغيب اإللهيّ وحانيّ الرّ األبواب  بشقّ 

األحزان على صدري كّل  ولكن إذا جثمت.  ذي كان يسود غرفة االستقبال هذه فقال: "ال أدري كيف أصفها لكالّ 
 ة".ما دخلت الجنّ فكأنّ .  بهاء هللادت في محضر حضرة دّ بت بأنها تشعر 

 
، عبر القرون واألجيال، مقترنة بتلك الفترة الخالدة الفاصلة بين ميالد ظهور سوف تظلّ  اّلتي ومن األمور 
حاب يقيمونها كان األص اّلتي ة رحيله عن العراق، تلك االحتفاالت البهيجةهور عشيّ وإعالن ذلك الظّ  بهاء هللاحضرة 

 اتكريم  
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ون أثناءها في مناجاتهم يل يتغنّ رة من اللّ ى ساعات متأخّ ة حتّ لمحبوبهم رغم ضيق ذات يدهم، واالجتماعات الممتدّ 
  كانوا يلتزمون به، وصلوات األسحار اّلذي وم والّص  ،بهاء هللا وس وحضرة وأشعارهم وأغانيهم بمحامد حضرة الباب والقدّ 

اضة  المشاعر الفيّ  كانت تلهب أرواحهم فيرويها بعضهم لبعض بكلّ  اّلتي ؤى واألحالم الرّ عليها، و كانوا يواظبون  اّلتي
اعمالهم، ويستجيبون بها لمطالبه، ويحملون   بهاء هللاي بها القائمون بخدمة حضرة كان يؤدّ  اّلتي ةالمنطلقة، وتلك الهمّ 

على أيديهم من حين آلخر في   كانت تتمّ  اّلتي  ائعةالرّ لفلتات ، واقيلة لوضوئة ولالستعمال المنزليّ الثّ  ب الماءرَ بها قِ 
ما شاهدوا  ن قلّ اّلذي الّناس فواه أكانت أعمالهم وأقوالهم تنتزعها من  اّلتي باوتعبيرات العجب واإلعج ؛شوةالنّ  ساعات

 وغير هذا كثير..  ن واإلخالصديّ التّ   واهد علىالشّ  ثل هذهم
 

دفة أو الفضول إلى  الّص  غبة أوالرّ من دفعهم الواجب أو كّل  رواها ّلتيا عديدة ورائعة تلك القصص ،نعم 
من امتاز من كّل  شهادات فداد، كثيرة ومثيرة للعواطالشّ  نواتالسّ  في هذه بهاء هللابحضرة  امباشر   ال  ّتصال اّتصااال

يسير في شوارع المدينة   وهو حظاتهالالمشاهدين العابرين باستجالء طلعته أو مالحظة خطوته أو االستماع إلى م
حسانه،  إوا ن تلقّ اّلذي ليني في المساجد، والمتسوّ ن رأوه يصلّ اّلذي ينهر، وشهادات المصلّ النّ  تها، أو يذرع شاطئوأزقّ 

ائرين، من أمراء والزّ  ؛ واساهم ناّلذي ن أعانهم، والبؤساءاّلذي يوخن شفاهم وأبرأهم من أسقامهم، والشّ اّلذي والمرضى
ة،  وا حاجاته اليوميّ ى خدمته ولبّ لن قاموا ع اّلذي ناع والباعةجار والّص ن فازوا بمحضره وامتثلوا بين يديه، والتّ ذيالّ  وفقراء،

 ؛ته من سالحهمدتهم حرارة محبّ بيانه وجرّ  قّوةذين أفحمتهم الّ  وأعدائه ؛ن فطنوا إلى مجده المستوراّلذي والمنقطعين
عن   ااستفسار  ّما إلعلمه و  ااختبار  ّما إلسلطانه و  اي  تحدّ ّما إن سعوا إليه اّلذي لعلماءنيا واألشراف وا الدّ  ين ورجالالدّ  ورجال

 العتناقهم لدينه.  اإعالن  ّما إبعجزهم أمامه، و  ااعتراف  ّما إدعاويه و 
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ة أحد  هو قّص  ا واحد   ال  فيسة، قد يفي بغرضي أن أسرد مثاالنّ  كرياتالذّ  تلككّل  زنتكت اّلتي  من هذه الخزانة  
 ار  مفكّ  اصموت   املحوظ   انابه   ابيح"، وكان في سابق عهده فقيه  ب بـ"الذّ واري الملقّ الزّ  د إسماعيليّ السّ  اقه المخلصين،عشّ 

كان  .  بهاء هللايتباهى به ويفتخر كنس مداخل بيت حضرة  اّلذي ل وكان عمله المفّض .  نيا وما فيهاالدّ  عن  امنصرف  
 ، شقوق الجدار المالصق لباب البيت ن راب مالتّ  وطئته أقدام محبوبه وينفض اّلذي ينهض مع الفجر ليجمع الغبار

هر  النّ  ريف، ويضع ما كنسه في حجر عباءته ويمضي به إلى شاطئ الشّ  بعد أن يخلع عمامته الخضراء، عالمة نسبه
يتموج به  اّلذي ةالمحبّ  هاية عن أن يحتمل خضمّ النّ  ا عجز في ولمّ .  من أن تطأه أقدام اآلخرين اويذروه في الماء خوف  

ها قلبه، وانطلق ذات يوم  يحبّ  اّلتي ة تلك الخدمة ى آلخر مرّ دّ ثم أ .  وليلة اعام والمنام أربعين يوم  الطّ  روحه امتنع عن
ووضع   ،عنقه بموسى بغداد، وحزّ  اأ ثم استلقى على ظهره مواجه  وّض تهر على طريق الكاظمين، و النّ  إلى شاطئ

 هـ(.1275وح )سنة الرّ م الموسى على صدره وأسل
 

كثيرين كانوا على استعداد   بل إنّ .  م على تنفيذهاالقيام بهذه الفعلة وصمّ  ة أضمر نيّ  اّلذي ولم يكن الوحيد 
فأمر المهاجرين المقيمين ببغداد أن يعودوا إلى وطنهم على  .  وسرعة  ل بحزمٍ تدخّ  بهاء هللاحضرة  نّ أال و لالقتداء به ل

لذي  ا ين الدّ  بيح" قتل نفسه ولم يقتله أحد غيره لم تستطع أن تتجاهل هذا"الذّ  أنّ ا م  الطات تمالسّ  تدوحين تأكّ .  الفور
  ويروى أنّ .  يطرة المطلقةالسّ  هذهكّل  ادر، ويسيطر على أفئدتهمالنّ  هذا اإلخالصكّل  يبعث رئيسه في قلوب محبيه

والقدرة   قّوةد إسماعيل من اليّ ر للسّ لقد توفّ اد فقال: "** دث في بعض دوائر بغدثار هذا الحاأبلغه ما  بهاء هللاحضرة 
 به بـ"سلطانلقّ  اّلذي بيح"ه أشار إلى "الذّ ويروى كذلك أنّ .  ما لو قاومته أمم العالم لغلبها على أمرها دون جدال"

 ى اليوم من دم أطهر وال أزكى من دمه". ما سال على األرض حتّ **هداء ومحبوبهم" فقال: "الشّ 
 

 شاهد عيان لكثير من هذه القصص المثيرة نكا اّلذي الّنبيل شهد ولقد 
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قصور الملوك بدت لعيونهم أوهن من خيوط   أنّ  بهاء هللالغ من سكر المرتشفين من كأس محضر حضرة ب" فقال: 
اثنين  ه سكن معوروى أنّ .  وعة بحيث ال يحلم بمثلها ملوك األرض"الرّ وكانت ضيافاتهم ومباهجهم من   ...العنكبوت

وهي  .  ها يروقنيخلوّ  ل وهو يتلفت حوله: "إنّ افق بهاء هللا وذات يوم دخلها حضرة .  غيره غرفة خالية من األثاث
.  نيا"الدّ  هللا يشتغلون فيها بذكر محبوبهم بقلوب منقطعة عن شؤون  أحّباءعندي أفضل من كثير من القصور ما دام 

د في أحد  وقد اكّ .  هأحّبائامتازت بها حياة  اّلتي  ف وتلك البساطةقشّ التّ  ذلكامتازت ب بهاء هللاحياة حضرة  نّ أوالواقع 
ف جفّ غسل ويُ له فيه سوى قميص واحد، يُ لم يكن   ...هرالدّ  م في العراق حين مندتى على جمال القأ*ه "* واحه أنّ أل
 لبس من جديد".ويُ 
 

ين عن أنفسهم فيقول: "كم من ليلة لم يزد  لغافلاشاوى النّ  كارى السّ  في وصف حياة األصحاب الّنبيل ويمضي 
ا يجده عمّ  احقيق شيئ  التّ  ولم يكن أحدهم يدري على وجه.  شترى بفلسمر تُ التّ  فيها طعام العشرة منهم عن حفنة من

  عى أنّ دّ اوق السّ  من ذهب إلىكّل  ولكن .  هي ملكه هو أم ملك غيرهأ في بيته من األحذية والعباءات والمالبس 
أّما  يلبسه هو ثوبه!  اّلذي وبالثّ  أنّ يؤّكد  بهاء هللامن يحظى بمحضر حضرة  ينتعله حذاؤه، وكلّ  ذيالّ  الحذاء

الغوالي   ّيامفآه آه لهاتيك األ ذكر محبوبهم وتقديسه!  شيء إالّ كّل  قلوبهم فقد فرغت من أّما أسماؤهم فقد نسوها، 
 ويعات العجيبة".السّ  ولحالوة تلك

 
 بهاء هللاوسع العظيم في أفق آثار حضرة التّ  نحن بصددها ذلك اّلتي زة لهذه الفترةالمميّ ومن العالمات األخرى  

نوات في  السّ  قة من قلمه األعلى في غضون تلكولقد أسهمت اآليات المتدفّ .  ةليمانيّ السّ  وحجمها بعد عودته من 
اتها ومناشطها، وتنوير عقول عاليّ مها إلى درجة عظيمة، وتوسيع نظرتها وتكثير فة وتقدّ بابيّ إصالح الجامعة ال

.  ات ومقاالت، ونبوءات وابتهاالتوكانت هذه اآلثار في صورة مكاتيب وتفاسير ودعوات ومناجاة، ودفاعيّ .  أعضائها
 ولقد.  ها "كالغيث الهاطل"بأنّ  اجميع   بهاء هللاوقد وصفها حضرة 
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من  ّيينلنتين األوّ السّ  يوم وليلة طيلةكّل  ة من بين شفتيهقنة المتدفّ اآليات غير المدوّ  بلغ من خصوبة هذه الفترة أنّ 
كان يمليها أو يكتبها  اّلتي اآلياتأّما .  كان يقيم ببغداد في تلك األثناء اّلذي الّنبيل عودته كانت تعدل القرآن بشهادة

منها،  اعظيم   امقدار   أنّ  ا يؤسف لهوممّ .  ع موضوعاتهاتها وتنوّ ضخامة عن خصوبة مادّ  يده فكان عددها ال يقلّ  بخطّ 
ضال ُيع اتها، قد ضاع على األجيال القادمة ضياع  بل قل غالبيّ  عن مصدر ثقة هو ميرزا آقا جان  الّنبيل ويروي .  وَّ

مر أهر بالنّ  لقيت فيأيده محيت و  كتب معظمها بخطّ  اّلتي مئات األلوف من اآليات نّ أ بهاء هللاي حضرة حكاتب و 
يرى عدم رغبتي في تنفيذ أوامره فيطمئنني  بهاء هللابيل: "كان حضرة قال ميرزا آقا جان للنّ  ،بهاء هللاقاطع من حضرة 

أو  ةمرّ  مهّمةولم أؤمر بالقيام بهذه ال  ...مان(الزّ  غمات في هذاالنّ  يستحق أن يستمع إلى هذه نبقوله: )ليس هناك م
ب وحاله عند تحبير اشهد سرعة حضرة الب اّلذي يرازي الشّ  د كريمى بمحمّ من يسمّ أّما .  ات!"ات ومرّ تين بل مرّ مرّ 

ورأى بعينيه  بهاء هللابمحضر حضرة  ّياميلهم بها فقد ترك لألجيال القادمة شهادته بعد أن فاز في تلك األ اّلتي اآليات
كانت في  بهاء هللازلها حضرة نأ اّلتي اآليات نّ قال: "أشهد أ.  ليل الوحيد على صدق دعوى الموعودالدّ  ما اعتبره

رأيتها بعيني رأسي تنهمر  اّلتي قها ويسر انطالقها ووضوحها وعمقها وحالوتها تفوق تلكسرعة تحبيرها وسهولة تدفّ 
  بها إلى العظمة سوى هذا لكفى  من دعوى يمتّ  بهاء هللاولم يكن لحضرة .  من قلم حضرة الباب عندما فزت بمحضره

 ت اليوم من قلمه".هذه اآلياكّل  قن تتدفّ أوالعالم  الّناس
 

  نزل في  اّلذي اج كتاب "اإليقان"الموّ  بهاء هللا إلهام حضرة  ألقى بها خضمّ  اّلتي فيسةالنّ  ومن أبرز الكنوز 
 لنبوءة حضرة الباب ام( في بحر يومين وليلتين ال أكثر! تحقيق  1862هـ = 1278نوات األخيرة من هذه الفترة )السّ 

هها إلى حضرة وجّ  اّلتي لم يكمل، وإجابة عن األسئلة اّلذي البيان الفارسي نّص  يتمّ الموعود سوف  على أنّ  نّص  اّلذي
 د )وهو خال لحضرة الباب لم يكن قد آمن بعد( أثناء زيارته لكربالء معد محمّ الحاج ميرزا سيّ  بهاء هللا
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 ثر الفارسي بأسلوبه صة نموذج للنّ المخلّ  لهّيةة اإلن معالم الخطّ يبيّ  اّلذي وهذا الكتاب.  أخيه الحاج ميرزا حسن علي
 ولذلك فهو يحتلّ .  ق، ووضوحه الملحوظ، وتسانده في البحث، وبراعته الملزمة في البالغةدفّ تمال اصع األصيلالنّ 

هو   اّلذي على اإلطالق باستثناء الكتاب األقدس ةالبهائيّ مجموع اآلداب  نكتاب آخر م منزلة ال تدانيها منزلة أيّ 
حيق الرّ م للجنس البشري "لدعوته فقد قدّ  بهاء هللاة إعالن حضرة ا كان قد نزل عشيّ ولمّ .  بهاء هللاأقدس كتب حضرة 

 اّلتي تار عن معاني "الكلمات"السّ  أشار إليها دانيال، وأزاح اّلتي فر"أختام "السّ  ختامه "مسك"، وفّض  اّلذي المختوم"
 هاية".النّ  ر لها أن "تخفى وتختم" إلى "وقتقدّ 
 

واحد غيب منيع ال يدرك وال   ال لبس فيه وال غموض وجود إله  احدود مائتي صفحة يعلن الكتاب إعالن  في  
ة حقيقة ينيّ الدّ  الحقيقة ه على أنّ ط، وينبّ ، عليم قدير محيأزليّ  وحي وإلهام، أبديّ كّل  وال يشار إليه، مصدر  دّ ُيحَ 

ة كتبهم ة وصحّ فاق تعاليمهم األساسيّ لتهم واتّ اء وشمول رسبياناأل وحدةيؤّكد ، و مستمرّ  الوحي اإللهيّ  ة، وأنّ نسبيّ 
ة اإلعراض  عصر فهم علّ كّل  لهم فيالد بعمى العلماء وضن طبيعة مقامهم المزدوج، ويندّ ، ويبيّ مقّدسةالمنزلة ال

ى  غذّ  تيالّ  ريفة، تلكالشّ  المرموزة، ومتشابهات القرآن الكريم وغوامض األحاديث ح آيات اإلنجيلواالعتراض، ويوّض 
شطرت أتباع ديانات العالم العظمى  اّلتي  الحزازات والعداوات المزمنةو الالت كوك والّض الشّ  رمزها وتشابهها وغموضها

باحث مخلص يسعى وراء هدفه ومطلبه،  ال غنى عنها لكلّ  اّلتي ةد المطالب الجوهريّ ، ويعدّ اوأحزاب   اومزقتهم شيع   افرق  
  امل الشّ  أ باالنتصار العالميوانقطاعهم، ويتنبّ  هداللته، ويثني على بطولة أصحاب موّ وس  بابيّ هور الة الظّ ويظهر صحّ 

ة دين  د أئمّ لعذراء وبراءتها ويمجّ ادة مريم يّ السّ  وعد به أهل البيان، ويعلن إيمانه بطهارة اّلذي هوريحرزه الظّ  اّلذي
جعة" الرّ ة، ويكشف عن أسرار مصطلحات مثل "يّ وحالرّ د سيادته ع الستشهاد اإلمام الحسين ويمجّ د، ويتوجّ حضرة محمّ 

ز بينها، ويسهب القول ويميّ  لهّيةهورات اإلالث للظّ الثّ  مراحللويعرض ا .  ين" و"يوم القيامة"بيّ النّ  و"البعث" و"خاتم
ة لهداية انيّ بّ الرّ رة، ظهور العناية دها، على فترات مقدّ يجدّ  اّلتي بعبارات مشرقة في ذكر مفاخر ومحامد "مدينة هللا"

 ويمكننا.  وخالصة وتأمين منفعته ومصلحته الجنس البشريّ 
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ي، قد وضع األساس  ئاألمر البها سأنزلها مؤسّ  اّلتي هذا الكتاب وحده، دون سواه من سائر الكتب أنّ  عي بحقّ أن ندّ 
 اّلتي واجز العتيدة العريقةة العظمى بفضل تحطيمه للحيان العالميّ داأل ائم الكامل بين أتباعالدّ  اسخ العريض للوفاقالرّ 

 يه وال تجاوزه.ال يمكن تخطّ  افرقتها تفريق  
 

 ة، ونعني بها "الكلمات المكنونة"يّ رّ الدّ  ائعة من العباراتالرّ ة هذه تلك المجموعة فيسة الفذّ النّ  يتلو خزانة الكنوز 
هـ بعضها 1274لت سنة نزّ .  لمّ أالتّ  في  اى على شاطئ دجلة مستغرق  وهو يتمشّ  بهاء هللا أوحي بها لحضرة  اّلتي

طمية"، ولقد طابق صاحبها احيفة المخزونة الفل "الّص صاأل دعى فيوكانت تُ .  ةخر بالعربيّ ة، وبعضها اآلبالفارسيّ 
ف من كلمات  ه يتألّ ه في حوزة القائم الموعود، وبأنّ يعة بأنّ الشّ  ذي تؤمنيحمل نفس العنوان، والّ  اّلذي بينها وبين الكتاب

هراء وأمالها على اإلمام علي لتقديم العزاء لها ساعة محنتها الزّ  بها جبريل، بأمر من هللا، إلى فاطمةوّجه اء تغرّ 
ح داللة هذه  كن أن تتّض ميصف فيها صاحبها طبيعتها ي اّلتي تهاومن افتتاحيّ .  وحزنها المرير على موت أبيها العظيم

إلى نصابها وتشييد صرح أرواحهم   الّناس عقول في حياة العالم لردّ  ألقيت اّلتي شيطة النّ  الةة الفعّ وحيّ الرّ الخميرة 
 وتطهير مسلكهم.

 
هره وأقمصناه اا أخذنا جو وإنّ .  ين من قبلبيّ النّ  على قّوةة بلسان القدرة والل من جبروت العزّ "هذا ما نزّ  

قى في أرض التّ  بجوهر وليكوننّ  وا أماناته في أنفسهم،على األحبار ليوفوا بعهد للا ويؤدّ  قميص االختصار فضالا 
 وح من الفائزين".الرّ 
 

في  ةالبهائيّ  ورةالدّ  سالن من آثار مؤسّ ذين يحتّ لّ لا العالميّ  الّدينيّ  رين البارزين في األدبثاأل ى هذينلوإ 
 ديان أضيف في أثناء الفترة نفسها كتاب "الو .  ةيّ همّ خالق منزلة على أعظم جانب من األين ومبادئ األالدّ  أصول

ن له فيه  ين قاضي خانقين يعيّ الدّ  يخ محييالشّ  عن أسئلة اكتبه صاحبه جواب  .  ةأعظم آثاره العرفانيّ  يعدّ  اّلذي بعة"السّ 
 أن يبلغ غاية وجوده.  لالك قبالسّ  تسلكها روح اّلتي بعالسّ  المراحل
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حمن  الرّ يخ عبد الشّ  هة إلىالموجّ  "الوديان األربعة" على طريقته، في تفجير "كوثر البقاء": كّل  ا أسهم،وممّ  
  ة" سوف تنزل به، ولوح "الحوريّ  اّلتي بالباليا والمحن بهاء هللاأ فيه حضرة يتنبّ  اّلذي ح القدس"الكركوكي، ولوح "مالّ 

ا حضرة يثني فيه اّلتيوان، و الّرض أّيامأّول  ازلة فيالنّ  بر"الّص  أ فيه بأمور تحدث في المستقبل البعيد، و"سورةيتنبّ  اّلذي
عة في أوائل ُسَور القرآن الكريم،  ابرين على البالء في نيريز، وتفسير الحروف المقطّ الّص  على وحيد وزمالئه بهاء هللا

د  يّ السّ  تاوردت في مؤلف اّلتي يخ أحمد األحسائي وكذلك الفقرات الغامضةالشّ  وتفسيره لحرف الواو المذكور في آثار
 ية" و"مصيبات الحروفات العاليات"، و"تفسير هو" و"جواهرطّ الشّ  حيفةحيد" و"الّص و التّ  شتي، ولوح "مدينةالرّ كاظم 

عوات  فاسير والدّ والتّ  ، ةازلة على هيئة األلواح والمناجاة والمواعظ واأللواح الخاّص النّ  رار"، وكثير من اآلثار األخرى ساأل
 قّوةفي إيران والعراق ب بابيّ ين الالدّ  الم" فزّود السّ  ق من "داركان "كوثر البقاء" هذا يتدفّ .  لوات واالبتهاالتوالّص 

 انتشار عظيمة منعشة ألرواح أتباعه محّولة لطبائعهم.
 

كان نفوذه ينمو بها،  اّلتي  رعة السّ  وهذه ،اهضة ومداهاالنّ  بهاء هللاحضرة  قّوةالة على الدّ  امغةالدّ  واهدالشّ  تلك 
قصى مدن إيران وقراها، بأقواله وأعماله،  أحابه المنتشرين بين بغداد و أحدثه في طبيعة أص يالذّ  حويل المعجزالتّ  وذلك

كانت تفيض من قلمه ليل   اّلتي كانت صدورهم تشتعل بها له، وهذا القدر العجيب من اآلثار اّلتي ة البالغة وهذه المحبّ 
  ولم يعد .  واءالسّ  ة علىنّ يعة والسّ الشّ  هذا عمل على إضرام نار العداوة والبغضاء في صدور أعدائه منكّل  نهار،
ه أصبح يقيم  ة وأنّ ء خاّص ااجيل وال اإلرجالتّ  الغاشمة يحتمل الّدينيّ  بعّص التّ  اعد وقوى الّص  راع بين سناء مجدهالّص 

قين على المزارات  دفّ تبين المار المتعّص وّ بالزّ  امباشر   ال  اّتصايوم كّل  صليعة، وأصبح يتّ الشّ  على مقربة من معاقل
ريعة االلتهاب السّ  ةبه الموقف شرارة واحدة لتشعل تلك المادّ ما يتطلّ كّل  وكان.  جف وكربالء والكاظمينالنّ   في مقّدسةال

 ونعني بها األحقاد
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يخ عبد  الشّ  رارة رجل يدعى شّ لل بإشعال هذه القد تكفّ .  ين لنشاطهمبابيّ أثارها استئناف ال اّلتي والحزازات والمخاوف
قدرته على إثارة القالقل والفتن بين ذوي   الّ إ بهاء هللاديد لحضرة الشّ  د لم يفق حسدهالحسين، وهو شيخ لئيم عني

وارع واألسواق في الكاظمين وكربالء الشّ  ن كانت تزدحم بهماّلذي المناصب العالية وبين سفلة القوم من العرب والعجم
د سيف نفسه على وجه  "جرّ   اّلذي و"الخبيث" اس"،سّ حه بـ"الخسيس" و"الدّ افي ألو  بهاء هللاوقد وصفه حضرة .  وبغداد

وقد بدأ من  يطان عن كفره"، "الفاجر"، "ما من ظلم وما من فسق إالّ الشّ  يطان في نفسه" و"الذي يفرّ الشّ  هللا" و"وسوس
ه  وجّ لتّ اه باالشّ  فهج فكلّ عخلص من هذا المجتهد المز التّ  عظم يريددر األالّص  وكان.  ذلك إليه"كّل  وسيعود قيّ شّ هذا ال

فانتهز الفرصة وتحالف مع ميرزا بزرك خان قنصل إيران العام   . يهاف مقّدسةماكن الإلى كربالء ليصلح من شأن األ
 جاه إلىتّ الوقد جمع بينهما ا.  عة لمكائده وخططهفوقع هذا تحت تأثير ذلك المتآمر الخسيس وأصبح أداة طيّ .  الجديد

 ال شرف له وال وجدان.  امنافق   افاجر   اماكر   اير  خمّ  اير  ن سكّ اصل كالقن  عن أنّ   فضال   ،ريرةالشّ  واياالنّ 
 

ول من مصطفى باشا والي بغداد  صحال بغرض اجسيم   امجهود مشترك لهما تشويه الحقائق تشويه   لوكان أوّ  
ه لن  د الحسين أنّ يخ عبالشّ  دكّ أفلما ت.  اذريع   ال  وقد فشل هذا المجهود فش . وأصحابه بهاء هللاعلى أمر بتسليم حضرة 

رها بما يثير ثائرة األهلين يفسّ  ه رآها ثمّ عي أنّ يدّ ا م  ق أحالة أخذ يلفّ يّ لطات المحلّ السّ  ليصل إلى غايته عن طريق تدخّ 
  فاستاء وزاد من استيائه عجزه عن مواجهة .  لم يستجيبوا له الّناس ريعي االنفعال، ولكنّ السّ  ين بالخرافاتنالمؤم

  نفوذه ليثير عداوة سفلة  ميرزا بزرك خان فقد استغلّ أّما .  بهاء هللاله مجلس يجتمع فيه بحضرة  عدّ حدي حين أُ التّ 
كاذبة  اانتقام تصلح ألن يبني عليها تهم   ّبه عالنية عسى أن تقع حادثةسالمشترك ويحّرضهم على  ضد العدوّ  الّناس

  خرى، فقد استمرّ هذه المحاولة فشلت هي األ لكنّ و  .بهاء هللانه من الحصول على األمر المأمول بتسليم حضرة تمكّ 
 ه أحّبائشارات إدون حارس يحرسه رغم  اونهار   يمشي في شوارع المدينة ليال   بهاء هللاحضرة 
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ه كان يقترب منهم وهو يعلم بما  بل إنّ .  ألن يمأل صدور مضايقيه بالخوف والخزي  اوكان ذلك كافي  .  التهموتوسّ 
ين عازمين على االنصراف عن تنفيذ ما كانوا بزحهم بشأن ذلك ويداعبهم ويتركهم مضطر يريدون في نفوسهم، ويما

وأعطاه   ،ى رضاه دفع مائة تومان لعربيد تركي يسمّ أنّ  رون له من مكائد وخطط ولقد ذهب القنصل العام إلى حدّ يدبّ 
وذات يوم .  ه وضمن له سالمتهويغتاله، ووعده ببسط حمايت بهاء هللاسين، وأمره أن يبحث عن حضرة ومسدّ  اجواد  

ين القائمين على الخدمة وواجه حضرة بهاء بابيّ ام العام، فغافل الالمنتظرة يغتسل في الحمّ ته ضحيّ  علم رضا هذا بأنّ 
ه  وبعد سنوات روى رضا هذا أنّ .  تهذ مهمّ شجاعته خانته فلم ينفّ  نّ أ وسرعان ما اكتشف ّية، اخلالدّ  ام في غرفة الحمّ هللا
.   س من يدهبه الخوف وسقط المسدّ له حين رآه يقترب منه غإال أنّ .  سه في يدهة ومسدّ ذات مرّ  بهاء هللالحضرة ص تربّ 

 لى داره!إ س وأن يصحبه كان يرافقه أن يناوله المسدّ  اّلذي آقاي كليم بهاء هللاعند ذلك أمر حضرة 
 

فوعد شريكه  .  ته لجأ إلى وسيلة أخرى محاوالكّل  يخ عبد الحسين عن بلوغ هدفه الخبيث رغمالشّ  لما عجز 
حيث  إلى طهران بهاء هللاة على إعادة حضرة بأن يرفعه إلى مقام الوزير إن هو نجح في حمل الحكومة اإليرانيّ 

، بهاء هللايهّول فيها نفوذ حضرة  ايوم تقريب  كّل  اه تقارير مسهبةالشّ  فأخذ القنصل يرسل إلى حاشية . أخرى  مّرةيسجن 
ه أصبح في إمكانه أن يحشد في بحر يوم واحد مائة ألف مقاتل  ه تحالف مع قبائل البدو بالعراق، ويزعم أنّ نّ ويّدعي أ

غط على سلطات إيران  الّض  وبهذه الوسيلة نجح في.  اه مع بعض زعماء إيرانالشّ  ه بالتآمر علىمهتمرون بأمره، ويتّ أي
.   عون ومساعدة لهكّل  ين إلى تقديمفين اإليرانيّ لعلماء والموظّ ا اداعي   ال  كام ااه في األمر تفويض  الشّ  بحيث فّوضه

ين حيث في الكاظم ادوا اجتماع  قجف، وطلب إليهم أن يعنّ ين في كربالء والالدّ  فويض إلى رجالالتّ  يخ هذاالشّ  رسلأف
علموا بالغرض من   افلمّ .  اهالشّ  رضاءإوات والمجتهدين الحريصين على يوخ والمالّ الشّ  تجاب له جمع منسوا.  يقيم
 ماع عقدوا العزم على أن يعلنوا الجهاد تاالج
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تهم مجتهدهم ا عرف نيّ فلمّ .  تباحتهاسغارة مفاجئة عليها وا ين في مهده بشنّ الدّ  ين ويقضوا على على مستعمرة المنفيّ 
ونبل خلقه، رفض   هير المعروف بتسامحه وحكمته وإنصافه المطلق وورعه وتقواه الشّ  يخ مرتضى األنصاري الشّ  كبراأل

فيما بعد  بهاء هللاوقد أثنى حضرة .  لدهشتهم واستيائهم اوكان ذلك سبب  .  ينبابيّ أصدروه على ال اّلذي أن يقّر الحكم
لم في الحقيقة من كأس االنقطاع" و"*ن شربوا اّلذي العلماءلوح "السلطان" وحشره في زمرة "* على هذا المجتهد في

.  قين"هير، خاتمة المحقّ الشّ  يل والفاضللحرير الجالنّ  "العالمبـ عبد البهاءليه أشار حضرة " وإض لهذا العبد قطّ يتعرّ 
في أعمالهم ما   ه لم يرَ أنّ  اد  ة معرفته بعقائد هذه الجماعة، مؤكّ بقلّ  اوغادر االجتماع رغم اعتراض زمالئه، محتج  

ر فيها عن أسفه لما حدث، ويفصح عن  يعبّ  بهاء هللان كتب رسالة لحضرة أجف بعد النّ  وعاد إلى.  يخالف القرآن
 .   ادقة في حمايتهالّص  رغبته

 
فانتدبوا من بينهم الحاج الُماّل حسن عمو الفقيه المخلص   ،خاب مسعى العلماء المجتمعين وخمدت عداوتهم 

ا عرض فلمّ .  شرحها وتوضيحها ابعض المسائل ملتمس   بهاء هللاالمعروف بأصالته وحكمته ليعرض على حضرة 
في العلم، والتمس أن يأتي حضرة   بهاء هللار حضرة د تبحّ افية الوافية، أكّ الشّ  سول هذه المسائل وفاز باإلجاباتالرّ 

ه ليس لك  مع أنّ : "**بهاء هللافاجاب حضرة .  ه األمرمن يهمّ كّل  ل على صدق دعواه، ويقنع بهابمعجزة تدلّ  بهاء هللا
   ...لبالطّ  قبل هذاأني أنّ  ، إالّ ن يمتحنون الحقّ اّلذي يمتحن الخلق، وليس الخلق هم اّلذي هو الحقّ  أن تسأل هذا، ألنّ 

في أمرنا بعد  كّ الشّ  هم لن يخامرهموعليهم أن يكتبوا بأنّ  ؛نة،على معجزة معيّ  افقوا جميع  وعلى العلماء أن يجتمعوا ويتّ 
أشترطه   اّلذي رطوالشّ .  تموا هذه الوثيقة ولتأتني بهاوعليهم أن يخ.  ة دعوايون ويعترفون بصحّ اإلتيان بها، وأنهم يقرّ 

  جواب لسول بهذا االرّ اكتفى .  همونا بالخداع"لهم أن يتّ  حقّ  ، وإالّ كّ لهم مجال للشّ  جزة لم يبقَ عن تّمت المإعليهم هو 
 ابهين  النّ  يعةالشّ  ذي صدر إلى رجالال مثيل له وال نظير في تاريخ األديان، والّ  اّلذي ريح الجريءالّص 
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ثة الوبعد ث.  غهم رسالتهوعاد ليبلّ  بهاء هللاسول من فوره وقّبل ركبة حضرة الرّ ونهض .  المجتمعين في معقلهم العتيد
لوا أن يتناسوا ل إلى اإلجماع على شيء واحد، ولذلك فّض وّص التّ  هذا الجمع الكبير قد عجز عن  رسل يقول إنّ أ أّيام

ه بّلغها لميرزا سعيد خان تيجة على نطاق واسع أثناء زيارته إليران، بل إنّ النّ  عة هذهى بنفسه إذا هذا الموضوع، وقد تولّ 
افية  الشّ  سالةالرّ بهذه حدي: "**التّ  فهم نحو هذاقال حين بلغه تصرّ  بهاء هللاويروى أن حضرة .  وزير الخارجية آنذاك

نفسهم، أنا تركنا حرية االختيار للعلماء ذلك ألنّ   .أرسلناها أظهرنا معجزات جميع األنبياء ودافعنا عنها اّلتي الوافية
فيما بعد  بهاء هللا آخر قام به حضرة إلى تحدٍّ  عبد البهاءضرة حوأشار .  دنا أن نأتي لهم بما يجمع عليه رأيهم"وتعهّ 

تعداد  سي على ا: إنّ ريهكيقول لمن اإلهي   اس لما وجدنا مظهر  ظر في الكتاب المقدّ النّ  قنالطان فقال: "*لو دقّ السّ  في لوح
اه  الشّ  قال في لوحه إلى  بهاء هللاميزان تقّرونه، ولكن حضرة  ة معجزة ترغبون فيها، وأن أقبل أيّ ألن آتي لكم بأيّ 

 ة والبرهان".ى يثبت ذلك بالحجّ جمع العلماء وأحضرني حتّ اصراحة : 
 

.   اباهر   ااجح نجاح  النّ  صل المثابرتّ مدعيم اللتّ اائم و الدّ  ثبيتالتّ  بع، سنوات السّ  نواتالسّ  هاية تلكالنّ  أشرفت على  
  دهاهوال من داخلها وخارجها، وطالما هدّ دائد واألالشّ  طالما قاست اّلتيال راعي لها، و  اّلتي وأخذت هذه الجامعة

ت، استقرّ سسها أ ها العشرين، ذلك ألنّ لم يسبق له مثيل في سنيّ  اكبير   االشي والفناء، تنتعش من جديد وتعلو علو  التّ 
كما .  دتة تحدّ زت، ومبادئها األساسيّ نت وتركّ وزعامتها تعيّ  ،ل، ومخبرها تحّولة ارتفعت، ومظهرها تبدّ وروحها المعنويّ 

لكي تنتقل إلى طور جديد   اؤها تدريج  يّ يد القدر كانت ته هذا فإنّ كّل  د حدثقو أّما .  عظمت هيبتها وانقهر اعداؤها
ذلك  .  ائه، إلى مرحلة أخرى من مراحل تطّورهاائه وضرّ بسرّ  ،سائهأبنعمائه وب ،ت، يقودهاقلباالتّ من حياتها المليئة ب

مرات الغتياله،  اري المؤ قهر مدبّ  اّلذي ملها الوحيد وقائدها الفعلي وزعيمها الفردأو  صهامنقذ هذه الجامعة ومخلّ  ألنّ 
 واحتقر الفرار من موضع ،فين عرض الحائطوضرب بنصائح المتخوّ 
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ة،  خصيّ الشّ  تأمين سالمتهلمن عروض  اوتكرار   اما عرضه األصدقاء واألعوان مرار  كّل  ر، وأصّر على رفضالخط
  لى االنتقال، في هذه إته لح رساصلة بتفتّ ات القاهرة المتّ ه العمليّ صر المبين، تضطرّ النّ  وانتصر على خصومه هذا 

 ة ومقرّ ة العثمانيّ ة ونعني بها عاصمة اإلمبراطوريّ يّ همّ عظم جانب من األأ اعة الميمونة المباركة، إلى نقطة على السّ 
 .أقوى عاهل في العالم اإلسالميّ  شعر  ّنة حيث يستقرّ السّ  للمسلمين ة والمركز اإلداريّ الخالفة اإلسالميّ 

 
على  وهو اآلن يوشك.  اا جريئ  ي  ء والكاظمين تحدّ الوكرب فجالنّ  قطابأفي  ال  متمثّ  مذهبيّ لظام االنّ  ىلقد تحدّ  

ي وعاهل إيران أمين اإلمام نّ السّ  من رأس اإلسالم ثل لكلّ امم ، بتحدٍّ ط خصمه الملكيّ العن كثب من ب ،يقوم أن
رهم،  لطان ووزراءه، ويناشدهم ويدعوهم ويحذّ السّ  ، وبخاصةاه يوشك أن يخاطب ملوك األرض جميع  كما أنّ .  ائبغال

هور الجديد بهذه صاحب الظّ  ينطق المنفيّ  عجب أنفال .  اشديد   اف  ة تعنينّ السّ  وأهل مسيحيّ ف ملوك العالم الويعنّ 
ور أخرى وهذا تقدير من عزيز  يتنبأ فيها بازدياد نور سراج أمره بعد انتقاله من العراق: "فسيوقد في بلّ  اّلتي الكلمات

دون هذا الفتى  جسوف تض فر األموات و السّ  لمن في اجسد العراق آليات بديع   وح عنالرّ في إخراج  قل إنّ   ...قديم
 ين".يتزلزل قلوب المغلّ  اإذ  .   صرالنّ  على براق اراكب   اإللهيّ 

 
  ذلك بأنّ .  حيلالرّ هذا  بها يتمّ  اّلتي عملّيةفانطلقت ال  .عن العراق بهاء هللات اآلن ساعة رحيل حضرة دقّ   
.  خان، يبذلونها طيلة تسعة أشهر تؤتي أكلها يخ عبد الحسين وحليفه ميرزا بزركالشّ  ماأعداؤه، وال سيّ  ظلّ  اّلتي الجهود

ة  دابير الفوريّ التّ  خاذجهة أخرى يثابرون على اتّ  فير اإليراني في اآلستانة من ين ووزراؤه من ناحية والسّ الدّ  وأخذ ناصر 
  نشر ، و اه  مشوّ  اعرض   فالحقود في عرض الموق القويّ  ونجح العدوّ .  من بغداد بهاء هللالى نقل حضرة إامية الرّ 
ي وزير خارجيته ميرزا سعيد خان باإليعاز إلى ميرزا حسين خان سفير  صن يو اه على أالشّ  قارير المخيفة فحملالتّ 

 عيدر األعظم عالي باشا ووزير الخارجية فؤاد باشا، بالسّ إيران لدى الباب العالي، وهو صديق حميم للّص 
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ائمة في  الدّ  متهاقإة أن عن بغداد على الفور، بحجّ  هاء هللابيصدر أمره بإبعاد حضرة حّتى لطان عبد العزيز السّ  لدى
 .امباشر   اد سالمة إيران وحكومتها تهديد  يعة تهدّ الشّ  ة والقريبة من مزاراتتلك المدينة المجاورة للحدود اإليرانيّ 

 
بإطالق سراح ة" ونّدد الّ ضبأنه "نحلة خبيثة  فيرته بالسّ اّتصاالين في الدّ  ولقد وصف ميرزا سعيد خان هذا 
عفاء وتضليل البسطاء في الخفاء" وكتب يقول: الّض  عن "إفساد ه ال يكفّ همه بأنّ واتّ  الچمن سياه  بهاء هللاحضرة 

صدر إليك تعليماته ومفادها أن تطلب على الفور  بأن أُ .  اهاني..الشّ  مرت أنا صديقك الحميم بمقتضى الفرمان"أُ 
 هابتلتقي  اّلتي نقل مصدر الفساد هذا من بغداد  ...وتلتمس منهما  ...ةارجيّ در األعظم ووزير الخالّص  مقابلة فخامة

 سالة: الرّ مم وتقع على مقربة من حدود إيران" ثم يورد البيت المشهور في مختلف األ
 ويوشك أن يكــون لــه ضـرام   مــاد وميــض نــارالرّ أرى خــلل  
  
قد فوض الكثير  شولوجود سلطان على العر .  فيرالسّ  وهكذا كشف عن مخوافه وسعى أن يغرسها في قلب 

ضين في اآلستانة، وبتأثيره فراء األجانب والوزراء المفوّ السّ  لطات لوزرائه، وبفضل مساعدة بعضؤون والسّ الشّ  من
 بهاء هللالطان على اإلذن بنقل حضرة السّ  وكثرة إلحاحه على الوزراء أفلح ميرزا حسين خان في أن يحصل من يّ الودّ 

ل  دخّ التّ  طلب روى أنّ ا يُ وممّ .  تهم( إلى اآلستانةناء على تغيير جنسيّ ثاأل روف في تلكوأصحابه )الذين أرغمتهم الظّ 
  لطان الجديد عرش السّ  ديقة بعد ارتقاءالّص  ولةالدّ  ة إلىلطات اإليرانيّ السّ  مت بهما تقدّ أّول  أن كانالشّ  الحاسم في هذا

 لطة. السّ 
 

اش بالقرب يحتفل بهذا العيد في مزرعة الوشّ  بهاء هللام، بينما كان حضرة 1863روز سنة نو  أّياموفي خامس  
وقد حدث هذا بعد .  رة يطلب فيها الوالي تحديد موعد معهمذكّ  بهاء هللام حضرة من بغداد، أقبل رسول نامق باشا وسلّ 

 نذاراته. بنبوءاته وإ بهاء هللاصحاب حضرة أتطّير  اّلذي ح القدس"نزول لوح "مالّ 



 178 

قامته ببغداد يشير في أحاديثه  إنوات األخيرة من السّ  كان في بهاء هللاحضرة  في تاريخه أنّ  الّنبيل وقد ذكر 
.   من حوله أّيما إزعاجكّل  ها حزن وكآبة، ما أزعجالة بإشارات كلّ حكانت قادمة ال م اّلتي إلى فترة االمتحان واالفتتان

ال يخطئ اإلنسان مغزاها  ّيامسيطرت على أصحابه رؤيا رآها في تلك األ تيالّ  كما أّيدت المخاوف والهواجس
هم  بّيون والمرسلون وهم قد جلسوا في أطرافي وكلّ النّ  كتب في أحد ألواحه يقول: "رأيت بأن اجتمع في حولي .  المشؤوم

 وقالوا لنفسك يا سرّ  اشتّد بكاؤهم وصريخهم ا رت من نفسي فسألت عنهم، إذ  ينوحون ويبكون ويضّجون، وأني تحيّ 
سمعت بكاء أهل مأل األعلى وفي تلك الحالة خاطبوني  ادم، وبكوا على شأن بكيت ببكائهم، وإذ  األعظم ويا هيكل القِ 

  ... هللا المكنون ورمزه المخزون  يا سرّ  اصبر   افصبر    .بّيينالنّ  سوف ترى بعينك ما ال رآه أحد من معشر  ...وقالوا
ذلك فيقول: "تالطمت بحار  الّنبيل ويروي .  يلة خاطبتهم وخاطبوني إلى أن قرب الفجر"وكنت معهم في تلك اللّ 
  فرد أن فصل بغداد يوشك أن ينتهي، وأنّ  وكان من الواضح لكلّ   ...ح القدسرئ لوح مالّ األسى في القلب حين قُ 

 طوى الخيام المضروبة وأن يعودبأن تُ  بهاء هللاأمر حضرة حّتى قرأ وح يُ وما كاد هذا اللّ .  ن يبدأأ يوشك  اجديد   ال  فص
ن ينتشر أ نيا وزخرفها، ما الدّ  طوى قال: )**ما أشبه هذه الخيام بمتاعوبينما كانت الخيام تُ .  لى المدينةإ صحابه أكّل 

هذه الخيام لن تضرب في هذا المكان   امعون أنّ السّ  من هذه الكلمات أدرك.  هر فيطويه(الدّ  عليه ى يكرّ وينبسط حتّ 
 م المذّكرة.أقبل رسول الوالي من بغداد ليسلّ حّتى رفع الخيام  فلم تكد تُ .  خرى أة رّ م
 

في مسجد قريب من دار الوالي حين جاء نائب الوالي للقائه وتسليمه  بهاء هللاالي كان حضرة التّ  وفي اليوم 
لى  إوّجه للتّ  بهاء هللاهجة تدعو حضرة اللّ بة قة مؤدّ وكانت رسالة منمّ  . بعث بها عالي باشا إلى نامق باشا اّلتي  سالةالرّ 

من المال، وتأمر حامية من الفرسان أن تصحبه   افه مبلغ  ة، وتضع تحت تصرّ على الحكومة العثمانيّ  ااآلستانة ضيف  
 بهاء هللاحضرة  ولم يتوانَ .  حماية لشخصه
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  خّية السّ  أن يقبل الهبة بهاء هللاحضرة  فلما ألّح نائب الوالي على .  لب وإن اعتذر عن قبول المالالطّ  قبول هذا عن 
قها  مها على مضض وفرّ أن يتسلّ  بهاء هللارفضه لها يغضب والة األمور، رضي حضرة  بأنّ  صت له، واحتجّ ّص خُ  اّلتي

 بين الفقراء في اليوم نفسه. 
 

ف المؤمنين شاهد عيان يصف تصرّ  بولقد كت.  ار  محيّ  اين مفاجئ  وكان وقع هذه األنباء على جماعة المنفيّ  
ي  وكأنّ .  يماثل هياج يوم الحشر ا، قال: "شهد هذا اليوم هياج  بهاء هللاتجاه هذه األخبار المنذرة باقتراب رحيل حضرة 

ليلة جرى فيها ذكر اقتراب رحيله  أّول  وفي.  بأسوار المدينة وأبوابها تبكي وتنوح القتراب حرمانها من األبهى المحبوب
د إذا  م كثير منهم على االنتحار دون تردّ ولم يقّر ألحد منهم قرار، بل صمّ .  ومراب والنّ م والشّ عاالطّ  ؤه عن أحّباأعرض 

بعد أن سمعوا كلماته لهم ومناشدته  خواطرهم لم تهدأ، ونفوسهم لم تطب إالّ  على أنّ   ...حيل بينهم وبين نعمة مرافقته
من عاش منهم ببغداد ال فرق  لكلّ  ارقم بيده لوح   ّيامتلك األ وفي.  سلموا أمرهم إلى رضاه"أهنالك .  فه بهماهم وتلطّ إيّ 

أ بظهور "العجل" ظم هذه األلواح تنبّ عبين عربّيتهم وإيرانّيهم وال بين رجالهم ونسائهم، وال بين صبيانهم وراشديهم وفي م
جون على الجماعة  اعة ويخر الطّ  ون عصان سوف يرفعون علم العصيان ويشقّ اّلذي يل" إشارة منه إلىو"طيور اللّ 

 ذكرناها من قبل.  اّلتي ؤياالرّ ح القدس وفي أ بهم في لوح مالّ ن تنبّ اّلذي وهم نفس ،ينالدّ  خطر فتنة في تاريخأويحدثون 
 

اني والعشرين من نيسان سنة هـ )الموافق للثّ 1279الث من ذي القعدة سنة الثّ  وفي عصر يوم األربعاء 
مه هذه  ومن تسلّ  ،فجأة بهاء هللا رقمه حضرة  اّلذي وح الحزينمن نزول ذلك اللّ  ام(، أي بعد سبعة وعشرين يوم  1863

مرحلة من  أّول  بهاء هللا وروز، بدأ حضرة النّ  من االمذكرة الحاسمة المنذرة برحيله إلى اآلستانة، وبعد واحد وثالثين يوم  
رف فيما بعد ي عُ ذ، الّ اريخيّ التّ  ذلك اليومة، وفي ة العثمانيّ ة أشهر إلى عاصمة اإلمبراطوريّ عطالت أرب اّلتي رحلته

 قام بها معارفه اّلتي ضوان، بلغت زيارات الوداعالرّ عيد  أّيامأّول ب
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ر غفير من كال و ت مداخل بيته بجمهفاكتظّ .  قّلما شهدت بغداد له مثيال   اطبقة وطائفة ودين مبلغ  كّل  وأصدقاؤه من
ولة  ين والدّ الدّ  القوم ورجال ةيّ وعلّ  والفارسيّ  والكرديّ  لغريب والعربيّ عمر، احتشد فيه القريب واكّل  الجنسين ومن

وبعضهم مفطور الفؤاد،   لبيل، بعضهم ذاهالسّ  والفقراء واليتامى والمساكين وأبناء الّناس  ةعامّ من جار وكثير والتّ 
إلى أن يلقي نظرته  اك شوق  يتحرّ هم وكلّ  ؛رّ السّ  فيفٍّ تشقليل منهم مستطلع لألخبار أو مُ و  ؛ومعظمهم دامع العين قلق

خم من  الّض  على هذا العدد افذ القويّ النّ  أثيرالتّ  هذاكّل  ر بسّنته وسيرته، عشر سنوات طوال،أثّ  اّلذي األخيرة على
 ان مدينتهم.مختلف سكّ 

 
"نغمات بحان" وارتفعت السّ  منه فاحت "نفحات اّلذي ، "بيته األعظم"بحية غادر، بين البكاء والنّ وآلخر مرّ  

وكان  .  ن أخلص في صداقته لهماّلذي على الفقراء خّيةالسّ  دقات بيدهالّص  عوكان يوزّ .  األحيان" حمن" في "كلّ الرّ 
  على هذه الحال إلى أن بلغ شاطئ  وظلّ .  يهم ويسّكن قلوبهميعزّ  اكريم   ال  ارعين من حوله قو الّض  الحزانى يقول لكلّ 

ئة المخلصة  وقبل عبوره خاطب الف.  فة األخرى ومعه أوالده وكاتب وحيهالّض  ة علىجيبيّ النّ  هر، وعبر إلى الحديقةالنّ 
يا أصحابي! هذه بغداد أعهد بها إليكم، وهي على ما ترونها عليه من دمع ينهمر كأمطار المحيطة به فقال: "**

ة  بغي أن تخمد نار المحبّ ين فال.  ن يزحمون سقوفها وشوارعها وأسواقهااّلذي بيع من عيون األصدقاء والغرباءالرّ 
 نطفاءها".اب وال أن يبدو منكم ما يسبّ  ؛المشتعلة في القلوب من أفعالكم وأعمالكم

 
ة حيث مكث اثني عشر  جيبيّ النّ  يدخل الحديقة بهاء هللاى كان حضرة ن لصالة العصر حتّ وما أن أّذن المؤذّ  

عوه وداعهم األخير  بعد أفواج، وفازوا بلقائه وودّ  اابه أفواج  وهنالك أقبل عليه أصدقاؤه وأصح.  قبل مغادرة المدينة ايوم  
ين  الدّ  ئمة على ناصردمعت عينه، وأنحى بالالّ  اّلذي هيرالشّ  وكان من أبرزهم اآللوسي مفتي بغداد.  في حزن شديد

وهناك .  ين"الدّ  ذلين بل مخالدّ  وقال بصراحة: "وهللا ما هو ناصر ؛في الجائرالنّ  عن هذااألّول  شاه واعتبره المسؤول
لت برحيل  عجّ  اّلتي راتطوّ التّ  العبارات عن أسفه البالغ على عّبر بأرقّ  اّلذي زائر ممتاز آخر هو نامق باشا الوالي

 على هذا  بهاء هللاحضرة 
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 اكتابي   اأمر   بهاء هللاابط المنتدب لمرافقة حضرة الّض  مد له استعداده ألن يعاونه على قدر استطاعته وسلّ حو، وأكّ النّ 
ديد قال لحضرة الشّ  وبعد اعتذاره.  احترام وتقدير ون يأمرهم فيه بأن يلقوهم بكلّ يمّر بها المنفيّ  اّلتي ام األقاليمحكّ  لكلّ 

ر من فكان جوابه على اإللحاح المتكرّ .  ما تطلب وما عليك سوى أن تأمر"كّل  فيذند لتا: "نحن على استعدبهاء هللا
 د.دون تردّ  ضاء الحارّ الرّ أفة"، وهو طلب استقبله بالرّ فق و الرّ نا وعاملهم بأحّباءأكرم جانب الوالي: "** 

 
وفرحوا بنجاح مسعاهم،  بهاء هللان سعوا وجاهدوا للحصول على أمر بنفي حضرة اّلذي فال عجب أن نرى هؤالء 

قدير  ة على عميق اإلخالص والعطف والتّ الّ الدّ  واهد الكثيرةالشّ  حين رأوا بأعينهم تلك امرير   ايندمون على ما فعلوا ندم  
  رحيله المقترب إلى يوم مغادرته الحديقة  بهاء هللاأخذت تتوالى منذ أعلن حضرة  اّلتيفيع والوضيع، و الرّ من جانب 

لت العناية لقد تدخّ شار إلى هؤالء األعداء فقال: "**في تلك الحديقة أ عبد البهاءوفي خطاب كتبه حضرة .  ةجيبيّ النّ 
  دابير والخطط التّ  العام في بغداد على ى لقد ندم القنصل اإليرانيّ حتّ  ؛اوسرورهم غم   اجعل فرحهم ترح   ال  تدخّ  ّيةلهاإل

: كانوا من قبل يصّرون على رحيلك، غير  [بهاء هللاأي حضرة ]نامق باشا قال يوم رآه  بل إنّ .  رها المتآمرون دبّ  اّلتي
 لى بقائك".ع اإصرار   هم اليوم أشدّ أنّ 
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 اسعالتّ  الفصل
 

 ورحلته إلى اآلستانة بهاء للاإعالن رسالة حضرة 
 

  ، نضواالرّ أطلق عليها أتباعه فيما بعد لقب حديقة  اّلتي ة،جيبيّ النّ  الحديقة ىإل  بهاء هللا د وصول حضرة يحدّ  
 بهاء هللاكرى إعالن حضرة د ذيخلّ  اّلذي ه العيد، ذلك ألنّ اها وأعظمها شان  كلّ  ةالبهائيّ ما يعتبر أقدس األعياد  بداية

 بدأها بعد عودته من اّلتي طويرالتّ  عملّيةة لخم تكملة منطقيّ الّض  عتبر هذا اإلعالنرسالته ألصحابه ويمكن أن يُ 
 درنة. ة في أامه بصورة نهائيّ للعالم وحكّ  سالةالرّ مة إلعالن نفس عتبر مقدّ كما يمكن أن يُ ّية، ليمانالسّ 

 
بين ميالد  اإلهي   عن عشر سنوات، وفصلت فصال   دامت ما ال يقلّ  اّلتي "المهلة"بهذا العمل المهيب انتهت  

 اّلذي تر"السّ  وحّل "ميقات.  هور ألتباع حضرة البابوبين إعالن هذا الظّ  الچفي سياه  بهاء هللاظهور حضرة 
ور" كانت النّ  ف ألف حجاب من"أل انسبي   وبشاراته"، وانشقّ  هور اإللهيّ انهمرت عليه فيه، حسب شهادته، "آيات الظّ 

 اّلتي  "اسعون يوم  وانقضت "األلف والمائتان والتّ  ؛اإلبرة" من سمّ  من أنوار الوجه أقلّ  اف مجده ووهبت لإلنسانية "نور  لّ تغ
سبقت  اّلتي ة"ة سنة القمريّ ئة "رجسة الخراب"، وابتدأت "المامن سفره، باعتبارها مدّ  أصحاحدها دانيال في آخر حدّ 

ف يتألّ  اّلتي سع عشرة سنةالتّ  ، وتمتصحاحأخبر بها دانيال في نفس األ اّلتي (ايوم   1335هاية المباركة، )النّ  ةمباشر 
د  وأوشك حضرة عيسى المسيح العائ.  رها حضرة الباب بقلمه في البيان الفارسيسبق أن قدّ  اّلتيل، و منها "الواحد" األوّ 

ال تفنى، وظهرت بوضوح جامعة  اّلتي ةيادة العالميّ سّ جان ال لصو في مجد اآلب أن يستوي على عرشه ويقبض على 
قت بالحرف تحقّ  ا، وأخير  اعاطر   وم األسماء ثناء  ن أثنى عليهم كتاب قيّ اّلذي فينة الحمراء"السّ  صحابأسم األعظم "اال
 د نبوءةح الوا
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 الفائق. بهاء هللاضوان" مشهد إشراق مجد حضرة الرّ حضرة الباب فيما يختص " ب
 

ها سوف تهاجمه، ودون أن  أ هو نفسه بأنّ بّ نت اّلتي دائد الجسيمةالشّ  مظاهر بهاء هللاودون أن تخيف حضرة  
  اّلذي  اني الخطير المخيفالثّ  ذين زحموا خيامه مساء نفيهالّ  ائرينالزّ  ق سيل اشئة عن تدفّ النّ  مّرةتعيقه المقاطعات المست

قافة، اختار هذا المساء الخطير غير غة والثّ لّ ختلف في الجنس واليبعد به عن وطنه ومهد دينه إلى بالد أخرى ت
ى المحيط بشخصه، وليتولّ  رّ السّ  تار عنالسّ  ي، وليهتكحدّ التّ  عاء البالغعي مثل هذا االدّ اهر ليدّ المناسب في الظّ 

  ال يقلّ  ا جديد   ان  سلطا سع وتضمّ دائرة أعدائه سوف تتّ  تمام اإلدراك أنّ  اأ حضرة الباب بظهوره، مدرك  سلطان من تنبّ 
 ظام.النّ  عن الحاج ميرزا آقاسي وأمير اون عدوان  ين شاه، وتحوي وزراء جدد  ال يقلّ الدّ   عن ناصر او  تع
 

وبينما .  وشوق  ون بأملٍ ين هذا الحدث العظيم المقترب، فانتظره المنفيّ ومنذ زمن ران على مستعمرة المنفيّ  
ته يشعر أكثر فأكثر بتأثيرات قوّ  أصبح زعيم هذه الجامعة الفعليّ  اّلذي دة كان ال هوابمانين" تقترب كانت سنة "الثّ 
يه  عن قرب تولّ  اصريح   اا أخذ يعلن إعالن  وممّ .  ن سيكونون أتباعه في المستقبلاّلذي ج في نقلها إلىالمندفعة ويتدرّ 

، ايوم تقريب  كّل  كان يرقمها قلمه اّلتي ةبهيّ عاطرة اللين تلك المدائح ابابيّ ة لجامعة اللنيّ عوزعامته ال لهّيةمنزلته اإل
ة إلى  ة والعامّ في أحاديثه الخاّص  كان يوردها  اّلتي ويحاته وتلميحاتهلانهمرت طافحة باإلشارات، وت اّلتي  واأللواح 
غمرت   ّلتيا شوةسواء، والنّ  اء على حدّ رّ اء والّض رّ السّ  كان روحه يفيض بها في اّلتي اعة الموعودة، والغبطةالسّ  اقتراب

 الباس   ااج أخير  التّ  خاذهر الملحوظ في مسلكه، واتّ غيّ التّ  وذلك ،كارى بشواهد عظمته المشرقة ومجده البازغالسّ  يهمحبّ 
 أس يوم غادر بيته األعظم. للرّ 
 

  اّلتي  ّيامفي تلك األ بهاء هللاسيطر على قلوب أصحاب حضرة  اّلذي يصف اهتياج المشاعر الّنبيل كتب 
 كم مننه لرسالته فقال: "*سبقت إعال
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ل  يهم ما نزّ لل عليلة جمعهم ميرزا آقا جان في غرفته وأغلق من دونهم الباب وأشعل العديد من شموع الكافور ورتّ 
وح،  الرّ فيذهل هؤالء عن عالم الفناء، ويتيهون في عوالم .  كانت في حوزته اّلتي من المدائح والمناجاة واأللواح احديث  

  وال في رابعة الزّ  مس تقترب منالشّ  يل قد وّلى، وأنّ يكتشفوا فجأة أن اللّ حّتى وم راب والنّ عام والشّ الطّ  ويغفلون عن
 هار".النّ 
 

 نا، لألسف، ال نعرف عنها إالّ اريخي الفاتح لعهد جديد فإنّ التّ  لهذا اإلعالن ةحيحالّص  الظروف والمالبساتأّما  
رف؟ وكيف كانت طريقة إعالنه؟ وما في هذا الظّ  ال  فع بهاء هللاضرة نطق بها ح اّلتي الكلمات ما هو نّص  . القليل

ن امتازوا بشرف اإلنصات  اّلذي أحدثها؟ وما وقع ذلك على ميرزا يحيى، وعلى من كان من أولئك اّلتي  هي االستجابة
  على أنّ   .هل عليهم اختراق غياهبهالسّ  ه ليس منخو المستقبل أنّ هذا في غموض سوف يجد مؤرّ كّل  إليه؟ غرق 

ا نملك عن تلك  وايات المعتمدة القالئل ممّ الرّ حدى إ يعتبر  مة دلألجيال القا الّنبيل خهتركه مؤرّ  اّلذي  أالوصف المجزّ 
  اّلتي  يوم إلى الورودكّل  ون يعمدون فجر"كان البستانيّ قال الّنبيل:  .  ضاها في تلك الحديقةق  اّلتي دةلالخا ّياماأل

وكانت الكومة من االرتفاع بحيث لم .  ربعة فيقطفونها ويضعونها على أرض خيمته المباركةات الحديقة األبممرّ  تحفّ 
وكان  .  باحالّص  احب أن يرى صاحبه عبرها وهم جلوس في حضرته على شكل دائرة لتناول شايالّص  مكانإيكن في 
يهديها باسمه إلى حّتى صباح كّل  من ينصرف عن محضرهكّل  يه المباركتين إلىدبي ديقّدم هذه الورو  بهاء هللاحضرة 

ن أهر القمري تصادف في روايته فيقول: "وفي تاسع ليلة للشّ  الّنبيل ويستمرّ .  ينة"دأصدقائه من العرب والعجم في الم
ببعض  يته يخرج من خيمته، ويمرّ أر  ايل تقريب  وعند منتصف اللّ .  ن يسهرون حول خيمته المباركةاّلذي كنت من بين

كّل   وكان تغريد البالبل يتعالى من  .وأخذ يذرع طرقات الحديقة المزهرة المقمرة.  نام فيها أصحابه ياّلت األماكن
رقات الطّ  وبات يذرع.  إليه الّناس أقرب فلم يكن يسمعه بوضوح إالّ  بهاء هللاى على صوت حضرة الجهات بحيث غطّ 

 ها ذه البالبل! لقد بلغ من حبّ روا أمر هإلى أن وقف وسط طريق منها وقال: )تدبّ  اجيئة وذهاب  
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فكيف .  ى مطلع الفجر بأهازيجها تناجي محبوبها في شوق ولهفةمس حتّ الشّ  غروب ها ال تنام منأنّ الورود لهذه 
أسهر بجوار خيمته  ومكثت ثالث ليالٍ .  (محبوبهم وجماله الورديّ  هم مشتغلون بحبّ وم من يّدعون أنّ النّ  يستطيع

 ال  يوم مشغو كّل  وكنت أراه في.  يستلقي عليه وجدته يقظان اّلذي يوانما مررت بالدّ وكنت كلّ  . المباركة وأطوف حولها
فما شعرت في كلمة من كلماته  .  وار الوافدين من بغداد الزّ  طع منقى المساء في محادثة سيل ال ينباح حتّ الّص  من
 أثر من الحذر واالحتياط". بأيّ 

 
  لقد أثنى على هذه المناسبة .  هاء هللا يكشف لنا عنها بنفسهبفلندع حضرة اللة ذلك اإلعالن، دفيما يتعّلق ب 

فيه  اّلذي ها اليومزها في الكتاب األقدس بأنّ ها "العيد األعظم" و"سلطان األعياد" و"عيد هللا" وميّ ة ووصفها بأنّ اريخيّ التّ 
ت نسائم الغفران على  فيه "مرّ  اّلذي ها اليومنّ ة بأحه الخاّص اهارة" وأشار إليها في أحد ألو الطّ  "انغمست األشياء في بحر

دم إذ  فيها ظهر الفرح األعظم بما نطق لسان القِ  أّياموفي لوح آخر قال: "افرحوا يا أهل هللا بذكر .  األكوان" لهياك
الملك  سرار ذاك اليوم لينصعق من في أتاهلل لو نذكر   ...حمنالرّ ى باسم إلى مقام فيه تجلّ  اه  خرج من البيت متوجّ 

: "يا قلم  ال أيض  اوق.  نات"أخذ سكر خمر اآليات ُمْظِهَر البيّ  اإذ  .  من شاء هللا المقتدر العليم الحكيم والملكوت إالّ 
ن ر االبتهاج من أفق سماء اسمنا البّهاج بما تزيّ قد طلع نيّ .  حمن..الرّ ب عيد على قد أتى ربيع البيان بما تقرّ األ

رحيق الوصال   كّ فيه فُ  اّلذي إياك أن يمنعك شيء عن ذكر هذا اليوم.  ماء..السّ  طرك فاملكوت األسماء باسم ربّ 
هوت: طوبى لك يا ناسوت بما هذا يوم فيه يقول الالّ .  موات واألرضين..السّ  من في ا عدصبع القدرة والجالل و إب

وهذا محبوب  ؛تم من القاصدينهذا مظهر الكنز المخزون إن أن.  قل...  علت موطئ قدم هللا ومقّر عرشه العظيم..جُ 
  ليا ة العُ إلى الجنّ  الّناس ثم اهدِ .  ضوانالرّ حمن إلى الرّ ه ر اإلمكان بما توجّ : "قم بشّ ا وقال أيض  .  ما كان وما يكون"

أنامل  ات من أعلى الغرفات أن أبشروا يا أهل الجنان بما تدقّ ونادت فيها الحوريّ .  جعلها هللا عرض الجنان.. اّلتي
 ماء باسم األبهى، وأدارتالسّ  اقوس األعظم في قطبالنّ  دمالقِ 
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ك إلى وجه ربّ وّجه دع ذكر اإلنشاء، وت : "يا قلم! الكم" وقال أخير   ااشربوا هنيئ   بوا ثمّ أيادي العطاء كوثر البقاء تقرّ 
المقصود على ممالك ى ا نجد عرف يوم فيه تجلّ م ألنّ دك سلطان القِ اف ربّ لطّ أ م بطرازلن العامالك األسماء، ثم زيّ 

 نفسه المهيمنة على من في اإلبداع". لع بها إالّ ما اطّ  اّلتي افهلطأ هود بأسمائه الحسنى، وشموسالغيب والشّ 
 

هـ )الموافق  1279ابع عشر من ذي القعدة سنة الرّ ضوان ظهر اليوم الرّ من حديقة  بهاء هللاكان رحيل حضرة  
 اروعة وال تحريك   اشة ال تقلّ اضة الجيّ د هذا اليوم مناظر من الحماسة الفيّ ولقد شه.  م(1863ار الث من شهر أيّ للثّ 

وفي ذلك كتب شاهد عيان يقول: "في  .  للمشاعر عن تلك الحماسة يوم غادر بيته األعظم في بغداد، إن لم تفقها
وعجب األكابر .  وحكان الحبيب والغريب يبكي وين.  شور ويوم الحسابالنّ  هذه المناسبة رأينا بأعيننا فزع يوم

سان، وال يمكن للمشاهد أن يهرب من  كت المشاعر بصورة يعجز عن وصفها اللّ ن احتشدوا، وتحرّ اّلذي ؤساء الرّ و 
 عدواها". 

 
ؤه شراءه أحّباالالت، كان خير ما استطاع السّ  كميت اللون من أكرم ال  أصي ام  مطهّ  اجواد   بهاء هللاركب حضرة  

 وكتب.  مرحلة من رحلته إلى اآلستانةأّول  وانطلق في.  من المعجبين المشتعلين اكع  را اوخّلف وراءه حشد  .  له
 ما أكثر" ما أكثر اّلذين ركعوا للغبار اّلذي أثره جواده وقّبلوا سنابكه، و بعينه هذا المشهد الخالد قال:  شاهد اّلذي الّنبيل

ن كانوا هم اإلخالص بعينه فألقوا  اّلذي : "ما أكثرال  ائفر قالسّ  ن اندفعوا ليحتضنوا ركابه!" كما شهد أحد رفاقاّلذي
ي بالجواد المبارك يسير على هذه األجساد  ى لكأنّ بأنفسهم بين يدي الجواد مفّضلين الموت على مفارقة محبوبهم! حتّ 

مدينة ]بغداد[  نني من أن أغادر المكّ  اّلذي بقوله: "هو وحده ]أي هللا[ بهاء هللاوصّرح حضرة .  اهرة"الطّ  ذات القلوب
به   ت مظاهر اإلخالص والوالء والخضوع تحّف به طوال رحلته إلى أن استقرّ وظلّ .  ئيم"الجاحد اللّ  بجالل ال ينكره إالّ 
 بهاء هللاعربة حضرة  ءار ع بالجري و تطوّ  اّلذي ميرزا يحيى، الّنبيل ولقد سمع.  المقام في اآلستانة
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  تي لكان ذلك ولو أظهرت لهم شخصيّ  الّناس ل العزلة عند: " لو لم أفّض محمّ د يّ يوم وصوله إلى اآلستانة، يقول للسّ 
 ا". [ اليوم من نصيبي أيض  بهاء هللاناله ]يعني حضرة  اّلذي رفالشّ 

 
أيار سنة  9الفريجات، أولى مراحل سفره، في العشرين من ذي العقدة )الموافق  بهاء هللاغادر حضرة  
رت نفس مظاهر الوالء وعند مغادرته الفريجات تكرّ .  ابه غير أهل بيتهة وعشرون من أصحصحبه ستّ يم( 1863

 ال  ن من خمسين بغوكانت القافلة تتكوّ .  ضوانالرّ ظهرت نحوه أثناء رحيله عن بيته وعن حديقة  اّلتي واإلخالص
 الّنجاد يقها مجتازةت طر ت، فشقّ ربع مظالّ أزوج منها كّل  لوسبعة أزواج من الهوادج يظلّ  ؛وعشرة فرسان عليهم قائدهم

ت كذلك إلى أن  بة، وظلّ رقية الخالّ الشّ  ف فيما بينها مناظر األناضولتؤلّ  اّلتي والوهاد واألحراش والوديان والمراعي
يركب الجواد   بهاء هللاوكان حضرة   .أّيامعن مائة وعشرة  بلغت ميناء صامصون على البحر األسود في مّدة ال تقلّ 

وبفضل أمر نامق باشا .  على األقدام اون به سير  كان أصحابه يحفّ  اّلذي أخرى في هودجه ان  حياأا، ويستريح أحيان  
ون بها أثناء رحيلهم يمرّ  اّلتي يوخ والمفتون والقضاة ورجال الحكومة وأكابر األقاليمالشّ و  ام والمديرون كان الوالة والحكّ 

، وفي نصيبين أّيامي كركوك وأربيل والموصل حيث مكث ثالثة فف.  رحيب الحارّ بيع يستقبلونه بالتّ الرّ في أوائل  ال  شما
الوفود للقائه   تساكر خرجف يومين، وفي خربوط وسيواس وكثير غيرها من القرى والدّ حيث توقّ  ،وماردين وديار بكر

  ، عض المراحلله في ب اقام تكريم  كانت تُ  اّلتي الوالئمأّما  . كما كانت الوفود تخرج مسافة طويلة لوداعه.  قبل وصوله
كّل  ة تلو األخرى لتهيئةكانوا يظهرونه المرّ  اّلذي وق مونه بين يديه، والشّ ون يعّدونه ويقدّ كان القرويّ  اّلذي والطعام
روف  ونه به في كثير من الظّ كان أهل بغداد يخّص  اّلذي كريماكرة ذلك اإلجالل والتّ الذّ  احة فكانت تعيد إلىالرّ وسائل 

 .والمناسبات
 

 باح بمدينة ماردينالّص  في ذلك ا نمرّ عندما كنّ "فر قال: السّ  قروى رفي 
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وصحبنا الحاكم مع رجال الحكومة .  اب  يون طبولهم ترحن راياتهم ويدقّ و الحكومة وهم يرفع دمنا فرسان من جنو تقدّ 
 . لقدومنا ات انتظار  رقا الطّ  ساء واألطفال على أسطح المنازل، ووقفوا على جانبيجال والنّ الرّ وتزاحم .  القوم ةيّ وعلّ 

  وروى .  عنا الحاكم ومن معه مسافة ليست بالقصيرة خارج البلد"وشيّ  . هة وجالل متابعين رحلتناواخترقنا المدينة في أبّ 
  ا يسافر في هذا حد  أهم لم يشاهدوا طيلة عمرهم نّ أحلة على الرّ من القيناهم في هذه كّل  "أجمع : في تاريخه قال الّنبيل

بمثل   ال  ل، وال باذااجعين بين اآلستانة وبغداد بمثل هذه الح الرّ اهبين الذّ  من الحّكام والوالة ايوم   لم يخلُ  اّلذي ريقالطّ 
وعندما .  إنسان هذا القدر العظيم من الخير واإلحسان" لكلّ  امال وال واهب  الشّ  خاء ذات اليمين وذاتهذا الكرم والسّ 
يعرف بـ"لوح الهودج"،  اه، وهو يقترب من ثغر صامصون، رقم لوح  البحر األسود من هودج بهاء هللاشاهد حضرة 

ح لها من قبل في لوح "مالّ سجّ  اّلتي اإلنذارات بهاء هللاد حضرة وح أكّ وفي هذا اللّ .  استجابة اللتماس الميرزا آقا جان
 هللا" و"عذاب فتنة عظيم".  القدس"، وأّيدها بإشارات مثل "محكّ 

 
ة من بغداد إلى اآلستانة يصحبه عدد من الباشوات، وأبدوا له  شي الوالية الممتدّ تّ وفي صامصون زاره كبير مف 

أ حضرته من وصوله وكما تنبّ  أّيام وبعد سبعة   .غاية االحترام واإلجالل، فدعاهم حضرته إلى مائدته لتناول الغداء
للهجرة  1280سنة األّول  هر غّرة ربيعأخرى، في ظُ  أّياموبعد سفر ثالثة   .ةح القدس"، ركب سفينة تركيّ في لوح "مالّ 

وركب وأسرته عربتين   . م( نزل في ميناء اآلستانة هو ومن معه من رفاق المنفى1863آب سنة  16)الموافق 
ب بته الحكومة ليرحّ دانت اّلذي فه إلى دار شمسي بيك الموظّ وتوجّ .  تين كانتا في انتظاره على مرسى الميناءخاّص 

  هم انتقلوا بعد ذلك إلى بيت ويسي باشا القريب من مسجدلمسجد "خرقة شريف" إال أنّ  امجاور   وكان منزله.  بضيوفها
 أرحب وأوسع.  ال  وكان منز .  دلطان محمّ السّ 

 
 ة ومقرّ ة العثمانيّ اآلستانة عاصمة اإلمبراطوريّ  بهاء هللاببلوغ حضرة  
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لم"[ فيها "كرسّي الظّ  استقرّ  اّلتي بالبقعة بهاء هللاحضرة  ة اإلسالم" ويصفهايها المسلمون "قبّ ة ]ويكنّ الخالفة اإلسالميّ 
نعم، لقد ابتدأت فترة  .  ال  قد ابتدأ فعاألّول  البهائيّ أنكد فصل وأقساه بل أمجد فصل من القرن  يمكننا أن نقول إنّ 

ة وحيّ الرّ صارات عن الوصف، بأنبل االنت يجلّ  اّلذي لم يسبق لها مثيل، والحرمان اّلتي اختلطت فيها االمتحانات
واقتربت فيها أخطر سنوات عصر البطولة  .  وال الزّ  أن تبلغ سمت بهاء هللاوأكرمها، وأوشكت فيها شمس حضرة 

وم األسماء" ه الفريد في "قيّ مبّشر أ بها ن تنبّ أسبق  اّلتي رةامة المدمّ الهدّ  عملّيةوانطلقت فيها تلك ال.  المجيد من دورته
 ة.ر ن المبكّ يتّ السّ  منذ سنة

 
 اّلذي غم من الحبس المريرالرّ في إيران المظلمة بمدينة شيراز وب ابيّ بهور المنذ عشرين سنة كاملة ولد الظّ  

وفي مزرعة  .  سه إال أن حضرة الباب أعلن دعاويه الجبارة أمام مجتمع ممتاز في تبريز عاصمة آذربيجانعاناه مؤسّ 
 على نحو غيبيّ  امفاجئ   اهور ثمر  سنوات أثمر هذا الظّ  عوبعد تس.  بدأها اّلتي ورةالدّ  بدشت افتتح بجرأة حماة أمره

بصورة  ،لتة تعطّ ليمانيّ السّ  من بهاء هللاوبعودة حضرة .  في طهران الچعجيب سريع في ليل اليأس والعذاب بسياه 
تسارعت بصورة مخيفة  ياّلتين ومصائره و الدّ  كانت قد انطلقت تنخر في مقادير اّلتي خريبدمير والتّ التّ  عملّيةبارعة، 

  ذلك أرسى للجامعة  دوأثناء إقامته في بغداد بع.  أثناء اعتكافه في كردستان، ليس هذا فحسب بل وتحّول مجراها
ة نفيه إلى اآلستانة، ضوان، عشيّ الرّ في حديقة  اوأخير  .  ة على أساس متينة والعقيديّ ة واألدبيّ قيّ لاشئة قواعدها الخ النّ 

ة بإعالن رسالته وظهور ما سوف يصبح نواة لجامعة الغيبيّ  لهّيةقّدرتها العناية اإل اّلتي  ت العشرنواالسّ  انتهت مهلة
ين في العالم ليأتي  الدّ  نيا ورجالالدّ  سالة نفسها في مدينة أدرنة لزعماءالرّ أن تعلن هذه  إالّ  ولم يبقَ  ّية. دينّية عالم

بفضل صياغة   عّكاءين األساسية في سجن الدّ  أشمل مبادئنين وكّر األعوام، كشف أوسع و السّ  بعدها، على مرّ 
برم  أ اّلذي  وهو الميثاق . سيس الميثاق بعد صعوده مباشرةأين، ثم بفضل تالدّ  رة للمحافظة على رائع المقدّ األحكام والشّ 

 اته على ثم بفضل توسيع نطاق مناشطة وفعاليّ .  لحماية وحدة أمره واستمرار نفوذه
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كوين التّ  في عصر ثم بفضل قيام نظامه اإلداريّ  مركز العهد والميثاق، عبد البهاءبقيادة حضرة يب  عجميّ لنطاق عا
 .   هبي المجيد القادمالذّ  هر اعي بين يدي عصالسّ  ين، ذلك العصر البشيرالدّ  لهذا

 
هذا اإلعالن،   ان وك.  دةالشّ  ين يعاني فيه أزمة من األزمات البالغة الدّ  في وقت كان اريخيّ التّ  هذا اإلعالن  تمّ  

ة  ن تقع على كواهلهم المسؤوليّ اّلذي واإلسالمي مسيحيّ ين الالدّ  إلى ملوك األرض وإلى أقطاب رجال  اه  في جوهره، موجّ 
 قوامهم وأتباعهم بما لهم من نفوذ عظيم وسلطان كبير عليهم.أمنها لتوحيد مصير  ال مفرّ  اّلتي الخطيرة

 
ن هذا اإلعالن قد بدأت في اآلستانة بخطاب ]ال نملك نصه مع األسف[ المرحلة األولى م ويمكن القول بأنّ  

ة ة القويّ ب نفسه خليفة رسول هللا والحاكم المطلق لإلمبراطوريّ لقّ  اّلذي لطان عبد العزيزالسّ  إلى بهاء هللاهه حضرة وجّ 
من  أّول  كانكما  ، ملوك األرض اإللهي من بين داءالنّ  ىمن تلقّ أّول  وكان هذا العاهل المقتدر.  المترامية األطراف

لطان عمد إلى  السّ  اب أنّ طخال وكانت مناسبة إرسال هذا.  رق الشّ  العادل من بين ملوك ى القصاص اإللهيّ تلقّ 
ين إلى عاصمة ملكه سوى أربعة أشهر، يقضي بنفيهم في على قدوم المنفيّ  إصدار فرمان، فجأة وبال مبّرر، ولم يمضِ 

 ه.روف المذّلة، إلى أدرنة الواقعة في أقاصي إمبراطوريتّ لظّ أاقسى تاء القارس وفي الشّ  طسو 
 

لطان ورأي وزيريه عالي باشا  السّ  استقر عليه رأي اّلذي نيعالشّ  بب في إصدار هذا الفرمان الحاسمالسّ  ويرجع 
وقد وصفه  .  عاليولة، ميرزا حسين خان سفير إيران لدى الباب الالدّ  لى دسائس مشيرإ –كبير  إلى حدّ  –وفؤاد باشا 

.  أصبح زعيمه المطلق المعترف به اّلذي فرصة ليؤذيه، ويؤذي دينهأّول  نه تحيّ بـ"المفتري" ألنّ  بهاء هللاحضرة 
حضرة  ة ضدّ ركيّ التّ  لطاتالسّ  والوقيعة وإثارة عداوة ّس الدّ  انت الحكومة اإليرانية تدفع سفيرها إلى مواصلة سياسةكو 

نهم، أعن الجري على عادة ضيوف الحكومة مهما عظم ش بهاء هللاهذا إعراض حضرة  عه علىوقد شجّ  . بهاء هللا
 در األعظموهي زيارة شيخ اإلسالم والّص 
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زيارة بعض  ه امتنع عن ردّ بذلك بل إنّ  بهاء هللاحضرة  ولم يكتفِ .  لى العاصمةإووزير الخارجية بعد وصولهم 
فير عن االستمرار السّ  ولم يمنع هذا.  ابق لدى بالط شاه إيرانالسّ  ركيّ التّ  الوزراء، وزيارة كمال باشا وزيارة المبعوث

ين مستقيم مسلك األمراء اإليرانيّ  ذان يناقضان على خطّ واستقالله اللّ  بهاء هللاوالوقيعة استقامة حضرة  ّس الدّ  في
  أخذ .  وعطايا" لدى وصولهمباب ما يتاح لهم من هبات كّل  يأنفون من أن "يستجدوا لدى الن كانوا اّلذي المرتزقة

واستعان في دسائسه بالحاج  .  لهازيارة ممثّ  ة، وردّ فارة اإليرانيّ السّ  هاب إلىالذّ  عن بهاء هللافير ينتقد امتناع حضرة السّ 
نفوذه  لوبفض.  ةحّ الّص  قة ال أصل لها منج عنه شائعات ملفّ فا المتواطئ معه، وأمره بأن يروّ الّص  ميرزا حسن

خص  الشّ  بصورة بهاء هللار حضرة ين واألكابر ورجال الحكومة أفلح أن يصوّ الدّ  ة برجالته الخاّص صاالاتّ سمي و الرّ 
طة قائمة، ويزيد بصراحته لسكّل  ة نحودابير العدوانيّ التّ  قانون، ويضمركّل  يعتبر نفسه فوق  اّلذي ر المتعجرفالمتكبّ 

سائس  الدّ  هذه انهمك في دّس  اّلذي فير لم يكن هو وحدهالسّ  على أنّ .  ةة الخالف بينه وبين الحكومة اإليرانيّ من هوّ 
  هم "فساد لكلّ ين و"حكموا" عليهم بأنّ هوا سمعة" المنفيّ ، "شوّ عبد البهاءالكثيرين، كما يقول حضرة  بل إنّ .  الممقوتة
 قصاص".عقاب و كّل  ون هم "يستحقّ بلد" وأنّ كّل  هم "وبال على"ناقضون للعهود والمواثيق"، وأنّ  "،األرض

 
وهو فرمان  .  هادر ضدّ الّص  بالفرمان ا!، بأن يحيط األسير علم  در األعظم المحترم، وال أقلّ الّص  ف صهروكلّ  

  هاية أوخم العواقب علىالنّ  خصمهما المشترك، وكان له في  ة ضدّ ة واإليرانيّ ركيّ التّ  أوضحت طبيعته تعاون الحكومتين
وآقاي   عبد البهاءسول، وانتدب حضرة الرّ أن يأذن لهذا  بهاء هللا ضرة ورفض ح.  لطة والخالفة وعلى آل قاجار السّ 

 أّيامه سوف يعود بعد ثالثة افهة، وأخبرهما بأنّ التّ  ة وتصريحاتهبيانيّ الّص  بداء مالحظاتهإسول بالرّ فاكتفى .  كليم للقائه
 ف بإبالغه. لّ كُ  اّلذي ى الجواب على الفرمانليتلقّ 

 
 هجة وفي صبيحةشديد اللّ  الوح   بهاء هللانزل حضرة أوفي ذلك اليوم  
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.   ه نزل من عند هللانّ إمه إلى عالي باشا، وأن يقول له فه أن يسلّ الي دفعه بغالف مختوم إلى شمسي بيك، وكلّ التّ  اليوم
ى در األعظم ما كاد يتصّفحه حتّ الّص  أنّ  وفيما بعد قال شمسي بيك آلقاي كليم: "لم أكن أعرف فحوى الكتاب إالّ 

وساءت .  ي به ملك الملوك يصدر أوامره إلى أصغر والته ويرشده إلى المسلك القويم(: )كأنّ حب وجهه وامتقع قائال  ش
بعد  وح بقوله: "**ق على تأثير ذلك اللّ علّ  بهاء هللاحضرة  ا يروى أنّ وممّ .  ني فضلت االنسحاب"حاله إلى درجة أنّ 

ما عملوا قبل وقوفهم على  أّما نا و مارسوها ضدّ  اّلتي رير األعماله يمكن تبلطان على مضمونه فإنّ السّ  وقوف وكالء
 مبّرر".  مضمونه فليس له أيّ 

 
لطان  السّ  ، وكانت كلماته األولى الموجهة إلىالّنبيل وصف  حوظة، على حدّ لبصورة م وح طويال  كان ذلك اللّ  

 ،نفسهمألى الوزراء إهة على فقرات موجّ وح واشتمل اللّ  . ة اقتدارهمد بوزرائه وتفضح عدم نضجهم وقلّ نفسه، تندّ 
  اّلتي  روةثّ لنيا ومتاعها، وجريهم المحتوم وراء المال واالدّ  فهم على تباهيهم وتفاخرهم بزخارفاهم فيها بجرأة، ويعنّ يتحدّ 

 اها.ى يسلبهم إيّ هر قرار حتّ للدّ  لن يقرّ 
 

  مع الحاج ميرزا حسن  بهاء هللا سل حضرة في مباشرة، أر النّ  حدث بعد توقيع فرمان اّلذي حيل،الرّ وفي مساء  
ماذا استفدت أنت وأمثالك من قتلكم فير اإليراني: "**أثناء جلستهما األخيرة الخالدة يقول للسّ  ،كرالذّ  ابقالسّ  فاالّص 

كم الباليا على رؤوسهم، حين زاد عددهم مائة ضعف ووجدتم أنفسكم في حيرة عام وصبّ كّل  الكثير من المضطهدين
أال فاعلم هذا  .  ا تكيدون تعالى أمره تعالى عمّ .  رون رؤوسكم من هذه الفكرة الخبيثة..م ال تدرون كيف تحرّ من أمرك

.  لهّيةار اإلالنّ  من يحمل هذا االسم لما خمدت هذهكّل  حكومات األرض وقضت علّي وعلىكّل  حدتعلم اليقين لو اتّ 
 وما من شيء يصيبنا من بعد إالّ .  وطين.. لق من ماءٍ ما خُ  كلّ  ملوك األرض، ال بلكّل  أمره ليحيط عندئذٍ  بل إنّ 

 النهم".ذلنصرتنا وخ اكان سبب  
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وأهل بيته وأصحابه، يركب  بهاء هللاتين من قبل خرج حضرة ن نفوا مرّ اّلذي للفرمان الحاسم بنفي هؤالء اوتنفيذ   
.  اط من األتراكيران، وفي صحبتهم ضبّ الثّ  هاواب، ومتاعهم مكّوم على عربات تجرّ الدّ  بعضهم العربات، ويركب غيرهم
وبدأوا رحلة  .  ن خلفوهم وراءهماّلذي بين بكاء ونحيب األصدقاءاألّول  شهر كانون  أّيامخرجوا في صباح يوم بارد من 

 اّلتيبالمدينة " بهاء هللاياح إلى مدينة وصفها حضرة الرّ اخترقوا فيها فيافي قاحلة تسفى عليها  ادامت اثني عشر يوم  
: "وأخرجونا عنها ]أي عن اآلستانة[ ال  ووصفها في سورة الملوك قائ.  ن هم عصوا أمرك"اّلذي لن يدخل فيها أحد إال

ذين هم كانوا معي من كسوة لتقيهم عن "ولم يكن ألهلي وللّ : وأضاف قوله "ة في األرضلن تقاس به ذلّ  اّلتي ةبذلّ 
 وقال.  ذي بصر بصير"كّل  خر: "بكت علينا عيون أعدائنا ومن ورائهموقال في موضع آ.  مهرير"الزّ  البرد في هذا

 :خ يقولويمضي هذا المؤرّ .  سليم يبكي له القلم ويخجل القرطاس"ضى والتّ الرّ لوه بتحمّ  اوهو يبكي: "كان نفي   الّنبيل
ا وإيران هلك الحيوان تحت وفي بعض مناطق تركيّ .  ال  بصورة لم يعهد لها المعّمرون مثي ا نة قارس  السّ  "كان شتاء هذه

هر ما ال النّ  دعديدة، وهي ظاهرة لم يسبق لها مثيل، على حين تجمّ ا أّيام  دت أعالي نهر الفرات طبقات الجليد وتجمّ 
علينا ا م  اين إلى أدرنة: "للحصول على الماء من الينابيع كان لز وقال أحد المنفيّ .  في ديار بكر" ايقل عن أربعين يوم  

 لوج في تلك الينابيع".الثّ  ى تذوبعظيمة في الهواء ونتركها ملتهبة لمدة ساعتين حتّ  ار  أن نشعل نا
 

فوا فترات وتوقّ .  ال  ون المتعبون وسط األمطار واألعاصير، وفي بعض األحيان كانوا يسافرون ليسافر المنفيّ  
هـ  1280ة رجب سنة غوا أدرنة غرّ بل يسكي ثمّ إكمـچـة وَسْلَورى وبركاس وباب چكمـچـة وبويوك چك چقصيرة في كو 

مر في خان العرب وهو خان ذو طابقين يقع ألاأّول  ونزلوا.  م(1863سنة األّول  ن اني عشر من كانو )الموافق للثّ 
 ة المراديّ  يقع في حيّ  هل بيته منزل صيفيّ أ و  بهاء هللاص لحضرة ّص خُ  أّياموبعد ثالثة .  ت آقابجوار منزل عزّ 
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ة  هم بعد ستّ أنّ  إالّ .  وبعد أسبوع انتقلوا إلى منزل آخر يقع بجوار المسجد في نفس الحيّ .  ةالمولويّ ة كيّ التّ  بالقرب من
 لطان سليم. السّ  مالي من مسجدالشّ  بـ"بيت أمر هللا" يقع على الجانب فتحّولوا إلى منزل أوسع يعر  اأشهر تقريب  

 
تار اآلن عن فترة أجمع  السّ  ويرتفع.  بهاء هللا ة من أروع قصص والية حضرةلقّص األّول  وهكذا ينتهي المشهد 

، وهي فترة تسبق أمجد مراحل تلك الوالية، اوأكثرها اضطراب  األّول  البهائيّ أي على اعتبارها أحرج فترة في القرن الرّ 
 امه.ونعني بها إعالن رسالته إلى العالم وحكّ 
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 الفصل العاشر
 

 في أدرنة  بهاء للاعصيان ميرزا يحيى وإعالن رسالة حضرة 

 

ى داهمته أزمة على أعظم جانب الحقة حتّ تربات المالّض  يتمالك نفسه من بعد اين ذو العشرين ربيع  الدّ  ما كاد 
ب الفاجع،  باى استشهاد حضرة الوهي أزمة ال يمكن أن يماثلها شيء ال حتّ .  من القسوة والخطورة فزعزعته من جذوره

المذّل من وطنه،   بهاء هللاة، وال نفي حضرة مويّ الدّ  ما جّرته في اعقابها من المذابح نيعة و الشّ  اهالشّ  وال محاولة اغتيال
ه نعم ال شيء من هذا كلّ .  ربات من تدميرالّض  ة ما بلغت نتائج هذهى اعتكافه سنتين في كردستان لشدّ بل وال حتّ 

دها بانشقاق اهضة من جديد، وهدّ النّ  ط على هذه الجامعةتسلّ  اّلذي اخلي الخطيرالدّ  االضطراب ايماثل أو يضارع هذ
قيق، الشّ  غير بهاء هللاسلكه ميرزا يحيى، أخو حضرة  اّلذي لوك البربري السّ  ذلك ألنّ .  ال يمكن تداركه أو تالفيه

جّر في أعقابه فترة طبعت آثارها العميقة الغائرة في  ،ينبابيّ ح لخالفة حضرة الباب والمعروف بزعيم جماعة الوالمرشّ 
يفوق في لؤمه وشؤمه عداوة أبي جهل نسيب  القد سلك مسلك  .  عن نصف قرن  ة ال تقلّ ين وأحواله مدّ الدّ  رمقادي

د المسيح،  يّ السّ  د رسول هللا، ويزيد في عاره وشناره على خيانة يهوذا اإلسخريوطي ألستاذه ومعلمهحضرة محمّ 
وتزداد   لى خبثه ما فعه ولد من أوالد نوح، بره ومكره مسلك أبناء يعقوب من أخيهم يوسف، ويتعدّ دى في غويتخطّ 

 ّيامديدة "باألالشّ  تلك األزمة بهاء هللاولقد وصف حضرة .  شناعته على شناعة ما ارتكبه قابيل ضد أخيه هابيل
  النيا ورجالدّ  ون من رجالاألعداء الخارجيّ أّما .  الفصل األكبر"فيها "ستر حجب الكبرياء" ووقع "*انشق  اّلتي داد"الشّ 
 ين فقد الدّ 
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  اّلتي  ة لبلوغ غاياتهم، وأثارت لديهم الهزء والسخريةأظهروا امتنانهم لهذه األزمة وقويت بها نفوسهم، وجعلوا منها مطيّ 
ديد  الشّ  األذى تبتهم كما أنها ألحقرتهم األزمة وعذّ وأنصاره فقد حيّ  بهاء هللاحضرة أصدقاء أّما .  اال يكتمون منها شيئ  

األولى إلقامة حضرة   ّيامه األزمة تغلي منذ األذوكانت مراحل ه.  في نظر المعجبين به من أهل الغربين الدّ  بهيبة
نفخت الحياة من جديد في الجامعة المتهالكة تحت زعامته المستورة  اّلتي ةقأن القوى الخالّ  إالّ .  ببغداد بهاء هللا

سبقت إعالنه لرسالته   اّلتي نواتالسّ  تها فيشدّ  كلّ ثم عادت فانفجرت آخر األمر ب.  تهكبحت جماحها بصورة مؤقّ 
بصورة ال تخطئها العين،  اال يسبر له غور، وأشعلت رأسه شيب   اعميق   احزن   بهاء هللافجّرت على حضرة .  مباشرة

  اّلتي  صلة سائس والمكائد والخطط المتّ الدّ  لها إلى آخرهارتها من أوّ ولقذ دبّ .  اها في حياتههت إليه أعنف ضربة تلقّ ووجّ 
له وأصّر على مصاحبته إلى اآلستانة   بهاء هللاتجاهل نصيحة حضرة  اّلذي ميد الموسوس الجهنّ يد محمّ السّ  حاكها

 وأدرنة، وأخذ يضاعف جهوده في يقظة وانتباه شديدين ليصل باألزمة إلى ذروتها القصوى. 
 

غير  اة، أن يعتكف في منزله اعتكاف  مانيّ ليالسّ  من بهاء هللاد، منذ رجوع حضرة اميرزا يحيى فقد اعتأّما  
في  ّكر ابصرة متنلبل لقد فّر إلى ا.  ة أو البصرةمت األمور، إلى األماكن اآلمنة كالحلّ ف، أو أن ينسحب، إذا تأزّ مشرّ 
ه قال في إحدى  ه روي عنه أنّ فه وهلعه أنّ و بل لقد بلغ من خ.  من بغداد، واشتغل بتجارة األحذية يهوديّ  زيّ 

إلى   بهاء هللافلما بلغه خبر اقتراب ركب حضرة .  ه رآني أو سمع صوتي فهو كافر!"سبات: "من اّدعى أنّ المنا
قطر   ر في الفرار إلى الحبشة أو الهند أو إلى أيّ األمر في بستان الهويدر القريب من بغداد، وفكّ أّول  اآلستانة اختبأ

وهو أن يسافر إلى إيران لكي ينشر آثار حضرة الباب،   ،بهاء هللاولما رفض أن يعمل بما نصحه به حضرة .  آخر
د كاظم إلى سراي الحكومة لكي يحصل له على جواز سفر باسم ميرزا علي  ى الحاج محمّ يشبهه يسمّ  ال  أرسل رج

 يسمى زاهر إلى الموصل حيث عربيّ  بابيّ مع  افيها آثار حضرة الباب وسافر متنّكر   اغادر بغداد تارك   الكرمانشاهي ثمّ 
 ن كانوا في طريقهم إلى اآلستانة.اّلذي ينحق بجماعة المنفيّ الت
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.   ر عليه أو احتمالهستّ التّ  اقض األكبر لميثاق حضرة الباب يرتكب من األعمال ما ال يمكنالنّ  فع هذادان 
رأي العين وكان يرى في هذه األثناء .  عامةه الجارف للزّ ديد وحبّ الشّ  فعه إلى ارتكاب هذه األعمال حرصةدوكان ي

العلم بما   وكان يعلم حقّ .  وإجاللهم له بصورة مذهلة تذوب لها نفسه حسرات بهاء هللا ين بحضرة ق المنفيّ زيادة تعلّ 
.   ة القوم فيها فيفقد صوابه يّ وبعلّ  ته بحكام أدرنةاّتصاالفي  بلغته شهرة أخيه في بغداد وفي أثناء رحلته إلى اآلستانة، ثمّ 

لطات في العاصمة  السّ  ع تجاهرفّ جاعة والهيبة واالستقالل والتّ الشّ  عفة على ما أبداه ذلك األخ من واهد المتضاالشّ أّما 
  ا عن إنزالها تملؤه غيظ   ورة الجديدة ال يكفّ الدّ  سلتي كان مؤسّ ا كما كانت األلواح العديدة .  فكانت تثير حفيظته

عامة ه وتستنفره للزّ ، من آراء هوجاء تستفزّ ةالبهائيّ ورة الدّ  دّجالد د محمّ يّ السّ  ده بهفأذن لنفسه أن تنخدع بما يزوّ .  اوكمد  
وأبى أن  .  ةبابيّ ورة الالدّ  الد شاه لنفسه أن تنخدع بآراء الحاج ميرزا آقاسي دجّ سمح بها محمّ  اّلتي ريقةالطّ  بنفس

ونسي ما بذله  .  فسالنّ  بطي الحكمة واالعتدال وضين يكتبون به إليه من وجوب توخّ بابيّ يستمع إلى ما كان أقطاب ال
وكان  .  فشاهد شبابه ورجولته عام ايكبره بثالثة عشر  اّلذي  من نصح، وما حباه به من عطف وهو بهاء هللاله حضرة 
ما  اكثير   اّلذي عن العيوب، األخ نوب وتغّض الذّ  تغمض عن اّلتي فيقالشّ  ه عين األخمادي في غيّ التّ  يدفعه إلى 

 ائمه العديدة ونزواته الكثيرة.ر على ج   سحب ذيل العفو والغفران
 

.   ال يرجى له صالح اة والدناءة والجشع والغدر، إفساد  د، رمز الخسّ د محمّ يّ ائم بالسّ الدّ  هاّتصال نعم، أفسده  
ين بمخاٍز ال  الدّ  خ تاريخة، يلطّ ليمانيّ السّ  ى بعد عودته منعن بغداد، بل وحتّ  بهاء هللافأخذ في أثناء غياب حضرة 

اضافها إلى صيغة األذان   اّلتي خرى وزيادته الملحدةأة بعد فمن ذلك تحريفه آلثار حضرة الباب مرّ .  محىأن تُ  يمكن
، وإدخاله في تلك اآلثار إلشارات إلى خالفة عّين فيها نفسه اواحد   احيث جعل من نفسه ومن هللا سبحانه وتعالى شيئ  

 ته حين بلغه نبأدرو وأوالده من بعده ورثة  لحضرة الباب، وتذبذبه وب
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مره أت في تجلّ  اّلتي تهه كان من تلك المرايا، وخسّ هم رغم أنّ ة كلّ بابيّ ورة الالدّ  استشهاد مواله الفاجع، وأمره بقتل مرايا
عن بغداد حين امر   بهاء هللاارتكبها أثناء غياب حضرة  اّلتي نعاءالشّ  كان يخشاه ويحسده، وجريمته اّلذي انيّ الدّ  بقتل

هذا مساسه المخزي بشرف حضرة الباب نفسه في  كّل  وأخزى من .  حضرة الباب ل ميرزا علي أكبر ابن عمّ باغتيا
أن تنفضح   ،الّنبيل م على تلك األفعال، كما يشهد آقاي كليم ويروي وكان من المحتّ .  ة نفسهاغضون تلك المدّ 

 الك. بأعمال وأفاعيل أوردته موارد اله اولؤم   اوتنكشف تحت ضوء أكثر شؤم  
 

ى يستعيد زعامته وأصحابه حتّ  بهاء هللافي خطط يائسة ترمي إلى تسميم حضرة  امحموم   ار تفكير  فقد بدأ يفكّ  
  أخاه غير  ا كان يعرف أنّ ولمّ .  من وصولهم إلى أدرنة افكير المحموم بعد سنة تقريب  التّ  كه هذاوقد تملّ .  المتالشية

.   موم ن له تأثير بعض األعشاب والسّ ى يبيّ فقد أخذ ينتحل المزاعم حتّ   هاّص قيق، آقاي كليم، خبير بالعقاقير وخواالشّ 
اي الشّ  وذات يوم نجح في أن يسّمه بأن لّوث فنجان.  إلى منزله على مضض بهاء هللافي دعوة حضرة  ثم أخذ يلحّ 

حة وحرارة شديدة،  م مبرّ صحبته آال ا شديد   اة ال تقل عن شهر مرض  مدّ  بهاء هللاة اصطنعها، فمرض حضرة ة سامّ بمادّ 
الخطورة استدعي   ا بلغ المرض حدّ ولمّ .  ت ترتعش طوال ما بقي من حياتهظلّ  بهاء هللايد حضرة  ونتج عنه أنّ 

 اديد وأدرك خطورة مرضه اعتبر حالته ميؤوس  الشّ  بيب شحوب لونهالطّ  ا رأىيدعى شيشمان، فلمّ  لفحصه طبيب أجنبيّ 
وقبل  . لزم شيشمان الفراش ومات أّياموبعد .  دواء ن محضره دون أن يوصي بأيّ منها، وركع عند قدميه وانسحب م

أرسله   اّلذي شيشمان فقد ذكر لميرزا آقا جانأّما .  بيب شيشمان قد افتداه بحياتهالطّ  أنّ  بهاء هللاموته أخبر حضرة 
يثق به  اهم بعد موته أن يستدعوا طبيب  ه ينبغي لهللا قد استجاب لدعائه، وأنّ  لالستفسار عن صحته أنّ  بهاء هللاحضرة 

 كتور جوبان، إذا لزم األمر.الدّ  ىيسمّ 
 

 عن تفاصيل اهجرت ميرزا يحيى زمن    اّلتي وجاتالزّ  ولقد كشفت إحدى 
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وكان من  .  وأصحابه يشربون منها بهاء هللاكان أهل حضرة  اّلتي م البئرميرزا يحيى سمّ  تلك الفعلة فشهدت بأنّ 
ين، المنفيّ  حّباءوبحذر شديد ألحد األ اه باح تدريج  بل إنّ .  ين أعراض غريبةهرت على جماعة المنفيّ نتيجة ذلك أن ظ
ن الحاّلق فرصة مواتية ، برغبته في أن يتحيّ اقّربه إليه وأكرمه كثير   اّلذي د علي سلماني )الحالق(وهو األستاذ محمّ 

بيل وهو في  ة للنّ وقد روى آقاي كليم هذه القّص .  ام ي الحمّ ق على خدمته فأثناء قيام الحالّ  بهاء هللاليغتال حضرة 
ة في قتل ميرزا يحيى على برغبة قويّ  ه أحّس ى أنّ د علي عند وقوفه على هذا االقتراح حتّ أدرنة فقال: "ثار األستاذ محمّ 

ه يخرج من من رآ أّول  ني كنتوقد تصادف أنّ .  لما توانى عن ذلك بهاء هللاالفور، ولوال خوفه من غضب حضرة 
غم من أن  الرّ وب.  ته"م مهمّ ام ليتمّ وبعد مجهود كبير نجحت في أن أغريه بالعودة إلى الحمّ .  ام وهو يبكي..الحمّ 

، وبذلك أوقع  رّ السّ  ه عجز عن أن يستعيد هدوءه فأفشى أنّ  يبوح ألحد بذلك األمر إالّ  بأالّ ق أمر الحال بهاء هللاحضرة 
بيئة صدره ]يعني ميرزا يحيى[ خعندما كشف هللا عن "**  :قال حضرة بهاء هللا وفي ذلك.  الجامعة في رعب شديد

 د علي الحالق[".ونسبها إلى ذلك الخادم ]يعني محمّ  ةيّ النّ  تنّصل من هذه
 

وكتابة في ألواحه العديدة  اعن مكنونات مطالبه ودعاويه شفاه   اأخذ يكشف أخير   اّلذي واآلن آن األوان لذلك 
وعلى هذا أمر آقا جان أن يحمل لميرزا  . ن قد رّشحه حضرة الباب لخالفته على طبيعة رسالتهأن يوقف من كا

بس وال الغموض، وأن يقرأها عليه  عاوي بما ال يقبل اللّ د تلك المطالب والدّ تؤيّ  اّلتي ، و اازلة حديث  النّ  يحيى "سورة األمر"
 إالّ .  ر في اإلجابة، فقبلليفكّ  اواحد   اميرزا يحيى يوم   فاستمهله.  اصريح   اقاطع   ابصوت عال، وأن يطلب منه جواب  

صبح فيها مهبط أ اّلتي  قيقة اعة والدّ السّ  يعّين فيه ا مضاد   اجادت بها قريحته كانت إعالن   اّلتي  اإلجابة الوحيدة أنّ 
 رق والغرب له بال قيد وال شرط. الشّ  م خضوع أهل األرض في قائم بذاته يحتّ  ظهور مستقلّ 

 
 هذه خيانته وهذا غدره زعمه خصمٌ  اّلذي عم المسرفالزّ  اكان هذ 
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وميرزا يحيى، وهو  بهاء هللاالبائن بين حضرة  هائيّ النّ  بالفراق اار، نذير  هور الجبّ ، حامل هذا الظّ بهاء هللالرسول حضرة 
 إلى منزل رضا بيك )في مع أهل بيته بهاء هللافانسحب حضرة .  البهائيّ اريخ التّ  فراق يشير إلى فترة من أظلم فترات

استئجار هذا المنزل بناء على أمره، ورغبة في أن يخمد نار   هـ( وقد تمّ 1282اني والعشرين من شوال سنة الثّ 
ة الكاملة في االنحياز إليه أو إليهم  يّ ين الحرّ جماعة المنفيّ  فرد من جة في صدور أعدائه، وأن يتيح لكلّ البغضاء المتأجّ 

ف آقاي وكلّ .  بما ذلك أصحابه وبطانته اأو غريب   اشهرين كاملين يرفض أن يخالط قريب   وظلّ .  دون ضغط وال إكراه 
م إليه  ثاث ورياش وفراش وملبس وآنية، وأن يرسل بنصفها إلى ميرزا يحيى، وأن يسلّ أما في بيته من كّل  كليم أن يقسم

يؤّكد  فه أن كما كلّ .  لباب وخواتمه ومخطوطاتهفي طلبها من مثل أختام حضرة ا كان يلحّ  اّلتي  بعض اآلثار المباركة
عن ذلك   ال  وفض.  ين وعائالتهمرصدته الحكومة إلعاشة المنفيّ  اّلذي ى نصيبه الكامل من المال ه سوف يتلقّ له أنّ 

وق، وأن  السّ  ة منأوصى آقاي كليم بأن يأمر من يقع اختيار ميرزا يحيى عليه من األصحاب بشراء حاجياته اليوميّ 
 ما يرد باسمه من إيران. كّل  م من بعد ذلكه سوف يتسلّ له بأنّ  يؤّكد

 
على احتجاب  افقد ناح األصحاب جميع  .  بيل: "شهد ذلك اليوم الفزع األكبرويروى أن آقاي كليم قال للنّ  

.  والمرجامتازت بالهرج  ّيام"تلك األ ة كتبها أحد هؤالء األصحاب أنّ يّ وجاء في شهادة خطّ .  الجمال المبارك عنهم"
 وام من نعمة محضره".الدّ   فقد غلبتنا الحيرة واعترانا الخوف العظيم من أن نحرم على

 
 اّلتي عايات الوشاياتالسّ  ، وتلك الحيرة أن تكون موقوتة ذلك ألن اّدر لهذا الحزن أن يكون قصير  ه قُ على أنّ  

أخذ ميرزا   اّلتي  عراق، والمناشدات المتذّللة المنّمقةد يشحنان بها خطاباتهما إلى إيران والد محمّ يّ ميرزا يحيى والسّ  ظلّ 
وسرعان  .  يخرج من عزلته بهاء هللايحيى يرفعها إلى خورشيد باشا حاكم أدرنة وإلى معاونه عزيز باشا جعلت حضرة 

 ذلك األخ نفسه ما بلغه أنّ 
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أوالدها على وشك الهالك   أنّ زوجها قد اغتصبت حقوقه، و  قد أرسل إحدى زوجاته إلى سراي الحكومة تشكو من أنّ 
ه ألنّ  بهاء هللاى بلغ اآلستانة، وأصبح مصدر حزن شديد لحضرة حتّ  اوعرض   ال  هام ذاع أمره وشاع طو ، وهو اتّ اجوع  

  الوقور  الّنبيل رت من قبل بمسلكهثّ أت اّلتي وائر ذعة في األوساط والدّ عليقات الالّ للتّ  اللقيل والقال ومثار   اصار موضوع  
ص له  ن يخّص أ ،ولةالدّ  مشير ،فير اإليرانيالسّ  د إلى العاصمة، ورجاد محمّ يّ السّ  وسافر.  لكه في تلك المدينةس اّلذي

 اخر وسع  ولم يدّ .  ين شاهالدّ  يغتال ناصر ال  ه ارسل رسو بأنّ  بهاء هللاهم حضرة واتّ  ،ةة خاّص يّ لولميرزا يحيى منحة ما
 اقترفها.  اّلتي العظائم والكبائركّل  مل في صمتواحت ال  عاية بمن صبر عليه طويالسّ  في سبيل

 
سكنه قبل اعتكافه   اّلذي نة عاد إلى المنزلالسّ  في منزل رضا بيك ما يقرب من بهاء هللاوبعد أن أقام حضرة  

وفي شهر جمادى  .  فيه إلى أن غادر أدرنة امقيم   عن أصحابه ثم انتقل بعد ثالثة أشهر إلى منزل عزت آقا، وظلّ 
ة ألنها أفحمت يّ م( حدثت في هذا المنزل حادثة على أعظم جانب من األهمّ 1867هـ )أيلول سنة 1284سنة  األولى

وتفصيل ذلك أن أحد  .  بهاء هللاواء بانتصار حضرة السّ  على  ديق والعدوّ الّص  رت، وبشّ اتام  ا ام  ميرزا يحيى وأعوانه إفح
.  اعظيم   اره مقت  مزاعم ميرزا يحيى ودعاويه ويمقت اعتزاله وتستّ ، كان يكره اد  مير محمّ  ىمن شيراز، ويسمّ  ينبابيّ ال

من   اس الحقّ ن للنّ يتبيّ حّتى لوجه  اوجه   بهاء هللابأن يقنع صاحبه بأن يلتقي بحضرة  اد  د محمّ يّ السّ  نجح في أن يغري 
لطان سليم  السّ  فعين مسجد  .عوةالدّ  أخاه العظيم لن يقبل هذه وزعم ميرزا يحيى أنّ .  ة وحاسمةالباطل بصورة علنيّ 

هيرة، ير على قدميه، في قيظ الظّ ى بادر بالسّ حتّ  بهاء هللار يبلغ مسامع حضرة بوما كاد هذا الخ.  لالجتماع امكان  
ل اآليات يرتّ  بهاء هللاوكان حضرة .  هذا إلى المسجد المذكور في حّي بعيد من أحياء المدينة محّمديصحبه مير 

 من رآه.كّل  ب منهجّ من سمعه، وعلى نحو تعكّل  رقات بصوت أدهشوالطّ  ثناء سيره في األسواقأ
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د! شهد بها هو نفسه في أحد ألواحه قوله: "يا محمّ  اّلتينطق بها في تلك المناسبة الفريدة، و  اّلتي ومن الكلمات 
منظر األعلى فوق  ك إذن فاشهد أهل إنّ .  وح عن مقّره، وخرجت معه أرواح األصفياء ثم حقائق المرسلينالرّ خرج 

الطين  من على األرض من العلماء والعرفاء ثم الملوك والسّ كّل  قل لو يجتمع  ...ينبيّ النّ  في قبضتي حجج رأسي، ثمّ 
كّل  يجتمع عليّ  وال أخاف من أحد، ول اّلذي أنا.  ني ألحضر تلقاء وجوههم وأنطق بآيات هللا الملك العزيز الحكيمإنّ 

الخالئق كّل  وهي عصاي لو نلقيها لتبلع.  هذا كفـّي قد جعله هللا بيضاء للعالمين.  .. موات واألرضينالسّ  من في
ى  تحدّ  اّلذي ه سرعان ما عاد ليقول إنّ ، ولكنّ بهاء هللافقد أرسل ليعلن عن قدوم حضرة  محّمدمير أّما .  أجمعين"

ولدى عودته إلى   بهاء هللافعاد حضرة .  ة طارئةأو يومين لظروف خاّص  ال االجتماع يوم  سلطانه يرغب في أن يؤجّ 
بيل، وأمره بأن يودعه  مه للنّ وح بختمه وسلّ وختم اللّ .  لّلقاء المؤجل  ا ل فيه ما حدث، ويضرب موعد  ليسجّ  ا بيته أنزل لوح  

ذلك ي اعتاد أن يغشو حانوت ذال  اد  د محمّ يّ السّ  بريزي، لكي يخبر بهالتّ  دعند أحد المؤمنين الجدد، وهو الُمالّ  محمّ 
  من ميرزا يحيى على إقرار كتابيّ  ام  ر أن يشترط عليه أن يحصل مقدّ تقرّ  محّمدد يّ للسّ الّلوح  وقبل تسليم.  المؤمن

د بالحصول على هذا اإلقرار المطلوب  د محمّ يّ السّ  فوعد .  قاءزاعمه إذا هو لم يحضر إلى مكان اللّ ممختوم ببطالن 
د لم يظهر ولم يرسل  د محمّ يّ السّ  ولكنّ .  لإلقرار ابطولها انتظار   أّيامانوت ثالثة في الح الّنبيل ورابط.  اليالتّ  في اليوم

مه ما زال في  لم يسلّ  اّلذي وحلك اللّ ذ أنّ  الّنبيل على هذه الحادثة يروي  عام اوبعد انقضاء ثالثة وعشرين .  اإلقرار
على   املموس   اي  مادّ  اجمال القدم، شاهد   ، وزّينه مهرعبد البهاءكيوم حّبره الغصن األعظم، حضرة  ا حوزته جديد  

 على خصمه المهزوم.  بهاء هللاانتصار حضرة 
 

زت بالكرب والحزن كما من أفجع حوادث واليته فقد تميّ  عدّ تُ  اّلتي لتلك الحادثة بهاء هللااستجابة حضرة أّما  
 وأشار إلى هؤالء.  سنين قام بقتلي"و  احمة شهور  الرّ رّبيته بيد  اّلذي  إنّ ولقد أبدى أساه بقوله: "*.  الحظنا
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ك لو حضرت بين يدي إنّ .  بما ارتكب هؤالء الظالمون  القد انحنى ظهري واشتعل رأسي شيب  األعداء الخونة بقوله: "* 
ة أخرى يقول: وصاح مرّ .  لت طراوته من ظلم المشركين ونضب معين نضارته"العرش لما عرفت جمال القدم فقد تبدّ 

ع آخر: "يا أخي! فعلت بأخيك ما  ضوقال في مو .  وقد ورد عليه رماح تدبيرك" الّ إ ي جسدي من محلّ "تاهلل ما بقي ف
ت وداء، وشقّ السّ  وجوه العظمة على رماد ته: "بما جرى من قلمك قد خرّ عن ذلك أنّ  ال  د فضوأكّ .  ال فعل أحد بأحد"

حيم  الرّ هللا البّر  ومع ذلك فإنّ .  مقاعد القصوى" كت أكباد المقربين علىة المأوى، وتشبّ ستر حجب الكبرياء في الجنّ 
"هبت عليه من شطر نفسه أرياح الهوى" أن "ال تخف من  اّلذي في الكتاب األقدس لهذا األخ "مطلع اإلعراض"يؤّكد 

 حيم".الرّ زيز اب العوّ التّ  ك لهو"ربّ  ئاتك" وإنّ "أنه يكّفر عنك سيّ  اد  " مؤكّ ال  متذلّ  اخاشع   اأعمالك"، "فارجع إليه خاضع  
 

نم األعظم" بأمر ينبوع العدل األعظم، وبهيمنته واقتداره من صفوف جامعة االسم األعظم، وأفحم  وطرد "الّص  
استطاع أن ينمو  ع الفظيّس ص من هذا المتخلّ و نيع الشّ  جسالرّ ر دين هللا الجديد من هذا ا تطهّ فلمّ .  موافتضح وتحطّ 

، قدرته على أن يدخل في معارك أخرى، ويصل إلى قمم أعلى، ويحرز  از  هته هزّ  ياّلت ن يبدي، رغم الفتنةأم، و ويتقدّ 
 انتصارات أعظم وأسمى. 

 
  إال أنّ .  ث تاريخه إلى األبدت ال جدال فيه، وكسف مجده، وتلوّ نعم، حدث في صفوف أتباعه صدع مؤقّ  

يقال له صدع   اّلذي م يستطع هذالما من صفحة الوجود، وكانت روحه أقوى من أن تقهر أو تتحطم، ك محَ اسمه لم يُ 
  سبقت اإلشارة إليه، فقد دافع، بحقائقه  اّلذي ميثاق حضرة الباب،أّما .  ق كيانهنسيجه أو يمزّ  وانشقاق أن يشقّ 

ين وأّمن سالمته، وأدام نفوذه وتأثيره، وأظهر عدم  الدّ  رة القاطعة، عن هذااصعة وإنذاراته المتكرّ النّ  ريحة ونبوءاتهالّص 
 بليته للفساد. قا
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يعاني من آثار محاولة   وظلّ  ،وحنى ظهره األلم والكمد ،أمّضه الحزن وأضناه بهاء هللاغم من أن حضرة الرّ وب 
مثيل لها،   ال قّوةه نهض بأنّ  الّ إه كان على علم باحتمال حدوث نفي آخر في القريب العاجل نّ أغم من الرّ اغتياله، وب

لت وكّ  اّلتي سالةالرّ رق والغرب الشّ  لطة فيالسّ  من جمعوا في قبضتهم زمام ن لكلّ ى قبل أن تنتهي األزمة، ليعلوحتّ 
وبهذا اإلعالن قّدر لشمس .  جانبكّل  أحدقت به من اّلتي تلقاها أمره وال األخطار اّلتي  ربة الّض  إليه، دون أن تعّوقه

 .ةلهيّ ته اإلقوّ  ق في دارة المجد، وُقّدر لدينه أن يظهر جلّ ظهوره أن تتألّ 
 

كتب شاهد .  بهاء هللابيع من والية حضرة الرّ شاط العجيب فاقت في صداها سنوات النّ  وتلت ذلك فترة من 
ملى عليه،  وكان ميرزا آقا جان يكتبها حين تُ .  تنهمر كالغيث الهاطل ليل نهار لهّيةعيان فقال: "كانت اآليات اإل

  ا عدد   "أنّ  الّنبيل وشهد.  عها"م يكن ثمة لحظة واحدة نضيّ ول.  على حين كان الغصن األعظم يستغرق في استنساخها
 وكان من بينهم  ميرزا باقر.  ، ومع ذلك لم يستطيعوا أن ينهضوا بهمهّمةمن الكتبة انهمكوا ليل نهار في هذه ال

.   و سبعة أة أشهر على ذلك ستّ  تمرّ سوا.  يومكّل  عن ألفي آية كان يستنسخ وحده ما ال يقلّ  اّلذي  ...يرازي الشّ 
  ا د  وترك وراءه ما يقرب من عشرين مجلّ   .دات ويرسلها إلى إيرانة مجلّ شهر يستنسخ ما يوازي عدّ كّل  وكان في 

غمام   إنّ بقوله: "* بهاء هللاوإلى تلك اآليات أشار حضرة .  ها بخطه الجميل"منه لميرزا آقا جان كتبها كلّ  اتذكاري  
اعة الواحدة"، "*بلغ اليوم من  السّ  ه ينزل ما يعادل ألف آية في جة أنّ فضل األمر وسحاب فيض األحدية هاطل لدر 

ة ما يعادل البيان بانيّ الرّ يلة من سماء القدس ته لنزل في اليوم واللّ ه لو استطاع أحد الكتبة أن ينجز مهمّ الفضل أنّ 
وأشار  .  ين من قبل"بيّ النّ  أنزل على  ماكّل  ما يعادل ّيامل في تلك األ"**تاهلل لقد نزّ : يؤّكدوفي مقام آخر .  الفارسي"

 أكثره بال تحبير". اب عن تحرير ما نزل في هذه األرض ]أدرنة[ فظلّ عجز الكتّ ة أخرى إلى غزارة آثاره فقال: "*مرّ 
 

 انهمرت من قلم  ،وفي عنفوان األزمة العصيبة، بل وقبل أن تبلغ ذروتها 
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وكان من بين .  ال  كام ال  نات دعاويه الجديدة ومضامينها تفصيألواح ال حصر لها فّصل فيها مكنو  بهاء هللاحضرة 
قطة، ولوح أحمد، وسورة األصحاب،  النّ  ت آقا: سورة األمر، ولوحرقمها قلمه حين انتقل إلى منزل عزّ  اّلتي األلواح

الفصل األكبر" نزلت أخطر د "عوب.  ـ قىالتّ  ولوح ،ضوانالرّ وح، ولوح الرّ ، ولوح م، وسورة الحجّ الدّ  اح، وسورةيّ السّ  ولوح
  جماعة الملوك في  بهاء هللا لوح خاطب فيه حضرة  األلواح المرتبطة بإقامته في أدرنة، ومنها سورة الملوك، وهي أهمّ 

فير والسّ  فير الفرنسيّ والسّ  مسيحيّ ة األولى، كما خاطب فيه سلطان تركيا ووزراءه وملوك العالم الرق والغرب للمرّ الشّ 
  إيران وفالسفة العالم كال   لانها، وأهين المسلمين في اآلستانة، وحكماءها وسكّ الدّ  الباب العالي ورجاللدى  اإليرانيّ 

 اّلذي شتي وهو شبيه بكتاب اإليقانالرّ هامات ميرزا مهدي د به اتّ ومنها "الكتاب البديع" وهو دفاع كتبه ليفنّ .  على حدة
  نابليون األّول  وحومنها اللّ .  لكتاب األحكام اكتبها تمهيد   اّلتي  يام الّص  يةومنها أدع.  ةبابيّ ورة الالدّ  عن ا أنزله دفاع  

  لطان، وهو خطابه المفّصل لناصر السّ  ومنها لوح.  ين يختبر فيه مدى إخالصه في اعترافاتهنسيّ ر فالالث إمبراطور الثّ 
ومنها سورة .  ة رسالتهه وصحّ ل على صدق دعوا يبسط فيه أهداف دينه وأغراضه ومبادئه، ويدلّ  اّلذي ين شاهالدّ 
هذه آثار ال  وكلّ .  ت بعد ذلك بقليل في جياور كوي بدئت في قرية كاشانه في طريقه إلى غاليبولي وتمّ  اّلتي ئيسالرّ 

 .البهائيّ هور ليا بين آثار صاحب الظّ مكانة عُ   ها لتحتلّ ازلة في أدرنة فحسب بل إنّ النّ  تعتبر أبرز األلواح العديدة
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إلى الملوك، في سورة الملوك، أظهر لهم طبيعة رسالته، ودعاهم إلى اعتناق أمره،  بهاء هللاة حضرة وفي رسال 
ة اكتراثهم ألمره، وناشدهم أن يقيموا  العدل، وأن ينتبهوا ة ظهور حضرة الباب، وآخذهم على قلّ د لهم صحّ وأكّ 
رهم من اإلعراض عن  ، واستأمنهم على الفقراء، وحذّ ح، وبسط القول في مصائبهسلّ التّ  لوا منصلحوا ذات بينهم، ويقلّ ويُ 

موات واألرضين" ولو لم السّ  هللا "سوف يرفع أمره بين أ لهم بأنّ الجهات" وتنبّ كّل  ى ال "يأخذكم العذاب مننصائحه حتّ 
بوا أو يتقرّ هم لم "بصفة خاصة ألنّ  مسيحيّ ملوك العالم ال بهاء هللاوح الم حضرة وفي هذا اللّ  ه إليه منهم أحد.يتوجّ 

هم سوف "يرجعون إلى هللا ويسألون" عن  وأعلن أنّ .  هم "كانوا العبين بلعب أنفسهم""، وألنّ هوا" إلى "روح الحقّ "يتوجّ 
 تحشر فيه الخالئق أجمعين". اّلذي أعمالهم "في مقرّ 

 
"، ودعاه إلى  مستقيم وكان على قسطاس حقٍّ .  ..لطان عبد العزيز أن "اسمع قول من ينطق بالحقّ السّ  وأمر 

ط في فرّ ت" كل على خزائنه وأالّ يتّ  ره أالّ وال يضع ثقته في من ليسوا لها بأهل، وحذّ  الّناس أن يصّرف بنفسه شؤون 
وح وفي اللّ .  االستواء"، وأطلعه على مصائبه وبالياه األمور" وأن يعامل خّدامه باإلنصاف ويعدل بينهم على "الخطّ 

 ووصف ظروف نفيه من العاصمة، وطمأنه على دعائه من أجله.  ،طان ووزرائهلد براءته ووالءه للسّ نفسه أكّ 
 

ة مع ضابط ئيس، رسالة شفهيّ الرّ  لطان من غاليبلي، كما يذكر في سورةالسّ  عن ذلك وّجه إلى ذلك وفضال   
ا  ن فيه عمّ لطاالسّ  يسألهال يستغرق اكثر من عشر دقائق "* ى عمر يسأل العاهل فيها أن يأذن له بلقاءيسمّ  تركيّ 

ليل[ من عند هللا أطلق سراح هؤالء المظلومين وتركوا إذا جاء ]الدّ "* ىحتّ  "على صدق قول الحق ال  يعتبره دلي
 وشأنهم".

 
أطال فيه الوقوف عند   اخاص   ا، على يد أحد وزراء اإلمبراطور، لوح  بهاء هللاحضرة وّجه الث الثّ  ى نابليون لوإ 

ذين أصدرهما اإلمبراطور بشأن المظلومين وذّكره بالبيانين اللّ .  وأقسم له على براءتهم.  اعهلها هو وأتبتحمّ  اّلتي اآلالم
عفاء بعنايته" ّض ليشمل اهذا الظلم"، وأن "***كّل  لموا ى عن حال من ظُ يتحرّ لبائسين وعلى هذا أهاب به أن "**وا

 اواختبار   اإال تمحيص   بهاء هللانب حضرة ولم يكن ذلك من جا.  وأن ينظر إليه وإلى من نفي معه "**بعين العطف"
 اإلمبراطور.  علصدق دواف

 
  اّلتي  ة المتاعبه إلى حاكم واحد، يشهد فيه بشدّ ، هو أطول خطاب وجّ اين شاه أنزل لوح  الدّ  ناصر وإلى  

 ، ويصف له ية نفيه إلى العراق، ويناشده أن يحكم بالعدلاه ببراءته عشّ شّ لتراف اعاكرة ا الذّ  عاناها، ويستعيد إلى
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ة هللا وإيمانه ر إيمانه بوحدانيّ ويقرّ   غرض.كّل  له براءة نصائحه عنيؤّكد كيف أمره هللا أن ينهض ويعلن رسالته، و 
يؤّكد الح و الّص  ه على أثر تعاليمهسلكه في العراق، وينبّ  اّلذي ويدافع عن مسلكه.  برسله وأنبيائه، ويدعو له غير مّرة

رسالته وصدقها، ويعّبر عن  صّحة وح نفسه على ل في اللّ أضف إلى ذلك أنه يدلّ .  ف والفساد ألوان العن استنكاره لكلّ 
.   ة أمرهة ويأتي بالبرهان" على صدق دعواه وصحّ لطان فيقيم الحجّ السّ  رغبته في أن "*يجتمع بعلماء العصر بمحضر

آالمه تتلوها "رحمة كبرى"  أ بأنّ ويتنبّ .  دد المسيح وحضرة محمّ يّ السّ  أّيامه وعلى أّيامين على الدّ  ويفضح ضالل رجال
.   دأصابت أهل بيته وبين ما أصاب آل محمّ  اّلتي ويقارن بين الباليا.  دائد العظمى يعقبها رخاء عظيم"الشّ  "*هذه وأنّ 
اء في أ بانحدار منزلة العلمنفى إليها، ويتنبّ يوشك أن يُ  اّلتي سط القول في اضطراب شؤون العالم، ويصف المدينةبوي

 إلى عدله".  األمره وناظر   ااه على أن يكون "ناصر  الشّ   د هللاوح بتعبير آخر عن أمله في أن يؤيّ اللّ  وختم . ّياممستقبل األ
 

وفيها أمره بأن "اسمع نداء هللا"، .  ئيس"الرّ  "سورة بهاء هللاه حضرة در األعظم، وجّ الّص  وإلى عالي باشا، 
همه  ق هدفه وغايته، واتّ من حوله أو "جنود العالمين" لن تثني العلّي القدير عن أن يحقّ وأعلن له أن "قباعه" أو "نباح" 
أ له  وفيها تنبّ .  على إيذائه فير اإليرانيّ السّ  حاد معة العليا"، وباالتّ د رسول هللا في الجنّ فيها بارتكاب ما "ينوح به محمّ 

ل  ه "سوف تبدّ هور "سوف يحيط األرض ومن عليها"، وأنّ ا الظّ هذ بأنّ  أ"بالخسران المبين"، وفيها مّجد يوم ظهوره وتنبّ 
.   لزال ويرتفع العويل ويظهر الفساد في األقطار"الزّ  ّر ]أي أدرنة[ وما دونها، وتخرج من يد الملك، ويظهرالسّ  أرض

  أّيام ون د، و"طغيان" فرعمحمّ  أّياموذّكره "باستكبار" كسرى فارس .  وفيها طابق بين ظهوره وظهور موسى وعيسى
 ها".لّ حد من على األرض كوفيها أعلن أنه ما جاء إال لكي "يحيى العالم ويتّ .  إبراهيم أّياممرود النّ  موسى و"شرك"

 
 لطان على مسلكهم، وذلك في السّ  وفي "سورة الملوك" يؤاخذ وزراء 
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لى أعمالهم، ويفضح فيها تكّبرهم هم سوف يجازون عأ لهم فيها بأنّ ى فيها صالبة مبادئهم، ويتنبّ تحدّ دة يفقرات متعدّ 
 ويعلن لهم فيها براءته. ،نيا وما فيهاالدّ   لهم تقواه وزهده وانقطاعه عنيؤّكد وظلمهم، و 

 
 حاده مع سفير العجم عليه، ويذّكره بوصايافير الفرنسي لدى الباب العالي على اتّ السّ  ورة نفسها يلومالسّ  وفي 

وينصحه، هو وأمثاله، بأاّل يعامل .  ا جنت يداه ه سوف يسأل عمّ ا، ويحّذره بأنّ نّ د المسيح كما وردت في إنجيل يوحيّ السّ 
 بمثل ما عامله هو به.  اأحد  

 
د فيها ماته وافتراءاته، ويندّ يفضح فيها توهّ  ال  وح نفسه يوّجه إلى سفير العجم باآلستانة فقرات طواوفي ذلك اللّ  

عمره  أّيامه لو أدرك شناعة ما فعل لقضى ضغينة، ويعلن له أنّ  أيّ  ه ال يحمل لهله أنّ يؤّكد بظلمه وظلم مواطنيه و 
سلكه في طهران  اّلذي ويدافع عن مسلكه ،ة اكتراثه إلى أن يموتفي غفلته وقلّ  جزم أّنه سوف يستمرّ ويُ   ،انائح  

 في بغداد وتواطئه مع هذا الوزير. وشهد فساد الوزير اإليرانيّ .  والعراق
 

،  وحيّ الرّ ة في اآلستانة رسالة خاصة يّتهمهم فيها بالغفلة والموت نّ السّ  ه إلى أهليوجّ ورة نفسها السّ  وفي 
.  ارةتار عن مجد رسالته الكامل وداللتها الجبّ السّ  ماس محضره، ويزيح لهمالت عن زهمجرهم وعويؤاخذهم على تكبّ 

هللا لن   عامة، ويقسم أنّ الزّ  وبدة األسماء" ومحبّ هم "عرؤساءهم لو كانوا أحياء "لطافوا حوله"، ويصفهم بأنّ  لهم أنّ يؤّكد و 
 دوا" في محضره.إذا "تجدّ  إالّ  ايقبل منهم شيئ  

 
ر أمام كبّ التّ  رهم منوفيها يحذّ .  ة من سورة الملوك لحكماء اآلستانة وفالسفة األرضس الفقرات الختاميّ ويكرّ  

ويؤاخذهم على  .  حيح والمسلك القويمالّص  اإليمانه على أهمية ، وينبّ هللا، ويكشف لهم عن جوهر الحكمة الحقيقيّ 
 وعاداتهم".  الّناس  يلتفتوا إلى "قواعد وينصح لهم "أن ال تتجاوزوا عن حدود هللا" وأالّ .  زهم عن أخذ العرفان عنهجع
 

 هللا"،  وح نفسه أنه "ما نخاف من أحد إالّ ستانة يعلن في اللّ آلوألهل ا 
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ن يجتمعون اّلذي ام المدينة ورؤساءها "كاألطفاله وجد حكّ المبين، وأنّ  الحقّ  بع إالّ ه ال يتّ " وأنّ مربما أُ  م "إالّ ه ال يتكلّ وأنّ 
ويأمرهم بأن يعتصموا بما  ، مها هللا لهعلّ  اّلتي م الحقائقأن يتعلّ  يستحقّ  ا ه لم يجد بينهم أحد  ين ليلعبوا به"، وأنّ الطّ  على

ويدعو  .  عاناها اإلمام الحسين، ويشيد بفضائله اّلتي دائد ه، ويذّكرهم بالشّ أحّبائو  روا أمام هللا رهم أال يتكبّ شّرع هللا، ويحذّ 
تروي   اّلتي ا قريب تلك األّمة سوف يرفع عمّ أ لهم أن هللا وينتبّ .  دائد مثل ما عانى اإلمام الحسينالشّ  هللا أن يعاني من

 وا إلى كلماته ويرجعوا إلى هللا تائبين.عأخبار مصائبه، وتطالب المضطهدين برّد حقوقه، ويهيب بهم أن يستم
 

هم لو قتلوه ألظهر هللا من يقوم مقامه، ويبّين لهم أن هللا  أنّ  اد  ه مؤكّ سنفالّلوح  يخاطب أهل إيران في  اوأخير   
 نوره" ولو كرهوا ذلك في سرائرهم. ّي القدير سوف "يتمّ لالع
 

كّل   ة، عن حامل رسالة بالغةهذه الحساسيّ كّل  رة بالغةادر في فتهذه الجسامة، والّص كّل  هذا اإلعالن البالغ 
ة، وإلى حكماء نّ السّ  ين من أهلالدّ  فراء ورجالين، وإلى الوزراء والسّ مسيحيّ مو، إلى ملوك األرض، مسلمين و السّ  هذا

ي أن يعّد الواقعة  لطنة والخالفة في آن واحد، وإلى فالسفة العالم وإلى أهل إيران، ال ينبغالسّ  اآلستانة وأهلها، حاضرة
 طّورات واألحداث العظيمةالتّ  هناك طائفة من في أدرنة بل إنّ  بهاء هللاإقامة حضرة  أّيامالبارزة الوحيدة من وقائع 

ة هذه المرحلة المضطربة العصيبة من والية يّ لكي تساعدنا على تقدير أهمّ  ،أن نذكرها هنا، وإن قّل شأنها اللة ال بدّ الدّ 
 أطيب. اتقدير   بهاء هللاحضرة 

 
قوط المخيف، السّ  فمن ذلك ما حدث في غضون تلك الفترة كنتيجة مباشرة لعصيان ميرزا يحيى وسقوطه ذلك 
وعده بها هللا حين كانت أغالل   اّلتي  ن يمكن اعتبارهم من "كنوز األرض")ممّ  بهاء هللابعض أصحاب حضرة  وهو أنّ 

لة عديدة  ت مفّص السار ين الجديد ويرّدون على مزاعم خصومهم في الدّ  تثقل عنقه(، نهضوا يدافعون عن الچسياه 
 أسوة بموالهم في "الكتاب
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وكان من بين هؤالء المدافعين حرف من حروف  .  نيعةالشّ  هم الواهية ويفضحون أعمالهمجالبديع" ويدحضون حج
ين ونصبت الدّ  سع نطاقترة اتّ وفي هذه الف.  غنديطبرسي والُماّل ميرزا أحمد األز  الحّي وبعض من عاش بعد معركة

مركز في مصر حين استقّر أّول  س، وتأسّ الّنبيل وقاز على يد الُماّل أبي طالب وآخرين ممن بّلغهمقته ثابتة في اليرا
سبق أن أنارتها وأدفأتها بواكير  اّلتي ا إلى األراضيواضيفت سوريّ .  يد حسين الكاشاني والحاج باقر الكاشانيالسّ  بها

 ت تحية "هللا أبهى" محل "هللا أكبر"،وفي هذه الفترة حلّ .  ا وإيرانهور اإللهي، ونعني بها العراق وتركيّ لظّ شعاعات ا
يخ  الشّ  الفروغي أحد المدافعين عن قلعة محّمدوكان الُماّل .  خذت في إيران وأدرنة في وقت واحدحية القديمة، واتّ التّ 

  اّلذي  ستغني عن لقب "أهل البيان"وفي هذه الفترة ا.  الّنبيل توصية عند ال  من استعملها في إيران نزو أّول  طبرسي
شرف   ّياموفي غضون تلك األ.  محله لقب "أهل البهاء" أصبح ينصرف إلى أتباع ميرزا يحيى دون غيرهم، وحلّ 

رق  الشّ  مواله إلى أهل غ رسالة األعظم، وأمره فيه بأن يبلّ  الّنبيل بلوح خاص أنعم فيه عليه بلقب  الّنبيل بهاء هللاحضرة 
ة مواله المحبوب في ه نهض ليهتك "الحجاب األكبر" ويغرس محبّ االضطهادات واستمرارها فإنّ  اّتصال ورغم .  والغرب

وفي غضون تلك  .  روف العصيبةأعلنه محبوبه في هذه الظّ  اّلذي األفئدة والقلوب من بني جنسه، ويدافع عن األمر
عائر  الشّ  ، وأن ينوب عنه في أداء اازلين حديث  النّ  ل لوحي الحجّ بأن يرتّ  الّنبيل هللابهاء ف حضرة كلّ  اأيض   ّياماأل

المنصوص عليها فيهما أثناء زيارة بيت حضرة الباب في شيراز والبيت األعظم في بغداد، وهو عمل يشير إلى بداية  
  أدعية بهاء هللاذه الفترة أنزل حضرة وفي ه.  رت فيما بعد في "الكتاب األقدس"قرّ  اّلتي كاليفالتّ  تكليف من أقدس

  ا وّجه لوح   ا إلى أدرنة أيض   بهاء هللاوفي غضون نفي حضرة .  كان سيعلن عنه بعد قليل اّلذي للحكم  ايام تمهيد  الّص 
اعه في طهران، يأمرهما فيه أن ينقال رفات  بهميرزادي وجمال البروجردي، وهما من أشهر أتالشّ  علي أكبر إلى الُمالّ 

 م، وهو عمل أثبتتكتّ ئها في مرقد إمام زاده معصوم إلى مخبأ أمين آخر بمنتهى الحرص والتّ بالباب من مخحضرة 
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  ويلالطّ  ريقالطّ  ، ويمكن أن يعتبر إشارة إلى مرحلة أخرى من مراحللهّيةه صادر من العناية اإلفيما بعد أنّ  ّياماأل
عبد عينها فيما بعد في توصياته لحضرة  اّلتي إلى البقعة فات إلى قلب جبل الكرمل،الرّ سلكته هذه  اّلذي اقالشّ 

المقبل، وتصفه بـ"غصن القدس"   عبد البهاءأ بمقام حضرة تلك الفترة نزلت سورة الغصن تتنبّ  وفي غضون .  البهاء
 اّلذي مبالمقا ابشير   ي "بعثناه على هيكل اإلنسان"، وهي سورة يمكن أن تعد بحقّ ذة هللا" والّ عمر" و"وديو"غصن األ

يارات الزّ  تتمّ  ،اوفي غضون تلك الفترة، أخير  .  د في كتاب العهدضح ويتأيّ سوف يخلعه عليه الكتاب األقدس ثم يتّ 
  وكانت حكومة إيران المذعورة تقاوم هذه.  ين الجديدئح للدّ األولى إلى مقام من أصبح اآلن المركز الواضح الالّ 

ها  ولكنّ .  ادت فيما بعد إلى منعها وحظرهامثم ت.  لكثرتها وطبيعتها اقيل نظر  عوبات والعراالّص  يارات وتضع امامهاالزّ 
وقد  .  األمرأّول  في ظروف خطرة قاسية عّكاءن يّمموا وجوههم شطر سجن اّلذي وارالزّ  ة بفيض دافق منمبّشر كانت 

 اّلتي يارةالزّ  ينها وبين إتمام تلكتها بقدوم ملكة مؤمنة إلى سفوح الكرمل، وإن حيل بيارات أن تبلغ قمّ الزّ  قّدر لهذه
 .تها وأعلنت عن عزمها القيام بهاطالما تمنّ 

 
 ، ونبع بعضها اآلخر من األزمةبهاء هللاها إعالن دين حضرة ضعاصر بع اّلتي طّورات الملحوظةالتّ  هذه 

أزمة يحدثها كّل  لالفي استغن اجتهدوا اّلذي ينبها، لم تغب عن ذاكرة األعداء الخارجيّ  مرّ  اّلتي اخلية الخطيرةالدّ 
ة تنقشع عند اإلشراق المفاجئ حب الكثيفالسّ  وما كادت.  لالين أسوأ استغطيش األصدقاء أو غدر األعداء المرتدّ 

فأظلمت سماء .  ن يعانيأ ين الدّ  سر لمؤسّ ت كارثة أخرى كانت آخر ما قدّ ى انقّض مس من أعلى أبراجها حتّ الشّ  رلنو 
 .  ض لمثلها من قبللم يتعرّ  اّلتي ين المتحان من أقسى االمتحاناتدّ ال مس، وتعّرضالشّ  هذه

 
ت،  ئهم المؤقّ ، وبعد هدو أ األعداءأن تجرّ  بهاء هللاضرة حبساحة  انزلت أخير   اّلتي  كان من نتيجة المصائب 

 ختلفة على وبهذا استؤنف االضطهاد في البالد الم .  رق الطّ  ىفبدأوا يظهرون العداوة الكامنة في صدورهم بشتّ 
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ويمكن أن نخّص .  ين ولعنوا وعذبوا وقتلواالدّ  درجات متفاوتة، ففي آذربيجان وزنجان ونيسابور وطهران سجن أتباع
  ده ه وهب لجالّ ئب" ألنّ ذّ ال جاع، أحد من شهدوا معركة زنجان وخّلده "لوح ابنالشّ  نجانيالزّ  كر من بينهم نجف عليبالذّ 

وفي مصر  .  ي األبهى" قبل أن يضرب عنقهيصيح بصوت عال "يا ربّ  الّناس معههب، وسالذّ  ما كان يملك من كّل 
ين األثرياء، وهو عن مائة ألف تومان من أحد المؤمنين اإليرانيّ  اع الخسيس ما ال يقلّ مّ الطّ  اغتصب القنصل  العام

  ا ر  موانه المؤمنين واستصدر أة من إخ كما ألقى القبض على الحاج ميرزا حيدر علي وستّ .  يرازي الشّ  الحاج أبو القاسم
  بهاء هللا أرسله حضرة  اّلذي  الّنبيل ما كان لديهم من آثار بل وسجن كّل  بنفيهم إلى الخرطوم تسع سنوات، وصادر

المخلصين أشنع  بهاء هللاصون أنصار حضرة وفي بغداد والكاظمين عامل األعداء المتربّ .  لهم اإلى الخديوي شفيع  
هر في قربة إلى البيت النّ  سول القمي وهو يحمل الماء منالرّ د بهم بقروا أحشاء عمن ذلك أنّ .  هامعاملة وأقساها وأذلّ 

خرية  السّ  ساء واألطفال بين مظاهرالنّ  بعين من أصحابه بمن فيهمالسّ  ، ونفوا إلى الموصل ما يقرب منااألعظم فجر  
 واالستهزاء.

 
ت  حلّ  اّلتي المتاعب لموا على استغال، فقد صمّ انشاط   أقلّ ولة وأعوانه بالدّ  ولم يكن ميرزا حسين خان مشير 

وفقدت سلطات العاصمة صوابها لمظاهر  .  اروه تدمير  فنهضوا ليدمّ .  استغالل أتمّ  بهاء هللابساحة حضرة  اأخير  
 يه سليمان باشاابق وخليفتالسّ  در األعظمالّص  د باشا القبرصيمن الوالي محمّ كّل  بهاء هللاأبداها لحضرة  اّلتي اإلجالل

ب به وأخذ يرحّ  ،عالنية بهاء هللاد على بيت حضرة أخذ يتردّ  اّلذي ة، وخورشيد باشاكان ينتمي إلى فرقة القادريّ  اّلذي
كان   اّلتي هجة المتحّديةلطات تعلم باللّ السّ  وكانت هذه.  عبد البهاءديد بحضرة الشّ  رمضان، ويبدي اإلعجاب أّيام

 ق سيلكما أزعجها تدفّ .  ائد في بالدهاالسّ  بعض ألواحه الحديثة، وتدرك مدى االضطراب يكتب بها بهاء هللاحضرة 
مّر بأدرنة آنذاك في   اّلذي كان يكتبها فؤاد باشا اّلتي قارير المهّولةالتّ  وأقلقتها.  ار على أدرنة وخروجهم منهاوّ الزّ 

 ته الإحدى جو 
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تلك  اد، ومأل صدرها رعب  يد محمّ السّ  كانت تصلها على يد صنيعه تيالّ  وأثارتها استعطافات ميرزا يحيى.  ةفتيشيّ التّ 
  اّلتي ة( و ركيّ التّ  ةكان يعمل في المدفعيّ  اّلذي د هو وشريكه آقا جان د محمّ يّ سّ كان يكتبها ال اّلتي الخطابات المجهولة )

ية على فتح اآلستانة روبّ و ل األو الدّ  زعماء البلغار وبعض وزراءبهمه باالستعانة واتّ  بهاء هللا حّرف فيها آثار حضرة 
.   ينالدّ  ركانأزعزعت  اّلتي  اخلية الدّ  لطات ما رأت من القالقل السّ  ع هدهواآلن شجّ .  بمعونة بضعه آالف من أتباعه

فعزمت على أن تخطو   بهاء هللا ة في أدرنة يبدونه لحضرة ول األجنبيّ الدّ  كان قناصل اّلذي اهروساءها اإلجالل الظّ 
  ائشة الطّ  األعمال نّ أ في  وال شكّ .  امالتّ  سه وتصل به إلى العجزين، وتبعد مؤسّ الدّ  صل بها شأفة أستخطوة حاسمة ت

 ر.على توتّ  ار  ن جاءوا إلى اآلستانة زادت الحال توتّ اّلذي سين من األتباعقام بها بعض المتحمّ  اّلتي
 

مرة ع، مستعّكاءإلى  بهاء هللاى إلى نفي حضرة أدّ  اّلذي الخطير اريخيّ التّ  أي على ذلك القرارالرّ  استقرّ  اوأخير   
ضخم األلفاظ فخم   الطان عبد العزيز فرمان  السّ  بذلك أصدر.  العقاب، ونفي ميرزا يحيى إلى فاماغوستا في قبرص

مع نفر قليل ممن لحقوا بهم   بهاء هللامن جاء إلى العاصمة من أصحاب حضرة كّل  وألقى القبض على.  العبارات
لطات أفراد  السّ  كما استدعت.  لطات، وسحبت أوراقهم وسجنتهمالسّ  واستجوبتهم  هير. الشّ  جان المفسد ومعهم آقا

لطات  السّ  ائعات بأنّ الشّ  وفي تلك األثناء طارت.  أكد من عددهمة مرات للتّ الجامعة في أدرنة إلى سراي الحكومة عدّ 
 ة، أو تغتالهم في الخفاء. ق، وتنفيهم إلى أماكن مختلفة متفرّ ات شْملهم بدد  سوف تشتّ 

 
 ومن جديد استدعت.  اس على أبوابهفجأة، وقام الحرّ  بهاء هللاوذات صباح حاصر الجنود منزل حضرة  

لها في سورة  سجّ  اّلتي بهاء هللاوإليك شهادة حضرة .  حيللطات أتباعه، واستجوبتهم، وأمرتهم باالستعداد للرّ السّ 
حول البيت، وبكى علينا اإلسالم  الّناس زحف  ...يلة اآلولىن غير قوت في اللّ هللا وآله م أحّباءئيس: "وترك الرّ 
 ا وجدنا مأل االبن إنّ .  صارى.والنّ 



 214 

 وشهد آقا رضا، وهو أحد األتباع المخلصين .  رين"بكاء من ملل أخرى، وفي ذلك آليات للمتفكّ  ين[ أشدّ مسيحيّ ]ال
 اصعة حين قال: "استولى االضطراب العظيم عىالنّ  ، شهادتهاءعكّ من بغداد إلى  بهاء هللان نفوا مع حضرة اّلذي

وكان بعضهم يبدي عطفه علينا، بينما أخذ بعضهم اآلخر  .  هم األسف والحزن العميق..وأخذتهم الحيرة وعمّ  الّناس
ة األجنبيّ ول الدّ وزار بعض قناصل .  وقد بيع معظم أمتعنا بنصف قيمتها في المزاد".  علينا. ايواسينا ويبكي حزن  

ه  وايا، ولكنّ النّ  وقد أثنى حضرته على هذه.  عي لدى حكوماتهم لصالحهوأبدوا استعدادهم الكامل للسّ  بهاء هللاحضرة 
لقد اجتمع قناصل هذه المدينة ]أدرنة[ بمحضر الغالم  وفي ذلك كتب يقول "**.  اقاطع   اعتذر عنها ورفضها رفض  ا 

 ".اهر  اظ ابدوا لنا حب  ألقد  احق  .  هعدتله، وعّبروا عن رغبتهم في مساساعة رحي
 

ت عن حماية  ة قد تخلّ ركيّ التّ  الحكومة  فقد أخبر قناصل إيران في العراق وفي مصر بأنّ  فير اإليرانيّ السّ أّما  
د  وفي تلك األثناء تقاطر على أدرنة عد.  تحلو لهم اّلتي ريقةلهم مطلق الحرية في أن يعاملوهم بالطّ  ين، وبأنّ بابيّ ال

حيل إلى  الرّ هم أرغموا على ولكنّ .  ئيسالرّ بـ"األنيس" في لوح ملّقب د إسماعيل الكاشاني الائرين منهم الحاج محمّ الزّ  من
الق ثنان من األصحاب إلى االنفصال عن زوجتيهما بالطّ ابل لقد اضطر .  غاليبولي من دون أن يروا طلعة موالهم

هامات االتّ كّل  أنكر بصورة قاطعة اّلذي خورشيد باشاأّما .  هاب إلى المنفىماح لهما بالذّ السّ  أقرباءهما رفضوا  ألنّ 
بحرارة وحماسة فقد انزعج أيما   بهاء هللاصالح حضرة ل ل ذي تدخّ كانت سلطات اآلستانة ترسلها إليه، والّ  اّلتي ةيّ الخطّ 

عن   الفوريّ  بهاء هللارحيل حضرة  ب حين بلغه خبرغيّ التّ  م علىه صمّ أنّ  انزعاج لما أقدمت عليه حكومته، إلى حدّ 
بريزي، وهو أحد األتباع التّ  ضح للحاج جعفروقد اتّ .  فحوى الفرمان بهاء هللاغ حضرة لف المسّجل بأن يبالمدينة وكلّ 

فذبح نفسه بموسى ولكن حيل بينه وبين االنتحار .  بهاء هللاين مع حضرة المخلصين، أن اسمه حذف من قائمة المنفيّ 
 ه "ما الئيس بأنّ الرّ هذا العمل في سورة  بهاء هللاوقد وصف حضرة .  لمناسبفي الوقت ا



 215 

 لقدرته". اهور إظهار  ه هللا بهذا الظّ لين" و"اختّص سمعناه من قرون األوّ 
 

ب سنة آاني عشر من شهر الثّ  هـ )الموافق لليوم1285اني سنة الثّ  اني والعشرين من شهر ربيعالثّ  وفي اليوم 
اسمه حسن أفندي وجنود آخرون اختارتهم  وأهله في العربات يحرسهم ضابط تركيّ  بهاء هللاة م( خرج حضر 1868

فوا في أزون كوبري، وكاشانه حيث نزلت ريق توقّ الطّ  وفي .  إلى غاليبولي أّيام ربعة أة ليبدأوا رحلة يّ الحكومة المحلّ 
بهاء عوا حضرة وجيرانهم ليودّ  بهاء هللا فيه حضرة  نزل اّلذي وشهد شاهد عيان فقال: "أقبل أهالي الحيّ .  ئيسالرّ سورة 

رين عن حزنهم  ثوبه معبّ  لوكانوا يقّبلون يده ويلثمون أذيا . وكان الحزن واألسف يمأل قلوبهم . اواحد   اواحد   هللا
وح على قرب  المدينة بحيطانها وأبوابها حزينة تقول وتن ى لكأنّ حتّ  اغريب   ابل لقد كان اليوم يوم    .لمغادرته مدينتهم

اليوم اجتمع على باب محبوبنا جمهور عجيب من المسلمين  "في ذلك :خر فقالآوشهد شاهد عيان .  فراقه لها"
بهاء حضر أّما و .  ون مسيحيّ فقد بكى وناح معظم الحاضرين وال سيما ال.  حيل خالدةالرّ وكانت ساعة .  ينمسيحيّ وال
شجر وحجر وديعة سوف يخرجها كّل  يار وأودع تحتالدّ  لغالم من هذهئيس: "قل قد خرج االرّ فقد أعلن في سورة  هللا

 هللا بالحق".
 

وعندما وصل ركب  .  من اآلستانة ينتظرونهم في غاليبولي ال  ن أخرجوا قباّلذي وكان عدد من األصحاب 
: "** قل  هاء هللابحسن أفندي، وجاء يطلب اإلذن بالعودة فقال له حضرة  مهّمةإلى غاليبولي انتهت  بهاء هللاحضرة 

سجل هذا المشهد: "وإلى   اّلذي قال آقا رضا.  لطان سوف تخرج هذه األرض من يده، وسوف تضطرب األمور"للسّ 
وكان حضرته يرتل اآليات بصوت يبلغ .  ه هو هللا(قوله: )لست أنا قائل هذا بل إنّ  بهاء هللاهذا أضاف حضرة 

 ويرتجف". أساس المنزل يهتزّ   ل لي معها أنّ ا بحرارة خيّ لهل، كان يرتّ ابق األوّ الطّ  مسامعنا ونحن في
 

  ى وهم في غاليبولي حيث قضوا ثالث ليال، ظنّ حتّ  بهاء هللاولم يكن أحد يدري أين ينتهي المطاف بحضرة  
 حضرته سوف ينفى مع بعضهم أنّ 
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صحابه سوف يرغمون على  أ آخرون أنّ  وظنّ  ت اآلخرون وينفون من األرض. أن يشتّ إخوانه إلى مكان واحد، على 
على أن ينفى  ة تنّص وكانت أوامر الحكومة األصليّ  اع آخرون أنهم سوف يقتلون جميع  بينما توقّ .  العودة إلى إيران

هذه   أنّ  إالّ .  ة إلى اآلستانةل البقيّ ، وأن ترحّ عّكاءلى إحد الخدم أقلي مع  محّمدوآقاي كليم وميرزا  بهاء هللاحضرة 
دب لمصاحبة انتُ  اّلذي ط عمر أفندي القائدوتوسّ  بهاء هللالغيت بفضل إصرار حضرة أُ فوس النّ  ت فيحزّ  اّلتي األوامر

كما صدرت األوامر بأن  .  بعينالسّ  وكانوا زهاء عّكاءاألصحاب إلى كّل  أي على أن ينفىالرّ  استقرّ  اوأخير  .  ينالمنفيّ 
ربعة من أصحاب حضرة  أل وأن يرحّ  ، قا جانآد و يد محمّ سّ ال ين عدد من أتباع ميرزا يحيى منهميصحب هؤالء المنفيّ 

 ين إلى قبرص. مع األزليّ  بهاء هللا
 

ر  ه حذّ ى أنّ ساعة رحيله من غاليبولي شديدة حتّ  بهاء هللاوكانت االمتحانات واألخطار المحدقة بحضرة  
ه الكفاءة لمواجهة المستقبل بأن تلف عن أية رحلة أخرى، ونصح من ال يأنس في نفسخحلة تالرّ هذه  إنّ  ال  أصحابه قائ

وقد  .  عن العودة از  ج ه سوف يجد نفسه عاه متى رحل معهم فإنّ بنفسه من االمتحانات، ألنّ  ايرحل إلى حيث يريد ناجي  
 حذير. التّ  أجمع األصحاب على تناسي هذا 

 
وا  م( استقلّ 1868هـ )الموافق للحادي والعشرين من آب سنة 1285األولى سنة  ىاني من جمادالثّ  وفي صباح 

فت يومين في إزمير ي ثم توقّ ة، وانعطفت نحو مادللّ جهة إلى اإلسكندريّ مساوية كانت متّ النّ  ويدباخرة تابعة لشركة اللّ 
كب في أحد المستشفيات، وما لبث الرّ ف عن ، وتخلّ اشديد   اوهناك مرض جناب منير الملّقب بـ"اسم هللا المنيب" مرض  

جهة إلى حيفا حيث نزلوا ركة نفسها كانت متّ ة انتقلوا إلى باخرة أخرى تابعة للشّ غوا اإلسكندريّ ا بلفلمّ .  أن فاضت روحه
حيث نزلوا إلى   عّكاءإلى  اشراعي   اوا زورق  ومن ميناء حيفا استقلّ .  بعد وقفتين قصيرتين في بور سعيد ويافا إلى البرّ 

 وفي .  م(1868آب سنة  31افق ـ )المو ه1285اني عشر من جمادى األولى سنة الثّ  عصر  البرّ 
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ه إلى رصيف الميناء بحيفا ألقى عبد الغفار بنفسه في يقلّ  اّلذي ورق الزّ  بركوب بهاء هللاهّم فيها حضرة  اّلتي حظةاللّ 
ن قضي عليهم بأن يصحبوا ميرزا  اّلذي وهو يصيح "يا بهاء األبهى!" وكان عبد الغفار هذا أحد األربعة االبحر يائس  

عيد إلى  نقذ وأُ ه أُ ولكنّ .  له واستقامته"ه وانقطاعه وتوكّ على "حبّ  بهاء هللاما أثنى حضرة  اوكثير  .  نفاهيحيى إلى م
عينت لهم  اّلتي حلة مع فريق ميرزا يحيى إلى الجهةالرّ صوابه بصعوبة، وأرغمه رجال الحكومة القساة على متابعة 

 من قبل. 
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 الفصل الحادي عشر
 

 ّكاءعفي  بهاء للاسجن حضرة 
 

ه يدخل  ربعين سنة، كما أنّ أدامت  اّلتي ور األخير من واليتهالطّ  إلى بداية عّكاء بهاء هللايشير نزول حضرة  
  في اقترب به في البداية من معاقل النّ  هذا والواقع أنّ .  تهواليته إلى نهايته، ال بل إلى قمّ كّل  استغرق  اّلذي فيبالنّ 
في، في مرحلة تالية، إلى عاصمة  النّ  ثم حمله هذا .  امباشر   ال  اّتصاارزين صل بأقطابهم البيعة، وجعله يتّ الشّ 

 إلى أقطاب أهل و لطان ووزرائه السّ  ة إلىاريخيّ التّ  ه بياناته المهيمنةة، وأتاح له الفرصة لكي يوجّ ة العثمانيّ اإلمبراطوريّ 
وعد بها هللا إبراهيم،  اّلتي وهو األرض ةمقّدسفي إلى شواطئ األرض الالنّ  واآلن ينزل به هذا.  ة ورجاالتهمنّ السّ 
ين وقضاتهم وملوكهم وأنبياؤهم بحياتهم وأعمالهم، واكتسبت قداستها من دها أحبار العبرانيّ سها كتاب موسى، ومجّ وقدّ 

ا  كم.  عبد البهاءحضرة يؤّكد اجتمع فيه زرادشت ببعض أنبياء بني إسرائيل حسبما  اّلذي  ة، والمكانمسيحيّ مهد ال اهنّ أ
  هللا العليّ  شبع إلى عر السّ  مواتالسّ  سول الكريم وعروجه فيالرّ اكتسبت عظمتها لدى إلسالم من ارتباطها بإسراء 

بهاء لوادي أمر هللا المكنون، البقعة البيضاء، أرض ا المحسودة "*وكر األنبياء" و"** مقّدسة في هذه البالد ال.  القدير
.  عن ثلث عمره، وما ال يقل عن نصف واليته وأدرنة أن يقضي ما ال يقلّ  بغداد واآلستانة تب على منفيّ المنير" كُ 

بعيد حيث يهاجر الجمال في والتّ النّ  ر العقل كيف حدث هذاه لمن المحال أن يتصوّ نّ إ : "*عبد البهاءولهذا قال حضرة 
 .   "مقّدسةالمبارك من إيران ويضرب خيمته في األرض ال

  
منذ ألفين أو ثالثة آالف سنة" "*ذلك  ّيينبالنّ  لسانأ بها "*تنبّ  اّلتي ذه الخاتمة هيه ا أنّ نليؤّكد ه والواقع أنّ  

 ادق الوعد األمين قد أطلع الّص  هللا ألنّ 
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من ذلك ما يصّرح به إشعياء في سفره من .  "مقّدسةالجنود سوف يظهر في األرض ال ربّ  رهم بأنّ بعض األنبياء وبشّ 
رفعي ال تخافي! قولي لمدن  اة أورشليم! مبّشر يا  قّوةرفعي صوتك باة صهيون! ر مبشّ صعدي يا ا أنه "على جبل عاٍل 

تها األرتاج رفعن أيّ اأ داود في مزاميره: "وبذلك يتنبّ .  م له"كيأتي، وذراعه تح قّوةب بّ الرّ د يّ السّ  ذا ذا إلهك! هو يهود: هو
.   الجنود هو ملك المجد"  من هو هذا ملك المجد؟ ربّ .  ات فيدخل ملك المجدهريّ الدّ  تها األبواب، وارفعنها أيّ رؤوسكنّ 

يزمجر من   بّ الرّ  أ عاموس بقدومه فيقول: "إنّ ويتنبّ .  "من صهيون كمال الجمال هللا أشرق، يأتي إلهنا وال يصمت"
 عاة وييبس رأس الكرمل".الرّ صهيون، ويأتي صوته من أورشليم فتنوح مراعي 

 
  تحتضن موطن  اّلتي اللالتّ  كرمل" على سفوح هاءنان"، وتقوم بين يدي "ببها "مجد لب يحفّ  اّلتي عّكاءأّما  

جه وأشار إليها حزقيال "بالباب المتّ  ،جاء"الرّ اها هوشع بـ"باب نة"، وسمّ يد المسيح فقد وصفها داود بـ"المدينة المحّص السّ 
بي  النّ  وإليها أشار.  مياه كثيرة" رق"، وصوته "كصوتالشّ  بمجٍد إله إسرائيل جاء طريق اه "إذ  نّ إرق" حيث الشّ  نحو

قة  معلّ  وسط المرج" "على شاطئ البرّ .  ها هللا برحمته" تقوم "بين جبلين..ام قد اختّص ها "مدينة بالشّ الكريم بأنّ  العربيّ 
  : "طوبى لمن بهاء هللاده حضرة عن ذلك قال، حسبما يؤيّ  ال  وفض.  " "بيضاء حسن بياضها عند هللا"شتحت ساق العر 

ة أخرى:  مرّ  ل: "من أّذن فيها كان له مّد صوته في الجنة"، وقاا"، وقال أيض  عّكاءر ئوطوبى لمن زار زا عّكاءزار 
ومن أحاديثه الملحوظة ذلك  .  أفضل من ألف سنة في غيرها" عّكاءفي  اشهر   وإنّ .  ة وساداتهاملوك الجنّ  عّكاء"فقراء 

ذي  في "الفرائد"، والّ  لن عربي نقله ميرزا أبو الفضبة" لشيخ ا يّ المكّ  ورد في "الفتوحات اّلذي حيحالّص  الحديث المشهور
منهم ينزل في مرج  ا واحد   هم ]يعني أصحاب القائم[ إالّ قتلون كلّ اللة: "ويُ الدّ  بوءة العظيمةالنّ  هذه العربيّ  بيّ النّ  أورد فيه

 ".لهّية، في المأدبة اإلعّكاء
 

 نوات األولى من نفيه في السّ  ر خاللأشا بهاء هللاحضرة  أنّ  الّنبيليؤّكد و  
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" بحساب عّكاءوكلمة "نبيل" تساوي كلمة ".  "الّنبيل ها "وادياح، ووصفها بأنّ يّ السّ  ات في لوحأدرنة إلى تلك المدينة بالذّ 
  المنادِ  ى ن نادذإ.  صر..النّ  وكان بأيديهم أعالم .  ..ا دّري   استقبلونا بوجوه عزّ  اوح: "وجدنا قوم  قال في ذلك اللّ .  الجّمل

 في ظلل هذه األعالم".  الّناس  فسوف يبعث هللا من يدخل
 

ان ذي تعاون عليه عاهالن شرقيّ ، والّ اعن أربعة وعشرين عام   دام ما ال يقلّ  اّلذي بهاء هللانفي حضرة  نعم، إنّ  
روف  في الظّ  ايب  جع ار  اريخ باعتباره فترة شهدت تغيّ التّ  ظر المخزي سوف يدخلالنّ  اري وقصرالّض  بدافع العداء

  اّلتي  طاقالنّ  د االضطهادات القاسية الواسعة لتجدّ  ال  أوّ  الّناس رهوسوف يتذكّ .  ومناشطه ة هذا المنفيّ اصلة بحيالمتّ 
 .اوأخير   ام حجمها ثالث  ساع مدى آثاره وتضخّ الزدياد أتباعه، والتّ  اوثاني    ؛كانت تثور في موطنه بين الحين واآلخر

 
ه كان بداية ألزمة عظمى  بل إنّ .  مستعمرة القصاص آخر ما ينزل به من الباليا بهاء هللاحضرة لم يكن نزول  

  بطهران، وال يضارعه، على امتداد القرن  الچته آالم سياه صف بآالم مريرة وقيود صارمة وهياج شديد يفوق في حدّ تتّ 
 نواتالسّ  خطورة بهاء هللاد حضرة وقد أكّ .  في أدرنة ينالدّ  زعزع كيان اّلذي اخليالدّ  ذلك االضطراب بأسره، إالّ األّول 

ومن قبل .  يناه بالسجن األعظمفي ورودنا هذا المقام سمّ  اعلم أنّ  جن فقال: "ثمّ السّ  سع األولى من نفيه إلى مدينةالتّ 
 باب".روا فيه يا أولي األلي بذلك قل تفكّ مّ السل واألغالل ]أي طهران[، وما سُ السّ  ا في أرض أخرى تحتكنّ 
 

الخارجي وحده،   ة فرضها عليه العدوّ ين شاه شدّ الدّ  عاناها كنتيجة مباشرة لمحاولة اغتيال ناصر اّلتي ةدّ فالشّ  
ت  ظلّ  اّلتي هذه األزمة الجديدةأّما .  شطرت أتباع حضرة الباب أو كادت، كانت داخلّية بحتة اّلتي محنة أدرنة ثمّ 

ز من أولها إلى آخرها، بهجمات الخصوم من الخارج وحدهم بل  فلم تتميّ تقلق باله وبال أصحابه زهاء عشر سنين، 
 ن ارتكبوا ما ناح له قلبه رغم انتسابهم إليه. اّلذي اخل وبطيشالدّ  وبمكائد أعدائه من
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نت من أن تقاوم تمكّ  اّلتي ة، والمدينةليبيّ الّص  يسة جان داركمدينة البطالسة القدماء، ومدينة القدّ  عّكاءوكانت  
صوص  اكون واللّ فّ السّ  إلى مستعمرة للقصاص يسجن فيها القتلة  ركيّ التّ  ار نابليون، قد تدهورت تحت الحكمحص

ة وكان يحيط بها سور مزدوج،  ركيّ التّ  ةون من جميع أنحاء اإلمبراطوريّ ياسيّ السّ  رق والمشاغبون والمتآمرون الطّ  وقطاع
 اكما كانت مرتع  .  ولم يكن بداخل أسوارها أي نبع للماء.  فاعي"بـ"أوالد األ بهاء هللاويسكن فيها أقوام وصفهم حضرة 

ا لطان حين قال: "وممّ السّ  ل القلم األعلى ذلك في لوحولقد سجّ .  لها دروب ملتوية كئيبة قذرةللبراغيث، تتخلّ  اخصب  
صوت  سمع من أرجائها إالّ يُ دى، ال الّص  ها دار حكومةوأردأها ماء ، كأنّ  نيا وأنتنها هواء  الدّ  ها أخرب مدنيحكون أنّ 

 كما جرى بذلك المثل. اائر إذا طار حولها سقط ميت  الطّ   ى أنّ حتّ  اها خانق  وكان جوّ .  ترجيعه"
 

  الل البعيد واالنحالل همون بالّض ون المتّ حبس المنفيّ ارمة بأن يُ الّص  ريحةالّص  لطان ووزراؤه أوامرهمالسّ  أصدر 
 ّيينادر ضد المنفالّص  دجن المؤبّ السّ  حكم وكانت آمال هؤالء معقودة على أنّ   .أنواع الحبس واالنفرادديد، أشدّ الشّ 

لطان عبد العزيز في الخامس  السّ  أصدره اّلذي الفرمان ذلك ألنّ .  سوف ينتهي آخر األمر بانقراضهم وزوال ريحهم
م يقتصر على الحكم عليهم  م(  ل1868ادس والعشرين من تموز سنة السّ  )الموافق لليوم ھ 1285اني سنة الثّ  من ربيع

صل  صل أحدهم باآلخر أو أن يتّ وحّرم عليهم أن يتّ .  اشديد   ال  ورة حبسهم وعزلهم عز ر ائم، بل وقضى بض الدّ  فيبالنّ 
وبعد مضّي .  ّيينلألهالي قرئ الفرمان في مسجد المدينة الجامع عقب وصول المنف اوتحذير   اوإنذار  .  أحدهم باألهالي

عليمات التّ  لدى الباب العالي إلى حكومته رسالة قال فيها: "لقد أصدرت فير اإليرانيّ السّ  فيهم كتبعلى ن اسنة تقريب  
ة ر زوجتيه وأبنائه، وتحظر عليه مغاد هم إالّ إنسان اللّ  صال بأيّ تّ اال [بهاء هللام عليه ]يعني حضرة بالبرق والبريد تحرّ 

زرت عباس قلي خان القنصل العام في دمشق  أّياممنذ ثالثة و .  من األحوال.. حالٍ  ّية بس فيه بأحُ  اّلذي المنزل
 فته أن وكلّ 
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وأن يختار قبل  .  شديد عليهم..التّ  اإلجراءات الكفيلة بإدامةكّل  ...وأن يجتمع مع حاكمها ليبحث معهعّكاءيذهب إلى 
فته أن  ني كلّ كما أنّ .  العالي ادرة من البابالّص  احية ليتأّكد من تنفيذ األوامرالنّ  في تلك اعودته إلى دمشق مندوب  

ولقد بلغت العزلة المفروضة  .  فارة"السّ  بهم بنفسه ثم يرفع تقريره إلىقثالثة أشهر، ويراكّل  عّكاءيسافر من دمشق إلى 
حضرة  من أنّ  إصفهانون في ن رّوعهم ما أشاعه األزليّ اّلذي ن في إيران،يالبهائيّ دفع ب ا رامة حد  الّص و  دةالشّ  عليهم من

 األمر.ّية  في ُجلفا أن تستوضح لهم جلّية غرق، إلى مناشدة إدارة البرق البريطانقد أُ  هاء هللاب
 

حلة المرهقة سيقوا أمام األهالي  الرّ بعد هذه  عّكاء، إلى شاطئ ال  ونساء  وأطفا ال  ون، رجاوعندما نزل المنفيّ  
ى ثكنات الجيش حيث لإ االعجم"، واقتيدوا جميع   "ربّ ن اجتمعوا في الميناء ليشاهدوا اّلذي لين الغالظ الجفاةالمتطفّ 

يلة  نع من المأكل والمشرب في اللّ مُ  "*الكلّ  ئيس أنّ الرّ في لوح  بهاء هللاد حضرة ولقد أكّ .  قيم عليهم الحراسجنوا وأُ سُ 
ا ال يطيق أحد أن  فن  ع اكنات قذر  الثّ  وكان الماء في حفرة بفناء.  يه"لهم طلبوا الماء فما أجيبوا إ بل إنّ .  األولى..

دة، أن  مح لهم، تحت الحراسة المشدّ ه سُ إال أنّ .  حفرد ثالثة أرغفة من الخبز األسود المملّ  ص لكلّ ّص وخُ .  يشربه
لهم عن مقدار الخبز   ابقليل من المال تعويض   اللم يؤذن لهم إ ثمّ .  وق برغيفين من نوع أفضلالسّ  يستبدلوها في

وكان َوْطُء الحّر الخانق وتفّشي المالريا .  هم إال اثنين منهمعقب وصولهم بقليل اللّ  افمرضوا جميع  .  ص لهمالمخّص 
ومات منهم ثالثة من بينهم أخوان ماتا في ليلة واحدة "يعانق أحدهما .  في ازدياد بؤسهم وشقائهم اوالدوسنتاريا سبب  

كان يستعملها لتباع تغطية لنفقات  اّلتي  ادةجالسّ  عن بهاء هللا وتنازل حضرة .  بهاء هللاآلخر" حسب شهادة حضرة 
ن رفضوا أن يدفنوهما قبل أن  اّلذي اسهيد على الحرّ الزّ  ع ثمنهاجادة في المزاد، ووزّ السّ  وبيعت.  تكفينهما ودفنهما

  ضعف االحراس تقاضو  هما دفنا بمالبسهما دون غسل وال كفن رغم أنّ لم فيما بعد أنّ وقد عُ .  كاليفالتّ  يتقاضوا
 . ولقد كتب يقول :" ال يعلم ما ورد علينا إال هللا العزيز...  بهاء هللاكاليف حسب تأكيد حضرة التّ 
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ه  وفي موضع آخر أشار إلى نفس.  أحد مثل هذه القسوة أو يسمع بها" لم يرَ   *منذ إنشاء هذا العالم إلى يومنا هذا
ها األقصى  إالّ .  عداءلقد امتحن معظم حياته امتحانات قاسية بين براثن األبقوله: "** أن بالياه اليوم قد بلغت حد 

 المون فيه".ه الظّ زجّ  اّلذي جن السّ   في هذا
 

ظرة العجلى  ديد، فقد قنعوا بالنّ الشّ  جن رغم الحظرالسّ  إلى أبواب ل ن استطاعوا الوصو اّلذي وار القالئل الزّ أّما  
ه من إيران ريق كلّ الطّ  بعضهم قطع بأنّ  افذته، علم  ان هين إلىاني متوجّ الثّ  خندقلراء اجين وهم وقوف و السّ  إلى وجه

ن أفلحوا في دخول المدينة فقد أرغموا، والحزن يعصر قلوبهم، على أن يعودوا من  اّلذي القالئل أّما .  على األقدام اسير  
أبو الحسن   شرف بمحضره الحاجمن فاز منهم بالتّ أّول  وكان.  ى دون أن يفوزوا بلمحة وحدة من وجههحيث أتوا حتّ 

أي على أن يرى حضرة بهاء الرّ ام العام حيث استقر فاز بذلك في الحمّ .  بـ"األمين اإللهي"ملّقب األردكاني المتفاني ال
  اّلذي  اني فهو األستاذ إسماعيل الكاشيالثّ  ائرالزّ أّما و .  ه يعرفهعلى أنّ  إشارة تدلّ ّية  دون أن يقترب منه أو يبدي أهللا

في سعادة ونشوة إلى نافذة   ال  ق ساعات طوايحدّ  وظلّ .  ة األخرى من الخندققف على الحافّ جاء من الموصل وو 
احتمى  اّلذي إلى أن يعود إلى الكهف ز وجهه لضعف بصره، واضطرّ هاية أن يميّ النّ  ولكن لم يستطع في.  محبوبه

  قد اضطر .  يرون خيبة آماله من بعيدعليه وهم  ات له العائلة المباركة وبكت إشفاق  وقد رقّ .  الكرمل ل فيه على جب
وهو على   بهاء هللاعلى عجل من المدينة حيث انكشف أمره، وأن يقنع بلمحة سريعة من حضرة  إلى أن يفرّ  الّنبيل

نه تراخي الحراسة  اصرة وحيفا وبيت المقدس والخليل إلى أن مكّ النّ  في ريف ال هائم  وّ جوطفق يت.  ة الخندقحافّ 
 .ّيينلحق نفسه بالمنفدة من أن يُ المشدّ 

 
، وهو الّنبيل قيّ التّ  دائد الجسام أضيفت مأساة مباغتة مريرة، أال وهي الموت المبكر لميرزا مهديالشّ  وإلى هذه 

 األصغر، وأحد ُكّتاب وحي حضرة عبد البهاءانية والعشرين من عمره، وهو "الغصن األطهر" أخو حضرة الثّ  في
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وبيان  ّية. ليمانالسّ  ته من دمن طهران إلى بغداد ليرافق والده بعد عو  ال  أن جيء به طف ورفيقه في منفاه منذ بهاء هللا
وء على  ّض لفسقط في عتمة ا.  في مناجاته المعتادة اكنات ذات مساء ُمستغرق  الثّ  ى على سطح ذلك أنه كان يتمشّ 

وكان  .  ين ساعة أخرى شر ضى به إلى الموت بعد اثنتين وعفاخترق أضالعه، وأف ، كان على األرض قفص خشبيّ 
زيران سنة  حالث والعشرين من الثّ  )الموافق لليوم ھ1287سنة األّول  الث والعشرين من ربيعالثّ  ذلك في اليوم 

شرف بمحضر التّ  ذين حرموا وكان توسله وابتهاله ساعة موته أن يقبل األب الحزين روحه فداء للّ .  م(1870
 محبوبهم.

 
ذكرى ولده، ورفع موته إلى منزلة الفداء   بهاء هللارفيعة المعنى خّلد حضرة وفي مناجاة ملحوظة المغزى  
وفي هذه المناجاة نقرأ قوله:  .  د المسيح، واستشهاد اإلمام الحسينيّ السّ  وإلى مقام صلب ،فدى ولد إبراهيم اّلذي العظيم

  هة إلى ولده الموجّ  لهّيةك هذه الكلمات اإلونقرأ كذل.  حاد من في البالد"! فديت ما أعطيتني لحياة العباد واتّ "أي ربِّ 
 سوف يظهر هللا بك ما أراد"..  يارالدّ  ك أنت وديعة هللا وكنزه في هذهد: "إنّ يهالشّ 

 
شهد القلم األعلى لوداعته،   اّلذي لق من نور البهاء"جثمان "من خُ  بهاء هللاوبعد أن غّسل في محضر حضرة  

.   بي صالح النّ  ه األخير خارج أسوار المدينة في بقعة تجاور مقامودعه مقرّ اس وأوذكر "أسرار" صعوده، حمله الحرّ 
هراء، بعد سبعين سنة، إلى سفوح الكرمل بجوار رمس أخته، وتحت ظالل مقام الزّ  قلت رفاته ورفات والدتهومن هناك نُ 

 حضرة الباب األعلى. 
 

فبعد أربعة أشهر من هذه الفجيعة .  نفىورفاقه في الم عّكاءأصابت سجين  اّلتي لم يكن هذا آخر الباليا 
وعلى  .  ورفاقه من ثكنات الجيش بهاء هللامن نقل حضرة  وكان ال بدّ .  ركيّ التّ  ة في فرق الجيشعبئة العامّ التّ  أعلنت

لطات أن نقلتهم بعد ثالثة أشهر السّ  ما لبثت ثمّ .  من المدينة الغربيّ  ص له وألسرته منزل "ملك" في الحيّ ذلك خّص 
 قلوا بعدقامة في منزل رابع، ثم نُ ة أخرى بعد شهور قالئل إلى اإلوا مرّ اضطرّ  ومن ثمّ .  ى منزل خّوام المواجه له إل
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  اعن ثالثة عشر شخص   ما ال يقلّ  اتهم أن اضطرّ ة كفايته بضروريّ بلغ من قلّ  اّلذي أربعة أشهر إلى منزل عودة خّمار
كنى في منازل أخرى، كما السّ  بعض األصحاب اآلخرين إلى اضطرّ من كال الجنسين إلى العيش في غرفة واحدة، و 

 ى خان العواميد.كنى في خان يسمّ السّ  الباقون إلى اضطرّ 
 

ّية  ى حدثت أزمة داخلفوا بتشديد الحراسة حتّ ن كلّ اّلذي اس، ويصرف الحرّ ديدة تخفّ الشّ  العزلة  وما كادت وطأة 
ن صحبوا  فات اثنين ممّ تصرّ  ذلك أنّ  نوبيا.  الكارثة  لت فجأة إلى حدّ من قبل، ووص ةكانت مراجلها تغلي بين الجماع

د  د محمّ يّ السّ  دلم يتردّ  اّلذي  هاية، األمرالنّ  حضرة بها هللا إلى طردهما في ساءت فاضطرّ  عّكاءإلى  بهاء هللاحضرة 
  اّلتي  وأدنأ من تلك نت أخّس عاية والتآمر كاحملة من القذف والوشاية والسّ  فبدأ يشنّ .  في استغالله أسوأ استغالل

وكان هدفهم إثارة األهلين  .  سجسّ التّ  هذان المطرودان إلى أعوانه القدامى واجتهدوا في  وقد انضمّ .  ها في اآلستانةشنّ 
أحدق   ومن ثمّ .  كين، وإيغار صدورهم ودفعهم إلى درجة أكبر من الكراهية والبغضاء والهياجالمتحاملين المتشكّ 

 وكتابة وفي أكثر من مناسبة أن يقوموا بأيّ  اغم من أنه حّرم على أتباعه شفاه  الرّ وب.  خطر جديد بهاء هللابحضرة 
  المظالم  أر لكلّ الثّ  ر في كان يفكّ  ار  متهوّ  اعربي   ااد إلى بيروت مؤمن  عه أ ى أنّ المين، حتّ ء الظّ الهؤ  ضدّ ّية حركة انتقام

د د محمّ يّ السّ  لوا ثالثة من الخصوم في الخفاء من بينهمتصحاب قأن سبعة من األ عاناها زعيمه المحبوب، إالّ  اّلتي
 هذا وآقا جان. 

 
بهاء ولم يكن الستنكار حضرة .  استولى على الجامعة المظلومة يجّل عن الوصف والبيان اّلذي وكان الفزع 

رقمها بعد هذه الفعلة بقليل  ّلتيا  ولقد عّبر عن مشاعره في أحد األلواح.  حدود كراء أيّ النّ  واستفظاعه لهذه الفعلة هللا
وكتب في مناسبة أخرى  .  جبل شامخ رفيع"كّل  موات واألرضون" و"يندكّ السّ  منه لتنفطر عنه  ا بقوله: "لو أذكر حرف  

ة أخرى وكتب مرّ .  ن ينسبون أنفسهم إلّي ويرتكبون ما ناح به قلبي وقلمي"اّلذي ي سجني بل عمليقول: "ليس ضرّ 
 يأحّبائة عمل لّ الذّ  ه عّز لي بلسجني لعمري إنّ تي يقول: "ليس ذلّ 
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 يطان في أعمالهم". الشّ  بعون ن ينسبون أنفسهم إلينا ويتّ اّلذي
 

وكانت .  قون بيتهوبينما كان يملي ألواحه على كاتب وحيه إذا بالحاكم على رأس جنود شاهرين أسلحتهم يطوّ  
وعلى  .  حدب وصوبكّل  وضجيجهم من الّناس لى صياحفي هياج شديد، بينما تعاّية لطات العسكر األهالي والسّ 

ليلة مع أحد أبنائه في إحدى غرفات  أّول   وبعد استجوابه احتجزوه.  إلى سراي الحكومة بهاء هللادعي حضرة الفور استُ 
إلى  ولم يؤذن له في العودة .  وهناك مكث ليلتين أخريين.  احيةالنّ  اوردي، ثم نقل إلى مكان أفضل في تلكالشّ  خان

  ن ارتكبوا هذه الفعلة اّلذي المجرمون أّما .  أشهر ةفقد احتجزوه ستّ  عبد البهاءحضرة أّما .  بيته إال بعد سبعين ساعة
 كراء فقد سجنوا عدة أعوام. النّ 
 

ة وسأله في جرأة: "هل من مبعد وصوله إلى سراي الحكو  بهاء هللاة إلى حضرة التفت حاكم المدينة العسكريّ  
ا ارتكب إذ ال  ر أنت مسؤو بعتوهل تُ "**: ريع هوالسّ  دالرّ فكان  حو؟" النّ  ف بعض أتباعك على هذا تصرّ المناسب أن ي

أتى منها   اّلتي  ئل عن اسمه واسم البالدمنه؟!" وفي أثناء االستجواب سُ  ال  عاقب أنت بدتُ فأحد جنودك فعلة نكراء 
ن عندكم في  أجاب "ال داعي لذكر االسم فهم مدوّ  ؤال عليهالسّ  وعند تكرار.  مس"الشّ  ه أظهر منإنّ فأجاب: "**

لمات في وقار وجالل  هذه الك بهاء هللافنطق حضرة .  ة أخرى باحترام ملحوظال مرّ ؤ السّ  فأعادوا عليه.  ولة"الدّ  فرمان
إلى جميع ث تحدّ  ثمّ  اخفيف   اه لوم  المفت إلى المفتي و التّ  وبلدي نور، فهل عرفتم؟" ثمّ  بهاء هللااسمي واقتدار: "**

ثم تال عليهم بعض آيات سورة .  عقيبالتّ  لم يجسر على اأحد   لجالل أنّ االحاضرين في لهجة بلغت من الحرارة و 
ا حدث، ويعطيه مطلق وسرعان ما أرسل إليه الحاكم رسالة يعتذر له فيها عمّ .  الملوك ونهض وغادر االجتماع

 في العودة إلى بيته.ّية الحرّ 



 227 

ين  الدّ  من انتمى إلى هذا لّ ك ، وضدّ ّيينالمنف كين عداوة شديدة ضدّ كت األهلين المتشكّ دث تملّ االح ابعد هذ
  اّلذي  عب واإلرهاب، وقّوى عبودالرّ بالفسق والفجور واإللحاد والمروق وإشاعة ّية هم العلنالتّ  وانهالت عليهم.  بصلة

كانوا   الّناس مخيف المشكوك في أمره، بل إنّ يفصل منزله عن هذا الجار ال اّلذي ئطاكان يسكن المنزل المجاور الح
 . ّياموارع في تلك األالشّ  ونهم ويرجمونهم بالحجارة إذا هم تجاسروا وظهروا فيالمسجونين ويسبّ  ّيينيطاردون أوالد المنف

 
ل ضربته  إلى أجّ  ّيينالموقف المهين المليء بالقلق والخطر يحيط المنف آنذاك كأس الباليا، واستمرّ  فحتط 

 ره أوضح منئين ومصاالدّ  راتإلى بداية تحّول في مقدّ  ابدأ حّد البؤس والهوان ينحسر، مشير   ثمّ  ّية. رادة الغيباإل
 في بغداد.   بهاء هللانوات األخيرة من إقامة حضرة السّ  حدث في اّلذي لحوّ التّ 
 

 ، اعتراف اوثيق   اارتباط   عّكاءإلى  بهاء هللاهور، والمرتبط بنفي حضرة الفعل اآلخذ في الظّ  ريق لردّ الطّ  د مّهدقول 
ة  بهم وقلّ ونزاهته الكاملة، وتحطيم روح تعاليمه لقشرة تعّص  بهاء هللاببراءة حضرة  اتدريجي   ا عناصر األهالي اعتراف  كّل 

وأتباعه   ينالدّ  م عقله ضدّ تسمّ  اّلذي حيم مكان ذلك الحاكمالرّ زين الرّ بعد شيء، وتعيين أحمد بيك توفيق  ااكتراثهم شيئ  
وهو في عّز رجولته،   عبد البهاءبذلها حضرة  اّلتي أضف إلى ذلك الجهود الموصولة.  ال يرجى له شفاء ام  تسمّ 

ن  اّلذي مصير المسؤولين اوال ننسى أيض  .  تقي والده وتحميه اقدرته على أن يكون درع   اعب مظهر  الشّ  ةواختالطه بعامّ 
 ة عزل األصحاب األبرياء.ملحوظ في إطالة مدّ صرفوا عن مناصبهم وكان لهم تأثيرهم ال

 
رفعها إليه   اّلتي ةالبهائيّ للكتب  ا، وقراءته ثاني  ال  د البهاء أوّ بالحاكم الجديد بحضرة ع اّتصال ولقد كان من نتيجة  

بهاء ه كان يرفض أن يدخل إلى حضرة المفسدون على أمل إثارة غضبه أن اشتعل في قلبه اإلخالص إلى درجة أنّ 
 عن هذه القاعدة مهما ذّ ، ولم يشال  وإجال احترام اإذا خلع نعليه   إالّ  هللا
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ه  كما أنّ .  جين القابع في سجنهالسّ  أتباع هذا ّيينكانت األحوال، بل لقد روي أنه اختار أفضل مستشاريه من بين المنف
الحاكم   ت بعد طول انتظار ألحّ رة تمّ وفي أثناء زيا.  فهلكي يعّلمه ويثقّ  عبد البهاءدأب على أن يرسل ابنه إلى حضرة 

فقام .  اتلفت من اإلهمال ثالثين عام   اّلتي خدمة  فاقترح عليه حضرته أن يصلح قناة الماء في أن يقّدم لحضرته أيّ 
ن كان من بينهم الُماّل صادق اّلذي ّوارالزّ  ق  سيلما كان يعارض في تدفّ وقلّ .  على تنفيذ هذا االقتراح على الفور

جلين ممن عاشوا من بعد موقعة طبرسي، كان الحاكم يفعل ذلك على  الرّ ساني المخلص الجليل وأبو بديع، وكال الخرا
ة  بعد عدّ  اأصبح والي   اّلذي مصطفى ضياء باشا،أّما .  وار المدينةالزّ  لطاني كان يحّرم دخول السّ  غم من أن الفرمانالرّ 

 ولكنّ .  جن وقتما يشاءالسّ  قة في مغادرة أبوابلالمطّية جين الحرّ لسّ ا ، إذ منحسنوات فقد مضى إلى أبعد من هذا الحدّ 
به من قبل، ة تعّص رف بشدّ عُ  يذالّ  ،عّكاءيخ محمود مفتي الشّ  بل لقد آمن باألمر المبارك.  أبى ذلك بهاء هللاحضرة 

داد يأتون  الشّ  الحكام الغالظوكان بعض .  عّكاءة بالخاّص ّية بو النّ  في األحاديث اودفعته حماسته إلى أن يصّنف كتاب  
  اّلتي  هم لم يستطيعوا أن يقفوا في وجه القوى وبأس إال أنّ  قّوةورغم ما كانوا عليه من .  إلى المدينة من حين إلى آخر

وبمضي األعوام أخذ العلماء واألدباء .  ق هدفه على الوجه األكملين لكي يحقّ الدّ  سكانت تسرع بتحرير مؤسّ 
  ا ق  أظهر في أدرنة تعلّ  اّلذي عزيز باشاأّما .   ته المشرقةاعدة وقوّ الّص  بهاء هللاعترفون بعظمة حضرة يّية المقيمون بسور 

ليبدي   تين ال لشيء إالّ مرّ  عّكاءوقام بزيارة .  فقد ارتقى في الوقت نفسه إلى منصب الوالي  عبد البهاءبحضرة  اشديد  
 حترمه وأعجب به. اطالما   اّلذي عبد البهاءداقة مع حضرة والّص  ودّ د أواصر ال، وليجدّ بهاء هللااحترامه وإجالله لحضرة 

 
كان   اّلتي لعادته  ا فيما ندر، خالف   إالّ ّية مقابالت شخصّية لم يكن يسمح بأ بهاء هللاحضرة  غم من أنّ الرّ وب 

  اّلذي حسن الملحوظالتّ  ون في صراحة أنّ يؤّكدع به جعل األهلين تمتّ  اّلذي  فاذ النّ  أثيرالتّ  بعها في بغداد، إال أنّ يتّ 
 بل لقد .  ائمة بينهمالدّ  إلى إقامتهّية  صفة أساسبلمسوه في هواء المدينة ومائها يرجع 
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المدينة وألحد   ة أذن لحاكموذات مرّ .  ه فيهمبثّ  اّلذي على اإلجالل ا ينمّ " ممّ موّ السّ  عيم الجليل" و"صاحببوه بـ"الزّ قّ ل
ي  ليخ عالشّ أّما .  على ركبتيه لدى الباب" اراكع   ه "ظلّ ي أنّ ر القائد األوروبّ من تأثّ  فبلغ.  زيارتهب ّيينالقادة األوروب

له إلى  ، وأخذ يواصل رجاءه ويديم توسّ عبد البهاءرة قق ما اقترحه حض، فقد أخذ على عاتقه أن يحّ عّكاءالميري، مفتي 
وبعد إلحاح شديد وافق حضرة  .  تسعة أعوامطالت  اّلتي لكي يخرج من أسوار المدينة وينهي عزلته بهاء هللاحضرة 
المدينة،   هر شرقيّ النّ  عمين، وهي جزيرة صغيرة تقع وسطالنّ  على مغادرة أبواب المدينة وانتقل إلى حديقة بهاء هللا

مع  عبد البهاءوقد استأجرها حضرة .  ها "أورشليم الجديدة" و"جزيرتنا الخضراء"ضوان" ووصفها بأنّ الرّ فها باسم "وشرّ 
لحضرة  ال  مفّض ا م  اأصبح مق ومن ثمّ .  هدوهيأه لسكنى وال عّكاءيبعد بضعة أميال شمالي  اّلذي قصر عبد هللا باشا

 .اوإياب   ا، ولم تكن رياضته سوى ذرع غرفة نومه ذهاب  الم تتجاوز قدماه أسوار المدينة عشرة سنوات تقريب   اّلذي بهاء هللا
 

بهاء ائلة أثناء سجن حضرة الطّ  د أنفق عودة على بنائه األموالقار، و استئجار قصر عودة خمّ  وبعد عامين تم 
وقد وصفه  .  شراؤه تمّ  اي أحد األوبئة الوبيلة، وأخير  ه هجره هو وأسرته على عجل عند تفشّ أنّ  إالّ .  كناتالثّ  في  هللا

ونت عدة أمور على زيادة هيبة  لقد تعا.  كبر للبشر"جعله هللا المنظر األ اّلذي فيعالرّ بـ"القصر  بهاء هللاحضرة 
زار بيروت في تلك اآلونة تلبية  عبد البهاءساع شهرة من كان أنبل أعضائها، منها أن حضرة اهضة واتّ النّ  الجامعة

يخ  الشّ  ات عديدة معين، والتقى مرّ ولة والدّ الدّ  صل برجاالتوهناك اتّ .  الدعوة مدحت باشا، وهو أحد كبار وزراء تركيّ 
ن كانوا، منذ عهد قريب، يعاملونه هو وإخوانه  اّلذي ولقد ثار الحسد في صدور.  هير في جلسات طويلةلشّ ا د عبدهمحمّ 

وكان سبب هذا الحسد األّكال الحفاوة  .  فضيل باالحتقار واالزدراءع والتّ رفّ التّ  في المنفى معاملة تختلط فيها مشاعر
يخ يوسف يستضيف وقتها والة بيروت الشّ  اصرة وكانالنّ  مفتي يخ يوسفالشّ  استقبله بها الفقيه األجلّ  اّلتي البالغة

 ليستقبلوا هذا  عّكاءالقوم من بينهم أخوه ومفتي  ةيّ فأرسل علّ 
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  اّلتي  وة البالغةاة أخرى بسبب الحفثار الحسد مرّ  ثمّ .  يف الكريم القادم على مسافة بضعة أميال خارج المدينةالّض 
 .عّكاءخ يوسف عندما زاره في يالشّ  عبد البهاءاستقبل بها حضرة 

 
.  ه أصبح آنذاك في خبر كانأنّ  إالّ ّية بصفة رسم لغَ ارم لم يُ الّص  لطان عبد العزيزالسّ  فرمان غم من أنّ الرّ وب 
حت على  قد تفتّ  ة والجالل وسلطان الحقّ أبواب العزّ "** أنّ  باالسم فقط إالّ  اوإن كان سجين   بهاء هللا حضرة  ذلك ألنّ 

ام فلسطين يحسدونه على  كان حكّ ة أخرى في ذلك يقول: "**كتب مرّ  اّلذي عبد البهاءما يقول حضرة مصاريعها" ك
ه  ولكنّ .  ون يلتمسون شرف المثول بين يديهيّ فون المحلّ اد والموظّ فون والقوّ ام والمتصرّ سلطانه وكان الحكّ  قّوةنفاذ تأثيره و 

 قلما كان يأذن لهم".
 

ف بمحضر األستاذ بجامعة كمبردج أن يتشرّ  (1)براون  .ج تشرق الممتاز أ.مح للمسفي هذا القصر نفسه سُ  
نيسان  20-15، ]من افي البهجة ضيف   ن قضاها براو  اّلتي الخمسة ّيامأربع مرات متوالية خالل األ بهاء هللاحضرة 

المنازعات العقيمة، ستزول هذه أعلنه األسير: "** اّلذي  اريخيالتّ  دها هذا اإلعالنوهي لقاءات خلّ .  م[1890سنة 
فها هذا الباحث لألجيال القادمة قال:  خلّ  اّلتي اصعةالنّ  هادةالشّ  وإليك.  لح األكبر"الّص  رة، ويأتيوهذه الحروب المدمّ 

فاذتان فقد بدتا  النّ  هاتان العينانأّما .  طالعني فال يمكنني أن أنساه وإن كنت ال أستطيع أن أصفه اّلذي الوجهأّما "
ت على الجبين العريض الوّضاح في رزانة  لطان فقد استقرّ العزة والجالل والسّ أّما .  آن ما في دخيلة نفسكما تقر وكأنّ 

وانحنيت بين يدي من يحيطه من المحبة والوفاء  .  من وقفت في محضر اولم أكن بحاجة إلى أن أسأل أحد  .  ووقار
عت خالدة، تمتّ  أّيامئر نفسه فقال: "هنالك قضيت خمسة االزّ  " وقد شهد هذااما يحسده عليهما الملوك واألباطرة عبث  

يعمل  اّلذي وح العجيبالرّ خاللها بفرص ال نظير لها وال مثيل، بل وال أمل في أن تعود، واجتمعت فيها بينابيع ذلك 
 قّوةب

 

(1 ) Prof. E. G. Browne 
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وال أمل لي في أنقل  ه كانت تجربة غريبة مثيرة، والواقع أنّ .  بالموت اشبيه   اغامضة متزايدة على بعث قوم ناموا نوم  
 ذا بال". اإليك من تأثيراتها شيئ  

 
 اعلى جبل الكرمل "كوم هللا وكرمه" موطن إيليّ  -"خباء المجد"– بهاء هللانة ارتفعت خيمة حضرة السّ  وفي تلك 

يفا أربع  زار ح بهاء هللاوتفصيل ذلك أن حضرة .  األمم"كّل  "تجري إليه اّلذي "بّ الرّ ه "جبل مجده إشعياء بأنّ  اّلذي
ربت فيها خيمته ُض  اّلتي يارةالزّ  يارات، وهيالزّ  هذوفي أثناء إحدى ه.  يارة األخيرة منها ثالثة أشهرالزّ  مرات طالت

وفي مناسبة أخرى كان يقف  .  بوءات، أنزل "صاحب الكرم" لوح الكرمل المليء باإلشارات والنّ ّيينبجوار دير الكرمل
لرفات   اى دائم  قّدر لها أن تكون مثو   اّلتي البقعة المباركة عبد البهاءن لحضرة جبل، فعيّ لذلك ا حعلى سفح من سفو 

 م عليها مقام مناسب فيما بعد.قاحضرة الباب بعد أن يُ 
 

 اريخ بعهدالتّ  اقترن اسمها في اّلتي يرةحشراء األراضي المحيطة بتلك الب تمّ  بهاء هللاعلى أمر حضرة  وبناء   
لدينه، ساعية بشيرة بين  اتقام تمجيد   اّلتي ر أن تشيد عليها "تلك المباني الجليلة الفخمة"وتقرّ   .يد المسيح له المجدالسّ 

" وفي "األقاليم الخصبة  اوعرض   ال  "طو  مقّدسةه سوف تقام في األرض الأ في ألواحه بأنّ تنبّ  اّلتي يدي تلك المباني
 على ما نّص به في تلك األلواح.  امية" بناء  السّ  د وخدمة عتبتهصه "لعبادة هللا الفر خّص  اّلتي المجاورة لألردن" مقّدسةال
 

ل من شأنها الملوك مهما قويت شوكتهم ال يستطيع أن يقهرها أو يقلّ  اّلتي عامةالزّ ّية واهد على حيو الشّ  وبرزت 
  ةالبهائيّ الوكالة  ، وإنشاءاعظيم   ام  تضخّ  بهاء هللام مراسالت حضرة ين مهما عظمت عداوتهم، منها تضخّ الدّ  وال رجال

د مصطفى في  بت محمّ االثّ  مها المؤمن قدّ  اّلتي سهيالتالتّ  ومنها.  إلرسال هذه المراسالت وتوزيعهاّية في اإلسكندر 
جين، باالسم السّ  استطاع بها اّلتيّية سبالنّ  احةالرّ ومنها .  ن كانوا يمّرون بتلك المدينةاّلذي   وارالزّ  بيروت لتأمين مصالح

 نكابونيالتّ  ومنها تكليفه سليمان خان.  صل بالمراكز المتزايدة في إيران العراق والقوقاز وتركستان ومصرفقط، أن يتّ 
 هيرالشّ 
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ومنها .  ومنها تعيين بعض أتباعه "أيادي أمر هللا".  مة في الهند وبورمامنظّ ّية بجمال أفندي بأن يقوم بحملة تبليغ
ومنها إيمان عدد ال .  ر سدانته بأمر منه، إلى حرم حضرة الباب وأختهاترميم البيت المبارك في شيراز، وتفويض أم

 اائي  قتل ااعتراف   ّيينة واإلسالم دينين سماو مسيحيّ جعلهم يعترفون بال اإيمان   ّيينوالبوذ ّيينبأس به من اليهود والزرادشت
 في إيران والهند وبورما. ارون يّ السّ  بذلها المبلغون  اّلتي وكان هذا باكورة الجهود الموصولة .  اراسخ  

 

نا ال يمكننا أن نغفل اإلشارة إلى تكوين جامعة مزدهرة من المؤمنين في مدينة عشق آباد الحديثة في  ّّ كما أن 
، وشراء قطعة أرض بهائّيةنت من امتالك مقابر فتمكّ .  مسالمتهاو ة إلى تعاطف الحكومة مطمئنّ ّية، وسالرّ تركستان 

إلى تأسيس  اأن نشير أيض   وال بدّ .  بأسرة البهائيّ "مشرق األذكار" في العالم أّول  هما بعد أنّ دت عليها بناء  ثبت فيشيّ 
وكان ذلك نتيجة ألبحاث وكتابات العاّلمة فاضل  .  من سمرقند وبخارا في قلب آسياكّل  مة فيمتقدّ ّية مراكز دين

ين،  الدّ  سك إلى طبع خمسة مجلدات من آثار مؤسّ أن نشير كذل  دّ وال ب.  ف ميرزا أبي الفضلالقائني والمدافع المثقّ 
ين واشتمالها على طبعات عديدة الدّ  وهي طبعات تعلن عن تضاعف آداب.  بما فيها "الكتاب األقدس" في الهند

 رق والغرب.الشّ  بوعر الية في التّ  نواتالسّ  ولغات مختلفة وانتشارها أثناء
 

.   لطان عبد العزيز إلى هذا اإلقليم في هوان عظيمالسّ  أخرجنا: "**قال بهاء هللاحضرة  أنّ  ّيينويروي أحد المنف 
 الّنبيل ة أخرى ما رواه وقال مرّ .  رت"فاه حين توفّ الرّ احة و الرّ نا لم نرفض وسائل رنا فإنّ نا ويدمّ ا كان غرضه أن يذلّ ولمّ 

ة أخرى وقال مرّ .  االحترام واإلجالل"واحي يظهرون لنا النّ  أهل هذه الحمد هلل! لقد بلغت بنا الحال أنّ في تاريخه: "**
وقضى  .  عّكاءعثمان على ظلمنا بال ذنب وال جريرة، وأرسلنا إلى حصن  ل: "**قام سلطان آ اأيض   الّنبيل له ما سجّ 
لت  لهذا عجّ .  والعام لبغضاء المبغضين من الخاّص  اد في أن نصبح غرض  يختلط بنا أحد، وشدّ  أالّ  لطانيّ السّ  فرمانه

 ةانيّ بّ رّ ال يد القدرة
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ت يد القدرة لطي بساط بين، عالي وفؤاد، ثم امتدّ األمر، بسميرية ووزيريه المقرّ أّول  وعصفت رياح الفناء،.  باالنتقام
 ة العزيز، وأخذه أخذ عزيز مقتدر".عزّ 
 

 ال  كام اجن األمر المبارك تحطيم  السّ  مفيقول: "**أراد اعداؤه أن يحطّ  عبد البهاءوإلى هذا يشير حضرة  
ة د ذلك مرّ وأكّ .  مه"جن كان في الحقيقة أكبر عون، وأصبح وسيلة لتقدّ السّ  هذا  ولكنّ .  اويقضي عليه قصاء  مبرم  

ق صيته الخافقين،  جن األعظم ومنه سطع نوره الباهر، وطبّ السّ  يل أمره فيلخص الجالشّ  رفع هذا . أخرى فقال: "*..
ة أخرى: وقال مرّ .  ساطعة" افأصبح شمس   افي بادئ األمر نجم   رق والغرب"، "**كان نورهالشّ  وبلغ صوت عظمته

 "*إلى يومنا هذا لم يحدث مثل هذا األمر في عالم الوجود". 
البست  اّلتي روف ر الملحوظ في الظّ غيّ التّ  لتلك الكلمات العظيمة، وهو يتأمّ  بهاء هللارقم حضرة  عجب أنفال  

ة العليا قطب  جن إلى الجنّ السّ  قد حّول هذا .  هللا العلّي القدير.. **إنّ " : عّكاءة نفي في هي مدّ  عام اأربعة وعشرين 
 الجنان".
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 اني عشرالثّ  الفصل
 

 )تتمة(  عّكاءفي  بهاء للاسجن حضرة 
 

  في النّ  نشأت عن  اّلتي  ديدةالشّ  صحبته، المتاعب اّلتي غيرةالّص  يكابد، هو والجماعة  بهاء هللارة ضبينما كان ح 
أعنف وأطول من   د األعداء محوهم من الوجود، كان أتباعه المتزايدون في موطنه يقاسون من اضطهاقصد منه  اّلذي

ش العنيد المتعطّ  ارتكبها العدوّ  اّلتي  البشعةّية جرائم البربر لا ومع أنّ .  كان يكابدها آنذاك هو وأصحابه اّلتي المتاعب
عن   عند مولده حين "قتل في خالل سنة واحدة ما ال يقلّ  ينالدّ  عّمدت اّلتي ماءالدّ  من حّمامات ال  كانت أضيق مجا

ها لم أنّ  ، إالّ عبد البهاءحضرة يؤّكد ساء واألطفال بال عائل وال معين" كما النّ  أربعة آالف رجٍل، وترك جمع غفير من
 صفت بقدر أعظم من الغدر والقسوة.من سابقاتها واتّ  اتنّوع   تكن أقلّ 

 
  اّلذي المين"بـ"رئيس الظّ  بهاء هللا وصفه حضرة  اّلذي ين شاه،الدّ  ددها كان ناصر نحن بص اّلتي في تلك الفترة 

فر  ا عجز عن الظّ ولمّ .  "ارتكب ما ناح به أهل مدائن العدل واإلنصاف" في كامل رجولته وأوج جبروته وسلطانه
  كان يخافها أشدّ  اّلتي ة من الجامعة الباقيّية ائش األهوج بمحاولة القضاء المبرم على البقالطّ  قنع هذا  بهاء هللابحضرة 

ين شاه هو الحاكم اآلمر في دورة "غارقة إلى  الدّ  وكان ناصر.  ها نهضت وتماسكت من جديدة وأنّ خوف، خاّص 
رق القديمة" ومن حوله وزراء "دهاة لئام منافقون"، يرفعهم ويخفضهم ويدينهم ويقصيهم كما يحلو الشّ  األذقان في تقاليد

وكان  .  روف والمصالح"حسبما تمليه الظّ  اأو مرتشي   اراشي  أّما عضو فيه  كان "كلّ  اإداري   نظام ا وكان يرأس.  له
ة"، ويسانده شعب ال مثيل له في قسوته وفظاعته  ولة الكنسيّ أشبه ما يكون "بالدّ  ين جهاز دينيّ الدّ  يعاونه في مقاومة

 ته وال نظير له في خسّ 
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م المملكة بينهم الثة البالغون، إذ قسّ الثّ  لطان والمركز أبناؤهالسّ  كان يتلوه في.  به وفساد أعمالهوذّله وجشعه وتعّص 
  عيف الّض  ين ميرزا الجبانالدّ  مظفر شفعهد بوالية آذربيجان إلى وارث العر ّية، اخلالدّ  ألركان الحكم واإلدارة اتوطيد  
ط على ما يربو على خمسي مملكته، بما  وات، وسلّ فأخذ يظهر اإلجالل واالحترام للمالّ ّية يخالشّ  وقع تحت تأثير اّلذي

ه من  لطان، وأمّ السّ  وكان يعرف ظلّ .  اهيةالدّ  اسيق، أكبر أوالده األحياء وهو مسعود ميرزا ال إصفهانفيه إقليمي يزد و 
حاكم طهران لطنة فقد واّله جيالن ومازندران وجعله سّ ب المعروف بنائب الكامران ميرزا ابنه المقرّ أّما .  عبالشّ  ةعامّ 

لطنة[، وتسابقهما السّ  طان ونائبالسّ  ولقد بلغ من تنافس األخوين األخيرين ]أي ظلّ .  وقائد الجيشّية ووزير الحرب
واحد منهما بما لديه من أقطاب المجتهدين في كّل  أن استعان على استمالة قلب أبيهما وإحراز رضائه إلى حدّ 

والقضاء المبرم على جامعة   لهب واالغتيالب والنّ السّ  ال وهو القيام بأعمالأل، جّ ق في القيام بالواجب المبفوّ التّ  محاولة
عند حكم حضرة  ال  فس، وذلك نزو النّ  عن ا ولو دفاع  حّتى مقاومة ّية ن امتنعوا عن إبداء أاّلذي لالمؤمنين األبرياء العزّ 

ضين  وكان على رأس المحرّ .  وا"لُ قتُ ير لكم من أن تَ وا خلُ ه "إن ُتقتَـعلى أنّ  ينّص  اّلذي وإطاعة ألمره المبرم بهاء هللا
، إصفهاند باقر زميلهما في يخ محمّ مجتهدي طهران، والشّ  اباطبائي، زعيمالطّ  الحاج الُماّل علي الكني والسيد صادق

ادة  ربات بدون هو الّض  سبيل ليكيلواكّل  فرصة ويسلكون كّل  ينتهزون  واوكان.  د حسين إمام الجمعة فيهاومير محمّ 
 ا هابه عليهم وهابوه أكثر ممّ  احرير، دين اعتبره هؤالء خطر  التّ  ما حمله من قوى  طان ضدّ لما أوتوا به من س وبكلّ 

 اه نفسه.الشّ 
 

وال غرابة أن يكون االستجواب والحبس  .  بالمخاطر امليئ   ا ة بعد أن واجه وقف  ين وخاّص الدّ  استتر عجب أن فال  
غرابة كذلك أن تعمل زيادة  الو .  واإلعدام من أبرز معالم تلك الفترة العصيبة من تاريخه عذيبعن واالستباحة والتّ واللّ 

وايات  الرّ ، وترويج بهاء هللاوزيادة انتشار ألواح حضرة  عّكاءاتخذت صورة رائعة في  بدأت في أدرنة ثمّ  اّلتي ياراتزّ لا
 نة ألس على ّية الحماس
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رت لهم حماقتهم ولقد صوّ .  اين مع  ولة والدّ الدّ  اوة والبغضاء في صدور رجالن فازوا بلقائه على إشعال نار العداّلذي
د سوف في المؤبّ ين بالنّ الدّ  حدث في صفوف األتباع في أدرنة والحكم على زعيم اّلذي االنشقاق وقصر نظرهم أنّ 

 يقضيان عليه القضاء األخير.
 

إلى أن   امبرح   احد أكابر المدينة وضرب ضرب  علي أكبر بتحريض أ (1)ده ألقي القبض على األستاذففي آبا 
اه، وألقي القبض على  الشّ  وفي قرية تاكور أبيحت أموال األهالي بأمر.  ماء من فرعه إلى أخمص قدمهالدّ  سالت

 الچبه في سياه  اء، وسيق إلى طهران العاصمة وزجّ غير األشقّ  بهاء هللاالحاج ميرزا رضا قلي، وهو من إخوة حضرة 
ب  اء، وعذّ غير األشقّ  بهاء هللاكما ألقي القبض على صهر ميرزا حسن، وهو أخ آخر من إخوة حضرة .  اشهر  

 أحرقت قرية داركال المجاورة. اوأخير  .  اربقضبان الحديد المحّماة بالنّ 
 

 هداء" حامل الشّ  ب بـ"فخروالملقّ  الّنبيل ين على يدآمن بالدّ  اّلذي هيرالشّ  الخراساني، وهو "بديع" گ بزر  اآقأّما  
حضرة يؤّكد ا" كما من لدنّ  ا ذي "نفخنا فيه روح  ابعة عشر من عمره والّ السّ  ين شاه وهو فيالدّ  إلى ناصر وّجه المالّلوح 

قي  لأ ه ثمّ ى سقط مخّ حتّ ّية متوالية، وضرب رأسه بكعب البندق أّيامب بالكّي ثالثة ، فقد ألقي القبض عليه وعذّ بهاء هللا
  نة السّ  في بهاء هللاف بلقاء حضرة اب قد تشرّ الشّ  وكان هذا.  راب والحجارةالتّ  وأهيل عليهبجسده في إحدى الحفر 

على قدميه إلى طهران   وسافر افريد   اوحيد  الّلوح  ة ونشاط ليحمل ذلكهمّ  ونهض بكلّ .  كناتالثّ  انية من حبسه فيالثّ 
  لى إاه وهو خارج قى بالشّ التّ  أّيامصام وقام ثالثة  وبعد أن.  مدينةلوبعد أربعة أشهر وصل تلك ا.  اهلشّ ا ليسلمه إلى 

اه أن الشّ  عظيم" فأمر إٍ بنب إٍ : "يا سلطان قد جئتك من سبال  هدوء ووقار قائ م من جاللته بكلّ فتقدّ .  يد في شميرانالّص 
من ذلك أوصوا   ال  هم تحاشوا اإلجابة، وبدم إلى مجتهدي طهران وأمرهم أن يجيبوا عليه ولكنّ وأن يسلّ الّلوح  يؤخذ منه

 إلى الّلوح  اه هذاالشّ  فأرسل .  سولالرّ بقتل 

 

 األستاذ يعني المعّلم في حرفة من الحرف أو صنعة من الّصنائع. ( 1)
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حضرة   وقد ظلّ .  لطان زاد اشتعال نيران العداوة والبغضاء في صدورهم السّ  ى إذا ما قرأه وزراءسفيره في اآلستانة حتّ 
أوردها في هذه اآلثار   اّلتي اب المقدام في آثاره، ويصف اإلشاراتالشّ  زهاء ثالثة أعوام يمتدح شجاعة ذلك بهاء هللا
 ها "ملح ألواحي". فيعة بأنّ الرّ ضحية التّ  إلى تلك

 
.   ذين قتل أبواهما في فتنة زنجان من قبلأشرف اللّ  (1) ديّ رب في يوم واحد عنقا أبي بصير والسّ وفي زنجان ُض  

د بأفضل طريقة لضرب  جالّ لالة أشار على االّص  في ا د  ج ه بينما كان ساأنّ  بات إلى حدّ الثّ  صير فيبوقد ذهب أبو 
 قطع رأسه وهو يعانق زميله ماء من تحت أظافره ثمّ الدّ  إلى أن سالت امبرح   ايد أشرف فقد ضرب ضرب  السّ أّما .  عنقه

.   جن على أمل أن تنجح في حمل وحيدها على االرتداد عن دينهالسّ   أشرف هذا إلى لطات أمّ السّ  ولقد أرسلت.  هيدالشّ 
ها شاهدته وهو  ال، بل إنّ .  برؤ منه إن هو فعل ذلك وأمرته أن يحذو حذو أبي بصيردته بالتّ دّ من ذلك ه ال  ها بدولكنّ 

  ا الوجيه جلد   ريّ الثّ  د حسن خان الكاشي وفي بروجرد جلد محمّ .  يقتل دون أن يطرف لها جفن أو تدمع لها عين
اط ومشهدي يعي الخيّ فاز وميرزا ر وفي شيراز أمر المجتهد فيها بقتل ميرزا آقاي ركاب س.  أفضى به إلى الموت

وفي كاشان .  اذوراتقك نبشت الغوغاء قبورهم وأهالوا على أجسادهم الل، وبعد ذايل خنق  وا في جوف اللّ لنبي، فقت
مت له قبل قتله  قد رفض أن يشرب شربة ماء قدّ  وكان.  ييخ أبي القاسم المازكاني وهو ساجد يصلّ الشّ  ضرب عنق

 شيء آخر.  هادة منه إلى أيّ الشّ  كأس ه أظمأ إلى أنّ  اد  مؤكّ 
 

في  بهاء هللاظير في استنساخ ألواح حضرة النّ  منقطع اذي أبدى إخالص  لّ يرازي االشّ  وفي كرمان قتل ميرزا باقر 
دان بأحذيتهما ثم داسه سيّ  ا يخ الهرم وبطحته أرض  الشّ  د مّ حوفي أردكان هاجمت الغوغاء الهائجة گـُل م.  أدرنة

تهشمت ضلوعه وكسرت أسنانه، ثم سحبوا جسده إلى خارج المدينة ودفنوه في إحدى الحفر، ثم عادوا   ىيظة، حتّ لالغ
 الي ونبشوا قبرهلتّ ا في اليوم 

 

 السيد يعني من ينتمي إلى ذرية الّرسول سيدنا محّمد صّلى هللا عليه وسّلم ( 1)
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وا صدر الحاج عبد  ديد شقّ الشّ  بهاهيرة بتعّص الشّ  وفي مدينة مشهد.  وارع وتركوها في العراءالشّ  ته فيوسحبوا جثّ 
ن عاشوا بعد  ممّ مانين من عمره، وكان الحاج عبد المجيد هذا ر، وكان في الخامسة والثّ كالذّ  الفالسّ  المجيد، والد بديع

، وبعد ابعد مقتل ابنه ثم عاد إلى خراسان يشتعل حماسة وإخالص   بهاء هللاطبرسي، وتشرف بمحضر حضرة  موقعة
وه بصورة بشعة في األسواق ثم جسده فقد سحبأّما .  الّناس ةقتله وضع رأسه على لوح من المرمر ليتفّرج عليه عامّ 

 تركوه في معرض الموتى ليأخذه أهله. 
 

 د باقر، وأجري على جثمانه حصان، ثم أشعلت فيهيخ محمّ الشّ  قطع رأس الُماّل كاظم، بأمر إصفهانوفي  
نة مأساة  وبعد شهر حدثت في تلك المدي.  رقات واألسواقالطّ  في  الّناس يد آقا جان وسحبهالسّ  ار، كما بترت أذناالنّ 

 هداء" و"محبوبالشّ  بين بـ"سلطانّيرين" الملقّ النّ  وريند حسين "النّ ميرزا محمّ د حسن و هيرين ميرزا محمّ الشّ  األخوين
د ض على قتلهما مير محمّ وكان المحرّ .  واهماقوقد اشتهرا بكرمهما وأمانتهما ورأفتهما وت.  يلوا التّ  هداء" علىالشّ 

 اه كان مدين  بب في أمره بقتلهما أنّ والسّ .  قشاء"الرّ بـ" بهاء هللاوصفه حضرة  اّلذي سالجمعة الغادر الخسي إمامحسين 
.   ان القتلان يستحقّ بابيّ هما ص من دينه هذا فسعى بهما على أنّ فأراد أن يتخلّ .  لهما بدين كبير أثناء تجارته معهما

 أفتى بقتلهما فهو اّلذيأّما .  من أموالهماة يّ أشجار الحديقة وأزهارها وصودرت البقحّتى فنهب منزالهما الفاخران 
لطان على هذه الفتوى فقّيدا السّ  ئب"، وسرعان ما صادق ظلّ بـ"الذّ  بهاء هللانعته حضرة  اّلذي د باقر يخ محمّ الشّ 

وفي   ّية. فلة إهانات وحشالسّ  اه حيث أهانهماالشّ  السل واألغالل، وضرب عنقاهما ثم سحب جسداهما إلى ميدانبالسّ 
يبكي ويعول وينوح  مسيحيّ يس جلفا السفك دم هذين األخوين بصورة جعلت قسّ يقول: "* عبد البهاءذلك كتب حضرة 

في ألواحه، ويفصح عن حزنه على موتهما، ويمتدح  ال  يذكرهما سنوات طوا بهاء هللاومضى حضرة .  في ذلك اليوم"
 مزاياهما وفضائلهما.
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حلة  الرّ عاناها في هذه  اّلتي دائدالشّ  على األقدام، وبلغت اإلى طهران سير  وسيق الُماّل علي جان من مازندران  
ى ووهب لجالده  وفي يوم استشهاده طلب ماء فاغتسل وصلّ .  قدميهحّتى خصره  لم جسده من أوّ أن جرح عنقه وتورّ 

ضوه  ين وعرّ وه بالطّ غطّ ه، ثم بصقوا على جثمانه و موفي أثناء صالته طعن بخنجر في حلقو .  من المال اعظيم   امقدار  
 اعنيف   احضرة الباب هجوم   أّيامين الدّ  اعتنق اّلذي علي وفي نامق هجموا على الُمالّ .  اإرب   امزقوه إرب   اوأخير   أّيامثالثة 
 د تقييخ محمّ الشّ  ، وداس جثمانهإصفهانوقتل ميرزا أشرف في .  موا أضالعه بفاس حادة فمات من فورهوحطّ 

ثم دفنت عظامه المحترقة تحت  .  ة ليحرقوهموه إلى العامّ وسلّ ّية قوه في وحشثم مزّ  ،ئب"، هو وتالميذهالذّ  جفي "ابنالنّ 
 جدار هدم عليها ليغطيها.

 
وفي يزد قتل في يوم واحد سبعة أشخاص في ظروف مرّوعة، وذلك بتحريض مجتهد المدينة وبأمر أحد أبناء  

لم يتجاوز  اّلذي  بعة علي أصغرالسّ أّول  وكان .  د اإلحساس م المتبلّ ولة الحاكالدّ  طان محمود ميرزا جالل السّ  ظلّ 
ة اآلخرين على مصاحبتهم وهم  تّ السّ  ن أرغموا رفاقه اّلذي موا جسده إلى بعض اليهودابع والعشرين، خنقوه وسلّ السّ  ربيعه

ا بلغوا فلمّ .  خون في األبواقبول وينفالطّ  رعون قمهم الجنود وهم يرقات يحيط بهم الغوغاء ويتقدّ الطّ  يسحبون جسده في
ريقة نفسها إلى حّي آخر  ، وسحبوه بالطّ الغراف قطعوا رأس الُماّل مهدي البالغ من العمر خمسة وثمانين عام  التّ  مكتب

اخبة  الّص  ن أفقدتهم الموسيقىاّلذي جينريقة عينها أمام حشد عظيم من المتفرّ من أحياء المدينة حيث قتلوا آقا علي بالطّ 
كان   اّلذي بزواري السّ  فذبحوا الُماّل علي.  بعة الباقون ر األفاق الرّ موا إلى منزل المجتهد، ومعهم تقدّ  ومن ثمّ .  صوابهم

موا رأسه بالحجارة وهشّ  اقوا جسده برفش وهو ما زال حي  د شهادته الوشيكة، ومزّ يخطب في الجمع الحاشد ويمجّ 
وفي ميدان الخان حين ازداد صخب  .  د باقريز، قتلوا محمّ وفي حّي آخر، وعلى مقربة من بوابة مهر .  اتشهيم  

 .، ضربوا أعناق من بقي لديهم من األحياءالّناس الموسيقى فطغى على صياح
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.  د حسن وانتزعوا كبده وقلبهحسن، فبقروا بطن محمّ  محّمدالث، وهما علي أصغر والثّ  وكانا أخوين في فواتح عقدهما
قوه على شجرة توت ورجموه لى أنغام الموسيقى وهم يمشون في طرقات المدينة ثم علّ ورفعوا رأسه على رمح يتراقص ع 

باستشهاده، بل لقد أخذوا بعض   ال  ساء إليها فرقصن احتفاالنّ  ه حيث دخلتوألقوا بجثمانه على عتبة دار أمّ .  بالحجارة
هداء اآلخرين  شّ وحملوا جسده وأجساد الد حسن إلى أسفل جسده وا رأس محمّ شدّ  اوأخير  .  داوي بهاأجزاء جسميهما للتّ 

أرغم هذا الحشد اليهود على أن   ثمّ .  مت جماجمهاتحطّ حّتى ّية لمدينة ورجموها بالحجارة بعنف ووحشاإلى خارج 
غلقت أ اس، و للنّ ّية سمالرّ وأعلن الحاكم العطلة .  يلبلسالسّ  لهذه األشالء ويلقوا بها في حفرة في سهكّل  يحملوا

بانتهاء فعل من أنكر ما  اتفال وأقيمت الوالئم إيذان  حينة واالالزّ  وأقيمت معالم ال  ره، وأضيئت المدينة لينيت بأماالحو 
 ة.ووحشيّ ّية ها بربر اريخ الحديث واشدّ التّ  ارتكب في

 
ن  اّلذي  في يزد لم يسلموا من هجمات األعداء (1)ّيينمن آمن من اليهود في همدان ومن الفارس بل إنّ  ال، 

متنعة مها نّ أرون ين في أحياء ومناطق كانوا يتصوّ الدّ  غل نورلئحة على تغواهد الواضحة الالّ الشّ  هم صوابهم تلكأفقدت
في مدينة عشق آباد غاظها تزايد نفوذ  ار  ت مؤخّ استقرّ  اّلتيّية يعالشّ  الجالية وأكثر من ذلك إنّ .  هنة ضدّ عليه ومحّص 

د رضا  ضوا وغدين من أوغادهم على اغتيال الحاج محمّ ن بينهم، فحرّ ن كانوا يعيشو اّلذي بهاء هللاأتباع حضرة 
ا من جسمه، وبقرا بطنه وشقّ  اعن اثنين وثالثين موضع   هار فيما ال يقلّ النّ  وق وفي رابعةالسّ  طعناه فيفي صفهاناإل

يعة بعد تحقيق الشّ  همة علىالتّ  أرسلها القيصر إلى عشق آباد  اّلتيّية صدره وأصابا كبده وأثبتت المحكمة العسكر 
ين شاه وال علماء  الدّ  في، وهو حكم لم يستطع ناصرة آخرين بالنّ طويل وحكمت على اثنين منهم باإلعدام وعلى ستّ 

 ولكن مندوبي الجامعة المظلومة.  فوهأن يخفّ ّية، يعالشّ   ن لجأت إليهم الجاليةاّلذي طهران ومشهد وتبريز،

 

 الفارسّيون يعني الّزرادشتّيون  ( 1)
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 فوا العقوبة! ، ونجحوا في أن يخفّ اكثير  ّية وسالرّ لطات السّ  شأده  ارائع   ال  لوا تدخّ المفجوعة تدخّ 
 

اهضين من جديد أثناء  النّ  ين أتباعه الدّ  عامل بها خصوم اّلتي ماذج من المعاملةالنّ  ليست سوى بعضهذه  
 يطان".لشّ اّية مالحيوان وجهنّ ّية ل "بهيمها تمثّ بأنّ  ، وهي معاملة يمكن أن توصف بحقّ عّكاءفي  بهاء هللانفي حضرة 

 
ال يمكن ّية ين "بحيو الدّ  دتين شاه زوّ الدّ  تال محاولة اغتيال ناصر اّلذي نكيل المخيفالتّ  مظالم وهذالتلك ا 

دد  د االضطهاد وتجّ وقد ساعد تجدّ .  ورد كرزون من كدلستون نفسهقول اللّ  ده بها"، على حدّ شيء آخر أن يزوّ  أليّ 
في تربة وطنها، فتضاعف أتباع حضرة  مقّدسة جيرة الالشّ  ضربتها تلك اّلتي  هداء على إنعاش الجذور الشّ إراقة دماء 

  سوا نظامهم اإلداريّ روا وأن يؤسّ نتهم فيما بعد من أن يتحرّ مكّ  اّلتي قّوةواستجمعوا في سكون ال ،في صمت بهاء هللا
  اّلتي  ربات الوجيعة المحزنةالّض كانت تهدف إلى القضاء عليهم، وال مبالين ب اّلتي ارغير عابئين بسياسة الحديد والنّ 

اقض األعظم لميثاق حضرة النّ  ارتكبها اّلتي رين بالمفاسد، وال متأثّ اأبعد عنهم قسر   اّلذي كانت تنهال على قائدهم
 الباب.

 
وقع   اّلذي ح "االضطراب العظيم والخطأ الجسيمورد كيرزون أن يصحّ أراد بها اللّ  اّلتي وفي معرض اإلشارات 

  ، يقول: "إنّ 1889وال سيما اإلنجليز" في األمر المبارك كتب، بعيد زيارته إليران في خريف سنة  أوروّبافيه كّتاب 
ومن قبل ذلك  .  ين"بابيّ من عشرين جزء من ال اون بينهم تسعة عشر جزء  ين يضمّ البهائيّ  ائد اآلن هو أنّ السّ  االعتقاد

ين يتغلغلون في جميع طبقات بابيّ ال ائد هو أنّ السّ  عتقاد اال م يقول "إنّ 1865بكثير كتب الكونت دي جوبينو سنة 
بقات الطّ  شيء، بينكّل  هم منتشرون، فوق أنّ  ويظنّ .  ينمسيحيّ وال ّيينصير النّ  ين ما عداالدّ  المجتمع وبين رجال

ابهين النّ  ينمن المجتهد اون كثير  ين يضمّ بابيّ ال وهناك سبب وجيه لالعتقاد بأنّ .  المستنيرة وأهل الفنون في البالد 
 يشغلون  ال  ون رجاوالعلماء البارزين والقضاة الممتازين، كما يضمّ 
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طهران خمسة آالف  في فإنّ  اوبمقتضى إحصاء أجري أخير  .  اهالشّ  في البالط ومقّربين من شخص مهّمةمناصب 
 ارت تأثير  ة أثّ بابيّ ال إنّ .  ..قريب"، وأضاف يقول: "التّ  انها البالغين ثمانين ألف نسمة على وجه من هؤالء القوم من سكّ 

ل في الهند"، وقال  ز حواشي والية بغداد وتتوغّ خارج حدود إيران فتطرّ  ها لتمتدّ بل إنّ ّية، ة اإليراناألمّ ّية في عقل املحوظ  
جزء تغل بها اليوم بحرارة آسيا الوسطى، أي إيران وبعض جهات الهند و شذة تفريدة فّ ّية ها حركة دينة أخرى: "...إنّ مرّ 

رات الوجوه، فهي تساعدنا على رؤية تطوّ كّل  راسة من آسيا، وما حول بغداد، وهي حركة رائعة جديرة بالدّ ّية من ترك
 يانات العظمى".الدّ  شهدت مولد اّلتي في األزمان ر وقوعها إالّ سع اإلنسان تصوّ يوحوادث وظواهر وكوارث ال 

 
  وعصيان ميرزا يحيى فقال: "على أنّ  بهاء هللاسالة حضرة ورد كرزون إلى إعالن ر عن ذلك أشار اللّ  ال  وفض 

من اعتبرها كّل  مت بسرعة لم يفهمهازتها بحيث تقدّ ها عزّ ل دعايتها بحال من األحوال بل يبدو أنّ قلبات لم تقلّ التّ  هذه
شير إلى  يالوقت الحاضر ين في البهائيّ تقدير لتعداد  أقلّ  وإنّ .  ى الميتافيزيقيياسي أو حتّ السّ  ة من االختمارصورة فجّ 

ي أميل ونتيجة لمحادثاتي مع من أثق في صدق حكمهم على األمور فإنّ .  غون نصف مليون نسمة في إيرانلهم يبأنّ 
ى من مناحي الحياة، منح  كّل  وأضاف إلى ذلك: "وأنت تجدهم في.  تعدادهم يناهز المليون نسمة" إلى االعتقاد بأنّ 

ين في دائرة نشاطهم" وشهد الدّ  روا عن إدخال رجال هم لم يقّص اس والخادم بل إنّ لكنّ من نبيل البالط والوزير إلى ا
ا حاو بعض من سنواتها الباكرة، ولمّ ّية لطات المدنالسّ  ة نفسها في صراع معبابيّ ا وجدت الشهادة أخرى فقال: "لمّ 

.  في طبيعتها..ّية إرهابّية في أصلها، فوضو ّية ها حركة سياسخطأ أنّ  الّناس اه استنتجالشّ  ين االعتداء على حياةبابيّ ال
ة  ابّ الشّ  هام هذه الحركة اتّ  كما أنّ .  عبالشّ  اج إخالص غيرهم من أبناءون في الوقت الحاضر مخلصون للتّ بابيّ وال

سة اإلنجيل والكنيّية عرفها وأوصى بها ]يعني حضرة الباب[ هي بعينها شيوع اّلتيّية واإلباحّية يوعوالشّ ّية باالشتراك
 األولى أال وهي اشتراك المؤمنين في الخيرات على 
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 اها نشأت عن افتراءات الخصوم المغرضة نظر  فيبدو أنّ ّية تهمة اإلباحأّما .  خيّ السّ  ق واإلحسان صدّ قدم المساواة والتّ 
.   مرأة عن الفسق والفجور"الّية ما تنفصل حرّ قلّ ّية رقالشّ ّية وفي منطق العقل.  ساءمنحها الباب للنّ  اّلتي الكبيرةّية للحرّ 

 ر حلول وقت يحّل محلّ تنمو به اآلن أمكن تصوّ  اّلذي لبالمعدّ  ةبابيّ كتبها: "إذا اّطرد نمو ال اّلتي كهناتالتّ  إليك اوأخير  
أن   الكان من المستبعد إطالق  ّية ز الوجود تحت راية عدوانة برزت إلى حيّ بابيّ ال ولو أنّ .  دي في إيرانين المحمّ الدّ 
ها قد تسود أوجه للقول بأنّ  اهناك سبب   تهاجمها فإنّ  اّلتي فوفالّص  ها تكسب رجالها من خيرةولكن طالما أنّ .  عل ذلكتف

 هاية".النّ  في
 

  ويل الطّ  عاناها، وال االمتحان اّلتي دائد المضاعفةالشّ  وال  عّكاءفي سجن  بهاء هللالم يستطع حبس حضرة  
كان يفيض من قلمه   اّلذي نزيل اإللهيّ التّ  القليل مجرى  ن يوقف أو يعرقل في أقلّ امتحن به أتباعه في إيران أ اّلذي

  ا اقه اعتماد  طساع نيه توجيه دينه وتماسك كيانه ورسوخ بنيانه واتّ لسوف يعتمد ع اّلذي نزيلالتّ  بال انقطاع، وهو
جن األعظم تفوق في حجمها ومجالها تلك السّ  قضاها في اّلتي نواتالسّ  كتبها أثناء اّلتي آثاره والواقع أنّ .  امباشر  

ظير في مجال آثاره أثناء النّ  وسع المنقطعالتّ  ا كان هذاولمّ .  انهمرت من قلمه في أدرنة أو بغداد اّلتي الفيوضات
ا كانت نتائجه ، ولمّ عّكاء في ظروف حياته في  ل األساسيّ حوّ التّ  من اوبروز  ّية أهمّ  جن أشدّ السّ  سنوات نفيه في

ع وسّ التّ  هذا ها األعداء في وطنه بال هوادة، فإنّ شنّ  اّلتي وأبعد مدى من حملة االضطهاد والقمع اأعمق أثر  ة يّ وحالرّ 
 .اثمار  إ و  اوأكثرها ازدهار   ار دينه إنعاش  يعتبر مرحلة من أعظم مراحل تطوّ 

 
زت ميّ  اّلتيّية تو الشّ  لعزلة ، وتلك ا بهاء هللاين في بداية والية حضرة عصفت بالدّ  اّلتي  وابع الهوجاءالزّ  هذه 

بعد نفيه من طهران مباشرة، تالها في الجزء األخير من إقامته ببغداد ما يمكن أن يوصف   لهّيةافتتاح رسالته اإل
ت هامدة  ظلّ  اّلتي لهّيةالكامنة في البذرة  اإل شهدت انطالق القوى  اّلتي نواتالسّ  من رسالته، فهيّية بيعالرّ نوات بالسّ 

 القضاء المفجع على خامدة منذ 
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مت وسطع في  السّ  وببلوغه أدرنة وإعالنه رسالته هناك عال كوكب ظهوره إلى.  املموس   ا سافر   اه الفريد انطالق  مبّشر 
  عملّية جالبة معها اكتمال  عّكاءسجن  يثم جاءت فترة حبسه ف.  يفي كما يشهد أسلوب آثاره ولهجتهاالّص  أوج مجده

 سالة واكتملت.الرّ ة نضجت فيها أشهى ثمار تلك البلوغ البطيئة، فكانت فتر 
 

ضح لنا أنها تنقسم أثناء تلك الفترة اتّ  بهاء هللاانسحبت عليه آثار حضرة  اّلذي وإذا استعرضنا الميدان الفسيح 
رائع انيتها شثن وتتضمّ .  تعتبر نتائج إعالن رسالته في أدرنة اّلتي تشمل أوالها اآلثار.  زةعات متميّ و إلى ثالث مجم
د العقائد تعلن وتؤكّ  اّلتي ثالثتها فتندرج تحتها األلواحأّما .  سجل معظمها في كتابه األقدس اّلتي دورته وأحكامها

 ورة.الدّ  تقوم عليها تلك اّلتي ّية والمبادئ الجوهر ّية األساس
 

هم، بحكم ما لهم ذلك ألنّ .  ة، كما الحظنا من قبل، إلى ملوك األرض بصفة خاّص اكان إعالن رسالته موجه   
إلى .  فريدة ال مفّر لهم منهاّية م في مصائر شعوبهم، وهي مسؤولحكّ التّ ّية وسلطان تقع على كاهلهم مسؤول قّوةمن 

ه سجين  ، وجّ اونفاذ   قّوةجموع أتباعهم  ىتأثيرهم عل ن ال يقلّ اّلذي ين في األرض، أولئكالدّ  هؤالء الملوك وإلى رجال
ا  د ذلك فقال: "إّنا لمّ نوات األولى من حبسه في تلك المدينة، وقد أكّ السّ  ومناشداته في غضون دعواته وإنذاراته  عّكاء
ى، هذه  ولو أّنا بّلغنا ما أمرنا به في ألواح شتّ .  غ إلى الملوك رساالت ربهم العزيز الحميدجن أردنا أن نبلّ السّ  وردنا

 من هللا".  ال  ة أخرى فضمرّ 
 

ن الم معشرهم وحذرهم في سورة اّلذي ، أولئكمسيحيّ الغرب، المسلم منهم والرق و الشّ  إلى ملوك األرض في 
ازلة ليلة بعثته، النّ  األسماء" ومفي فاتحة "قيّ  اار  ذين دعاهم حضرة الباب دعاء  جبّ ازلة من قبل في أدرنة، والّ النّ  الملوك

كتابه األقدس الكريمة يدعوهم فيها إلى أن  من أهم آيات  ابعض   عّكاءسجنه في  أّيامأثناء أحلك  بهاء هللاوّجه حضرة 
"المماليك" و"مظاهر  مهم هويعلن لهم فيها أنّ .  يستمسكوا بـ"الناموس األكبر"، وينادي بنفسه "المالك" و"المقصود"

 ستيالءالة في انيّ ّية رأ لهم من أالقدرة"، ويتبّ 
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ينهض نصرة  اّلذي خول في ملكوته ويمتدح الملكعلى ممالكهم ويأمرهم بأن يهجروا قصورهم ويسرعوا إلى الفوز بالدّ 
 أصابته على أيديهم.  اّلتي دائدالشّ  ويلقي عليهم آخر األمر تبعة تلك.  ه "بمنزلة البصر للبشر"فه بأنّ صأمره وي

 
لح األصغر" بعد أن رفضوا  مسك "بالّص التّ  إلى  اوفي لوحه إلى الملكة فيكتوريا يدعو هؤالء الملوك أيض   

 كبر"، ويناشدهم أن يصلحوا ذات بينهم، ويّتحدوا وينزعوا سالحهم، وينهاهم عن إرهاق شعوبهم وأتباعهملح األ"الّص 
د في وجه من  حهم "خزائن" لهم و"أمانات" عندهم، ويعلن المبدأ القائل بأن يقوموا قومة رجل وان يصفهم بقوله إنّ اّلذي

 سالم" ووزراؤه.رهم أن يعاملوه كما عامله "ملك اإلغيره، ويحذّ  يقوم ضدّ 
 

مان"  الزّ  ه "سلطاني وصفه بأنّ ذالث، أعظم ملوك عصره وأقدرهم، ذلك الّ الثّ  نابليون  ّيينوإلى إمبراطور الفرنس 
في  بهاء هللال له في أدرنة، وّجه حضرة نزّ  اّلذياألّول الّلوح  في بهاء هللاذي "نبذ لوح هللا وراءه" كما يصفه حضرة والّ 

يعلن لإلمبراطور مجيء الّلوح  في هذا .  عّكاءفي  وأرسله إليه على يد المعتمد الفرنسيّ  اني  ثا ا لوح   عّكاءثكنات 
بسقوط   برسالته، ويصّرح امبّشر د المسيح  كان يّ السّ  أنّ  اقاطع   اتأكيد  يؤّكد عوب، و الشّ  "المختار" ليحيي األكوان ويوّحد

  ه" وأنّ لك يخرج من كفّ أ في وضوح بأن "المُ لملك ويتنبّ ن أعرضوا عنه، ويفضح نفاق ذلك ااّلذي العلم" ء"أنجم سما
 باع من هو روحه. إذا قام على نصرة أمر هللا واتّ  القبائل هناك" إالّ كّل   الزل تأخذ"الزّ 
 

نوا وفي آيات خالدات أخرى ]من األقدس[ يخاطب "ملوك أمريقا ورؤساء الجمهور فيها" ويدعوهم بقوله: "زيّ  
"الموعود" قد ظهر، وينصح لهم أن يغتنموا "يوم  كم"، ويعلن أنّ قى ورأسه بإكليل ذكر ربّ ل والتّ لك بطراز العدهيكل المُ 

 كم اآلمر الحكيم".الم بسياط أوامر ربّ حيح الظّ الّص   هللا"، ويأمرهم أن "اجبروا الكسير بأيادي العدل، وكسروا
 

يعلن فيه مجيء اآلب  اكنات، لوح  الثّ  يله، وهو نز اني قيصر روسيا القدير، يوجّ الثّ  وإلى نيقوالويج إسكندر 
 ذي الموعود "المذكور بلسان إشعياء" والّ 
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لك عن "المالك"،  األمم إلى هللا، ويحّذره خشية أن يحجبه المُ  ثم ادعُ .  وراة واإلنجيل"، ويأمره بأن "قم..التّ  ن باسمي"زيّ 
 قدرها له هللا.  اّلتي سر المكانةره أن يخقّدمها له سفيره في طهران، ويحذّ  اّلتي ويعترف بالمساعدة

 

ها الصاغية لنداء مو  اى الملكة فيكتوريا يدعوها فيه إلى أن تعير أذن  لإ اه لوح  وفي غضون الفترة نفسها يوجّ  
لها أن قد "كمل ما يؤّكد ها جمال القدم، و ل بقلبها إلى ربّ قبِ ويأمرها فيه أن "ضغي ما على األرض" وأن تُ  ،مالك األنام
بعت ما أرسله إليها، ويثني ها قد "منعت بيع الغلمان واإلماء إن هي اتّ ها على أنّ ئها سيكافربّ  إلنجيل"، وأنّ ذكر في ا
مشورة بأيادي الجمهور"، ويهيب بهؤالء أن "يكونوا أمناء بين العباد، ويروا أنفسهم وكالء لها أودعت زمام اعليها ألنّ 

 "بالعدل الخالص".  الّناس ها"، وأن يحكموا بينلّ لمن على األرض ك
 

على ألمانيا  اراطور  بنودي به آنذاك إم اّلذي ملك بروسيا،األّول  هة إلى ولهلموفي فقرة رائعة من األقدس موجّ  
، الّظهوررق شيمنعه الغرور عن عرفان م ره أالّ حدة، يأمر اإلمبراطور أن يستمع إلى صوته فهو صوت هللا، ويحذّ المتّ 

.  راب بخسران مبين"التّ  الث[ "رجع إلىالثّ  " ]يعني نابليون اوأكبر منك مقام   ام منك شأن  ويعظه أن "اذكر من كان أعظ
ماء بما سّل عليك سيوف الجزاء" ويرتفع "حنين بالدّ  ةاين" فيراها "مغطّ الرّ تفت في ذلك الكتاب إلى "شواطئ نهر لوي

 مبين". ها اليوم على عزٍّ البرلين ولو أنّ 
 

ّية مسة ووارث اإلمبراطور النّ  هة إلى فرانسوا جوزيف إمبراطورذلك الكتاب موجّ  وفي فقرة بارزة أخرى من 
ه إلى بيت المقدس، ويشهد ستفسار عنه أثناء رحلتاإلمبراطور على إغفاله اال بهاء هللاب حضرة يؤنّ  مقّدسةالّية ومانالرّ 
ور أمره بأن يفتح البصر وينظر إلى "النّ عن األصل"، ويأسف لضالله، وي ال  بالفرع غاف اك  ه وجده "متمسّ  على أنّ هللا

 ميع".فق اللّ المشرق من هذا األ
 

فه فيه على  يعنّ  اثاني   ا جن بقليل لوح  السّ  بعد قدومه بهاء هللا ه حضرة وإلى عالي باشا، صدر تركيا األعظم، يوجّ  
 عير وناحالسّ  بها "سّعر اّلتي قسوته
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هم منذ األزل بأنّ  ّيينبالنّ  ن أدانوااّلذي ه من زمرةه، ويحكم عليه بأنّ بها ضدّ ارتك اّلتي  ضطهادالد له ألوان اوح"، ويعدّ الرّ 
ثني على ثباتهم وخلوصهم معه، وي ّيينأ بسقوطه، ويسهب القول في ذكر آالمه وآالم المنفمن المفسدين، ويتنبّ 

  ود بينهم، وأنّ سوالمرج سوف يالهرج  نقمة هللا المنتقم سوف تنزل عليه وعلى حكومته، وأنّ  أ بأنّ قطاعهم، ويتنبّ وان
ل أن يسكن "في غرفة  أمواله وفّض كّل  ه لو أفاق من غفلته لخرج عن له أنّ يؤّكد الواليات سوف تخرج من أيديهم، و 

كر، في معرض إشارته إلى الموت الذّ  الفةالسّ  وءتهنبيؤّكد وفي لوح فؤاد .  جن األعظم"السّ  بة من غرفات هذاخر 
ي باشا[ ونأخذ  لكان مثله ]يعني عا اّلذي لطان فيقول: "سوف نعزلالسّ ّية د باشا وزير خارجاختطف فؤا  اّلذي العادل
 لطان عبد العزيز[ وأنا العزيز الجبار".السّ  يحكم على البالد ]يعني اّلذي أميرهم

 

ة،  خاّص  بعضها بألواح كاملة رسائل يستقلّ  بهاء هللاه حضرة ملة من ملل العالم وجّ كّل  ين منالدّ  وإلى رجال 
وفيها يعلن  .  ملوكال وجهها إلى  اّلتي وال روعة عن تلك قّوة وهي ال تقلّ .  ويشيع بعضها اآلخر في آثاره األخرى 

ة عن  ظ، ويدعوهم إلى االستماع إلى ندائه، ويكشف في بعض الحاالت الخاّص مطالب ظهوره بال غموض وال تحفّ 
 ديد وطغيانهم البغيض.الشّ  ضاللهم البعيد وغرورهم

 

أن "اتقوا هللا" وأن "خذوا أعّنة   اين طر  الدّ  ففي فقرات خالدة من األقدس وفي ألواح أخرى يأمر معشر رجال 
"تزنوا كتاب هللا ]يعني  رهم أالّ ويحذّ .  ر اإليقان"نيّ  هين إلى أفق أشرق منهضعوا الظنون واألوهام متوجّ .  األقالم..

ع لعماهم بين الخلق" ويتوجّ  ه "قسطاس الحقّ ف ذلك الكتاب بأنّ األقدس[ بما عندكم من القواعد والعلوم" ويص
 رهم أالّ ، ويحذّ ي وعرفانه الغيبيّ دنّ علمه اللّ  نقه في اإللهام والبصيرة والحكمة والمنطق ويعلن عتفوّ يؤّكد  وضاللهم، و 

األمر"، ويدعوهم  أّول  ة اإلعراض في هم هم "علّ همهم بأنّ بحجاب آخر" بعد أن "خرق األحجاب"، ويتّ  الّناس "تحجبوا
 إلى أن "اقرأوا 
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 " بما عندهم. "تدحضوا الحقّ  " وأالّ فنصال بالعدل واإلما نزّ 
 

ه يوجّ ّية، منوالزّ ّية وحالرّ لطة السّ  ة بال نزاع، والجامع بينمسيحيّ اسع، رأس أقوى كنيسة التّ  وإلى البابا بيوس 
ه  والخطورة، إذ أعلن له فيه أنّ ّية على أعظم جانب من األهمّ  ا، لوح  عّكاء، وهو نزيل ثكنات الجيش في بهاء هللاحضرة 

  عن ذلك، أالّ  ال  ره،  فضسترها االبن"، ويحذّ  اّلتي ه "قد ظهرت الكلمة أنّ و حاب" السّ  األرباب في ظَلـلِ  "قد أتى ربّ 
ينة  الزّ  ع ما عندك من ون القصور وأن "بد المسيح، ويأمره أن يترك القصور لمن يحبّ يّ السّ ّيون سيجادله كما جادل الفري

ماء" ك بين األرض والسّ ثم انطق بذكر ربّ .  أنفقها في سبيل هللا" وأن يتنازل عن مملكته للملوك و"اطلع.. المزخرفة ثمّ 
لمة تغشاه الظّ  ره "أالّ من شموس سماء األسماء فهو يحذّ  اولّما كان يعتبره شمس  .  خول في دينهللدّ  الّناس وأن يدعو

"، وينصح له بأن يمشي في أثر مواله، وأن  الّناس بين ا ويناشده أن "انصح الملوك قل أن اعدلو .  ر"و النّ  وتحجبه عن
 يحذو حذوه.

 
يعلن لهم فيه مجيء الموعود، ويدعوهم إلى أن "يتقوا هللا" وأن   اة وّجه نداء  خاص  مسيحيّ وإلى بطارقة الكنيسة ال 

وإلى رؤساء األساقفة أعلن  .  م و"خذوا ما أرسلناه إليكم بقدرة""يخرقوا حجب األوهام" ويوصيهم بأن يضعوا ما عنده
ه "طوبى لراقد انتبه من نسماتي، طوبى لمّيت ب قد أتى" وأنهم يعّدون "من األموات" وأنّ آلهو ا اّلذي بّ الرّ أن "  اأيض  

.  األعظم بين األمم" هو اآلب قد أتى بمجده بّ الرّ " يعلن أنّ  ةهة إلى األساقفوفي فقرات موجّ .  حّي من نفحاتي"
نان  السّ  رأسه "أراد  ليب" وأنّ الّص  لهم أن "جسد الحبيب يشتاقيؤّكد   جوم الهاوية من سماء العرفان، و النّ  همويفهم بأنّ 

واقيس" وأن يخرجوا من كنائسهم، ويهيب بهم أن "تصيحوا بين األمم  النّ  ويأمر القساوسة أن "دعوا.  حمن"الرّ في سبيل 
"ويظهر منه ما يعجز عنه من على األرض   باسمه إالّ  الّناس ه ما من أحد يدعولهم أنّ  يؤّكدو .  عظم"بهذا االسم األ

 اعة"، وينصح لهم أن يرجعوا السّ  وينذرهم أن قد "أتت.  ها"كلّ 
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وامع  الّص  في سالّنا هبان" يأمرهم أال يعتزلواالرّ  هة إلى "مألوفي الفقرات العديدة الموجّ .  بقلوبهم إلى هللا الغفور الكريم
بعوه جعلوا ورثة ملكوته، وإن  هم إن اتّ لهم أنّ  يؤّكدواج، و واألديرة، وأن يشتغلوا بما ينفعهم وينتفع به العباد، ويأمرهم بالزّ 

 يه تحّمل ذلك بصبر وأناة.لبوا ععصوه وتعّص 
 

أخبرهم به   اّلذي  "اآلب" د المسيح كافة، يوّحد بين نفسه وبينيّ السّ  فقرات عّدة موجهة إلى أتباع ، في اوأخير   
يومه هو   ويعلن أنّ .  "يرشدهم إلى جميع الحقّ  اّلذي وح ]عيسى[ و"روح الحقّ الرّ أخذ عهده  اّلذي ي"إشعياء و"المعزّ 

ه قد فتح لهم األبواب "ليدخل العالم في  لهم غفلتهم، وأنّ  يؤّكد"بالبحر األعظم"، و  نهر األردنّ  اّتصاليوم هللا، وينبئهم ب
ان،  هم القوّي المنّ تعميره "بأيدي القدرة واالقتدار" من لدن ربّ  "الهيكل" الموعود قد تمّ  ه على أنّ وينبّ .  ألقدس"ملكوته ا

ة  بطرس ويعدهم بأن يجعلهم "علّ ليد المسيح السّ  رهم بقولويأمرهم بأن "اخرقوا األحجاب" ليدخلوا ملكوته باسمه، ويذكّ 
 بعوه.حياة العالم" إن هم اتّ 

 
د  فقرات ال حصر لها وال عّد في كتبه وألواحه يندّ  بهاء هللاص حضرة ين اإلسالمي خّص الدّ  ر رجالوإلى معش 

قة، ويفضح غرورهم وكبرياءهم وصلفهم وغطرستهم ويدعوهم فيها إلى ترك ما عندهم،  فيها بقسوتهم في لهجة متدفّ 
في  اأفعالهم كانت سبب   لهم أنّ يؤّكد   بها، و  نطق اّلتي صاغية واعية للكلمات اوأن يعزفوا عن الجدل وأن يعيروا أذن  

قريع وم والتّ لّ ال وّجه ة يوإلى "معشر علماء إيران" خاّص .  عرشه العظيم" س علم اإلسالم وثلّ ة ونكّ شأن الملّ  أن "انحطّ 
ليهم "من هللا ينصّب ع اّلذي هم سوف يشهدون العقابة الكبرى" وأنّ لّ كم بالذّ نديد بأعمالهم وينبئهم بأن "يبّدل عزّ والتّ 

 اآلمر الحكيم".
 

  اّلذي  اموس األعظم و"يحكم جمال القدم على كرسّي داود"النّ  ه قد جاءأنّ  ايعلن أيض   عب اليهوديّ الشّ  وإلى 
  الواحد الفرد العليم". من صهيون أتى المكنون" و"**من أورشليم ارتفع نداء هللاه "**يصيح ويدعو باسمه وأنّ 
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  جاة" وأنّ النّ  ه "*يقول ما فيه"*المحبوب الفرد" قد ظهر وأنّ  عن ذلك أنّ  ال  يعلن فض ينيّ رادشتالزّ  وإلى دساتير 
ه "*لن يقبل اليوم عمل أحد  آيات جالله وعظمته واضحة الئحة، وأعلن أنّ  حاب"، وأنّ السّ  "*يد القدرة ظاهرة من وراء

 إلى هللا". وما عندهم وأقبلتالّناس  انقطعت عن اّلتي فسالنّ   عمل إالّ  الّناس من
 

، أبي البرلمانات، هة إلى أعضاء البرلمان اإلنجليزيّ ة موجّ فقرات الهامّ لوفي لوحه للملكة فيكتوريا ترد بعض ا 
م العالم وتوحيد شعوبه ويذكر ما عاناه من شدائد  هدفه هو تقدّ  فيها أنّ  يؤّكدعوب األخرى، الشّ  ة لدىوإلى مجلس األمّ 

بب رياق األعظم والسّ "الدّ  أنّ  يؤّكدموا فيما يصلح به العالم" و شريع أن "تدبروا وتكلّ لتّ ا على أيدي أعدائه ويهيب برجال
.  د"بطبيب حاذق كامل مؤيّ  إالّ  احاد من على األرض على أمر واحد وشريعة واحدة" و"هذا ال يمكن أبد  لصحته اتّ  مّ تاأل

يعتبر ّية احد يستخدمه عالم واحد، وهي وصو  عن ذلك، باختيار لغة واحدة وخطّ  ال  ويوصي في كتابه األقدس، فض 
 على "بلوغ العالم" حسب تأكيده في ذلك الكتاب. ال  تنفيذها دلي

 
اره فيه بل وإلى تجّ وجهها "ألهل البيان" على حدة، وإلى حكماء العالم وشعرائه وأدبائه ومتصوّ  اّلتي الكلماتأّما  

هتمام به واالنتباه إلى صوته واإليمان بيومه وإطاعة أوامره ى، إذ يدعوهم فيها إلى االى وال مغز  هي ال تقل معن  
 وأحكامه. 

 
 ، وهي البياناتاريخيّ التّ  من هذا اإلعالنّية رزة للبيانات الختاماتلك هي، على وجه االختصار، المالمح الب 

نوات  السّ  وانتهت أثناء إلى أدرنة، بهاء هللا ة ر تصدح أثناء الجزء األخير من نفي حضّية بدأت نغماتها االفتتاح اّلتي
والوزراء  ّية ة األمريكات القارّ ، ورؤساء جمهوريّ اد  ادعا بها الملوك واألباطرة جماعة وأفر .  عّكاءاألولى من سجنه في 

وبطارقته وأساقفته   مسيحيّ اإلسالم والمليك األمين على دولة اإلمام الغائب، وملوك العالم ال فراء والبابا وخليفة نبيّ والسّ 
 يعة، ودساتير دين ة والشّ نّ السّ  وسته ورهبانه، ورؤساءوقسا
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 لطنة والخالفة المتغطرس، ومعاشرالسّ  ين والحكماء وأهل اآلستانة، مقرالدّ  رين ورجالزرادشت، والفالسفة والمفكّ 
جار  فة والتّ المتصوّ عراء و ين والمسلمين، وأهل البيان وقادة الفكر في العالم واألدباء والشّ مسيحيّ يهود واللوا ّيينرادشتالزّ 
سائل واأللواح  الرّ هؤالء بين الحين واآلخر في الكتب و كّل  نعم، نودي.  عوب، وبني جنسه وأهل وطنهالشّ  ابونوّ 

ما  كّل  بوءات، أو بعبارة أخرى ليستمعوا إلىحذيرات والمناشدات واإلنذارات والنّ داءات والتّ النّ  ليستمعوا مباشرة إلى
ال شبيه له وال نظير في تواريخ   افريد   ايقف فذ   اّلذي داءالنّ  ، ذلكر إلى قادة الجنس البشريّ اف منه نداؤه الجبّ يتألّ 

تقّدم إال ال ام، وإن كانت هذه  ريه من الحكّ صد رسول هللا إلى بعض معارسائل حضرة محمّ  هم إالّ ابقة اللّ السّ  األديان
 .اشاحب   امتواضع   اشبه  

 
ى يومنا هذا لم تبّلغ ]رسالة[ بمثل هذا  : "*منذ بداية الخلق حتّ ال  قائ يؤّكدنفسه  بهاء هللاوكيف ال وحضرة  

فيما  عبد البهاءامتدحها حضرة  اّلتيام األرض، و هها إلى حكّ وجّ  اّلتي  وهو يشير إلى األلواح.  امل"الشّ  البالغ العلنيّ 
اني بـ"القارعة"، بـ"الصيحة"، والثّ األّول  يلوح منها باسم خاص، فسمّ كّل  يها "معجزة"، فيقول: "*سمّ بعد ووصفها بأنّ 

ة واآلزفة والفزع األكبر اخّ يت األلواح األخرى بالّص امة" وكذلك سمّ الخامس بـ"الطّ و اهرة"، ابع بـ"السّ الرّ ة"، و الث بـ"الحاقّ والثّ 
ا  ألسماء كان وممالك ا ى يوقن جميع أهل األرض ويشاهدوا بأبصارهم وبصائرهم أنّ اقور وأمثال ذلك حتّ ور والنّ والّص 

هراء على هيئة شكل  الزّ  هذه األلواح مع "سورة الهيكل" ولقد أمر أن تكتب أهمّ .  األحوال"كّل  فيّية على البر  ازال غالب  
 اذكره زكريّ  اّلذي وفي أحد ألواحه إلى أهل اإلنجيل وّحد بين هذا الهيكل والهيكل.  هندسّي يرمز إلى هيكل اإلنسان

 اب".كم العزيز الوهّ ربّ ّية ه بنته "**أيدي مشحمن المنير"، وأنّ رّ مشرق ال"**ه بي ووصفه بأنّ النّ 
 

  ه حة لكشف أعظم وأخطر عن قوى صاحبِ ه لم يكن سوى فاتوعة فإنّ الرّ ن من الفذاذة و الومهما بلغ هذا اإلع 
 مة لما يمكن أن يحتلّ الخالَّقة، ومقدّ 
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أشير إليه في كتاب   اّلذي الكتاب األقدس، هذا الكتاب األقدس في واليته، أال وهو صدور ، منزلة أبرز عمل تمّ بحقّ 
ماء الجديدة"  ؤيا بـ"السّ الرّ بي ووصفه صاحب سفر النّ  أ به إشعياءتنبّ  اّلذي ريعة،ئيس للشّ الرّ اإليقان، هو المخزن 
ماء" السّ  ازلة منالنّ  يدة" و"العروس" و"أورشليم الجدمقّدسة " و"المدينة الالّناس ه "مسكن هللا معو"األرض الجديدة" وأنّ 

عن ألف سنة،   سوف تسري شرائعه وأحكامه غير منقوضة ما ال يقلّ  اّلذي الكتاب األقدس، أن يعدّ  ويمكن بحقّ 
الكتاب في دورته،   هللا، وأمّ  ءحضرة بهاّية بأسرها، أنصع فيض فاضت به عقلّية وسوف يحتضن نظامه الكرة األرض

 الجديد.  ودستور نظامه العالميّ 
 

  اّلتي  دائدالشّ  م( بقليل وفي غمرة1873إلى منزل عودة خّمار )حوالي سنة  بهاء هللابعد أن انتقل حضرة  
  تيه جواهر إلهامه بين دفّ  يضمّ  اّلذي واء نزل الكتاب األقدس، ذلك الكنزسّ لين ومواليه على ا الدّ  عاناها على يد أعداء

د بها خليفة  يزوّ  اّلتي عليها، والوظائف ينّص  اّلتيّية ات اإلدار سسّ رها، والمؤ يقرّ  اّلتي  وبفضل المبادئ.  فيسةالنّ 
فعلى خالف العهد  .  مقّدسة ال شبيه له وال نظير من بين سائر كتب العالم ال ا فذ   اهذا الكتاب يقف فريد   صاحبه، فإنّ 

سهم، وعلى خالف األناجيل سل أنفالرّ نطق بها  اّلتي األقوال تمام احيث انعدمت  مقّدسةالقديم وما سبقه من الكتب ال
ألمور دينه فيما  نظيم اإلداريّ صل بالتّ د المسيح إرشادات واضحة فيما يتّ يّ السّ  ل القليلة المنسوبة إلىام األقو حيث ال تقدّ 

ق ديد فيما يتعلّ الشّ  كالخالفة، رغم وضوحهّية حيال موضوع بالغ األهمّ  انراه صامت   اّلذي بعد، بل وعلى خالف القرآن
ورة نفسه،  الدّ  ل من أوله إلى آخره بقلم صاحبزّ ه نالكتاب األقدس يمتاز بأنّ  عليها، فإنّ  نّص  اّلتي  رائعام والشّ باألحك

المقبل فحسب بل   ظام العالميّ النّ  يقوم عليها صرح اّلتي ّية واألحكام الجوهر ّية رائع األساسه لم يحتفظ لألجيال بالشّ وأنّ 
ين أن تصان سالمته ويؤمن تماسكه وصالبته ال يمكن للدّ  اّلتي نّص على الهيئاتبيين كما التّ  مهّمةخليفته ب واختّص 

 بها هي وحدها. إالّ 



 253 

صه  ده ومخلّ عه وموحّ ان الجنس البشري ومشرّ القادمة هذا يعلن صاحبه، وهو ديّ ّية في دستور الحضارة العالم 
له ّية نّية رأ من أوينادي بنفسه "المالك"، ويتبّ  اموس األكبر"، ويصفهم بالمماليكفي آن واحد، لملوك األرض مجيء "النّ 

يزنوا "كتاب  ين في العالم أالّ الدّ  ر رجالصرف في القلوب، ويحذّ التّ  لنفسه بحقّ  اصّرف  في ممالكهم محتفظ  التّ  من
هذا الكتاب وفي .  " بين الخلقاس الحقّ طذلك الكتاب هو "قس أنّ  اد  هللا" بما عندهم من الموازين المتداولة بينهم مؤكّ 

هم "رجال العدل" و"وكالء هللا" د موارده ويصف أعضاءه بأنّ اته ويحدّ سة "بيت العدل" ويعّرف مهمّ على مؤسّ  ينّص 
 ، ويسلف اإلشارةمقّدسةده بحق تبيين تعاليمه الحمن" ويشير إلى مركز عهده وميثاقه في المستقبل ويزوّ الرّ و"أمناء 

، ويعلن مبدأ "العصمة الكبرى" لمظهر هللا  أثير االنقالبيّ بالتّ  يشهد لنظامه العالميّ سة والية األمر، و إلى مؤسّ ّية منالّض 
  آخر قبل انقضاء ما ال  ال ظهور مظهر إلهيّ مفطري مطلق لمظهر هللا، وينفي احت هذه العصمة هي حقّ  أنّ  اد  مؤكّ 
 عن ألف سنة.  يقلّ 

 
على   ته، ويرفع حكم صالة الجماعة إالّ م ومدّ ياالّص  د ميقاتالة، ويحدّ الّص  يفرض اوفي هذا الكتاب أيض   

 يافاتالّض  سة مشرق األذكار، ويقيمعلى مؤسّ  ر حقوق هللا، ويضع أحكام المواريث، وينّص الميت، ويعّين القبلة، ويقرّ 
هبنة الرّ سّول و تّ صّوف والوالتّ  قّ الرّ ين، ويحّرم الدّ  سة رجالالهاء، ويلغي مؤسّ  أّيامو  ةالبهائيّ د األعياد ويحدّ ّية سع عشر التّ 

واج من واحدة، ويستنكر القسوة على الحيوان، وينهي وشعيرة االعتراف واستخدام المنابر وتقبيل األيدي، ويوصي بالزّ 
ما يذهب به   والخمر وكلّ  ر وتعاطي األفيون الق، ويحّرم الميسالطّ  واكل والغيبة واالفتراء، وينّفر منعن الكسل والتّ 

.   ئيسةالرّ ن شروطه واج ويعيّ الزّ ّية ه على أهمّ رقة، وينبّ نى والسّ تل وإحراق البيوت عن عمد والزّ د عقوبة القالعقل، ويحدّ 
كّل  فل بتعليم األبناء، ويكلّ كفّ التّ  ضرورةيؤّكد و .  هذا االشتغال غين العبادة ال  ويفرض االشتغال بالمهن والحرف جاع

 ة دقيقة كاملة.ر ضرورة إطاعة الحكومة إطاعته ويقرّ إنسان بكتابة وصيّ 
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يحان دون  الرّ وح و الرّ يدعو أتباعه إلى أن يعاشروا مع األديان ب بهاء هللاحضرة  فإذا تجاوزنا هذه األحكام، فإنّ  
 اوباطن   اهارة ظاهر  الطّ  ويفرض عليهم.  زاعب والفتنة والكبر والغرور والجدال والنّ عّص التّ  رهم منتمييز وال تفريق، ويحذّ 

سامح والعدل  اصعة واألمانة الكاملة والكرم واإلخالص ولطف المعشر والتّ النّ  ةلمطلق والعفّ دق اويوصيهم بالّص 
 اد  وموا على خدمة أمره مؤكّ قويهيب بهم ان ي.  صح لهم أن يكونوا "كاألصابع في اليد واألركان للبدن"نوي.  واإلنصاف

ما هي في  إنّ ّية الفرد الحقيقّية لبشر، فيعلن أن حرّ ر اضطراب أحوال بني اعن ذلك يتدبّ  ال  وهو فض.  لهم تأييده المبين
ال   اّلذي وأم المزدوجالتّ  ك الواجبلويفرض عليهم ذ.  هاون في العمل بحدوده وأحكامهتّ لن امرهم امتثاله ألوامره، ويحذّ 

ا ال يغني عن  أحدهم لهم أنّ  اد  انفصام له، أال وهو "عرفان مشرق وحيه ومطلع أمره" والعمل بما أنزل في كتابه مؤكّ 
 اآلخر وال يقبل أحدهما دون اآلخر.

 
ة" و"قسطاس حمة بين البريّ الرّ ه "فرات وصفه صاحبه بأنّ  اّلذي كتاب،لا يزيد في خصوبة محتويات هذا ا وممّ  

ه إلى  داء الخطير الموجّ النّ  "، اشتماله على ذلكراط األقوم" و"**المحيي للجنس البشريّ الهدى بين الورى" و"الّص 
العدل، ودعوته إلى أعضاء  ّية ات أمريكا ودعوتهم إلى أن ينتهزوا فرصة يوم هللا، ويدافعوا عن قضجنهوريّ  رؤساء

  قاهر نابليون األّول  واحد، وتحذيراته لولهلم  عالميّ  واحدة وخطّ ّية خاذ لغة عالمبرلمانات العالم، وتشجيعه على اتّ 
ين" الرّ فاتته إلى "شواطئ نهر التّ  ، وإشارته إلى "حنين البرلين" فيمسةالنّ  الث، ومؤاخذته لفرانسوا جوزيف إمبراطورالثّ 

ر لها أن  قدّ  اّلتي دائداهرة"، وبالشّ ؤه بزوال "زينتها الظّ في اآلستانة، وتنبّ  استقرّ  اّلذي لم"الظّ  ونقمته المعلنة على "كرسيّ 
هللا اختار لها أن تكون  لها أنّ  اد  ان[ مؤكّ هها إلى عاصمة وطنه ]طهر يوجّ  اّلتي تهاجم أهاليها، وكلمات الفرح والعزاء

 المتعال، وتأكيده بأنّ  هم الغنيّ لربّ  اجال" يعلو من خراسان تمجيد  الرّ ه "نسمع صوت "مطلع فرح العالمين"، ونبوءته بأنّ 
 "أولي بأس شديد" سيظهرون في 
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ئاته هللا "الغفور الكريم" سيغفر له سيّ  العذاب أنّ هذا كّل  بهعذّ  اّلذي ائع ألخيه الغادرالرّ تأكيده  اكرمان ويذكرونه، وأخير  
 إن هو تاب وأناب. 

 
ها "روح الحيوان لمن  تكّون لحمة هذا الكتاب وسداه بأنّ  اّلتي  رائع واألحكامالشّ  تلك بهاء هللاوقد وصف حضرة  

م" و"سرج عنايته بين عباده" بب األعظم لنظم العالم وحفظ األمجرة" و"السّ الشّ  في اإلمكان" و"العروة الوثقى" و"**أثمار
الكتاب هو سماء قد زيناها بأنجم  ويشهد لهذا الكتاب فيقول: "قل إنّ  ّية. و"َعرُف قميصه" و"مفاتيح رحمته" للبر 

ل فيه من آيات هللا المقتدر العزيز  ر في ما نزّ واهي" ويقول عالوة على ذلك: "**طوبى لمن يقرؤه ويتفكّ األوامر والنّ 
ة العظمى ل على شأن تتحّير منه العقول واألفكار، إنه لحجّ لعمري قد نزّ .  سليم..التّ  قوم خذوه بيدالمختار، قل يا 

ة أخرى: "طوبى لذائقة يجد حالوتها ولذي بصر يعرف  ويقول مرّ .  موات"ن والسّ يحمن لمن في األرضالرّ للورى وبرهان 
ة لكالم من عظمة ما نّزل واإلشارات المقّنعة لشدّ لع برموزها وأسرارها، تاهلل يرتعد ظهر اما فيها ولذي قلب يطّ 

طوبى للقارئين!  .  لهّيةرائع اإلالشّ  لجميع اوجامع   ال الكتاب األقدس بحيث جاء جاذب  ة أخرى: "*نزّ ويقول مرّ .  ظهورها"
س أجمعين اث أحاط بالنّ يساع بحسين! ولقد نزل بانبساط وشمول واتّ رين، طوبى للمتفرّ طوبى للعارفين! طوبى للمتفكّ 

 سوف يظهر في األرض سلطانه ونفوذه واقتداره"..  من قبل إقبالهم عليه
 

تقع  اّلتي  في كتابه األقدس أعلن بعض المبادئ واألفكارّية شرائع دورته األساس بهاء هللارة ضوبعد أن صاغ ح 
أعلنها من قبل،   اّلتي الحقائق ه نّبه من جديد على من ذلك أنّ .  ميم من دينه وكانت رسالته تقترب من نهايتهاالّص  في
ّية رائع الفرعالشّ  صاغها من قبل، وكشف عن نبوءات وإنذارات أخرى، وسّن بعض اّلتي ح بعض األحكامب ووّض وهذّ 

ه على هذه  أّيامى أواخر ينزلها حتّ  عن الحصر والعّد ظلّ  تجلّ  حوهذا ما حملته ألوا.  لمطالب األقدس ال  استكما
 وح األقدس" و"لوح ة" و"اللّ جليات" و"الكلمات الفردوسيّ رازات" و"التّ شراقات" و"البشارات" و"الطّ األرض، من أهّمها "اإل

 .نيا" و"لوح مقصود"الدّ 
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مكانتها بين أطيب ما  وهي تحتلّ .  ال يكلّ  اّلذي  ائبالدّ  فاضت من قلمه  اّلتي  وكانت هذه األلواح هي آخر الفيوضات
 .ادامت أربعين عام   اّلتي كمال واليتهته من ثمار، وتشير إلى انتجته عقليّ 

 
  اّلذي  وهو المبدأ.  تهوُكّليّ  وأهم المبادئ المودعة في تلك األلواح على اإلطالق مبدأ وحدة الجنس البشريّ  

عليه   هذا المبدأ أن نّص ّية وقد بلغ من أهمّ .  الفارقة وقطب تعاليمه البارز بهاء هللاعالمة ظهور حضرة  يعتبر بحقّ 
حاد من على  فهو يقول: "قد جئنا التّ .  ه هو الغرض المركزي من دينهنّ أظ، كما أعلن، بال تحفّ .  عهده في كتاب

إلى موضوع  افاق"، وهو يكتب مشير  آفاق العالم تنير بأنوار األمر ما دام االتّ  ة أخرى: "*إنّ فاقهم" ويقول مرّ األرض واتّ 
أن مقصدنا األقصى   آخر إالّ  اريقة حين  ، وبلسان الحقيقة والطّ ان  ريعة حيالشّ  ظهوره األساسّي فيقول: "*نطقنا بلسان

االتحاد هو "*سلطان المقاصد" وهذا األمل هو   ر أنّ وهو يقرّ .  فيع"الرّ امي السّ  وغايتنا القصوى هو إظهار هذا المقام
عن ذلك، على   ال  ه، فضبّ وهو ين.  "*العالم في الحقيقة وطن واحد ومن على األرض أهله" أنّ  اد  "*مليك اآلمال" مؤكّ 

ه "لعمري سوف نحو البلوغ وأنّ ّية أمر ال مفّر منه فهو المرحلة األخيرة من تطّور اإلنسان توحيد الجنس البشريّ  أنّ 
ا قريب تشاهد أثمارها المنيعة وأشجارها آخر" و"*ترى األرض حاملة اليوم وعمّ  انيا وما فيها ونبسط بساط  الدّ  نطوي 

الوطن   ائدة، ويكشف عن عدم كفاية حبّ السّ  ظمالنّ  وهو يرثي لقصور .  ة"لمحبوبة ونعماءها الجنيّ الباسقة وأورادها ا 
ّية، العالم" وخدمة مصالحه وترقيتها أكرم هدف للجهود اإلنسان ، ويعتبر "حّب مرشدة ضابطة للمجتمع البشريّ  قّوةك

جه  "*وجه العالم يتّ  بلد" وأنّ كّل  في باهلل تموت وتضمحلّ اإليمان  قّوة"**  وهو يبدي ألمه ألنّ .  ناءها بالمدح والثّ وأحقّ 
بب  ه "*السّ ور المبين والحصن المتين لحفظ أهل العالم وراحتهم" وأنّ النّ  ين هوالدّ  "* أنّ  اة" معلن  دينيّ إلى الغفلة والالّ 

 الّناس ، ويحّذرالّناس ر الوئام بينحاد ونشين هي ترويج االتّ الدّ  من ّية الغاية األساس أنّ  يؤّكدوهو .  لنظم العالم" األتمّ 
 م مبادؤه لألطفال في المدارس على نحو الويوصي بأن تعلّ .  للفرقة والخالف امن أن يجعلوه سبب  
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أ بوقوع شدائد وأهوال "ترتعد به فرائص  ين، ويتنبّ الدّ  قّوةحيز، وينسب ضالل المارقين إلى اضمحالل عصب والتّ التّ  ديولّ 
 .   العالم"

 
أمة من سالحها، كّل  ضع على أن تخفّ ، ويشجّ حين يدعو إلى األخذ بمبدأ األمن الجماعيّ  ظيتحفّ  وهو ال 

 منه. الم بين األمم أمر ضروري وال مفرّ السّ  امها إلقراريلجأ إليها ملوك األرض وحكّ ّية  إقامة هيئة عالم  ه على أنّ وينبّ 
 

ن أسرار عالم الوجود وحامل الحارس" لهم، وأنه "*مبيّ ه "*سراج العباد" و"*العدل فيثني عليه ويصفه بأنّ أّما  
عليه يجب أن يعتمد  "*نظم العالم وراحة   ة والجود" ويعلن أن شعاعه فريد ال نظير له وال قرين، وأنّ راية المحبّ 

لم بأن  ة" للجنس البشري، ويوصي أهل العااهما "ينبوع الحيويصف ركنيه، وهما "المجازاة" و"المكافأة"، بأنّ .  األمم"
شمس العدل سوف تشرق في تمام مجدها وأوج جاللها بعد فترة من  ذلك ألنّ .  لقدومه اأوا ويجتهدوا انتظار  يتهيّ 

 لم الفاحش.االضطراب العظيم والظّ 
 

 الّناس  كان له في  االعتدال إالّ  ه ما تجاوز شيء حدّ ويعلن أنّ .  األموركّل  مبدأ االعتدال في  الّناس نويلقّ  
أ باقتراب قد أفزع شعوب األرض بشكل خطير، ويتنبّ  لغربيّ ان مدّ التّ  أوّية يء هو الحرّ الشّ  سواء أكان ذلك ءتأثير سيّ 

 يوم "تحترق المدن من ناره".
 

إياها بـ"*مصباح الهدى"، و"*واهبة اإلدراك"،   ا من مبادئ دينه واصف   اأساسي   ورى فهو يقيمها مبدأ  الشّ أّما  
العلم هو بمثابة "*الجناح لإلنسان والمرقاة   ر أنّ ويقرّ .  "لهّيةسماء الحكمة اإل *نّيريّ ها أحد "ويصفها كذلك بأنّ 

بعالم  موّ سّ ي إلى ال"*الفنون والحرف والعلوم" يؤدّ  ويرى أنّ .  فردكّل  على امفروض   الصعوده" ويعتبر تحصيله أمر  
أمم األرض مدينة إلى العلماء وأهل   بأنّ  ويعترف.  ويوصي باالرتزاق من امتهان المهن واحتراف الحرف.  الوجود

 باأللفاظ وتنتهي باأللفاظ". أ"*تبد اّلتي  من العلوم الّناس وينّفر من دراسة ما ال ينفع.  عملّيةالفنون ال
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يحان" فمثل هذه المعاشرة الرّ وح و الرّ عوة إلى أن "عاشروا يا قوم مع األديان كلها بالدّ يؤّكد عن ذلك  ال  وفض 
ي نبيه إلى ضرورة تبنّ التّ  روهو يكرّ .  شاد لألممالرّ ظام في العالم و النّ  ذين هما أساسحاد والوئام" اللّ *االتّ تفضي إلى "

ستصبح   غة وهذا الخطّ ه باتخاذ هذه اللّ أنّ  يؤّكدغات المختلفة، و لغة وخّط عالمّيين، ويرثي للوقت المضّيع في تعّلم اللّ 
مهما لكل ، ويبدي استعداده ألن يعلّ غة والخطّ ه على علم بكال اللّ ر أنّ "، ويقرّ اد  واح اصعيد  و ها "*مدينة واحدة األرض كلّ 

 مسهما منه.الت من
 

هللا سوف   صريح في آثاره، ويعدهم بأنّ  شريع فيما لم ينزل به نّص التّ  وإلى أمناء بيت العدل يعهد بواجب 
  اّلتيّية، العليا مع جالل الملكّية فيها ُمُثل الجمهور  حدتتّ ّية يابالنّ  ويوصي بإقامة لون من الحكومة.  يلهمهم بما يشاء

على أن   ويحّض .  ناءها إنجاز مجيد جدير بالثّ ويصف إقامة مثل هذه الحكومة بأنّ .  ها "إحدى آيات هللا"يصفها بأنّ 
"*مرآة  هاريعة االنتشار" ويصفها بأنّ السّ  حفة إلى "*الّص ويشير إشارة خاّص .  ةراعة عناية خاّص الزّ  تولى شؤون 

غينة "ظاهرة مدهشة وعمل عظيم"، ويعهد إلى القائمين على إصدارها بواجب اجتناب الحقد والّض  اهالعالم" وأنّ 
كّل   ة الوقائع فيد من صحّ أكّ دقيق في تحقيقاتهم والتّ حلي بالعدل ورجاحة العقل والتّ ز ويوصيهم بالتّ حيّ عصب والتّ والتّ 

 حالة. 
 

لوك نحو نبيه على ما فرضه على أتباعه من "*السّ التّ  ة الكبرى، ويعيدوهو يزيد في إيضاح مبدأ العصم 
هي القاطع عن إعالن الجهاد  النّ  أكيد علىالتّ  ذي يعيشون فيه بالوالء واإلخالص واألمانة" ويعيدالّ  حكومة القطر

هم "العطّية لبصر" للبشر، وأنّ هم مثل "اناء رجال العلم والحكمة ويصفهم بأنّ بالمدح والثّ  ويختّص .  وإتالف الكتب الّدينيّ 
 الكبرى" للعالم.

 
األخير من نفيه إلى   زءفي غضون الج بهاء هللاوال ينبغي، ونحن نستعرض المالمح البارزة آلثار حضرة  

 ىيتغنّ  اّلذي يارة"الزّ  وال إلى "لوحّية، سفة الحقيقليبسط فيه أصول الف اّلذي ، أن تفوتنا اإلشارة إلى "لوح الحكمة"عّكاء
 اّلتي سؤال وجواب""فيه بمحامد اإلمام الحسين بلغة مشرقة، وال إلى رسالة 
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 ب"ئب بـ"الذّ د باقر الملقّ يخ محمّ الشّ  د فيه بما ارتكبهذي يندّ لّ ح فيها شرائع األقدس وأحكامه، وال إلى "لوح البرهان" ا يوّض 
له مغزاه  ار فيه تقرير  يقرّ  اّلذي لى "لوح الكرمل"قشاء"، وال إالرّ ب بـ"الملقّ  إصفهاند حسين إمام الجمعة في ومير محمّ 

.  ه سوف "تجري سفينة هللا" على ذلك الجبل و"يظهر أهل البهاء"أ فيه بأنّ ماء" ويتنبّ السّ  لت من"مدينة هللا" نزّ  وهو أنّ 
  اّلتي خيرةز األلواح األئب"، وهو أبر الذّ  بـ"ابنملّقب تقي ال محّمديخ الشّ  ه إلىموجّ لا الّلوح  ال يفوتنا أن نذكر اوأخير  

من أهم الفقرات  اوبة، ويورد بعض  التّ  يخ المفترس إلىالشّ  يدعو ذلكالّلوح  في هذا.  بهاء هللافاضت من قلم حضرة 
 أمره وصدق دعواه. صّحة  ئحة على الواضحة والبراهين الالّ دّلة الممّيزة من آثاره الكريمة، ويسرد األ

 
إنجازته العجيبة، كصاحب مائة مجلد  يمكن أن يقال إنّ  ابسنة واحدة تقريب   ازل قبل صعودهالنّ  بهذا الكتاب 

داءات  النّ  رت بما ال حصر له وال عّد منخدات المائة ز هذه المجلّ .  د انتهت أو كادتقتكتنز جواهر إلهامه، 
بوءات  دة تشكيل العالم، والنّ يراد بها إعا  اّلتي رائع واألحكامالمطّورة والشّ ّية ور الثّ  عوات والمناشدات والمبادئوالدّ 

فاسير الواضحة  روح والتّ تسمو باألرواح، والشّ  اّلتي لوات والمناجاةالّص  واإلنذارات الخطيرة والبشارات عالوة على
رق والغرب، وإلى  الشّ  هة إلى الملوك واألباطرة والوزراء فيداءات الموجّ النّ  ة، مبثوثة منثورة فيوالمواعظ الحارّ ّية، الجل

 واإلحسان.  جارة والبرّ ف والتّ صوّ ياسة واألدب والتّ ة ونحلة، وإلى القادة في عوالم الفكر والسّ ملّ كّل  ين فيالدّ  رجال
 

جن األعظم،  السّ  امل، وهو في مغرب حياته فيالشّ  هور الجليلمدى هذا الظّ  بهاء هللاوقد استعرض حضرة  
ا من  ت في تبليغ أمرك وأظهرت لعبادك أعظم ما عندهم أمر  ي ما قّصر دي ومحبوبي أنت تعلم بأنّ فقال: "فيا إلهي وسيّ 

 آلياتاالعرش العظيم! قد أحاطت  هور من عذر؟ ال وربّ ة أخرى يقول: "هل بقي ألحد في هذا الظّ وكتب مرّ .  عندك"
 البرية".كّل  الجهات، والقدرةكّل 
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 الث عشرالثّ  الفصل
 

 بهاء للاصعود حضرة 
 

ه مبّشر لقد احتضنة العداء في مهده، وحرم في طفولته من .  ينالدّ  على بدايةمن نصف قرن  بانقضى ما يقر  
من نصف قرن أن يقيل  أقلّ اني األعظم فاستطاع في الثّ  هنّير ثم جاء .  اغيةالطّ الّلدود وزعيمه إذ صرعه العدو 

  وما كاد .  دئه ونظمه البديعفي المتتابع، وأن يعلو بنجمه بإعالنه رسالته وتنزيل شريعته وصياغة مباالنّ  عثرته، رغم
.  وعلى غير انتظار ه يد القدر بغتة  موّسساختطفت حّتى مثيله من قبل  لم يرَ  اّلذي باإلشراق واالزدهار تمّتعين يالدّ 

ّيون ياسالسّ  وعة والفزع، على حين انتعشت آمال هادميه من جديد، وطمع فيه خصومهاللّ فغرق أتباعه في بحار 
 رى.أخ ّيون مّرةينالدّ و 
 

.   أفصح عن حنينه إلى مغادرة هذا العام قبل صعوده بتسعة أشهر بهاء هللاحضرة  أنّ  عبد البهاءويقرر حضرة  
ن فازوا بلقائه، وأصبح من البّين أّن ختام حياته  اّلذي في ثنايا تعليقاته لهؤالء االوقت ازداد هذا الحنين وضوح   كومنذ ذل
ابقة لليوم الحادي عشر من شوال سنة  السّ  يلةاللّ وفي .  بذلك ألحد حرّ وشيك قريب، وإن امتنع أن يصّية األرض
ها الي ولكنّ التّ  ه زادت في اليومومع أنّ  اطفيف   ا، ارتفعت درحة حرارته ارتفاع  -م 1892أيار سنة  8الموافق  - ھ1309

إذ عاودته  .  ه ليس بخيرى أنّ وار، ولكن سرعان ما تجلّ زّ لوا  حّباءومضى يأذن لبعض األ.  سرعان ما خّفت بعد ذلك
وتال ذلك مضاعفات انتهت .  اة تزداد سوء  وأخذت حالته العامّ .  ى وارتفعت درجة حرارته أكثر من ذي قبلالحمّ 

م، بعد 1892ار سنة اسع والعشرين من أيّ للهجرة، الموافق للتّ  1309اني من ذي القعدة سنة الثّ  بصعوده في فجر اليوم
 ثماني ساعات
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من أوصاب حياة   ا صت أخير  ، فرفرفت روحه بعد أن تخلّ امن العمر خمسة وسبعين عام   امس، بالغ  الشّ  من غروب
 ،ما وقعت عليها عيون أهل األسماء" اّلتي دائد والمحن، وهاجرت إلى "ممالك أخرى" وهي "المقاماتازدحمت بالشّ 

ازل يوم عيد النّ  ؤياالرّ إليها كما وصفت في لوح  رفيعة بيضاء" أن يسرع اأمرته "*ورقة نوراء البسة ثياب   اّلتي والعوالم
 .اه قبل تسعة عشر عام  مبّشر ميالد 

 
  ائرين الزّ  المؤمنين وبكثير من كان يستلقي في فراشه عى صدر أحد أبنائه فدعا بكلّ  أّيام ة وقبل صعوده بستّ  

  ا من حوله خطاب   الباكي الملتفّ ولقد خاطب الجمع .  ف لهم بمحضرهفكان ذلك آخر تشرّ .  ن اجتمعوا في القصراّلذي
صباح وكنتم كّل  كنتم تجيئون .  ةلتم المشقّ فلقد أديتم خدمات عديدة وتحمّ  اي راض عنكم جميع  فقال: "*إنّ  ارقيق  
ساء المجتمعات النّ  إلى وّجه و .  اع أمر مالك اإليجاد"فقكم إلى االتحاد وارتووفّ  ادكم هللا جميع  أيّ .  مساءكّل  ن و تجيئ

ه عهد بهّن إلى رعاية الغصن  بأنّ  اقاطع   اتأكيد   لهنّ  اد  أسرته كلمات تشجيع مماثلة، مؤكّ  فراشه ومن بينهنّ  إلى جوار
 األعظم وعنايته في وثيقة عهد بها إليه. 

 
لت شمس البهاء"، وفيها بدأت بأن "قد أفُ ّية لطان عبد الحميد في برقالسّ  رت أنباء صعوده إلىيّ وسرعان ما طُ  

فأخلد  .  لالطان على ذلك في الحالسّ  في حرم قصر البهجة، فوافق مقّدسةبنّية دفن رفاته ال ان علم  لطاالسّ  أحيط
جه متّ لكان يسكنه زوج ابنته، وهو المنزل ا اّلذي القصوى من المنزلّية مالالشّ  احة في الغرفةالرّ إلى  بهاء هللاحضرة 

وكان دفنه يوم صعوده بعد الغروب .  من القصر والمالصقة له الثة الواقعة إلى الغربالثّ  لمال من بين المناز الشّ  إلى
 بقليل.

 
ليتخّير  عبد البهاءوقد انتدبه حضرة .  مرضه أّيام  بهاء هللاف بمحضر حضرة شرّ المفجوع بالتّ  الّنبيل وقد امتاز 

د محبوبه األبهى ألقى ام األقدس، وبعد صعو قيتلى في الم اّلذي يارةالزّ  ف من مجموعها لوحيتألّ  اّلتي تلك الفقرات
 ّيامولقد كتب يصف آالم تلك األ.  بنفسه في البحر من هول الفجيعة 
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  وإنّ .  ثائرته في دنيا الفناء قد جعل عوالم البقاء ترتجف.. ثارت اّلذي وحيالرّ ي باالضطراب : "كأنّ ال  وأوجاعها قائ
ائد كان من الممكن أن ترى السّ  وفي فورة الهرج.  ا فيها..كنّ  اّلتي اهر ليعجزان عن تصوير الحاللساني الباطن والظّ 

زحمون الحقول المجاورة للقصر وهم يبكون ويلطمون على رؤوسهم  يوالقرى المجاورة  عّكاءمن أهالي  اغفير   اجمع  
 نائحين".

 
اكلة،  الثّ  مع األسرة ال  كام ا عون أسبوع  واء، يتفجّ السّ  ائحين، األغنياء والفقراء علىالنّ  عدد كبير من واستمرّ  

 فجع على هذا الخطب الجلل، ومنهمالتّ  ابهون فيالنّ  واشترك.  مته األسرة بسخاءقدّ  اّلذي عامالطّ  آخذين بنصيب من
 بهاء هللا دون مناقب حضرة وا يعدّ وظلّ .  ولةالدّ  اعر والعالم ورجلشّ وال رزيّ الدّ و  واليهوديّ  مسيحيّ وال يّ نّ والسّ  يعيّ الشّ 

ووردت المدائح المماثلة من بالد .  ة..ركيّ والتّ ّية بالعرب اونثر   اكتب كثير منهم المدائح شعر  و .  ومآثره ونواحي عظمته
أصبح   اّلذي عبد البهاءها على حضرة واهد المشرقة كلّ الشّ  ولقد عرضت هذه.  كدمشق وحلب وبيروت والقاهرةّية قص
 بذكر محامد والده العظيم ونعوته.ذي اختلط تمجيده في هذه المدائح احل، والّ الرّ عيم الزّ  ل أمريمثّ 
 

ثارها أ اّلتي اطقة باإلعجاب، تلكالنّ  عبيراتالتّ  الة على الحزن، وتلكالدّ  واهد الوفيرةالشّ  ومع ذلك فلم تكن هذه  
قطرة إذا هي قورنت ببحار  وما حولها، إالّ  مقّدسةفي صدور غير المؤمنين في األرض ال  بهاء هللاصعود حضرة 

ن اعتنقوا فة ممّ جت، ساعة غروب شمس الحقيقة، في قلوب اآلالف المؤلّ تموّ  اّلتي خالص البالغاألسى وشواهد اإل
 ا.ا وفلسطين ومصر وسوريّ أمره وعزموا على أن يرفعوا رايته في إيران والهند وروسيا والعراق وتركيّ 

 
  ن ر قالة وجوه، وقطع من عدّ  يّ الّدين انتهت فترة ال مثيل لها وال نظير في تارخ العالم  بهاء هللابصعود حضرة  
ّية وها وال في خصوبتها وال في مداها أرعها في سمّ انعم، انتهت فترة ال تض.  نصف شوطه البهائيّ ور الدّ  مناألّول 

 نزيلالتّ  ها نصف قرن مندورة سالفة أخرى، فهي فترة يمكن أن توصف، باستثناء سنوات ثالث، بأنّ  فترة في أيّ 
 ها فترة آتت فيهاأنّ المنهمر، وب قدميّ التّ 
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طور، وإن لم يكن أروع وأبهج   وانتهى بها أعظم وأخطر.  المشتهاةّية هبالذّ  أعلنها حضرة الباب ثمرتها اّلتي سالة الرّ 
 الچفي هذه الفترة اشرقت شمس الحقيقة، أعظم نّيرات العالم في سياه .  من أطوار عصر البطولة المجيد طور

في  اوهي تبلغ سمتها في أدرنة، وغربت أخير   اوقتي   افتها في بغداد، وعانت كسوف  غلّ  ياّلت حبالسّ  ، واخترقتنبطهرا
الفة، على رؤوس  السّ  ورات الدّ كّل  قبل ألف عام كامل، وأعلن دين هللا الجديد، وقطبقط  فال تعود إلى اإلشراق عّكاء

رائع واألحكام الشّ  كما أعلنت.  ء فيهال خفا املحوظ   اق  رة بقدومه تحقّ شّ ببوءات المالنّ  قتظ، وتحقّ األشهاد بال تحفّ 
ته  قدت عالوتحدّ .  جالء ووضوح المقبل، لحمة وسدى، بكلّ  ظام العالميّ النّ  وصيغّية، والمبادئ الجوهر ّية األساس
ظام  النّ  ينر لجنقدّ  اّلتيّية لست الهيئات األوّ وتأسّ .  كّ الشّ  ال يرقى إليه اقة تحديد  باالسّ  ومسلكه نحو األديانّية العضو 
من شأنه أن   اّلذي وانتقل إلى األجيال القادمة ذلك الميثاق.  امحكم   اأن يتكامل وينضج في أحشائها تأسيس   العالميّ 

الم األعظم وافتتاح السّ  وإقرار  بتحقيق وحدة الجنس البشريّ  الّناس ووعد.  ن تماسكهو ويص  ين العالميّ الدّ  يرعى سالمة
ين والحكومات الدّ  تنتظر الملوك ورجال اّلتي رت اإلنذارات بالمصائبوتكرّ .  ال جدال فيه ايد  أك ا وعد  ّية الحضارة العالم

عهد بها  اّلتي سالةالرّ ب مبّشرداء الالنّ  قادة العالم الجديد، وهولداء العظيم النّ  وصدر.  مة لتلك الخاتمة المجيدةكمقدّ 
 البهائيّ ين قبل نهاية القرن الدّ ي بشعب آمنت سليلة أسرته المالكة بئالمبد ّتصالوتم اال ّية. مالالشّ  فيما بعد إلى أمريكا

نين، بركاتها السّ  تغدق على مدى عشرات متالحقة من ما زالت تغدق وستظلّ  اّلتيّية فعة األصلالدّ  ل، وأطلقتاألوّ 
ارتفعت أعالم  اوأخير  .  مجن األعظالسّ  س المشرف علىالمقدّ  بّ الرّ على جبل ّية اإلدار ّية وحالرّ بغة الّص  العميمة ذات

  الكرة  في نصفيّ  اين قطر  على ما ال يقل عن ستّ األّول  ر لها أن ترفرف قبل انتهاء القرن قدّ  اّلتي رةالمظفّ  وحيّ الرّ الفتح 
 . والغربيّ   رقيّ الشّ 

 
دي ادس من عمره، أن يبالسّ  كان يقف آنذاك على أعتاب العقد  اّلذي ،بهاء هللانعم، لقد استطاع دين حضرة  

 قدرته على أن يمضي إلى األمام في 
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 اقة الطّ  ه، ال يصدعه صادع وال يفسده مفسد، وأن يبدي أمام األجيال المتعاقبة آياتموّسسرسمها له  اّلتي ريقالطّ 
، وضخامة عدد  عهاوتنوّ  مقّدسةة مجال آثار قلمه العذلك بفضل س كّل  ه أّيما إغداق،موّسسأغدقها عليه  اّلتيّية ماو السّ 

 اّلتي همبّشر ونفاذ تأثيره وبطولة  لقيه خصومه، اّلذي باعه، والجزاء العادل تضربه أ اّلذي شهدائه وإقدام أبطاله، والمثل
  يبديها روحه الغاّلب  اّلتي الغيبّيةّية تغشى العيون وتخطف األبصار، والفّعال اّلتي  هموّسسليس كمثلها شيء، وعظمة 

 ال يقهر. اّلذي
 

لقيه الملوك والوزراء   اّلذي ي ألشعر، في هذا الموضع، بالحاجة إلى توجيه عناية خاصة إلى المصيرنّ وإ 
في المراحل المختلفة من واليته عامدين   بهاء هللان اضطهدوا دين حضرة اّلذي رق والغرب، أولئكالشّ  ين فيالدّ  ورجال

أو عجزوا عن إدراك واجبهم الواضح، أال وهو االستجابة لندائه أنذرهم بها،  اّلتي ن تجاهلوا اإلنذاراتاّلذي دين، أومتعمّ 
يشير إلى من قاموا على تدمير أمره وإيذائه   بهاء هللا وإجالله وإجالل رسالته بما هي أهل له، وكيف ال، وحضرة 

والواقع  .  عين"غاة أجمالطّ كّل  هور منه انتقم في هذا الظّ بل إنّ .  بقوله: "**لم يغمض هللا عينه عن طغيان المعتدين
 لهّية قمة اإلالنّ  اجتاحته رياح اّلذي تراه عيوننا المحملقة ونحن نستعرض الميدان الفسيح اّلذي المنظر اّتساعأنه ليهولنا 

ّية بقالطّ  ظمالنّ  الملوك وتقضي على األسر المالكة، وتقتلع شارة تثل عرو بصورة جبّ  بهاء هللامنذ بداية والية حضرة 
هم، وتصادر المغتصب  بل بالثورات، وتقصي األمراء والوزراء عن مناصسها، وتسرع بالحروب وتعجّ من أساّية ينالدّ 

 اغية وتنتقم من المارق والخسيس. الطّ  وتذلّ 
 

، بهاء هللاانهالت على حضرة  اّلتي ين شاه أساس البالياالدّ  كان هو وناصر اّلذي لطان عبد العزيز،السّ  فهذا 
ه جالس على "كرسّي ذي وصمه في األقدس بأنّ ، والّ ثة فرمانات بنفي المظهر اإللهيّ عن توقيع ثال ال  وكان مسؤو 

حكم عليه بمقتضى فتوى تصدر من المفتي في  ل إثر ثورة في القصر، ويُ عزَ أ في لوح فؤاد بسقوطه، نراه يُ لم"، وتنبّ الظّ 
 أّيامأربعة  دقتل بععاصمة ملكه، ويُ 
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 يرالنّ  من ار أحد عشر مليون  م، فتحرّ 1878-77حرب أّما .  ه بالغباء المطبقحكم عليم(، ويخلفه ابن أخيه فيُ 1876)
  لغى م، وتُ 1918-14بأسرها وتتداعى نتيجة لحرب ّية أدرنة، وتتهالك اإلمبراطور ّية وسالرّ القوات  ، وتحتلّ ركيّ التّ 

 ة قرون. دام أكثر من ستّ  اّلذي ويتالشى الحكمّية، علن الجمهور لطنة وتُ السّ 
 

ه سرعان ما  بأنه "رئيس الظالمين" وأنّ  بهاء هللاوصمه حضرة  اّلذي ين شاه المغرور المستبّد،الدّ  اصر وهذا ن 
فيما بعد في اإليعاز  وألحّ  بهاء هللاخ حكمه باستشهاد حضرة الباب وسجن حضرة ذي تلطّ يكون "عبرة للعالمين"، والّ 

خبيث، نراه  أن يخنق دين هللا في مهده بمعونة نظام دينيّ ذي عاهد نفسه على ، والّ عّكاءف ةبنفيه إلى اآلستانة فأدرن
وعة  الرّ فائق  ال  افأن يحتفل به احت ار  كان مقرّ  اّلذي ض لالغتيال العنيف في ضريح شاه عبد العظيم ليل يوبيلهيتعرّ 

ر من بعده مصائر  وتتعثّ  ّية. ة اإليراناريخ كأعظم يوم يشهده تاريخ األمّ التّ  د في خلَّ ه فاتحة عهد جديد، وأن يُ بحسبان أنّ 
 ائش المخزي على اإلسراع بأفول نجم آل قاجار. الطّ  سرته المالكة إذ يعمل سلوك أحمد شاهأ

 
في الغطرسة، ذلك   اموح وإمعان  الطّ  في اهم إسراف  ه وأشدّ أّيامالث، أقدر ملوك الغرب في الثّ  وهذا نابليون  
فوجده غير   بهاء هللافي ازدراء، والذي اختبره حضرة  بهاء هللاة ه ألقى بلوح حضر روي عنه أنّ  اّلذي اذجالسّ  المحتال

ل على نفسه أعظم  م(، ويسجّ 1870منى بهزيمة نكراء في معرك سيدان )أ في لوح آخر بسقوطه، نراه يُ كفؤ، والذي تنبّ 
آماله، بل  كّل  فى، وتنهاره في المنأّيامالباقية من  ّية اريخ الحديث، ثم يفقد مملكته ليقضي البقالتّ  رواهاّية هزيمة عسكر 

وأنكى من الحرب  أشدّ ّية ته المتغطرسة، وتندلع نيران حرب أهلولو، وتتداعى إمبراطوريّ الزّ  ويقتل ابنه األمير في حرب
 .الموّحدةعلى ألمانيا  املك بروسيا إمبراطور  األّول  نفسها، وينادى في قصر فرساي، بولهلمّية األلمانّية الفرنس

 
 نصحه  اّلذي الث، ذلكالثّ  المفتون وقاهر نابليون ألّول ا وهذا ولهلم  
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"حنين البرلين" سوف   ، وأنذره بأنّ اآل إليه "من كان أعظم منه شأن   اّلذي ر المصيرقدس، وأمره بأن يتدبّ لكتاب األا
وت بمرض وبيل ه، ويخلفه ولده ليملض لمحاولتين الغتياماء"، نراه يتعرّ الدّ ة بّطاغين "مالرّ صفاف نهر  يتصاعد، وأنّ 

كبرياء الملك  عّجلوت.  ظرالنّ  ر العنيد القصيرني المتكبّ االثّ  لولهلم شالعر  ابثالثة أشهر، تارك   شبعد اعتالئه العر 
عدد من المدن، ويتنازل برأسها على ّية يوعالشّ  الجديد بسقوطه إذ تثور عليه عاصمة ملكه ثورة سريعة مفاجئة، وتطلّ 

نازل عن العرش، ويختم دستور التّ  ، ويرغم علىامخزي    اإلى هولندة فرار   هو فيفرّ أّما  . ّيةيات األلمانالأمراء الو 
وتثير شروط المعاهدة الجائرة القاسية ذلك  .  دها وجعجعاله لميطنطن جدّ  اّلتيّية على مصير اإلمبراطور  (1)ويمار

 ئ منذ نصف قرن مضى. أ به المتنبّ تنبّ اّلذي  "الحنين"
 

فاله  غالمه الكتاب األقدس على إ  اّلذي ف،ار المتعسّ مسة وملك المجر الجبّ النّ  وزيف إمبراطوروهذا فرانسوا ج 
، نراه يسوء طالعه، وتحيط به المآسي مقّدسةاهر، أال وهو االستفسار عن أمر هللا عند زيارته لألراضي الواجبه الظّ 

قتل في يُ  (2)وهذا أخوه مكسيميليان.  ةنزلها باألمّ أ اّلتي في المصائب اعهده فريد   ليعدّ حّتى جانب كّل  والكوارث من
وهذا األرشيدوق فرنسيس .  وهذه اإلمبراطورة تغتال.  يهلك في ظروف مخزية (3)عهده رودلف وهذا وليّ .  المكسيك
ذه  رة" تتداعى وتنهار ليقام على أنقاض ه المتعثّ ّية راطور ب، وهذه "اإلم(5)قتل هو وزوجته في سراييفويُ  (4)فرديناند

بعد حياة قصيرة ّية ياسالسّ  أوروّبامحى من خريطة مزعزعة تُ ّية المتالشية جمهور  مقّدسةالّية ومانالرّ ّية اإلمبراطور 
 مضطربة.

 
  ثالث مرات في لوحه الخاّص  بهاء هللاره حضرة حذّ  اّلذي اني قيصر روسيا القدير،الثّ  وهذا نيقوالويج إسكندر 

 وأمره بأن "يدعو األمم إلى هللا"، 

 

(1 ) Constitution of Weimar 

(2 ) Maximillian 

(3 ) Prince Rudolph 

(4 ) Archduke Francis Ferdinand 

(5 ) Serajevo 
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وهذه  .  على يد أحد القتلة  اض لمحاوالت عّدة الغتياله، ويموت أخير  لك عن المالك"، نراه يتعرّ وأوصاه بأال يمنعه المُ 
موي الدّ  ريق لثورة يجتاح فيضانهاالطّ  الث تمّهدالثّ  استّنها وتابعه فيها خليفته إسكندر اّلتي سياسة القمع العنيفة

ة  عسكريّ ّية وتقيم حكومة عمال.  اني، وتجلب معها الحرب والوباء والمجاعةالثّ  القياصرة في عهد نيقوالّية إمبراطور 
 أي وتعدم القيصر وزوجته وأسرته وتقضي على آل رومانوف.الرّ د قادة ين وتشرّ الدّ  بالء وتضطهد رجالالنّ  تقتل

 
 بهاء هللا أمره حضرة  اّلذي منازع، وهو الب مسيحيّ اسع، رأس أقوى كنيسة في العالم الالتّ  (1)بيوس اوهذا الباب 

ينة" و"أنفقها في سبيل هللا" وأن يسرع إلى  الزّ  ه: "دعها لمن أرادها" و"بع ما عندك منلفي لوحه أن يهجر القصور بقو 
المحاصرة، وأن يخضع   (2)ات الملك فكتور عمانوئيلرغم على أن يستسلم في ظروف مخزية لقوّ "الملكوت" نراه يُ 

وزاد  ّية على آالمه الجسدّية روح آالم اا أضاف ه ممّ أّيامفي ّية ينالدّ  ألف سنة، وَهوان األنظمةّية النتزاع األمالك البابو 
انتزع فيما بعد من  اّلذي سمي بمملكة إيطاليا، ذلك االعترافالرّ د االعتراف وأكّ .  نوات األخيرة من حياتهالسّ  في مرارة

 .نيةمالزّ  أحد خلفائه في الفاتيكان، زوال سلطة البابا
 

ّية  وسالرّ و  ّية مسو والنّ ّية واأللمانّية ابليونوالنّ ّية ات العثمانفي اإلمبراطوريّ  دبّ  اّلذي ريعالسّ  على أن االنحالل 
  ا وفاق   ء  اات في العالم جز ت بالملكيّ حلّ  اّلتي ة المصائبال تستنفد قّص ّية منالزّ  وانقراض آل قاجار وزوال سلطة البابا

في البرتغال ّية الواردة في الفقرات األولى من سورة الملوك، ذلك ألن تحّول الملك بهاء هللاضرة على إغفالها إلنذارات ح
رويج  ندة والنّ ليتعقب ملوك هو  ار  أخذ مؤخّ  اّلذي ين إلى جمهوريات، والمصير الغريبالّص  فيّية وإسبانيا واإلمبراطور 

 ن يعيشون اليوم اّلذي واليونان ويوغسالفيا وألبانيا، أولئك

 

(1 ) Pope Pius IX 

(2 ) King of Victor Emmanuel 
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  نمارك وبلجيكا وبلغاريا ورومانيا وإيطاليا عن ممارسة جّل سلطانهم، والخوف الدّ  م[ في المنفى، وتنازل ملوك1944]
خم من  الّض  طت على هذا العدد تسلّ  اّلتي لون االنقالباتون به وهم يتأمّ الملوك يحسّ  زمالءهم من أنّ  ال بدّ  اّلذي

ما حدث   رق والغرب، ثمّ الشّ  بعض األحيان عهود بعض الملوك في خت في لطّ  اّلتي العروش، والخزي وأعمال العنف
عيان  لل ال  ذلك ما زال ماثكّل  األسرة المالكة الحديثة في إيران، موّسسمني به  اّلذي قوط المفاجئالسّ  من  اجد   اأخير  
لدة، ويبّين حقيقة القصاص  ورة الخاالسّ  به في تلك بهاء هللاأ حضرة تنبّ  اّلذي "أخرى على "العدل اإللهيّ  مّرةل ليدلّ 

 ام األرض في كتابه األقدس. قضى به على حكّ  اّلذي اإللهيّ 
 

واء في  السّ  يعة علىة والشّ نّ السّ  به رجال اإلسالم من تمّتع اّلذي اذفّ النّ  أثيرالتّ  استرعاء  لالنتباه خمود وال يقلّ  
  اّلتي  دائدبالباليا والشّ  امباشر   اوثيق   اارتبطا ارتباط   ذين اللّ و ّية، ذين ازدهرت فيهما أقوى األنظمة اإلسالماللّ القطرين 

 .بهاء هللات على حضرة الباب وحضرة انصبّ 
 

مة  ة المحرّ بأمير المؤمنين وحامي الحرمين: مكّ  ارف أيض  اإلسالم وعُ  يفة نبيّ ل ب نفسه خنّص  اّلذي فهذا الخليفة 
ّية نمالزّ  ون من المسلمين، نراه يفقد سلطتهيمل عن مائتيّ  ال يقلّ  على ما وحيّ الرّ سلطانه  ذي امتدّ رة، والّ والمدينة المنوّ 

، فيفّر الخليفة فيعالرّ كزه ر لمّية رور الّض  برت من المستلزماتطالما اعتُ  اّلتي لطةالسّ  ا، وهيطنة في تركيّ لسّ لبعد إلغاء ا
وألغيت الخالفة وهي أضخم نظام  .  منالزّ  ة قصيرة منلمدّ  امضطرب   امزعزع   ابعد أن شغل منصب   أوروّبانفسه إلى 

عت بذلك وحدة أقوى فرع من فروع  فتصدّ .  في العالمّية نّ السّ  دون أدنى استشارة للمحافل  اوأقواه إلغاء فوري   إسالميّ 
 دت الهيئاتريعة وجرّ الشّ  وتعّطلت.  ينّ السّ  عن المذهبّية ركالتّ  ولةللدّ  سميّ الرّ ائم الدّ  وأعلن الفصل الكامل .  اإلسالم

ي وهجرت نّ السّ  الّدينيّ  ظامالنّ  وانحلّ ّية، ينالدّ  وائفرق والطّ الطّ  ، وحظرتق القانون المدنيّ من أوقافها، وطبّ ّية ينالدّ 
 تها، بل وترجم القرآن نفسهمحل أبجديّ ّية تينالالّ ّية ت األبجداإلسالم، وحلّ  لغة نبيّ ّية، غة العرباللّ 
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تها الغالية، مسجد أيا  وتحّولت درّ  ّية. عادّية د مدينة إقليمالم" إلى مجرّ سة اإل"قبّ ت منزلة اآلستانة وانحطّ  ّية. ركالتّ  إلى
األّول   مسيحيّ اكرة ما حدث في القرن الالذّ  صلة الحلقات من مهانة تعيد إلى ه سلسلة متّ وهذا كلّ .  صوفيا، إلى متحف

اء  لدّ كان أعضاؤه هم األعداء اال اّلذي الّدينيّ  ظامومدينة أورشليم وهيكل سليمان وقدس األقداس والنّ  عب اليهوديّ للشّ 
 د المسيح. يّ السّ  لدين

 

ولة  الدّ  ى اآلن فصله عن له من أساسه وإن لم يعلن إفي إيران يزعزعه اضطراب مماثل فيهزّ  الّدينيّ  ظامالنّ  وهذا  
ميدان من ميادين كّل  روعها إلىت فة، وامتدّ لت جذورها في حياة األمّ تأّص  اّلتي ة"الّدينيّ  فتهوي "الحكومةّية، اإليران

ويتناقص .  من منزلته يعة في تلك األرض ويحطّ الشّ  كان درع اّلذي الّدينيّ  ظامالنّ  ويشلّ .  الحياة في تلك البالد
هم إال نفر قليل، على  اللّ مون، لها ويرغم رجاله المعمّ ّية يصبحوا حفنة ال أهمحّتى مجتهدو اإلمام الغائب ووكالؤه 

هة والعظمة  وتتالشى األبّ .  دون بهكانوا يلعنونه ويندّ  اّلذي األوروبيّ  يّ بالزّ ّية قليدالتّ  بسهمالئمهم وماستبدال عما
وتهجر مساجدهم  ّية، امتازت بها احتفاالتهم وتبطل فتاواهم، وتسّلم أوقافهم إلى إدارة مدن اّلتيّية قوس الوثنوالطّ 

ال بل لقد ثبطت .  وتغلق تكاياهمّية، ينالدّ  اتهمم عليهم تمثيليّ االعتراف بقداسة أضرحتهم، وتحرّ  كفّ وصوامعهم، ويُ 
فور وينادى بمبدأ المساواة بين الجنسين، السّ  ويعلن.  ياراتالزّ  جف وكربالء، واختصرت تلكالنّ  عزائمهم عن زيارة

لغة  ّية، غة العربلّ الي وزواج المتعة، ويزداد اإلعراض عن استعمال سرّ التّ  ويلغى نظامّية، لمدناس المحاكم وتؤسّ 
تجاسر  اّلتي ّلة الخبيثةالثّ  ذلك يعلن انحطاط تلككّل  ّية. غة الفارساللّ اإلسالم والقرآن، وتبذل الجهود لفصلها عن 

ن  اّلذي عماءالزّ  ام صاحب الوالية" ]اإلمام علي[، بل وينذر بانقراضها وانقراضبوا من أنفسهم "خدّ زعماؤها على أن ينّص 
فاتهم من لعن وتكفير وتحريض هي المسؤولة  ذين كانت تصرّ والّ ّية، فو الّص  هم األتقياء من ملوك األسرةما خشع ل اكثير  

 واء. السّ   تهم علىخت أعمالهم تاريخ دينهم وأمّ ذين لطّ سفكت، والّ  اّلتي ماءالدّ  مباشرة عن سيول
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العداء تصيب الهيئات  أشدّ  هائيّ البين المعادية للدّ ّية سالمإلظم االنّ  تهزّ  اّلتي من تلك وهذه أزمة أخفّ  
 اوانتقصت حقوقها وامتيازاتها انتقاص   اجسيم   وظة، وأوذيت هيبتها إيذاء  حل تأثيرها بصورة ملتعطّ  اّلتيّية ينالدّ  ةمسيحيّ ال

اب ة على أفول نجم أقطالّ الدّ  واهدالشّ  ومن أوضح.  نداءه وألقى تحذيره وإنذاره بهاء هللامنذ أن أصدر حضرة  امّطرد  
من   اد المسيح عائد  يّ السّ  فوضعوا بذلك أنفهم بين أتباعهم وبين بهاء هللان تجاهلوا صوت حضرة اّلذي مسيحيّ العالم ال

أشرنا إليه من قبل، ومنها الموجة المعادية   اّلذي ياعالّض  وماني ذلك الرّ من يد البابا ّية منالزّ  لطة السّ  مجد األب، ضياع
ومنها الهجوم ّية، الفرنسّية عن الجمهور ّية جّر في أعقابها انفصال الكنيسة الكاثوليك اّلتي ةوهي الموجّية، ينالدّ  للهيئات

  في روسيا، وما تال ذلك من فصل ّية اليونانّية المنتصرة على الكنيسة األرثوذكسّية يوعالشّ  ته الحكومةشنّ  اّلذي مالمنظّ 
دانت بالوالء  اّلتيّية المجر ّية مسو النّ ّية ومنها تقسيم الملك.  وجدبه واضطهاده حيثما أوقافه، وتعقّ  ولة وحلّ الدّ  ين عنالدّ 

ض له هذه الكنيسة نفسها في إسبانيا والمكسيك، ومنها موجة ومنها ما تتعرّ .  إلى كنيسة روما وساعدت هيئاتها
ّية ومنها قوى الوثن.  ةمسيحيّ غير ال في البالد (2)ةوالبرسبتاريّ  (1)ةاإلنجليزيّ ّية بشير التّ  تجرف اليوم البعثات اّلتيّية العلمان
  أوروّبا في غرب ّية وثر اللّ و ّية اليونانّية واألرثوذكسّية في قالع الكنائس الكاثوليك اما زالت تعيث فساد   اّلتيّية العداون

 ة.ووسطها ومشرقها والبلقان ودول البلطيق واإلسكندينافيّ 
 

منذ أن   والزرادشتيّ  ين اليهوديّ الدّ  ني به نفوذ رجالمُ  ذيالّ  رد وال يمكننا أن نغفل مالحظة االضمحالل المطّ  
  اموس األعظم"، وأنّ النّ  ه "قد جاءفي عبارات هي أبعد ما تكون عن الغموض أنّ  امعلن   بهاء هللاارتفع نداء حضرة 

ا  وممّ .  ة[دشتيّ راالزّ  ما ُبشر به في الكتب قد ظهر والح" ]أي الكتب ه "كلّ جمال القدم "يحكم على كرسّي داود"، وأنّ 
 ى إليه قر ال ي اّلذي يزّودنا باليقين

 

(1 ) Anglican Mission 

(2 ) Presbyterian Mission 
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هة إلى زعماء العالم  الموجّ ّية اريخالتّ  وتبرير نبوءاته الواردة في خطاباته بهاء هللافي إحقاق تحذيرات حضرة  كّ الشّ 
 تقابل بها اّلتي ائدةالسّ  ة االكتراثوقلّ  ءواالزدراّية، ينالدّ  لطةالسّ  د المتزايد علىمرّ التّ  ة علىالّ الدّ  واهدالشّ  تلك ّيينوحانالرّ 
  على األوساط ّية العدوانّية الهجومّية ها الوطنتشنّ  اّلتي رةسوم واالحتفاالت واألعياد، ومنها الغزوات المتكرّ الرّ قاليد و التّ 
 . رادشتيّ الزّ  ينالدّ  ة عند أتباعتقابل به مثل هذه الغزوات وخاّص  اّلذي ومنها البرودّية، ينالدّ 
 

ين  الدّ  أنزله بالملوك ورجال اّلذي ة على قصاص هللا المخيف العادل الّ الدّ  واهدالشّ  ي على وجه اإلجمال هذه ه 
لعجزهم المحزن عن االستجابة  ّما إ، و بهاء هللاعالة لدين حضرة فّ لعلى مقاومتهم اّما إ اوفاق   رق والغرب جزاء  الشّ  في

لعدم االكتراث بتلك اآليات ّما إهمار المصائب والباليا عليه، و لندائه و االستفسار عن رسالته، أو الحيلولة دون ان
 صحبت ميالد ظهوره ونشأته طوالة مائة عام.  اّلتي الباهرة والعجائب المعجزة

 
ر ملوك  ولقد حذّ .  األمراء والعلماء" :ة عن طائفتينؤ المختصر إذ قال: "*قبضت العزّ نبّ التّ  كيف ال، وهذا 

جهات ويأتيكم هللا لاكّل  اب منذعال يأخذكم .  صحوا بما أنصحناكم في هذا الكتاب..األرض فقال: "وإن لن تستن
أخرى" "وأنتم سمعتم أكثرها ]أي الباليا[ وما كنتم  مّرةمن العاجزين" وقال  ال تقدرون أن تقوموا معه وتكوننّ  ا إذ  .  بعدله

 الطين".السّ  ما صبرنا بما ورد علينا منكم يا معشرنصبر ك.  ا..ريح إذ قال: "إنّ الّص  إليك اتهامه ثمّ .  من المانعين"
 

هللا   إنّ .  غيان وأصله العلماء..الطّ  م فيقول: "** كان منبعلة في العاين خاّص دّ لعلى رجال ا اويكتب ناقم   
معشر العلماء! ا تفّرسنا وجدنا أكثر أعدائنا العلماء" ويخاطبهم: "يا "لمّ  : قائال  يؤّكد و .  ا من العالمين"يعلمهم وكذلك كنّ 

بب في ذلك بقوله: "لو آمنتم باهلل حين ظهوره ما السّ  نويبيّ .  ال ترون بعد اليوم ألنفسكم من عّز ألّنا أخذناه منكم"
 ويشير إلى رجال اإلسالم إشارة خاصة فيقول: "**لقد قاموا علينا.  وما ورد علينا ما ترونه اليوم" الّناس  أعرض عنه
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"*لقد : مّرةحزب من األحزاب" ويقول  "*علماء إيران قد ارتكبوا ما لم يرتكبه أيّ  أنّ يؤّكد سالم" و اإل قّوةبقسوة استنزفت 
وءات المنذرة قال: "بكم بالنّ  إليك هذه اوأخير  .  وح ]المسيح["الرّ ما لم يرتكبه اليهود أثناء قيام .  ارتكب علماء إيران..

ّلة الكبرى وترون جزاء كم بالذّ العظيم" "سوف يفنى ما عندكم ويبّدل عزّ  عرشه لّ علم اإلسالم وثُ  انحّط شأن المّلة وُنّكس
  أشدّ .  ن حاربوا الحسين..اّلذي بأ حضرة الباب نفسه بقوله: "فسوف نعذّ بل لقد تنبّ .  أعمالكم من هللا اآلمر الحكيم"

 ".األيم    بالحقّ  الحقّ على  اخرة قد أعّد لهم عذاب  آلالعذاب" "فسوف ينتقم هللا منهم في رجعتنا وفي دار ا
 

  ين الدّ  ه ال ينبغي لنا، ونحن بصدد استعراض كهذا، أن نغفل اإلشارة إلى أولئك األمراء والوزراء ورجالكما أنّ  
فهذا فؤاد باشا، وزير  .  وأتباعه بهاء هللاعاناها حضرة  اّلتي عن االمتحانات المؤلمة ال  فرد منهم مسؤو كّل  ن يعدّ اّلذي

ذي جاهد مع زميله لّ جن األعظم، واالسّ  ك" على نفيه إلىبـ"المحرّ  بهاء هللاوصمه حضرة  اّلذي ذلكّية، كر تّ الّية الخارج
نون من قبل، نراه بعد سنة ين وبزعيمه الظّ الدّ طان كان يظّن بلليثير شكوك ومخاوف س ال  صمتّ  ا عالي باشا جهاد  

ا  ذ وه.  م( 1869ره إلى باريس، ويموت في نيس )فثناء سأ ته يسقط تحت مقامع االنتقام اإللهيّ من تنفيذ خطّ  اتقريب  
أ بسقوطه في  ئيس، وتنبّ الرّ ة في لوح دّفقغة المتلّ بتلك ال بهاء هللاوصمه حضرة  اّلذي در األعظم، ذلك الّص  عالي باشا

  د منئل، ويجرّ بسنوات قال عّكاءإلى  بهاء هللاعزل من منصبه بعد نفي حضرة ال يخطئه اليقين، نراه يُ  اؤ  لوح فؤاد تنبّ 
ين  الدّ  لطان مسعود ميرزا أكبر أوالد ناصرالسّ  اغية ظلّ الطّ  وهذا األمير.  سيانالنّ  ى في هاويةسلطاته، ويتردّ كّل 

ه "شجرة الجحيم"، نراه يبوء بالخزي بأنّ  بهاء هللاوصمه حضرة  اّلذي مسي المملكة ذلكشاه، والحاكم على أكثر من خُ 
 وهذا األمير .  ي في المستقبلرقّ التّ  أمل في الجاه أوكّل  دقف، ويإصفهانهم إال اللّ ياته والكّل  والخسران ويحرم من 

عزل بعد عام واحد من ارتكابه تلك ه "ظالم أرض الياء ]يزد["، نراه يُ وصمه القلم األعلى بأنّ  اّلذي ولةالدّ  اري جاللالّض 
 نهبها من ضحاياه. اّلتي  لرغم على أن يعيد بعض األمواستدعى إلى طهران ويُ المظالم، ويُ 
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هاية من النّ  عزل فيك، نراه يُ موح المتهتّ الطّ  م في بغداد ذلك الماكراوهذا ميرزا بزرگ خان القنصل اإليراني الع 
وصمه   اّلذي باطبائي المجتهدالطّ  د صادقيّ السّ  وهذا.  ه االضطراب"منصبه "يفدحه الخطب، ويغمره األسف، ويعمّ 

ذكر من أفراد  كّل  أنثى وقتلكّل  بنفيّية أصدر فتواه البربر  يذاء ]طهران["، والّ الطّ  كاذب أرضحضرة بها هللا بأنه "*
، نراه يمرض فجأة، ويسقط فريسة لمرض وبيل اأم وضيع   ا، رفيع  اأم شيخ   اكر شاب  الذّ  ين في إيران سواء أكن ذلكالبهائيّ 

بجفوة أن يحضر   بهاء هللاحضرة  هأمر  اّلذي باشا العاتي وهذا صبحي.  ه وأطرافه، مما عجَّل بهالكهينهش قلبه ومخّ 
ولم ُيعَف من مثل هذا  .  ستدعى في ظروف ماّسة بسمعتهعزل من منصبه ويُ ، نراه يُ عّكاءإلى سراي الحكومة في 

  لّ ه أن كفي تاريخ الّنبيليؤّكد و .  جين المجيد هو وزمالءه في المنفىالسّ  ن ظلموااّلذي ام المدينة اآلخرون المصير حكّ 
 لهّيةحين كانت يد القدرة اإل ة طويلة من الحكم، وحباه هللا برضوانه، علىبمدّ  تمّتع عّكاءفي  اب  طيّ  اباشا سلك سلوك  

عزما   اّلتي ةلياللّ في نفس  اذين عزال برقي  اللّ يوسف باشا  محّمدحمن باشا والرّ متصرف لدود من أمثال عبد كّل  تزيح
 . امن بعد ذلك أبد   ايا منصب  يتولّ  وكان من نصيهما أالّ .  بهاء هللاحضرة  ءأحّبايا على فيها أن يتعدّ 

 
 أثرّية هجة بـ"بقاللّ ديد الشّ  في لوح البرهان بهاء هللاهه حضرة شبّ  اّلذي بـ"الذئب"،ملّقب باقر ال محّمديخ الشّ  وهذا  

وهذا  .   شديد وندم عظيميموت في بؤسٍ  راد، ثمّ ص باطّ مس على رؤوس الجبال"، نره يشهد بعينيه نفوذه وهو يتقلّ الشّ 
  بأنه "**أشقى بكثير من ظالم أرض  بهاء هللاوصفه حضرة  اّلذي قشاء"، ذلكالرّ بـ"ملّقب حسين ال محّمدشريكه مير 

حول هذا الوقت نفسه، ويهيم من قرية إلى أخرى، ويعتريه مرض يبعث من  إصفهانطرد من ]كربالء["، نراه يُ  فّ الطّ 
لطات السّ  منه، ويموت وهو على غير وفاق مع نوّ الدّ  ريهة ما يجعل زوجته وابنته تبتعدان عنه وال تطيقانوائح الكالرّ 

 ادين بصورة مزرية.حّ اللّ فال يجرؤ أحد على تشييع جنازته، ويدفنه بعض ّية، المحلّ 
 

 اجتاحت إيران بعد سنة اّلتي لنا من أن نذكر المجاعة المخّربة وال بدّ  
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  الغني كان يبيت على  تها أنّ وهي مجاعة بلغ من شدّ .  انتهى بموته اّلذيبديع المجيد ذلك الّتعذيب  عذيبمن ت اتقريب  
 .انهش   هات كّن ينهشن أطفالهنّ مئات من األمّ  وى، وأنّ الطّ 

 
اقض األكبر لميثاق حضرة الباب، النّ  وال يمكننا أن نفرغ من هذا الفصل دون أن نشير إشارة خاصة إلى 

كان يرجوها عن بغض وحقد   اّلتي آمالهكّل  شهد بعيني رأسه انهيارحّتى به العمر  امتدّ  اّلذي ميرزا يحيى وأعني به
ن مّية أمره منحة مالأّول  ت له فيصوخّص .  يطان"الشّ  يها األتراك "جزيرةيسمّ  اّلتي هو يحيا حياة بائسة في قبرص

س جنّ حين رفض طلبه للتّ  كأعظم من هذا وذا اولقد هان هوان   ة. يّ من قبل الحكومة اإلنجليز  ثمّ ّية ركالتّ  قبل الحكومة
 بهاء هللان أقامهم، ورجعوا إلى حضرة اّلذي مانية عشرالثّ  هودالشّ  " مناوهجره أحد عشر "شاهد  ّية، البريطانّية نسجبال

رم ذلك االبن وحرم  ه حوذلك أنّ .  خت سمعته وسمعة ابنه األكبرنفسه في فضيحة لطّ  ه زجّ بل إنّ .  تائبين نائبين
  ء يّ السّ  لغادر األزليّ ابادي آمنه ميرزا هادي دولت  ال  كان عقد لواءها من قبل، واختار بد اّلتي أحفاده من الخالفة

كر بصورة جعلته يعلن بلغة شديدة من  الذّ  الف السّ  استولى عليه الفزع والهلع عند استشهاد ميرزا أشرف  اّلذي معةالسّ 
يعلن  وضع فيه ثقته المطلقة العمياء، ويستمرّ  اّلذي هومن ميرزا يحيى وليّ  بابيّ ين الالدّ  من امّ تّ ال ؤهر تبرّ بأعلى المن

  ر هو وابن أخيه وابنة أخيه بة سنوات أن يلتمس هذا االبن االكوتشاء األقدار الغريبة بعد عدّ .  متوالية أّيامذلك أربعة 
فح  الّص  ومركز عهده وميثاقه، وأن يتوب إليه ويسأله بهاء هللا، خليفة حضرة عبد البهاءف بمحضر حضرة شرّ التّ 

ذي جاهد  لّ اين للدّ  امخلص   اآخر نسمة من حياته تابع  حّتى  بهاء بقبول حسن، ويظلّ لله حضرة عبد اوالمغفرة، فيتقبّ 
 ثاء. الرّ فقة و الشّ  أحمق يدعو إلى اأبوه، بال حياء وال خجل، ألن يهدمه جهاد  
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 صفحة خالية 
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 ابع عشرالرّ الفصل 
 

 بهاء للاميثاق حضرة 
 

ره ع تطوّ ، وأتتبّ بهاء هللارة ضين المرتبطة بحضرة الباب وحالدّ  ى نشأةابقة حاولت أن أتقّص السّ  في الفصول 
وأم  التّ  يرينالنّ  صلة بحياةالمتّ  عند األحداث افإن كنت أطلت الوقوف أحيان  .  من حياته ى لاألو  خالل الخمسين سنة

المتعّلقة بواليتيهما، فما كان ذلك إاّل ألّن تلك األحداث  سرد تفاصيل الوقائع ورسالتهما، أو أسهبت في البهائيّ هور للظّ 
  سوليّ الرّ خو المستقبل باعتبارها أخطر فترة من العصر دها مؤرّ سوف يمجّ ّية تعلن ميالد وتأسيس فترة تاريخ والوقائع

  اّلذي  الية من سنوات القرن التّ  تبسطها أمام أنظارنا العشرات اّلتي ة القّص أّما .  ىها أس  وأشرفها وأشدّ  ةالبهائيّ ورة دّ في ال
قتها دورة لأط اّلتي قة لتلك القوى الخالّ  فوذ الخارجيّ النّ  ة علىالّ الدّ  بةواهد المتشعّ للشّ  نحن بصدده، فليست سوى سجلّ 

 لم يكد ينقطع. ذيالّ   خمسين سنة من الوحي
 

م أحد من قبل، شامل في  اته كما لم يحلافعة، فائق في إمكانيّ الدّ  ته في قوّ  ال إلهيّ نطلق تدبير فعّ انعم، لقد  
أفضى فيها حضرة الباب  اّلتي يلة الخالدةاللّ وشرع يعمل في نفس تلك ّية، هائالنّ  ل للعالم بأسره في نتائجهمداه، محوّ 
ال  چأسفر فجره في ظالم سياه  اّلذي بهاء هللاارة بالمكاشفات األولى من إلهام حضرة جبّ  قّوة يّ دبير اإللهالتّ  بهدف هذا

نوات العاصفات السّ  سالة خاللالرّ نفيه من بغداد، وبلغ به قمته إعالن نفس ّية عش ثم أسرع به إعالن رسالته.  بطهران
ومناشداته وإنذاراته  ّية اريخالتّ  سالة نداءاته الرّ ك ت داللته الكاملة حين أصدر صاحب تلوتجلّ .  من نفيه في أدرنه

 شّرعها  اّلتي رائع واألحكامالشّ  دبير بتلكالتّ  كتمل هذاا اوأخير  .  ين في العالمالدّ  لملوك األرض ورجال



 278 

 . ّكاءعجن السّ  من واليته وهو في مدينةّية نوات الختامالسّ  قضى بها خالل اّلتي اتموّسسأعلنها، وال اّلتي والمبادئ
 

دة بسلطة صريحة،  قدير مزوّ التّ  إلهّيةه ال غنى عن أداة أنّ  الّظهور وبات من الواضح بعد صعود صاحب  
 ماء، وتجريها في قنواتهاالسّ  دبير المرسل منالتّ  ها ذلكقأطل اّلتي تلك القوى وّجه لكي ت اعضوي   ارتباط  امرتبطة به 

قام نظام  أهذه األداة حين  بهاء هللاولقد قّدم حضرة .  مّرةكتها المستنسجامها وتناغمها، وتضمن حر ان ليمة، وتؤمّ السّ 
ه أشار الى هذا الميثاق نفسه في الكتاب األقدس كما أشار اليه  ذلك بأنّ .  الميثاق بصورة راسخة وطيدة قبل صعوده

ده مباشرة، وأبرمه في وثيقة سبقت صعو  اّلتي ّيامجوار فراشه خالل األلى إن كان يستدعيهم اّلذي وهو يوّدع أفراد أسرته
 ، أرشد أبنائه. عبد البهاءخاصة أسماها "كتاب عهدي" وأودعها، أثناء مرضه األخير، عند حضرة 

 
ئب  الذّ  بنوح األعظم"، وأشار إليها في لوح االلّ بأنها " بهاء هللا وصفها حضرة  اّلتي  ة الفريدةاريخيّ التّ  تلك الوثيقة 

اسع من صعوده بمحضر من  التّ  في اليوم إالّ  يده، ولم تفّض  أولها الى آخرها بخطّ  رها منحيفة الحمراء" سطّ "بالّص 
اسع في مقامه األقدس أمام جمع غفير التّ  اليوم كلرئت في عصر ذتسعة شهود منتخبين من آل بيته وأصحابه، وقُ 

  شبيه لها وال مثيل في كتبة الوهي وثيقة فذّ .  ائرين والمقيمينالزّ  حّباءمن أبنائه وذوي قربى حضرة الباب، واأل
يانات في العالم  الدّ  كتاب من كتب نا ال نجد في أيّ وذلك ألنّ .  بما فيها دورة حضرة الباب اابقة جميع  السّ  وراتالدّ 

 اّلذي ذا سلطان مهيمن كذلك الميثاق انفسه، وثيقة واحدة تبرم ميثاق   بابيّ ال الّظهور بأسره ال بل وال في آثار صاحب 
 .بهاء هللاة أبرمه حضر 

 
مظهر من المظاهر   د مركز الميثاق ذلك فقال:"*لم يبرم عهد محكم متين كهذا العهد في ظهور أيّ ولقد أكّ  

  رالميثاق دون سواها هي محو  قّوةأن  وقال في مقام آخر:"*من البديهيّ .  يومنا هذا"حّتى اإلبداع أّول  من مقّدسةال
بر واأللواح  الزّ  ورد ذكرها في اّلتي العروة الوثقى علم أنّ ا تب يقول:"*وفي موضع آخر ك.  وحدة العالم اإلنساني"

 الخلق  أّول  حف األولى منذوالّص 
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وحقيقة العهد سراج الميثاق هو نور اآلفاق،  وقي موضع آخر كتب يقول:"*إنّ .  لم تكن سوى هذا العهد والميثاق"
وأعلن باإلضافة إلى  .  قلم األعلى بحر ال ساحل له"وأثر الهي موهبة اإلشراق، وكوكب الميثاق قمر بازغ مشرق، 

ق مثل هذا  فهل تحقّ   ...اعظيم   ا، وأخذ ميثاق  اجديد   ا المجيد أبرم تحت شجرة أنيسا )شجرة الحياة( عهد   بّ الرّ ذلك "*أن 
 ا وأخير  .  ره القلم األعلى؟ ال وهللا!"يسطّ  اعصر أو دور أو زمان أو قرن مضى؟ وهل شهد أحد ميثاق   العهد في أيّ 

وإلى هذا  .  يهاي جميع الكائنات على األرض وتنشئها وتنمّ تربّ  اّلتي مسالشّ  "*مثل الميثاق كمثل حرارة  إليك قوله:
واء المعقود" اللّ أييد" و "* التّ  ناطيسغشيء" و "*مكّل  ه "**البرهان القاطع" و"*ميزانالميثاق نفسه أشار في آثاره بأنّ 

لقدرته  اإظهار   الّظهوره لهذا  ختّص ا اّلذي البقاء لمركز الميثاق" و"  أخذه هللا في ذرّ  اّلذي "العهدو "*عهد هللا الوثيق" و 
 لعظمته". اوإثبات  

 
بهاء "، وربط حضرة [أي عهد هللا]ه "تابوت عهده ؤيا ووصفه بأنّ الرّ وعلى هذا الميثاق نفسه أثنى كاتب سفر  

ده في كنونة، ومجّ مالمذكورة في الكلمات ال [شجرة الحياة(]جرة أنيسا" بينه وبين ذلك الجمع المحتشد في ظل "ش هللا
نتقل إلى األجيال  اماء"، هذا الميثاق جاة" و "الحبل الممدود بين األرض والسّ النّ  ه "سفينةفقرات أخرى من آثاره بأنّ 

ال  اومقامه بيان   عبد البهاء ن منزلة حضرةتبيّ  اّلتي تعتبر، هي والكتاب األقدس واأللواح األخرى ّية القادمة في وص
الميثاق نفسه أن تحمي بعد صعوده مركز دينه  أراد بها ربّ  اّلتي روع الحصينةالدّ  ، بمثابةموال اإلبها كّ الشّ  يرقى إليه

 اته المقبلة.موّسسن معالم المختار ومبيّ 
 

 اّلذي  ك "*الميراث المرغوبال قرين لها وال شبيه يكشف صاحبها عن طبيعة ذل اّلتي في هذه الوثيقة الخطيرة 
 ويعلن من جديد غاية ظهوره، ويوصي "*أهل العالم" أن يعتصموا بما هو.  ال عدل له" والذي خّلفه "للوّراث"
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  مقام اإلنسان، ويكشف عن الهدف  ه على سموّ ا سلف"، وينبّ ه قد "عفا هللا عمّ ن لهم أنّ رتفاع مقاماتهم" ويبيّ ا"*سبب 
.   ه وثروته"ومطالع عزتّ  عاء لملوك األرض "*مظاهر قدرة الحقّ الدّ  أولياء هللا وأبناءه إلىه وجّ لدين هللا، وياألّول 

.   اعظيم   ازاع والجدال نهي  النّ  عن ى، وينهالّناس نفسه بملكه الخاص أال وهو قلوب هم حكم األرض، ويختّص يعل عويخل
روا بأن يتدبّ  [أي أبناءه]ويوصي األغصان .  اإلنصاف"نون بطراز العدل و ن هم "*مزيّ اّلذي ويأمر أتباعه بنصرة الحكام

 [ذوي قربى حضرة الباب]كنونة، والقدرة الكاملة المستورة في الوجود، كما يأمرهم، هم واألفنان مالعظيمة ال قّوة"*ال
نشعب ا اّلذي ه هو "من أراده هللا،" باعتبار أنّ [عبد البهاءحضرة ]الى الغصن األعظم  انظروا طر  اوالمنتسبين بأن "*

 أشير إليه في الكتاب األقدس. اّلذي من هذا األصل القديم"
 

عبد وهو حضرة ] دون مقام "الغصن األعظم"  [علي دوهو ميرزا محمّ ]ن يكون "مقام الغصن األكبر" أويقضي ب 
بيته وذوي قرباه ة، وينصح لهم بأن يحترموا آل إلى أن يعاملوا األغصان باإلجالل والمحبّ  حّباء، ويدعو األ[البهاء

"، ويوصي األغصان واألفنان وذوي قرابته  الّناس في أموال  ا وذوي قربى حضرة الباب، ولكن "ما قّدر هللا لهم حق  
  أسبابترتفع به مقاماتهم".  يحّذر الّناس جميع ا من أن يجعلوا "*بعوا ما "*"*بتقوى هللا وبالمعروف وبما ينبغي" وأن يتّ 

ه االختالف" ويختتم ميثاقه بنداء للمؤمنين يوصيهم فيه "*بخدمة األمم" حاد علّ ه االتّ وعلّ ظام سبب االضطراب، النّ 
 عي من أجل "*إصالح العالم".والسّ 

 
لم يدهش، بل ولم يستطع أن يدهش،   عبد البهاءفيع على حضرة الرّ إنعام هذا المقام الفريد الباذخ  والواقع أنّ  

تصلوا به  ان اّلذي ائرينالزّ  وال ال  طوي ا هم بأن يلحظوا عن قرب حياته ومسلكه أمد  دا متاز أفر ان اّلذي ّيينالمنف حّباءاأل
سمه وتقدير جهوده، وال دائرة أصدقائه  اعلى تبجيل ّية وا في البالد القصن شبّ اّلذي ، وال أفواج المؤمنيناعابر   ال  اّتصا

 شغله أثناء حياة والده.  اّلذي  على المقام ورها واقفيناوما ج مقّدسةن كانوا في األرض الومعارفه الواسعة ممّ 
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بّين فيها حضرة الباب طبيعة رسالته   اّلتي يلة الخالدةاللّ صادف يوم مولده الميمون تلك  اّلذي وكيف ال، وهو
  اهرة، مغزى ذلك الطّ  على حجر  اصغير   ال  سجل، أثناء جلوسه طف اّلذي من آمن به وهو أّول  حسين الّ مُ لالفائقة ل

قيقة ذلك  الرّ تصر نفسه اع اّلذي وهو.  إلى زميلها وحيد الفقيه األشهرّية هته البطلة القو وجّ  اّلذي المثيري حدّ التّ 
 ينوء تحت ال  ال بطهران فرآه أشعث هزيچاسعة من عمره حين زار والده في سياه التّ  المنظر المحفور في ذاكرته منذ

 اء  ز ا وإستهوارع فرشقوه بالحجارة وأشبعوه سب  الشّ  له األطفال فيت عليه سخرية سفنصبّ ا  اّلذي وهو.  السل واألغاللالسّ 
في القاسي من وطنه بعد إطالق النّ  قّدر له أن يشاطر أباه مشاقّ  اّلذي وهو.  وهو ما زال يدرج في صباه الباكر

  اّلذي  وهو .  دستانفي جبال كر  ختياريّ اال بهاء هللاعتكاف حضرة انتهت با اّلتي  دائدالشّ  سراحه مباشرة، وأن يقاسمه
ه وجد نفسه قد شاب وهو ما بيل ما أورده هذا في تاريخه من أنّ للنّ  ال  همس، وهو في لوعة الحزن على فراق والده، قائ

 متياز الفريد أال وهو اإلدراك الكامل لمقام والده المجيدباال ال  وهو ما زال طف ختّص ا اّلذي وهو.  زال في نعومة أظفاره
بتهل إليه، من تلقاء نفسه، أن يمتاز بأن يجود بحياته فداء   ارتمى على قدميه و اأنه حّتى نكشف بعد، الم يكن قد  اّلذي

في بغداد،   ا هيرة، وهو ما زال يافع  الشّ ّية اإلسالمّية ائع ألحد األحاديث القدسالرّ فسير التّ  من قلمه فاض اّلذي وهو.  له
الب  الطّ  بحيث أثار في اجلي   اواضح   لي شوكت باشا، فجاء تفسير ا إلشارة حضرة بهاء هللا واستجابة  لطلب عتلبية  

أثارت احاديثه ومناقشاته مع علماء بغداد في بادئ األمر اإلعجاب الكامل بشخصه   اّلذي وهو.  ال حّد له اإعجاب  
ر به  تأثّ  اّلذي وهو  .عّكاءفي  يه فيما بعد في أدرنه ثمّ سعت دائرة أصدقائه ومحبّ تّ اما وبعلمه بصورة أخذت تزداد كلّ 

عليه   اضيف   عبد البهاءناء عليه حين كان حضرة خورشيد باشا المهذب، حاكم أدرنه، لدرجة أنه أفاض في مدحه والثّ 
ة مختصرة مدهشة إلى بواطن مشكلة حّيرت عقول العلماء ر مع عدد من علماء تلك المدينة البارزين فنفذ بصو 

على غياب ذلك الفتى عن أمثال تلك   اجعله بعد ذلك ال يطيق صبر   اا تأثير  أّثر في الباش اّلذي الحاضرين، األمر
 المجالس. 
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عنه في مناسبات  اختاره مندوب  اعتماد عليه فعمد حضرته إلى زيادة اال بهاء هللاسع مجال تأثير رسالة حضرة تّ افلما 
حمايته من  ّية ل مسؤولأن يتحمّ  يف ستنساخ ألواحه، وأذن له ّينه ال، وعالّناس نه من عرض دينه علىة، ومكّ عديد

د أن  فه والده أن يقوم، بمجرّ كلّ  اّلذي وهو.  اإلشراف على مصالح أصحابه ورفاقه في المنفى مهّمةأعدائه، وعهد إليه ب
ا، أبدا اّلذي روف، بذلك الواجب الخطير أال وهو شراء الموقعتسمح الظّ  لحضرة الباب واإلشراف  اي  ختاره ليكون مرقد 

كان العامل  اّلذي وهو.  فيعة على جبل الكرملالرّ  ئق بمنزلته، وإقامة المقام الالّ مقّدسةلى األرض الإنقل رفاته على 
، عّكاءدام تسعة أعوام داخل أسوار  اّلذي  من حبسه  بهاء هللالخالص حضرة ّية ررو الّض  ال في تهيئة الوسائلالفعّ 

 اّلذي  وهو.  ال  طوي ارم منهما أمد  ذين حُ اللّ الم واألمن السّ  كفي مغرب حياته بقسط من ذل تمّتعوتمكينه من أن ي
  اّلتي  كما حّول العداوة.  بهاء هللاقاءات الخالدة مع حضرة اللّ ستطاع "بديع" المجيد أن يفوز بتلك اصلة بجهوده المتّ 

ا لواقعة حول بحيرة طبريّ ء األراضي اار ش إلى تقدير وإعجاب، وأتمّ ّية نحو الجامعة المنف عّكاءأظهرها عدد من حكام 
نجح في أن يرفع   اّلذي وهو.  ين الباكر وتعاليمهالدّ  ونهر األردن، ونقل إلى األجيال القادمة أقيم وأبرع عرض لتاريخ 

قوبل به أثناء  اّلذي ائعالرّ ستقبال الحافل دافع عنه إلى مستويات لم يبلغها من قبل، وذلك باال اّلذي من هيبة األمر
  عرفه في أدرنه من قبل ثمّ  اّلذي ابق، وصداقته لعزيز باشاالسّ  در األعظمالّص  ه بمدحت باشا،لاتصاو  تزيارته لبيرو 

ن أخذ عدد  اّلذي ين، أولئكالدّ  القوم ورجال  ةيّ ولة والوجوه وعلّ الدّ  ائم برجالالدّ  هاّتصال ي إلى منصب الوالي فيما بعد، و رقّ 
 من حياة والده.ّية ختامنوات الالسّ  من يلتمس منهم محضره يزداد خالل

 
وهو  .  اخاص   ازه به والده على سائر ابنائه تمييز  المولى"، وهو شرف ميّ "بمتاز بأن يدعى ا اّلذي وهو وحده 
هللا"، وهو أنسب لقب لمن كان  قب العزيز، أال وهو "سرّ اللّ المعصوم أن ينعم عليه بذلك  ه المحبّ دي شاء وال ّلذوحده ا

 ختالف مقامه عن مقام حضرةاجوهره ورغم ة يّ في مقدوره، رغم بشر 
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  ه هو ي، وأنّ دنّ اللّ ه هو المزود بالعلم عي أنه هو المثل األعلى لدين والده، وأنّ ، أن يدّ اأساسي   اختالق  اه مبّشر أو  بهاء هللا
إقامته في أدرنه،   ّيامأوإليه هو أشار هذا الوالد .  بهاء هللاتعكس نور حضرة  اّلتي افيةالّص  عتبر المرآة يجب أن يُ  اّلذي

الفضل األعظم عليكم"  "غصن األمر" و" س األبهى، غصن القدس"  وبقوله:في سورة الغصن بقوله: "هذا الهيكل المقدّ 
ذين هم  "الّ  نّ أإلى هللا"، و وّجه إليه فقد توّجه من ت" عظم رميم" وأنّ  لّ ك ىبه "يحي اّلذي وبأنه هو ،لكم" و"نعمته األتمّ 

ل في تلك  وإليه هو أشار )في لوح نزّ .  الغصن أولئك تاهوا في العراء وأحرقتهم حرارة الهوى" ظلّ  منعوا أنفسهم عن 
ته"،  على "لسانه سيجري هللا آيات قوّ  اّلذي ه هو الوحيد من بين أبنائهإبراهيم الخليل( بأنّ  محّمدالمدينة إلى الحاج 

 مهّمة ألقدس في آية زاهرة شرحها فيما بعد في "كتاب عهدي" بوإليه عهد صاحب ا.  ختاره هللا ألمره"ا" اّلذي  ه هووبأنّ 
.   نشعب من هذا األصل القديم"ا اّلذي  ه هو "من أراده هللا، ، وأعلن في الوقت نفسه أنّ مقّدسةتفسير وتبيين آثار قلمه ال

الخليج المنشعب من هذا  ه هو "بزواري بأنّ السّ  قلي  محّمدفتخار ميزرا ال في تلك الفترة نفسها بوإليه أشار في لوح نزّ 
لة  اسفي ر  اهوا إليه، وأثنى عليه بمناسبة زيارته لبيروت ثناء  عاطر  وأمر أتباعه أن يتواجّ .  أحاط األكوان" اّلذي البحر

هللا األقوم   ه هو "غصن هللا األعظم" و "وسرّ ه هو "من طاف حوله األسماء" وأنّ ده فيها بأنّ به ومجّ تاأمالها على ك
  لمن في  ه "حفظٌ ة عين البهاء"، وأشار إليه بأنّ "قرّ   رها بيده المباركة بقوله:ألواح عدة سطّ  ي طبه فوخا.  القويم"

له   ابتهل إلى هللا في مناجاة أنزلها تشريف  او .  لمن آمن باهلل" نٌ صه "ح" وأنّ نللعالمي ه هو "حرزٌ موات واألرضين" وأنّ السّ 
وردت في لوح   اّلتي إليك هذه الكلمات العامرات اوأخير  .  رائه وأمناء وحيه"ره "لسفيه" ما قدّ أن "ينصره" و"يقدر له ولمحبّ 

طوبى لمن واالك،  .  والويل والعذاب لمن يخالفك ويؤذيك.  البهاء عليك وعلى من يخدمك ويطوف حولك" آخر:
 قر لمن عاداك".والسّ 

 
في   عام ادامت أربعين  اّلتي يلة والية والدهلتلك األلقاب واالمتيازات والعنايات الهاطلة عليه باّطراد ط اوتتويج   

 رتقى إلى منصب ا عّكاءبغداد وأدرنه و 
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يمكنه من أن يهب  اّلذي وهو المنصب.  فيع وميثاقه، وعّين خليفة لمظهر هللا نفسهالرّ  بهاء هللامركز عهد حضرة 
عائق قد يعترض كّل  وتبين عقيدته، وتحطيم، طاق العالميّ النّ  افقة العجيبة لتوسيع دين والده علىالدّ  افعةالدّ  قّوةال

تشير إقامته  اّلذي ظام العالميّ بالنّ  مبّشر، وليد العهد والميثاق، واليّ ر اظام اإلدالنّ  مه، وتأسيس وتوضيح معالمسبيل تقدّ 
 .ةالبهائيّ ورة الدّ  هبي منالذّ  إلى حلول العصر 
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 الفصل الخامس عشر
 

 علي محّمدعصيان ميرزا  
 

، كما الحظنا من قبل، أن عّم األسى والبلبلة بين أتباعه  بهاء هللاائج المباشرة لصعود حضرة تالنّ  كان من 
  خرج فيه  اّلذي ه في الوقتذلك ألنّ .  اهرين وقويت عزائمهمالسّ  ينالدّ  نتعشت من جديد آمال خصوماوأصحابه، وان 

ير أعدائه من الخارج، بينما كانت األخرى من من أعنف أزمتين عرفهما، وكانت إحداهما من تدب اين المظلوم ظافر  الدّ 
فت طيل سنيه الخمسين توقّ  ال  رتفعت فيه هيبته إلى مقام لم يعرف له مثيا اّلذي اخل، وفي الوقتالدّ  تدبير أعدائه من

ن يمأله أنه ل امع   ديق والعدوّ الّص  ظنّ  ااغ  ر ه منذ البداية تاركه وراءها فر صّيرت مقادي اّلتي فجأة تلك اليد المعصومة
 حد من بعد. أ

 
  اّلتي  نطواء الخيمةاح فيما بعد أن ن الفريد لتعاليمه وّض المختار، والمبيّ  بهاء هللامركز ميثاق حضرة   أنّ إالّ  

رورة،  فرضتها عليه، بالّض  اّلتي ص حضرته من الحدود والقيوديشير إلى تخلّ  ات  ختار المظهر اإللهي أن يقيم بها مؤقّ ا
وسطع نوره بحيث ّية، مانسه الحدود الجنطلق تأثيره بحيث لم يعد تحدّ اوح و الرّ ر وقد تحرّ أّما .  حياته على هذه األرض

مرحلة من   لم يبلغها في أيّ  قّوةفي العالم بأسره  ه يستطيع حينذاك أن يبثّ فإنّ  ره سحاب الهيكل البشريّ لم يعد يعكّ 
 احل وجوده على هذا الكوكب.ر م
 

ار على هذه األرض كان قد بلغ غاية كماله في صعوده، الجبّ  هاء هللابأضف إلى ذلك أن واجب حضرة  
  سالة الرّ نكشف القناع ألعين البشر عن امتها وجسامتها، و ظغم من عالرّ الوجوه بكّل  ته بصروة كاملة من وأنجزت مهمّ 

   ارتفاع  اام ؤساء والحكّ الرّ أمر بتوجيهه إلى  اّلذي داءالنّ  عهد بها إليه، وارتفع اّلتي
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من جديد وتشفي عللهم   الّناس من شأنها أن تصوغ حياة اّلتي والجالل، وأحكم وضع أسس العقيدة قّوةصف بالتّ ي
ال صاّد   اعنيف   اطغيان   قّوةين ووهبت له الالدّ  رتهّ ط اّلتي  وطغى طوفان الباليا.  والهوانّية وأسقامهم وتنقذهم من العبود

شيء وضع على  كّل  وفوق .  ظام العالميالنّ  تنمو فيها هيئات اّلتي ربةبة للتّ ماء المخّص الدّ  وسالت بغزارة.  له وال زادّ 
عه ط توسّ نقسام، وينشّ يديم تأثير األمر المبارك ويحفظ عليه هيبته، ويصونه من اال اّلذي متين ذلك الميثاق أساسٍ 

 .العالميّ 
 

 ؤلؤة اليتيمة اللّ صدفتاه تلك  ذي تضمّ الكريم بصورة تفوق أحالم البشر وآمالهم، والّ  بهاء هللاكان دين حضرة  
كان في  اإللحاح ال شكّ كّل  ةعقيد ملحّ التّ كّل  دةارة معقّ ات جبّ ذي واجهته مهمّ اها العالم منذ تأسيسه، والّ طالما تمنّ  اّلتي

ه، ومثل وامره ومركز ميثاقه وراعي أغنامأذ إذ قام ولده المحبوب قّرة عينه وخليفته على األرض ومنفّ .  رعاية ساهرة
ورافع راية سالمه األعظم   ر أفكاره، ومهندس نظامه العالميّ ظهوره، ومفسّ  دينه األعلى وتجسيم كماالته، وسرّ 

على اإلطالق،  ّية ينالدّ  واريخ التّ كّل  ال شبيه له وال نظير في  مقام ا حتلّ اومصدر هدايته المعصوم، أو قل قام من 
م اقه ويذيع شهرته في اآلفاق ويدافع عن مصالحه ويتمّ طع نسّ و وعزم على أن ي، امقدام   اجريئ   اين يقظ  الدّ  على حماية

 تحقيق أهدافه.
 

 اّلتي بوءاتعود، والنّ الّص  هه إلى سائر أتباع والده غداة ووجّ  عبد البهاءره حضرة سطّ  اّلذي اإلعالن المثير نّ إ 
جت،  ضن اّلتيّية هالشّ  مارالثّ  بريرالتّ  ود وثقة بّررتهما إلى أبعد حد الواحه أوجد في نفوسهم عزم  أ ينطق بها ف

 .ادامت ثالثين عام   اّلتي ت في غضون واليتهتمّ  اّلتي  نتصارات المجلجلةواال
 

د المكلومين، وتأكّ  بهاء هللا اق أمر حضرة شّ ته على ع خيمت، بصورة مؤقّ  اّلتي  نقشع غمام اليأس والقنوطوا 
أكيد الجسيم بأن "هذا يوم لن  التّ  ت آنذاك داللهبارك منذ والدته، وتجلّ رت لألمر المقدّ  اّلتي دوام الهداية المعصومة

  فال عجب أن رأت الجامعة اليتيمة ساعة حاجتها وبؤسها أنّ .  يل"اللّ يعقبه 
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ق وخطف األبصار في  تألّ  اّلذي ورر للنّ كما قدّ .  هو عزاؤها وسلوتها ومرشدها ومالذها وحاميها عبد البهاءحضرة 
بعد  ا ا وإفريقيا أن يمضي غرب  وروبّ رق األدنى وأضاء حواشي أالشّ  حضرة بهاءهللا إلى  أّيام على  متدّ اقلب آسيا ثم 

رق  الشّ  ته علىيسكب أشعّ  ، ثمّ أوروّبا، في ربوع وأن يسطع، من ثمّ ّية، مالالشّ  يبلغ أمريكاحّتى صعود صاحب الميثاق 
 فعة. ا الدّ  الميثاق قّوةذلك بفضل كّل  ستراليشيا،أاألقصى و 

 
اسع من  الشّ  الئعه على هذا الجزءطأو ينشر ّية مالالشّ  ين رايته في قلب أمريكاالدّ  ومع ذلك فقبل أن يركز 

أنجبه، أن تمتحنه نار تظهر  اّلذي ينر من قبل للدّ الحديث، كما قدّ  بهاء هللار لميثاق حضرة ، قدّ العالم الغربيّ 
جتاحته  ا اّلتي تحطيمة، فأصابته أزمة تكاد تضارع في عنفها تلك األزمةستحالة ان للعالم الجاحد ته، وتبيّ صالبته وشدّ 

  اّلذي  نيت الميثاق من أساسه في لحظة بدايته األولى، وعّرضت من جديد ذلك الدّ فهزّ .  في طفولته الباكرة ببغداد
 عاناها خالل قرن كامل.  اّلتي  دائدالشّ  ماره، إلى شدة من أعظمثكان الميثاق أكرم 

 
وفلول أتباع ميرزا ّيون ينالدّ و ّيون ياسالسّ  خذها الخصومتّ ا، و انقسام  اعتبروها افهم تلك األزمة ف الّناس خطأولقد أ 

  اّلذي ذلك ألنّ .  بهاء هللاأقامه حضرة  اّلذي ظامللنّ  هائيّ النّ  نحاللنهيار المباشر وااليحيى المتهالكون عالمة على اال 
خ غير  ا، فهو بهاء هللاعن آل بيت حضرة  او شخص في مركز ليس غريب  بارك وأثارها همأحدثها في قلب األمر ال
عن مقام مركز الميثاق  إالّ  ال يقلّ  مقام ا حتلّ او  اخاص   انّص عليه كتاب العهد نص   عبد البهاءشقيق من إخوة حضرة 

.   رق، وتحّز في قلوبهمالشّ  في ربوع حّباءت هذه األزمة أربعة أعوام تبلبل أفكار عدد كبير من األوظلّ .  المختار نفسه
بهاء يمكن رأبه في صفوف أسرة حضرة   ا، وأحدثت صدع  ةتونجحت في أن تكسف نور كوكب الميثاق بصورة مؤقّ 

ن  أفي قط  ها لم تنجحولكنّ .  ابليغ   اين إيذاء  الدّ  العظمى من آل بيته،  وآذت هيبةّية ، وختمت على مصائر األغلبهللا
 في هذه األزمة الحسد األّكال الجامح   بب الحقيقيّ السّ  يان األمر المبارك نفسه وكانفي بن ادائم   اتحدث صدع  
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أفراد  كّل  القدرة والعرفان والفضل على قّوةالمسّلم به في المقام وال عبد البهاءأشعل ناره تفّوق حضرة  اّلذي ،المضني
وكانت هذه .  ور بعض ذوي القربى األقربيناقض األكبر للميثاق، وفي صدالنّ  علي، محّمدفي صدر ميرزا  ،آل بيته

ق يوسف في صدور إخوته،  شعلها تفوّ أ اّلتي تسلطت على روح ميرزا يحيى، وبيله كتلك اّلتي الغيرة عمياء كتلك
وقد أخذت هذه الغيرة تشتعل في صدر  .  جت في صدر قابيل فدفعته إلى أن يقتل آخاه هابيلتأجّ  اّلتي راسخة كتلك

ة على  الّ الدّ  بسنوات عدة، وألهبتها الخفاء تلك اإلمارات العديدة بهاء هللامن قبل صعود حضرة  علي محّمدميرزا 
أتباعه،  و ومن جانب صحابته ، بهاء هللامن قبل حضرة  عبد البهاءنفرد بها حضرة ا اّلتي متياز واإلعجاب والعنايةاال

منذ نعومة  أبداها حضرته اّلتيّية عظمة الفطر ن فطنوا إلى تلك الاّلذي ومن جانب أعداد ضخمة من غير المؤمنين
 موا له بها. أظفاره وسلّ 

 
رفعته إلى   اّلتي ّية بفضل الوص محّمديغلي بها صدر ميرزا  اّلتي جةمتأجّ لمن أن تهدأ نيران العداوة ا ال  وبد 

.  مضامين تلك الوثيقة د أن وقف على شتعال بمجرّ ا على  ال  شتعاازدادت االمؤمنين، فقد  حّباءاني بين األالثّ  المقام
 مّرةه المستتة ودعوامناشداته الحارّ  أربع سنوات محزنه، وذهبت هباء   لخال عبد البهاءما فعله حضرة كّل  ىوضاع سد  

نسحابه ا اشيئ   بل لم يغنِ .  نطق بها اّلتي حذيرات واإلنذاراتالتّ كّل  ال  فتي ولم تجدِ .  أغدقها عليه اّلتي فته ورأفتهطومال
للفساد والفتنة، بعناده وإصراره وعن طريق نشر  األّول  وأفلح هذا المثير ،ذرةنمال في تجنب العاصفة ال  آم ريّ ختيااال

العظمى من أفراد أسرة ّية إلى جانبه الغالب هويل، في أن يضمّ عاية والوشاية والمبالغة والتّ األكاذيب وتشويه الحقائق والسّ 
الباقيتان على قيد الحياة   بهاء هللافقت زوجتا حضرة تّ اف.  ن بطانته وخلطائهستهان به ممع عدد ال يُ  بهاء هللاحضرة 

يد علي الخبيث السّ  قيقة وزوجيهماالشّ  قيقة وغيرالشّ  ميرزا بديع هللا الخائن مع أختيهماو وولده ميرزا ضياء هللا المذبذب 
اء، أبناء المرحوم آقاي كليم ير األشقّ ين الماكر مع أخته وإخوته غالدّ  وميرزا مجد [وهو من أقرباء حضرة الباب]

 ة  أبرمته الوصيّ  اّلذي ثاقهد الجهيد لهدم أساس المي ج، وتعاهدوا على بذل الالّنبيل المخلص
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 جواد القزويني محّمدأربعين سنة، و بهاء هللاكتب لحضرة  اّلذي جان كاتب الوحي ميرزا أقا بل إنّ  . االمعلنة حديث  
مع   ا تحالفوا أيض   ارقمها القلم األعلى، هو وأسرته جميع   اّلتي ستنساخ األلواح العديدةا رنه في أد أّيامشتغل منذ ا اّلذي

 ناقضي الميثاق، وسمحوا ألنفسهم أن ينخدعوا ويقعوا في شراكهم. 
 

ى عنه معظم أهله وذوي قرباه، وخذلوه وهاجموه وهم مجتمعون في وقد تخلّ افريد   اوحيد   عبد البهاءفقام حضرة  
ه وبنية ولم يعد له من معين وال نصير سوى أخته  وحرم من أمّ .  ر والمنازل المجاورة الواقعة حول المقام األقدسالقص

نعم، قام  .  [بهاء هللاوهو أخ غير شقيق لحضرة ]ه جن بعد، وزوجته وعمّ قد تزوّ  ئي لم يكنّ الّ ناته األربع البالعذراء و 
ألقاها على   اّلتي ات المخيفةاخل والخارج ليحمل األعباء والمسؤوليّ الدّ  ه من بين عليتجاه األعداء المتألّ  افريد   اوحيد  

 فيع.الرّ كاهله مقامه 
 

 ، فال تكلّ غبة المشتركة والغرض العامّ الرّ د صفوفهم وحِّ تُ  واحدٍ  رجلٍ  ةَ قوم اقضون للميثاق اإللهيّ النّ  قام هؤالء 
ديد البأس وأعوانه الحاج حسين الكاشي الشّ  بروجردي الخائنمال الجلهم جهود، وال تمّل لهم قلوب يثقون في معاونة 

من كّل  اق واسع معطراسل على نالتّ  وأخذوا في   .نحازوا إلى جانبهمان اّلذي بريزي التّ  وخليل الخوئي وجليل
وا  وشنّ  به من المراكز واألفراد، يعاونهم في ذلك رسل يبعثونهم إلى إيران والعراق ومصر والهند، ّتصاليستطيعون اال

ميرزا يحيى   اهم بها قديم  تّ ا اّلتي  هامات الخبيثةتّ تها االعن تعدل في شدّ اللّ عن و والطّ  بّ حملة شعواء من القذف والسّ 
نوا عهم على نسج دسائسهم ومكائدهم هذه مسلك رجال الحكومة بعد أن تمكّ وكان يشجّ .  بهاء هللاحضرة  محّمدد يّ والسّ 

فيع من رجال  ديق والغريب، والبعيد والقريب، وللحبيب وغير الحبيب وللرّ ظهرون للّص وأخذوا ي .  من رشوتهم وتضليلهم
اع أنانّي ال خلق له وال رحمة  مغتصب طمّ  عبد البهاءحضرة  نّ أ، اوتحرير   ا، شفاه  اوتلويح   االحكم والوضيع، تصريح  

 عبارات تعّمد غموضها، منزلة  ه زعم لنفسه، في نة وأنّ د أن يتجاهل تعليمات والده المدوّ ه تعمّ لديه، وأنّ 
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د أبيه"، جد المسيح "جاء في ميّ السّ  ه رجعهته بالغرب أنّ اّتصاالعي في ه بدأ يدّ ، وأنّ أقلّ وال  تعدل منزلة المظهر اإللهيّ 
فتتاح ا بيه وحقّ أتفسير آثار  ه شاه بهرام الموعود، وأنه يخّص نفسه بحقّ الهند أنّ  أحّباءه يزعم في خطاباته إلى وأنّ 

به المظاهر  تمّتعي اّلذي متياز المطلقفي العصمة الكبرى، أال وهي اال بهاء هللامشاركة حضرة  دورة جديدة، وحقّ 
 ح في الوجوه بسالحولوّ .  حناءى العداوة والشّ ه أثار الخصومة لغاية في نفسه، وغذّ دوا كذلك أنّ ، وأكّ لهّيةاإل مقّدسةال

عائه  دّ ا، وذلك ببهاء هللاق إال بمصالح آل حضرة ها ال تتعلّ ذهبوا إلى أنّ  تيالّ ّية ه غّير الغرض من الوصرد، وأنّ الطّ 
ه حرم إخوته  خلق الخليقة، وقالوا إنّ برم من قبل أن تُ يتيم فريد في تواريخ األديان، أُ ّية ته العالميّ ها ميثاق له أهمّ بأنّ 

كّل  ستماع إلىه رفض االوأنّ ّية، خصالشّ  تهوأنفق األموال على رجال الحكومة لمنفعّية، رعالشّ  وأخواته من حقوقهم
س المقدّ  ّص النّ  ه قد حّرفوزعموا أنّ .  المشكالت القائمة هت إليه لتسوية الخالفات وحلّ وجّ  اّلتي رةعوات المتكرّ الدّ 
والده وغّير  رقمها قلم  اّلتي األلواح  ه قلب القصد من بعض أهمّ يده، وأنّ  ه زاد عليه فقرات من عنده كتبها بخطّ ، وأنّ ال  فع

قت ه قد تفرّ اعة نتيجة لهذا المسلك، وأنّ الطّ  وا عصارق رفعوا راية العصيان وشقّ الشّ  أحّباء مضامينها ومعانيها، وأنّ 
 وال. ضمحالل والزّ هم يسرعون إلى االكلمتهم، وذهب ريحهم، وأنّ 

 
صبع دين" و"األ"الموحّ ين وحامل لواء الدّ  عتبر نفسه حامي حمىا  اّلذي علي هذا محّمدومع ذلك فميرزا  

هو نفسه ميزرا  مقّدسةاطق بلسان األغصان، والمعتصم بحبل اآلثار الالمشيرة إلى مواله" وراعي العائلة المباركة، والنّ 
عى فيه  دّ اله بتوقيعه وختمه بخاتمه، و يّ ذو  بهاء هللاإّبان حياة حضرة  اكتب، في صراحة ووقاحة، كتاب   اّلذي علي محّمد

وهو نفسه  .  دفع والده إلى أن يعاقبه بيده اّلذي ، األمرعبد البهاءينسبه اليوم بالباطل إلى حضرة  اّلذي عاءدّ هذا اال
 اّلذي وهو نفسه.  عهد بها إليه  اّلتي مقّدسةصوص الإلى الهند فتالعب بالنّ  مهّمةذهب في  اّلذي علي محّمدميرزا 

غتصب عمر ا ه كما لت له أن يغتصب حقّ نفسه سوّ  أنّ  هاءعبد الببلغت به وقاحته وسوء أدبه أن قال في وجه حضرة 
 كهتملّ  اّلذي وهو نفسه.   رسول هللا محّمدمن علي خالفة حضرة 
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ما يشتهيه من  بكلّ  ّيام األ د له حضرته أنه سيفوز على مرّ ا أكّ ، فلمّ عبد البهاءيعيش من بعد حضرة  الّ أالخوف من 
فضحه ميرزا بديع هللا  اّلذي وهو نفسه.  ضمن له أن يعيش من بعدهؤدد، أجابه على الفور: ما من شيء يسة و عزّ 

حتال قبل أن يوارى جسد  اه ، فقال بأنّ عبد البهاءشر أثناء توبته وصلحه القصير مع حضرة بع ونُ طُ  اّلذي عترافه ا في 
وكانت .  هاءعبد البختطاف حقيبتين كان والده عهد بهما قبل صعوده إلى حضرة ا راب، على التّ  بهاء هللاحضرة 

 قام بتزييف ماهر بسيط لكلمة تكررت في بعض الفقرات اّلذي وهو نفسه.  الحقيبتان تحتويان على أثمن وثائق والده
شويه وبذلك نجح في أن  لتّ ابع وسائل أخرى كالحذف والحشو و تّ او .  هها القلم األعلى إلى ميرزا يحيىوجّ  اّلتي اقمةالنّ 

تآمر على   اّلذي علي محّمدهو نفسه ميرزا  اوأخير  .  الةهذه الكراهية القتّ كّل  ههكر  اّلذي يجعلها تنطبق على أخيه
 ها اإلشاراتيوهي مؤامرة تومئ إل.  تهفي وصيّ  عبد البهاءة خسيسة كما يشهد حضرة ر بصو  عبد البهاءغتيال حضرة ا 

 ة. مع الوصيّ ّية ها األصلنسخت عبد البهاءفي رسالة وضع حضرة  [ وهو إبن ميرزا علي]كتبها شعاع هللا  اّلتي
 

  ى ة واضحة، وتلقّ ر بصو  بهاء هللاا ال يدخل تحت عّد وال حصر نقض ميثاق حضرة بهذه األفاعيل وبأمثالها ممّ  
أ بها تنبّ  اّلتي وعصفت العاصفة.  تهة مؤقّ ر لها كيانه بصو  هتزّ اف.  ين ضربة وجيعة أخرى مذهلة في آثارها األولىالدّ 

 لزال". عود" و "الزّ الرّ من وقوعه أثناء ظهور "تابوت عهده" من "البروق" و " ما كان ال بدّ  ؤيا، ووقع الرّ صاحب سفر 
 

  ا رعة، مبلغ  السّ  حدث بعد صعود والده بهذه اّلذي ؤسف، مر الطوّ التّ  لهذا عبد البهاءوقد بلغ الحزن من حضرة  
دتها ولّ  اّلتي وكان عمق اإلحساسات.  اتنتصار اما شهده عهده من فتوح و كّل  ه، رغمأّيامآخر حّتى ترك آثاره فيه 

بهاء جابهها حضرة  اّلتي نجمت عن عصيان ميرزا يحيى تلك المآسي اّلتي دائدا يذّكر بالشّ ع الكئيبة ممّ ئفيه هذه الوقا
 نّ أحّتى  حزني لعظيم، وأسفي لشديد  إنّ   بجمال القدم!  ا"**قسم   حد األلواح:أفكتب يقول في .  هللا
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مة  صائب القاصمال في بحار  اتراني غريق  "  ع بقوله:ته يتوجّ وفي مناجاة وردت في وصيّ .  أصابعي" القلم يشّل بين
دائد من جميع الجهات، وأحدقت  الشّ  قة للجمع، وأحاطتنيوالمحن واآلالم المفرّ .  دور..قة للّص زايا المضيّ الرّ هور، و للظّ 

عتداء من اال افي بئر ال قرار لها، مضطهد   ابرى، واقع  ة الكامّ الطّ  في غمار ااألطراف، خائض  كّل  بي المخاطر من
نفسها ّية وفي الوص.  ن أخذت منهم العهد الوثيق والميثاق الغليظ"اّلذي في نيران البغضاء من ذوي القربى اق  ومحتر 
ء رثوا على  بعض األعدا تك يا إلهي! فوعزّ .  األشياء، ويفرح ببالئي ذوو القربىكّل  ترى يا إلهي يبكي عليّ " يقول: 

كما صاح .  عتناء"ا ة و مودّ كّل  ي إالّ هم لم يروا منّ بتالئي ألنّ اي وبالئي، وبكوا بعض الحساد على كربتي وغربتي و ضرّ 
م قلبي وغمرني الحزن  نقطعت عن العالم وأهله، وتحطّ القد  "*يا بهاء األبهى!   :ال  لواحه األخيرة يصّرح قائأ في أحد 

يوم  كّل  ائر المفزوع يضرب بجناحيه وذيله وفيالطّ  ضطرابا ضطرب في قفص هذا العالم أي إنّ  .  ن ال وفاء لهمممّ 
 يران إلى ملكوتك".الطّ  حّن إلىأ

 
يبكي عيني  "تاهلل يا قوم!   إذ يقول: اساطع   ا ها ضوء  ة كلّ يلقي على القّص  ا فقد رقم لوح   بهاء هللاحضرة أّما  

سلين  ر مالرادق األبهى، ويصيح فؤادي وأفئدة السّ  في محّمدقلبي وقلب  فيق األعلى، ويضجّ الرّ في  ب[البا]علّي  نوعي
 نّ أل.  يأتي من بعدي في ظلل األمر بسلطان الئح مبين اّلذي لم يكن حزني من نفسي بل على.  هى..النّ  عند أولي

ويقول في لوح  .  ه"ر مون بسلطانه ويحاربون بنفسه ويخادعون في أدهؤالء ال يرضون بظهوره ينكرون آياته ويجح
ن تزّل قدم أحد  أ كتك من أفق أكبر ألواح "هل يمكن بعد إشراق شمس وصيّ  عن سابقه دالله وال مغزى:  آخر ال يقلّ 

ال تسأل  .  مرت من لدى هللا العلّي العظيمينبغي لك أن تشتغل بما أُ  طك المستقيم، قلنا يا قلمي األعلى! ار عن ص
ال ينبغي لك بأن تّطلع على ما سترناه عنك، .  ن طافوا حول أمري البديعاّلذي عما يذوب به قلبك وقلوب أهل الفردوس

علي بال لبس   محّمدلى ميرزا إبه  امشير   بهاء هللاده حضرة وأخّص من هذا وذاك ما أكّ .  ار العليم"تّ السّ  ك لهوربّ  إنّ 
 ه عبد من  إنّ "  وال إبهام حين يقول:
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لى إعن ذلك في معرض إشارته  ال  "، وفضاصرف   اواحدة ألصبح عدم   األمر لحظة نحرف عن ظلّ اإن * عبادي...
ويسقط  رّ يوضات األمر ليصفمن الحين ف أقلّ لو نأخذ عنه في   الحقّ هللا"ت : اعلي صّرح بما ال يقّل تأكيد   دميرزا محمّ 

والميثاق قد لعنوا في ناقضي العهد  في أنّ  "*ال شكّ  بقوله:  عبد البهاءراب"، وعالوة على ذلك شهد حضرة التّ  على
قرات بنفسه، قبل رحيله عن هذا العالم،  فمن هذه ال اه جمع بعض  بل إنّ .  "هللا لواح حضرة بهاءأ ألف موضع من 

ديد،  الشّ  ن ناصبوه العداء طوال عهده، وأظهروا له البغضاّلذي من هؤالء امن ألواحه األخيرة تحذير   انها لوح  وضمّ 
 سالمة األمر المبارك ووحدته.  ارتكز عليه أيض  ته وحدها، بل و تق ال ترتكز عليه سلطوأوشكوا أن يهدموا أساس ميثا
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 ادس عشرالسّ  الفصل
 

 ين وتأسيسه في الغرب الدّ  نهضة
 

ت نتائجها الوخيمة تكسف نور الميثاق سنوات عّدة،  كئيبة محزنة كثيرة ظلّ  اعلي أحداث   محّمدد ميرزا أحدث تمرّ  
اتهم م فعاليّ ق تقدّ نتباه أنصاره وأتباعه في المشرق والمغرب، وتعوّ ات ر بالخطر، وتشتّ د حياة مركزه المختاوتهدّ 

ها ال تزيد وأبعادها المضبوطة، لوجدنا أنّ  حيحةالّص  ها في مالبساتهاة كلّ ا إلى القّص نومع ذلك فلو نظر .  ومناشطهم
، على  بهاء هللانذ فجر دين حضرة كانت تعمل، م اّلتي وال تنقص عن أن تكون أزمة من تلك األزمات العارضة

أعظم من   تراستبعادها، وتقوية أسسه ودعائمه، وإظهار صالبته وتماسكه، وإطالق مقدّ او ة يذاصر المؤ نعال قتالعا
 مان. الزّ  طاقاته الكامنة على مدى قرن كامل من

 
ق بصورة اثة الميياوقد ظهرت غ أّماال لبس فيه وال إبهام،  اوقد أعلنت مواد الميثاق اإللهي المتين إعالن  أّما و  

  ها نّ ش اّلتي وقد صّدت الهجمات األولىأّما احقة من المؤمنين، السّ ّية اته في صدور األغلبواضحة، ورسخت أساسيّ 
رسمته  اّلذي ريقالطّ  م علىمن أجله أبرم هذا الميثاق، أمكنه أن يتقدّ  اّلذي األمر المبارك، فإنّ  اناجح   ااقضون صد  النّ 

لت مولد هذا األمر المبارك، نتصارات الباهرة سجّ اطعة واالالسّ  ولقد رأينا من قبل كيف أن المآثر.  هموّسسبع إصله 
قائده الجديد المختار   مهّمة اليوم فإنّ أّما و .  هموّسسما في موطن ة وال سيّ عدّ ّية وصاحبت نهضته في أقطار آسيو 

ك  لعهد به إليه، وذ اّلذي سه، توسيع نطاق هذا اإلرث المنيعاشر لنوره كانت، كما أدركها هو نفالحامي لمجده والنّ 
كانت قد   اّلتي وتركيز الفعالياتّية، ومبادئه الجوهر ّية بإفاضة أنوار دين والده على الغرب، وإيضاح عقائده األساس

 لشأنه  ارفع   ال  بدأت فع
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 ته. عليه وصيّ  ره بفضل ما نّصتكوين من عصور تطوّ التّ  فتتاح عصرا  لحه، ثمّ اصلم وترقية  
 

ة يفي لوح آثار سخر  عبد البهاءأ حضرة تنبّ حّتى  بهاء هللاولم يكن يمضي عام واحد على صعود حضرة  
ها سوف نتصارات عهده، وأنّ انتصار من أعظم اها نّ أاقضين، بحادثة ميمونة مباركة، سوف تؤمن األجيال القادمة بالنّ 

رانت على   اّلتي  لها، حادثة تزيل الحزن وتكشف المخاوف يمة ال حدّ مببركة ع ة على العالم الغربيّ يهاالنّ  تفيض في
الغرب الكبرى ستنفرد، دون ّية إلى أن جمهور الّلوح  في ذلك عبد البهاءأشار حضرة .  عّكاءقلوب إخوانه في منفى 

في اإلنعام األّول  لعاملا ستكون اهالفائقة، وأنّ ة ى تلك البركة العميممن يتلقّ أّول  سائر دول الغرب الكبرى، بأن تكون 
 ات الخمس وعرضها. بها على كثير من أخواتها في طول القارّ 

 
ّية ة األمريك، أال وهو تأسيسه في القارّ بهاء هللاقدم الخطير في مصائر دين حضرة التّ  ة هذايّ ومهما قلنا في أهمّ  

لعهده وهو  عبد البهاءفتتاح حضرة افي وقت  تمّ ه بحال من األحوال، وذلك ألنه نا ال يمكننا أن نفي بحقّ فإنّ ّية، مالالشّ 
ين في شيراز وجدنا  الدّ  شهدت مولد اّلتي نةالسّ  فإذا رجعنا إلى.  ما يزال بين براثن أخطر أزمة واجهها في حياته

وم األسماء الخالدة، يعمد إلى مخاطبة "أهل  ر أهل المشرق والمغرب في إحدى فقرات قيّ حضرة الباب، بعد أن يحذّ 
نتقلنا اوإذا .  واء"السّ  على خط  اخرجوا من دياركم" لنصر هللا "فأصبحوا في دين هللا الواحد إخوان  ارب" ويأمرهم أن "المغ

رق، وظهر في الغرب آثاره"، الشّ  ه أشرق من جهة"إنّ  ر فيقول: طوّ التّ  لهذا انتظار  اه يكتب رأينا أنّ  بهاء هللاإلى حضرة 
 ويروي .  ي محيي العالمين"ه يظهر من قطب البحر ويقول إنّ إنّ  ور في البرّ النّ  سترون "لو ي أخرى بقوله:  مّرةأ ويتنبّ 

آياتنا  هذا األمر كان ظهر في الغرب ولو أنّ  "**لو أنّ  قال قبل صعوده بقليل:  بهاء هللا ةحضر  في تاريخه أنّ  الّنبيل
أهل إيران   أنّ  الّ إ.  ق أهل الغرب أمرناضح كيف يعتنتّ رق األخرى الالشّ  كانت أرسلت من الغرب الى إيران وأقطار

 عجزوا عن معرفة  



 296 

  ور اإللهي، منذ البدء إلى وقتنا هذا، يسطع من النّ  "*كان  فقد شهد بذلك حين يقول:  عبد البهاءحضرة أّما .  قدره"
 اه فقد ظهر مند المسيح روحي فديّ السّ  لوا أمرتأمّ .  أن سطوعه في الغرب كان أقوى وأشدّ  إالّ .  رق على الغربالشّ 
يؤّكد وهو .  رق"الشّ  نتشاره فيانتشار نور الملكوت في الغرب اعلى الغرب فاق  ورانيّ النّ  ا سكب ضياءهفلمّ .  رق الشّ 
لها  فتهتزّ  بّ الرّ وتهطل رحمة .  بهاء هللامن أنوار حضرة  االغرب أصبح شرق   ا قريب تالحظون أنّ "*عمّ   :ال  قائ

ور  النّ  نعكاساه في بعض األحيان يكون أنّ  إالّ .  رق الشّ  ياء منالّض  "*يقتبس الغرب  :اويقول أيض  .  القلوب وتربو"
 رق". الشّ  وعن قريب تتألأل هذه األنوار في مطالع الغرب أعظم من.   الغرب أعظم" يف
 

د من شرف فريّية ام القارة األمريكنفسه فأنعم به على حكّ  البهائيّ  الّظهور ّسسؤ مل وأخّص من هذا ما تفّض  
قى، ورأسه  لك بطراز العدل والتّ نوا هيكل المُ "زيّ  الكتاب األقدس يدعوهم دعوة لها مغزاها أن:  يف احين خاطبهم جميع  

كم اآلمر الم بسياط أوامر ربّ حيح الظّ الّص  رواكم" ويأمرهم أن "أجبروا الكسير بأيادي العدل، وكسّ بإكليل ذكر ربّ 
ة أمريكا، عند هللا، هي ميدان إشراق األنوار، وقطر  قارّ  "*إنّ   تب يقول:فقط ك عبد البهاءحضرة أّما و  .  الحكيم"

م قدّ التّ  ة أمريكا من عالمات"**تظهر قارّ  وقال في موضع آخر: .  ظهور األسرار، ومنشأ األبرار، ومجمع األحرار"
األمم في ميادين  كّل  ف تهديولسو .  نورها وتأثيرها أبعد مدى ، ألنّ اوتبشير   االباهر ما يجعل مستقبلها أكثر إشراق  

 .   ة"وحانيّ الرّ 
 

ة بصورة الخاّص  تهبعنايّية ة األمريكالغرب العظمى، زعيمة أمم القارّ ّية ختص جمهور ا عبد البهاءحضرة  بل إنّ  
علن وحدة  الم األعظم ويُ السّ  من يضرب خيمةأّول  بأن يكون  اجدير حق   عب األمريكيّ الشّ  "**إنّ  أوضح حين قال: 

نها من أن تقوم بما  اقة الكامنة ما يمكّ الطّ  لها من ّية ة األمريك"**هذه األمّ  أخرى:  مّرة" وحين قال البشريّ الجنس 
 اريخ،  التّ  ن صفحاتسوف يزيّ 
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"**أسأل هللا   وحين قال زيادة على ذلك: .  رق والغرب على ما نالت من ظفر"الشّ  ئها أهلويهنّ  ،ويحسدها عليه العالم
ل ، وأوّ ة تعلن وحدة الجنس البشريّ أمّ أّول و  ،لح العموميّ الّص  ة تضع أساسأمّ أّول ّية األمريكّية هور أن يجعل هذه الجم

الحاضر إلى   يّ "**فينهض أهل تلك البالد من مستواهم المادّ   يقول: االم األعظم" وكتب أيض  السّ  ة ترفع رايةأمّ 
 شعوب العالم". كلّ  من هذا المركز إلى ماويّ السّ  مستويات يفيض فيها العرفان

 
  ...  روحي لكم الفداء! بهاء هللاي "*يا حواريّ  بقوله: ّية مالالشّ  أمريكا أحّباء عبد البهاءوخاطب حضرة  

تكم مهمّ  "**إنّ  أخرى:  مّرةقال  .  وغير معروف" ار لكم، ما زال توفيقكم محجوب  دّ قُ  سامٍ  عظيمٍ  مقامٍ  أيّ  تدبروا...
ّية،  وحالرّ  قّوةتفيض منه موجات ال اجاح فلسوف تصبح أمريكا مركز  مساعيكم بالنّ  لتمجيدة تفوق الوصف فإذا تكلّ 

"*حين   أكيد المثير، قال: التّ  إليكم هذا اوأخير  .  "امكين   استقرار  اعرش ملكوت هللا في كمال جالله وأوج مجده  ويستقرّ 
أمريكا على   أحّباءيجلس  راليشيا وجزائر الباسفيك...وآسيا وأفريقيا وأست أوروّبامن أمريكا إلى  داء اإللهيّ النّ  يبلغ هذا

 كناف".تهم وهدايتهم اآلفاق، ويعّم صوت عظمتهم األطراف واألق صيت نورانيّ ويطبّ ّية، لطنة األبدالسّ  سرير
 

ت هذه المكانة حتلّ اة بوركت بمثل هذه البركة العميمة، و تنتمي إلى أمّ  اّلتي فال عجب أن نرى الجامعة 
هذا الغنى تستطيع خالل خمسين سنة أن تضيف أكثر من صحيفة مشرقة حافلة  كّل  بمواهبهاّية ة غني قارّ المرموقة ف

تعهدها  اّلتي هذه هي الجامعة يغرب عن البال أنّ  وينبغي أالّ .  بهاء هللانتصارات الباهرة إلى تاريخ أمر حضرة باال
أطلقها  اّلتي قةز الوجود بفضل القوى الخالّ برزت إلى حيّ  ائم منذ أنالدّ  هتمامهابعناية، ورعاها ب عبد البهاءحضرة 

ي رسالتها الفريدة هاء على أن تؤدّ بال دّربها حضرة عبد اّلتي هذه هي الجامعة ، وأنّ بهاء هللاإعالن ميثاق حضرة 
 ائرين العائدين من إرشادات الزّ  والحصر، وبفضل ما ألقى إلى بفضل ما رقم لها من ألواح تفوق العدّ 



 298 

من ّية مالالشّ  ، وبفضل ما قام به من رحالت عبر قارة أمريكاتوجيهات، وبفضل ما بعث إليها من رسله الخواّص و 
بفضل ما   اة الميثاق، وأخير  موّسسة يّ مّ حالت على أهالرّ ن من تأكيدات خالل هذه أقصاها إلى أقصاها، وبفضل ما بيّ 

 ااآلن، جهاد  حّتى اهدت، منذ طفولتها ج اّلتي ه هي الجامعةهذ.  لهّيةة اإلأوكل إليها من واجبات في ألواح الخطّ 
 تينالسّ  ول الدّ  احقة منالسّ ّية في األغلب بهاء هللاز علم حضرة ، ونجحت بفضل مساعيها المنفردة في أن تركّ ال  موصو 

وهذه هي  .  مباركالخول في حظيرة أمره الدّ  في أن تفتخر اآلن بنعمة واحدة منها الحقّ  ، لكلّ (1)والغربيةّية رقالشّ 
، كما تمتاز العالميّ  بهاء هللار بقدوم نظم حضرة تبشّ  اّلتيّية ات اإلدار موّسستمتاز بصياغة نماذج ال اّلتي الجامعة

 معابد الغرب" البشير بذلك قواعد "أمّ ّية مالالشّ  رتفعت في قلب أمريكااوبمجهود أعضائها .  د هيكلهمن شيّ أّول  هابأنّ 
 البهائيّ ة نهضت في العالم موّسسأمر بها الكتاب األقدس، بل وأجّل  اّلتي اتموّسسة من أكرم ال موّسسوهي .  ظمالنّ 

 ااّتساع   ةالبهائيّ سعت دائرة المطبوعات تّ اغوها ومرشدوها بذلها مهاجروها ومبلّ  اّلتي وبفضل الجهود المضنية.  بأسره
تائج النّ  وكان من .  ة راسخةر هيئاته الوليدة بصو ، ووضعت أسس اجريئ   ا نصفت أهدافه وأغراضه إنصاف  أ، و اعظيم  

عتناقها ا و ّية خصيات الملكالشّ  الت والء إحدىغاتها المتجوّ ها أبرز مبلّ تبذل اّلتي صلة المنفردةالمباشرة للمحاوالت المتّ 
بقلمها في  ّية الملكّية خصالشّ  ال لبس فيه وال غموض دّونتها اصريح   اأعلنت إعالن  ّية بصورة تلقائ بهاء هللالدين حضرة 

اد فجر العصر  لروّ ّيون وحالرّ ن هم األحفاد اّلذي إلى أفراد هذه الجامعة، اوأخير  .  فتها لألجيالشهادات عديدة خلّ 
ة وعزم  فاع بهمّ هوض، في أكثر من مناسبة للدّ النّ  الخالد، شرف  رف األبديّ الشّ  عزى المجيد، ينبغي أن يُ  البطوليّ 

أقامها   اّلتي ات والهيئاتموّسسفاع عن مصالح الالمظلومين وإلعالة المعوزين وللدّ  ومضاء ولباقة عجيبة لنصرة
 في بالد من مثل الّدينيّ و  ضطهاد العنصريّ متفاوته من اال ار لهم أن ينالوا حظوظ  ن قدّ اّلذي إخوانهم

 

 اّلذي هو عام صدور الكتاب. 1944إّن اإلحصاء الوارد هو إحصاء عام  ( 1)
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 إيران وروسيا ومصر والعراق وألمانيا.
 

شار بها في تلك البالد، المنفردة من بين أخواتها في الغرب بمثل يُ ّية إشارة علنأّول  أن نجد اومن الغريب حق   
  ر لألمر المبارك أن يقاسي منه رجل من رجال دين قدّ  ين المجيد تخرج من شفتيّ الدّ  موّسسهذا الواجب الفريد، إلى 

ن حضرة  سه في مدينة شيكاغو، بعد خمسين سنة من إعالمن أسّ أّول  واألغرب من هذا أن نرى .  يء الكثيرالشّ 
 رفعها في تلك المدينة وحده وبال معين.  اّلتي  ايةالرّ ى بعد سنوات قالئل عن باب لدعوته في شيراز، يتخلّ ال
 

بما يزيد عن عام بقليل، أعلن   بهاء هللا، أي بعد صعود حضرة م1893الث والعشرين من أيلول سنة الثّ  ففي 
ألقاها   اّلتي ا في كلمتهفي شمال سوريّ  (2)ةالبرسبتاريّ ّية إلرسالهوت ومدير اكتور في الالّ الدّ  (1)جيسب. نيافة هنري هـ

نعقد في شيكاغو مع معرض ا اّلذي ا في مؤتمر األديان العالميّ يّ ر و العامل في س (3) فورد.  عنه نيافة جورج أ
يس "، وهو القدّ اير  شه اإيراني   ا"حكيم   فقال إنّ  [كتشاف أمريكااأربعمائة سنة على  الذي أقيم بمناسبة مرور]كولومبس 

عن   بابيّ يس المن كمبردج" قد زاره قبل صعوده بسنتين، فعّبر له القدّ  اتاذ  س"أ ، وأنّ عّكاءفي  ا، قد مات أخير  بابيّ ال
ة" أن رغب صاحب الكلمة، في ختام كلمته، أن يشرك معه سامعيه في  مسيحيّ "مشاعر بلغ من نبلها ومشابهتها لل

، كان طبيب سوري بدعى إبراهيم خير هللا قد م1894من عام، أي في شباط سنة  أقلّ وبعد ذلك ب.  االستماع إليها
بيب قد آمن باألمر المبارك الطّ  وكان هذا.  ة ونشاط وانتظامعتنقه بهمّ ا  اّلذي ين الدّ  له وشرع يبّلغ اخذ شيكاغو مقر  اتّ 

 عبد البهاءصل بحضرة واتّ  بهاء هللامن حضرة  اى لوح  هراني وتلقّ الطّ  أثناء إقامته بالقاهرة على يد الحاج عبد الكريم
 عبد البهاءوفي غضون عامين كتب إلى حضرة .  في شيكاغو ستقرّ او  م1892سنة األّول  ووصل نيويورك في كانون 
 .  لت به جهودهكلّ  اّلذي جاح الباهرالنّ  يصف مشاعره، ويستعرض

 

(1 ) Rev. Henry H. Jessup 

(2 ) Presbyterian Missionary 

(3 ) Rev. George A. Ford 
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.  بليغيّ التّ  اطهشنأسبوع أثناء كّل  مّرةعلى زيارتها حرص  اّلتي (1)ق إلى فتح جديد في كنوشاوفّ  م1895وفي سنة 
وفي سنة .  قاريرالتّ  في هاتين المدينتين يعّدون بالمثات كما ورد في حّباءكان األحّتى الية التّ  نةالسّ  وما أن وافت

لألمر   ستطاع أن يكسباوفيالدلفيا حيث  (3)ونيويورك وإيثاكا (2)ين"، وزار كنساسالدّ  نشر كتابه "باب م1897
سون أنفسهم لخدمة  رون باليوم الجديد، ويكرّ وكان من أبرز من نهضوا يبشّ   .ال يستهان به من األنصار االمبارك عدد  

ل  ه "أوّ ابت" ووصفه بأنّ "بالثّ  عبد البهاءبه حضرة لقّ  اّلذي ابط الجأش الرّ  (4)ثورنتون تشيس الميثاق الحديث اإلعالن: 
بها حضرة لقّ  اّلتي غات الغرب،مبلّ  الخالدة، أمّ  (5)مور. أومنهم لويزا .  م1894نة ه آمن سمن آمن" من أمريكا، ألنّ 

.  رثر بآو  ،(7)جته اآلنسة لواء فيما بعد، وهوارد ماك نتتزوّ  اّلذي (6)كتور إدوارد جتسنجرواء" والدّ اللّ "ب عبد البهاء
. ، وهيلين س(12)تاتشر. ، وتشستر أ(11)ديلي. ، وبول ن(10)كاّبس. ، وليليان ف(9)، وإيزابيال برتنجهام(8)جدود

ّية في القارة األمريك بهاء هللاأسماؤهم مرتبطة باإلشراقات األولى لدين حضرة  وهؤالء فريق سوف تظلّ  (13) جودال
 ة. ماليّ الشّ 

 
 اّلتي( 15)هيرست. ناتور جورج فالسّ  )زوجة (14)بي هيرستييدة فالسّ  أظهرتحّتى  م1898وما وافت سنة  

 يدة جتسنجر أثناء السّ  آمنت على يد

 

(1 ) Kenosha 

(2 ) Kansas City 

(3 ) Ithaca 

(4 ) Thornton Chase 

(5 ) Louisa A Moore 

(6 ) Dr. Edward Getsinger 

(7 ) Howard Mc. Nutt 

(8 ) Arthuer P. Dodge 

(9 ) Isabella D. Brittingham 

(10 ) Lillian F. Kappes 

(11 ) Paul K. Dealy 

(12 ) Chester I. Thatcher 

(13 ) Helen S. Goodall 

(14 ) Mrs. Phoebe Hearst 

(15 ) Senator George F. Hearst 
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في األرض األقدس، ودعت  عبد البهاءف بمحضر حضرة شرّ التّ  رحلة قامت بها األخيرة إلى كاليفورنيا، عزمها على
 اءاتت اإلجر وأتمّ .  كتور خير هللا وزوجتهكتور جتسنجر وزوجته، والدّ الدّ  إلى مصاحبتها من بينهم حّباءمن األ انفر  

المقيمين من بينهم ماي  ّيينإلى الفريق عدد من األمريك مّ ضناوفي باريس .  عّكاءلّية اريخالتّ  ةيار الزّ  لهذهّية رور الّض 
دة يّ السّ  أخت تابناوكلتاهما  (3)بيرسون أ، وآن (2)دة جتسنجر، واآلنسة بيرسون يّ السّ  آمنت على يد اّلتي (1)أليس بولز
واتي آمّن في مصر على  اللّ  تهنّ اكتور خير هللا وجدّ الدّ  بنات انضمامبنتها، زاد عددهم باو  (4)ورنبرغثيدة السّ  هيرست مع

 . اكتور خير هللا أخير  الدّ  يد
 

كتور جتسنجر الدّ  ذي ضمّ منها والّ األّول  وجففي ثالثة أفواج متعاقبة، وصل ال اوكان قدوم خمسة عشر زائر   
المباشر المتين بين مركز  ّتصالاال، و م1898ل سنة وّ في العاشر من كانون األ عّكاء جن السّ  وزوجته إلى مدينة

س، وما أنعم به كتنفت زيارتهم لمرقده المقدّ ا اّلتي روف المثيرةومطالع أنواره في الغرب، والظّ  بهاء هللاميثاق حضرة 
نفخها فيهم   اّلتي وح العاليةالرّ ريح و للّض ّية اخلالدّ  صطحابه لهم إلى الغرفةاالمنعم من شرف  هذا المضيف المحبّ 

في نفوسهم،  أشعله اّلتي اسخالرّ اشة والعزم ة إقامتهم والحماسة الجيّ ه ومسلكه وأقواله، وشحنهم بها رغم قصر مدّ بسيرت
فتتاح عهد جديد من  اإلى  اذلك مشير  كّل  دة لهم، كان المتعدّ  لهّيةته اإلمارات محبّ إو  ،ّيرةالنّ  وإرشاداته الملهمة وتوجيهاته

ائرين الزّ  قام بها، فيما بعد، بعض هؤالء اّلتي أظهرت داللته األعمال المجيدة اّلذي د ين في الغرب، وهو العهالدّ  تقّدم
 .ارائع   اوإخوانهم إظهار  

 
 عن أّما ل مشاعرها، قالت: "فات بمحضره تسجّ المتشرّ  كتبت إحدى 

 

(1 ) May Ellis Bolles 

(2 ) Miss Pearson 

(3 ) Ann Apperson 

(4 ) Mrs Thornburgh 
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رتفاع شاهق،  اسموت فجأة إلى  نيذلك ألنّ .  يها يمكنني أن أسمّ ممّ  اوال شيئ   اوال ترح   افإني ال أذكر فرح  األّول  قاءاللّ 
لم نستطع أن نحّول أنظارنا عن .  العظيمة.. مقّدسةاهرة الالطّ  قّوةرتني هذه الوحيّ .  اإللهيّ وح الرّ ب يصلت روحتّ او 

ا نهض وتركنا فجأة عدنا إلى  فلمّ .  ال  الوجود كان معطّ  أنّ  اي بأمره إالّ الشّ  ما قال وشربناكّل  وسمعنا.  وجهه الجليل
!" وفي ذكرى آخر لقاء  ا، ولم تكن األرض هي األرض أبد  ا هلل! لم تكن حياتنا األولى أبد   ا ولكن حمد  .  ة منتفضينالحيا

 ي، وفنينا فال  أم، وأسفنا قّوة، وضعفنا افي جالل محضره وهيمنته تحّول خوفنا أمن  " ائرة نفسها:الزّ  ائرين قالتالزّ  لهؤالء
بالبكاء فأمرهم أن   حّباءيديه ننتظر أن نستمع إلى كلماته أجهش بعض األوبينما نحن جلوس  بين .  تنا لهمحبّ 

ث إلينا ولن  فإنه لن يتحدّ  يبكوا وإالّ  لحظة واحدة فعاد يرجوهم أالّ حّتى هم لم يستطيعوا ذلك أنّ  يكفكفوا عبراتهم، إالّ 
 ..."اتجف العبرات جميع  حّتى يعّلمنا 

 
.   ..احياتي وأبقاها ذكر   أّيامالثة كانت أخلد الثّ  ّيامتلك األ قول: "...يدة هيرست في إحدى رسائلها تالسّ  وكتبت 

أعظم ما   ه هو المولى، وأنّ قلبي بأنّ كّل  من منؤ ني أر أنّ ما أكتفي بأن أقرّ وإنّ .  المولى فلن أحاول أن أصفه أّما 
 اس أفندي هو بال شكّ عبّ  إنّ .  ستجالء طلعته المباركة..امتيازي بالمثول في حضرته و انيا هو الدّ  ركت به في هذهو ب

وكتبت في خطاب آخر تقول: "يجب أن   . مسيح هذا اليوم وهذا الجيل، فلسنا في حاجة إلى أن نبحث عن سواه"
ي يحيط  ذ وحي الّ الرّ  محاولة وصف الجوّ  وإنّ .  نيا..الدّ  هذه ي ع أن ألقاه فتوقّ ه أنبل مخلوق لقيته أو أأعترف بأنّ 

ني أؤمن به من أعماق قلبي وروحي،  إنّ .  بيانكّل  ألمر يعجز عنه اقوي   اك بمحضره تأثير  برّ من تكّل  ر فيبه فيؤثّ 
بن هللا، اه هو، بال ريب، ه ألنّ ناء كلّ ه والثّ د كلّ جها والممة كلّ ظبالع حّباءون أنفسهم باألن يسمّ اّلذيكّل  وآمل أن يخّصه

 وروح األب تسكن فيه".
 

 أّول  ، كان(1)رن، ويدعى روبرت تر نجيّ زّ ال يدة هيرستالسّ  خادم بل إنّ  

 

(1 ) Robert Turner 
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 ّية. اريخالتّ  يارةالزّ  ، أثناء تلكعبد البهاءنجذب بتأثير حضرة افقد .  من يؤمن باألمر المبارك من بني جنسه في الغرب
حال، ولم  ّية ر ذلك فيه بأعتنقته، فلم يؤثّ ا  اّلذي ينرت، فيما بعد، للدّ دته المحبوبة تنكّ سيّ  وقد بلغ من رسوخ إيمانه أنّ 

 ة. أفة والمحبّ الرّ من  عبد البهاءأثارها في صدره ما حباه به حضرة  اّلتي ل من عمق المشاعر يقلّ 
 

وكان  .  حدةكارى بخمر هللا إلى فرنسا، وعاد بعضهم اآلخر إلى الواليات المتّ السّ  ائرينالزّ  عاد بعض هؤالء 
وواليات ّية الغرب أوروّبات أغصانه إلى متدّ اأعظم، و  قّوةستجمع ام متساند ومتواصل نما و نطالق نشاط منظّ اب اذلك إيذان  

فر إلى  السّ  م علىيصمّ  عبد البهاءجعل حضرة  ااّتساع  شاط النّ  سع مجال هذاتّ ااسعة، و الشّ  وأقاليمهاّية مالالشّ  أمريكا
، ال يعرقل ّييناألمريك ءحّبانطلقت جامعة األانعم! فلقد .  عّكاءعتقاله المديد في ا الغرب حالما يطلق سراحه من 

سنة  األّول  كتور خير هللا بعد عودته من األرض األقدس )في كانون الدّ  أحدثها طموح اّلتي  بةمسعاهم األزمة المخرّ 
 اّلتي بالهجمات عاون مع ناقض الميثاق األكبر وأعوانه ورسله، وال تهتمّ أثارها بالتّ  اّلتي (، وال تفزعها القالقلم1899

قام هؤالء  .  نتشار تأثيرهااهض و النّ  ينالدّ  قّوةن زاد من حسدهم اّلذي ةمسيحيّ ون معه ورجال الوالمنشقّ  ها هوأخذ يشنّ 
وإرشاداته  ّية فهالشّ  اهر السّ  غون رسائل المولىن كانوا يبلّ اّلذي ائرينالزّ  طويل من زهم في مسعاهم صفّ ، يعزّ حّباءاأل

سل الرّ ههم وال تحصى، ويوجّ  ال تعدّ  اّلتي لة في األلواحالمسجّ  فيوضات قلمهي عزائمهم ة، وتقوّ وتعليماته الخاّص 
  وبدأوا سلسلة من األعمال .  إلرشادهم وتثبيت أقدامهم وتعميق إيمانهم هن كان يرسلهم بأمر اّلذي عاقبون تغون الموالمبلّ 
  اّلتي لخدمات الفائقة الفّذةمة لتلك الم تكن سوى مقدّ  اّلتيها بعد عشر سنوات، و ط، ونشّ عبد البهاءباركها حضرة  اّلتي

 كوين من دورة والده العظيم.التّ   وها خالل عصرر لهم أن يؤدّ قدّ 
 

س في تلك ستطاعت أن تؤسّ احّتى كر، تعود إلى باريس الذّ  الفةالسّ  ائرات، وهي ماي بولزالزّ  وما كادت إحدى 
 ولقد  .  دةالمشدّ  عبد البهاءليمات حضرة عتل انصياع  اوذلك ّية، ة األوروبنشئ في القارّ مركز بهائي أُ أّول  المدينة
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ذكره حضرة   د خلّ  اّلذي  (1)كويليوهو توماس بر  مؤمن إنجليزيّ أّول  ز هذا المركز بعد عودتها بقليل بإيمانتعزّ 
 ستطاع بكتاباتها اّلذي (2)وهو هيبوليت دريفوس مؤمن فرنسيّ أّول  ازل في ذكراه، وإيمانالنّ  ناء العاطراء بالثّ هبعبدال

بدئ في بالده،  اّلذي نين واألعوام، دعائم العملالسّ  مرّ د، على ائدة األخرى أن يؤطّ الرّ وترجماته ورحالته وخدماته 
تناولت موضوعات  اّلتية سيفالنّ  البهاء عبد ن جمعت بيانات حضرةأت خدمتها الخالدة بأدّ  اّلتي وإيمان لورا بارني

اء زيارتها المديدة لألرض األقدس، وأخرجتها لألجيال القادمة على هيئة كتاب ألقاها أثن اّلتيع، و نوّ التّ  ة أشدّ تنّوعم
،  اكندي   تزوجت آنذاك رجال   اّلتي (3)نتقلت ماي بولزا، م 1902وبعد ثالث سنوات، أي في سنة .  عنوانه "المفاوضات"

 إلى منتريال، ونجحت في وضع أسس األمر المبارك في تلك البالد.
 

أن تبدأ في  ( 4)كروبر غيدة ثورنبر السّ  ستطاعتا كر، الذّ  يارة الباقيةالزّ  أحدثتها هذه اّلتي قةت الخالّ أثيراونتيجة للتّ  
آمنت سنة  اّلتي (5)جروزنبر . ثيل جإما جهود وال سيّ ل وَ األُ  ؤمنين اإلنجليزمته جهود العته وغذّ وسّ  الندن نشاط  

 في أمريكاأّما  ّية. في الجزر البريطانّية اتهم اإلدار وّسسمالية من إقامة هيكل التّ  نواتالسّ  نوا في، فتمكّ م1899
علي  محّمدنشرها بتشجيع ميرزا  اّلتي شرات المفسدة المجّرحةالنّ  كتور خير هللا وكذلكالدّ  رتداد افقد عّرض ّية، مالالشّ 

إال .  فولةالطّ  الوا في مدارجما ز  ممتحان، وهأنواع اال أوفده إلى أمريكا، والءهم وإخالصهم ألشدّ  اّلذي بنه شعاع هللااو 
ميرزا حسن   جالحاو هراني، الطّ  من أمثال الحاج عبد الكريم عبد البهاءن أوفدهم حضرة اّلذي عاقبينتسل المالرّ  أنّ 

نون بسرعة، كما نجحوا في  كوك وتشتيت الظّ الشّ  الخراساني، وميرزا أسد هللا، وميرزا أبو الفضل، نجحوا في تبديد
 توسيع مدارك 

 

(1 ) Thomas Breakwell 

(2 ) Hippolyte Dreyfus 

(3 ) May Bolles 

(4 ) Mrs Thornburgh Cropper 

(5 ) Ethel J. Rosenberg 
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بعد عشرين سنة  افتتح رسمي  قدر لها أن تُ  اّلتيّية ات اإلدار موّسسشعثهم وتوحيد كلمتهم، وتكوين نواة تلك ال ولمّ  حّباءاأل
لت لجنة تشكّ حّتى  م1900وافت سنة أن وما .  هادّ الواضحة وموا عبد البهاءحضرة ّية بمقتضى نصوص وص

 الّشمالّية ت قارة أمريكاغطّ  اّلتي حلقة من سلسلة المحافلأّول  ة" وهيوحانيّ الرّ بـ"بيت  "بيت العدل" ثمّ بـاة مسمّ ّية ستشار ا
شر  النّ ّية لت في شيكاغو جمعتشكّ  م 1902وفي سنة .  لاألوّ  البهائيّ نتهاء القرن ا اطئ قبل الشّ  اطئ إلى الشّ  من

لنشر تعاليم األمر  بهائّيةرة وصدرت في نيويورك نش.  اأخذت تنتشر تدريجي   اّلتيّية لترويج المطبوعات األمر  ةالبهائيّ 
.   رت إلى مجلة "نجم الغرب""، وهي نشرة أخرى صدرت في شيكاغو سرعان ما تطوّ ةالبهائيّ المبارك، تلتها "األخبار 

من مثل "الكلمات المكنونة" و"اإليقان" و "ألواح الملوك" و  مهّمةال بهاء هللاة ونشاط بعض كتب حضرة رجمت بهمّ وتُ 
وبدأت  .  ذ كتبها ميرزا أبو الفضل وآخرون بَ ة مقاالت ونُ رجمت عدّ كما تُ .  عبد البهاء" مع ألواح حضرة بعةالسّ  "الوديان

واريخ  التّ  شرتونُ .  ّيتهارق أخذت تزداد في مجالها وأهمّ الشّ  ي المختلفة فّية ا مع المراكز األمر ستهان بهمراسالت ال يُ 
ات شرت اإلحصائيّ حف، ونُ وكتبت المقاالت للّص  ،عنه  ات دفاع  شرت الكتب والعجاالالمختصرة لألمر المبارك كما نُ 

 .اواسع   اجت ترويج  ات وروّ يارات والمدائح والقصائد والمثنويّ حالت والزّ الرّ قارير عن  والتّ 
 

  اّلتي  متحانفتتان وعواصف االن خرجوا ظافرين من بحران االاّلذي غون،األثناء قام المسافرون والمبلّ وفي هذه  
.   ويضاعفوا عددها  اكانت قد أنشئت حديث   اّلتي زوا حصون األمر المباركهم المحبوب، بطوع رغبتهم ليعزّ دت دينهدّ 

ابوليس وبفالو ينجلس، وكليفالند وبلتيمور ومينأولوس  سكويواشنطن وبوسطن وسان فرانس يفّية فكّونوا مراكز أمر 
جعان المقيمون منهم والعابرون،  الشّ  بدأ المهاجرون و .  تل وسانت بول وفي أماكن كثيرة أخرى اوسي غوروشستر وبتسبر 

حملت  وشرعوا في القيام بأعمالّية، فين على نشر البشارة الجديدة خارج حدود بالدهم األصلحالت متلهّ الرّ يقومون ب
 فرحل مايسون .  الهادي طرق األقصى وجزائر المحيوالشّ  أوروّبانورها إلى قلب 
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، وزارا في طريقهما البهائيّ اريخ التّ  في مّرةل حول العالم ألوّ  (2) طاف مع هوارد ستروفن إلى روسيا وإيران ثمّ  (1)ريمي
عن سبعة أشهر في   ما ال يقلّ  (4)وهارالن أوبر (3)وسافر هوبر هارس.  ين والهند وبورماجزر هاواي واليابان والّص 

، (6)فيشر. كتور أالدّ  آثار (5)نبلوك لماأقتفت او .  نجون ومندالياوالهور وكلكتا ور  االهند وبورما وزارا بومباي وبون
وسيدني  (7)مودي. يآ كتورة سوزان الدّ  مسة، وحّولتالنّ  ه إلىر و مر المبارك في ألمانيا، وحملت نزت راية األوركّ 

قّدم  التّ  إلى طهران رجاء مقامهنّ  (11)وإليزابت ستيوارت (10)كو تورة سارة كلكد، وال(9)سباك. ، وليليان ف(8)سبراج
قد كّونت سنة  (12)وكانت سارة فارمر.  في تلك المدينة حّباءعاون مع األصالح األمر المبارك المتشابكة بالتّ بم

اإلخاء بين األجناس واألديان  و لترويج الوحدة  است مركز  وأسّ ّية ات صيفاجتماعء بوالية مين ار الخض عّكاءفي  م1894
ف أتباع  اتها وتجهيزاتها تحت تصرّ معدّ  ات وكلّ جتماعالعادت ووضعت هذه ا ثمّ  م 1900سنة  عّكاءت ر اولكنها ز 

 .اعتنقته أخير  ا  اّلذي األمر المبارك
 

روع في  الشّ  شيكاغو بعد أن ألهمهم ما قام به إخوانهم في عشق آباد من يف حّباء، قام األاوليس آخر   اوأخير   
غبة في إظهار إيمانهم ووالئهم بطريقة ملموسة الرّ ، وبعد أن ألهبتهم البهائيّ "مشرق األذكار" في العالم أّول  تشييد

نة في  ة المدوّ ّّ سيزوا بموافقته العاجلة الحما أن يأذن لهم في إقامة معبد ففا عبد البهاءلوا إلى حضرة مناسبة، وتوسّ 
 ،  م1903لوح رقمه في حزيران سنة 

 

(1 ) Mason Remey 

(2 ) Howard Struven 

(3 ) Hoopper Harris 

(4 ) Harlan Ober 

(5 ) Alma Knobloch 

(6 ) Dr. K. E. Fisher 

(7 ) Dr. Susan I. Moody 

(8 ) Sydney Sprague 

(9 ) Lillian F. Kappes 

(10 ) Dr. Sarah Clock 

(11 ) Elizabeth Stewart 

(12 ) Sarah Farmer 
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لألمر المبارك إلى   حّباءاها األمة أدّ أعظم خد يعدّ  ال  ة عددهم وضعف مواردهم ليأخذوا على عاتقهم عم فقاموا على قلّ 
 اّلتي  عاتبرّ التّ  فيما بعد، وبفضل عبد البهاءوبفضل تشجيع حضرة .  هاآلن، ال في أمريكا وحدها بل وفي الغرب كلّ 

 جتماع في البالد المختلفة ال حّباءلي األممثّ  وحانيّ رّ المختلفة، دعا أعضاء هذا المحفل الّية حانو رّ متها المحافل القدّ 
اني  الثّ  ادس والعشرين من تشرينالسّ  وفي.  أخذوه على عواتقهم اّلذي اريعقد في شيكاغو لتدشين هذا المشروع الجبّ 

ن  أوما .  ختيار الموقع المناسب للمعبد المزمع إنشاؤهكّون المندوبون المجتمعون لجنة من تسعة أفراد ال م1907سنة 
ألفي دوالر لشراء قطعتين من أرض البناء تقعان على مقربة من  دفعواحّتى  م1908اسع من نيسان سنة التّ  وافى اليوم

ة المختلفة، وذلك  ّّ ل المراكز األمري عوة لعقد مؤتمر يمثّ الدّ  هتوجّ  م1909وفي آذار سنة  .  (1)شاطئ بحيرة متشيغان
وثالثين  عن ستٍّ  افاجتمع في شيكاغو تسعة وثالثون مندوب  .  عبد البهاءهها حضرة وجّ  اّلتي عليماتالتّ  بناء على

د  شيّ  اّلذي المقام األعلى  يرفات حضرة الباب ف عبد البهاءضرة أرقد فيه ح  اّلذي وكان ذلك في نفس اليوم .  مدينة
لدى حكومة والية   اتسجيلها قانوني   وتمّ .  "البهائيّ وحدة المعبد بـ"دائمة تعرف ّية نوا هيئة مركز وكوّ .  على جبل الكرمل

.   زمة لتشييدهمتالك أرض المعبد وتهيئة الوسائل الالّ ا في  تعمل بموجب قوانين هذه الوالية لها الحقّ ّية لينوي كهيئة دينإ
نتخب او  البهائيّ لوحدة المعبد ّية نفيذالتّ  جنة اللّ وفي هذا المؤتمر وضع دستور لهذه الهيئة وتشّكلت هيئة أخرى هي 

عات لهذا  برّ التّ  نهالتاو  .  ابقالسّ  أوصى بها المؤتمر تيلأعضاؤها وخّولهم المندوبون سلطة تكملة شراء األرض ا
ا وفلسطين وروسيا ومصر وألمانيا وفرنسا وإنجلترا وكندا والمكسيك ا وسوريّ ان وتركيّ ر من الهند وإي اريخيّ التّ  العمل

زيارة ، أي قبل م1910وفي سنة .  ةّّ ين مدينة أمريكي، وما ال يقل عن ستّ (2)شوسوجزر الهاواي بل ومن موري
 .   عات ما ال يقّل عن عشرين ألف دوالربرّ التّ  ألمريكا بعامين، بلغت عبد البهاءحضرة 

 

(1 ) Michigan 

(2 ) Mauritius 
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 أمريكا أحّباءبذلها  اّلتي هود المخلصة المتفانيةوالمغرب، وعلى الج المشرق  يف حّباءوهو دليل ملحوظ على تماسك األ
زمة  والرات الالّ الدّ  زاد على المليون ونصف المليون من ذيالّ  م العمل بالقدر األكبر من المبلغن أسهموا أثناء تقدّ اّلذي

   ّية. لتشييد بنيان المعبد وزينته الخارج
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 ابع عشرالسّ  الفصل
 

 عبد البهاءستثناف حبس حضرة ا
 

أثمرها  اّلتي  مار الثّ  عتبرت بواكيراالمتحان وا  الجامعة الجريئة الممتحنة أشدّ نجزتها أ اّلتي األعمال البارزة نّ إ 
يستدعي حضور مركز ذلك   امهيب   اها كانت أساس  ، وصفت بأنّ االمبرم حديث   بهاء هللاميثاق حضرة  العالم الغربيّ  في

ه لم  على أنّ .  أوجد تلك الجامعة بعناية فائقة وأشرف على مصائرها في مهدها ببصيرة صادقة اّلذي الميثاق المختار
ه  دأشارت فيها هذه األعمال الفخمة الباقية إلى نهضة دين وال اّلتي ةوم برحلته الخالدة إلى شواطئ القارّ قيستطع أن ي
 ة سنوات. وقع فريسة لها منذ عدّ  اّلتي بعد أن خرج من تلك األزمة وتأسيسه إالّ 

 
  في قسوتها عن تلك  ها ال تكاد تقلّ نّ ولكّية حدثت في عهده فكانت خارج اّلتي انية الكبرى الثّ  هذه األزمة أّما  

ّية  ة سنوات من الحرّ وحرمته عدّ  اجسيم   اإذ عّرضت حياته للخطر تعريض  .  علي محّمدعصيان ميرزا أحدثها  اّلتي
نحطاط  افي المشرق والمغرب، وفضحت كما لم تفضح أزمة من قبل،  حّباءبها، وبلبلت أهله واأل تمّتع اّلتيّية سبالنّ 

بسنتين  مقّدسة من األرض الل وَ األُ  نّييألمريكوار االزّ  نشأت هذه األزمة بعد رحيل.  اء وسفالتهمخصومة األلدّ 
كان  اّلتي مّرةسائس المستالدّ  وكان مرجعها المباشر.  فة سبع سنوات ونيّ دّ الشّ  لقاتها بدرجات مختلفةحت ستمرّ او 

 جونها.كانوا يروّ  اّلتي فتراءات الفظيعةوأعوانه واال بهاء هللاثاق حضرة يماقض األكبر لالنّ  يحوكها
 

  ك لآماله، وآذاه ذكّل  ق عليهعلّ  اّلذي عدالّص  في إحداث اذريع   ال  علي أن يفشل فش محّمدعلى ميرزا  فلقد عزّ  
 أحرزه حملة لواء   اّلذي بهرجاح األالنّ 
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لئيم،  نون على رأسه سلطان قاسٍ سائس والظّ الدّ  هجوّ هر في دعه حكم تز ة برغم مكائده، وشجّ ماليّ الشّ  الميثاق في أمريكا
تشييد مقام حضرة الباب على جبل   يروع فوالشّ  عّكاءجن السّ  إلى مدينة ّيينائرين الغربزّ تغالل مجيء السام على فصمّ 

الجهود المضنية   ال  ين، باذ الدّ  ستغالل، فنهض لذلك ومعه أخوه ميرزا بديع هللا ويناصره صهره ميرزا مجداالكرمل أسوأ 
ستثناف تضييق الخناق اورجالها، وحملهم على ّية ركالتّ  الحكومةنجح بأثرها في إثارة شكوك  اّلتي ة والمحاوالت الملحّ 

 .بهاء هللاحضرة  أّيامفي  اقاسى منه كثير   اّلذي ، األمرعبد البهاءعلى حضرة 
 

عترافه  ا حيكت وذلك في  اّلتي سائس الخبيثةعلي األكبر، بالدّ  محّمدهذا األخ نفسه، وشريك ميرزا  ولقد أقرّ  
"سوف  قال ميرزا بديع هللا: .  عبد البهاءونشره أثناء فترة صلحة مع حضرة  هبتوقيعه وختمه بخاتمعه وقّ  اّلذي الكتابيّ 

  محّمد أي من شفتي ميرزا ]ما رأيت بعيني وسمعت بأذني من شفتيه  الّ إأتجاهل ما سمعته من اآلخرين ولن أروي 
دمشق   واليين إلى ناظم باشا الدّ  د ميرزا مجددابير ليوفالتّ  [علي محّمدأي ميرزا ]خذ تّ ا" مضى يقول:  ثمّ .  "[علي
ما  كّل  ه بذل في حيفا، أنّ  [ ينالدّ  أي ميرزا مجد]وقد أخبرني .  يلتمس معونته..ّية وخطاب مكتوب بالفارسّية بهد

ورواحهم   ّيينعلى العمل الجاري على جبل الكرمل، ومجيء المؤمنين األمريك [أي الحاكم]ستطاع من جهد ليوقفه ا
د  الحقائق، وأكّ كّل  منه في الوقوف على المالطفة رغبة  كّل  وقد الطفه الباشا .  عّكاءتعقد في  اّلتي اتجتماعوعلى اال

لطان  السّ  يفرة تحمل أوامرة بالشّ قالئل جاءت من الباب العالي برقيّ  أّيامبين الدّ  وبعد عودة ميرزا مجد.  له معونته
جاء من دمشق إلى   ال  "رج زيادة على ذلك في الوثيقة نفسها أنّ وشهد .  وحبسي وآخرين" عبد البهاءبحبس حضرة 

علي هذا  محّمدميرزا  أنّ  اوأغرب األشياء جميع  .  اس أفنديبب في حبس عبّ السّ  ناظم باشا هو اس أنّ ر للنّ وقرّ  عّكاء
  لإلجابة عن خطابه  اواحد   االباشا لم يكتب حرف   أنّ  إالّ .  كتب رسالة إلى ناظم باشا يرجوه فيها أن يطلق سراحه هو

 اني".الثّ  والاألّول 
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عبد ( أعلم حضرة م1901آب سنة  20للهجرة ) 1319األولى سنة  جمادىوفي اليوم الخامس من شهر 
حتفال بليلة بعثة حضرة  شترك في االامن البهجة حيث  الطان عبد الحميد، وكان حينذاك عائد  السّ  بتعليمات البهاء

ه هو وأخوته ال ينبغي لهم أن يغادروا  ، وبأنّ ات تدريج  كانت وطأته قد خفّ  اّلذي ضييقالتّ  الباب، تقضي بأن يستأنف
لطان  السّ  ذ قرارونفّ .  عّكاءبين حضرته وبين حاكم  بذلك أثناء لقاء تمّ  عبد البهاءأسوار المدينة، وقد أعلم حضرة 

أن يعاني  عبد البهاء، وكان على حضرة اعظيم   اتضييق  ّية الجامعة المنفّية بادئ األمر، وضّيق على حر  اتنفيذا صارم  
ن أخذوا يستدعونه إلى سراي  اّلذي أجراها القضاة ورجال الحكومة اّلتي حقيقات المطّولةالتّ  ةوحده ودون معونة، مشقّ 

ن  قام حضرته بها أ اّلتي وكان من بين األعمال األولى.  حقيقالتّ  متوالية إلتمام أّيام بعد أخرى عدة  مّرةالحكومة 
ة  ف حدّ وهو عمل عجز عن أن يلطّ .  لطانالسّ  ستدعاهم الحاكم على الفور وأبلغهم أوامران اّلذي ل لصالح إخوته تدخّ 

ن يحصل  أفي ّية والعسكر ّية لطات المدنالسّ  ة بسعيه لدىحضرته أفلح بعد مدّ  أنّ  رير إالّ الشّ  ل نشاطهمعداوتهم، أو يقلّ 
 ب دون مضايقة. كسّ التّ  نوا من متابعةفتمكّ ّية على الحرّ  عّكاءألتباعه المقيمين ب

 
  دخل التّ  ل لصالحهم هذا تدخّ  اّلذي  جل الرّ دابير نحو التّ  لطات من السّ  خذتهتّ اغليل ناقض الميثاق ما  ولم يشفِ  

  رطة الخبيث ومعه رجال آخرون من الشّ  ك مديرييحيى ب كلفنهضوا يريدون اإلجهاز عليه يساعدهم في ذ.  الّنبيل
  حتجاجات اإزاء  عبد البهاءن كانوا يتعاطفون مع حضرة ستبدال آخرين ممّ ان قاموا باّلذي والعسكريّ  نيّ لك المدالسّ 
.   ما يدور في بيته كلّ  على  ادقيق   اواآلستانة ويشرفون إشراف   عّكاءرون يسافرون بين اقضين وكذلك أعوان متستّ النّ 

شتملت في بعض األحيان على أمتعة هي من آثار  ا اّلتي اوطفقوا يغدقون على رجال الحكومة الهدايا ويجزلون العطاي
فيع والوضيع بال حياء برشوات دفعوها في بعض األحيان من ثمن أمالك الرّ المباركة، وينفحون  بهاء هللاحضرة 

 خروا  ولم يدّ .  عبد البهاءو وهبها لهم حضرة أ بهاء هللاأمتلكها حضرة 
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نوا من إعدامه أو نفيه  يتمكّ حّتى مين على أن يحاولوا المستحيل كيد مصمّ ، ومضوا في نشاطهم الممقوت بعزم أاوسع  
فطفقوا يقصدون في مناسبات كثيرة والي دمشق ومفتي بيروت  . ين من قبضتهالدّ  إلى مكان يمّكنهم من تخليص
فوذ في  النّ  دى الواسعيخ أبي الهالشّ  بل إلى عّكاءا و المقيمة في سوريّ ّية ات البروتستانتويلجأون إلى أعضاء اإلرساليّ 

لون إليهم ويحملونهم على  شاه لرئيس وزرائه الحاج ميرزا آقاسي، ويتوسّ  محّمده كإجالل طان يجلّ الّسل اآلستانة، وكان
 نوهم في تنفيذ خططهم البشعة.و أن يعا

 
ت ّتصاالاالو ّية فهالشّ  سائلالرّ ن ناقضو الميثاق لهؤالء البارزين ضرورة العمل المباشر وذلك عن طريق وزيّ  

  ظهروا أنّ أفلبعضهم .  فوا مزاعمهم بمهارة وبراعة وفق أهواء هؤالء ومصالحهموكيّ ّية، خصالشّ  والمقابالتّية سمالرّ 
ن  ار ى على حقوقهم ويسلبهم ميراثهم وممتلكاتهم، ويغّير قلوب أصدقائهم في إييتعدّ  مغتصب فظّ  عبد البهاءحضرة 

 عبد البهاءحضرة  أرض حيفا، وآلخرين أعلنوا أنّ  عن ثلثيّ  ه يمتلك ما ال يقلّ وأنّ  ،ةطائل ال  ه جمع لنفسه أمواعليهم، وأنّ 
لم يكن سوى   بهاء هللاحضرة  دوا أنّ ثالثة أكّ  ةة جديدة ومدينة جديدة، ولطائفوحيفا مكّ  عّكاءيطمع في أن يجعل من 

ه لنفسه ألنّ  اوذلك تمجيد  ّية مقام األلوه اس أفندي يرفعه إلى بنه عبّ ا يدعو له، وأنّ و درويش متقاعد يؤمن باإلسالم 
لطان، فرفع  السّ  ة لعصيانالعدّ  ولة ويعدّ وء للدّ السّ  ه يضمربأنّ  ايض  أهموه تّ اد المسيح، و يّ السّ  بن هللا ورجعةاه عي أنّ يدّ 
 اجيش   في الخفاء ده قد حش ا، وإنّ علم "يا بهاء األبهى" وهو علم العصيان، في قرى قصّية من فلسطين وسوريّ  ال  فع

ه حصل  نّ أه منهمك في بناء قلعة حصينة ومخزن فسيح للعتاد على جبل الكرمل، و من ثالثين ألف رجل، وأنّ  امكون  
جاءوا  ّية ن، ومن بينهم رجال دول أجنبّيير من األصدقاء اإلنجليز واألمريكمن عدد كبيّية والمعنو ّية على المعونة المادّ 

  إلخضاع األقاليم المجاورة وطرد  اشاور معهم خطط  ه وضع بالتّ نّ أفروض الوالء، و  رين في أعداد كبيرة ليرفعوا لهمتنكّ 
حوا  لف شوات أالرّ شويه وبتلك التّ  بمثل هذا.  لطان نفسهالسّ  الّسلطات الحاكمة منها واالستيالء في الّنهاية على صولجان

 وقيعالتّ  على الّناس في حمل بعض
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 رسلوها مع أعوانهم إلى الباب العالي. أشهود و  اهنّ وها بأكانوا قد أعدّ  اّلتي على الوثائق
 

من   ال  قارير العديدة عن إقالق خواطر عاهل يملؤه الخوف فعالتّ  هامات الخطيرة الواردة فيتّ لم تعجز هذه اال 
وقد    .ي من نتائجحرّ التّ  ي األمر وكتابة تقرير بما يصل إليه دبت لجنة لتحرّ فانتُ .  ي العصيان بين رعاياهقتراب تفشّ ا

هامات تّ تهمة من هذه االكّل  خوف الوب قّوةستدعي إلى ساحة القضاء بأن يفّند في احين  عبد البهاءعني حضرة 
 أليّ  عو ضستعداده للخاوأبدى .  لدفاعه اتأييد   بهاء هللاحضرة ّية وص دجنة على موااللّ ويبّين سخافتها، ويوقف أعضاء 

وسخروا منه أو رجموه أو  هوارع أو لعنو الشّ  ن أوثقوه باألغالل أو سحبوه فيهم إد ببالغة أنّ ره القضاء، وأكّ حكم يقرّ 
ه بذلك يقتدي نّ إإذ  ارفيع   اذلك شرف   ه يعدّ صاص فإنّ الرّ قوا جسده ببصقوا في وجهه أو صلبوه في الميدان العام ومزّ 

 زعيمه المحبوب ويشاطره آالمه. ببحضرة بالبا
 

ن باتوا  اّلذي جها األهلون روّ  اّلتي ائعاتوالشّ  عبد البهاءبهه حضرة جا اّلذي وال تسل عن خطورة الموقف 
د تهدّ  اّلتي ا إلى األخطاري جرائد مصر وسوريّ ادرة فالّص  لميحاترات، وال عن اإلشارات والتّ طوّ التّ  ينتظرون أخطر

 عّكاءي لاسلكه بعض أه اّلذي ستفزازيّ صطباغ أعدائه بها، وال المسلك االازاد  اّلتيّية بغة الهجومالّص عن  حياته، وال
كّل  همة وزعيمها،ستؤول إليه الجامعة المتّ  اّلذي نات هؤالء األعداء ومزاعمهم عن المصيرأتهم تكهّ وحيفا بعد أن جرّ 

سّلم بريده ة بأن يُ ، ويصدر تعليمات خاّص ال زياراتهم زمن  ائرين بل ويعطّ الزّ  ل من عدد يقلّ  عبد البهاءذلك جعل حضرة 
 ا نتظار  احتفظ بالبريد هناك ة يأمر بأن يُ مدّ  وب في مصر فذلك كان أفضل من إرساله إلى حيفا، وظلّ إلى يد مند

ويضعوها في حرز   بهائّيةما في حوزتهم من آثار كّل  ه بأن يجمعواكما أوصى المؤمنين وأمناء سرّ .  لنصيحة أخرى 
منهم أن يجتمعوا في   فنهاهم على كرهٍ  هذا لى أبعد منإلوا مقامهم إلى مصر بل ذهب أمين، وحملهم على أن يحوّ 

 متنع أصدقاؤه العديدون والمعجبون به عن او .  بيته
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وعندما بدا  .  لطاتالسّ  أن ينغمسوا في األمر ويثيروا شبهاتة يالحالكة من هذه الفترة العصيبة خش ّيامزيارته في األ
في  اشاط سنين عديدة بات مهجور  للنّ  اكان مركز  ذي يعيش فيه، والّ  اّلذي الحال على أبشع صورة، كنت ترى المنزل

كّل   ي حاسبين عليه س الظاهر والخفّ جسّ التّ  من  احوله نطاق   يضربون ت الجواسيس فلقد ظلّ .  يالياللّ و  ّيامبعض األ
 قين الخناق على أسرته. حركة من حركاته مضيّ 

 
بهاء باركها حضرة  اّلتي سي في البقعةحجره األسا عبد البهاءوضع حضرة  اّلذي تشييد مقام حضرة البابأّما  

عقبة مهما  ّية ه لم يكن يسمح بأن تقوم أكما أنّ .  منالزّ  ولو لفترة قصيرة من هلختارها، فقد أبى أن يوقفه أو يعطّ او  هللا
 ضخمة متزايدة من قلمهّية نهمر في سرعة عجيبة وكمّ ا اّلذي من األلواح، ذلك الفيض ل الفيض اليوميّ كانت فتعطّ 

 الّدين عالن اإليمان بإ عوات و ستفسارات والدّ سائل والتقارير واالالرّ ، فكان يجيب على ذلك العدد الهائل من ال يكلّ  ذيالّ 
  قد شهد ول.  ان ال يحصى عددهم من األتباع والمعجبين في المشرق والمغرب مع  دة ممّ ر اعتذارات والمدائح الو واال

عن  خالل هذه الفترة المضطربة الخطيرة في حياته يكتب بيده ما ال يقلّ  يفحضرة عبد البهاء أوا ر هم شهود العيان أنّ 
كتابة  افي غرفة نومه مستأنف   الي كثيرة من مسائها إلى فجرها وحيد  افي اليوم الواحد، ويقضي لي اتسعين لوح  
 هار. النّ  عنى بها خاللة من أن يُ تنّوعاته الممنعه ضغط مسؤوليّ  اّلتي المراسالت

 
جولة وإقبال  الرّ  في أوج الحياة وعزّ حضرة عبد البهاء لحين العصيب والفترة العنيفة من عهده نهض وفي ذلك ا 

ال تنضب وثقة ال تتزعزع وإقدام   قّوة و  دها بعزيمة ال تفلّ ذ األعمال المختلفة المقترنة بذلك العهد ويتعهّ فّ لين قّوةال
وشرع أتباعه في مدينة عشق آباد   البهائيّ " في العالم ذكاراأل"مشرق أّول  ر في مشروعوفي ذلك الحين فكّ .  عجيب

ضطراب  ااريخي في شيراز رغم التّ  سركستان في تشييده، وفي ذلك الحين أصدر توجيهاته بترميم منزل الباب المقدّ تب
 دابير  التّ  خذتتّ انه، وفي هذا الحين طاألحوال في و 
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رجة األولى بفضل تشجيعه الدّ  ذلك في لمعابد في الغرب، وتمّ ا  ريق إلرساء حجر األساس ألمّ الطّ  دتمهّ  اّلتي األولى
وفي تلك الفترة .  ئ بحيرة متشيغانطالية حين زار موقع ذلك المعبد على شاالتّ  نواتالسّ  ، فوضعه بيده فيالمستمرّ 

احة  الرّ ات وهي أحاديث ألقاها خالل فتر .  هيرة على المائدة وطبعت بعنوان "المفاوضات"الشّ  جمعت مجموعة أحاديثه 
ّية  العقلدّلة م فيها من األفي دين والده، وقدّ ّية أستطاع أن يظفر بها، وبّين فيها بعض األفكار األساس اّلتي الوجيزة

ات  وءبة وبأنبياء هللا وبالنّ مسيحيّ ورة الق بالدّ ته، وشرح فيها موضوعات مختلفة تتعلّ على صحّ  ال  ما يقوم دليّية والنقل
 .احكم  مُ  اس، وأصل اإلنسان وأحواله وما شابه ذلك من الموضوعات شرح  مقدّ الواردة في الكتاب ال

 
الباب الحاج ميرزا حضرة بن خال اإلى وّجه في لوح م عبد البهاءوفي أظلم ساعات هذه الفترة أعلن حضرة  

ّية، نهائالالّ  هللابهاء لمعبد عشق آباد، في عبارات مثيرة، عظمة ظهور حضرة األّول  اءتقي المحترم وهو البنّ  محّمد
أ بلغة  رجاء العالم وتنبّ أين من بعيد ومن قريب في الدّ  سوف يثيره أعداء اّلذي بذلك الهياج ئنبتُ  اّلتي اإلنذاراتبونطق 

  ديد الشّ  روتّ التّ  وفي ساعة من ساعات.  سوف يظفر بها عليهم حملة مشاعل الميثاق آخر األمر اّلتي يادةرة بالسّ مؤثّ 
ينشأ  اّلذي ظام اإلداريّ النّ  ح فيها معالميوّض  اّلتي ته وعهده وهي الوثيقة الخالدةهذه الفترة كتب وصيّ  ت خاللمرّ  اّلتي

مبادئه  بهاء هللاذي صاغ حضرة أعلن حضرة الباب مجيئه والّ  اّلذي ظم العالميّ النّ  ر بإقامةمن بعد صعوده، ويبشّ 
د بوساطة دعاة الميثاق الوطيد وحماية جنين أن يتعهّ  ستطاعاوات الهائجة نسّ لا وأحكامه من قبل وفي غضون تلك

الغرب الكبرى وهي مهد ّية نتشاره في إيران وهي مهده، وفي جمهور الدين يّطرد ّية ربو والتّ ّية وحالرّ و ّية الهيئات اإلدار 
بل وفي جزائر المحيط رما واليابان و ا ومصر والعراق وروسيا والهند وبي، وفي كندا وفرنسا وإنجلترا والماننظامه اإلداريّ 

 ةالبهائيّ فات هائلة لترجمة الكتب والمؤلّ  قّوة عبد البهاءوفي غضون تلك اآلونة المثيرة وهب حضرة .  ائيةالنّ  الهادي
ّية واإلنجليز ّية والعربّية ومقاالت مختلفة كتبت بالفارس اآنذاك كتب   مّ ضسع نطاقها وأصبحت تتّ اوطبعها ونشرها، ف

 ة يّ ة والفرنسركيّ والتّ 
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ائرون  الزّ  كان يجتمع على مائدته ّيامائرة من حوله في تلك األالثّ  ما هدأت العاصفةوكلّ .  ةة والبورميّ وسيّ الرّ ة و واأللمانيّ 
ّية  والهندوسّية دشتار والزّ ّية ة واإلسالم واليهودمسيحيّ لين الابق ذكرها ممثّ السّ  واألصدقاء والمستفسرون من معظم األقطار

كّل  ن يخرج رغم األخطار المحدقة به إلى الفقراء والمعوزين المحتشدين على بابه وفي فناء بيته صباحوكا ّية. والبوذ
 ّيامولم يكن ثمة شيء في تلك األ.  راء"قمنحاه لقب "أبي الف ،ارر ستمادقات بسخاء و الّص  ق فيهميوم جمعة ويفرّ 

ل في عناياته بالمعوز واليتيم والمريض والمسكين  يكن يأذن لشيء من األشياء أن يتدخّ  ملالعاصفة يزعزع من ثقته، و 
ولم يكن شيء  .  ي معونتهن عجزوا أو خجلوا من تلقّ اّلذي ولم يكن ثمة شيء من األشياء يمنعه من أن يزور أولئك

بهاء ضربه حضرة الباب وحضرة  اّلذي من األشياء ليحمله بعد أن وّطن نفسه وعقد العزم على متابعة المثل األعلى
،  عّكاء في ّية أسداه له أكابر الجامعة المنف اّلذي صحالنّ  وال ذلكحّتى من أعدائه أو يهرب من سجنه،  على أن يفرّ  هللا

عبد  ه لحضرة حبّ  ه، حمل ةمالحة إيطاليّ شركة من أقرباء وكيل  اة، وكان قريب  الملحّ  وال مناشدات القنصل اإلسبانيّ 
ة ألن تنقله  مستعدّ ّية ف حضرته باخرة إيطالعلى أن يضع تحت تصرّ د ولهفته على إبعاده عن الخطر المهدّ  البهاء

 يختاره. أجنبيّ  لى أي ثغرٍ إبأمان 
 

هم كانوا ا أثار دهشة أصدقائه وسخرية أعدائه أنّ ا ال يزعزهها مزعزع، وممّ ممّ  عبد البهاءوكانت سكينة حضرة  
قذف به إلى  ه قد يُ ائعات من حوله بأنّ الشّ  يشاهدونه وهو يزرع األشجار والكروم في حديقة بيته على حين ترجف

نتهاء العاصفة كان يأمر بستانيه األمين إسماعيل آقا  اوبعد .  شنقيُ أو  الغرب نفى إلى فيزان في طرابلسالبحر أو يُ 
 مها لهؤالء األصدقاء واألعداء لدى زيارتهم له. أن يقطف من ثمار تلك األشجار والكروم ويقدّ 

 
اط فة من أربعة ضبّ لطان لجنة تحقيق أخرى مؤلّ السّ  بأمر من عّكاءباغتت  م1907صدر شتاء سنة  وفي 

في منامه رؤيا رواها  عبد البهاءقالئل رأى حضرة  أّياموقبل قدومها ب . ة واسعةدة بسلطة تامّ ك مزوّ ييرأسها عارف ب
 تشبه   اّلتي يورالطّ  بعض نّ أوك عّكاءعن  اسفينة قد رست بعيد   ، رأى فيها كأنّ حّباءلأل
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  عادت إلى  ان المدينة، ثمّ قت حول رأسه وهو واقف بين جمع خائف من سكّ يناميت قد طارت منها وحلّ الدّ  أصابع
 فينة دون أن تنفجر.السّ 

 
تحت رقابتهم  عّكاءوضعوا مصلحة البرق والبريد في حّتى  جنة ينزلون إلى البرّ اللّ ه وما كاد أعضاء هذ 

فيهم حاكم  نبم افي  تعسّ  امن رجال الحكومة صرف   عبد البهاءودادهم لحضرة  يف شكّ ة، وصرفوا من يُ لمباشرة الخاّص ا
ه جيران ناقض الميثاق وخلصائهم  كمنزل يملفي  ، ونزلوا امباشر   اي  سرّ  ال  اّتصاصلوا بحكومة اآلستانة تّ االمدينة، و 

وأخذوا   اغريب   اد من رؤيته، وبدأوا تحقيق  فر  يمنعون أيّ  عبد البهاءوا العيون واألرصاد حول بيت حضرة بين، وبثّ المقرّ 
 أحضروها معهم من أجل  اّلتيرسلت إلى اآلستانة و أُ  اّلتي ن وّقعوا من قبل على الوثائقاّلذي لّ كيستشهدون فيه ب

 والغربي. والشرقيّ  مسيحيّ عين المسلم والات، وكان من بين الموقّ يّ حرّ التّ 
 

  شاط أعلى درجاته في تلكالنّ  علي المبتهج اآلمل، وبلغ هذا محّمدا ما ميرز شتد نشاط ناقضي الميثاق وال سيّ وا 
 جاء، ألنّ الرّ مشبع بالفرح و  عوات والوالئم في جوّ بالت والدّ ايارات والمقالزّ  فتضاعفت.  مة العصيبةاعة المتأزّ السّ 
ستيالءهم قريب على ا  قاد بأنّ عتوحثالتهم إلى اال الّناس ليس بالقليل من أوشاب اودفعوا عدد  .  اصر بدا لهم قريب  النّ 

  ء بعض الفقرا نّ إ ال بل .  ملحوظة وزادت اإلهانات والوشايات زيادة  .  فها المطرودون وراءهمسوف يخلّ  اّلتي األموال
 من العواقب. ابإحسانه هجروه خوف   عبد البهاءن طالما أعانهم حضرة اّلذي

 
كان  عّكاءهر بالشّ  دامت قرابة اّلتي ات أثناء إقامتهميجنة ماضين فيما عزموه من تحرّ اللّ وبينما كان أعضاء  
نذار  ع واالحتكاك رغم الوعيد المقنّ ابه أدنى  هم أو يحتكّ نم اعن أن يلقى أحد   ابات   امتناع  ايمتنع  عبد البهاءحضرة 

 ى تنفيذ خططهم شتعال عداوتهم وقّوى إصرارهم علا، وزاد في احّيرهم كثير   اّلذي المستور على لسان رسولهم، المسلك
  غم من أنّ الرّ دائد واألخطار المحدقة به قد بلغت آنذاك أحلك مرحلة من مراحلها، وبالشّ  غم من أنّ الرّ وب.  يرةرّ الشّ 
 جنة  اللّ أن يركب فيها مع أعضاء   اكان مفروض   اّلتي فينةالسّ 
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ائعات كانت تحوم الشّ  غم من أن أشنعلرّ اتارة وفي حيفا تارة أخرى، وب عّكاءستعداد في ميناء اال كانت راسية على أتمّ 
ولقد قال حينذاك لمن بقي .  ن أستؤنف حبسهأوام منذ الدّ  اسخة علىالرّ حتفظ بسكينته المشرقة وبثقته اه حوله، إال أنّ 

 ة هللا".ئرأيتها واضح مبين وهو أّنه لن ينفجر هذا البارود بمشي اّلتي تأويل رؤياي  "**إنّ  : عّكاءمن المؤمنين في 
 

على قدم وساق   اكان تشييده قائم   اّلذي الباب حضرة شوا مقامجنة إلى حيفا وفتّ اللّ  يوم جمعة ذهب أعضاء يوف 
بنيت  اّلتي لوا أحد األتباع عن عدد األقبيهأا هالتهم متانته ومساحته سفلمّ .  نقطاع وال تعطيل على سفح الكرملادون 

 تحت هذا البناء المشيد.
 

بغتة وتقلع  ّياماسية في حيفا ترفع أبخرها في مغرب يوم من األالرّ فينة السّ  ش بقليل شوهدتفتيالتّ  وبعد أن تم 
أنها ستقف  الّناس ع وتوقّ .  جنة قد ركبوا فيهااللّ أعضاء  بين أنّ وسرعان ما شاع بين األهلين المترقّ .  عّكاءقاصدة 

ط الهلع والقلق على آل بيته حين بلغتهم أنباء تسلّ ف.  تمضي بعد ذلك إلى غايتها ، ثمّ عبد البهاءلتأخذ حضرة  عّكاءب
في  عبد البهاءرى حضرة وكان يُ .  على قرب فراقهم لموالهم ىن بقوا حزاناّلذي وبكى المؤمنون القالئل.  فينةالسّ  قترابا

 .اصامت   ااعة المحزنة وهو يذرع فناء بيته وحيد  السّ  تلك
 

ضح أنها مبحرة إلى تّ او .  رت مجراهاها قد غيّ حت بغتة وأنّ ة قد ترنّ فينالسّ  أنوار ه لوحظ في الغسق أنّ إال أنّ  
 وأسرع بعض المؤمنين.  عالم المتجمّ وهو ما زال يذرع الفناء في الظّ  عبد البهاءوبلغت األنباء حضرة .  اآلستانة

  خطر من أشدّ  ااح بغتة ونهائي  نز اوبذلك .  ون البشرى يؤّكدوا لفينة، وأقبالسّ  ن وقفوا في أماكن مختلفة ليراقبوا مجرى اّلذي
 بفضل هللا.  اريخيّ التّ  الغالية في ذلك اليوم  عبد البهاءدت حياة حضرة هدّ  اّلتي األخطار

 
لطان أثناء عودته  السّ  نفجرت في طريقاقنبلة قد  ريع المفاجئ وردت األخبار بأنّ السّ  فينةالسّ  وبعد إبحار تلك 

 معة. ى فريضة الجإلى قصره من المسجد حيث أدّ 
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من أن   ال  نشغاا لطان وحكومته كانوا أشدّ السّ  جنة تقريرها ولكنّ اللّ قالئل من هذا الحادث رفعت  أّياموبعد 
، ذلك اسريع   اوي طي  أخرى بعد بضعة أشهر طُ  مّرةرض الموضوع ا عُ ولمّ .  ارح الموضوع جانب  روا هذا األمر، فطُ يتدبّ 

 اسريع   اندالع  اا الفتاة" ندلعت ثورة "تركيّ افقد .  اأبدي   ا بعاد  إلطان السّ  هعن سطوة عدوّ  عّكاءلوقوع حادثة أبعدت سجين 
 ّيينينالدّ  له، وإطالق سراح المسجونينعطّ  اّلذي ستور الدّ  وأرغمت العاهل الكاره على تنفيذ م1908سنة  احاسم  
في  عبد البهاءا إذا كان حضرة تستفسر عمّ إلى اآلستانة ّية رسلت برقوأُ .  ظام العتيقالنّ  المعتقلين بمقتضى ّيينياسوالسّ 

 عداد هؤالء المسجونين فعاد الجواب العاجل باإليجاب.
 

 ا الفتاة من شيخ اإلسالم على أمر بإدانةحصل حزب تركيّ  م1909وفي غضون بضعة أشهر في سنة  
وفي  .  ولةالدّ  رد وصار سجينستور، وطُ الدّ  حاوالت أخرى قام بها لتعطيلمنتيجة ل امخزي   ال  ل عز ز عُ  اّلذي لطانالسّ 

ولة وكان  الدّ  من أكابر الوزراء والباشوات ورجال ال  ثين رجالعن واحد وث عدم ما ال يقلّ نة أُ السّ  تلك  أّياميوم واحد من 
ة جهمتّ ّية النّ  كانت اّلذي  وهي القطر الغرب نتزعوا من األتراك طرابلسا ّييناإليطال اء لألمر بل إنّ دّ لِ أ من بينهم أعداءٌ 

ام آل عثمان على  "أكثر حكّ  [السلطان عبد الحميد]اح األكبر" فّ نتهى حكم "السّ اإليه وبذلك  عبد البهاءلى نفي حضرة إ
من   اشؤم   ذي كان أشدّ رهم خيانة" ذلك الحكم "الّ وأكث عظمهم خساسة  أ و  اهم مكر  شدّ أللفتن و  ويل إثارة  الطّ  مدى تاريخها

  ة على فساد حال شعوبه من حكم أيّ اللالدّ  ضياع غيرها من أثرها، وأظهر فيّية تمحخسارته المباشرة للواليات، وفي 
 ".ن سبقوه منذ مات سليمان القانونيّ اّلذي الثة والعشرين الفاسدينالثّ  واحد من أسالفه 
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 امن عشرالثّ  الفصل
 

 دفن رفات حضرة الباب على جبل الكرمل 
 

ربة القاضية على  الّض  سنة بمثابة نيئع من حبس دام أربعاالرّ المفاجئ  عبد البهاءكان إطالق سراح حضرة  
على   ءمت منذ عشر سنوات آمالهم في القضاحطّ  اّلتي ربةالّض  شبهنعم كانت ضربة تُ .  مطامع ناقض الميثاق

ها فر تنزل عليهم ضربة ثالثة موجعة كسابقتياره الظّ واآلن في غداة تحرّ .  حباه به هللا اّلذي سلطانه وخلعه من المقام
القاضي بإطالق سراحه، وفي   اريخيّ التّ  ففي غضون بضعة أشهر من ذلك القرار.  ةوشدّ  عنهما روعة   وال تكاد تقلّ 

ماية حنته من مكّ  اّلتيّية العلو   قّوةبفضل ال عبد البهاءن حضرة لطان عبد الحميد تمكّ السّ  شهدت سقوط اّلتي نة السّ  عين
لطان، من إتمام عمل من أجّل  السّ  هنتصار على عدوّ واال ،ماليةالشّ  ريكا، وإقامة دين والده في أملهّيةحقوقه اإل

ولقد  .  ها في طهران إلى جبل الكرملئهو تحويل رفات حضرة الباب من مخبت في عهده، أال و تمّ  اّلتي  األعمال
راب التّ  ها، وإيداعهافات في أمان، وتشييد مقام مناسب يستقبلها ويضمّ الرّ تحويل تلك  بأنّ  مّرةح هو نفسه أكثر من صرّ 

ها أعظم واجباته،  أدرك منذ بداية رسالته أنّ  اّلتي ّية الثة األساسالثّ  ها األخير هو غرض من األغراض على يديه في مقرّ 
 ل. األوّ  البهائيّ هذا العمل جدير بأن يعّد من أبرز حوادث القرن  والواقع أنّ 

 
  علي رفيقه في  محّمدالمختلطة بأشالء ميرزا  قلت أشالء حضرة البابوقد الحظنا في فصل سابق كيف نُ  

  أحّباءه أحد كانبه إلى مصنع للحرير يملجألقيت ب اّلذي  ة الخندقا من حافّ مالية لمقتلهالتّ  يلةاللّ هادة في منتصف الشّ 
ملت حُ  الي ومن ثمّ التّ  في اليوم ل الحاج سليمان خان الورع، وكيف وضعت بتابوت خشبيّ ميالن وذلك بفضل تدخّ 

 قلت الحظنا كيف نُ  ثمّ .  أمين ى حرزٍ إل
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قلت فيما بعد إلى مسكن نُ  ثمّ .  ضعت في ضريح أمام زاده حسن، ووُ بهاء هللالتعليمات حضرة  إلى طهران إطاعة  
مام زاده معصوم حيث إخذت إلى ضريح شمه من أحياء المدينة، ومن منزله أُ سرچ الحاج سليمان خان نفسه في حيّ 

  الّ مُ الوّجه به  افي أدرنه لوح   بهاء هللا( حين أنزل حضرة م1868 – م1867للهجرة ) 1284ة سنحّتى ة أت مخبّ ظلّ 
ه من لدن العناية هميرزادي وجمال البروجردي إلى نقلها دون تأخير إلى بقعة أخرى، وهو توجيه ثبت أنّ الشّ  علي أكبر

 ريح. الّض  ظر إلى ما حدث بعد ذلك من تعمير ذلكبالنّ ّية انبّ الرّ 
 

علي أكبر وصاحبه عن العثور على مكان مالئم في ضاحية شاه عبد العظيم، مضيا في  الّ مُ الا عجز لمّ و  
  م، فأودعا حملهماهللا المهجور المتهدّ  شاء شمه علي على مسجد ماچية إلى ريق المؤدّ الطّ  عثرا فيحّتى بحثهما 

نخلع قلبهما من او .  أحضراه لذلك الغرض ريّ اه من جديد في كفن حريفّ ، بعد أن لبو د جدرانه بعد الغر حفيس أالنّ 
ابوت خلسة من باب العاصمة إلى منزل الحبيب التّ  شف، فحمالكتُ االي حين وجدا أن المخبأ قد التّ  عب في اليومالرّ 

عن أربعة عشر   شراف حيث بقيت ما ال يقلّ فريشي مجد األالتّ  بنه الحاج ميرزا سيد علياميرزا حسن وزير زوج 
علي أكبر  الّ مُ المكانها بعد طول كتمانه بدأوا يقبلون على المنزل في جماعات كبيرة دعت  حّباءا عرف األفلمّ .  ار  شه

المنشادي  محّمدف الحاج شاه لهذا كلّ .  األمر يائب فالّص  وجيهالتّ  رسالة يسأله فيها بهاء هللا إلى أن يرفع إلى حضرة 
 حتفاظ بها.امة في االالتّ ّية رّ السّ  مره بأن يراعيم الوديعة منه، وأبأمين البيان أن يتسلّ ملّقب ال
 

اخلي لمقام أمام زاده زيد، فبقيت الدّ  ابوت بمساعدة حبيب آخر تحت أرض الحرمالتّ  محّمدفدفن الحاج شاه  
  بهاء هللاي بموضعها المضبوط من مصدر أرسله حضرة صفهانعرف ميرزا أسد هللا اإلحّتى هناك ال يفطن إليها أحد 

ة أماكن  لت بعد ذلك إلى عدّ حوّ  األمر إلى منزله بطهران ثمّ  ئفات بادالرّ ل وأمره بأن يخفيها في مكان آخر فحوّ إليه، 
 هـ 1316لى سنة إت مخّبأة ار حيث ظلّ كريم العطّ  محّمدي ومنزل صفهانأخرى كمنزل حسين علي اإل
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وكرمانشاه  إصفهاناآلخرين عن طريق  اءحبّ نة نقلها ميزرا أسد هللا هذا هو وعدد من األالسّ  م( وفي هذه1899)
وبلغت غايتها في   عّكاءنقلت بالبحر إلى  ومن ثمّ  عبد البهاءلتوجيهات حضرة  وبغداد ودمشق إلى بيروت إطاعة  

(  م 1899اني سنة الثّ  الثين من كانون للهجرة )المصادف للواحد والثّ  1316اسع عشر من شهر رمضان سنة التّ  اليوم
 ستشهاد حضرة الباب في تبريز.ا من ّية قمر  أي بعد خمسين سنة

 
 عبد البهاء، وسّلمت إلى يدي حضرة مقّدسةاألرض ال  ئة شواطنيمالثّ  بلغت فيها الوديعة اّلتي  نة السّ  وفي تلك 

ا ق  نطالافاتح أمريكا" "اني" والثّ  كولمبس"بطرس البهاء" و "باه فه بتلقيبه إيّ شرّ  اّلذي ركب هو والدكتور إبراهيم خير هللا
، وهناك وضع بيده الحجر اري أخير  شتُ اذي ختاره على جبل الكرمل والّ او  بهاء هللاباركه حضرة  اّلذي إلى الموقع

ستقبال جثمان ابوت المرمري الالتّ  صنع ناء تمّ ثاأل وفي هذه.  بدأ تشييده بعد بضعة أشهر اّلذي للبناء األساسيّ 
ين في رانجون، البهائيّ ة صدرت عن محبّ ّية ، وهو هدبد البهاءععلى توصية حضرة  حضرة الباب، وكان ذلك بناء  

 رسلت بالباخرة إلى حيفا.وأُ 
 

عشر  عبد البهاءكانت تزعج حضرة  اّلتي وال حاجة بنا إلى إطالة الوقوف عند المشاكل والهواجس المتشابكة 
.   عهد به إليه والده اّلذي  اريخيّ التّ  العملستطاع فيها أن ينتهي من ا اّلتي افرةاعة الظّ السّ  إلى أن حانت اسنوات تقريب  
 مّرة، وهما يبذالن الجهود المستعبد البهاءبنه حضرة اثم  بهاء هللاجابهت حضرة  اّلتي خاطر واألهوالمفما كانت ال
ء رة أثنامة ألخطار جسام أخذت تجابه مركز الميثاق نفسه في فترة متأخّ اّل مقدّ إفات خالل نصف قرن، الرّ لحماية تلك 

 هائي من الحبس. النّ   ساعة خالصهحّتى ت تجابهه في الواقع ستقبالها وظلّ ال تشييده المقام المعدّ 
 

كان عليه في هذه الفترة العصيبة من عهده أن يواجهها ويتغّلب عليها قبل أن   اّلتي ةومن بين العقبات األساسيّ  
 حدى زياراته لجبل الكرمل هي إنهاء المفاوضاتإفي  بهاء هللاأفضى له بمعالمها حضرة   اّلتي ةالخطّ كّل  ذينفّ 
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دهائه فرفض  من  اف  فقد كان متخوّ .  هللا لبناء المقام األعلى اءهاشار إليها حضرة ب اّلتي  المديدة مع صاحب البقعة 
أّول   طلب اّلذي من الباهظالثّ  ة طويلة أن يبيعها وذلك بتأثير ناقض العهد، ومنها أن يصل إلى شيء معقول منمدّ 

عملّية البناء، ومنها أن يجيب على منه ل ي إلى تلك البقعة وهو طريق كان ال بدّ يؤدّ  اه طريق  األمر مقابل شقّ 
عبد  وكان على حضرة .  طفق يعترض بها رجال الحكومة من رفيعهم إلى وضيعهم اّلتيّية نهائعتراضات الالّ اال

نتج عن   اّلذي  روح المعادة، ومنها أن يدّبر الموقف الخطرالشّ رة و أكيدات المتكرّ ريعة بالتّ السّ  د شكوكهمأن يبدّ  البهاء
 عقيداتعطيالت والتّ التّ  بطبيعة ذلك البناء والغاية منه، ومنها هيبة فيما يختّص الرّ علي وخلطائه  محّمدهامات ميرزا تّ ا

نه من  من عدم تمكّ ويل، وما نشأ عن ذلك الطّ  ذلك الغياب القسريّ  اعن حيف عبد البهاءبها غياب حضرة سبّ  اّلتي
 به.  أبد اّلذي خمالّض   اإلشراف بشخصه على العمل

 
ريق بدموع ال الطّ  حجر في تلك حجر في ذلك البناء وكلّ كّل  "**رفعت حابه وهو يقول: صما سمعه أ اوكثير   

لم  حّتى ي "**ذات ليلة غرقت في مخاوف ه قال: وروى شاهد عيان أنّ .  له ووضعته في مكانه" ية لها وجهد ال حدّ انه
طمئنان على  كينة واالالسّ  ة الباب كان بحوزتي فأنزلت تالوتهر دعاء لحض اوتكرار   اأن أتلو مرار   يعد لي من عون إالّ 

 عتذر ورجاني أن أشتريها".ا الي أقبل علّي صاحب البقعة و التّ  وفي صباح اليوم.  قلبي
 

 األمريكي البهائيّ نعقد فيه المؤتمر ا اّلذي الوقتلطان، وفي السّ  خصمه شفيها عر  ثلّ  اّلتي نةالسّ  في اوأخير   
 نتهاء  اته من مهمّ  عبد البهاءنتهى حضرة ادائمة لتشييد مشرق األذكار، ّية في شيكاغو لتشكيل هيئة مركز األّول 

  للهجرة )سنة  1327امن والعشرين من صفر سنة الثّ  وفي.  اخل والخارجالدّ  من مّرةتسرغم مكائد األعداء الم اناجح  
 ابوت المرمريّ التّ  بنقل عبد البهاءحتفل به بعد خالصه من الحبس، فأمر حضرة ال نيروز ( المصادف ألوّ م1909

  مقّدسة الحاوي لرفات حضرة الباب ال ابوت الخشبيّ التّ  له، وفي المساء وضع فيه بيديه بجهد فائق إلى القبو المعدّ 
 ذلك في ضوء قنديل   ورفات رفيقه، ولقد تمّ 
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 حتفال جليل محّرك للمشاعر والوجدان. ارق والغرب في  الشّ  أحّباءى مشهد من واحد وعل 
 

ها األخير في صدر  هيد مقرّ الشّ  يرازي الشّ  شيء وأودعت بعد أمد طويل رفات المظهر اإللهيّ كّل  نتهىاا فلمّ  
ابوت وكان ما زال التّ  نعليه، ونزع عباءته وركع بين يدي ععمامته، وخل عبد البهاءس خلع حضرة جبل هللا المقدّ 

،  ابوت الخشبيّ التّ  ستراح بجبينه على حافةابالبشر، ثم  قسارير وجهه تتألّ أي يتماوج حول رأسه و ، وشعره الفّض امفتوح  
ولم يستطع أن ينام ليلته تلك، فقد جرفته األحاسيس وعصفت .  أبكى من كان حوله بكى بكاء   ثمّ  الي  اع اوشهق شهيق  
 به المشاعر. 

 
  "*إّنما البشارة الكبرى هي أنّ  : ال  صر المجيد قائالنّ  إلى أتباعه بشرى ذلك  فّ ز حد ألواحه يأفي  ولقد كتب 

يروز بتمام النّ  بفضل الجمال األبهى في يوم ستقرّ اس روحي له الفداء قد ر المقدّ ر المنوّ هيكل حضرة األعلى المطهّ 
ينتقل من   س بعد أن ظلّ ندوق المقدّ الّص  األعلى في حتفال وكمال اإلجالل والجمال على جبل الكرمل في المقام اال

من ّية ن تصل برقأ دف الّص  ومن عجيب.  غضاء..بط األعداء والخوف من أهل اللتسلّ  عام اين ستّ  إلى مكانٍ  مكانٍ 
وا موقع نوعيّ .  وبعثوه إلى شيكاغو.. ال  مدينة وكيكّل  نتخبوا عناأمريكا  أحّباء يروز نفسه تفيد بأنّ النّ  شيكاغو في يوم

 بنيانه".ّية مشرق األذكار وكيف
 

س  ا إلى جبل الكرمل، ودفنها في ذلك الجبل المقدّ بي إيليّ النّ  مجيئه هو عودة اّلذي بتحويل رفات حضرة الباب 
 افي مغرب حياته تصوير   بهاء هللارها حضرة صوّ  اّلتي ةتلك الخطّ  ات أخير  فذّ بي نفسه، نُ النّ  غير بعيد عن كهف ذلك

.   جاح الخالدالنّ  نوات العاصفة األولى من عهد مركز الميثاق بتاجالسّ  بذلت في اّلتي جت الجهود المضنيةوتتوّ  ،امجيد  
ترابه  بأنّ  عبد البهاءأّكد حضرة .  لهّيةاإل قّوةل، مركز لإلشراق والمان األوّ الزّ  س منهتقدّ  اّلذي قيم بذلك على الجبل فأُ 

 البهائيّ  الّظهور موّسسآخر سوى حرم  وعرضه لحرمٍ  البهائيّ ي طول العالم ألهمه وهو مركز ال يخضع في قداسته ف
 .  نفسه
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األعلى" في   رجال المإل  ليا ومحطّ عُ  مقّدسةرة "بقعة مطهّ  شديدٍ  وبأسٍ  جهيدٍ  أجل لقد قام اآلن مقام حضرة الباب بجهدٍ 
رق  الشّ  غرب وتالل الجليل منلا من ايّ به كهف إيل مهيب يربض على قلب الكرمل "كرم هللا" يحفّ  طمتين بسي بناءٍ 

وقبلته،   البهائيّ وضة المباركة قلب العالم الرّ في قبالته وعن ورائها ّية الفض عّكاءوسهل شارون من خلفه ومدينة 
جتمعوا عند سفح ذلك  ا" و بّ الرّ  يء"لمج انتظار  ان هجروا أوطانهم اّلذي (1)ويشرف على مستعمرة فرسان الهيكل األلمان

ه  وقد أظهرت الحوادث أنّ .  م( 1863رسالته في بغداد )سنة  بهاء هللاأعلن فيها حضرة  اّلتي نةالسّ  في نفسالجبل 
أوجبت  اّلتي اميةالسّ  د يناسب الغايةجهرة والمالشّ  من بقسط منالزّ  ر لهذا الحرم أن يفوز على مرّ كان من المقدّ 

شراء أوقاف شاسعة فيما يجاوره، ومجاورته لرمس حرم حضرة تشييده، وذلك بتوسيع البنيان نفسه وبتجميل ما حوله، و 
امية السّ  ابتهالثّ  بته بها تلك الغايةح اّلتي ات الكامنةهذا الحرم عن إظهار اإلمكانيّ  ولن يكفّ .  بنتهابنه و او  بهاء هللا

ولسوف تزدهر ّية، العالم ةالبهائيّ للجامعة  العالميّ  ات المركز اإلداريّ ّسسؤ منفسها عندما تتأّسس في األعوام القادمة 
ينكشف بهاؤها الكامل أمام أعين  حّتى وبغضاء  راد مهما أبدى أعداء المستقبل من حقدٍ طّ اب ةالبهائيّ ة موّسسهذه ال

 .الجنس البشريّ 
 

نزلي بما أقبل إليك وجه هللا مالك ملكوت ا"يا كرمل!  س بقوله: ذلك الجبل المقدّ  بهاء هللاولقد خاطب حضرة  
طاف في  طوبى لعبدٍ .  ناتهعرشه ومطلع آياته ومشرق بيّ  طوبى لك بما جعلك هللا في هذا اليوم مقرّ .  ء..األسما

ري "يا كرمل بشّ  نفسه قوله: الّلوح  وكذلك أنزل في.  حولك وذكر ظهورك وبروزك وما فزت به من فضل هللا ربك"
 اف  اك أن تكوني متوقّ إيّ .  أشرقت األرض ومن عليها ساطع به غلب العالم وبنورٍ  قولي أتى المكنون بسلطانٍ  صهيون! 
بين والمخلصين  كانت مطاف المقرّ  اّلتي هللا كعبةماء و السّ  لت مننزّ  اّلتي طوفي مدينة هللا أسرعي ثمّ .  في مقامك

 والمالئكة العالين". 

 

(1 ) Colony of German Templars 
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 اسع عشرالتّ  الفصل
 

 ا وأمريكاّّ في أوروب عبد البهاءرحالت حضرة 
 

 سيظلّ  اّلذي ، هذا الفتح البارزفي نصف الكرة الغربيّ  البهائيّ ين الدّ  تأسيس الفة أنّ السّ  تفحاالّص  الحظنا في 
شتراك استدعى اتائج البعيدة األثر، ما النّ  الهائلة وأنتج من قّوة، قد أطلق من العبد البهاءبعهد حضرة  اإلى األبد مقترن  

في الغرب ومضوا  بهاء هللابدأها حوارّيو حضرة  اّلتيّية اريخالتّ  اتفي تلك الفعاليّ  اناشط   اشتراك  امركز الميثاق بنفسه 
 افعة. الدّ  الميثاق  قّوةفي تنفيذها بحرارة وإقدام مستفيضين من 

 
 عبد البهاءلت حضرة عطّ  اّلتي اقضين وعماهم، و النّ  أحدثها ضالل  اّلتي على األزمة لهّيةقضت العناية اإل 

مت أغالله، كما نزل  نزاحت بذلك عقبة كأداء من طريقه، وحطّ اف.  أهدافه عن تحقيق امحزن   ال  دة تعطيسنوات عّ 
أعداء   لدّ أ هغرّ  اّلذي هالحميد عدوّ  لطان عبد السّ  ار فأخذ األغالل من عنقه ووضعها في عنقغضب هللا المنتقم الجبّ 

عهد بها إليه والده   تيالّ  مهّمةوهي ال مقّدسةه فرغ من نقل رفات حضرة الباب الهذا إلى أنّ .  عبد البهاءحضرة 
حتفال في  اووضعها بإجالل و .  مقّدسةإلى األرض الّية ها في طهران القصئاحل، فنقلت بصعوبة شديدة من مخبالرّ 

 قلب جبل الكرمل. 
 

غوط طيلة حياة  دائد والّض الشّ  قد تدهورت في ذلك الحين لعظم ما قاسى من  عبد البهاءة حضرة كانت صحّ  
ه ما  أنّ  بعين، إالّ السّ  وكان آنذاك على أبواب.  ة أمراضتسبّبت له في عدّ  اّلتيى و فن والمنجالسّ  محزنة معظمها في

ر من المخاوف الخطيرة ائم، ويتحرّ الدّ  ر من أسر أربعين سنة، ويضع رفات حضرة الباب في المرقد األمينكاد يتحرّ 
 الغالية  مهّمةصلة بإنجاز هذه الالمتّ 
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في مغرب حياته للقيام بخدمة مجيدة ال شبيه   قّوةس ما بقي لديه من ة وعزم ليكرّ نهض في شجاعة سامية وثقحّتى 
 ل.األوّ  البهائيّ لمجدها في تاريخ القرن 

 
 يتهارنا أهمّ نا لو قدّ ا وأمريكا بعد ذلك، والواقع أنّ بّ إلى أورو  ثمّ  ال  ولقد دامت رحالته ثالث سنوات إلى مصر أوّ  

 مّرة ل فألوّ .  في مجرى تاريخ القرن ّية ل على أعظم جانب من األهمّ ها تشير إلى تحوّ قدرها لوجدنا أنّ  حقّ ّية اريخالتّ 
قّيدت  اّلتي م األغاللين األعلى أن يحطّ الدّ  ستطاع مركزاين سنة، وستّ  منذ تأسيس األمر المبارك وبعد مرور ستٍّ 

من  دابير القاسية كانت تحدّ التّ  غم من أنّ الرّ وب.  امرهق   اتقييد   بهاء هللاحضرة األمر المبارك طوال عهدي الباب و ّية حرّ 
 تمّتعيفي العمل مضى ّية قائده المختار قد حصل اآلن على حرّ  أنّ  احقة من أتباعه في موطنه، إالّ السّ ّية نشاط األغلب

ئات لم تحرم منها هيّية ، وهي حرّ م1918 – 1914ستثنينا فترة وجيزة في غضون حرب ابها إلى آخر حياته، هذا إذا 
 . األمر المبارك في مركزه العالمي بعد ذلك قطّ 

 
اريخ التّ  رق والغرب وأعجبوا به، وهو أمر يطبعالشّ  شاط أمر عجب له أتباعه فيالنّ  نطالق مثل هذا ا نعم إنّ  

ان وال ينبغي أن يغيب عن األذه.  في مصير األمر المبارك اخطير   اعّد تغيير  المقبل بطابعه الخالد، لذلك فهو أمر يُ 
تماع عام  اجيقف في حياته أمام لم ، وهو اوغادره شيخ   ا جن، كما صّرح بذلك، يافع  السّ  دخل  عبد البهاءحضرة  أنّ 

 يعرف عادات الغرب ولغة الغرب، ومعحّتى ّية يستمع إليه، ولم يدرس في مدرسة كما أنه لم يختلط باألوساط الغرب
زة ة الحقائق المميّ ماليّ الشّ  هات مدن أمريكاوفي أمّ  مهّمةال أوروّباصم ة في عواذلك قام ال ليعلن من المنبر والمنّص كّل 

  لة الّص  نلمن سبق والده من مظاهر أمر هللا، ويبيّ  لهّيةاألصول اإل اح أيض  ه فحسب، بل ليوّض دالمودعة في دين وال
 ين. الدّ  تربطهم بذلك اّلتي

 
ضت حياته للخطر،  فته قواه، ومهما عرّ ة المضنية مهما كلّ حلالرّ له على أن يقوم بهذه  ال رادّ  اوقد عزم عزم  أّما  

 فقط أبحر إلى مصر بهدوء وبال 
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الحميد ودفن رفات   لطان عبد السّ  تلت سقوط اّلتي نةالسّ  وهي  م 1910أيلول سنة  أّيامسابق إنذار في عصر يوم من 
  ه وجد أن حالته أنّ  إالّ  أوروّبا ا قاصد  هر، ومنها أبحر الشّ  حضرة الباب على جبل الكرمل، وأقام في بور سعيد قرابة 

  وزار بعد ذلك ّية ملة من ضواحي اإلسكندر الرّ فأقام ب.  وأّجل رحلتهّية فعاد إلى اإلسكندر .  تقتضي عودتهّية حّ الّص 
الية أبحر مع أربعة أشخاص على ظهر الباخرة كورسيكا إلى مارسيليا،  التّ  نةالسّ  آب من 11يتون والقاهرة، وفي الزّ 

  وبعد زيارة دامت قرابة .  م1911أيلول سنة  4بان إلى لندن فبلغها في -لي-ستراحة قصيرة في ثونون ام من بعد وتقدّ 
ملة  الرّ فأقام ب.  م1911سنة األّول  عاد إلى مصر في كانون  هر ذهب إلى باريس حيث قضى تسعة أسابيع، ثمّ الشّ 
 امبحر   م1912آذار سنة  25في  (1)غرب على الباخرة سدريكانية إلى الالثّ  تاء، وقام برحلتهالشّ  أخرى حيث قضى مّرة

نتقل اوفي أمريكا قام برحلة طويلة دامت ثمانية أشهر .  نيسان 11إلى نيويورك مباشرة عن طريق نابولي فبلغها في 
 شستر و اطئ وزار خاللها واشنطن وشيكاغو وكليفالند وبتسبرغ ومونت كلير وبوسطن ور الشّ  إلى  ئاطالشّ  فيها من

  ء ون ودبلين وعكااوجرسي سيتي وكمبردج ومدفورد وموريس تّية د الغربو نجلو إد وملفورد وفيالدلفيا و و وبروكلين وفانو 
ماها ولنكولن ودنفر وينابيع جلنوود وسولت ليك و ابوليس وسانت بول وأينينتريال ومالدن وبفالو وكينوشا ومالخضراء وم

في  اوبركلي وباسادينا ولوس أنجلس وسكرامنتو وسنسناتي وبلتيمور وأخير   ولتّ آ و كالند وبالوأنسيسكو و اسيتي وسان فر 
م بالقطار إلى هناك تقدّ  ا نزل إلى البرّ من نيويورك إلى ليفربول، ولمّ  (2)لتكسأبحر على ظهر الباخرة األّول  كانون  5

اني سنة الثّ  كانون  21باريس في  وسافر إلى.  عاد إلى لندن وبريستول ومن ثمّ  ادنبر إكسفورد و أوبعد ذلك زار .  لندن
  أّيام ينا بعد تسعة ينيسان إلى بودابست، وزار ف 9م في ارت ومن هناك تقدّ شتوتغآذار سافر إلى  30وفي  م1913
 أيار حيث أّول   عاد إلى باريس في نيسان ثمّ  25ارت في غإلى شتوت ورجع

 

(1 ) Cedric 

(2 ) S.S Celtic 
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تجهت من مرسيليا إلى مصر،  ا اّلتي (1)هيماالياهر الباخرة ظالي على التّ  حزيران وأبحر في اليوم 12مكث إلى 
ملة إقامة طويلة ثم عاد  الرّ قير زيارات قصيرة وأقام في  وأباّية فزار اإلسماعيل.  أخرى  أّيامفبلغت بور سعيد بعد أربعة 

 .م1913سنة األّول  كانون  5 فيّية اريخالتّ  من سفراته امنتهي   اإلى حيف
 

من مختلف  الّناس لتير كبيرة فاقت األلف نفس في بعض األحيان ومثّ فرات وأمام جماهالسّ  وفي تلك  
ّية  المبادئ األساس قّوةفي عهده ببساطة مشرقة وإقناع و  مّرةل ألوّ  عبد البهاءشرح حضرة بقات، األجناس واألديان والطّ 

  ب األقدس صلب أحدث ظهور إلهيّ ازلة في الكتاالنّ   ريعة واألحكامالشّ  ف معتؤلّ  اّلتي زة لدين والده، وهي المبادئالمميّ 
  أي العام وإلى الجماهير على الرّ أعلنه لقادة  اّلذي ظام اإللهيّ للنّ ّية وكان من أبرز العناصر الجوهر .  للجنس البشريّ 

الجنس   قاليد، ووحدةد بالخرافات وال بالتّ دون تقيّ  ال  مستق اي  ي عن الحقيقة تحرّ حرّ التّ ّية، بليغالتّ  واء في أثناء سفراتهالسّ 
ب عّص التّ  لوانأكّل  ؤ منبرّ والتّ  ،ين وأساس معتقداته والوحدة الكامنة وراء جميع األديانالدّ  قطب مبادئ البشريّ 

جل والمرأة فهما الرّ ين والعلم، والمساواة بين الدّ  يجب أن يسود بين اّلذي ئامو ، والوالقوميّ  بقيّ والطّ  الّدينيّ و  سيّ الجن
ّية،  إضافّية فاق على لغة عالمتّ ، واالعليم اإلجباريّ التّ  ، ووجوبا طائر الجنس البشريّ ذان يعلو بهماللّ الجناحان 

ي يقوم ذبالعمل الّ  موّ زاع بين األمم، والسّ النّ  لفّض ّية والقضاء على الغنى الفاحش والفقر المدقع، وتأسيس محكمة عالم
ناء ، والثّ المبدأ المسيطر على المجتمع اإلنسانيّ  هبه صاحبه بروح الخدمة إلى منزلة العبادة، وتمجيد العدل على أنّ 

ز عرض  وقد عزّ  ّية. هدف للبشر  ىسمأائم العام كالدّ  المالسّ  عوب واألمم، وإقرارالشّ كّل  ين كحصن لحمايةالدّ  على
  لم ينجح  إن أوروّباندالع نار داهمة تلتهم ارة ب"روح العصر" بتحذيرات جسيمة مكرّ بوصفها  اّلتيّية هذه الحقائق الحيو 

ة، ونّبه على  سوف تحدث في تلك القارّ  اّلتي ةرات الجوهريّ طوّ في تالفيها، كما تنّبأ أثناء سفراته بالتّ ّيون ياسالسّ 
 نحالل اال

 

(1 ) S.S Himalaya 



 330 

،  أوروّباضطهاد اليهود في اا، وتنّبأ بسوف تداهم تركيّ  اّلتي وأشار إلى القالقلّية، ياسالسّ  قّوةأن يسري في ال ذي ال بدّ الّ 
ع فيصبح العالم  سوف ترتف الم العالميّ السّ  سوف يخفق وخيمة حاد الجنس البشريّ تّ ام لَ "*عَ  بأنّ  اقاطع   اأكيد  د توأكّ 

 آخر".  اعالم  
 

  اّلذي  ات للواجبالذّ  واإلقدام واإلخالص وتكريسّية من الحيو  عبد البهاءحالت أظهر حضرة الرّ وفي أثناء هذه  
أجل فلقد  .  عن قربّية متازوا بمشاهدة أعماله اليومان اّلذي لدى أولئكفرضه على نفسه ما أثار اإلعجاب والعجب 

مثل أعلى بهائي، ثالثة أعوام مزدحمة ينفخ  موذج لكلّ والنّ  بهائّيةفضيلة  ، وهو المظهر لكلّ عبد البهاءقضى حضرة 
ية والمخزونة في تنزيل والده  افالشّ  لهّيةح بالحقائق اإلالحرب، ويصرّ  ودخل في ظلّ ّية ور لعالم غرق في المادّ الّص  في

 تاق مرافقوه إلى رؤيتها، غير مهتمّ  اّلتيائحين عادة و السّ  نتباهاتجذب  اّلتي بة والمالهيغير مكترث للمناظر الخالّ 
ّية  على رفض أ ابعد يوم مصر   ايل يوم  اللّ رة من ته من الفجر إلى ساعة متأخّ ة من قوّ ذرّ كّل  ال  اذته، ببراحته أو صحّ 

في دفاعه   ال يقبل المساومة ا، راسخ  سفي رعايته للمريض والمحزون والبائ اق بنفقات رحالته، ثابت  تتعلّ ة أو تقدمّية هد
ها عليه  يشنّ  اّلتي للهجمات اكالمطر في سخائه للفقير، محتقر   ابقات المحرومة، مبارك  عن األجناس المظلومة والطّ 

ة  في صراحته حين يبّين لليهود من المنبر والمنّص  اهواء، عجيب  اهرين من رجال وأصحاب األالسّ  بينأقطاب المتعّص 
 يقيم يوّضح في الكنائس المسيحّية والمعابد اليهودّية أصل اإلسالم اإللهّي، وحين د المسيح، وحين يّ السّ  ةنبوّ صّحة 

في بيانه حين يمّجد  اناصع   اين، جلي  الدّ  وضرورة اإللهيّ  الّظهوردرّيين على صدق أ -والملحدين والالّ  ّيينليل للمادّ الدّ 
ق لذوي  ة أن يتملّ ات عدّ ا في رفضه مرّ حل المتباينة، بات  األحوال وفي معابد الملل المختلفة والنّ كّل  في بهاء هللاحضرة 

ّية  طر ته ورأفته الفال قرين له في محبّ  ا، فائق  اوليس آخر   اوأخير  .  حدةروة في إنجلترا أو في الواليات المتّ األلقاب والثّ 
أو   ا خاص   من لقيه لقاء   فيع والوضيع، لكلّ والفقير، للرّ  للمؤمن وغير المؤمن، للغنيّ  ،ة للحبيب والغريباألصيلة الحارّ 

 سواء أكان ذلك على   اعابر   لقاء  
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م في  أ م م في الوالئحتفاالت أهات أم في االة والمتنزّ رقات أم في الميادين العامّ الطّ  فينة أم أثناء سيرة فيالسّ  ظهر
 فين.ات أتباعه أم في مجامع المثقّ اجتماعالقصور أم في  ي ف األكواخ أم

 
يخ والتقى بالشّ  (1)، وعّرف لّلورد كتشنرمّرةاني غير الثّ  وفي أثناء زيارته لمصر لقي الخديوي عباس حلمي باشا 

، ّيينوالباشوات، وأقطاب اإليرانصل بكثير من العلماء تّ امام الخديوي، و إرشيد  محّمديخ بخيت المفتي وبالشّ  محّمد
 وغيرهم من أقطاب الهيئاتّية سكندر حف في القاهرة واإلالّص  هاتري أمّ ، ومحرّ ركيّ التّ  وعدد من أعضاء البرلمان

 ليها.هيرة وممثّ الشّ ّية نيو والدّ ّية ينالدّ 
 

كّل  هايؤمّ ّية كعبة حقيق (2) فه في حدائق كادوجانضع تحت تصرّ وُ  اّلذي وأثناء إقامته في إنجلترا كان المنزل 
ولقد شهدت  .  ل ساحة لجهوده في الغربختار مدينتهم العظيمة كأوّ ا اّلذي عّكاءوأنواعهم ليزوروا سجين  الّناس ألوان

آذاننا لتمتلئ بوقع أقدامهم،  اج! إنّ يوف والحجّ ائرين والّض الزّ  مضيفته المخلصة أثناء إقامته في لندن فقالت: "آه لهؤالء
، ار مستمرّ يوم، تيّ كّل  يوم، وطوالكّل  ق فيبالد العالم، يتدفّ كّل  ، وهم مقبلين منّيامرنا تلك األن تذكّ إذا ما نح
فون وأنجليكان وكاثوليك نجيم ورجال أعمال ومتصوّ تّ حر والون بالسّ صل! وزراء وسفراء ومستشرقون ومهتمّ ومشهد متّ 

اء وأطبّ  (5)ون مسيحيّ وهندوس وعلماء  (4)ون وثيوصوفيّ  (3)ةنجليكانيّ األة عن الكنيسة المنشقّ ّية وأتباع المذاهب البروتستانت
، وآخرون من العاملين لصالح  (6)وجنود جيش الخالص ّيون،ياسالسّ  وأقبل كذلك ّيون،دشتاوزر ّيون ومسلمون وبوذ
 اطون وكرائمفاء والخيّ الشّ ّية ذين لهم خاصعراء والّ اب والشّ والكتّ ّيون نتخاب والصحفاال بات بحقّ ، والمطالِ الجنس البشريّ 

 جار  لون والتّ اع والفقراء المتعطّ نّ انون والّص دات والفنّ يّ السّ 

 

(1 ) Lord Kitchener 

(2 ) Cadogan Gardens 

(3 ) Anglicans 

(4 ) Theosophists 

(5 ) Christian Scientists 

(6 ) Salvation Army Soldiers 
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ى البركة والعطف من  ستثناء يتلقّ اواحد منهم بال كّل  وكان اأقبل هؤالء جميع  –واألثرياء، ورجال المرسح والموسيقى 
 كان يهب روحه لصالح اآلخرين. اّلذي ّّ ذلك المنادي اإللهي

 
من المستمعين في ظروف لها مغزاها، فقد وقف   ما وقف أمام حشد غربيّ أّول  عبد البهاءوقف حضرة  ولقد 

.  (1)اد منبر سيتي تمبلو وخطب في جمهور غفير على أع  م1911في العاشر من أيلول سنة  مسيحيّ  ةفي بيت عباد
كة للمشاعر وفي صوت  بعبارات بسيطة محرّ هللا ّية أعلن للجمهور وحدان (2)ج كامبل اعي نيافة ر.الرّ مه فبعد أن قدّ 

بقات قد  األجناس واألديان والطّ  حاد أبناء البشر وكلّ تّ اساعة  ه على أنّ ونبّ ّية د وحدة األديان األساسنابض بالحياة، وأكّ 
يسة ، أمام حشد كن(3)ل ولبرفورسابع عشر من أيلول، تلبية لطلب األرشديكون المبجّ السّ  أخرى في مّرةخطب  ت، ثمّ دقّ 

بهاء ها حضرة يؤّكدم عن عظمة هللا الفائقة كما ختار أن يتكلّ ابعد صالة المغرب و  (4)وست منستر بهوتي يوحنا الالّ 
األسقف فوضه لضيفة   وكتب من شهد هذه المناسبة فقال: "أمر األرشديكون بكرسيّ .  حها في كتاب اإليقانويوّض  هللا

قتدوا  ا ، و اعميق   ار الجمع تأثير  فتأثّ .  بنفسه عبد البهاءخطاب حضرة  لمحراب، ووقف بجانبه وقرأ ترجمةات ا جعلى در 
 علو ويهبط فييراعين، وصوته العجيب الذّ  وقف مبسوط اّلذي وا بركة خادم هللابما فعل األرشديكون فركعوا ليتلقّ 

 ".قّوةكون وهو يتلو مناجاته بالسّ 
 

ّية يوصوفالثّ  ةيّ وخطب في الجمع (5)في مانشن هوساإلفطار  عبد البهاءوبدعوة من عمدة لندن تناول حضرة  
 في لندن، كما  (6) عقدته هيئة األفكار العليا اجتماعكما خطب في .  ئيس الخاصالرّ لرجاء  ها تلبية  في مقرّ 

 

(1 ) City Temple 

(2 ) Reverend R. J. Campbell 

(3 ) Venerable Archdeacon Wilberforce 

(4 ) St. John The Divine at Westminister 

(5 ) Mansion House 

(6 ) Higher Thought Center 
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تلبية لدعوة الجالية   (2)نجكِ إلى أن يلقي محاضرة تحت رعايتها، وزار مسجد وُ  (1)امو سوماجر بّية دعاه وفد من جمع
  بالء والوزراء والنّ  ّيينب به األمراء اإليرانفي بريطانيا العظمى وألقى فيه خطبته عن وحدة العالم ورحّ ّية سالماإل
في أكسفورد،   (3)ينايتش . ك كتور ت. الدّ  عند استضافوه، وأقام ضيف  افي لندن و ّية اإليرانّية ابقون وأعضاء المفوضالسّ 

مانشستر بتلك المدينة وأشرف  ّية جتمع له في كلاف ثقافة عالية ، مثقّ "اعظيم   تمام اه ا  وخطب في "جمع غفير مهتمّ 
من  ّية رقالشّ  احيةالّض  في (5)ةمن منبر الكنيسة الجماعيّ  ام أيض  ، كما تكلّ (4)كتور إيستلين كاربنترالدّ  جتماععلى اال

 جتمع فيهاا اّلتي سترمن وقاعة وست (6)جتمعت له في قاعة كاكستون الندن تلبية لطلب راعيها وخطب في جماعات 
وهي   (8)ف"منستر رواية "القلب المتلهّ  ، وشاهد في بيت الكنيسة بوست(7)ركلييير توماس بسّ التحت إشراف  الّناس

د يّ السّ  ائع لحياةالرّ ك مشاعره وصفها رواية مرسحّية يشهدها، ولقد حرّ أّول  نة وكانتالسّ  رواية من روايات عيد رأس
 (10)كيستو في ميدان تاف (9) ةالخيريّ  ز دواردإة باسمور موّسسوفي قاعة .  شرف به على البكاءأ االمسيح وآالمه تحريك  

ل ايكبقات والمشارب، ويشرف عليهم األستاذ مالطّ  ين من مختلفتّ خطب في جمهور يبلغ عدده األربعمائة والسّ 
وهي على   (13)في بايفليت (12) فانرزفي عطلة في  نَّ ة كُ موّسسساء العامالت في تلك الالنّ  من ا ، وزار عدد  (11)سادلر

 ، امن لندن تقريب   ال  بعد عشرين مي

 

(1 ) Bramo-Somaj Society 

(2 ) Woking 

(3 ) Dr. T. K. Cheyne 

(4 ) Dr. Estlin Carpernter 

(5 ) Congregational Church 

(6 ) Caxton Hall 

(7 ) Thomas Berkeley 

(8 ) Eager Heart 
(9 ) Passmore Edwards Settlement 

(10 ) Tavistock Place 

(11 ) Prof. Michael Sadler 

(12 ) Vanners 

(13 ) Byfleet 
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  لرؤيته، وكان من بينه رجال  ايص  جتمع خّص الون كّل  بخليط من مّرةأخرى، والتقى في هذه ال مّرةوزار هذا المكان 
شهير وعميد  سياسيّ  بتعضو من أعضاء البرلمان وطبيب وكاة للبنين، و ة ملل وناظر مدرسة خاّص ين من عدّ الدّ 

يصف تلك المناسبة   ال زيارته إلنجلتر من قضاة لندن، وكتب مسجّ  الجامعة وعّدة صحافّيين وشاعر معروف وقاضٍ 
وال(  الزّ  مس عندالشّ  افذة )في شعاعالنّ  وهو جالس في الغرفة أمام ال  طوي عبد البهاءحضرة  الّناس "سوف يذكر فقال: 

عادة رغم  السّ  بي في حالة من بالّص  ا نصف شلن لمساعدة والدته المريضة، وإذكان قد أتاه لكي يطلب  اومحتضن صبي  
ئحة األولى  والالّ ّية شتراكربية واالالتّ  ساء يبحثون عن أمور جال والنّ الرّ اط بجمع من حرثاثة ثيابه وبؤس حاله، وم

 ".شريّ يدخله الجنس الب اّلذي سلكي بالعصر الجديداصات والبرق الالّ وعالقة الغوّ (1)لإلصالح
 

ل ولبرفوس األرشديكون المبجّ  اتلندو وسك اقضاها في إنجلتر  اّلتي الخالدة ّيامن زاروه أثناء تلك األاّلذي ومن بين 
يدي لّ ال ير رتشارد و سّ الو  (4)، ولورد المنجتون (3)ونيافة رولند كوربت (2)مزالييندا و و كامبل، ونيافة ر  .ج. يافة رنو 

زاره  اّلذي المرحوم (6)ير أمير علي مهراجا جالورسّ ال لطان و السّ  بن ظلاولة الدّ  جاللل سادلر و ايكير مسّ الو  (5)ستابلي
 (9)جادوأميرة كارا (8) ساراواك ، وراني(7)له، ومهراجا راجبوتانا استقبال تشريف  اودعاه لوليمة عشاء فخمة وأقام حفلة  اكثير  

  (11)يدي وايميسلّ ال و  (10)والبارونة بارنيكوف

 

(1 ) Reform Bill 

(2 ) Reverend Rhonddha Williams 

(3 ) Reverend Roland Corbet 

(4 ) Lord Lamington 

(5 ) Sir Richard and Lady Stapley 

(6 ) Mahraja of Jalawar 

(7 ) Mahraja of Rajputana 

(8 ) Ranee of Sarawak 

(9 ) Princess Karadja 

(10 ) Baroness Barnekov 

(11 ) Lady Weimyss 
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ك يواألستاذ باتر  (4)براون .  ج .إواألستاذ  (3)واآلنسة كانستانس مود (2)يدي أجنيو لّ الو  (1)دي جلنكومريلّ الوأختها، و 
 (8)ني بسانتآيدة والسّ  (7)د جراهام بولية، والسيد دايفمسيحيّ عوب الالشّ  محّرر رابطة (6) يد البرت داوسنوالسّ  (5)سيديج

ولقد كتبت المضيفة .  ةأحاديث طويلة حارّ  عبد البهاءن له مع حضرة كا اّلذي (10)يد ستيدوالسّ  (9)يدة بانكهرستوالسّ 
ة كثيرين جربة الفذّ التّ  "كان الملتمسون لهذه: ، فقالتا ن فازوا بلقائه لقاء خاص  اّلذي اه أولئكتلقّ  اّلذي نطباعتصف اال

ونستطيع أن .  المولى يدين بين عندما يمثلو  ة إالّ جربة فذّ التّ  درجة كانت هذهّية ولم يكن هؤالء يدركون أل.  اد  ج
.   رور الهادئهول واإلعجاب والسّ الذّ  ندرك ذلك عندما ننظر إلى عيونهم وهم خارجون من عنده فنجد فيها نظرة ملؤها

  ث بتلك الحالة منشبّ التّ  هم يريدون ، وكأنّ نيويّ الدّ  هم يترّددون في العودة إلى عالمهمأنّ  وفي بعض األحيان كنا نحّس 
كر  الذّ  الفةالسّ  اويةالرّ صت وقد لخّ .  ة"نيويّ الدّ  ؤون حتكاكهم بالشّ اباتوا يخشون أن يفقدوها نتيجة  اّلتيّية وحلرّ اشوة النّ 

ر  ولقد قدّ .  ختالفهم..اساء على النّ  جال وخواطرالرّ أذهان  يف ال  ثأثير العميق ماالتّ  يارة الخالدة فقالت: "بقيالزّ  تلك
ف وراءه كثيرين وكثيرين فقد خلّ .  ما أسفيّ أما تقدير، وأسفوا على رحيله يّ أي لندن ف  عبد البهاءاس إقامة حضرة نّ لا

فت قلوب الغرب حول هذا  الت نفتح للغرب كمااقلبه قد  ة، وألنّ ته أشعلت المحبّ محبّ  من األصدقاء، ذلك ألنّ  اجد  
قلوب جميع  ستمعيه وحدهم بل يهزّ قلوب م كان في كلماته شيء ال يهزّ .  رق الشّ  الهيكل الجليل العظيم القادم من 

 ة". ّّ ساء عامجال والنّ الرّ 

 

(1 ) Lady Glencomer 

(2 ) Lady Agnew 

(3 ) Miss Constance Maud 

(4 ) Prof. E. G. Browne 
(5 ) Prof. Patrick Geddes 

(6 ) Mr. Albert Dawson 

(7 ) Mr. David Graham Pole 

(8 ) Mrs. Annie Besant 

(9 ) Mrs. Pankhurst 

(10 ) Mr. Stead 
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  ستقبال ال تقلّ امتازت زياراته لها بحرارة ا، ولقد (1)يقع في شارع كاميون  اوفي باريس شغل بعض الوقت مسكن  
  المخلصة ّية ليز المضيفة اإلنج (2)يدي بلومفيلدلّ الستقبله بها أصدقاؤه وأتباعه في لندن، ولقد كتبت ا اّلتي روعة عن تلك 

ّية "كانت الحال أثناء زيارة باريس كما كانت أثناء زيارة لندن، فالحوادث اليوم تبعته إلى تلك المدينة فقالت:  اّلتي
فوا  التّ  ذينكعادته للّ  بهاء هللا صباح كان المولى يشرح أصول تعاليم حضرة كّل  وفي.  ة..وحيّ الرّ بغة تصطبغ بالّص 

رق ومن الغرب الشّ  جنس وعقيدة منكّل  كانوا من.  عين في لهفة وإجاللمين المتجمّ المتعلّ  مين وغيرحوله من المتعلّ 
والهندوس  ّيون ون والمصلحون االجتماعمسيحيّ ال ءوالعلماّيون وحانالرّ و ّيون والمادّ ّيون دار أوالالّ ّيون يوصوفالثّ  فيهم نبم

قاء، فأقبل  اللّ قاء يعقب اللّ أخرى: "كان  مّرةيرهم"، وقالت وكثيرون غّيون دشتار والزّ ّيون فة والمسلمون والبوذوالمتصوّ 
ف على أن يجد نواحي جديدة من  ة، كان بعضهم يتلهّ مسيحيّ وحة الالدّ  غصن من أغصان كّل  أكابر رجال الكنيسة من

 وبعضهم كان يسّد آذانه خشية أن يسمع ويفهم"..  الحقيقة..
 

لطان الوزير  السّ  ابقون ومن بينهم ظلّ السّ  بالء والوزراءوالنّ ّيون إليرانن فازوا بلقائه األمراء ااّلذي وكان من بين 
ابقون والفيكونت السّ  ابق، والباشوات واألتراك والوزراءالسّ  ركي في باريس، ورشيد باشا والي بيروتالتّ  فير، والسّ اإليرانيّ 

اجتماعات أهل اإلسبرانتو  في البهاءعبد ولقد خطب حضرة .  لدى البالط اإلسبانيّ  فير اليابانيّ السّ  (3) أرواكا
الواقعة في  ّية وفي قاعة اإلرسال (4)ةوحانيّ الرّ حادّية تّ الا والّثيوصوفّيين وطاّلب كّلّية الاّلهوت، وفي جماهير غفيرة في

مه ن كانوا على علم بتعالياّلذي كما فاز ،اعيالرّ تلبية لرجاء  الّناس فقير من أحياء المدينة خطب في جمهور من حيّ 
 ل لبعض عقائد دين والده ومبادئه.ستماع إلى عرضه المفّص العديدة وباال حّباءجتماعات األاور في  ضبالح

 

(1 ) Avenue de Camoens 

(2 ) Lady Bloomfield 

(3 ) Viscount Arawaka 

(4 ) L’Alliance Spitrualiste 
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بأعضاء   الّتصالنسى، وذلك لته أقام إقامة قصيرة ال يمكن أن تُ عتالل صحّ ا وعندما سافر إلى شتوتغارت رغم 
ه المخلصين فقد أغدق  أحّبائجتماعات ا يوره فعن حض ال  ، وفضاشخصي   ال  اّتصااء سين األعزّ جامعة األلمان المتحمّ 

في اجتماع كبير لجماعة اإلسبرانتو عقد  وخطب (1) المجتمعين في إسلنجن البهائيّ باب الشّ  فرادأعلى  خّيةالسّ  بركاته
في   (3)ايمبادمرجنتهوزار كذلك مدينة .  أوروّبارئيس جامعة اإلسبرانتو في  (2)في ناديهم تلبية لدعوة األستاذ كريستيل

االشّ  حيث أقام أحد محّبيه (4)فرتمبرج .   م(1915لزيارته وكان ذلك بعد عّدة سنوات ) اكرين الممتّنين نصب ا تذكاري ا تخليد 
تواضع المؤمنين األلمان ومحّبتهم وإخالصهم، فقد تلّقوا   عبد البهاءوكتب شاهد عيان فقال:  "لقد أثلج صدر حضرة 

 ائرينالزّ  وتدّفق سيل.  وأقبل األحّباء من بعيد ومن قريب ليروا المولى  ...في خضوع تامالمشّجعة  بركاته ونصائحه
 ."يستقبلهم بمحّبة ورّقة مألتهم بالّسرور والّسعادة عبد البهاءائم على فندق ماركوارت، وهناك كان حضرة الدّ 
 

وصوفّيين في هذه المدينة، كما أذن  يالثّ  قالئل خطب في مجمعا أّيام   عبد البهاءوفي فييّنا حيث أقام حضرة  
ة مّرات، وخطب في  عدّ ( 5)هير األستاذ أرمينيوس فامبري الشّ  لمدير الجامعة في بودابست أن يلقاه، ولقي المستشرق 

ركّية وضّباط الجيش، وعّدة من أعضاء  التّ  وممّثلو الجمعّيات( 6)ورانّيةالتّ  يوصوفّية، كما زاره رئيس الجمعّيةالثّ  الجمعّية
.   ال  حاف ال  استقبله في المدينة استقبا اّلذي (7)لبرلمان، ووفد من حزب تركّيا الفتاة يقوده األستاذ يوليوس جرمانوسا

 "أصبحت غرفته ]أي  قال:( 8)كتور روستم فامبري الدّ  وإليك ما كتبه

 

(1 ) Esslingen 

(2 ) Professor Christale 

3) ) Bad Mergentheim 

(4 ) Wurttemberg 

(5 ) Prof.  Arminius Vambery 

(6 ) Turanian 

(7 ) Prof.  Julius Germanus 

(8 ) Dr.  Rusztem Vambery 
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كمة معّلمها إلى دائرتها من جذبته صوفّية المشرق وح لكلّ ّية مّكة حقيق(1)في فندق دونابالوتا [عبد البهاءغرفة 
واألستاذ إجناتيوس  (3)واألسقف إسكندر جايسواين (2)بونييوكان من بين زائريه الكونت ألبرت أ.  حرّيةالسّ 

 يوصوفّية الهنغارّية".رّسام بودابست الّشهير ورئيس الجمعّية الثّ (5) ادلر ن. أ واألستاذ روبرت (4)جولدتسيهر
 

أن تشهد أعجب مظاهر الحيوّية الفّياضة الّزاخرة اّلتي أظهرها حضرة ّية مريكا الّشمالعلى أّنه كان مقّدر ا لقارة أ 
ولقد عّوضه الّتقدم الرائع اّلذي أنجزته جامعة أتباعه المنّظمة في الواليات المّتحدة .  في أثناء تلك األسفار عبد البهاء

 ة شعب هذه القارّ  امي اّلذي ينتظرإدراكه للمصير السّ  ل الجمهور األمريكي الملحوظ لرسالته، كما عّوضهوكندا،  وتقب  
فلقد  .  من مراحل أسفاره مهّمةالّتعويض عّما قضى من وقت مديد وبذل من جهد جهيد في هذه المرحلة الكّل 

وانتقلت به من شاطئ  األّول تضّمنت زيارته سفرة تزيد على الخمسة آالف ميل، ودامت من نيسان إلى كانون 
وبالعكس، وقيل فيها من الخطب واألحاديث ما لو جمعت لمألت ما ال يقّل عن   هاديشاطئ المحيط ال األطلسّي إلى 
بعيدة المدى اّلتي الرها تمام الّتبرير تلك الّنتائج فهي زيارة خليقة بأن تشير إلى أوج تلك الّرحالت تبرّ .  ثالثة مجّلدات

ستثبت لكم هذه الّرحلة  :  "**ل لقائه لهم في نيويوركفي أوّ  ولقد قال ألتباعه المجتمعين.  علم أّن جهوده ستنتجها
هذه األشياء تالشت عند فكرة لقائكم كّل  لقد اعترضني كثير من المشّقات والعقبات إاّل أن.  ويلة مبلغ محّبتي لكمالطّ 

 ونسيت".
 

؛ فقد وضع بيده حجر  من أهمّيةصفة األعمال اّلتي قام بها في هذه الّزيارة فقد بّينت مقدار ما عّلقه عليها أّما  
 الّزاوية لمشرق األذكار على شاطئ

 

 (1) Hotel Dunapalota 

(2 ) Count Albert Apponyi 

(3 ) Prelate Alexander Giesswein 

(4 ) Prof.  Ignatius Goldziher 

(5 ) Prof.  Robert A.  Nadler 
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بحيرة متشيغان قرب شيكاغو في األرض اّلتي ابتيعت مؤّخر ا بمحضر من ممّثلي البهائّيين المجتمعين من كال المشرق 
ا فاعال  لمواد الميثاق اّلذي أبرمه حضرة بهاء هللا بعد قراءة لوح الغص ن المترجم حديث ا، وذلك في  والمغرب، وأّكد تأكيد 

ته ل"مدينة الميثاق"، كما احتفل احتفاال  مؤّثر ا يمّيز رحباجتماع عام عقده أتباعه في نيويورك فسّموها من بعد ذلك 
مؤمن أمريكّي بل أّول من اعتنق دين بهاء هللا في  أّول (1)الخاّصة من إنجلوود بكاليفورنيا إلى قبر ثورنتون تشيس

، كما أولم وليمة رمزّية لعدد كبير من مريديه المجتمعين في الهواء الّطلق في بقعة خضراء في يوم من  العالم الغربيّ 
أّيام حزيران في وست إنجلوود في والية نيوجرسي وبارك قاعة االستماع المكشوفة في عّكاء الخضراء في والية ماين 

القاعة اّلتي تطّورت فيما بعد فأصبحت أولى  على ضفاف نهر بيسكاتاكوا، حيث اجتمع كثير من أتباعه، وهي 
المدارس البهائّية الّصيفّية اّلتي أقيمت في نصف الكرة الغربّي فصارت وقف ا من األوقاف األولى في قاّرة أمريكا، 
وخطب في حشد مكّون من بضع مئات حضروا الجلسة األخيرة لهيئة المعبد البهائّية المنعقدة في شيكاغو.  وأخير ا 

آخر ا، قام بعمل مثالّي فعقد قران اثنين من أتباعه مختلفي العنصر أحدهما من البيض وثانيهما من الّزنوج، وكّل  وليس
هذا يجب أن ُيعّد من أبرز المهّمات المقترنة بزيارته لجامعة األحّباء األمريكّيين، وقد مّهدت هذه المهّمات الّطريق 

اجتياز االمتحانات اّلتي كان عليهم أن يعانوها قريب ا، ووّطدت وحدتهم لبناء بيت عبادتهم المركزّي وقّوتهم على 
 وباركت بواكير ذلك الّنظام اإلدارّي اّلذي كان عليهم أن يبتدئوه قريب ا وأن يحموه ويدافعوا عنه. 

 
وال يقّل عن ذلك روعة ما قام به حضرة عبد البهاء من فعالّيات عاّمة أثناء اّتصاله بجمهور الّناس   

ه عبر القاّرة. ولئن كان اإلحصاء الكامل لهذه الفعالّيات المختلفة اّلتي ازدحمت بها أّيامه تمخالطتهم، خالل سفر و 
 طوال ثمانية أشهر يخرج بنا عن نطاق هذا العرض، فإّنه يكفينا أن نقول إّنه ألقى في مدينة 

 

(1 ) Thornton Chase 



 340 

خمسة وخمسين مكان ا مختلف ا زيارة رسمّية، ففاز  نيويورك وحدها من الخطابات العاّمة وزار من األماكن ما ال يقّل عن
وامتاز باالستماع إلى رساله والده من شفتيه جمعّيات الّسالم والمجامع المسيحّية واليهودّية والكّلّيات  بمحضره الحيويّ 

تافيزيقّية والجامعات وهيئات البّر واإلحسان وأعضاء الهيئات الخلقّية ومراكز حركة الفكر الجديد والجماعات المي
يوصوفّيون والمسيحّيون المورمون واالأدرّيون  )الّروحّية( ونوادي الّسّيدات والجمعّيات العلمّية ومجامع اإلسبرانتو والثّ 

م الّشعوب الملّونة وممثلو الجاليات الّسورّية واألرمنّية واليونانّية والّصينّية واليابانّية، ولم تكن  والمعاهد المنشأة لتقدّ 
 في تعليقاتها ونشرها لتقارير محاضراته بحال من األحوال بطيئة في تقدير سعة أفقه أو طبيعة ندائه. الّصحافة

 
عالم تلك الّرحلة الخالدة اّلتي أخذها على عاتقه خدمة ألمر والده، خطابه اّلذي ألقاه في ومّما يبرز لنا، كم 

االجتماعات الّضخمة في جامعات كولمبيا وهوارد  مؤتمرات الّسالم على بحيرة موهونغ وخطاباته الّتي ألقاها في 
ونيويورك، ومشاركته في المؤتمر الّسنوي الّرابع للجمعّية الوطنّية لتقّدم الملّونين وتأكيده الجريء لنبّوة الّسّيد المسيح  

 يقّل عن  وهو كنيس يهودّي في سان فرانسيسكو اجتمع له فيه ما ال (1)وحضرة محّمد رسول هللا في معبد عّمانوئيل
لفي نفس، وخطابه المبين اّلذي ألقاه بين ألف وثمانمائة طالب ومائة وثمانين معّلم ا وأستاذ ا في جامعة ليالند أ

ستانفورد واالستقبال الّرائع اّلذي أقيم تشريف ا له في واشنطن واّلذي ُقّدم إليه فيه العديد من البارزين من أقطاب الحياة 
في حّي من أحياء نيويورك الفقيرة، وفاز بمحضره الوزراء والّسفراء ورجال   (2)ى إرسالّية بوفري االجتماعّية، وزيارته إل

الكونغرس، واألحبار المبرزون ورجال الكنيسة وغيرهم من ذوي المكانة وكان من بينهم رئيس جامعة ليالند ستانفورد 
 واألستاذ، (3) الدكتور د. س. جوردان

 

(1 ) Temple Emmanuel 

(2 ) Bowery Mission 

(3 ) Dr. D.S. Jordan 
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من  (3)األستاذ في جامعة أكسفورد، والحبر ستيفين وايز (2)واألستاذ جاك ،كولمبيااألستاذ في جامعة  (1)جاكسون 
، (7) ، وآلكساندر جراهام بل(6)والحبر أبرام سايمون ، (5)والحبر جوزيف ل. ليفي، (4)نيويورك، والدكتور مارتن أ. ماير

وسعادة  ،(11)كارنيجي ووأندر  ،(10)رياندة وليم جننجز بيّ والسّ ، (9)ك. لين، وسعادة فرانكلين (8)ورابندراناث طاغور
، (15)، وأمير البحر واين رايت(14)والسيد روزفلت ،(13)لي ماكلنج، و وزير مالّية الواليات المّتحدة (12)اك فيغفرانكلين م

، والوزراء المفّوضون إلنجلترا وهولندة وسويسرا في واشنطن، ويوسف ضياء باشا الّسفير الّتركي (16)وأمير البحر بيري 
 واألمير محّمد علي أخو خديوي مصر.  ،(18)، وسعادة وليم سولزر(17)وتوماس سيتون  ،تلك المدينةفي 

 
 مّرةوكتب معّلق على رحالت حضرة عبد البهاء ألمريكا فقال: "حينما زار حضرة عبد البهاء هذه البالد ألّول  

موا من شفتيه رسالته في المحّبة  وجد جمهور ا كبير ا محب ا ينتظرونه ليحّيوه بأشخاصهم وليتسلّ  م1912سنة 
والّروحانّية... ومن وراء الكلمات المنطوقة كان هناك شيء من شخصّيته ال يمكن وصفه، وكان هذا الّشيء يؤّثر 

      من فاز بمحضره،كّل  تأثير ا عميق ا في

 

(1 ) Prof. Jackson 

(2 ) Prof. Jack 

(3 ) Rabbi Stephen Wise 

(4 ) Dr. Martin A. Meyer 

(5 ) Rabbi Joseph L. Levy 

(6 ) Rabbi Abram Simon 

(7 ) Alexander Graham Bell 

(8 ) Rabindranath Tagore 

(9 ) Hon. Franklin K. Lane 

(10 ) Mrs. William Jennings Bryan 

(11 ) Andrew Carnegie 

(12 ) Hon. Franklin MacVeagh 

(13 ) Lee McClung 

(14 ) Mr. Roosevelt 
(15 ) Admiral Wain Wright 

(16 ) Admiral Peary 

(17 ) Thomas Seaton 

(18 ) Hon. William Sulzer 
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ظران إلى ما وراء الّزمن والحّس، وصوته  فرأسه اّلذي يشبه القّبة، ولحيته األبوّية، وعيناه الّلتان كانتا تبدوان وكأّنهما تن
شيء ذلك اإلحساس بالقّوة يخالطها  كّل  الواضح الّنّفاذ رغم انخفاضه وتواضعه الخالص، ومحبّته الغاّلبة، وفوق 

الّلطف اّلذي زّود كيانه كّله بجالل نادر نابع من الغبطة الّروحّية اّلذي نأى به عن الّناس من ناحية وقّربه من ناحية  
ذلك وكثير مّما ال يمكن تعريفه خلق عند العديدين من أصدقائه ذكريات ال يمكن أن  كّل  رى إلى أوضع الّنفوس،أخ

 ُتمحى، ذكريات نفيسة ال يمكن أن توصف بوصف". 
 

ا للفعالّيات المختلفة الجليلة اّلتي قام بها حضرة عبد البهاء في أثناء رحلته في ربوع أوروبا   على أّن عرض 
ال يمكنه، مهما بلغ من قّلة اإلحاطة، أن يتخّطى ذكر بعض الحوادث الغريبة اّلتي كثير ا ما حدثت أثناء وأمريكا 

االّتصال الّشخصي به.  وإليك قليال  من كثير من الحوادث اّلتي ُتلقي نور ا كاشف ا على بعض الّنواحي الّشخصّية من  
ضرة عبد البهاء الواليات الجنوبّية فدفعته عزيمته الماضية إلى أن  سفراته الخالدة، فمن ذلك أّن شاب ا خشي أاّل يزور ح

يسافر إلى ماين، ولكّنه كان عاجز ا عن أن يدفع أجرة القطار إلى نيو إنجلند، فما كان منه إاّل أن ركب طول الّطريق 
حد قساوسة إنجلترا اّلذي إنجلند.  ومن ذلك أّن ابن أث ا بمحور عجلتي القطار إلى نيو من مينابوليس إلى ماين متشبّ 

كان يسير على ضفاف نهر الّتيمز وكان قد عزم على أن ينتحر لضيق ذات يده وبؤسه، فلّما رأى صورة حضرة عبد 
البهاء معروضة في واجهة أحد المحاّلت سأل عنه وأسرع إلى مسكنه، فانتعشت روحه بكلماته المبهجة المواسية  

ا جعله يتخّلى عن أّية نّية  في االنتحار وتحّولت حياته تحّوال  عجيب ا.  ومن ذلك أّن صبّية أصّرت على أّن  انتعاش 
الّسّيد المسيح موجود في هذا العالم، وأّنها رأته في الحلم.  فلّما رأت صورة حضرة عبد البهاء معروضة في واجهة  

فاضطّرت أّمها أن تبحر في الّسفينة محل لبيع المجاّلت قطعت بأّنها هي صورة الّسّيد المسيح اّلذي رأته في رؤياها، 
ا بعد أن قرأت أّن حضرة عبد البهاء في باريس وُتسرع للفوز بلقائه.  ومن ذلك أّن صاحب جريدة الّتالية إلى أوروبّ 

تطبع في اليابان عزم على أن يقطع سفرته إلى طوكيو وهو في اآلستانة، كي يسافر إلى لندن "ليفوز بسعادة قضاء  
 ضره".  ومن ذلك منظر حضرة عبد البهاء المؤّثر حينمساء واحد بمح
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تلّقى من يدي أحد مؤمني إيران، كان قد قدم مؤّخر ا إلى لندن من عشق آباد، منديال  قطني ا يحتوي على كسرة من  
منديل  فقير في تلك المدينة، ففتح حضرة عبد البهاء ال الخبز األسود وتّفاحة ذابلة، وقد كانت هدّية من عامل بهائيّ 

أمام ضيوفه المجتمعين، وتنّحى عن طعامه فلم يمّسه، وكسر لقيمات من هذا الخبز وأكل منه كما أكل معه 
 الحاضرون. 

 
وال يمكن أن ُتمحى من الّذاكرة بعض المناظر اّلتي صبحت ذلك الهيكل المقّدس الجليل وهو يتنّقل في ربوع   

وبهجتها األصلّية حّتى وهي تدّون اآلن في هذا الّسجّل على   يرهاا وأمريكا، بل إّنها لتحتفظ بكثير من تأثأوروبّ 
القرطاس البارد.  فمن ذلك منظر الّلقاء الّرائع اّلذي أخذ فيه حضرة عبد البهاء يجيب عن أسئلة األرشديكون  

ع من ولبرفورس وقد وضع يده برفق وحنان على رأس رجل الكنيسة المبّجل الجالس بجانبه على مقعد منخفض، وأرو 
شديكون نفسه وهو راكع مع جميع رعّيته ليتلّقوا بركات حضرة عبد البهاء في كنيسة يوحّنا الاّلهوتّي، وبعد ر ذلك األ

ا.  ومنظر جالل الّدولة وهو   (1)ذلك ينزل من الممشى إلى الموهف ويده في يد ضيفه بينما الجمع كّله يرّتل نشيد 
اعتذاراته وتوّسالته واستغفاراته عن مظالمه الّسالفة، ومنظر االستقبال  ريق ا فيغساجد عند قدمي حضرة عبد البهاء 

الحماسّي اّلذي استقبلته به جامعة ليالند ستانفورد، وهو ُيلقي على ما يناهز األلفي نفس من األساتذة والّطاّلب خطاب ا  
عندما اصطّف له   (2)إرسالّية بوفري عن بعٍض من أبرز الحقائق األساسّية في رسالته إلى الغرب، والمشهد المؤّثر في 

واحد منهم قطعة فّضّية من يديه المباركتين، ومنها منظر إحدى الّسورّيات  كّل  أربعمائة فقير من فقراء نيويورك ليتلّقى
في بوسطن وهي تدفع الحشد الحاشد اّلذي ازدحم من حوله وترتمي عند أقدامه قائلة: "أشهد أّنني عرفت فيك روح هللا 

 ّيد المسيح نفسه"، ومنظر ال يقّل حرارة عن ذلك، فقد جاء اثنان من العرب المعجبين وهو يغادر تلك والسّ 

 

(1 ) Vestry 

(2 ) Bowery Mission 
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المدينة إلى دبلن بوالية نيوهامشاير فارتميا بين يديه وبكيا وأقسما بأّنه رسول هللا إلى الجنس البشري، ومنظر جمهور 
ن فرانسيسكو، واستمعوا إليه باهتمام وهو يبّين لهم صّحة نبّوة  من اليهود يبلغ األلفين وقد اجتمعوا له في كنيس في سا

الّسّيد المسيح وحضرة محّمد، ومنها منظر الجمع اّلذي خطب فيه ذات ليلة في منتريال فسقطت عمامته عن رأسه 
حّي من   أثناء خطبته من شّدة تحّمسه واندماجه في الموضوع اّلذي كان يتكّلم فيه، ومنها منظر الحشد الّصاخب في 

ا من قاعة إحدى   أحياء باريس الفقيرة تهّولهم هيئته فيفسحون له الّطريق في صمت وإجالل وهو يمّر بينهم عائد 
اإلرسالّيات بعد أن خطب في جمهورها، ومنها منظر الّطبيب الزرادشتي اّلذي أقبل مسرع ا يلهث ليوّدع حضرة عبد  

الحاضرين ووضع حول  كّل  عّطر رأسه المبارك وصدره، ثم مسح أيديالبهاء صبيحة مغادرته لندن، ومسح بالّزيت الم
عنق حضرة عبد البهاء وكتفيه باقة من براعم الورد والزنبق حسب تقاليده، ومنها منظر جمهور الّزائرين اّلذين قدموا  

خول، ومنها منظر بعد الفجر فانتظروا صابرين على سلَّم منزله في حدائق كادوجان حّتى يفتح الباب ويؤذن لهم بالدّ 
هيكله الجليل وهو يذرع المنّصة بخطوات نشطة، أو وافق ا رافع ا كّفيه مستنزال  البركة في الكنيسة والكنيس على الّسواء،  
على جمهور كبير من المستمعين الخاشعين، ومنها منظر ذلك االحترام العميق اّلذي أبدته له زهرات المجتمع الّراقي  

يركعن من تلقاء أنفسهّن إذا دخلن في حضرته، ومنها منظره المؤّثر وهو ينحني على قبر مريده  في لندن الاّلئي كنّ 
المحبوب ثورنتون تشيس في مقرة إنجلوود ويقّبل شاهد القبر، األمر اّلذي أسرع الحاضرون كّلهم باقتدائه، ومنها منظر 

ّتحاد العالم، وقد شمل الجمع المسيحّيين واليهود الجمع الممتاز اّلذي اجتمع في مسجد وكنج ليستمع إلى خطابه عن ا
 والمسلمين من الّرجال والّنساء من الّشرق والغرب.

 
وبعد فمن يدري ما هي األفكار اّلتي امتأل بها خاطر حضرة عبد البهاء وقد وجد نفسه محور ا تدور حوله مثل   

 قله حين جلس يتناول طعام اإلفطار مع عمدة لندن، ها علهذه المناظر الخالدة؟  من يدري ما هي األفكار التي تدافع 
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أو حين استقبله الخديوي في قصره باهتمام فائق خارق أو حين كان يسمع صيحات "هللا أبهى" وترانيم الّشكر والحمد  
ومن تعلن قدومه إلى االجتماعات العديدة البارعة اّلتي نّظمها أحّباؤه وأتباعه المخلصون في كثير من مدن أمريكا؟  

يدري ما هي الّذكريات اّلتي طافت بذاكرته وهو يقف أمام شاّلالت نياغارا الّصاخبة ويشّم الهواء الّطلق من أرض  
قصّية، أو وهو يتأّمل غابات ينابيع جلنوود الخضراء وريفها أثناء راحة قصيرة كان في أشّد الحاجة إليها أو هو يمشي 

ا في المساء بجوار   وت حدائق التروكادير في موكب بين أتباعه الّشرقّيين في ممّرا في باريس؟  أو وهو يمشي وحيد 
بان المشرفة على  -لي-خليج هدسن المهيب على ريفر سايد درايف أو وهو يتمّشى في شرفة فندق دوبارك في ثونون 

ر الممتّدة إلى  بحيرة جنيف، أو وهو يرقب من جسر سربنتين في لندن سلسلة األنوار الّدّرّية المتأّلقة تحت األشجا
ذكريات أّمه اّلتي ذكريات أحزانه وفقره والمصير المصّلت على رأسه في أعوامه األولى، أقصى األفق؟  ال شّك أّن 

باعت أزرارها الّذهبّية لتطعمه وتطعم أخاه وأخته، أّمه اّلتي اضطّرت في أحلك الّساعات إلى أن تضع في راحة يده  
حين تعّقبته الّصعاليك في شوارع طهران وهزئت به،   بها فيسّد رمقه، ذكريات طفولتهحفنة من الّدقيق الجاف ليتبّلغ 

ذكريات الغرفة الّرطبة الكئيبة اّلتي سكنها في ثكنات عّكاء وكانت من قبل مشرحة للموتى، وذكريات حبسه في زنزانة 
ريب، وال بّد أّن صور ا أخرى قد دارت   هذه الّذكريات وأمثالها ال بّد أن تكون قد زحمت خاطره بالكّل  تلك المدينة،
ن حضرة الباب في حصون آذربيجان الجبلّية حين ُحرم أثناء الّليل نور الّسراج، وعن استشهاده المحزن  جبخلده عن س

القاسي حين مّزقت صدره الّشاب مئات الّرصاصات.  وال بّد أّن أفكاره قد ترّكزت من قبل ومن بعد حول حضرة بهاء 
مأوى الجرذان بطهران، وصورة  چالأحّبه حب ا جم ا وشاركه المشّقة والمصاعب منذ صباه، وصورة سياه  هللا اّلذي

الَجلد اّلذي تحّمله في آُمل، وصورة الّطعام القليل اّلذي احتواه كشكوله حين عاش عامين كاملين عيشة الّدرويش في  
 باس داخلّي واحد من الكّتان، جبال كردستان، وذكرى أّيام بغداد حين لم يكن يملك غير ل
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شيء تسع سنوات، كّل  الّتمر، وذكرى حبسه وراء أسوار سجن عّكاء وحين ُحرم من منوحين عاش أتباعه على حفنة 
كهذه من بتلك المدينة.  ال شّك أّن ُصَور ا  حّتى منظر الخضرة، وصورة المذّلة العلنّية اّلتي تحّملها في دار الحكومة

د مألت صدره أكثر من مّرة بمشاعر مختلطة من الحزن والّشكر لما يشاهده من اآليات الكثيرة الماضي المحزن ق 
الّداّلة على االحترام والّتقدير والّتشريف اّلذي يستقبل به دين والده آنذاك، وقد قال مدّون وقائع رحلته أّن حضرة عبد  

وعد ُضرب في يوم واحد في واشنطن: "* يا بهاء هللا  البهاء قال مساء يوم وهو ينتقل في عربة مسرعة لوفاء بثالث م
قضيت أّيامك وأّية مصائب  ماذا فعلت!  يا بهاء هللا ُجِعلُت قربانك!  يا بهاء هللا ُجِعلُت فداك!  بأّية مشّقة وأّي بالءٍ 

لرحالته  تحّملت!  وأّي أساس محكم متين وضعت آخر األمر!  وأّي علم خّفاق مبين رفعت!"  ويمضي ذلك المؤّرخ
شار بحزن إلى إقامته في  أفي روايته فيقول: "ذات يوم تذّكر حضرة عبد البهاء أّيام حضرة جمال الِقدم وهو يتمّشى و 

الّسليمانّية وإلى وحدته وإلى ما أصابه من مظالم.  وبالّرغم من أّنه كان يسرد تلك القّصة كثير ا إاّل أن العاطفة غلبته  
من كان معه وغمرهم األسى وهم يسمعون قّصة الباليا  كّل  كاء من شّدة حزنه... حّتى بكىهذه المّرة فاسترسل في الب

 المحزنة اّلتي ابُتلي بها حضرة جمال الِقدم، ويشاهدون رّقة قلب ابنه".
 

وبذلك تّم فصل من أعظم الفصول في سلسلة أحداث بلغت من عمرها قرن ا، وُكتب فصل من أمجد الفصول   
الخصيبة بذور إمكانّيات تفوق  البهائّي األّول.  وبذرت يد مركز الميثاق في بعض حقول العالم الغربيّ في تاريخ القرن 

ا على هذا الّنحو من الّضخامة والقيمة الخالدة   األحالم، ونهضت شخصّية، على هذا المبلغ من العظمة، لتبذل جهد 
حالت الّتاريخّية قوى ما زلنا نعجز عن إدراكها أو قياسها مّما لم يحدث في الّتاريخ الّدينّي كّله.  فانطلقت بهذه الرّ 

حّتى بعد أن انقضى ما يقرب من خمسة وثالثين عام ا.  وكّل ما نعلم من أمرها حّتى اآلن أّن ملكة، ألهمتها الحجج  
 القوّية اّلتي أقامها حضرة عبد البهاء أثناء خطاباته على نبّوة حضرة محّمد، أعلنت إيمانها
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ا من رؤساء  واعترف ت اعترف ا علني ا بصدق نبّي اإلسالم.  كما أّننا ال نعلم من أمرها كذلك حّتى اآلن إاّل أّن رئيس 
ا فصّبها في   جمهورّية الواليات المّتحدة تشّرب بعض المبادئ اّلتي بسطها حضرة عبد البهاء في خطاباته بسط ا واضح 

أشرف ما اقُترح حّتى اآلن لصالح البشرّية وأمنها، ثّم نحن ال نعلم إلى  برنامج للّسالم، ما زال يقف بارز ا كإجراء من 
اآلن إاّل أّن العالم تغاضى مع األسف عن تحذيراته ولم يعبأ بندائه فألقى بنفسه في أتون حربين عالمّيتين لم يسبق 

 لقسوتهما مثيل وال يكاد أحد يرى ولو بغموض مدى صداهما البعيد.
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 الفصل العشرون 
 

  الّدين وانتشاره في الّشرق والغربنموّ 
 

يمكننا أن نقول عن رحالت حضرة عبد البهاء الّتاريخّية إلى الغرب، وال سّيما سياحته اّلتي استغرقت ثمانية  
أشهر في الواليات المّتحدة األمريكّية، أّنها أشارت إلى اختتام عهده اّلذي لن يقّدر بركاته الفائقة وأعماله الجّبارة حّق 

درها إاّل األجيال القادمة.  وكما تأّلقت شمس ظهور حضرة بهاء هللا في أوجها األسمى عندما أعلن رسالته إلى حّكام  ق
األرض من مدينة أدرنة، كذلك بلغ قمر الميثاق سمته األسنى وسطع بأنصع أشّعته حينما نهض المركز المختار  

 لينشر مجد دين والده وعظمته بين شعوب الغرب.
 

ّيما إظهار، وذلك بانتصاره الحاسم على قوى  ألقد أظهر الميثاق اإللهّي بعد بدايته بقليل قّوته الّشديدة أجل،  
الّظالم اّلتي جّندها الّناقض األكبر بمثل هذا العزم والحزم.  وسرعان ما انطلقت قواه الّدافعة فأحرز حملة مشاعله  

غربّية الّنائية والواليات المّتحدة األمريكّية.  كما أّن قدرة الميثاق قد ا الاالنتصارات الباهرة بسرعة وجرأة في مدن أوروبّ 
برزت تمام ا عندما تمّكن من المحافظة على وحدة األمر المبارك وسالمته في الّشرق والغرب على الّسواء ولقد أقام  

بسقوط الّسلطان عبد الحميد، وما  الميثاق من بعد ذلك دليال  آخر على قّوته القاهرة بذلك الّنصر الخالد اّلذي سّجله
تاله من إطالق سراح مركزه المختار من سجن أربعين عام ا، وزّود اّلذين ما زالوا يميلون إلى الّشّك في ألوهّيته بدليل  
دامغ على متانته، وذلك عندما تمّكن حضرة عبد البهاء من تحويل رفات حضرة الباب وإيداعها مرقدها األخير في  

ا إمكانّياته العريضة إظهار ا  مقامه على ج ا أمام الجنس البشرّي جميع  بل الكرمل رغم الّصعوبات الّشديدة، وأظهر أيض 
 قوي ا ال يدانيه حّتى آنذاك مداٍن، وذلك حينما
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 إلى العالم الغربّي دامت ثالثة أعوام وهي رحلة ُتعتبر أعظم مأثرة ار ومحّط آماله من أن يقوم برحلةمّكن مركزه المخت
 يمكن أن يفتخر بها عصره.

 
ومهما بلغت هذه الّرحلة من األهّمّية إاّل أّنها ال يمكن أن ُتعتبر الّثمرة الوحيدة اّلتي أثمرتها الجهود المثمرة اّلتي  

ي بذلها ببطولة مركز ذلك الميثاق.  ذلك ألّن تقّدم دين والده وتوّسعه في الّشرق، واالبتداء في الفعالّيات واألعمال اّلت
يمكن أن ُتعّد بداية للّنظام اإلداري المقبل، وتشييد أّول "مشرق األذكار" في العالم البهائي في مدينة عشق آباد 
بتركستان الّروسّية، وانتشار الكتب البهائّية، وتنزيل ألواح الخّطة اإللهّية، ودخول األمر المبارك إلى القاّرة األسترالّية،  

 ّما نعتبره أبرز األعمال اّلتي طّرزت سجّل عصر حضرة عبد البهاء الفّذ الّرائع.ذلك بين أيدينا مكّل  ما زال
 

ولقد استطاعت العين أن تمّيز بوضوح تغيير ا ملحوظ ا في إيران، مهد األمر المبارك، إذ برز بالّتدريج ذلك  
طول ذلك العصر بال رحمة   الحزب المظلوم من ظالم الخفاء إلى نور العالنية، وذلك رغم االضطهادات اّلتي توالت

وال هوادة، فلحظت العين ناصر الّدين شاه وهو يلقى حتفه بعد أربعة أعوام من صعود حضرة بهاء هللا عشّية احتفاله  
بيوبيله الّذي عزم على أن يكون نقطة تحّول في تاريخ بالده، وذلك على يد سّفاك يدعى ميرزا رضا من أتباع الّسّيد  

ّي عدّو األمر المبارك األلّد وأحد مؤّسسي الحركة الّدستورّية، وهي الحركة اّلتي اشتّدت وطأتها جمال الّدين األفغان
على أّيام ابن الّشاه وخليفته مظّفر الّدين، فأوقعت بذلك الجامعة المضطهدة المظلومة في مشاكل جديدة، إذ ُألقيت  

فة اّلتي ماتها بعد اغتيال الّشاه مباشرة، ميرزا علي محّمد عليها تهمة مقتل الّشاه أّول األمر، يشهد بذلك الميتة العني
"الورقاء"، فلقد ُقتل في سجن طهران مع ابنه روح هللا البالغ من  بالمبّلغ والّشاعر المشهور الّذي لّقبه حضرة بهاء هللا 

حشاء األب ومّزقه شّر  العمر اثني عشر عام ا قتال  وحشي ا على يد حاجب الّدولة المتوّحش اّلذي أغمد خنجره في أ
ممّزق بين سمع االبن وبصره ثم انثنى على االبن يحمله على االرتداد عن دينه فلّما لم يجد غير اإلباء والّثبات عمد  

 إلى حبل فخنقه. 
 

 ومن قبل ذلك بثالث سنوات ُقتل في يزد شاب ُيدعى محّمد رضا  
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م العام إلى بيته، وكان أّول من شرب كأس الّشهادة في عصر  اليزدي رمي ا بالّرصاص ليلة زفافه عند عودته من الحّما
ا.    حضرة عبد البهاء، وفي الّتربة الحيدرّية ُقتل خمسة ُيعَرفون بالّشهداء الخمسة وكان ذلك نتيجة اغتيال الّشاه أيض 

اه الجديد ورئيس وفي مشهد اغتيل الحاج محّمد الّتبريزي الّتاجر المشهور، وألقي جسده طعمة للّنيران.  وأذن الشّ 
وزرائه علي أصغر خان األتابك األعظم الّدنيء الّرجعّي الثنين من ممّثلي الّدين البهائّي بمقابلتهما في باريس 

م(، ولكن تلك المقابلة لم ُتنتج أّية نتيجة صادقة، بل على الّنقيض هّبت عاصفة جديدة من االضطهادات بعد  1902)
اء تقّدم الحركة الّدستورّية في تلك البالد، ألن الّرجعّيين كانوا يوّجهون للبهائّيين تهم ا ال سنوات قالئل وازدادت عتو ا أثن

 أساس لها من الّصّحة ويجاهرون بأّنهم أنصار القضّية القومّية والمحّرضون عليها. 
 

ا بسوط صنعت خيوطه من األسالك   وفي إصفهان ُعّري رجل يدعى محّمد جواد وُضرب ضرب ا مبّرح 
لمجدولة، على حين صودرت أمالك البهائّيين من أصل يهودّي في كاشان وُضربوا وُقّيدوا بالّسالسل وذلك بتحريض ا

علماء المسلمين وأحبار اليهود.  على أّن أفظع ما حدث في عهد حضرة عبد البهاء من اعتداءات دموّية حدث في 
ى أّن زوجته ألقت بنفسها عليها فنالها بدورها ما ناله، ثّم  يزد حيث ُجلد الحاج ميرزا حلبي ساز بال شفقة وال رحمة حتّ 

دى وُعّذب حّتى  عام ا ضرب ا وحشي ا وُطعن بالم ُقطع رأسه بساطور قّصاب وُضرب ابنه البالغ من العمر أحد عشر
مات.  وفي مّدة نصف يوم استشهد تسعة أشخاص وصّب جمهور من الّرعاع يبلغ ستة آالف رجل وامرأة جام 

هم وهياجهم على الّضحايا الُعّزل، وتمادى بعضهم إلى أبعد من ذلك فشربوا من دمائهم وفي بعض األحوال كانوا  غضب
يستبيحون األموال ويقتتلون على حيازتها كما حدث مع رجل يدعى ميرزا أسد هللا الّصّباغ، ولقد أظهروا من القسوة ما  

وهم يرون المناظر الجهّنمّية اّلتي لعبت فيها نساء تلك المدينة  أّثر في بعض رجال الحكومة فجال الّدمع في عيونهم 
 دور ا ظاهر ا مخزي ا.
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مي بعضهم بالّرصاص وُسحبت أجسادهم في الّطرقات، ووشى أب بابنه وفي تفت قتل عّدة أشخاص، ورُ  
ّمه أشّر تمزيق بمرأى من  ّزق الّشاب اّلذي كان قد آمن مؤّخر ا والبالغ من العمر ثمانية عشر عام ا، واسمه حسين، فمُ 

ّزق محّمد كمال بالّسكين والمسحاة والفأس.  وفي منشاد دام االضطهاد تسعة عشر يوم ا وارتكبت فيها فظائع كما مُ 
ُيدعى الّسّيد ميرزا فمات على األثر، ومن ذلك   نمشابهة، فمن ذلك أن ُألقي حجران كبيران على رجل نائم يبلغ الّثماني

سّكينه في صدر ميرزا صادق اّلذي طلب شربة ماء ثم لعق الّدم العالق بالّنصل، كما شوهد الّشاطر أن أغمد الجاّلد 
حسن، وهو أحد الّضحايا، يوّزع على جاّلديه مالبسه وشيئ ا من الحلوى كانت معه، وُقِذف بامرأة في الخامسة والّسّتين  

ؤمن ُيدعى ميرزا محّمد إلى أحد األشجار، وصّوبت م من عمرها ُتسّمى خديجة سلطان من سطح أحد المنازل، وُشدَّ 
إليه مئات الّرصاصات وُألقي بدنه طعمة للّنيران، وشوهد مؤمن آخر ُيدعى األستاذ رضا الّصّفار يقّبل يد قاتله، ثم  

 ُرمي بالّرصاص وأُهيلت على بدنه شّتى اإلهانات.
 

دولت آباد وهمدان ارتكبت جرائم من هذا الّنوع، وكان اه وعّباس آباد وهنزا وأردكان و شوفي بنادك وده ياال وفرا 
من أبرز القضايا قضّية امرأة عظيمة االحترام شديدة اإلقدام ُتدعى فاطمة بيكم ُسحبت من منزلها سحب ا مهين ا، وُنزع 

ة ُعّلقت  قناعها عن رأسها، وُذبحت وُبقر بطنها، وبعد أن ضربها الجمهور المتوّحش بكّل ما نالته أيديهم من أسلح 
 آخر األمر في شجرة وُأحرق جسدها.

 
"الّشهداء الخمسة" وذلك حين اشتّدت االضطرابات من باألحّباء ُعرفوا فيما بعد  من وفي ساري ُقتل خمسة 

ا من   أجل الّدستور.  وشّن العدّو في نيريز غارة شعواء، تعيد إلى األذهان غارة يزد، مات فيها تسعة عشر شخص 
بد الحميد وهو أعمى في الخامسة والّسّتين ُرمي بالّرصاص وأُهين بدنه إهانات شنيعة، وُنهب فيها مقدار بينهم الُماّل ع

ال ُيستهان به من األموال، وفّر منها كثير من الّنساء واألطفال إبقاء  على حياتهم واجتمعوا بالمساجد وعاشوا في  
 أوى.أنقاض منازلهم وباتوا في جنبات الّطرق في العراء بال م
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وفي سيرجان ودوغ آباد وتبريز وآوه وُقم ونجف آباد وسنكسر وشهميرزاد وإصفهان وجهرم استمّر األعداء   
م وفي أّيام خليفتيه محّمد علي شاه وأحمد  1906األلّداء الّدينّيون والّسياسّيون، حّتى بعد توقيع الّشاه للّدستور سنة 

هبون ويهينون أعضاء جامعة أصّرت على أاّل ترتّد أو أن تحيد قيد  شاه، يقتلون تحت مختلف المزاعم ويعّذبون وين
شعرة عن الّطريق اّلتي رسمتها لها قادتها.  ولقد استمّر حضرة عبد البهاء، حّتى في أثناء سفراته إلى الغرب وبعد 

باء الغارات اّلتي يشّنها عودته إلى األرض المقّدسة، ال بل حّتى آخر حياته، يتلّقى أنباء استشهاد أتباعه المحزنة، وأن
عليهم العدّو المتوّحش.  وفي دولت آباد ُذبح بالفأس أمير تجري في عروقه الّدماء الملكّية، وهو حبيب هللا ميرزا 
المؤمن اّلذي كّرس حياته لخدمة األمر المبارك، وُألقي بدنه طعمة  للّنيران.  وفي مشهد ُرمي الّشيخ علي أكبر 

ع بالّرصاص، وفي سلطان آباد ُذبح ميرزا علي أكبر وسبعة من أفراد عائلته بمن فيهم رضيع كان  القوجاني الفقيه الور 
ا بربري ا، واندلعت اضطهادات متفاوتة في القسوة والّشّدة في نائين وشهميرزاد وبندرجز  في اليوم األربعين من عمره ذبح 

ّمس والبالغ الخامسة والعشرين ربيع ا وهو من أصل  ميرزا يعقوب مّتحدة المتحوقمصر، وفي كرمانشاه كان الّشهيد 
يهودّي آخر من يضّحي بحياته في عهد عبد البهاء، واحتفلت أّمه في همدان باستشهاده بثبات مثالّي وذلك بناء  على  

ّيزان أتباع األحوال دليال  على ذلك الّروح الغاّلب الّتشّبث القاهر الّلذين ظاّل يمكّل  رجائه.  وكان مسلك المؤمنين في
 دين حضرة بهاء هللا اإليرانّيين ويمّيزان خدماتهم.

 
وبالّرغم من شّدة هذه االضطهادات المتوالية كان األمر المبارك اّلذي أثار في أبطاله مثل هذه الّروح الفدائّية   

ا صامت ا.  أجل، لقد خمد حين ا من الّدهر واشرف نوره على االنط فاء في األّيام الّسوداء اّلتي الّنادرة ينمو نمو ا مّطرد 
تلت استشهاد حضرة الباب، وتوارى عن األنظار أثناء والية حضرة بهاء هللا إال أّنه بدأ بعد صعوده يستجمع قواه 
بفضل هداية مواله الحكيم الّساهر المحّب المعصومة واهتمامه المستمّر به، وبدأ يقيم بالّتدريج دعائم الهيئات اّلتي 

 تمّهد
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ا  الّطر  يق لتأسيس نظامه اإلدارّي فيما بعد.  في هذه الفترة تضاعف عدد أتباعه بسرعة، واّتسع نطاقه اّتساع ا مّطرد 
ت الّنماذج االبتدائّية لمحافله المقبلة.  وفي هذه الفترة تأّسست مدارسه فإقليم في تلك المملكة وتألّ كّل  حّتى شمل آنذاك

شبه معدومة وكانت الّتربية اّلتي تقّدمها المعاهد الّدينّية القائمة قاصرة قصور ا  األولى وكانت مدارس الّدولة وكّلياتها
مفجع ا، فتأّسست أّول ما تأّسست "مدارس الّتربية" في طهران للبنين والبنات، ثّم تلتها مدارس "التأييد والموهبة" في  

وفي هذه الفترة امتّدت المساعدة الفّعالة  همدان، ومدرسة "وحدة البشر" في كاشان وأمثالها في بارفروش وقزوين.  
الّروحّية والماّدّية على صورة مبّلغين زائرين من أوروبا وأمريكا وممّرضات ومرشدين وأطّباء إلى الجامعة البهائّية في 

سب تلك البالد، أولئك العاملين بمثابة مؤّخرة جيش األنصار اّلذي وعد حضرة عبد البهاء أن يجّنده في الوقت المنا
ليوّسع مصالح الّدين ومصالح البالد اّلتي ُولد بها.  وفي غضون تلك الّسنوات ترك الّناس لقب "البابي" كتسمية ألتباع 

بهاء هللا في تلك البالد مفّضلين عليه لقب "بهائي" واختّص الّلقب األّول كّلّية بأتباع ميرزا يحيى المنقرضين رة حض
ا سريع ا.  وفي هذه الفترة بدأت المحاوالت الّنظامّية األولى لتنظيم الّتبليغ اّلذي أخذه المؤمنون اإليرانّيون على   انقراض 

عواتقهم، وفضال  عن تقويتها وتعزيزها ألسس الجامعة كانت محاوالت عملت على اجتذاب عدد من المبّرزين في حياة  
وفي غضون    ض أحفاد ألّد أعداء الّدين.تلك البالد العاّمة دون استثناء لبعض رجاالت الّشيعة البارزين بل ولبع

م في شيراز بيت حضرة الباب اّلذي أمر حضرة بهاء هللا أتباعه أن يكون مركز ا للحّج، كما هو   سنوات هذه الوالية ُرمِّ
اط اآلن، وكان ذلك الّترميم بأمر من حضرة عبد البهاء ومعونته، فأصبح البيت على مّر األّيام مركز ا لحياة بهائّية ونش

 بهائي ألولئك اّلذين حرمتهم الّظروف من زيارة البيت األعظم في بغداد أو الّروضة المباركة في عّكاء.
 

هذه األعمال تشييد أّول "مشرق األذكار" في العالم البهائّي بمدينة عشق آباد وهي مركز أمرّي كّل  وأظهر من 
ا.  وُبدئ العمل فيه حول ُأنشئ في أّيام حضرة بهاء هللا، كما أخذت الّتدابير األو   لى الممّهدة لتشييده في أّيامه أيض 
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مرحلة من مراحل تقّدمه، وأشرف عليه الحاج  كّل  م( ورعاه في1902نهاية العقد األّول من والية حضرة عبد البهاء )
مشرق األذكار،  موارده لتشييدكّل  ميرزا محّمد تقي وكيل الّدولة الجليل، وهو ابن من أبناء خؤولة حضرة الباب وهب

ا لتوجيهات مركز فور  اته ترقد اآلن بسفح الكرمل في ظّل قبر قريبه المحبوب، ونّفذت خّطة مشرق األذكار هذا انقياد 
ا على إخالص أحّباء الّشرق وإنكارهم لذواتهم حين عزموا على تنفيذ أوامر حضرة بهاء هللا  الميثاق نفسه، فقام شاهد 

، ولذلك يجب أاّل يتبّوأ هذا العمل مكانة أّول عمل عظيم قامت به جهود أتباعه  كما نّزلت في الكتاب األقدس
المتضافرة في عصر البطولة المجيد لهذا الّدين فقط بل أن يحتّل مكانة عمل من أروع وأخلد األعمال اّلتي تّمت في  

 تاريخ القرن البهائّي األّول. 
 

حاكم تركستان العام   (1)ّي بمحضر من الجنرال كروبتكينأّما المنشأة نفسها تلك اّلتي وضع حجرها األساس 
في حضور االحتفال، فقد وصفها زائر بهائّي من الغرب بكّل دّقة، فقال: "يقوم مشرق اّلذي انتدبه القيصر لينوب عنه 

ربون من األذكار في قلب المدينة، تعلو قّبته األشجار وسقوف المنازل بحيث تبدو للمسافرين من ُبعد أميال وهم يقت
المدينة.  وهو يقع في وسط حديقة تحّدها شوارع أربعة.  وفي أركان هذا المرّبع أبنية أربعة: أحدها المدرسة البهائّية،  

وآخرها دار للّضيافة ينزل فيها الّزائرون والمسافرون، وثالثها استراحة للحّراس على حين ُيستعمل رابعها مستشفى.  
اعّية من أجزاء المكان المختلفة يؤّدي أهّمها إلى مدخل المعبد الّرئيس من بّوابة  وتؤّدي إلى المعبد تسع طرق شع

المعبد الّرئيسّية"، وهو يضيف إلى ذلك فيقول: "أّما هندسته فالبناء مكّون من ثالثة أقسام وهي الّدائرة المركزّية 
لى شكل هندسّي منتظم ذي تسعة أضالع، والممشى أو الممّر اّلذي يحيط بالبناء كّله وشرفه تدور به.  وهو مشّيد ع

   يشغل ضلع ا منها المدخل الّرئيس الّضخم للبناء تحّف به

 

(1 ) General Krupatkin 
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منارتان، وهو مدخل عاٍل ذو طاٍق يرتفع بقدر طابقين ونظامه يذّكرنا بهندسة تاج محّل المشهور في أجرا بالهند،  
معبد في العالم.  كما أّن البّوابة الّرئيسة تّتجه نحو  بهجة الّدنيا للمسافرين الّذي يحكم له الكثيرون منهم بأّنه أجمل 

األرض المقّدسة وتدور بالبناء كّله سلسلتان من الّشرفات، تعلو إحداهما األخرى وتطاّلن على الحديقة محدثة أثر ا 
ّية للّدائرة المركزّية هندسي ا جميال  في انسجامعها مع األعشاب شبه المدارّية اّلتي تمأل الحديقة... أّما الحيطان الّداخل

فقد شّيدت في خمس طبقات متمّيزة.  تتكّون الّطبقة األولى من سلسلة من تسعة عقود ودعائم تفصل الّدائرة المركزّية 
عن الممشى، والّثانية من سلسلة مشابهة ذات درابزين يفصل الّرواق )اّلذي يقع فوق الممشى ويصعد إليه الّصاعد  

فتين الواقعتين على كال جانبي المدخل الّرئيس( عن الّدائرة المركزّية.  وتتكّون الّثالثة من بدرجين قائمين في الّشر 
سلسلة من تسعة عقود جوفاء، مطّرزة بالّزينة المنمنمة تتخّللها تروس عليها طغرآء االسم األعظم.  والّرابعة سلسلة من  

ة صغيرة عالية.  وتقوم القّبة الّداخلّية الّنصف كروّية  تسع نوافذ معقودة كبيرة والخامسة سلسلة من ثماني عشرة نافذ
على طنف يعلو تلك الّطبقة األخيرة.  وداخل البناء مزخرف بزينة دقيقة من الجبس البارز... والبناء كّله يأخذ  

 ."اإلنسان بحجمه وقّوته
 

ا في تلك المدينة، وال إلى دار  كما أّننا ال يمكن أن نغفل اإلشارة إلى مدرستي البنين والبنات الّلتين ُأنشئت 
الّضيافة المشيدة على مقربة من المعبد وال إلى المحفل الّروحاني وهيئاته الفرعّية اّلتي تشّكلت للتتوّلى أمور الجامعة  
الّنامية وال إلى مراكز الّنشاط الحديثة في المدن المختلفة في بالد تركستان، فكّل ذلك يشهد بالحيوّية اّلتي أظهرها 

 لّدين منذ دخوله إلى تلك البالد.ا
 

ويمكننا أن نلحظ في القوقاز تقّدم ا مماثال  وإن قّلت روعته.  فبعد تأسيس أّول مركز وتشكيل أّول محفل   
روحانّي في باكو، وهي مدينة يزورها الحّجاج البهائّيون المسافرون من إيران إلى األرض المقّدسة عن طريق تركّيا في 

 دأت مجموعات أخرى تنتظم، فلّما تطّورت فيما بعد إلى جموع متزايدة، ب
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 جامعات قوّية البنيان اّطرد تعاونهم مع إخوانهم في تركتسان وإيران.
 

وفي مصر صحب االزدياد المّطرد في عدد أتباع الّدين توّسع عام في الفعالّيات.  فمن ذلك إنشاء المراكز  
القاهرة، وإيمان عدد من طاّلب الجامعة األزهرّية وأساتذتها الممتازين وتّم الجديدة وتثبيت المركز األساسي الُمنشأ في 

ذلك في الّدرجة األولى بفضل جهود ميرزا أبي الفضل المتفانية، وهو من الّظواهر المنبئة بقدوم ذلك اليوم الموعود  
ومن ذلك ترجمة طائفة من أهّم آثار   اّلذي يرّكز في عَلم الّدين ورمزه في قلب ذلك المعهد اإلسالمي العلمّي المبّجل. 

حضرة بهاء هللا الّنازلة بالفارسّية مع غيرها من الكتب البهائّية إلى الّلغة العربّية ونشرها، ومنه طبع الكتب والعجاالت 
لرسالته   والبحوث والّنبذ اّلتي كتبها المؤّلفون والعلماء البهائّيون، ونشر المقاالت في الّصحف دفاع ا عن الّدين وإذاعة

ضافة مؤمنين من إوتشكيل الهيئات اإلدارّية األساسّية في العاصمة وفي المراكز القريبة، وإخصاب حياة الجامعة ب
ذلك يمكن أن ُيعّد من بواكير الّثمار اّلتي استحصدت في بالد باركتها خطوات كّل  أصول كردّية وقبطّية وأرمنّية. 

وات الّتالية، أن تلعب دور ا تاريخي ا في تحرير الّدين، كما ال بّد لها أن تأخذ  حضرة عبد البهاء، وُقّدر لها في الّسن
بنصيب ملحوظ حاسم من مسؤولّية إقامة الّدين في الّشرق إقامة كاملة، وذلك بحكم ما لها من مكانة فّذة باعتبارها 

 المركز الّثقافّي لكال العالمين العربي واإلسالمي.
 

ع الفعالّية البهائّية في الهند وبورما حيث أفلحت جامعة مّطردة الّنمّو تضّم بين  وأظهر من هذا وذاك توسّ  
أعضائها ممّثلين للّدين الزرادشتي واإلسالمي والهندوسي والبوذي وبعض أعضاء من جماعة الّسيخ في أن تنشئ 

ي بورما حيث يسكن ما ال يقّل مراكزها األمامّية حّتى في مندالي، وفي قرية ديدانو كاالزو في مقاطعة هانتاوادي ف
عن ثمانمائة بهائّي لهم مدرستهم ومحكمتهم ومستشفاهم وأرضهم اّلتي يزرعونها زراعة جماعّية ويكّرسون محصوالتها 

 لتوسيع مصالح دينهم.
 

  وفي العراق حيث ُرّمم البيت اّلذي سكنه حضرة بهاء هللا وُجّدد كّلي ا، 
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لة غير أّنها جسورة، ضّد المقاومات الموصولة ابتغاء تنظيم أحوالها وتوّلي  وحيث ناضلت جامعة، وإن كانت قلي
أمورها، وفي اآلستانة حيث تأّسس مركز من المراكز البهائّية، وفي تونس حيث ُوضع أساس متين لجامعة محّلّية، 

هذه األماكن، يمكن للعين أن كّل  وفي اليابان والّصين وهونولولو حيث سافر المبّلغون البهائّيون وأقاموا وبّلغوا في
تلمح الّشواهد متضاعفة على يد حضرة عبد البهاء المرشدة الهادية، وعلى اآلثار الملموسة ليقظته وسهره وعنايته 

 الفائقة.
 

كما أّن الجامعات الوليدة الّناشئة في فرنسا وإنجلترا وألمانيا والواليات المّتحدة لم تكّف عن أن تتلّقى آيات  
الخاص وعنايته الفائقة بصالحهم وتقّدمهم الّروحّي بعد زيارته الخالدة لتلك البالد.  وكان من نتيجة إرشاداته  اهتمامه 

وفيض ألواحه المتواصلة الموّجهة إلى أفراد هذه الجامعات وتشجيعه الّدائم للمجهودات اّلتي كانوا يبذلونها أن اّطرد  
العاّمة وصدرت دورّيات جديدة، وطبعت مترجمات لطائفة من أشهر آثار  ازدياد المراكز البهائّية ونظّمت االجتماعات

حضرة بهاء هللا وألواح حضرة عبد البهاء وُنشرت باإلنجليزّية والفرنسّية واأللمانّية، وبدئت المحاوالت األولى لتنظيم 
 أمور هذه الجامعات الّناشئة وتعزيز أسسها.

 
ه خاّص قام أعضاء الجامعة المزدهرة اّلتي ألهمتها بركات حضرة عبد البهاء وفي القاّرة األمريكّية الّشمالّية بوج 

ومثاله اّلذي ضربه بأعماله في غضون زيارته المديدة لبالدهم، وأبدوا هّمة ونزوع ا للقيام بذلك العمل الّرائع اّلذي كان  
المكّونة لجزء من أرض المعبد المقترح،  عليهم أن ينجزوه في الّسنوات الّتالية، فاشتروا القطع االثنتي عشرة الباقية

س يم تصميم المهندس المعماري الفرنسي الكندي البهائي لو 1920واختاروا أثناء جلسات مؤتمرهم المنعقد سنة 
سيس، ونجحوا بعد ذلك مباشرة في إتمام اإلجراءات الاّلزمة لتشييد قاعدته،  أ، وأبرموا عقد حفر األساس والتّ (1)جواور ب

  هذه تدابيركّل  وكانت

 

(1 ) Louis Bourgeois 
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 تبّشر بتلك المجهودات الجّبارة اّلتي تّمت بعد صعود حضرة عبد البهاء بتشييد بنيانه العلوّي وإتمام زينته الخارجّية.
 

م اّلتي تنّبأ بها حضرة عبد البهاء غير مّرة في تحذيراته المتشائمة اّلتي كان  1918-1914وجاءت حرب  
لعت نيرانها بعد عودته إلى األرض المقّدسة بثمانية أشهر، فألقت على حياته ينطق بها أثناء رحالته الغربّية واند

ظالل الخطر مّرة أخرى، وكان ذلك آخر خطر تظلم به سنوات والية حضرة عبد البهاء المجيدة رغم االضطرابات 
 اّلتي انتابتها.

 
ّدخول المتاّخر، وحياد إيان، وبعد الهند وكان دخول الواليات المّتحدة األمريكّية في ذلك الّصراع العالمّي هذا ال 

والّشرق األقصى عن ميدان العملّيات الحربّية، من األمور اّلتي أمنت حياة األغلبّية الّساحقة من أتباعه اّلذين ظّلوا  
ن مراكز قادرين على أن يتوّلوا أمورهم ويرعوا ثمار أعمالهم األخيرة بطمأنينة وحّرّية نسبّية رغم انقطاعهم في الغالب ع 

 ة سنين.الّدين الّروحّية انقطاع ا تام ا دام عدّ 
 

على أن األرض المقّدسة عانت من الحرمان القاسي واألخطار الجسيمة ما ظّل يحاصر أهلها طوال الجزء   
األعظم من أمد ذلك الّصراع، وما أثار من جديد األخطار اّلتي أحدقت بحضرة عبد البهاء أثناء سنوات حبسه في  

وإن كان من نتائج ذلك الّصراع الهائل أن تحّرر قلب الّدين ومركزه من الّنير الّتركّي اّلذي فرض على مؤّسسه   عّكاء
وخليفته تلك الّتشديدات الجائرة المهينة.  ثّم زاد الحصار البحرّي الّشديد من قسوة تلك األزمات اّلتي فرضها على  

يم وإهمالها المخزي وقّلة اكتراثها وقسوتها وإن لّطفت وطأتها كثير ا عناية الّناس عجز الّسلطات العسكرّية والمدنّية الجس
حضرة عبد البهاء الحنون، وبعد نظره وصفاء بصيرته وسخاء يده الفّياض.  وكان ضرب الحلفاء لحيفا بالمدافع 

ا دائم ا بلغ من صدقه ذات مّرة أن تحّتم انتقال حضرة عبد البهاء وأسرته وأعضاء الج امعة المحّلّية مؤّقت ا إلى  تهديد 
 قرية أبي سنان في سفوح الّتالل شرقّي عّكاء.  ونال القائد الّتركي جمال باشا الّسّفاح الّطاغية المتهّور والعدّو الّلدود 
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جسيم بما قام، ولديه من ظنون ال أساس لها، بتحريض األعداء وأفصح عن   للّدين البهائّي حضرة عبد البهاء بأذى
صلبه وتسوية قبر حضرة بهاء هللا باألرض.  وكان حضرة عبد البهاء ال يزال يعاني من اعتالل الّصّحة  نّيته في 

ا بانقطاع االّتصال  ا حاد  واإلنهاك الّلذين سّببهما متاعب الّسفرات اّلتي دامت ثالث سنوات.  كما أّنه كان يحّس إحساس 
نفسه الكرب وهو يشاهد بعينيه المذبحة البشرّية اّلتي يرتكبها عجز مع معظم المراكز البهائّية في أنحاء العالم، ويمأل 

اإلنسانّية عن أن تلّبي الّنداء اّلذي ناداها به أو أن تعبأ باإلنذارات اّلتي أنذرها بها.  وما من شّك في أّن حزن ا على  
 نذ صباه في سبيل أمر والده وخدمته. حزن قد تراكم على أعباء الّشدائد اّلتي عاناها والّتقّلبات اّلتي حملها ببطولة م

 
ومع ذلك ففي هذه األّيام المظلمة اّلتي تذّكرنا ظلمتها بالّشداد اّلتي تحّملها حضرة عبد البهاء أثناء أخطر فترة  

من فترات حبسه في مدينة الّسجن عّكاء، مال حضرة عبد البهاء مّرة أخرى وآلخر مّرة في حياته إلى أن يمنح جامعة 
األمريكّيين آية فّذة داّلة على فضله الخاّص سواء أكان في أقداس مقام والده أم في منزله اّلذي شغله في عّكاء أتباعه 

أو في ظالل مقام حضرة الباب على الكرمل، وذلك بإنزاله ألواح الخّطة اإللهّية مساء واليته األرضّية يعهد إليهم فيها 
ستورة حّتى اآلن بعد انقضاء ربع قرن وال يزال الكشف عنها، وإن لم يتجاوز  مالكاملة برسالة عالمّية ال تزال معانيها 

 مراحله البدائّية إلى اآلن، يخصب تاريخ القرن البهائّي األّول في ناحيتيه الّروحّية واإلدارّية. 
 

هاء هللا ولم تشر خاتمة ذلك الّصراع الهائل، اّلذي هو أّول مرحلة من مراحل اضطراب جّبار تنّبأ به حضرة ب 
منذ زمن بعيد، إلى انقراض الحكم الّتركّي في األرض المقّدسة، ولم يختم على مصير الحاكم العسكرّي اّلذي عاهد  
نفسه على أن يقضي على حضرة عبد البهاء فقط بل قضى قضاء تام ا وأخير ا على اآلمال اّلتي ظّلت ترجوها فلول  

 الّشديد اّلذي أخذهم فطفقوا يتطّلعون إلى مشاهدة خمود نور  ناقضي الميثاق اّلذين لم يّتعظوا من القصاص
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ميثاق حضرة بهاء هللا.  وفضال  على ذلك فإّن تلك الخاتمة وّلدت تلك الّتغييرات الّثورّية اّلتي حّققت إنذارات حضرة 
ية أخرى، وذلك بأن  بهاء هللا المندرجة في الكتاب األقدس من ناحية وحّققت نبوءة وردت في الكتاب المقّدس من ناح

مّكنت قسط ا ضخم ا من "منبوذي إسرائيل" و"فلول القطيع" أن "يتجّمعوا" في األرض المقّدسة، وأن يعودوا ثانية إلى  
"حظائرهم" و"أرضهم"، في ظّل "الغصن الفريد"، كما أشار حضرة عبد البهاء في "المفاوضات" واّلتي تمّخضت من  

المبّشرة بالمحكمة الّدولّية اّلتي تنّبأ هذا "الغصن الفريد" نفسه بأّنه ال غنى لكّل أمم   ناحية ثالثة عن إقامة عصبة األمم
 األرض وشعوبها عن إنشائها باالّتحاد.

 
وال حاجة بنا إلى إطالة الوقوف عند الخطوات الحازمة اّلتي خطاها المؤمنون اإلنجليز لتأمين حياة حضرة  

 ( 1)جسيم اّلذي يتهّدده، وال عند الّتدابير المستقّلة اّلتي اّتخذت إلطالع الّلورد كرزون عبد البهاء حالما أُعلموا بالخطر ال
اّلذي  (2)وآخرين من مجلس الوزراء البريطاني على خطورة الموقف في حيفا، وال عند الّتدّخل العاجل لّلورد المنجتون 

 (3)بد البهاء" وال عند الّرسالة اّلتي أرسلها الّلورد بلفور كتب فور ا إلى وزارة الخارجّية خطاب ا "ليشرح أهّمّية مقام حضرة ع
حماية وكّل اعتبار لحضرة عبد كّل  يوم تسّلم ذلك الخطاب، مكّلف ا إّياه أن "يمدّ  ،(4)وزير الخارجّية إلى الجنرال أللنبي

ندن طالب ا من الّسلطات أن "تخطر البهاء وألسرته وأصدقائه" وال عند البرقّية اّلتي أرسلها الجنرال بعد سقوط حيفا إلى ل
العالم بأّن حضرة عبد البهاء في أمان" وال عند األوامر اّلتي أصدرها هذا الجنرال إلى القائد العام المشرف على  
عملّيات حيفا بتأمين سالمة حضرة عبد البهاء، فقضت على نّية القائد الّتركّي )وفق ا للمعلومات اّلتي بلغت قلم  

     ّرّية البريطانّية( في أن "ُيصلبالمخابرات السّ 

 

(1 ) Lord Curzon 
(2 ) Lord Lamington 
(3 ) Lord Balfour 
(4 ) General Allenby 
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 حضرة عبد البهاء وأسرته على جبل الكرمل" إذ اضطّر الجيش الّتركّي إلى إخالء حيفا واالنسحاب شماال .
 

ولقد امتازت الّسنوات الّثالث اّلتي انقضت بين تحرير القّوات البريطانّية لفلسطين وبين صعود حضرة عبد   
يبة اّلتي فاز بها الّدين في مركزه العالمّي على شّدة ما عانى من اضطهادات، كما امتازت البهاء بتقوية عظيمة لله

، وبفضل تلك الحرب ابتعد أخير ا، وبعد طول انتظار، مبتوّسع أعظم في دائرة الفعالّيات الّتبليغّية في شّتى أنحاء العال
ا تام ا.  ومنذ ذلك الحين الخطر اّلذي ظّل ما ال يقّل عن خمس وسّتين سنة يهّدد مؤّسسي ا لّدين ومركز ميثاقه ابتعاد 

تمّتع رأس الّدين كما تمّتع الَحَرمان الّتوأمان المقّدسان في مرج عّكاء وسفح الكرمل ألّول مّرة بتحّرر اّتسع فيما بعد 
ا عن اإلدار  ة الفاسدة  إلى اعتراف أصرح بمؤّسسات الّدين، وذلك بفضل إحالل نظام حكومّي تحّررّي جديد عوض 

الماضية، ولم تكن الّسلطات البريطانّية بطيئة في اإلفصاح عن تقديرها للّدور اّلذي قام به حضرة عبد البهاء في  
تخفيف الويالت اّلتي أرهقت سّكان األرض المقّدسة أثناء ذلك الّصراع المحزن.  ومّما عمل على رفع مستوى الهيبة 

ا تحت إمرة حضرة عبد البهاء الملهمة اإلهداء له بلقب الفروسّية في   اّلتي كان دين حضرة بهاء هللا يكتسبها تدريج 
ا في حيفا في مقّر الحاكم البريطاني اجتمع له فيه كثير من وجوه الّطوائف المختلفة.    احتفال ُعقد من أجله خّصيص 

لبهجة، وقادهما إلى مقام حضرة بهاء  ومنها الّزيارة اّلتي قام بها الجنرال أللنبي وعقيلته فاستضافهما على الغداء في ا 
هللا، ومنها لقاؤه في منزله بحيفا للملك فيصل اّلذي أصبح ملك العراق بعد ذلك بقليل، والّزيارات اّلتي قام بها الّسير  

د  )الفيكونت صموئيل الكرملي فيما بعد( قبل أن ُيختار مندوب ا سامي ا لفلسطين بعد ذلك، ولقاؤه لّلور  (1)هربرت صموئيل
ا في حيفا، ولقاؤه حاكم القدس آنذاك الّسير رونالد ستورز  ، ومنها(2) المنجتون اّلذي زاره أيض 

 

(1 ) Sir Herbert Samuel 

(2 ) Sir Ronald Storrs 
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الّطوائف الّدينّية بمقامه الفّذ الّرفيع، سواء في ذلك الّطائفة اإلسالمّية والمسيحّية كّل  الّشواهد المتضاعفة على اعتراف 
في أماٍن نسبّي من الّشرق والغرب إلى األرض المقّدسة زرافات لزيارة واليهودّية، ومنها سيل الّزائرين اّلذين أقبلوا 

المقامات في عّكاء وحيفا، وليظهروا له والءهم وخضوعهم وليحتفلوا بالحماية الّرائعة اّلتي توّلت بها العناية اإللهّية  
 لّتركّي. الّدين وأتباعه، وليشكروا هللا على تحرير رأس الّدين ومركزه العالمّي من الّنير ا

 
ا   على حين كانت والية حضرة عبد البهاء تشارف نهايتها، كانت الّشواهد تتضاعف على تفّتح الّدين تفّتح 

متعّدد الّنواحي ال يقاوم في الّشرق والغرب، وذلك بتشكيل هيئاته وتثبيتها وتوسيع دائرة فعالّياته ونفوذه.  ففي مدينة 
ا، وفي ويلمت تّم حفر األساس لمعبد الغرب األم،  عشق آباد كمل تشييد مشرق األذكار اّلذ ي بدأه بنفسه كماال  ناجح 

وأبرم العقد الخاّص بتشييد قاعدة البناء.  وفي بغداد انصاع المؤمنون لتعليمات حضرة عبد البهاء الخاّصة واّتخذت 
ض المقّدسة ابتيعت أرض  الخطوات األساسّية لترميم وتقوية أسس البيت األعظم المّتصل بذكرى والده، وفي األر 

شاسعة تقع إلى شرق مقام حضرة الباب وذلك بجهود حرم حضرة عبد البهاء ومعونة البهائّيين في الّشرق والغرب، 
بجوار دار   وابتيعت قطعة من األرض ،لتكون مكان ا تشّيد عليه أّول مدرسة بهائّية في مركز اإلدارة العالمّية للّدين

فة غربّية شّيدها المؤمنون األمريكّيون بعد صعوده مباشرة.  ورفعت الّسلطات المدنّية  حضرة عبد البهاء لدار ضيا
الّضريبة عن دار الّضيافة الّشرقية اّلتي شّيدها مؤمن من مؤمني عشق آباد على سفح الكرمل بعد دفن رفات حضرة 

هذا االمتياز منذ تأسيس الّدين في األرض   الباب بقليل، وذلك لراحة زائري المقامات المقّدسة )وهي أّول مّرة ُيتاح مثل
بواسطة لوح أرسله إليه حضرة عبد البهاء،  (1)المقّدسة(.  واعتنق الّدين عالم الحشرات المشهور الّدكتور أوجست فوريل

 وكان من أخطر ما كتب المولى شأن ا.  وكان من أعظم ألواحه أهّمّية، إجابته عن الّرسالة اّلتي وّجهتها

 

(1 ) Dr. Auguste Forel 
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"المنّظمة المركزّية للّسالم الّدائم"، تلك اإلجابة الّتي أرسلها إليهم في مدينة الهاي على أيدي وفد  لالّتنفيذّية  جنة إليه اللّ 
خاص.  وفتح الّدين قاّرة جديدة استجابة  أللواح الخّطة اإللهّية اّلتي أزيح الّستار عنها في أّول مؤتمر ُعقد بعد الحرب،  

ا  الكبي (1) هايد دن وذلك أنّ  ر القلب المقدام هجر منزله في كاليفورنيا تو ا وهو في الّثانية والّسّتين من العمر واستقّر رائد 
في أستراليا تؤازره زوجه، وهناك استطاع أن يحمل الّرسالة إلى ما ال يقّل عن سبعمائة بلدة في تلك البالد.  وبدأت 

المظّفرة الخالدة اّلتي وصفها موالها بأّنها  (2)ت مارثا رو قّصة جديدة حين قامت الّنجمة البازغة أمة حضرة بهاء هللا
الملكوت" و"منادية الميثاق" استجابة لتلك األلواح نفسها وما فيها من نداءات، فبدأت أّول رحلة من رحالتها  ة"بشير 

ة مرذات ولم تنتِه إاّل  الّتاريخّية اّلتي امتّدت على فترة قوامها عشرون سنة، واّلتي طافت فيهاحول الكرة األرضّية عدّ 
حين صعدت غريبة بعيدة عن وطنها متفانية في خدمة األمر اّلذي أحّبته كثير ا.  هذه األحداث تشير إلى المرحلة 
الختامّية من والية كانت خاتمة انتصار عصر البطولة المجيد من الّدورة البهائّية، وسيخّلدها الّتاريخ على أّنها من  

 بهائّي األّول وأخصبها.أمجد فترات القرن ال

 

(1 ) Hyde Dunn 
(2 ) Martha Root 
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 والعشرون  الحاديالفصل 
 

  صعود حضرة عبد البهاء
 

انتهى اآلن عمل حضرة عبد البهاء العظيم، وُأنجزت الّرسالة الّتاريخّية اّلتي حّمله إّياها والده منذ تسع وعشرين   
ا، فكتب بذلك فصل خالد في تاريخ القرن البهائّي األّول وش ارف الّنهاية عصر البطولة المجيد  سنة خلت إنجاز ا مجيد 

ا، ولقد قاسى كما   من الّدورة البهائّية، ذلك العصر اّلذي اشترك فيه حضرة عبد البهاء منذ البداية، ولعب فيه دور ا فريد 
 لم يقاس أحد من اّلذين آمنوا باألمر وَتَجرَُّعوا كأس الّشهادة، وجاهد كما لم يجاهد أحد من أبطاله العظام، وشهد من

 الفتوحات ما لم يشهده المبّشر بالّدين وال مؤّسس الّدين. 
 

أّيها األحّباء ن قّوته المضمحّلة كتب يقول: "**وفي نهاية رحالته الغربّية الّشاّقة اّلتي استنزفت آخر دانق م 
تيت من قّوة،  ما يجب علّي أن أفعله، وخدمت أمر حضرة بهاء هللا بقدر ما أو كّل  سيأتي وقت أفارقكم فيه، لقد فعلت

أن أرى األحّباء األعّزاء يتحّملون مسؤولّيات األمر المبارك،  األمل كّل  ملآلولم أهدأ في حياتي ال ليال  وال نهار ا، وإّني 
أّيام حياتي معدودة ولم يُعد لي فيها من سرور سوى هذا األمل"، ومن قبل ذلك بعّدة سنوات أشار إلى صعوده بقوله:  

ألوفياء!  إذا اّتفق في وقت من األوقات أن حدثت في البقعة المباركة حوادث مؤلمة فال تضطربوا وال "*أّيها األحّباء ا
ا: "**اعلموا   تفزعوا وال تخافوا وال تحزنوا قّط!  فإّن ما يحدث يكون سبب ا لعلّو كلمة هللا وانتشار نفحاته".  ثم بقوله أيض 

ا سواء أكنت في هذا الع يأنّ  الم أم لم أكن".  كما أّنه نصح ألحّبائه في أحد ألواحة األخيرة بقوله: "*ال بينكم دائم ا أبد 
ينبغي لكم أن تنظروا لشخص عبد البهاء ألّنه سوف يوّدعكم آخر األمر، وإّنما انظروا إلى كلمة هللا... على أحّباء هللا  

 أن يقوموا بثبات راسخ بحيث
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البالء في لحظة واحدة لما تغّير العزم وال الّنّية ولما تبّدل االشتعال  لو أصبح مائة من أمثال عبد البهاء هدف ا لسهام 
 بخدمة أمر هللا". واالشتغال واالنجذاب

 
وفي لوح وّجهه إلى أحّباء أمريكا قبل صعوده بأّيام قالئل أرخى العنان لحنينه المكبوت إلى مغادرة هذا العالم   

فص هذا العالم اضطراب الّطائر المفزع يضرب بجناحيه وذنبه.  فقال: "*لقد هجرت العالم وأهله... أضطرب في ق
يوم أحّن إلى الّطيران إلى ملكوتك.  يا بهاء األبهّى  اسقني كأس الفداء ونّجني".  وقبل صعوده بسّتة أشهر كّل  وفي

واشتعل الّرأس شيب ا وقد  تقريب ا أنزل مناجاة تشريف ا ألحد أقارب حضرة الباب فكتب فيها يقول: "ربِّ قد وهن العظم مّني 
بلغت من العمر عتي ا، فما بقي لي ال حركة وال سكون وال قّوة حّتى أقوم بها على عبودّية أحّبتك... رّب رّب عّجل في  

 عروجي إلى عتبتك الُعليا... ووفودي على باب فضلك في جوار رحمتك الكبرى".
 

ان تفّضل بها، ومن األلواح اّلتي كان ُينزلها، كان اقتراب ومن األحالم اّلتي كان يراها، ومن األحاديث اّلتي ك 
ا، قبل صعوده بشهرين أخبر أهله بحلم رآه، قال: "*رأيتني أقف في محراب مسجد عظيم  خاتمته الحثيث يزداد اّتضاح 

ا عظيم ا من الّناس طفقوا يدخلون جماعة في أثر جماعة، ف يزداد بهم  مكان اإلمام، وفي تلك األثناء أدركت أّن عدد 
عدد المصّلين حّتى أصبحوا جمع ا غفير ا واصطّفوا من خلفي، وفي وقفتي هذه أّذنت فيهم بصوت مرتفع، ثّم خطر لي  
بغتة  أن أخرج من المسجد، فلّما وجدت نفسي خارجه فّكرت: )لماذا خرجت قبل إنهاء الّصالة( ولكّني قلت لنفسي: ال  

مرتفع فإّن هذا الجمع الغفير سوف يؤّدي الّصالة وحده".  وبعد أسابيع بأس!  ما دمُت قد أّذنت للّصالة بصوت 
قليلة، حين كان يقيم في غرفة منعزلة في حديقة منزله، قّص حلم ا آخر على من كان حوله قال: "رأيت حلم ا، 

ة هذا الحلم حّتى  وشاهدت الجمال المبارك ُيقبل علّي ويقول لي: اهدم هذه الغرفة".  ولم يدرك أحد من الحاضرين دالل
 صعد بعد ذلك بسرعة.  حينذاك 
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 اتّضح لهم جميع ا أن ما ُأريد بكلمة الغرفة إّنما كان هيكل جسده.
 

م  1921وقبل شهر من صعوده )اّلذي حدث في الّساعات األولى من اليوم الثامن والعشرين من تشرين الّثاني  
في كلمات مستبشرة مطمئّنة وّجهها إلى مؤمن كان يندب وهو في عامه الّثامن والّسبعين( أشار إلى ذلك صراحة 

موت أخيه، وقبل أسبوعين من صعوده تحّدث إلى بستانيه المخلص في نغمة تشير إشارة واضحة إلى أّنه يعلم اقتراب 
شيء وأفّر، إّنني أعجز  كّل  أجله، قال: "لقد تعبت تعب ا ال يوصف بوصف وبلغ بي األمر مبلغه بحيث يجب أن أترك

عن المشي من شّدة الّضعف" ومضى يقول: "ولقد اّتفق لي في أواخر أّيام الجمال المبارك أن وردُت ساحته المقّدسة  
يوم ا وتشّرفُت بدخول غرفة الّتحرير ونزول اآليات في البهجة فالحظت أّن األلواح واألوراق واآلثار العديدة قد تبعثرت 

لفور في جمع تلك األوراق فشاهدني الجمال المبارك وتفّضل فقال: )ماذا  في أطراف الغرفة رزم ا رزم ا فشرعت على ا 
شيء وأرحل( وأنا اآلن أتممت أعمالي ولست قادر ا على  كّل  تفعل؟  ال فائدة من جمع هذه األوراق!  يجب أن أترك

 شيء وأرحل".كّل  تحّمل ما هو أكثر من هذا، فيجب إذ ا أن أترك
 

األخير من حياته األرضّية يغدق المحّبة الَّتي كان يغدقها من قبل على الّرفيع   البهاء حّتى اليوم عبدوطفق  
والوضيع على حّد سواء، ويبذل المعونة الَّتي كان يبذلها من قبل للفقير والمسكين، ويقوم بما كان يقوم به نحو دين  

رغم   ، ه شهد صالة الّظهر في المسجدوالده من واجبات كانت ديدنه من أّيام طفولته، وفي يوم الجمعة الّسابق لصعود
  ، كانت هي آخر ما أنزل ،وفّرق الّصدقات من بعد ذلك على الفقراء كما كانت عادته، وأملى بضعة ألواح ،إعيائه

وبارك زواج خادم أمين كان حضرته أصّر على أن يتّم في ذلك اليوم، وحضر اجتماع األحّباء المعتاد في منزله، فلّما 
لي أحّس بالحّمى، ولّما كان غير قادر على مغادرة المنزل في يوم األحد الّتالي فقد أرسل جميع األحّباء كان اليوم الّتا

 إلى مقام الباب ليحضروا االحتفال الذي أقامه زائر  
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ها فارسّي بمناسبة ذكرى إعالن الميثاق، واستقبل بحفاوته المواتية ورّقة حاشيته مفتي حيفا ورئيس بلدّيتها ورئيس شرطت
كّل  صّحة استفسر عن  ،وهي آخر ليلة من حياته ، في عصر ذلك اليوم نفسه رغم اإلعياء المتزايد، وفي تلك الّليلة

 فرد من أفراد عائلته وكذلك عن صّحة الزّوار واألحّباء في حيفا قبل أن يأوي إلى فراشه. 
 

ا نهض ومضى إلى منضدة في غرفته وش  رب قليال  من الماء ثم عاد إلى  وفي الّساعة الواحدة والّربع صباح 
فراشه، وبعد قليل طلب إلى إحدى ابنيته الّلتين سهرتا عليه أن ترفع الستائر الّشبكّية شاكي ا من أّنه يجد صعوبة في  

 : الّتنّفس، وأحضر له شيء من ماء الورد فشرب منه ثم استلقى مّرة أخرى فلّما عرض عليه الّطعام قال بوضوح
بجناحيها صاعدة إلى مقرها األبدّي  وبعد دقيقة أخرى رّفت روحه ل شيئ ا من الّطعام وأنا ذاهب؟" "أتريدون أن أتناو 

ا دائم ا. ،بعد حيٍن طويل ،لتنضمّ   إلى مجد أبيه المحبوب، وتتذّوق سعادة االّتحاد معه اّتحاد 
 

المدينة، وطّيرت في الحال  غير المتوّقع انتشار الّنار المستشرية في أرجاء  المفاجئوانتشرت أنباء صعوده  
على أسالك البرق إلى أنحاء المعمورة القصّية، فما لبث أن صعق الحزن جامعة أتباع حضرة بهاء هللا في الّشرق  

انهالت الّرسائل من القاصي والّداني، من الّرفيع والوضيع عن طريق البرق والبريد حاملة إلى العائلة الّثكلى  و  والغرب
 ّتمجيد واإلخالص والحزن والّرثاء. الملتاعة عبارات ال

 
يل المندوب الّسامي في فلسطين  ئوزير المستعمرات البريطانّية إلى الّسّيد هربرت صمو  (1)لأبرق ونستن تشرش 

على الفور مكّلف ا إّياه أن "يبّلغ الجامعة البهائية باسم حكومة جاللة الملك عزاءها ومشاطرتها األحزان". وأبرق 
المندوب الّسامي في مصر إلى المندوب الّسامي في فلسطين راجي ا إّياه أن "يبّلغ أقارب المرحوم   نبيألل الفيكونت

 والجامعةالّسير عبد البهاء عّباس أفندي 

 

(1 ) Mr. Winston Churchill 
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د عبد الرحمن أن  يّ ف مجلس الوزراء في بغداد رئيس الوزراء السّ البهائّية عزاءه الحاّر في فقدان الّزعيم المبّجل". وكلّ 
القائد العام للبعثة   (1)وأرسل الجنرال كونجريف م إلى أسرة صاحب الفضيلة عبد البهاء في مصيبتهم". يبّلغ "عزاءه

المصرّية العسكرّية إلى المندوب الّسامي في فلسطين رسالة يرجوه فيها أن "يبّلغ أحّر العزاء ألسرة المرحوم الّسير 
فلسطين الّسابق فعّبر عن حزنه واحترامه العميقين له   حاكم (2)عّباس البهائي". وكتب الجنرال الّسير آرثر موني

وكتبت شخصّية من الّشخصيات الممتازة في جّو جامعة  وإعجابه به وعن مؤاساته في الخسارة الَّتي تكّبدتها أسرته. 
أكمل   اكسفورد العلمي، وهو أستاذ مشهور وعالم جليل باسمه واسم زوجته فقال: "إّن الّصعود وراء الحجاب إلى حياة

ا على نحو خاّص بالقياس إلى من سما بأفكاره وجاهد في أن يحيى حياة سامية هنا  وأتّم ال بّد أن يكون عجيب ا ومبارك 
 على األرض". 

 
والّنيويورك  (5)بوست غوالمورنين (4)يلي ميلاالّلندنّية والدّ  (3)يمزاكثير من الجرائد المختلفة أمثال التّ  أسهمت 

في تأبين ذلك   وغيرها من الجرائد الّصادرة بالّلغات المختلفة وفي األقطار المختلفة (8)يمز الهندّيةاالتّ و  (7)ولوتان (6)ورلد
 اّلذي أّدى لقضّية اإلخاء اإلنسانّي والّسالم العالمّي هذه الخدمات الّشهيرة الخالدة. 

 
بته في تشييع الجنازة لكي يل من فوره رسالة يفصح فيها عن رغئالّسير هربرت صمو  المندوب الّسامي وأرسل 

، أّما موكب الجنازة الذي سار صباح الّثالثاء . "أعّبر عن احترامي لعقيدته وتبجيلي لشخصه" كما كتب فيما بعد
 فقد اشترك فيه ما ال يقّل عن عشرة   ،واّلذي لم تشهد له فلسطين مثيال  من قبل

 

(1 ) General Congreve 

(2 ) General Sir Arthur Money 

(3 ) London Times 

(4 ) Daily Mail 

(5 ) Morning Post 

(6 ) New York World 

(7 ) Le Temps 

(8 ) Indian Times 
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"اجتمعت جموع  : د شهد المندوب الّسامي فيما بعد فقال طبقة ودين وجنس في هذه البالد. ولقكّل  آالف نسمة تمّثل
حاكم القدس حينذاك فقال في  ،ستورز وكذلك كتب الّسير رونالد غفيرة آسفة على موته ومستبشرة بذكرى حياته". 

ا عن األسف واالحترام كذلك الذي أوحت به بساطة ذلك قط  "لم أعرف : وصف موكب الجنازة تعبير ا أشّد اّتحاد 
 كب المطلقة".المو 

 
مل الّتابوت اّلذي يحتوي رفات حضرة عبد البهاء إلى مقّره األخير على أكتاف أحّبائه، وتقّدمت موكب وحُ  

، ثم  مّية والمسيحّية رافعين أعالمهمالمدينة كحرس شرف، تالها بالّترتيب فريق الكّشافة اإلسال شرطةالجنازة كوكبة من 
تين ون آيات القرآن، ثّم أقطاب المسلمين وعلى رأسهم المفتي، ثّم بعض القساوسة الالّ طائفة من المرّتلين المسلمين يرّتل

يل المندوب الّسامي البريطاني والّسير  ئوسار خلف الّتابوت أفراد عائلته والّسير هربرت صمو  واليونان واالنجليكان
لّدولة وقناصل الّدول المختلفة المقيمين قيا ورجال ايحاكم فين (1)زيمارونالد ستورز حاكم القدس والّسير ستيوارت س

بحيفا، ووجوه فلسطين من المسلمين واليهود والمسيحّيين والّدروز، كما سار المصرّيون واليونان واألتراك والعرب 
 بين نحيب ،وأطفاال ، ورقى الموكب الّثاكل الّطويل في سيره البطيء ّبّيون واألمريكّيون رجاال  ونساء  و واألكراد واألور 

 وصل إلى مقام الباب.حّتى سفوح الكرمل  ،القلوب المفجوعة وأنينها
 

وبمحضر من هذا الجمع الحاشد   ّتابوت المقّدس على منضدة عادّيةوبجوار المدخل الّشرقي للمقام وضع ال 
فرغ هؤالء تقّدم خطبهم الّتأبينّية وكان من بينهم مفتي حيفا، فلّما  واليهود ألقى تسعة خطباء من المسلمين والمسيحّيين

المندوب الّسامي من الّتابوت وانحنى برأسه نحو المقام ورفع لعبد البهاء فروض الوداع األخير، وحذا حذوه رجال  
اآلخرون. ثم نقل الّتابوت إلى إحدى غرفات المقام، وهناك خفض بحزن وإجالل ووضع في مقّره األخير في   الّدولة

 ت الباب.  رفا ترقد فيه  لذلك اّلذيمدفن مجاور 

 

(1 ) Sir Stewart Symes 
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الذي تال صعوده كان الّطعام يقّدم يومي ا في منزله لفقراء من حيفا يتراوحون بين   األسبوعوفي غضون  
بغّض الّطرف   ،ّرقت الحنطة لذكراه في اليوم الّسابع فيما يقرب من ألف فقيرالخمسين فقير ا والمائة فقير، على حين فُ 

ا لذكراه دعي إليه ما يقرب من سّتمائة نسمة عن عقائدهم أو أجناسهم، وفي اليوم األربع ين أقيم احتفال مهيب تخليد 
فيهم رجال الّدولة ووجوه من مختلف الملل   نمن أهالي حيفا وعكاء واألماكن المجاورة في فلسطين وسورّيا بم

ا.   واألجناس، وقّدم الطعام ألكثر من مائة فقير في ذلك اليوم أيض 
 

قيا فألقى خطابه الّتأبينّي األخير لذكرى حضرة عبد البهاء يوهو الحاكم فين ،الضيوف المجتمعين أحدونهض  
"أعتقد أن لدى الكثيرين مّنا صورة واضحة للّسير عبد البهاء عباس، لهامته الجليلة وهو يمشي مفّكر ا في  بقوله: 

ه بالفقراء المساكين، وقد بلغ من لطفه  شوارعنا، لمسلكه الّلطيف الّرقيق، لشفقته، لحّبه لألطفال واألزهار، لكرمه وعنايت
وإلهام ا لمئات وألوف من  ّن كتاباته وأحاديثه ما زالت عزاء  إوبساطته أن كان المرء ينسى أّنه بمحضر معّلم عظيم، و 

 الّناس في الّشرق والغرب".
 

  الّدينيّ يه لها في الّتاريخ مؤّسسة ال شب ، وهكذا انتهت والية من كان يجّسد بفضل المنزلة الَّتي وهبها إّياه والده 
 هو أمجد عصور دورة حضرة بهاء هللا. اّلذيكّله، وهي والية تشير إلى المرحلة الّنهائّية من العصر الّرسولي البطولي 

 
ذلك "الميراث المرغوب اّلذي ال عدل له" اّلذي أورثه إّياه مؤّسس الّدورة البهائّية، و  ،على يديه تّم إعالن الميثاق 
اخترق الغرب نور دين هللا   الّدفاع عنه وثبتت حقيقته، وبتلك القّوة الَّتي منحته إّياها هذه األداة اإللهّية المقّدسة كما تمّ 
ة استراليشيا، وبتدّخله الّشخصي ذاع صيت الّرسالة الَّتي  جزائر المحيط الهادئ، وأضاء حواشي قارّ حّتى وانتشر  الجديد

في تاريخها أمام جموع من المستمعين  مّرةته، وتجّلت طبيعتها وغايتها ألّول ذاق حاملها مرارة الحبس مدى حيا
 المتحّمسين من كاّفة األجناس والّطبقات في أهّم مدن 
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إلى األرض   ، بعد إخفائها خمسين سنة، القاّرة األوروّبية واألمريكّية الّشمالّية، وبسهره الّدائب نقلت رفات حضرة الباب
ا الئق ا في البقعة الَّتي عّينها حضرة بهاء هللا بنفسه وباركها بمحضره، وبفعالّيته المقّدسة آمنة، واست قّرت استقرار ا خالد 

الجريئة شّيد في آسيا الوسطى، في تركستان الّروسية أّول "مشرق األذكار" في العالم البهائي، وبتشجيعه الّدائم بدأت  
ا في قلب قارة أمر  مهّمة مماثلة ولكّنها على نطاق أكبر، وبارك لها تي ظّللته منذ الّ  كا الّشمالّية، وبفضل العنايةيأرض 

وزال زواال  نهائي ا  ،افتتاح عهده ذّل عدّوه الّسلطانّي حّتى تساوى بالّتراب، واستؤصلت شأفة الّناقض األكبر لميثاق والده
األراضي الّتركّية، وبمتابعته لتعليماته وعمله  ذلك الخطر اّلذي كان يتهّدد قلب الّدين منذ أن أخرج حضرة بهاء هللا إلى 

ارّي اّلذي بمقتضى المبادئ والّشرائع الَّتي سّنها والده تشّكلت الهيئات األساسّية المبّشرة باالفتتاح الّرسمي للّنظام اإلد
ه وسداه وتدّعمت تي تكّون لحمة إلهام والداّتضحت المبادئ والّتعاليم الّ  ة لو صو بجهوده الم . أخذ يتأّسس بعد صعوده

، كما يّتضح أصولها األساسّية وشرحت ونّفذت موادها تنفيذ ا مفّصال  وتجّلت صّحة حقائقها وضرورتها تجّلي ا كامال  
تي خّلفها لألجيال  ومناجاته وأشعاره وتفسيراته الّ  تي كتبها، وآالف األلواح الَّتي أنزلها، وخطبهذلك من موضوعاته الّ 
بها قّدرت لالنسانّية الغافلة  نطق  ارسّية وبعضها بالعربّية وقليل منها بالّتركّية، وباإلنذارات الَّتيالقادمة ومعظمها بالف

إلى أن   ،نتيجة لضاللها الملحّ  ،الغارقة في الماّدّية الّناسية لرّبها األخطار الَّتي تهّدد حياتها المنّظمة، واضطّرت
العالمّي اّلذي ما زال إلى يومنا هذا يزعزع أسس المجتمع اإلنسانّي، تتحّمل وقع الّصدمات المبدئّية لهذا االنقالب 

ا على  وأخير ا  بتلك المسؤولّية المهّمة اّلتي عهد بها إلى الجامعة الباسلة اّلتي سكبت فتوحات أفرادها الّراسخة نور ا وّهاج 
فوز بفتح قارة أستراليا، وعملت فيما بعد أن ت، افتتاحها الّرسمّي مباشرةصفحات واليته، بذلك نّفذ خّطة استطاعت، بعد 

ا ال يقاوم ترقى بالحياة اتها تفتّ على اجتذاب قلب ملكة مؤمنة إلى دين والده، وما زالت إلى اليوم بفضل تفّتح إمكانيّ  ح 
ا في كافة جمهورّيات أمر   مل.كا الالتينّية فال تلبث حّتى تكتب خاتمة الئقة لتاريخ قرن كايالّروحّية رقي ا مدهش 
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ا للمعالم البارزة في هذه الوالية المباركة المثمرة لن يحرمنا من ذكر الّنبوءات اّلتي سّطرها مركز   وإّن عرض 
ميثاق حضرة بهاء هللا المعصوم.  تخبرنا هذه الّنبوءات بعنف الهجوم اّلذي يثيره تقّدم الّدين الحثيث في الغرب وفي  

رجال الّدين الّطبقّية في األديان المسيحّية والبوذّية والهندوسّية.  وهي تتنّبأ الهند والّشرق األقصى حين تلتقي ُنُظم 
ا وآسيا وأفريقيا.  وهي تتنّبا باجتماع بني بالفتنة اّلتي سوف يثيرها تحّرره من قيود الّرجعّية الّدينّية في أمريكا وأوروبّ 

سالم الّسّنّي، وضياع نفوذ رجال الّشيعة القوّي في  إسرائيل في وطنهم القديم.  ورفع علم بهاء هللا في مصر معقل اإل
إيران، والبؤس اّلذي يجب أن يخّيم على بقّية ناقضي عهد حضرة بهاء هللا في مركز دينه العالمي، وبهاء المؤّسسات 

عاصمة اّلتي سوف يشّيدها ذلك الّدين الّظافر على سفوح جبل ُقّدر له أن يّتصل بمدينة عّكاء اّتصاال  يجعل منها 
واحدة فخمة.  فال تلبث حّتى تضّم الهيئات الّروحّية واإلدارّية للجامعة البهائّية العالمّية المقبلة، والّشرف الواضح اّلذي  

ة، والمنزلة الفريدة المحسودة  سوف يتمّتع به في المستقبل البعيد سّكان وطن حضرة بهاء هللا عاّمة، وحكومته خاّص 
سم األعظم في أمريكا الّشمالّية، كنتيجة مباشرة لتنفيذ الّرسالة العالمّية اّلتي عهد بها إليهم،  اّلتي ستتبّوؤها جامعة اال

وتتنّبأ أخير ا بخالصه هذا كّله وذروة هذا كّله بأّنه "*سيرتفع العلم اإللهّي على جميع األمم" والجنس البشري سيّتحد 
 وم واحد ويسكنون في وطن واحد هو الكرة األرضّية".قاطبة  حين يدخل "*الكّل في دين واحد... وجنس واحد وق

 
كما أّنه ال يمكننا أن نغفل االنقالبات الّثورّية في الّدنيا العريضة اّلتي شهدتها هذه الوالية وهي انقالبات  

لّليلة  ل في افاضت مباشرة عن اإلنذارات اّلتي نطق بها حضرة الباب في أّول فصل من فصول "قّيوم األسماء" اّلذي نزّ 
اّلتي أعلن فيها رسالته في شيراز، واّلتي عّززتها فيما بعد الفقرات الحافلة اّلتي وّجهها حضرة بهاء هللا إلى ملوك  

في البرتغال  األرض وزعماء األديان في سورة الملوك والكتاب األقدس.  ويمكن أن ُيقال إّن انقالب الّنظام الملكيّ 
 ، وزوال القيصرّية في روسياام الجمهوريّ واإلمبراطوري في الّصين إلى الّنظ
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واإلمبراطورّية في ألمانيا والّنمسة والمصير الّشنيع اّلذي آل إليه ملوكها، واغتيال ناصر الّدين شاه وسقوط الّسلطان 
ّل على  أّنه قد أشار إلى مراحل أخرى من تنفيذ تلك العملّية المحّطمة اّلتي د عنه  هذا يمكن أن ُيقالكّل  عبد الحميد،

افتتاحها في أّيام حضرة بهاء هللا اغتيال الّسلطان عبد العزيز، وسقوط نابليون الّثالث العنيف وزوال اإلمبراطورّية 
الّثالثة.  والحبس االختياري اّلذي فرضه البابا على نفسه وتقّلص سلطته الّزمنّية بحيث أوشكت على الّزوال.  كما 

رة عبد البهاء انتقال الحكم من آل قاجار في إيران، وخلع الملكّية في إسبانيا، عّجل بالعملّية نفسها بعد صعود حض
وزوال الّسلطنة والخالفة في تركّيا، واالنحطاط الّسريع للّشيعة اإلسالمّية واإلرسالّيات المسيحّية في الّشرق والمصير 

 القاسي اّلذي يأخذ اآلن كثير ا من الّرؤوس المتّوجة في أوروبا. 
 

ّنه ال يمكننا أن نفرغ من هذا الموضوع دون أن نشير إشارة خاّصة إلى أسماء العظماء والفقهاء اّلذين  كما أ 
تحّركوا في مراحل مختلفة من والية حضرة عبد البهاء ال ليخدموا حضرة عبد البهاء وحده بل ليخدموا دين حضرة بهاء  

ا.  فأسماء أمثال الكونت ليو تولستوي  ذ أرمينوس فامبري واألستاذ أوجست فوريل والدكتور دايفيد واألستا (1)هللا أيض 
ك. شايين والدكتور إيستلين  ستار جوردان واألرشديكون ولبرفورس المبّجل واألستاذ جويت في باليول والدكتور ت.

ر ستيفان والحب (2)كاربنتر في جامعة أكسفورد والفيكونت صموئيل الكرملي والّلورد المنجتون والّسير فالنتين تشيرول
واألمير محّمد علي المصري، والّشيخ محّمد عبده، ومدحت باشا وخورشيد باشا تشهد، بطبيعة األلقاب اّلتي  (3)وايز

  ذه األلقاب ُقّدر لوقعها أن يعلو تحملها، بالّتقّدم اّلذي حّققه دين حضرة بهاء هللا تحت زعامة ابنه المبّجل الّنابهة، وه
   الّتالية بتلك الّشهادات الّتاريخّية المدّونة المتكّررة اّلتي سّطرتها اعترافها برسالة حضرة بهاء هللا.  علو ا كبير ا في الّسنوات 

 

(1 ) Count Leo Tolstoy 
(2 ) Sir Valentine Chirol 
(3 ) Rabbi Stephen Wise 
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أّما هؤالء األعداء اّلذين ثابروا على إطفاء نور ميثاق حضرة بهاء هللا، فإّن القصاص العادل اّلذي حّل بهم ال  
ا عن ذلك المصير اّلذي أخذ أولئك األ دنياء اّلذين جاهدوا، في فترة متقّدمة، ألن يقضوا على آمال الّدين  يقّل وضوح 

 الّناهض ويقّوضوا أسسه. 
 

وقد سبقت اإلشارة إلى اغتيال ناصر الّدين شاه الّطاغية وما تال ذلك من انقراض أسرة قاجار.  أّما الّسلطان   
ذالل يلعنه والته ويسّبه شعبه.  أّما جمال باشا  كم عليه بحياة ملؤها الخمول واإلد الحميد فإّنه بعد عزله ُسجن وحُ عب

المتعّطش للّدماء اّلذي صّمم على أن يصلب حضرة عبد البهاء ويسّوي مقام حضرة بهاء هللا المقّدس باألرض، فقد 
ر إلخوانه اّلذين اضطهدهم بال أاضطّر إلى الفرار نجاة بحياته، وذبح وهو معتصم بجبال القوقاز على يد أرمنّي ث

ة وال شفقة.  أّما جمال اّلدين األفغاني المتآمر اّلذي أضّرت عداوته القاسية وتأثيره القوّي بتقّدم األمر المبارك في رحم
ا بعد أن اقتطع جزء كبير من لسانه في   بالد الّشرق األدنى، فقد أصابه الّسرطان بعد حياة متقّلبة متلّونة ثّم هلك بائس 

اء بعثة الّتحقيق والّتحّري األربعة اّلذين ُأرسلوا من اآلستانة ليختموا على مصير  عملّية جراحّية فاشلة.  أما أعض
له.  فهذا عارف بيك رئيس البعثة  هبدوره، إذالال  ال يقّل شناعة عن ذلك اّلذي دّبرو كّل  حضرة عبد البهاء فقد عانوا،

.  وهذا أدهم بيك يفلح في الفرار من مصر،  ترديه رصاصة الحارس قتيال  فيحاول خلسة أن يفّر من وجه تركّيا الفتاة 
المالّية من البهائّيين في متاعه أثناء الّطريق، ويضطّر آخر األمر إلى أن يلتمس المعونة كّل  ولكن خادمه يسلبه

إلى األحّباء على الفور أن   القاهرة وهو التماس لم يرفض، وبعد هذا يلتمس المعونة من حضرة عبد البهاء اّلذي يطلب
موا له باسمه مبلغ ا من المال وهو طلب لم يستطيعوا تنفيذه نظر ا الختفائه المفاجئ.  وينفى أحد العضوين اآلخرين يقدّ 

إلى مكان بعيد وبعد ذلك يموت اآلخر في فقر مدقع، أّما يحيى بيك الخسيس رئيس شرطة عّكاء اّلذي كان أداة طّيعة  
 لميثاق حضرة بهاء هللا فقد رأي بعينه انهيار كلّ قوّية في يد ميرزا محّمد علي الّناقض األكبر 
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اآلمال اّلتي حلم بها، وخسر مركزه، والتجأ آخر األمر إلى التماس المعونة المالّية من حضرة عبد البهاء.  وفي  
ابر اآلستانة ُقبض في يوم واحد من الّسنة اّلتي شهدت خلع عبد الحميد على ما ال يقّل عن واحد وثالثين رجال  من أك

الّدولة بمن فيهم الوزراء ورجاالت الّدولة وطائفة من أعداء األمر األلّداء وُحكم عليهم بالّشنق، وهو قصاص رائع لّلدور  
 اّلذي لعبوه في دعمهم لحكم ظالم وتمّسكهم باضطهاد األمر ومحاولتهم هدم هيئاته ونظمه.

 
ا مفزع ا، قد  أّما في إيران فإّنه، فضال  عن الّشاه اّلذي ُأبعد عن ال  ّساحة وهو في أوج عّزه وعنفوان قّوته، إبعاد 

خمل ذكر عدد من األمراء والوزراء والمجتهدين اّلذين اشتركوا بنشاط في اضطهاد الّطائفة المّتهمة، بمن فيهم كامران  
محّمد تقي الّنجفي ميرزا وهو نائب الّسلطنة، ثّم جالل الّدولة، وميرزا علي أصغر خان وهو األتابك األعظم، والّشيخ 

ا بعد اآلخر، وفقدوا  أمل كان لهم في بلوغ غايتهم الخبيثة، وامتّد  كّل  "ابن اّلذئب" وخسروا نفوذهم وسلطانهم واحد 
 ببعضهم األجل ليشاهد بعينيه الّشواهد المبدئّية الّداّلة على سيادة األمر اّلذي خافوه أعظم الخوف وكرهوه أعظم الكره.

 
في األرض المقّدسة وفي إيران وفي الواليات المّتحدة األمريكّية بعض دعاة المسيحّية الّتقليدّية  فإذا الحظنا أنّ  

يالحظون بل ويخافون في بعض األحيان الّتقّدم الّنشط  (4)أو إيستن (3)أو رتشاردسن (2)أو ويلسن (1)أمثال فاترالسكي
نهضون ليعرقلوا تقّدمه، وإذا الحظنا الّضياع المتواصل في  اّلذي يبديه أمر حضرة بهاء هللا في البلدان المسيحّية، وي

اآلونة األخيرة لتأثيرهم واضمحالل قّوتهم، واضطراب صفوفهم، وانحالل بعض إرسالّياتهم وهيئاتهم القائمة منذ سنين 
مة اّلتي بدأ أعضاء  هذا أفال يجوز لنا أن نعزوه إلى المقاو كّل  في أوروبا والّشرق األوسط وآسيا الّشرقّية، إذا الحظنا

 الهيئات المسيحّية

 

(1 ) Vatralsky 
(2 ) Wilson 
(3 ) Richardson 
(4 ) Easton 



 376 

المختلفة يظهرونها، في غضون والية حضرة عبد البهاء، حيال أتباع ومؤّسسات دين يعلن أّنه ليس إاّل تحقيق ا للوعد  
 اّلذي وعدة الّسّيد المسيح، وأّنه مؤّسس الملكوت اّلذي تمّناه هو نفسه وتنّبأ به؟

 
ذ تأسيس الميثاق اإللهّي إلى آخر عمره كراهية أعتى من تلك اّلتي غمرت وأخير ا فإّن هذا اّلذي أظهر من 
ا أقوى من كيدهم له، ولّطخ دين والدهكّل  صدور بعاٍر أكبر  أعداء حضرة عبد البهاء الّسابقي الّذكر، واّلذي كاد له كيد 

وانه الّناقضين اّلذين ضّللهم  من أّي عاٍر لّطخه به أعداؤه الخارجّيون، فقد ُقضي على مثل هذا الّرجل وطغمة أع 
كّل   آمالهم، وافتضاح دوافعهم الحقيقّية، والقضاء الّتام على كّل  وحّرضهم أن يشهدوا انهيار نّياتهم الخبيثة، وتبخ ر

شرفهم الّسابق ومجدهم يوم ا فيوم ا وبصورة متزايدة تمام ا كما ُقضي على ميزرا يحيى وأتباعه.  فهذا أخوه ميرزا ضياء 
يموت قبل األوان، وهذا ميرزا آقا جان المضّلل يقتفي أثر ذلك األخ إلى القبر بعد ثالثة أعوام، وهذا ميرزا بديع هللا   هللا

شريكه األّول يغدر به وينشر وثيقة ممهورة بإمضائه يفضح فيها أعماله الخبيثة ولكّنه يعود فيلتحق به لينفصل عنه 
وهذه فروغّية أخت ميرزا محّمد علي غير الّشقيقة نراها تموت بالّسرطان على  مّرة أخرى نتيجة لسلوك ابنته الّشائن.  

ه يموت بالمرض ذاته وهو في  ا حين يموت زوجها الّسّيد علي بنوبة قلبّية قبل أن يصل إليه أبناؤه، وهذا ابنه األكبر نر 
ا.  وهذا شالجواد  محّمدريعان شبابه.  وهذا  مركز  لعاع هللا اّلذي ركن إلى قتقزويني الّناقض الّلعين يموت بائس 

الميثاق، كما يشهد حضرة عبد البهاء في وصّيته، واّلذي أرسله أبوه إلى الواليات المّتحدة لينضّم إلى إبراهيم خير هللا 
نراه يعود من سفرته الّلئيمة خائب ا خاوي الوفاض.   وهذا جمال البروجردي أقدر دعاة محّمد علي في إيران يقع فريسة 

ا لد اء وبيل قّتال، وهذا الّسّيد مهدي الّدهجي اّلذي خان حضرة عبد البهاء وانضّم إلى الّناقضين يموت مغمور ا ُمعدم 
حسين   محّمدتتبعه زوجته وولداه، وهذا ميرزا حسين علي الجهُرمي وميرزا حسين الّشيرازي الخرطومي والحاج 

يران والهند ومصر يفشلون في مهّمتهم فشال  ذريع ا، وهذا إبراهيم خير الكاشاني اّلذين كانوا يمّثلون الّناقض األكبر في إ
 هللا الّطّماع
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المتغطرس اّلذي اختار أن يرفع علم العصيان في أمريكا ما ال يقّل عن عشرين سنة، واّلذي كان لديه من الوقاحة ما  
الخاطئ للبهائّية، ونفاقه" ويصف به رحلة   يخون به، كتابة  ال شفاه ا، حضرة عبد البهاء و"تعاليمه الكاذبة، وتفسيره

ا  حضرة عبد البهاء إلى أمريكا بأّنها "ضربة قاضية ألمر هللا" نراه يلقى حتفه بعد أن نطق بهذه المفتريات مباشرة، وحيد 
د  قد تخّلى عنه واحتقره أعضاء جامعة كان هو نفسه مبّلغ مؤّسسيها، ونراه يلقى حتفه في األرض اّلتي رأت الّشواه

 المتضاعفة على سيادة حضرة عبد البهاء الّراسخة اّلتي عاهد نفسه في سنواته المتأّخرة على استئصالها.
 

أّما هؤالء اّلذين اعتنقوا في الّظاهر أمر هذا الّناقض لميثاق حضرة بهاء هللا، أو هؤالء اّلذين شايعوه في  
هم آخر األمر وغفر لهم، وضّل بعضهم وخسروا  الباطن وناصروا حضرة عبد البهاء في الّظاهر، فقد تاب بعض

ا ال يناصره أحد إاّل حفنة من   إيمانهم كّلّية، وارتّد قليل منهم، على حين تضاءل اآلخرون تاركين إّياه آخر األمر وحيد 
ن ذوي قرباه.  وعاش ذلك اّلذي بلغت به الجسارة، أن يقول في وجه حضرة عبد البهاء إّنه ال ثقة له في أن يعيش م

بعده عاش بعده عشرين سنة تقريب ا، عاش ليشهد إفالس أمره البالغ، عيشة بائسة بين جدارن قصر ضّم في يوم من  
األّيام جمهور ا غفير ا من أتباعه، وحرمته الّسلطات المدنّية سدانة حرم والده نتيجة لألزمة اّلتي أحدثها طيشه بعد  

إلى إخالء القصر اّلذي ترّدى بإهماله الفاجر إلى هّوة الخراب،  صعود حضرة عبد البهاء، واضطّر بعد بضع سنوات 
وأصابه شلل أقعد نصف جسده، فلزم فراشه يعاني اآلالم أشهر ا قبل أن يموت، ودفن على الّشعائر اإلسالمّية بجوار  

اها، وشّده الخزي ر محزن لفراغ دعاويه اّلتي اّدعمقام إسالمي في قبر ال يزال إلى يومنا هذا بدون شاهد، وهذا مذكّ 
 اّلذي ترّدى فيه، وصرامة القصاص اّلذي جوزي به على أفعاله مجازاة سخّية.
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 الفصل الّثاني والعشرون 
 

 نشأة الّنظام اإلدارّي وإقامته  
 

، اّلذي عاصر مولده بداية القرن األّول من الّتاريخ البهائّي، قطع هذا القرن أكثر من  ءعبد البهابصعود حضرة  
ثالثة أرباع شوطه، ذلك ألّنه من قبل صعوده بسبٍع وسبعين سنة بزغت في أفق شيراز أنوار الّدين اّلذي جاء به  

لها وغّيبهم في غياهبه، وكادت الّدماء حضرة الباب، وتأّلقت في سماء في إيران مبّددة القتام العتيق اّلذي غّلف أه
الممتازة في غزارتها، تلك اّلتي اصطلحت الحكومة والعلماء واألّمة على سفكها غير مكترثين لداللة تلك األنوار،  
مغمضين عيونهم عن بهائها، كادت تلك الّدماء تقضي على مجد الّدين الّساطع في مسقط رأسه، ثمَّ دعي حضرة  

ك ساعة من مصائر ذلك الّدين، حين كان هو نفسه سجين ا في طهران، لينفث فيه القّوة من جديد،  في أحل بهاء هللا
وكّلف أن يحّقق هدفه األسمى. فكشف القناع عن الّسّر المكنون في دين حضرة الباب الجنين، وأظهر ما آتى من  

ى بشارات هذه الّرسالة وبين إعالنها. ثمار. وكان ذلك في بغداد حين انتهت مهلة الّسنوات العشر الفاصلة بين أول
اّلتي وعدت بها الّدورة البابّية وكّل الّدورات الّسالفة، وارتفع  بهاء هللاوفي أدرنة أعلنت للجنس البشرّي رسالة حضرة 

لجديدة تحّديها لحّكام األرض في كال الّشرق والغرب. ومن وراء أسوار عّكاء مدينة الّسجن شّرع حامل الّرسالة اإللهّية ا
األحكام، وصاغ المبادئ اّلتي تكّون لحمة نظمه العالمي وسداه، كما أبرم قبل صعوده ذلك الميثاق اّلذي يهدي إلى 

، عبد البهاءوضع أسس ذلك الّنظم ويساعد على المحافظة على وحدة ُبناته. فما كاد ابنه األكبر ومركز ميثاقه حضرة 
ا متين ا في أوروّبا يتسّلح بهذه األداة الفاعلة حّتى رّكز ر  اية دين والده في القاّرة األمريكّية الّشمالّية، وأقام لهيئاته أساس 

 الغربّية وفي
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الّشرق األقصى وأستراليا، ووّضح مبادئه في آثاره وألواحه وخطاباته، وفّسر أحكامه، ووّسع عقيدته، وشّكل الهيئات 
في روسيا أّول معبد من معابده، على حين شّيد على سفوح الكرمل   األساسّية األولى من نظامه اإلدارّي المقبل، وأنشأ

بين شعوب الغرب، وأن   بهاء هللامقام ا الئق ا لمبّشره، وأرقد فيه رفاته المطّهرة بيديه. واستطاع أن يذيع رسالة حضرة 
ا والقاّرة األمريكّية الّشمالّية.  يرتقي بحرمة أمر هللا إلى درجة لم يبلغها من قبل قّط، وذلك بزياراته لعدد من مدن أوروبّ 

وأخير ا أصدر في مغرب حياته توكيله إلى الجامعة اّلتي أنشأها ودّربها وغّذاها بنفسه في ألواح الخّطة اإللهّية، وهي  
 خّطة تمّكن أفراد هذه الجامعة من إفاضة نور الّدين وإقامة شبكة نظامه اإلدارّي في ربوع قاّرات العالم الخمس. 

 
آن األوان، للّروح الباقّية المحّفزة للعالم تلك اّلتي شّبت في شيراز، وتضّرمت في طهران من جديد   نعم، 

واندلعت ألسنتها في بغداد وأدرنة، ثمَّ حملت إلى الغرب، فهي تضيء اآلن حواشي القاّرات الخمس أن تتجّسد في  
العصر اّلذي شهد مولد الّدين ونشأته قد   ذلك ألنّ ّشط نمّوها. هيئات تصّرف قواها الفّياضة الّدافعة في قنوات وتن

، وهو الفترة البدائّية اّلتي عاش فيها مؤّسسو بهاء هللاانتهى اآلن، كما انتهى العصر البطولّي الّرسولّي من دورة حضرة 
ة، الفترة اّلتي لن الّدورة وتكّونت فيها حياتها، وجاهد فيها أبطالها ورشفوا كأس الّشهادة، وأقيمت فيها أسسها األّوليّ 

يضارع بهاءها أّي ظفر جاء في هذا العصر، أو أّي نصر يجيء في أّي عصر قادم بالغ ا ما بلغ الّنصر من تفّوق. 
وختمه صعود من يمكن أن تعّد مهّمته حلقة اّتصال تربط العصر اّلذي نبتت فيه بذرة الّرسالة الجديدة بتلك العصور  

 لّنهائّية. اّلتي تشهد أزهارها وأثمارها ا
 

المحلّية   بهاء هللا وبدأت اآلن الفترة الّتكوينّية، وهي عصر تلك الّدورة الحديدّي اّلذي قّدر لمؤّسسات دين حضرة  
ا للعصر الّثالث  والمركزّية والعالمّية أن تتشّكل فيه وتتقّدم وتتوّطد دعائمها وتترّكز تركيز ا تام ا، وذلك تمهيد 
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يشهد نهضة الّنظم العالمّي المنطوي على الّثمرة الّنهائّية اّلتي يؤتيها أحدث ظهور إلهّي للجنس  واألخير والّذهبّي اّلذي
ا رسمي ا كما وعد  البشرّي، واّلتي يشير نضجها إلى تأسيس المدنّية العالمّية وافتتاح ملكوت اآلب على األرض افتتاح 

 الّسّيد المسيح نفسه. 
 

ضرة الباب وهو ما زال سجين حصون آذربيجان في البيان الفارسّي، أّم الكتاب إلى هذا الّنظم العالمّي أشار ح 
اّلذي بّشر هو برسالته.  بهاء هللافي الّدورة البابّية، إشارة واضحة وأعلن مقدمه وعقد اآلصرة بينه وبين اسم حضرة 
  بهاء هللابى لمن ينظر إلى نظم وإليك عبارته الفّذة الواردة في الفصل الّسادس عشر من الواحد الّثالث، قال: "طو 

اّلذي أنزل فيما بعد األحكام والمبادئ  بهاء هللاويشكر رّبه فإنَّه يظهر وال مّرد له..." وإلى هذا الّنظم نفسه أشار حضرة 
اّلتي تهيمن عليه، فقال في الكتاب األقدس، أّم الكتاب في دورته: "قد اضطرب الّنظم من هذا الّنظم األعظم، واختلف  

في  عبد البهاءها مهندسه العظيم حضرة حبداع شبهه". أّما معالمه فقد وّض لّترتيب بهذا البديع اّلذي ما شهدت عين اإلا
وصّيته وعهده، على حين شرع من بعده أتباعه في كال الّشرق والغرب يضعون أّسس هيئاته األولى في عصر  

 الّتكوين هذا من الّدورة البهائّية.
 

لّسنوات الّثالث والعشرين األخيرة من القرن البهائّي األّول أن تعّد المرحلة االفتتاحّية من وعلى هذا فيمكن ل 
مراحل الفترة الّتكوينّية للّدين، وهي عصر االنتقال اّلذي يعاصر نشأة الّنظام اإلدارّي وإقامته، وهو الّنظام اّلذي تشاد 

ا نهائي ا في العصر الّذهبّي اّلذي يشهد كمال الّدورة البهائّية. ولم  عليه هيئات الجامعة البهائّية العالمّية القادمة تشيي د 
عبد  يكن الّدستور اّلذي أخرج هذا الّنظام اإلدارّي إلى حّيز الوجود ووّضح معالمه وأطلق عملّياته سوى وصّية حضرة 

ه من فيض، وأقوى ما أعّد  وعهده، وهي أعظم ما خّلف لألجيال القادمة من تراث، وأنصع ما فاضت به قريحت البهاء
 من أداة يستوثق بها من استمرار العصور الّثالثة اّلتي تتأّلف منها دورة والده. 

 
 عبد البهاءوتأسيسه إاّل بالّتنفيذ المباشر إلرادته ومرماه. بينما وصّية حضرة  بهاء هللالم تتّم إقامة ميثاق حضرة  

ا ناشئ ا عن ذلك الوصال   يمكن أن تعّد نتاج 



 384 

ّروحانّي بين من وّلد قوى الّدين اإللهي وبين من جعل مفّسره الوحيد ومثله األعلى. وإذ ا فالقوى الخاّلقة اّلتي يّسرها ال
مؤّسس شريعة هللا في هذا العصر قد أنجبت بتفاعلها مع قريحة مفّسرها المختار المعصوم تلك األداة اّلتي ما يزال 

ها تمام اإلدراك رغم انقضاء ثالثة وعشرين عام ا. وعلى هذا فهذه األداة ال الجيل الحاضر عاجز ا عن إدراك مكنونات
يمكن، إذا نحن قّدرناها حّق قدرها، أن تنفصل عمَّن كفل لها الّدفعة الحافزة األولى اّلتي خلقتها إاّل بقدر ما يمكن أن 

انصهار ا   عبد البهاء انصهرت في حضرة تنفصل عّمن تصّورها تصّور ا مباشر ا. ذلك ألّن غاية مؤّسس الّظهور البهائيّ 
ا كامال ، حّتى تتام ا كما الحظنا من قبل، وكيانه متشّرب لروحه تشّرب ا كّلي ا، كما أّن أهدافهما وبواعثهما ممتزج ان امتزاج 

ن أهّم حقائق أّن الفصل بين المبادئ اّلتي قّدرها األّول والعمل الّسامي المرتبط برسالة الّثاني ليعادل نقض حقيقة م
 الّدين األساسّية الّصحيحة. 

 
وينبغي لنا أن نالحظ أن الّنظام اإلدارّي اّلذي أقامته هذه الوثيقة الّتاريخّية هو بأصله وطبيعته فريد في تواريخ   

 بهاء هللا األديان العالمّية. ومّما يمكننا الجزم به عن ثقة وباطمئنان أّنه ال مظهر من المظاهر اإللهّية الّسابقة لحضرة
شرائع الّدورة اإلسالمّية وأحكامها بجالء ووضوح، قد كّل  على اإلطالق، حّتى وال حضرة محّمد في كتابه اّلذي يقّرر

المختار، وهو نظام من شأنه أن   بهاء هللاوضع أّي نّص جازم يماثل الّنظام اإلدارّي اّلذي أّسسه مفّسر تعاليم حضرة 
أّي دين سابق، وذلك بفضل المبادئ اإلدارّية اّلتي أحكم   في نشقاق حماية ال شبيه لهايحمي الّدين من الّتصّدع واال

مؤّسسه صياغتها، والهيئات اّلتي أنشأها، وحّق الّتفسير اّلذي زّود به ولّي أمره. وأّما المبدأ المهيمن على تنفيذه فال 
ّي منها أو ما ابتدعته عقول الّناس إلدارة الهيئات يشبهه مبدأ من مبادئ أّي نظام من األنظمة سواء في ذلك الّثيوقراط

اإلدارّي يطابق في شكله أو يّتفق في   بهاء هللاالبشرّية. وال يمكن بأّية حال من األحوال أن يقال بأّن نظام دين حضرة 
 األرستقراطّية الخالصة. أو  (1) نظرّيته مع أّي نوع من أنواع الّنظم الّديمقراطّية أو االستبدادّية المطلقة ]األوتقراطّية[

 

(1 ) Autocracy 



 385 

المختلفة اّلتي شهدها الجنس البشرّي في الماضي،   (1)كما أّنه ال يشبه أّية حكومة دينّية من تلك الحكومات الّثيوقراطّية
يهودّية كانت أم مسيحّية أم إسالمّية. إّنما هو نظام يضّم بنيانه بعض العناصر اّلتي توجد في ألوان اإلدارة الّدنيوّية  

كّل  البراءة من عيوبها اّلتي تالزمها، ويؤّلف بين الحقائق الّسليمة اّلتي يحتويها بال ريبكّل  الثة المعترف بها، ويبرَّأالثّ 
لون من األلوان اإلدارّية هذه، وذلك دون مساس ما بسالمة الحقائق اإللهّية اّلتي يقوم عليها في جوهره، ومن بين 

عن أّي نظام حكومّي بشرّي قائم تلك  بهاء هللاظام الماثل في ظهور حضرة المعالم اّلتي تصطلح على تمييز النّ 
الّسلطة الوراثّية اّلتي يستدعى ولّي أمر الّنظام اإلدارّي لمباشرتها، وحّق تفسير اآلثار المقدّسة المقتصر به وحده، 

تشريع الّشؤون اّلتي لم يرد بها نّص األعظم وسلطاته، وهو الهيئة المتفّردة بالحّق المطلق في  العدل ومنها حقوق بيت
صريح في الكتاب األقدس، ومنها الحكم القاضي بإعفاء أعضاء بيت العدل األعظم هذا من المسؤولّية تجاه من 
يمّثلونهم ومن االضطرار إلى العمل بموجب آراء هؤالء أو معتقداتهم أو عواطفهم أو ميولهم ومنها المواّد الخاّصة  

ب جمهور المؤمنين لهذه الهيئة اّلتي تكّون األداة الّتشريعّية الوحيدة في الجامعة البهائّية العالمّية  اّلتي تقضي بانتخا
 انتخاب ا ديمقراطي ا حر ا.

 

أّما األعداء اّلذين طفقوا، منذ بداية هذا الّنظام اإلدارّي وطوال الّسنوات الّثالث والعشرين اّلتي عاشها إلى   
رق والغرب، من الّداخل والخارج تشويهه والهزء به والّنيل منه، ويجاهدون في عرقلة تقّدمه،  اآلن، يحاولون في الشّ 

ويكدحون ليصدعوا صفوف أنصاره، فقد فشلوا في نيل مبتغاهم الممقوت. فها هي ذي الجهود المضنية اّلتي بذلها  
صر أن يحّل محله "جمعّية علمّية"  أرمنّي طموح حاول بقصر نظره أثناء الّسنوات األّولى من تأسيس الّدين في م

كّونها وتكّفلها، نراها تخفق إخفاق ا تام ا. وها هو ذا االضطراب اّلذي أحدثته امرأة ضاّلة جاهدت مثابرة في الواليات 
المّتحدة وبريطانيا حّتى تثير الّشكوك والّظنون في صّحة الّدستور المسؤول عن إنشائه، بل وحّتى تحمل الّسلطات 

 ة في فلسطين على اّتخاذ اإلجراءات القانونّية حيال هذه القضّية، األمر اّلذي ساءها رفضه باقتضاب كلّ المدنيّ 

 

(1 ) Theocracy 
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ل في ألمانيا، أغوته هذه المرأة وضّللته تضليال  د من رّواد الّدين ومؤّسسيه األو الّسوء، نراه عقيم ا. وها هو ذا ارتداد رائ
و كثر. وها هي ذي المجلدات اّلتي أّلفها ناقض وقح ونشرها أثناء تلك الفترة في محزن ا، نراه ال يحدث تأثير ا ما قلَّ أ

إيران حيث كان يكافح كفاحه المتبّجح ال ليهدم الّنظام وحده بل ليخسف األرض بالّدين اّلذي أنشأ ذلك الّنظام، نراها 
ا كادوا يقفون على أهداف وصّية حضرة عقيم ا كذلك. وها هي ذي الّدسائس اّلتي دّسها فلول ناقضي الميثاق اّلذين م

وأغراضها حّتى هّبوا، وعلى رأسهم ميرزا بديع هللا، لينتزعوا سدانة أقدس حرم في العالم البهائّي من ولّي   عبد البهاء
األمر المختار، نراها كذلك تحبط وتفشل وتجّر عليهم وباال  كبير ا. وها هي ذي الهجمات الّتالية اّلتي شّنها بعض 

اب المسيحّية في البالد المسيحّية وغير المسيحّية ابتغاء تقويض أسس ذلك الّنظام وتشويه معالمه، نراها تعجز أقط
عن أن تدّمر والء أنصاره أو تصّدهم عن هدفهم الّسامي. وها هي ذي المكائد الّلئيمة الخبيثة اّلتي دّبرها كاتب سابق 

وال بالمصير اّلذي صار إليه غيره من كتبة  بهاء هللاوحي حضرة لم يّتعظ بما جوزي به كاتب  عبد البهاءلحضرة 
مواله ومترجميه في كال الّشرق والغرب، فنهض وجاهد، وما زال إلى اآلن يجاهد، في نقض هذه الوثيقة الخالدة اّلتي  

أن تعترض تقّدم  يستمّد منها الّنظام سلطانه، ودحض مواّدها الجوهرّية، نراها هي األخرى، أي المكائد، ال تستطيع 
ا  ا بعيد  ا وقتي ا، وال أن تحدث شيئ ا مّما قد يشبه الّصدع ولو شبه  هيئاته في الّسبيل اّلذي رسمه له مؤّسسه ولو اعتراض 

 في صفوف أنصاره الواثقين اليقظين األقوياء.
 

يعّد من بعض وجوهه   هذه الوثيقة المؤّسسة لهذا الّنظام، ودستور الحضارة العالمّية القادمة اّلذي يمكن أن 
بخّط يده وذّيلها  عبد البهاءمتّمم ا لكتاب هو أعظم الكتب شأن ا أال وهو الكتاب األقدس، هذه الوثيقة اّلتي دبجها حضرة 

بتوقيعه وختمها بخاتمه، وكتب صدرها أثناء فترة من أظلم فترات حبسه في عّكاء مدينة الّسجن، تعلن لنا العقائد 
ا ال لبس فيه وال غموض، وتبّين لنا طبيعة بهاء هللان بها أتباع دين حضرة األساسّية اّلتي يؤم  إعالن ا صريح 
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رسالة حضرة الباب المزدوجة بلغة بّينة واضحة ال يرقى إليها الّظّن وال الّشّك، وتجّلي لنا المقام الكامل اّلذي تفّرد به 
 بأمره قائمون"، وتنّبه على أهمّية الكتاب األقدس، وتقيم نظام مؤّسس الّظهور البهائّي، وتؤكد لنا أّنه "كٌل عباد له وكلٌ 

والية األمر منصب ا وراثي ا، وتوّضح اختصاصاته الجوهريَّة، وتزّودنا بالّتدابير الاّلزمة إلجراء انتخاب بيت العدل 
تنّبه على المسؤوليات الملقاة األعظم وتحّدد دائرة نفوذه وتبّين صلته بنظام الوالية، وتوصي بالتزامات أيادي أمر هللا و 

، كما أّنها تمّجد شجاعة أنصار ميثاق حضرة بهاء هللاعلى عواتقهم، وتمتدح فضائل الميثاق المنيع اّلذي أبرمه حضرة 
وثباتهم، وتسهب في ذكر اآلالم اّلتي عاناها المركز المختار، وتستعيد إلى الّذاكرة سلوك ميرزا يحيى المخزي  بهاء هللا
علي وعصيانه   محّمدتراثه بإنذارات حضرة الباب، وتفضح في حلقات متتابعة من الّتدليالت خيانة ميرزا وعدم اك

كّل   آمالهم، وتدعوكّل  واشتراك ابنه شعاع هللا وأخيه ميرزا بديع هللا، وتؤّكد من جديد أمر طردهم، وتتنّبأ بانهيار
، إلى أن ينهضوا مّتحدين متآزرين على بهاء هللاأتباع حضرة وهم أقرباء حضرة الباب[ وأيادي األمر وجمهور [األفنان 

ا ويجاهدوا بال كلل وال ملل ويتمّثلوا ببطولة حوارّيي الّسّيد المسيح،   نشر دينه، وأن ينتشروا في األرض طوال  وعرض 
مغرضين، وتنصح وتحّذرهم من مخاطر االختالط بناقضي العهد، وتأمرهم بأن يقوا الّدين هجمات المنافقين وعدوان ال 

لهم بأن يظهروا بمسلكهم عالمّية الّدين اّلذي يعتنقونه، ويدافعوا عن مبادئه العليا. وفي هذه الوثيقة نفسها يبّين 
صاحبها داللة حقوق هللا والغاية منها، وهي الحقوق اّلتي فرضت من قبل في الكتاب األقدس، ويوصي بالخضوع  

 حنينه إلى الّشهادة ويدعو هللا أن يقبل توبة أعدائه ويغفر لهم.  واإلخالص للملوك العادلين، ويفصح عن 
 

فما لبث أفراد الجامعات البهائّية المنتشرة في أرجاء الّشرق والغرب أن قاموا ببصيرة صافية وعزيمة ماضية،   
فين على العمل من بعد  ملّبين الّنداء اّلذي ناداهم به صاحب وثيقة خطيرة الّشأن كهذه، مدركين مهّمتهم الّسامية، متلهّ 

 المباغت غير المتوّقع،  عبد البهاءأن تلّقوا صدمة صعود حضرة 
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مسترشدين بالخّطة اّلتي عهد بها إليهم مهندس الّنظام اإلدارّي، ماضين في سبيلهم قدم ا ال تعيقهم هجمات الخاذلين  
ة، فهؤالء ما لبثوا أن قاموا ليفتتحوا عصر الّتكوين وال األعداء الحاسدين لقوة الّدين المتجّمعة والمتعامين عن داللته الفذّ 

من دينهم، وذلك بوضعهم أسس الّنظام اإلدارّي اّلذي من شأنه أن يتطّور إلى نظام عالمّي تعترف األجيال القادمة  
أركان األداة  بإقامة وتثبيت بهاء هللادورات الماضي الّدينّية ومجدها المتّوج. ولم يقنع أتباع دين حضرة كّل  بأّنه وعد

اإلدارّية المهّيأة لحفظ وحدة الجامعة المّطردة في اّتساعها وقيادة أمورهم ومصالحهم قيادة فاعلة قادرة فقط، بل عزموا 
على أن يظهروا ويؤّكدوا بأعمالهم استقالل ذلك الّدين ويوّسعوا دائرته   عبد البهاءأثناء العقدين الّتاليين لصعود حضرة 

 أوسع، ويزيدوا عدد أنصاره الّراسخين. وحدوده إلى نطاق 
 

وينبغي أن يالحظ أن الّدور اّلذي تلعبه جامعة البهائّيين األمريكّيين في هذا الجهاد الّثالثي العالمي، منذ  
ل، دور جّبار منح تقّدم الّدين في العالم قّوة دافعة هائلة، وبّرر  عبد البهاءصعود حضرة    إلى نهاية القرن البهائّي األوَّ

نفسه في أفرادها، والّثناء العاطر اّلذي أغدقه عليهم واآلمال الكبار اّلتي علَّقها  عبد البهاءالّثقة اّلتي وضعها حضرة 
ا في الّشروع بتأسيس الهيئات اإلدارّية البهائّية وتوطيد دعائمها  على مستقبلهم. والواقع أنَّ تأثير أفرادها كان راجح 

ره حضرة رجحان ا يحّق به لبالدهم أن  وأخرجته وصّية مركز ميثاقه إلى   بهاء هللاتعّد مهد الّنظام اإلدارّي اّلذي صوَّ
 حّيز الوجود. 

 

وينبغي أاّل يغرب عن البال في هذا الّصدد أنَّ الخطوات الّتمهيدّية الّرامية إلى الكشف عن مجال هذا الّنظام   
  عبد البهاء إقامة رسمّية، قد خطاها حضرة  عبد البهاءحضرة  اإلدارّي ونفاذه، وهو الّنظام اّلذي أقيم اآلن بعد صعود

أثناء الّسنوات الّسابقة على صعوده. ومّما يمكن أن يعّد بشير ا  بهاء هللانفسه من قبل، ال بل قد خطاها من قبله حضرة 
 بالمؤّسسات اّلتي كان من شأنها أن تقوم بعد انتهاء عهد البطولة المجيد مباشرة قيام ا دائم ا
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لبعض البارزين من المؤمنين في إيران ک "أيادي األمر"،  بهاء هللامنظَّم ا في أرجاء العالم البهائّي انتخاب حضرة 
في إقامة المحافل المحلّية ومجالس الّشورى في المراكز البهائّية البارزة في كال الّشرق  عبد البهاءوشروع حضرة 

الواليات المّتحدة األمريكّية، وإنشاء األرصدة المحلّية لترقية الفعالّيات  والغرب، وتشكيل وحدة المعبد البهائّية في 
البهائّية، وشراء األراضي المكرَّسة للّدين ومؤّسساته المقبلة، وإنشاء جمعيات لنشر الكتب البهائّية، وتشييد أّول " 

ناء دور ضيافة يستريح فيها المبّلغون مشرق األذكار" في العالم البهائّي، وبناء مقام حضرة الباب على جبل الكرمل وب
 المتجّولون والّزائرون. 

 

اإلدارّي تنكشف ألتباعه حّتى  بهاء هللاوما كادت مواد الّدستور اإللهّي الموّضح لمعالم نظام دين حضرة  
ّية. فنهض انطلقوا يقيمون على األسس اّلتي وضعها أبطال الّدين وأولياؤه وشهداؤه أّول طبقة من صرح هيئاته اإلدار 

الّرّواد البناة لهذا الّنظام اإللهّي وقد أدركوا تمام اإلدراك ضرورة إنشاء أساس عريض متين كخطوة أولى يرفعون عليها  
د، وعلموا تمام العلم بأّنهم إن أحكموا رفع تلك القواعد استقّرت عليها آخر األمر قّبة فيما بعد قواعد ذلك الّصرح المشي

ّنهائية المتّوجة له، ومضوا في سبيلهم قدم ا ال يعيقهم عن المضّي فيه ما أحدثه ناقضو الميثاق الّصرح وهي الوحدة ال
في أرض المقصود من أزمة، وال ما أثاره المغرضون في مصر من اضطراب، وال ما نتج عن استيالء الّشيعة على  

يا من مخاطر متزايدة، وال ما استقبلت به  في بغداد من تبلبل، وال ما طفق يواجه الّدين في روس بهاء هللابيت حضرة 
اط اّلتي أساءت تمام ا الفعالّيات األولى اّلتي بدأتها جامعة البهائّيين األمريكّيين من زراية واستخفاف في بعض األوس

ا تام ا على اختالف وجهات نظرهم وعاداتهم ولغاتهم وأخذوا فهم الغاي على   ة منها، نهض هؤالء الّرّواد مّتحدين اّتحاد 
عواتقهم ذلك الواجب المزدوج المنطوي على تأسيس محافلهم المحلّية وتوطيد دعائمها، تلك المحافل اّلتي كان ينتخبها 
جمهور المؤمنين واّلتي كانت مهّمتها توجيه فعالّيات أتباع الّدين المترامي األبعاد وتنظيمها والّتوفيق بينها وتوسيع 

نة ألساس نظام الّدين الّناهض اّلذي  ميدانها. وتأّسست بالّتدريج هذه   المجالس المكوِّ
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طال اضطهاده، وذلك في إيران والواليات المّتحدة األمريكّية وكندا والجزر البريطانّية وفرنسا وألمانيا والّنمسة والهند 
وتركيا وسورّيا وفلسطين  وبورما ومصر والعراق وتركستان الّروسّية والقوقاز وأستراليا ونيوزيلندة الجديدة وجنوب أفريقيا

وبلغاريا والمكسيك وجزر الفيليّبين وجمايكا وكوستاريكا وجواتيماال وهندوراس وسان سلفادور واألرجنتين وأرجواي 
وتشيلي والبرازيل واإلكوادور وكولومبيا وبراجواي وبيرو وآالسكا وكوبا وهايتي واليابان وجزر الهاوائي وتونس 

سيا وشرق األردن ولبنان والحبشة. ولقد سمّيت هذه الهيئات بالمحافل الّروحانّية، وهي  وبورتوريكو وبلوچستان ورو 
تسمية يعتاض عنها على مرور الّزمن باالسم الّدائم المبّين لوظيفتها وهو اّلذي وضعه لها مؤّسس الّظهور البهائّي، 

، القّيمة عليه والبالغ عددها اآلن عّدة  ء هللابهاأال وهو "بيوت العدل"، ولقد أثبتت هذه المحافل الممّثلة لدين حضرة 
مئات، والمنتخب أعضاؤها من مختلف األجناس والعقائد والّطبقات المكّونة للجامعة البهائّية العالمّية، أثبتت بإنجازاتها 

دارّي، وذلك  في مدى عشرين عام ا جدارتها بأن تعّد العضالت الّرئيسة للمجتمع البهائّي، واألساس الّنهائي لصرحه اإل
مدينة أو بلدة وقرية يقيم بها تسعة أو أكثر من المؤمنين البالغين، وأّنها تنتخب كّل  ألّنها تؤّسس بال استثناء في

انتخاب ا سنوي ا مباشر ا يباشره البالغون والبالغات من المؤمنين والمؤمنات على الّسواء في اليوم األّول من أعظم األعياد  
دة بسلطة تجعلها غير مسؤولة عن أعمالها وال أحكامها أمام منتخبيها، وأّنها متعّهدة فيالبهائّية، وأّنها  كّل   مزوَّ

الّظروف واألحوال بما يمليه عليها "العدل األعظم" وهو اّلذي يستطيع وحده أن يفتح عهد "الّصلح األعظم" اّلذي أعلن  
األحوال،  كّل  ية مصالح الجامعات الّداخلة في نطاقها فيحتمّية تأسيسه وأّنها تتحّمل مسؤولّية ترق بهاء هللاحضرة 

وإيقافها على خططها وفعالّياتها، ودعوتها للّتطّوع بأّية توصّية قد ترغب فيها، وأّنها مدركة تمام اإلدراك لواجب آخر ال 
ها بكّل الحركات الّتحّررّية يقّل حيوّية عن واجباتها األخرى، وأعني به إظهار عالمّية دينها واّتساع طاقته، وذلك باّتصال

 واإلنسانّية، وأّنها ال عالقة لها البّتة بالمنّظمات الّطائفّية الّدينّية منها والمدنّية 



 391 

واحدة منها بفرع خاّص من كّل  على الّسواء وأّنها تساعدها لجان تعّينها سنوي ا تكون مسؤولة مباشرة أمامها وتنفرد
 سة والعمل، وأّنها تناصرها أرصدة محلّية يتبّرع بها كاّفة المؤمنين.فروع الفعالّية البهائّية للّدرا

 

مدينة أن يجعلوا فيها بيت كّل  في كتابه األقدس بهذا الّصدد: "قد كتب هللا على بهاء هللاوإليك ما قال حضرة  
ن بين اإلمكان أمناء الّرحمكونوا [ وإن ازداد ال بأس... وينبغي لهم أن ي9العدل ويجتمع فيه الّنفوس على عدد البهاء ]

ووكالء هللا على األرض كّلها، ويشاوروا في مصالح العباد لوجه هللا كما يشاورون في أمورهم ويختاروا ما هو  
هه إلى أحد المؤمنين األمريكّيين، قال: "فهذه  في لوح من ألواحه وجّ  عبد البهاءالمختار". وإليك ما شهد به حضرة 

وينشر جناحه عليها فهل من موهبة أعظم من هذا؟" وأعلن في   عبد البهاءدة بروح هللا وحاميها المحافل الّروحانّية مؤيّ 
الّلوح نفسه قائال : "وهذه المحافل الّروحانّية سرج نورانّية وحدائق ملكوتّية تنتشر منها نفحات القدس على اآلفاق وتشرق 

الجهات. وهي أعظم سبب لترّقي اإلنسان في  كّل  على منها أنوار العرفان على اإلمكان، ويسري منها روح الحياة 
  فقال: " **يجب على  جميع الّشؤون واألحوال". وكتب يقيم سلطانها اإللهي إقامة بّينة ال يرقى إليها الّظن وال الّشكّ 

حان، وأْن  فرد أاّل يخطو خطوة دون استشارة المحفل الّروحاني. ويجب على الكّل أن يطيعوا أوامره بالّروح والّريكّل 
يخضعوا له حّتى تجري األمور في نصابها وتنتظم" وكتب زيادة على ذلك فقال: " *إذا اّتفقت اآلراء فنعم المراد أّما  

 إذا دبَّ االختالف والعياذ باهلل، فيجب أن يؤخذ بأكثرّية اآلراء".
 

س أتباع حضرة   ة، وهي أساس الّصرح اّلذي أرشدهم  في كال الّشرق والغرب محافلهم المحّليّ  بهاء هللاأّما وقد أسَّ
ة من مراحل  الياإلدارّي، فقد اندفعوا بال ترّدد وال تهي ب إلى المرحلة التّ  بهاء هللاإلى تشييده مهندس نظام دين حضرة 

ائّية في مهّمتهم الّرفيعة وهي مرحلة أعسر أمر ا. واّتخذوا الّتدابير في األقطار اّلتي تقّدمت فيها الجامعات المحلّية البه
 العدد والّنفوذ تقّدم ا
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عبد  المشروعات المركزّية، وقد سّماها حضرة كّل  كافي ا إلنشاء المحافل المركزّية لتكون بمثابة القطب تدور حوله 
في وصّيته "بيوت العدل الخصوصّية" وذلك ألّنها تكّون الّدوائر االنتخابّية في تشكيل بيت العدل العمومّي،  البهاء

حّق توجيه نشاط األفراد وتوحيد فعالّيات المحافل المحلّية الواقعة في نطاقها وتحضيرها والّتوفيق بينها. ولّما  وألّن لها
كانت هذه المحافل تقوم على أساس الجامعات المحلّية المنّظمة، وكانت هي نفسها الّدعائم اّلتي تستقّر عليها الوحدة  

رّي البهائّي فإّنها تنتخب، وفق ا لمبدأ الّتمثيل الّنسبّي، من جانب مندوبين يمثلون الّنهائّية اّلتي تعّد قّمة الّنظام اإلدا
الجامعات المحلّية البهائّية، ويجتمعون على هيئة مؤتمر يعقد أثناء عيد الّرضوان. وهذه المحافل المركزّية لها من  

اّلذي تتقّدم به الفعالّيات البهائّية داخل نطاق   الّسلطة الّضرورّية ما يمكنها من توطيد أركان الّتقّدم المنتج المنسجم
مسؤولّية مباشرة أمام دوائرها االنتخابّية بالقياس إلى خططها وأحكامها، وهي مكّلفة  كّل  نفوذها، كما أّنها متحّررة من

م على  بواجب مقّدس وهو تفّحص المقترحات والّترحيب بتوصيات المندوبين والّتعاون معهم وتوطيد ثقتهم وإيقافه
مؤمن من المؤمنين على اإلسهام فيها. ولقد  كّل  خططها ومشاكلها وأعمالها، وتسندها موارد من أرصدة مركزّية ُيَحض  

م( )وذلك بعد أن حّل المحفل المركزّي في تلك 1925قامت هذه الهيئات المركزّية في الواليات المّتحدة األمريكّية )
(، كما تأّسست في الجزائر البريطانّية عبد البهاءّلتي تكّونت في والية حضرة البالد محّل وحدة المعبد البهائّية ا

م( وفي إيران  1923م( وفي الهند )1931م(،  وفي العراق )1924م(، وفي مصر )1923م(، وفي ألمانيا )1923)
اجات القومّية بتسعة م( يتجّدد انتخابها سنوي ا على أيدي مندوبين تحّدد عددهم االحتي1934م( وفي أستراليا )1934)
[. ولقد سّجلت هذه الهيئات المركزّية ببروزها إلى حّيز الوجود  9×19وهي ] 171أو  95أو  ا شخص   19شخاص أو أ

ميالد حقبة جديدة في عصر الّتكوين، وأشارت إلى مرحلة أخرى من مراحل تطّور الجامعة المّطردة االّتساع وتوحيد 
 هذه المحافل المركزّية البهائّية، بروح صفوفها وتوطيد دعائمها، كما برهنت
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الّنظام اّلذي تلّقنته، وتشّبثها بالمبادئ اّلتي مكّنتها من الّترّفع عن تعّصبات الجنس والقومّية والّطبقّية والّلون، على أنَّها 
وخ إدارة رائعة تساعدها قادرة رغم اّطراد الّتوسع في نطاق أعمالها على إدارة الفعالّيات المتزايدة للّدين الحديث الّرس

ها لجان مركزّية مسؤولة أمامها تنتخبها من جمهور المؤمنين الموجودين في نطاق نفوذها بال تمييز وال تفريق، يعل
 واحدة منها بميدان خاّص من ميادين الخدمة البهائّية. كّل  وتعهد إلى

 
ا في إ  نجاز اختصاصاتها. فلقد أظهر أعضاء هذه  ولم تكن الّلجان المركزّية نفسها بأقّل نشاط ا وال إخالص 

الّلجان المختلفة والمتنّوعة العاملون تحت إشراف أعضاء المحفل المركزّي المنتخبين الممّثلين للجامعة البهائّية كفايتهم 
ر  واقتدارهم على ترقية مصالح الّدين الحيوّية سواء في الّدفاع عن مصالحه الحيوّية المباشرة، أو عرض عقيدته ونش

آدابه، أو في توطيد دعائم مالّيته، أو تنظيم قواه الّتبليغّية والعمل على زيادة تماسك أجزائه الّرئيسّية، أو في شراء 
صالهم بالمؤّسسات المختلفة في المجتمع مواقعه الّتاريخية والمحافظة على سجاّلته وخزائنه وآثاره المقّدسة، أو في اتّ 

بابه وتدريب ناشئته وتحسين حال المؤمنات في المشرق. وإنَّ مجّرد ذكر أسماء اّلذي هم بعض منه أو في تثقيف ش
الّلجان المركزّية اّلتي نشأ معظمها في الغرب، والتي ما زالت تباشر مهّمتها باقتدار مثالي في الواليات المّتحدة وكندا، 

رة، ليكفي ألن يكشف لك  الحضارة المحتّض  ذ فعالّياتها بحماسة واّتحاد ونشاط وإقبال يناقض ما نرى عليه هيئاتوتنفّ 
رحلة الّثانوّية من تطّوره. عن مجال هذه الهيئات الفرعّية اّلتي دفعها إلى الحركة نظام إدارّي متطّور ال يزال في الم

جنة  ك لجنة الّتبليغ، ولجان الّتبليغ اإلقليمّية ولجنة ما بين األمريكتين، ولجنة الّنشر، ولجنة وحدة الجنس، ولفإلي
الّشبان، ولجنة مراجعة المنشورات، ولجنة صيانة المعبد، ولجنة منهج المعبد، ولجنة أداّلء المعبد، ولجنة المكتبة 

ة والّتبليغ والمناهج، والّلجنة  ية الّطفل، ولجان الّنساء للترقيوالمبيعات للمعبد، ولجان خدمة البنين والبنات، ولجنة ترب
ر والّتاريخ، ولجنة الّتعداد واإلحصاء، ولجنة المعارض البهائّية، ولجنة األخبار البهائّية، القانونّية، ولجنة محفظة اآلثا

 ولجنة إدارة الّنشرة اإلخبارّية البهائّية، ولجنة منشورات برايل، ولجنة
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ولجنة   ولجنة الخدمة، ولجنة الّتحرير، ولجنة الفهارس، ولجنة المكتبة، ولجنة اإلذاعة، ،االّتصال مع المستفسرين
المحاسبين، ولجنة الّتذكار الّسنوّي، ولجنة تحرير كتاب "العالم البهائّي"، ولجنة الّدراسة والّتعّمق، ولجنة الّلغة الّثانوّية  
العالمّية، ولجنة معهد الّتربّية البهائّية، ولجنة مجلة "الّنظام العالمّي"، ولجنة العالقات العاّمة البهائّية، ولجنة المدارس  

ئّية، ولجان المدارس الّصيفّية، ولجنة المدرسة العالمّية، ولجنة الن بذ والعجاالت، ولجنة الّروضة األبدّية، ولجنة  البها
حظيرة القدس، ولجنة مشرق األذكار، ولجنة ترقية المحفل، ولجنة الّتاريخ القومّي، ولجنة المتفّرقات، ولجنة الّنشرات 

صنيف األلواح، ولجنة طبع األلواح ونشرها، ولجنة األمالك، ولجنة الّتسويات، المّجانّية، ولجنة الّترجمة، ولجنة ت
لين، ولجنة  جوّ متخيرّية، ولجنة استنساخ األلواح، ولجنة المبّلغين الالولجنة الّدعاية، ولجنة الّشرق والغرب، ولجنة 

 الّتربية البهائّية، ولجنة المقامات المقّدسة، ولجنة مصرف الّتوفير للّصغار.
 

ومهما كان تأسيس المحافل المحلّية والمركزّية وما شفع ذلك من تشكيل الّلجان المحلّية والمركزّية، اّلتي هي   
أنه   األدوات الّضرورّية المساعدة لممّثلي الجامعات البهائّية المنتخبين في الّشرق والغرب، عمال  رائع ا في حّد ذاته إالّ 

أعمال عظيمة تقوم بها المحافل المركزّية الحديثة الّتشكيل لتؤّدي خدمات  لم يكن سوى مقّدمة لحلقات مّتصلة من
ليست بالهّينة وال باليسيرة في سبيل توحيد الجامعة البهائّية العالمّية، وتوطيد أركان نظامها اإلدارّي. وكانت الخطوة 

ّي اّلذي صاغه ممّثلو الجامعة البهائّية األولى اّلتي اتخذتها في هذا الّسبيل االصطالح على الّدستور البهائّي المركز 
، ثم ترجم نّصه منذ ذلك الحين إلى العربّية واأللمانّية والفارسّية مع إحداث 1927األمريكّية المنتخبون ونشروه سنة 

في  تعديالت طفيفة تالئم االحتياجات القومّية المختلفة. فأصبح بذلك دستور المحافل الّروحانّية المركزّية للبهائّيين
الواليات المّتحدة وكندا، والجزائر البريطانّية، وألمانيا، وإيران، والعراق، والهند وبورما، ومصر والّسودان، وأستراليا  

كّل   ونيوزيلندة. ولّما كان هذا الّدستور المركزّي يبّشر بصياغة دستور الجامعة البهائّية العالمّية القادمة، ويحال إلى
 الّرأي فيه ويصادق عليه جمهور المؤمنين في  المحافل المحلّية إلبداء
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البالد المتمّتعة بالمحافل المركزّية، فقد ألحقت به وثيقة مماثلة تتضّمن القوانين الفرعّية للمحافل المحلّية اصطلح عليها 
ا لكّل الّدساتير البهائّية المحلّية. ويش1931بهائّيو نيويورك في تشرين الّثاني سنة  ّكل نّص ذلك  م، وصارت نموذج 

الّدستور المركزّي إقرار ائتمان تبّين مواّده طبيعة الجامعة البهائّية المركزّية وأهدافها، وتوّضح واجبات هيئة ممّثليها 
المنتخبين، وتعّين مركزها الّرئيس، وتصف ختمها الّرسمي، كما تتضّمن طائفة من القوانين الفرعّية اّلتي تبّين طريقة 

حلّية والمركزّية، وأوضاعها القانونّية وسلطاتها وواجباتها، وتصف العالقة بين المحفل المركزّي انتخاب المحافل الم
وبين بيت العدل األعظم من ناحية، وبينه هو والمحافل المحلّية وبينه وبين المؤمنين من ناحية أخرى، وترسم معالم 

وتوّضح طبيعة االنتخابات البهائّية، وتنّص على شروط  حقوق المؤتمر المركزّي والتزاماته وعالقته بالمحفل المركزّي، 
 الجامعات البهائّية.كّل  األهلّية لالنتخاب في

 
ولقد وضعت صياغة هذه الّدساتير المحلّية والمركزّية المتشابهة إلى حّد بعيد في مواّدها األساس الّضروري  

انين المدنّية الّسارية على الهيئات الّدينّية أو الّتجارّية. ولقد  لتسجيل هذه الهيئات اإلدارّية تسجيال  قانوني ا مطابق ا للقو 
أكسب هذا الّتسجيل تلك المحافل حيثّية قانونّية، ووّطد كثير ا من سلطانها، ووّسع كثير ا من طاقتها. وعاد المحفل  

ّيين في نيويورك فضربا مثاال  جدير ا الّروحانّي المركزّي للبهائّيين في الواليات المّتحدة وكندا والمحفل الّروحانّي للبهائ
بأن تتنافس محافل الّشرق والغرب في االقتداء به. إذ تّم تسجيل المحفل الّروحانّي المركزّي األمريكّي باعتباره هيئة 
أمناء اختيارّية وهو نوع من الّتسجيل معمول به في حدود القانون العام ُيمّكن المحفل من أن يعقد العقود ويتمّلك 

م مختومة بختم وزارة الّداخلّية في  1929مالك، ويتسّلم المواريث، وذلك بمقتضى شهادة صدرت في أيار سنة األ
.  وتال ذلك الّتسجيل اّتخاذ تدابير قانونّية مماثلة تمّخضت (1) واشنطن ومذيَّلة بتوقيع وزير الّدولة هنري ل. ستمسون 

 في الهند وبورماعن تسجيل المحفل الّروحانّي المركزّي للبهائّيين 

 

(1 ) Henry L. Stimson 
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م،  1860م في الهور بوالية البنجاب طبق ا لمواد الئحة تسجيل الجمعّيات الّصادرة سنة 1933في كانون الّثاني سنة 
م بشهادة  1934وتسجيل المحفل الّروحانّي المركزّي للبهائّيين في القطر المصرّي والّسودان في كانون األّول سنة 

سجيل المحفل الّروحانّي المركزّي للبهائّيين في أستراليا ونيوزيلندة في كانون الّثاني سنة  المحكمة المختلطة بالقاهرة، وت
م بشهادة المسّجل المنتدب في إدارة الّتسجيل العاّمة لوالية جنوب أستراليا، وأخير ا تسجيل المحفل الّروحانّي  1938

اعتباره شركة غير محدودة غير نفعّية مندرجة تحت م ب1939المركزّي للبهائّيين في الجزائر البريطانّية في آب سنة 
 م، وذلك بشهادة مسّجل الّشركات المساعد في مدينة لندن. 1929الئحة الّشركات الّصادرة سنة 

 

وبمثل هذا الّتسجيل القانونّي لهذه المحافل المركزّية اعترف بعدد أكبر من المحافل المحلّية البهائّية اّلتي اقتدت  
م، وذلك في أقطار متباعدة مترامية كالواليات المّتحدة 1932ضربه محفل شيكاغو البهائّي في شباط سنة بالمثل اّلذي 

األمريكّية والهند والمكسيك وألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندة وبورما وكوستاريكا وبلوچستان وجزر الهاوائي. ولقد  
ن تجعل من أنفسها جمعّيات وهيئات يقّرها القانون وتحميها الّلوائح  أفلحت المحافل الّروحانّية للبهائّيين بالّتدريج في أ

المدنّية الّنافذة في بالدها المختلفة، وذلك بعد أن تقّدمت بنّص الّدساتير البهائّية المحلّية المتطابقة تقّر بها الّسلطات 
نة المكسيك بالمكسيك، وسان خوزيه المدنّية في والياتها أو مقاطعاتها المختلفة في مدينة إسلنجن بألمانيا، ومدي

بكوستاريكا، وسيدني وأدياليد بأستراليا، وأوكالند بنيوزيلندة، ودلهي وبومباي وكراتشي وبونا وكلكتا واسكندر آباد 
وبنجالور ونّلور وأحمد آباد وسرامبور وأندري وبارودا بالهند، ومدينة تويتا ببلوچستان، ورانجون ومندالي وديدانو 

ورما، ومنتريال وفنكوفر بكندا، وهونولولو بجزر الهاوائي، وشيكاغو ونيويورك وواشنطن وبوسطن وسان  كاالزو بب
فرانسيسكو وفيالدلفيا وكنوشا وتنيك وراسين وديترويت وكليفالند ولوس أنجلس وميلووكي ومينيابوليس وسنسناتي 

 ا وسياتل وبنجامتون وهيليناوونتكا وفينكس وكولومبس وليما وبورتالند وجرسي سيتي وويلمت وبيوري
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ورتشموند هايالندز وميامي وباسادينا وأوكالند وإنديانا بوليس وسانت بول وبركلي وأربانا وسبرنجفيلد وفلنت من مدن  
 الواليات المّتحدة األمريكّية.

 

فقد مّهد اعتراف  وكما وضعت صياغة الّدساتير البهائّية األساس الاّلزم لتسجيل المحافل الّروحانّية البهائّية، 
الّسلطات المحلّية والمركزّية بممّثلي الجامعات البهائّية الّطريق إليقاف األوقاف البهائّية المحلّية والمركزّية، وهو عمل  
تاريخي سبقت إليه الجامعة البهائّية األمريكّية، كما سبقت إلى ما سلف ذكره من األعمال البالغة األهمّية. ولقد أعفيت 

اف من الّضرائب الحكومّية والعوائد البلدّية في معظم األحوال نظر ا إلى طبيعتها الّدينّية، ونتيجة للّطلبات  هذه األوق
اّلتي تقّدمت بها الهيئات البهائّية المعترف بها إلى الّسلطات المدنّية، وذلك على الّرغم من أّن قيمة األمالك تبلغ مبلغ ا 

 ال يستهان به في أكثر من قطر. 
 

الواليات المّتحدة األمريكّية تبلغ قيمة عينّيات أوقاف الّدين المركزّية مليون ا وثالثة أرباع المليون من   ففي 
الّدوالرات كما أوقفت بموجب مجموعة من الوثائق الّرسمّية المالّية اّلتي تعّهد بها أعضاء محفل تلك البالد المركزّي، 

م وسنة 1938م وسنة 1935م وسنة 1929م وسنة 1928ألمريكّية، في سنة القائمون بمثابة أمناء الجامعة البهائّية ا
م، وهي تضّم اآلن أرض مشرق األذكار وبنيانه، وبيت المشرف عليه في ويلمت 1942م وسنة 1941م وسنة 1939

والقاعة البهائّية،  بوالية إلينوي، وحظيرة القدس المّتصلة به وديوانها اإلدارّي الّثانوّي، ثم دار الّضيافة، ودار الّتآلف،
ة من األرض تشمل المزرعة اّلتي باركتها  ا من البيوت الّصغيرة وقطع ا عدَّ وستوديو الحرف والفنون، ومزرعة، وعدد 

على شاطئ المونسالفات في عّكاء الخضراء بوالية ماين، ثم بوش هاوس والقاعة البهائّية  عبد البهاءأقدام حضرة 
وردهة للّنوم ومباني المزرعة في جيسرفيل بكاليفورنيا ثم بيت ولهلم، وكوخ إيفركرين وبستان الفواكه ودغل ِردوود 

ودغال من الّصنوبر وسبع قطع من األرض بما عليها من مبان في إنجلوود الغربّية بنيوجرسي ومرسح ضيافة الوحدة  
 ورك ثمَّ منزلم للبهائّيين في نيوي1912في حزيران سنة  عبد البهاءالخالدة اّلتي أقامها حضرة 
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ا في مالدن بوالية ماساتشوستس ثمَّ منزل ماتيوز ومباني المزرعة بباين فالي بوالية   ويلسن اّلذي باركه بمحضره، وأرض 
ا للروضة األبدّية في پورتسموث بوالية نيوهامشاير. ا في مسكجن بوالية متشيغان وأرض   كولورادو ثمَّ أرض 

 

لّدين اآلن في موطنه فما يفوق أوقاف الجامعة البهائّية األمريكّية أهمّية، ويبذ ها وأّما العينّيات اّلتي يمتلكها ا 
قيمة في مجملها وإن كانت عقود ملكيتها ما زالت في حوزة األفراد وذّمتهم نظر ا لعجز الجامعة البهائّية اإليرانّية عن 

أضيفت إلى منزل حضرة الباب  عبد البهاءود حضرة الّظفر بالّتسجيل الّرسمّي لمحافلها المركزّية والمحلّية. ومنذ صع
في تاكور بمازندران، الّلذين كانا في حوزة الجامعة فعال  في زمن والية حضرة   بهاء هللابشيراز وبيت أسالف حضرة 

، أمالك شاسعة تقع في ظاهر العاصمة على سفوح جبل إلُبرز وتشرف على المدينة اّلتي ولد فيها حضرة عبد البهاء
، وتشتمل على مزرعة وحديقة وكرم وتبلغ مساحتها أكثر من ثالثة ماليين ونصف مليون من األمتار ء هللابها

المرّبعة، أُعدَّت لتكون موقع ا ألّول "مشرق األذكار" في إيران. ومن بين الممتلكات اّلتي وّسعت األوقاف البهائّية في 
بطهران وعّدة أبنّية مجاورة لمنزل حضرة الباب بشيراز بما فيها  هللابهاء تلك البالد كثير ا المنزل اّلذي ولد فيه حضرة 

منزل خاله، ومنها حظيرة القدس بطهران والمتجر اّلذي شغله حضرة الباب حين كان تاجر ا في بوشهر، ومنها حّي من  
تبريز، والحّمام   أحياء قرية چهريق اّلتي سجن فيها، ومنزل الحاج ميرزا جاني اّلذي توقف فيه وهو في طريقه إلى

العاّم اّلذي كان يغتسل فيه بشيراز وبعض المنازل المالصقة له، ومنها نصف منزل وحيد في نيريز وجزء من منزل 
ة في زنجان، والبساتين الّثالثة اّلتي استأجرها حضرة  في مزرعة بدشت، ومنها مدفن القدوس في   بهاء هللاالُحجَّ

ت فيه الّطاهرة بطهران، والحّمام العاّم اّلذي غشيه حضرة الباب حين كان في  بارفروش، ومنزل الكالنتر اّلذي سجن
أرومّية بآذربيجان، ومنزل ميرزا حسين علي نور اّلذي أخفيت فيه رفات حضرة الباب، ومنها البابّية ومنزل الُماّل 

هان به من المواقع  حسين في مشهد، ومسكن سلطان الّشهداء ومحبوب الّشهداء في إصفهان، ومنها عدد ال يست
 والمنازل 
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والمدافن المتعّلقة بأبطال الّدين وشهدائه. ويحافظ أفراد الجامعة على تلك المواقع اّلتي امتلكوها كّلها أخير ا، ما عدا 
سنة، وتصلح من شأنها وترّممها بعناية كّلما كّل  أقّلّية قليلة منها كانت في حوزتهم من قبل، وهي تضيف إليها

رورة ذلك، وذلك بالجهود الموصولة اّلتي تبذلها لجنة مركزّية معّينة لهذا الغرض تعمل تحت إشراف اقتضت الّض 
 ممّثلي األحباء اإليرانّيين الّدائم العاّم.

 

وينبغي لنا أاّل نغفل ذكر العينّيات المركزّية المختلفة المتضّخمة اّلتي طفق المؤمنون يمتلكونها منذ بداية   
في البالد األخرى كالهند وبورما والجزائر البريطانّية وألمانيا والعراق ومصر وأستراليا وشرق األردن الّنظام اإلدارّي 

وسورّيا. ونخّص بالّذكر منها حظيرة القدس للبهائّيين في العراق، و حظيرة القدس للبهائّيين في مصر، و حظيرة 
تراليا، والبيت البهائّي في إسلنجن ومؤّسسة الّطبع والّنشر  القدس للبهائّيين في الهند، و حظيرة القدس للبهائّيين في أس

للبهائّيين في الجزائر البريطانّية، ودار الّضيافة ببغداد والّرياض األبدّية في عواصم إيران ومصر وتركستان. ولقد 
ها سواء ما كان  أسهمت هذه العينّيات بنصيب وافر في توسيع األوقاف البهائّية في الّسنوات األخيرة وتوطيد دعائم

ا أو مدارس أو مراكز إدارّية أو أمانة الّسّر أو مكتبات أو رياض أبدّية أو دور ضيافة أو دور الّنشر سجلت   منها أرض 
ا، رغم كونها  باسم المحافل المركزّية المعترف بها أو عهد بها إلى ذّمة المؤمنين الّثقات. ومن األهمّية بمكان أيض 

تلك األوقاف المحّلّية اّلتي ساندت أوقاف الّدين المركزّية والمعترف بها قانوني ا من قبل  ليست في المرتبة ذاتها،
الّسلطات نتيجة تسجيل المحافل الّروحانّية البهائّية المحلّية في أقطار مختلفة من الّشرق والغرب، فلقد أغنت هذه 

ا أم  المواقع األوقاف المحلّية للجامعة البهائّية العالمّية غنى كبي ر ا وال سّيما في إيران ووسعت مجالها سواء أكانت أرض 
 منشآت إدارّية أم مدارس أم مؤّسسات أخرى.

 

 وفي تلك األثناء اّلتي تأّسست فيها المحافل المحلّية والمركزّية البهائّية 
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لمركزّية وأوقفت فيها األوقاف،  وتمَّ تسجيلها الّرسمّي، وتكّونت فيها لجانها المختّصة، ووضعت فيها دساتيرها المحلّية وا
شرعت تلك المحافل الحديثة في أعمال على جانب كبير من األهمّية اإلنشائّية، من أهّمها تشييد حظيرة القدس، وهي  
مقّر المحفل البهائّي المركزّي، ومدار الفعالّيات البهائّية اإلدارّية في المستقبل. ولقد نشأت حظائر القدس أّول ما 

ران، وهي تعرف اآلن في جميع أرجاء العالم بهذا االسم الّرسمّي الممّيز. وهي بقيامها تسّجل تقّدم ا نشأت في إي
ملحوظ ا في تطّور عملّية يمكننا أن نتقّصى بوادرها إلى تلك االجتماعات المتكّتمة المتسّترة اّلتي كان أتباع الّدين 

ا في بعض األحيان. ولقد استطاعت هذه المؤّسسات رغم أّنها المضطهد في تلك البالد يعقدونها في هدآت الّليل سر  
ما زالت في مراحل تقّدمها األولى أن تؤّدي نصيبها في توطيد دعائم الوظائف الّداخلّية للجامعة البهائّية الّناشئة، وأن  

ة أخرى تدليال  على اّطراد نمّو هذه الجامعة واشتداد بأسها. ولّما كانت  هذه المؤّسسة سواء كانت محلّية  تقّدم للّناس ُحجَّ
أم مركزّية ملحقة في مهّمتها بمشرق األذكار، وهو المنشأة المكّرسة للعبادة البهائّية البحتة، فإنَّها حين تجتمع أجزاؤها 
  المؤّلفة لكيانها كأمانة الّسّر وأمانة الّصندوق ومحفظة اآلثار والمكتبة وإدارة الّنشر وقاعة المحفل وغرفة الّندوة

)الّشورى( ودار الّضيافة وتعمل كّلها في صعيد واحد سوف تعّد مركز ا للّنشاط اإلدارّي البهائّي كّله، ورمز ا للمثل  
 األعلى في الخدمة اّلتي تنزع إليها الجامعة البهائّية في صلتها بدينها خاّصة وبالجنس البشرّي عامة .

 

ة والمركزّية هم وأعضاء الّلجان الّتابعة من مشرق األذكار اّلذي ولسوف يستمّد ممّثلو الجامعات البهائّية المحليّ  
يوم بين جدرانه، اإللهام الّضروري كّل  في الكتاب األقدس بيت العبادة، أثناء اجتماعهم فجر بهاء هللاجعله حضرة 

ظيرة القدس، من القيام  اّلذي يمّكنهم، وهم يبذلون جهودهم من يوم إلى يوم في مركز فعالّياتهم اإلدارّية، وأعني به ح
 بواجباتهم ومسؤولّياتهم كما يليق بأمناء دينه المختارين.
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ولقد اّتخذت فعال  الّتدابير األولى اّلتي سوف تفضي آخر األمر إلى إنشاء هذه المؤّسسات اإلدارّية المركزّية   
في القاّرة األمريكّية، وتحت ظّل  بكّل بهائها وسلطانها على شواطئ بحيرة متشيغان بظاهر أّول مركز بهائّي تأّسس

أّول "مشرق األذكار" قام في الغرب، كما اّتخذت في عاصمة إيران مهد الّدين، وعلى مقربة من البيت األعظم في  
بغداد، وفي مدينة عشق آباد بجوار أّول "مشرق األذكار" شّيد في العالم البهائّي على اإلطالق، وفي عاصمة مصر  

 مين العربّي واإلسالمّي، وفي دلهي عاصمة الهند، بل وفي سيدني بأستراليا القصّية. أسبق مركز في العال
 

خذت في أقاليم البالد الّسابقة الّذكر، وفي بالد عّدة غيرها، الّتدابير األولى إلنشاء تلك المؤّسسة على  ّّ كما ات 
ا تلك المباني اإلدارّية العديدة اّلتي تمّكن  صورة منزل تمتلكه الجامعة البهائّية المحلّية أو تستأجره. وكان من أهّمه

 المؤمنون في واليات إيران المختلفة من شرائها أو تشييدها رغم ا عن الّصعوبات اّلتي يقاسونها.
 

وما زال الّتقّدم الملحوظ اّلذي بلغته األوساط البهائّية، وال سّيما في الواليات المّتحدة األمريكّية، يعتبر عامال  ال   
أهمّية عن غيره في تطوير الّنظام اإلدارّي، وذلك بإنشائها المدارس الّصيفّية لتغذية روح الّزمالة وتنميتها في جو  يقّل 

بهائّي خالص، وتدريب المبّلغين تدريب ا الئق ا، وبذل الّتسهيالت الّضرورّية لدراسة تاريخ الّدين وتعاليمه وفهم عالقته  
 لبشرّي عاّمة.باألديان األخرى خاّصة وبالمجتمع ا

 
ولقد أنشئت هذه المدارس أّول ما أنشئت في ثالثة مراكز إقليمّية في أقسام القاّرة األمريكّية الّشمالّية الّثالثة   

م(، وعّكاء الخضراء الواقعة على ضفاف بيسكاتاكوا 1927العظمى، وأعني بها جيسرفيل بهضاب كاليفورنيا )سنة 
م(. ثمَّ عّززتها أخير ا 1931الن رانش قرب دايفيسون بوالية متشيغان )سنة م(، وفي لوه1929بوالية ماين )سنة 

المدرسة العالمّية اّلتي أنشئت في باين فالي بينابيع كولورادو، لتدريب المبّلغين البهائّيين الّراغبين إلى الخدمة في البالد  
 األخرى وال سّيما في 
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ّتربوّية البهائّية الجنينّية بتوّسعها المّطرد في مناهجها مثال  جدير ا بأن أمريكا الاّلتينّية. ولقد ضربت هذه المعاهد ال
تتنافس الجامعات البهائّية على االقتداء به في كال الّشرق والغرب. نعم، لقد ضربت هذه المدارس المفتوحة للبهائّيين 

ى في إيران والجزائر البريطانّية وألمانيا وأستراليا وغير البهائّيين على الّسواء مثال  كريم ا أْلَهم الجامعات البهائّية األخر 
ونيوزيلندة والهند والعراق ومصر أن تّتخذ الّتدابير األولى اّلتي تمّكنها من أن تبني على األسس نفسها معاهد مماثلة 

الّدين المبّكر دراسة   تبّشر بأن تتطّور إلى جامعات المستقبل البهائّية، وذلك بتوّفرها على دراسة الكتب البهائّية وتاريخ
مستفيضة وتنظيمها للّدراسات في تعاليم اإلسالم وتاريخه وعقدها مؤتمرات لترويج الّصداقة بين األجناس، ودراستها 
العملّية المعّدة لتعريف المشتركين فيها بسير أعمال الّنظام اإلدارّي البهائّي، وتنظيمها الجتماعات خاّصة بتدريب 

وإنشائها لفصول دراسّية للّتدريب في آداب الخطابة العاّمة وحسن المحاضرة، ومحاضراتها عن  ان واألطفال، الّشبّ 
الّدين المقارن، ومناقشتها الجماعّية في نواحي الّدين المتعّددة، وتأسيسها للمكتبات، وتنظيمها للّصفوف الّتبليغّية  

تينّية، واستحداثها لدورات المدرسة الّشتوّية، واجتماعاتها ودراسات عن القيم الخلقّية البهائّية، ودراسات عن أمريكا الالّ 
 للّشورى، وتمثيلها المرسحّيات وإقامتها للمهرجانات وقيامها بالّنزهات الخلوّية وغيرها من فعالّيات الّترويح والّترفيه. 

 
ان البهائّيين الّشبّ  يمكننا أن نذكر من بين العوامل المساعدة على توسيع الّنظام اإلدارّي وإنشائه فعالّيات 

مة اّلتي تقّدمت في إيران والواليات المّتحدة األمريكّية تقّدم ا عظيم ا، وبدأت حديث ا في الهند والجزائر البريطانّية المنظّ 
  وألمانيا والعراق ومصر وأستراليا وبلغاريا وجزر الهاوائي وهنغاريا وهافانا. وتتضّمن هذه الفعالّيات الّندوات الّدراسّية

مها الّشّبان البهائّيون في جميع أرجاء العالم. وجلسات للّشباب في المدارس الّصيفّية البهائّية، اّلتي ينظّ  (1)الّسنوّية
ت اّلتي يصدرونها ومكتب المراسالت العالمي اّلذي يديرونه، والّتسهيالت اّلتي يقّدمونها لتسجيل والّنشرات والمجالّ 

 لّدين ان الّراغبين في اعتناق االّشبّ 

 

(1 ) Symposiums 
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البهائّي، وطبع الّتمهيدات والمراجع لدراسة الّتعاليم، وتنظيم جماعة للّدراسة البهائّية كفعالّية جامعّية رسمّية في إحدى  
أّمهات الجامعات األمريكّية، وتتضّمن هذه الفعالّيات زيادة على ذلك "أّيام الّدراسة" اّلتي تقام في البيوت والمراكز  

ّلتي تعقد لدراسة اإلسبرانتو والّلغات األخرى، وتنظيم المكتبات البهائّية، وافتتاح قاعات المطالعة،  البهائّية، والفصول ا 
وإنتاج المرسحّيات وإعداد المهرجانات البهائّية،  وعقد المباريات الخطابّية، وتعليم األيتام،  وتنظيم فصول الخطابة  

ات البهائّية الّتاريخّية، وعقد المؤتمرات الجماعّية اإلقليمّية، والمحاضرة، وإقامة االجتماعات لتخليد ذكرى الّشخصيّ 
 والجلسات اّلتي تقام للّشباب في المؤتمرات البهائّية الّسنوّية.

 

نا نجد هناك عوامل أخرى محّفزة لتقّدم ذلك الّنظام وعاملة على توطيد دعائمه، وهي إقامة الّضيافات  كما أنّ  
ثة، فهي تنّبه على  في الّشرق والغرب وظيفتها المثلّ تؤّدي في معظم الجامعات البهائّية الّتسع عشرّية إقامة منتظمة ل

دّية الّروحّية والّناحّية اإلدارّية والّناحية االجتماعّية من حياة الجامعة البهائّية، ومنها الّشروع في فعالّيات  الّناحية الّتعبّ 
دورات دراسّية عملّية لهم، وكتب مناجاة وكتب تمهيدّية في الّدين   يراد بها إعداد إحصاء لألطفال البهائّيين، وتهيئة

البهائّي لهم وإعداد طائفة من البيانات اّلتي تنّص على طبيعة الّدين غير الّسياسّية ونشرها، وتثني عن االنتساب إلى  
رب، ومؤّسسات المؤتمر الّسنوي، مات الّدينّية غير البهائّية، وتتناول طرق الّتبليغ، والمسلك البهائّي حيال الحالمنظّ 

ا أن نشير إلى تأسيس  والمحفل الّروحاني البهائّي، والّضيافة الّتسع عشرّية والّصندوق المركزّي. وينبغي لنا أيض 
وجمعها وترجمتها وتصنيفها  عبد البهاءوحضرة  بهاء هللامحفظات اآلثار المركزّية للّتثّبت من أصالة ألواح حضرة 

ا والعناية باآلثار المقّدسة والوثائق الّتاريخّية، وأن نشير إلى الّتثّبت من صّحة ألواح حضرة الباب  والمحافظة عليه
اء الّشرق واستنساخها، وإلى تأليف تاريخ مفّصل األصلّية الموجودة في حوزة أحبّ  عبد البهاءوحضرة  بهاء هللاوحضرة 

كتب البهائّي العالمّي في جنيف، وإلى عقد المؤتمرات اإلقليمّية للّدين منذ بدايته إلى يومنا الحاضر، وإلى افتتاح الم
 البهائّية، وإلى شراء 
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 المواقع الّتاريخّية، وتأسيس المكتبات البهائّية الّتذكارّية وإلى إنشاء مصرف ناجح لالّدخار لألطفال بإيران.
 

ة المركزّية الحديثة مشاركة رسمّية وغير  وال يمكننا أن نغفل اإلشارة إلى مشاركة ممّثلي هذه الجامعات البهائيّ  
رسمّية في فعالّيات ومداوالت عدد ضخم من المؤتمرات المختلفة واالجتماعات واالّتحادات والمجامع والمنّظمات 

ن المنعقدة في بالد أوروّبا وآسيا وأمريكا لترقية قضايا االّتحاد الّدينّي وتوطيد الّسالم والّنظر في أمور الّتربّية وشؤو 
الّتعاون الّدولي وإخاء األجناس وما إلى ذلك من المقاصد اإلنسانّية. ولقد اّتصلت األسباب وانعقدت األواصر، بطريق 

المنعقد في لندن  (1)أو بغيره، نتيجة اشتراك هؤالء الممّثلين في طائفة المنّظمات، منها مؤتمر بعض األديان الحّية
م، ومؤتمرات اإلسبرانتو 1936المنعقد في المدينة نفسها سنة  (2) يّ م، ومؤتمر رابطة األديان العالم1924سنة

المنعقد في  (5)، ومعرض قرن الّتقّدم (4)المنعقدة سنوي ا في عواصم أوروّبا المختلفة، ومعهد الّتعاون الفكريّ  (3)العالمّية
م، ومعرض البّوابة الّذهبّية  9391م وسنة 1938المنعقدة في نيويورك سنة   (6)م، والّسوق العالمّية1933شيكاغو سنة 

المنعقد في كلكّتا، والمؤتمر   (8)م، والمؤتمر األّول لمجمع األديان1939المنعقد في سان فرانسيسكو سنة   (7) الّدوليّ 
المنعقد في أندور، ومؤتمرات   (10)المنعقد في المدينة نفسها، واجتماع عصبة جميع األديان (9)الهندّي الّثقافّي الّثاني

 ،(11)يا ساماج وبراهمو ساماجأر 

 

(1 ) Conference of Some Living Religions 

(2 ) World Fellowship of Faiths 
(3 ) Universal Esperanto Congresses 

(4 ) Institute of Intellectual Cooperation 

(5 ) Century of Progress Exhibition 

(6 ) World’s Fair 

(7 ) Goldhen Gate International Exposition 

(8 ) First Convention of the Religious Congress 

(9 ) Second All-India Cultural Conference 

(10 ) All-Faiths’ League Convention 

(11 ) Arya Samaj and the Brahmo Samaj-Conferences 
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المنعقد في بالد مختلفة من بالد الهند، ومجلس   (2)ومؤتمر الّنساء اآلسيوّيات ،(1)ومؤتمرات الجمعّية الّثيوصوفّية
المنعقد في   (5)المنعقد في طهران، ومؤتمر الّنساء لكّل المحيط الهادئ (4) ، ومؤتمر المرأة الّشرقّية(3)الّشباب العالميّ 

المنعقد في بوينس أيرس في األرجنتين. وباشتراك  (7)، ومجمع الّشعوب(6) لو، وعصبة الّنساء الّدولّية للّسالمهونولو 
  بهاء هللا ممّثلي األمر في هذه المنّظمات والمؤتمرات انعقدت األواصر اّلتي أظهرت من ناحّية طبيعّية دين حضرة 

رى بين هذه المنّظمات وبين هيئاته اإلدارّية المترامية األطراف العالمّي الّنطاق والّشامل، والتي وصلت من ناحية أخ
 وصال  حيوي ا متين ا.

 

كما أّنه ال ينبغي لنا أن نتجاهل أو نقّلل من قدر تلك االّتصاالت اّلتي تّمت لهذه الهيئات اإلدارّية مع طائفة  
ران وعصبة األمم، ال بل مع األسر المالكة  من أسمى الّسلطات الحكومّية في الّشرق والغرب، وأقطاب اإلسالم في إي

نفسها بغية الّدفاع عن حقوق أتباع الّدين وعرض كتبهم وتبيان غاياتهم وأهدافهم المتوّخاة من جهودهم الموصولة  
تاريخ  لحماية الّنظام اإلدارّي الوليد. ولئن كانت هذه االّتصاالت تشّكل في حّد ذاتها فصال  قّيم ا مبين ا قائم ا برأسه في 

تفّتح الّنظام اإلدارّي البهائّي إاّل أّننا نذكر من بين المراسالت اّلتي قام بها أعضاء المحفل المركزّي للبهائّيين في 
الواليات المّتحدة وكندا، وهم البناة األبطال لذلك الّنظام وحماته، مع المندوب الّسامي بفلسطين بشأن إعادة مفاتيح 

دنه، ومع شاه إيران في مناسبات أربع طالبين إليه إنصاف إخوانهم المضطهدين في  إلى سا بهاء هللارمس حضرة 
بالده، ومع رئيس الوزراء اإليرانّي بشأن الموضوع نفسه، ومع ماري ملكة رومانيا معّبرين لها عن شكرهم الجزيل على  

 شهاداتها الّتاريخّية للّدين البهائّي، ومع أقطاب اإلسالم  

 

(1 ) Theosophical Society 

(2 ) All-Asian Women’s Conference 

(3 ) World Council of Youth 

(4 ) Eastern Women’s Congress 

(5 ) Pan-Pacific Women’s Conference 

(6 ) Women’s International League for Peace  

(7 ) Peoples conference of Buenos Aires 
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ليهم إقرار الوئام والّسالم بين األديان، ومع فيصل األّول ملك العراق بشأن تأمين سالمة البيت في إيران طالبين إ 
األعظم في بغداد، ومع الّسلطات الّسوفياتّية بشأن الجامعات البهائّية في روسيا، ومع الّسلطات األلمانّية حول ما 

في الّدين من نير الّتزّمت اإلسالمّي،  محرير إخوانهيعانيه إخوانهم األلمان من صعاب، ومع الحكومة المصرّية حول ت
ومع مجلس الوزراء اإليرانّي فيما يختّص بإغالقه للمعاهد الّتربوّية البهائّية اإليرانّية، ومع وزارة الّداخلّية لحكومة  

عن مصالح الّدين في  الواليات المّتحدة والّسفير الّتركي المقيم في واشنطن ومجلس الوزراء الّتركّي في أنقرة دفاع ا 
من مقابر البروتستانت بالقاهرة إلى أّول مدفن   (1)تركيا، ومع وزارة الّداخلّية نفسها بغية تيسير نقل رفات لوا جتسنجر

، ومع ملك مصر برفقة  (2)بهائّي أنشئ في مصر، ومع الّسفير اإليرانّي في واشنطن بشأن بعثة كيث رانسوم كيلر
حكومة الواليات المّتحدة والحكومة الكندّية تبيان ا للّتعاليم البهائّية بشأن الّسالم العام، ومع  بعض الكتب البهائّية، ومع 

الوزير الّرومانّي في واشنطن باسم البهائّيين في أمريكا بمناسبة وفاة ماري ملكة رومانيا، ومع رئيس الجمهورية  
الّصادرة في كتابه األقدس إلى رؤساء الجمهور في  بهاء هللاإيقاف ا له على نداءات حضرة  (3)فرانكلين د. روزفلت

 .عبد البهاءأمريكا، وعلى بعض مناجاة أنزلها حضرة 
 

وإلى هذه االّتصاالت ينبغي لنا أن نضيف تلك االّتصاالت الّصادرة عن مركز الّدين العالمّي وعن المحافل   
 بهاء هللافلسطين ابتغاء تسليم المفاتيح لضريح حضرة  المركزّية والمحلّية بالبرق أو بالبريد إلى المندوب الّسامي في

إلى سادنه األصلّي، والّطلبات اّلتي تقّدمت بها المراكز البهائّية في الّشرق والغرب إلى الّسلطات العراقّية رجاء  
قب صدور في بغداد، وما شفع ذلك من رفع التماس إلى وزير المستعمرات البريطانّية ع بهاء هللااسترجاع بيت حضرة 

 الحكم اّلذي قضت به محكمة االستئناف العراقّية في هذا الّصدد، والّرسائل اّلتي  

 

(1 ) Lua Getsinger 

(2 ) Keith Ransom-Kehler 

(3 ) Franklin D. Roosevelt 
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بعثتها الجامعات البهائّية في كال الّشرق والغرب إلى عصبة األمم تقدير ا للّتصريح الّرسمي اّلذي صّرح به مجلس 
ا للمطالب اّلتي عرضها البهائّيون. كما ينبغي لنا أن  نضيف إلى ذلك، الّرسائل العّدة المتبادلة بين مركز العصبة تأييد 

الّدين العالمّي من ناحية ومارثا روت أّم المبلغات ورائدتهنَّ من ناحية أخرى وبين ملكة رومانيا عقب انتشار شهاداتها 
مّية بمناسبة وفاة أّمها، الّتاريخّية للّدين، ورسائل العزاء الموّجهة إلى ماري ملكة يوغسالفيا باسم الجامعة البهائّية العال

 وإلى دوقة كنت عقب وفاة زوجها المحزن. 
 

كما أّنه ال يحّق لنا بحال من األحوال أن نغفل اإلشارة الخاّصة إلى الّشكوى اّلتي تقّدم بها المحفل الّروحانّي   
في بغداد،   بهاء هللاالمركزّي للبهائّيين في العراق إلى لجنة االنتداب في عصبة األمم نتيجة الغتصاب بيت حضرة 

والّرسائل الكتابّية اّلتي أرسلها ذلك المحفل إلى غازي األّول ملك العراق عقب وفاة أبيه، وتلك اّلتي أرسلها المحفل  
بمناسبة زواجه، والعزاء الكتابّي اّلذي تقّدم به إلى وصّي العراق الحالّي بمناسبة وفاة ذلك الملك المفاجئة، كما ال يحّق 

فل اإلشارة إلى الّطلبات اّلتي رفعها المحفل الّروحانّي المركزّي للبهائّيين في القطر المصرّي إلى رئيس لنا أن نغ
الوزراء ووزير الّداخلّية ووزير العدل عقب الحكم اّلذي أصدرته المحكمة الّشرعّية في مصر، وال إلى الّرسائل اّلتي  

إيران إلى الّشاه وإلى مجلس الوزراء اإليرانّي فيما يختّص بإغالقه وجهها المحفل الّروحانّي المركزّي للبهائّيين في 
للمدارس البهائّية وتحريم تداول الكتب البهائّية في تلك البالد. ويجب أن نذكر عالوة على ذلك، تلك الّرسائل اّلتي  

المالكة بمناسبة وفاة والدته الملكة   أرسلها المحفل الّروحانّي المركزّي للبهائّيين في إيران إلى ملك رومانيا وأفراد األسرة
ماري، وتلك اّلتي أرسلها إلى الّسفير الّتركّي في طهران والحاوية لما اكتتب به األحباء اإليرانّيون لضحايا الّزلزال في  

انّية مع وزير الخارجّية األلم (2)وإلى الّدكتور سترسمان (1)تركّيا، ورسائل مارثا روت إلى المرحوم الّرئيس فون هندنبرغ
 إهداء بعض الكتب البهائّية، ورسائل كيث رانسوم كيلر الّسبع

 

(1 ) Von Hindenburg 

(2 ) Dr. Streseman 
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 الموّجهة إلى شاه إيران واّتصاالتها العديدة بالوزراء وأقطاب الّدولة أثناء زيارتها الخالدة لهذه البالد.
 

ة المركزّية إلى حّيز  وبجانب هذه البوادر األولى للّنظام اإلدارّي البهائّي، وفي أثناء خروج الجامعات البهائيّ  
الوجود، وإنشاء هيئاتها اإلدارّية والّتربوّية والّتبليغّية كانت العملّية الجّبارة المنطلقة في األرض المقّدسة، قلب الّنظام  

لوح الكرمل وزار الموقع المقبل لمقام  بهاء هللااإلدارّي ومركزه العصبّي، تعمل حثيث ا بال صاّد وال راّد مذ أنزل حضرة 
بقليل، وبما شفع ذلك من  بهاء هللاحضرة الباب، ثمَّ استجمعت نشاط ا هائال  لشراء ذلك الموقع بعد صعود حضرة 

، عبد البهاءتحويل رفات حضرة الباب من طهران إلى عّكاء، وتشييد ذلك المقام أثناء أحلك فترة من حبس حضرة 
وبتشييد دار لضيافة المسافرين على مقربة من ذلك المقام،  وأخير ا باستقرار تلك الّرفات في قلب الكرمل إلى األبد،

 واختيار الموقع المقبل ألّول معهد بهائّي تربوّي على ذلك الجبل. 
 

، حّتى أفادت من  بهاء هللاوما لبثت القوى اّلتي انطلقت منذ أن بدأت الخّطة الّرائعة اّلتي صّورها حضرة  
-14منذ الهزيمة الّنكراء اّلتي منيت بها الّدولة العثمانّية المتهالكة في حرب  الحّرّية اّلتي كفلت لمركز دينه العالمي

م. فهي تستطيع اآلن أن تنساب بال عائق في ظّل نظام حكومّي عطوف إلى قنوات أعّدت لكي تبّين للعالم  1918
ع ّولّية الّداّلة على الّتوسّ ات. ويمكننا أن نحصي من الّشواهد األأجمع ما زّودت به هذه الخطَّة الّرائعة من إمكانيّ 

في غرفة من   عبد البهاءالعجيب اّلذي حدث في مؤّسسات الّدين العالمّية وأوقافه في مركزه العالمّي دفن حضرة 
غرفات مقام حضرة الباب، الحادث اّلذي زاد من قداسة ذلك الجبل، ومنها تركيب شبكة كهربائّية هي األولى من  

ا مضيئ ا" حسب بيانه نوعها بحيفا لتفيض بالّنو  ر على ضريح من حرم في سجنه الحصين بآذربيجان "مصباح 
عبد  المبارك، ومنها بناء ثالث غرف إضافّية مّتصلة بمقامه تتّمم الوحدة األولى من هذه المنشأة، وفق ا لخّطة حضرة 

 ، ومنها اّتساع األمالك المحيطة بذلك المرقد اّتساع ا جعلها على الّرغم من البهاء
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الّرابضة على سفحه، وتقّدر بما ال يقّل عن   (1)دسائس ناقضي الميثاق تمتّد من قّمة الكرمل إلى مستعمرة الهيكلّيين
أربعمائة ألف جنيه، ومنها إضافة أربع قطع أخرى موهوبة للمقامات البهائّية تقع في مرج عّكاء إلى الّشمال، وفي  

ان على وجه الّتقريب، ومنها بع إلى الجنوب، وتبلغ مساحتها سّتمائة فدّ وادي األردن إلى الّشرق، وفي ناحية بئر السَّ 
، بين ضريح حضرة الباب وبين المدينة الواقعة  عبد البهاءتشييد سلسلة من الّشرفات تصل مباشرة، كما اختّط حضرة 

ي ا، وتجذب إليها الّسّياح تحت ظّله، ومنها تجميل حرمه بإنشاء المتنّزهات والحدائق اّلتي تفتح أبوابها للجمهور يوم
والمقيمين مع ا. ومّما نرى له داللة خاّصة، إعفاء المندوب الّسامي في فلسطين لكّل المساحة المحيطة والموهوبة لحرم  
مقام حضرة الباب، وأرض المدرسة ومحفظة اآلثار المجاورتين له ودار الّضيافة الغربّية الواقعة على كثب منه، 

في عّكاء، وحديقة الّرضوان إلى الّشرق من تلك المدينة إعفاء    بهاء هللاّية كقصر البهجة وبيت حضرة والمواقع الّتاريخ
تام ا من الّضرائب، وإنشاء فرعي فلسطين للمحفل الّروحانّي المركزّي األمريكّي والهندّي نتيجة لطلبين رسمّيين رفعا 

جمعّيتين دينّيتين معترف بهما في فلسطين )وهو اعتراف ستتلوه إلى الّسلطات المدنّية، واعتراف تلك الّسلطات بهما ك
اعترافات مماثلة بفروع المحافل الّروحانّية المركزّية األخرى في ربوع العالم البهائّي اّلتي سوف تنشأ في فلسطين ابتغاء 

وعها خمسين ألف ا من األمتار توطيد الّدعائم الّداخلّية(، ونقل ملكّية أرض موهوبة لحرم مقام حضرة الباب تبلغ في مجم
المرّبعة إلى حوزة فرع المحفل الّروحانّي المركزّي األمريكّي نقال  تطّلب عقد ما ال يقّل عن ثالثين صفقة تحمل معظم 

 بوصفه مسّجال  لعقود األراضي في حيفا. بهاء هللاعقودها توقيع ابن الّناقض األكبر لميثاق حضرة 
 

ذاك إنشاء محفظتين عالمّيتين لآلثار على جبل الكرمل تّتصل إحداهما بحرم مقام وال يقّل أهمّية عن هذا و  
 حضرة الباب، وتقع األخرى على مقربة من

 

(1 ) Templar Colony 
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مرقد الورقة العليا. وفيهما جمعت ألّول مرَّة في الّتاريخ البهائّي كنوز ال تقّوم بمال كانت حّتى آنذاك مبعثرة هنا وهناك 
ا وصون ا، فهي اآلن معروضة للّزائرين، وتضّم هذه الكنوز صور ا لحضرة الباب ولحضرة مخبَّأة على األغلب حفظ ا له

ودمائه ومقلمته  بهاء هللاوآثار ا شخصّية لهما كشعر حضرة الباب وغباره ومالبسه وخصالت من شعر حضرة  بهاء هللا
ا ال تقّوم قيمتها بمال؛ ومالبسه وتيجانه الموّشاة وكشكوله أّيام الّسليمانّية وساعته وقرآنه، كما ت حوي مخطوطات وألواح 

بخّط يده من الكلمات المكنوّنة، والبيان الفارسّي بخط الّسّيد حسين  بهاء هللابعضها مذّهب كالجزء اّلذي كتبه حضرة 
كاتب وحي حضرة الباب، واأللواح األصلّية الموّجهة إلى حروف الحّي بخط حضرة الباب والمخطوطة األصلّية  

، عبد البهاء"الّسؤال والجواب". وتتضّمن هذه المجموعة الّثمينة فضال  عن ذلك آثار ا وأشياء تّتصل بحضرة  لرسالة 
الوزير،   بهاء هللاوثوب الغصن األطهر الملّطخ بالّدماء، وخاتم القّدوس وسيف الُماّل حسين وأختام والد حضرة 

وإلى غيرها وشهاداتها للّدين،  إليها رثا روت، وأصول رسائل الملكةوالّدّبوس "البروش" اّلذي قّدمّته ملكة رومانيا إلى ما
ا من المناجاة واأللواح اّلتي نزِّلت من قلم مؤّسسي الّدين والتي تأّكدت من أصالتها  وما ال يقّل عن عشرين مجّلد 

 واستنسختها المحافل البهائّية في ربوع الّشرق فعّززت آثارهم الّضخمة المطبوعة. 
 

ا آخر على تقّدم المشروع الّرائع اّلذي بدأه حضرة  ويمكننا  على هذا الجبل المقّدس  بهاء هللاأن نذكر شاهد 
ا مستمر ا أال وهو اختيار جزء من أرض المدرسة الواقعة في نطاق مقام حضرة الباب وجعله  وتوطيد دعائمه توطيد 

ا دائم ا للورقة العليا شقيقة حضرة  الورقة اّلتي "توّرقت من هذا األصل القديم"، و"عرف  "العزيزة" عبد البهاءمرقد 
"المنير" اّلتي رفعها إلى "مقام ما سبقته الّنساء"، والتي تقارن في المنزلة بالبطالت الخالدات   بهاء هللاقميص" حضرة 

في الّدورات الّسابقة.   بنات جنسهنَّ كّل  من أمثال سارة وآسية ومريم البتول وفاطمة الّزهراء والّطاهرة، أولئك الاّلئي فقن 
ا آخر على البركات الجارية من الخطّ   ة اإللهّية، أال وهو ماوأخير ا يجب علينا أن نذكر شاهد 
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ونائبه، ونعني به  بهاء هللاحدث في البقعة المباركة بعد عّدة سنوات رغم اعتراض أخي الّناقض األكبر لميثاق حضرة 
بهاء بين أخته دام أكثر من خمسين عام ا. والغصن األطهر هو ابن حضرة نقل رفات الغصن األطهر بعد فراق بينه و 

الّشهيد "َمن خلق من نور البهاء" وهو "وديعة هللا" و"كنزه" في هذه الّديار ]األرض األقدس[، وهو اّلذي قّدمه والده   هللا
اّلذي دفنت فيه رفات الغصن األطهر  فداء "حياة العباد واّتحاد من في البالد". وإلى هذا المدفن نفسه وفي نفس اليوم 

شعياء إالفصل الّرابع والخمسون من كتاب  سيةنقل جثمان والدته نّواب الّطاهرة تلك اّلتي شهد بمتاعبها الّشديدة القا
في أحد ألواحه، واّلتي كان "بعلها" في كلمات ذلك الّنبي هو "رّب الجنود"،  عبد البهاءبكامله، وفق ا لما قاله حضرة 

 عالم من عوالمه". كّل   في لوحه أن تكون "*صاحبة له في بهاء هللاتي "يرث نسلها أمم ا"، واّلتي قّدر لها حضرة والّ 
 

نا قّدرنا داللة إضافة تلك المراقد الّثالثة تحت ظّل حرم حضرة الباب الّرابض في صدر الكرمل قبالة ولو أنّ  
بلة العالم البهائّي تحيط بها كّلها الحدائق الّرائعة الحسن الفّذة  المدينة البيضاء الّناصعة البياض عبر خليج عّكاء ق

مستقر ا لعرش هللا، ولوجدنا  بهاء هللاالجمال حّق قدرها لوجدنا أّنها مّما يعّزز الّنفوذ الّروحّي للبقعة اّلتي عّينها حضرة 
ا أّن تلك اإلضافة تشير إلى مرحلة أخرى من مراحل الّطريق المفضي آخر  األمر إلى إقامة المركز اإلدارّي  أيض 

المقبلة، ذلك المركز اّلذي من شأنه أاّل ينفصل فقط عن مركز الّدين   (1)العالمّي الّدائم للجامعة البهائّية العالمّية
سها أتباع ثالثة أديان من أبرز أديان العالم.   الّروحي، وأن يعمل معه جنب ا إلى جنب في أرض يقدِّ

 
ذلك داللة تشييد بنيان أّول "مشرق األذكار" في الغرب وإتمام الّزخرف الخارجي ألكرم ّل ك وال يكاد يقّل عن 
. ولقد تّم هذا العمل الّضخم على يد نظام إدارّي بهاء هللات خدمات الجامعة البهائّية األمريكّية لدين حضرة ّلدمأثرة خ

 وّطد هيبتها وقّوتها، ووّسع هيئاتها الملحقة.حديث الّتكوين مقتدر، فسما بنفوذ الجامعة اّلتي يّسرت تشييده و 

 

(1 ) Baha’i Commonwealth 
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لقد اختّطت خّطته منذ إحدى وأربعين سنة مضت، ناشئة أّول ما نشأت عن التماس تلقائّي رفعه إلى حضرة  
س في العالم  كاغو، وهو أّول مركز بهائّي تأسّ للبهائّيين في شي (1)"بيت الّروحانّية" م1903في آذار سنة  عبد البهاء

 عبد البهاءحين ألهم أعضاءه المثل اّلذي ضربه بناة مشرق األذكار في عشق آباد. فتقّدموا إلى حضرة  الغربّي،
يلتمسون منه أن يأذن لهم في بناء معبد مماثل في أمريكا، ففازوا برضاه وتحبيذه الّسامي في لوح أنزله في حزيران من  

م بغية اختيار 1907لمختلفة بشيكاغو في تشرين الّثاني سنة تلك الّسنة. وعلى هذا اجتمع وكالء المحافل األمريكّية ا
التأمت بعد انفضاض  (2)موقع للمعبد، وقام على أساس قومّي بوساطة هيئة دينّية تعرف باسم "وحدة المعبد البهائّية"

الحتفال  هاءعبد البم، وشّرفته رئاسة حضرة 1909المؤتمر البهائّي األّول المنعقد في المدينة نفسها في آذار سنة 
م. ومنذ تلك الّزيارة الخالدة أخذ ذلك العمل الجّبار، ال بل قل ذلك  1912الّتبريك حين زار ذلك الموقع في أّيار سنة 

ا إلى أن استحكمت  بهاء هللاالفتح المتّوج لهامة نظام دين حضرة  اإلدارّي في القرن البهائّي األّول، يتقّدم تقّدم ا متقّطع 
في القاّرة األمريكّية الّشمالّية استحكام ا، وأصبحت الجامعة البهائّية في وضع يساعدها على استخدام  أسس هذا الّنظام 

 ما استحدثت من أدوات إلتمام هذا العمل إتمام ا فّعاال .
 

عبد م اكتمل شراء أرض المعبد وبعد أن أوصى حضرة 1914وفي المؤتمر البهائّي األمريكي المنعقد في سنة  
م المنعقد في نيويورك باختيار تصميم لذلك المعبد، اختار المؤتمر تصميم المهندس الفرنسي 1920تمر سنة مؤ  البهاء

عبد من بين الّتصاميم اّلتي قّدمت إليه على أساس المسابقة، وهو اختيار أقّره حضرة  (3)الكندي لويس ج. بورجوا
مة للجزء المركزّي من البناء إلىفيما بعد. وأبرمت العقود الخاّصة بإنزال الّركائز ا  البهاء  لّضخمة الّتسع المدعِّ

 

(1 ) House of Spirituality 

(2 ) Baha’i Temple Unity 

(3 ) Louis J. Bourgeois 
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م وآب سنة 1920الّصخر على عمق مائة وعشرين قدم ا تحت األرض، وتّم بناء الّطابق الّسفلي في كانون األّول سنة 
ا إضافي ا آخر لتشييد البنيان1930م على الّتوالي. وفي آب سنة 1921 ، وذلك  م ُأبرم عقد آخر وأربعة وعشرون عقد 

برغم األزمة االقتصادّية المستحكمة، أثناء فترة من البطالة ال مثيل لها في الّتاريخ األمريكّي. وتّم البنيان في أّول أّيار  
م حيث احتفل بأّول اجتماع تعّبدي عقد في البنيان الجديد، فصادف ذلك الّذكرى الّتاسعة عشرة لتبريك 1931سنة 

م، وتّمت الّزخرفة في كانون الّثاني 1932د. وبدئ في زخرفة القّبة في حزيران سنة ألراضي المعب عبد البهاءحضرة 
م وزخرفة وحدة الّشرفة الواقعة بأسفلها في  1935م، كما تّمت زخرفة طابق الّنوافذ العلوّية في تموز سنة 1934سنة 

م رغم شبوب الحرب الحالّية،  1940م، وشرع في زخرفة الّطابق األساسّي في نيسان سنة 1938تشرين الّثاني سنة 
م أي قبل  1942م، كما وضعت الّدرجات االثنتا عشرة في مواضعها في كانون األّول سنة 1942وتّمت في تّموز سنة 

االحتفال بعيد الّدين المئوي بسبعة عشر شهر ا، وهو الّتاريخ اّلذي كان مقرر ا أن تتّم فيه زخرفة الجزء الخارجّي من 
   .فأقّره عبد البهاءانقضاء أربعين سنة على ذلك االلتماس اّلذي تقّدم به أحباء شيكاغو إلى حضرة  المعبد، وكذلك بعد

 
أّول ثمرة من ثمار الّنظام اإلدارّي المتمّهل في الّنضج واالكتمال، وأكرم بنيان أقيم هذا الّصرح الفريد اّلذي هو  

لعالمّية القادمة وبشيرها الّساعي بين يديها يقع في قلب القاّرة في القرن البهائّي األّول على اإلطالق، ورمز الحضارة ا 
األمريكّية الّشمالّية على الّشاطئ الغربّي من بحيرة متشيغان تحيط به أراضيه البالغة مساحتها سبعة أفدنة إاّل قليال . 

مريكّية وعاونتها بتبّرعات في بعض ولقد استنفذ من األموال ما يفوق المليون من الّدوالرات جمعتها الجامعة البهائّية األ
األحيان جماعات األحباء من األصول المسيحّية واإلسالمّية واليهودّية والّزرادشتّية والهندوسّية والبوذّية في كال الّشرق  

ا ، وفي آخر عهده بذكرى الورقة العليا والغصن األطهر وأمِّهما. أمّ عبد البهاءوالغرب. وارتبط في أّول عهده بحضرة 
البنيان نفسه فبناء ناصع البياض متّسع األضالع ال يضارعه وال يشبهه شبيه، ذو تصميم أصيل فريد، يقوم من درج 

 أبيض يدور
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بقاعدته، وتتّوجه قّبة جليلة رائعة الجالل جميلة األبعاد، ويحيط بها تسعة أضالع مستدّقة األطراف رّكزت في مواضع 
ع لها قيمتها البنائّية والّزخرفّية تتطاول إلى قمة القّبة، ثم تنتظم آخر األمر في متقابلة تركيز ا منسجم ا، وهي أضال

المسّلح، وأّما مواد  في وحدة عاّمة فارعة ضاربة إلى عنان الّسماء. وأّما الهيكل العام فمشّيد من الّصلب المصبوب 
ض؛ وهي سبيكة شّفافة صافّية في قوامها قوّية  زخرفته فمن الكوارتز البّلوري والكوارتز الغائم وأسمنت بورتالند األبي

 191صلبة كالحجر، صّماء تقاوم عوامل الّطبيعة مصبوبة في تصميم أرّق من "الّدانتيل المخّرم". والبناء كّله يرتفع 
دم ا، قدم ا من أرضّية القاعدة إلى نهاية األضالع، اّلتي تمسك القّبة الّنصف كروّية البالغ ارتفاعها تسعة وأربعين ق

والبالغ محورها الخارجي تسعين قدم ا، والتي قد خّرم ثلث سطحها بثقوب لتأذن للّنور في أن يدخل نهار ا وللّضوء أن  
يشّع ليال . ويعّزز البناء تسعة أعمدة يبلغ ارتفاع واحدها خمسة وأربعين قدم ا تقع بينها أبوابه الّضخمة الّتسعة اّلتي  

، كما تتوّسط طغراء بهاء هللااعتلت هذه األبواب الّضخمة آيات مقتطفة من آثار حضرة  يواجه أحدها مدينة عّكاء. وقد
عقد من العقود المعقودة على األبواب وهو مكّرس للعبادة الخالية من الّطقوس والّشعائر، فيه قاعة  كّل  االسم األعظم

كدار اليتامى، ومستشفى وصيدلّية  نفس، وستلحق به في جواره مؤّسسات إضافّية للخدمة االجتماعّية 1600تسع 
الفقراء، وملجأ العجزة ودار ضيافة المسافرين وكّلّية الفنون والعلوم. ولقد أثار هذا المعبد من قبل إنشائه بزمن طويل، 

ّصحافة  وما زال حّتى اليوم ورغم أن الّزينة الّداخلّية لم تبدأ بعد، يثير من االهتمام الكبير والّتعليق الكثير في أوساط ال
والّنشرات الهندسّية المختّصة والمجالت الّصادرة في الواليات المّتحدة وفي غيرها من البالد ما يبّرر األماني واآلمال  

. وقد عرض نموذجه في محترفات للفنون الجميلة وقاعات العرض ومهرجانات عبد البهاءاّلتي عقدها عليه حضرة 
م حيث كان يراه 1933من بينها معرض قرن الّتقّدم المنعقد في شيكاغو سنة إقليمّية ومعارض أهلّية يمكننا أن نذكر 

 يوم حين كانوا يمّرون بقاعة األديان، وتقوم صورتهكّل   ما ال يقّل عن عشرة آالف نسمة
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عيد  كجزء ثابت من المعرض الّدائم في متحف العلم والّصناعة بشيكاغو، وتزدحم اآلن أبوابه بالّزائرين يأتون إليه من ب
م ما يزيد عن  1941م إلى تشرين األّول سنة 1932ومن قريب، ولقد بلغ عددهم خالل الفترة الممتّدة من حزيران سنة 

بالد العالم تقريب ا ويمكننا أن نقول واثقين أنَّ ذلك "المبّلغ الّصامت" قد أّدى إلى  كّل  مائة وثالثين ألف نسمة من 
 طع أّية هيئة عاملة في حظيرة نظامه اإلدارّي أن تأتي بمثله.الّتعريف بدين هللا وتعاليمه ما لم تست

 

نفسه فقال: "** إذا وضعت أسس مشرق األذكار في أمريكا وتّمت تلك المؤّسسة   عبد البهاءولقد تنّبأ حضرة  
 معلي ا  اإللهّية ظهرت حركة مثيرة في عالم الوجود... فمن نقطة الّنور هذه سوف يفيض روح الّتعاليم ناشر ا أمر هللا

أرجاء العالم" وأّكد في ألواح الخّطة اإللهّية فقال: "* ال شكَّ أّن من مشرق األذكار هذا ستولد  كّل  شأن تعاليم هللا في
آالف من مشارق األذكار". وكتب زيادة على ذلك فقال: "** إنَّه يشير إلى بداية ملكوت هللا على األرض" وكتب 

ا فقال: "**إنَّه العلم الظّ  اهر الخّفاق في قلب القاّرة العظيمة" وقال حين بارك أرض المعبد: "*سوف تبنى آالف أيض 
من مشارق األذكار في مشارق األرض ومغاربها ولكن لّما كان هذا أّول "مشرق األذكار" أنشئ في الغرب فإّن له  

ا للقرون القادمة، وسيقوم أهمّية كبيرة". وقال مشير ا إلى تلك المنشأة: "**سيكون تصميم مشرق األذكار هذا  نموذج 
ا بمثابة أّم المعابد".  منها جميع 

 

وإليك ما شهد به مهندس المعبد نفسه، قال: "لم يكن ابتداؤه من أمر البشر في شيء، فإّنه كما يتلّقى أهل   
فيها وكدح يشعر الموسيقى والّشعر والفن وحيهم من عالم آخر، كذلك كان مهندس المعبد طوال هذه الّسنوات اّلتي كّد 

ا له". وكتب زيادة على ذلك فقال: " في هذا الّتصميم  بهاء هللابأّن حضرة  هو خالق ذلك البناء اّلذي يشاد تمجيد 
ا رمزي ا. وهناك مزاوجات بين  الجديد... أخرج مبدأ الوحدة البهائّي العظيم، وحدة األديان والجنس البشرّي، إخراج 

 الكون، نستطيع أن نتصّور في خطوط رياضّية ترمز إلى خطوط 
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ا: " سيحيط كّل  تداخلها وتشابكها وقطع دائرة لدائرة واشتمال دائرة على دائرة اندماج األديان في دين واحد". وقال أيض 
بالبنيان من الخارج درج دائري قوامه ثماني عشرة درجة تؤّدي إلى طابق القاعة الكبرى. وترمز هذه الّدرجات الّثماني 

ى أصحاب حضرة الباب الّثمانية عشر األول، ويرمز الباب اّلذي تفضي إليه إلى حضرة الباب نفسه"، "ولما عشرة إل
ا... فقد طّبقت في المعبد البهائّي هندسة ائتالفّية   كان جوهر الّتعاليم األولى الّنقّية في الّديانات الّتاريخّية جوهر ا واحد 

 ندسّية المعمارّية العظيمة مالئمة بينها ومؤّلفة إّياها في وحدة متكاملة.أسلوب من األساليب الهكّل   تعبر عن جوهر
 

بعد  (2)رئيس العصبة الهندسّية المعمارّية (1)ولقد أعلن أحد المهندسين الممتازين وهو ه. فان بيورن ماجونيجل 
ا للمعبد صّب من الجّص وعرض في مقّر الجمعيات الهندسّية في نيويورك  م، 1920في حزيران سنة أن تأّمل نموذج 

فقال: "إّنها أّول فكرة جديدة تجّد في فّن العمارة منذ القرن الّثالث عشر". وقال زيادة على ذلك: " لقد تصّور المهندس 
ا من الّنور، تستتر فيه مقّومات البناء الخارجّية المعهودة في األبنية األخرى ويمحى فيه الهيكل الّظاهر إلى أبعد   معبد 

اع، ونتيجة ذلك أّنه تتراءى لطافته ورّقته وشفافّيته كالحلم الجميل، إّنه غالف مخّرم يكتنز فكرة، فكرة الّنور. حّد مستط
إّنه موئل من خيط العنكبوت استقّر بين األرض والّسماء يخترقه الّنور، الّنور اّلذي سوف يلتهم األشكال التهام ا جزئي ا، 

 ويجعل منه شيئ ا سحري ا".
 

الّشهيرة فقال: "في األشكال الهندسّية الّزخرفّية اّلتي تكسو  (3)أحد الكّتاب في نشرة "الّسجّل المعماري"وكتب  
إلى الّدائرة  (4)رموز العالم الّدينّية. فمن الّسواستيكاكّل  األعمدة وتحّف بنوافذ المعبد وأبوابه يستطيع المرء منا أن يقرأ

 الّنجمة الّسداسّية )وهي خاتمإلى الّصليب إلى المثلث المزدوج، أو 

 

(1 ) H. Van Buren Magonigle 

(2 ) Architectural League 

(3 ) Architectural Record 

(4 ) Swastika 
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سليمان(، ونجد ما هو أكثر من هذا كّله، نجد رمز الكوكب الّروحانّي الكريم... الّنجمة الخماسّية، ونجد الّصليب  
هذا تلك الّنجمة الّتساعّية العجيبة اّلتي تتمّثل في بنيان المعبد نفسه، كّل  اليوناني والّصليب الّروماني، ونجد أسمى من

 و مّرة بعد أخرى في زينته وزخرفته داال  على المجد الّروحانّي في عالمنا الحاضر". ويبد
 

أحد مشاهير رجال الّنحت في الواليات المّتحدة األمريكّية، قال: "إّنه أعظم   (1)وإليك شهادة جورج غراي برنارد 
 وأجمل ما رأيت حّتى اآلن". (2)إبداع منذ العصر القوطيّ 

 

بعد أن شاهد الّنموذج:   (4) أستاذ الهندسة المعمارّية الّسابق من تورين (3)ألستاذ لويجي كاجلينووإليك ما قاله ا 
"هذا إبداع جديد سيحدث تطّور ا عظيم ا في فّن العمارة في العالم، وهو أجمل ما رأيت حّتى اآلن. وال مراء في أّنه  

 م اآلخر".سوف ينفرد لصفحة باقية على الّتاريخ، إّنه اإللهام من العال
 

في قسم المجلة بجريدة نيويورك تايمز عن نموذج المعبد حين عرض في قاعة    (5)وكتب شروين كودي 
بنيويورك فقال: "ينبغي لألمريكّيين أن يطيلوا وقفتهم ليجدوا أّن فّنان ا قد أودع في هذا البناء فكرة عصبة  (6)كيفوركيان

عميد كّلّية الفنون الجميلة والفنون الّتطبيقّية بجامعة إلينوي  (7)كسفورد نيوكومأمم دينّية". وأخير ا إليك تصريح الّدكتور ر 
اّلذي صّرح به عن المعالم والمثل العليا المودعة في هذا المعبد، أقدس بيت للعبادة في العالم البهائّي في الّزمن  

المعرفة البشرّية تسعة أبواب عظام تهيب الحاضر والمستقبل على الّسواء قال: "إّن معبد الّنور هذا يفتح على ميدان 
 جنس  كّل  بالّرجال والّنساء من

 

(1 ) George Grey Bernard 

(2 ) Gothic Period 

(3 ) Prof. Louigi Quaglino 

(4 ) Turin 

(5 ) Sherwin Cody 

(6 ) Kevorkian Gallery 

(7 ) Dr. Rexford Newcomb 



 418 

حال بين الحرّية والعبودّية أن يدخلوا هنا في بيت يعترف بصلة القربى واإلخاء اّلتي  كّل  دين ونحلة، منكّل   وإقليم من
ه من  إليّقة شكال  واّلتي تهدف إلى ما هدفت بدونها لن يستطيع العالم الحديث أن يتقّدم إاّل طفيف ا.... أّما القبّة المستد

قبل كاتدرائّيات العصور الوسطى الّطامحة إلى أمور أسمى وأنبل فإّنها تبلغ، ال برمزيتها وحدها بل بتناسبها المعمارّي 
ا، مبلغ ا من الجمال ال يدانيها فيه بنيان مقّبب مذ شّيد ميكال أنجلو على كنيسة قّبته  (1)ورشاقة هيئتها الخالصة أيض 

 القّديس بطرس في روما". 

 

(1 ) Michelangelo 
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 الفصل الّثالث والعشرون 
 

 االعتداء على المؤّسسات البهائّية
 

اإلدارّي وإقامته )كما يبّين لنا تاريخ تطّورها  بهاء هللا المؤّسسات المشيرة إلى نهضة نظام دين حضرة  لم تنجُ  
منشئ ذلك الّنظام، يعانيها ما يزيد على سبعين  بوضوح( من الهجمات واالضطهادات اّلتي ظّل الّدين نفسه، وهو

،  سنة، والتي ما زال يعانيها حّتى اليوم. والواقع أنَّ خروج جامعة مرصوصة البنيان تجاهر بالّدعوة إلى الّدين العالميّ 
غات جامعة ذات أغصان وفروع تمتّد إلى القاّرات الخمس، جامعة أللوان مختلفة أشّد االختالف من األجناس واللّ 

والّطبقات واألديان والّتقاليد، جامعة مزّودة بكتب منتشرة على سطح األرض تفّصل مبادئها في لغات عديدة، جامعة 
صافية البصيرة جريئة الفؤاد ذكّية القلب ال تهاب وال توجل ماضية العزم عاقدة الّنّية على أن تظفر بهدفها مهما كانت 

ا عنصري ا بفضل الّنظام اإلدارّي الّربانّي، غير ذات نزعة طائفّية الّتضحية اّلتي تقّدمها في سبيله، جام عة موّحدة توحيد 
وال سياسّية، مخلصة اللتزاماتها المدنّية وإْن سمت طبيعتها على القومّيات، جامعة ال راّد لها في تشّبثها وتعّلقها 

مة لحياتها االجتماعّية؛ فالواقع أّن خرو  ج مثل هذه الجامعة إلى دنيا غريقة في الّتعصب تعبد بالّشرائع واألحكام المنظِّ
أرباب ا مزّيفة، وتمّزقها االنقسامات األهلّية، وتتشّبث بالمبادئ العتيقة البالية والمعايير الخلقية الّناقصة تشّبث ا أعمى لن  

لن تقّل جسامتها عن  يكون من نتائجه إاّل أن يحدث، في القريب العاجل أو البعيد اآلجل، أزمات إن قّلت روعتها ف
االضطهادات اّلتي عصفت في العصر الباكر بمؤّسسي تلك الجامعة وأتباعهم األول. على هذا فقد أحّس الّنظام  

ا أليم ا بوقع القّوات اّلتي كّل  الجديد الممّثل في هذه الجماعة، منذ بدايته ثمَّ أثناء مرحلة من مراحل تطّوره، إحساس 
 جاهدت عبث ا
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اسه وتعدم حياته الّناشئة، أو تضّيع عليه هدفه حين هاجمه أعداؤه الّناجمون من داخله، أولئك اّلذين  أن تخمد أنف
تمّردوا على الّسلطة اإللهّية أو ارتّدوا عن دينهم كّلّية، وحين هاجمه خصومه المحدقون به من خارجه، الّسياسّيون  

 منهم والّدينّيون على الّسواء. 
 

ر لمجالها أْن يزداد ولقسوتها أن تشتّد ولضجيجها أن يعلو فيترّدد صداه في أرجاء   إلى هذه الهجمات اّلتي  ُقدِّ
من قبل حين كان يبّين معالم ذلك الّنظم اإللهي في وصّيته إشارة ذات مغزى، فقال:   عبد البهاءالعالم أشار حضرة 

عويل الهند وأمَّة الّصين و]يسمع[ من بعيد "عّما قريب سيرتفع ضجيج قبائل أفريقيا وأمريكا وصريخ الفرنجة والّترك و 
وقريب. وسينهض الكّل بجميع القوى يقاومون. عند ذلك يثبت فرسان الميدان اإللهي مصداق قوله تعالى )جند ما  

 هنالك مهزوم من األحزاب( جلي ا وذلك بفضل تأييد الملكوت األبهى وقّوة اإليقان وجند العرفان وجيش الميثاق".
 

ة استدعت الّسلطات المدنّية والمحاكم الّدينّية في أكثر من قطر من أقطار األرض أمناء هذا الّنظام  وكم من مرّ  
منها لمبادئه أو تخّوف ا من قّوته الّناهضة واضطّرتهم   العالمّي المنيع وممّثليه المنتخبين إّما جهال  منها لمطالبه أو عداء  

ته! وكم من مّرة امتّدت اليد الغاشمة المهاجمة إلى  وا من مجال فعاليّ إلى أن ينافحوه، أو ينفّضوا من حوله أو يحدّ 
مقّدساته وحرماته ومؤّسساته غير حاسبة لغضب هللا المنتقم حساب ا! وكم من مّرة وصم حماته وأقطابه في بعض البالد  

وطنّية لهم وأّنهم مهملون في  بأّنهم ملحدون، ونودي بأّنهم هّدامون للقانون والّنظام، وقيل بأّنهم قوم خيالّيون ال 
 ة، وأمروا على الفور بأن يكّفوا عن فعالّياتهم ونشاطهم ويحّلوا هيئاتهم.واجباتهم ومسؤولّياتهم المدنيّ 

 

كّل  ففي األرض األقدس، مركز هذا الّنظام العالمّي حيث ينبض قلبه، وترقد رفات مؤّسسيه، وحيث تنشأ 
شط حياته وتشّكل مصيره نزلت، ساعة بدايته بالّذات، تلك الّضربة األولى اّلتي  العمليات اّلتي تكشف عن أهدافه، وتن

 أعلنت للّرفيع والوضيع على الّسواء صالبة األسس اّلتي قام عليها.
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وتفصيل ذلك أّن ناقضي الميثاق اّلذين تهالكوا فأمسوا آنذاك حفنة وال أكثر حّرضهم ميرزا محّمد علي المتمّرد الّرئيس 
مهم ميرزا بديع هللا المستكبر، فاستولوا عنوة على  المباغت آماله الّنائمة، وتزعّ  عبد البهاءيقظ صعود حضرة اّلذي أ

، وطردوا حارسه أبا القاسم الخراساني الّرابط الجأش وطلبوا إلى الّسلطات أن تعترف بهاء هللامفاتيح ضريح حضرة 
يّتعظوا من فشلهم الّذريع اّلذي شهد به الّتصّرف الحازم اّلذي تصّرفته  بزعيمهم سادن ا شرعي ا لذلك المقام، غير أّنهم لم 

الّسلطات في فلسطين، حين حّققت في األمر تحقيق ا مسهب ا مطوَّال  ثمَّ كلَّفت الّضابط البريطانّي المقيم في عّكاء أن  
عبد تصديع صفوف محّبي حضرة يسّلم المفاتيح إلى أيدي ذلك الحارس بالّذات، فلجأوا إلى وسائل أخرى أمال  في 

الّراسخين رغم فجيعتهم، وتقويض قواعد المؤّسسات اّلتي كان أتباعه يسعون إلى تشييدها. واستمّروا لبعض   البهاء
الّسنوات وفي فترات متقّطعة في تشويه المثل العليا اّلتي تحّفز بناة الّنظام اإلدارّي البهائّي، ومتابعتهم المكاتبات 

الفتنة وإن لم تعاود نطاقها الواسع الّسابق مع بعض أفراد أملوا في أن يدّمروا والءهم، وتشويههم المحّرضة على 
ة القوم، ومحاوالتهم بالّرشوة يّ صالهم بمن يستطيعون االّتصال به من رجال الحكومة وعلّ المتعّمد للحقيقة حين اتّ 

ع تمّلك الجامعة البهائّية لبعض األراضي الواقعة  ، وبذلهم الجهود لمنبهاء هللاواإلرهاب شراء جزء من قصر حضرة 
على كثب من ضريح حضرة الباب وإحباطهم لخّطة تكتيل بعض هذه األراضي بنقل عقودها إلى حوزة المحافل  

 البهائّية المسّجلة. وظّلوا في ذلك حّتى ختم على مصيرهم هالك ناقض الميثاق األكبر.
 

أولئك اّلذين كانوا وما زالوا يحاولون مستيئسين إطفاء نور ميثاق ومن األمور اّلتي زادت في سحق آمال  
بعد احتاللهم له منذ صعوده احتالال  ال يجادلهم  بهاء هللاإخالء هؤالء الّناقضين أنفسهم لقصر حضرة  بهاء هللاحضرة 

منها إصالحه فيما فيه مجادل، ذلك القصر اّلذي ترّدى على حال تستعصي على اإلصالح نتيجة إلهمالهم الفظيع، و 
ا كامال  حّقق أمنية طالما جاش بها صدر حضرة   ومنها إنارته بشبكة كهربائّية أدخلها مؤمن عبد البهاءبعد إصالح 
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ما احتوته من آثار كّل  غرفاته من بعد أن جّردها قاطنوها األول منكّل  أمريكّي لهذا الغرض، ومنها إعادة تأثيث
، ومنها جمع الوثائق واآلثار البهائّية بهاء هللافي الغرفة اّلتي صعد فيها حضرة  قّيمة ما عدا شمعدان واحد بقي

الّتاريخّية بين جدرانه عالوة على ما يزيد عن خمسة آالف مجّلد من الكتب البهائّية المكتوبة بما ال يقّل عن أربعين 
ل من قبله المؤّسسات واألمالك البهائّية  لغة، ومنها شموله باإلعفاء من الّضرائب الحكومّية ذلك اإلعفاء اّلذي شم

األخرى في عّكاء وعلى جبل الكرمل، ومنها أخير ا تحويله من مسكن خاّص إلى مزار يزوره البهائّيون وغير البهائّيين 
على الّسواء. ومّما أظهر زيادة على ذلك لهؤالء األعداء عقم جهودهم وخيبة أمرهم الّنجاح في تمّلك المساحة اّلتي  

ور بمرقد حضرة الباب على جبل الكرمل وحمايتها وتحويل بعض عقود هذه األمالك إلى فرع فلسطين للمحفل  تد
ا رسمي ا. وال يقّل عن هذا إظهار ا ما أحاط بموت المحّرض  الّروحانّي المركزّي للبهائّيين في أمريكا المؤّسس تأسيس 

 .عبد البهاءاألّول على الفساد أثناء عهد حضرة 
 

ا زاد على هذا األمر جسامة وأحدث ضّجة أكبر اغتصاب شيعة العراق لحرم بهائّي آخر، حول الوقت  وممّ  
من قبضة حارسه. وكان ذلك الحرم هو البيت اّلذي سكنه  بهاء هللااّلذي اغتصب فيه الّناقضون مفتاح ضريح حضرة 

مزار ا للحّج، وظلَّ في حوزة أتباعه بصورة متواصلة   طوال مّدة نفيه في العراق تقريب ا، ثمَّ اشتراه وجعله  بهاء هللاحضرة 
منذ رحيله عن بغداد ملك ا ال ينازعهم فيه منازع وال يجادلهم فيه مجادل. ولقد نشأت هذه األزمة قبل صعود حضرة  

لترميم ذلك  بسنة واحدة تقريب ا، وأحكمت حلقاتها الّتدابير اّلتي اّتخذت، بعد تغيير نظام الحكم في العراق،  عبد البهاء
البيت وفق ا لتعليماته. واكتسبت األزمة، وهي تشتّد وتستحكم، شهرة مّطردة االّتساع بين الّناس حّتى أصبحت قضّية  
تنظر فيها عّدة محاكم متعاقبة: محكمة الّشيعة الجعفرّية المحّلّية ببغداد، ثم محكمة الّصلح ثم المحكمة البدائّية ثم 

وأخير ا عصبة األمم اّلتي كانت أكبر هيئة دولّية وجدت حّتى آنذاك، وكان لها حّق  محكمة االستئناف في العراق،
 الّدول الواقعة تحتكّل  اإلشراف والّرقابة على
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في حّق بيته على نحو عجاب، وإْن لم تكن قد انحّلت إلى   بهاء هللااالنتداب. ولقد حّققت هذه األزّمة نبوءة حضرة 
ن حين تخلق العناية اإللهّية  دينّية وسياسّية معّقدة، كما أنَّها سوف تحّقق في الوقت المعيّ  اآلن حال  نهائي ا ألسباب

الوسائل لحلِّها، ذلك المصير الّسامي اّلذي قّدره له في ألواحه. فقبل اغتصاب األعداء المتعّصبين له بزمن طويل ذلك 
  ّبأ بأّنه "سينزل عليه من الّذلِّ ما تجري به الّدموع عن وجه مشروع من وجوه الحّق تن االغتصاب اّلذي ليس لهم فيه أيّ 

 بصر بصير".كّل 
 

ولقد حرم المحفل الّروحانّي للبهائّيين في بغداد من االنتفاع بذلك الملك المقّدس، وذلك بفضل حكم معاد   
ا على  حكمت به أغلبّية أعضاء محكمة االستئناف فقلب حكم ا آخر كانت المحكمة األدنى منها قد نطقت  به رأس 

عقب، وسّلم البناء إلى الّشيعة. ثمَّ أثار ثائرة المحفل الّروحاني ما عمد إليه الّشيعة بعد تنفيذ حكم تلك المحكمة من 
ق المحفل من عقم الّسنوات الّثالث ثم وتثبيت أركان مغنمهم. وحين و تحويل البناء إلى "حسينّية" رجاء توطيد ظفره

مع الّسلطات المدنّية في بغداد رجاء رفع الّظلم وإعادة األمور إلى نصابها، لجأ أعضاؤه،  اّلتي قضاها في المفاوضات 
م عن طريق المندوب الّسامي  1928بوصفهم ممّثلي البهائّيين في العراق، في اليوم الحادي عشر من أيلول سنة 

الّدول تحت االنتداب، مستندين كّل  إدارة البريطانّي بالعراق إلى الّلجنة الّدائمة لعصبة األمم المكّلفة باإلشراف على
ا قبلته تلك الهيئة وأقّرته في تشرين الّثاني سنة  إلى المادة الّثانية والعشرين من ميثاق العصبة، وعرضوا التماس 

  م. وقدَّمت دولة االنتداب إلى هذه الّلجنة مذّكرة بشأن هذا االلتماس، وقررت تقرير ا ال لبس فيه وال غموض أنّ 1928
ّية "خطأ واضح" و"جائر" وأنَّه الّشيعة ليس لهم حّق بحال من األحوال في هذا البيت وأّن حكم قاضي المحكمة الجعفر 

ما أماله إال الّتعصب الّدينّي بال ريب" وأّن ما تال ذلك من إخراج البهائّيين كان أمر ا "غير مشروع" وأّن عمل  "
ا" وأّن حكم بارات تعمحكمة االستئناف مشكوك في أّنه لم يكن "غير متأّثر باال الّسلطات كان عمال  "شاذ ا جد 

 الّسياسّية".
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ولقد ورد في الّتقرير المرفوع إلى مجلس العصبة االستشارّي والمنشور في مضبطة الجلسة الّرابعة عشرة للجنة   
م، والمترجم فيما بعد إلى 1928عصبة األمم الّدائمة المشرفة على الّدول المنتدبة المنعقدة في جنيف في خريف سنة 

العربّية والمنشور في العراق أّن "الّلجنة توّجه نظر المجلس إلى االعتبارات واالستنتاجات الجازمة اّلتي تمّخض عنها 
فحص االلتماس... وهي توصي بأن يسأل المجلس الحكومة البريطانّية أْن تّتصل بحكومة العراق حّتى تجري العدل  

 لم اّلذي لحق بالملتمسين".مجراه وترفع الظّ 
 

ر المندوب البريطانّي المعتمد لدى الّلجنة في جلساتها زيادة على ذلك أنَّ "دولة االنتداب قد اعترفت    ولقد قرَّ
بأنَّ البهائّيين قد ظلموا". على حين أشير في أثناء تلك الجلسة إلى أّن عمل الّشيعة عمل يخّل بالّدستور ويخرق 

العراقّي. وصّرح المندوب الفنلندّي زيادة على ذلك في تقريره المرفوع على المجلس بأّن هذا "الّظلم  القانون األساسّي 
 يجب َأاّل يعزى إلى شيء غير الحزازات الّدينّية" وطلب أن "ترفع مظالم الملتمسين وترّد أمورهم إلى نصابها".

 
ذ  أمَّا مجلس العصبة فقد أخذ بعين االعتبار ذلك الّتقرير، ومال  حظات الّلجنة واستنتاجاتها الجازمة، واتخَّ

م قرار ا ترجم فيما بعد ونشرته صحف بغداد يوصي دولة االنتداب "أن تّتصل 1929بإجماع في الّرابع من آذار سنة 
بحكومة العراق بشأن رفع الّظلم اّلذي لحق الملتمسين". وعلى ذلك كّلف المجلس الّسكرتير العام أن يخطر دولة  

ه الّلجنة، وهو تكليف أبلغته الحكومة البريطانّية في الوقت  إليب والملتمسين اّلذين يهّمهم األمر بما توّصلت االنتدا
 المناسب إلى حكومة العراق عن طريق مندوبها الّسامي.

 
م باسم وزير الخارجّية البريطانّية آرثر 1931وورد في خطاب كتب في الّثاني عشر من كانون الّثاني سنة  

 إلى سكرتارّية العصبة أنَّ ما  (1)سون هندر 

 

(1 ) Mr. Arthur Henderson 
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صل  ه المجلس "لقي أعظم اعتبار من قبل حكومة العراق" اّلتي "عزمت أخير ا على أن تشّكل لجنة خاّصة...  إليتوَّ
لتبحث وجهة نظر الجامعة البهائّية بشأن بعض المنازل في بغداد، ولتصوغ الّتوصيات الاّلزمة لتسوية تلك القضّية 

م، وأّن الحكومة قبلته  1930". وبّين هذا الخطاب فضال  على ذلك أنَّ الّلجنة رفعت تقريرها في آب سنة تسوية عادلة
وأّن الجامعة البهائّية "سّلمت مبدئي ا" بتوصياتها، وأنَّ الّسلطات في بغداد قد صّرحت بأّن "الخطط والّتقديرات المفّصلة  

 نة المالّية القادمة". ستكون معّدة لتنفيذ هذه الّتوصيات أثناء السّ 
 

وال حاجة بنا إلى إطالة الوقوف لدى الّتاريخ اّلذي تال هذه القضّية الخطيرة، وال لدى المفاوضات المطّولة   
المديدة والّتسويفات والمضاعفات الّتالية، وال لدى االستشارات اّلتي "أربت على المائة" والتي أشترك فيها الملك ووزراؤه 

دى تعبيرات "األسف" و"الّدهشة" و"القلق" اّلتي سّجلت في جلسات متعاقبة عقدتها لجنة عصبة األمم  ومستشاروه، وال ل
م، وال لدى تنديد أعضائها 1933م وسنة 1932م وسنة 1931وسنة  م1930م وسنة 1929الّدائمة في جنيف سنة 

ة، و"ضعف" الّسلطات المدنّية و"العداء ك جامعة الّشيعة، و"تحّزب" المحاكم العراقيّ "بروح عدم الّتسامح" اّلتي تحرّ 
الّدينّي الكامن وراء هذا الّظلم"، وال لدى شهادتهم "باستعداد الملتمسين الفائق للّتراضي"، وال لدى "شّكهم" فيما يختّص 

ّيون، بكفاية المقترحات، وال لدى اعترافهم "بخطورة" الموقف الحادث، و"انعدام العدل الفاضح" اّلذي قاسى منه البهائ
و"الّدين األدبّي" اّلذي تدين به حكومة العراق، وهو دين كان من واجبها المحتوم أن تفي به مهما تقّلبت بها أوضاعها  

 كأّمة.
 

ض    كما يبدو أّنه ال ضرورة تلجئنا إلى إطالة القول في تلك الّنتائج المؤسفة اّلتي نتجت عن موت المفوَّ
لعراقّي، أو في دخول العراق عضو ا في العصبة وما تال ذلك من انتهاء انتداب البريطانّي الّسامي ورئيس الوزراء ا

بريطانيا العظمى، وال في موت الملك تلك الميتة المحّزنة المفاجئة، وال في الّصعوبات اّلتي نشأت عن وجود مشروع  
 تعمير للمدينة، وال في الّتأكيد
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م، 1932الوزراء بالّنيابة في خطابه الّصادر في كانون الّثاني سنة رئيس  اّلذي رفعه إلى المندوب الّساميّ  ّّ الكتابي
م بأن تنزع ملكّية 1933وال في العهد اّلذي قطعه الملك على نفسه قبل موته لمحضر وزير الخارجّية في شباط سنة 
وزير الخارجية نفسه بأّن البيت وأن يرصد المال الاّلزم في ربيع الّسنة المقبلة، وال في الّتصريح القاطع اّلذي صّرح به 

رئيس الوزراء قد أّكد الّتأكيدات الاّلزمة بأّن الوعد اّلذي وعد به رئيس الوزراء بالّنيابة سيبّر به، وال في الّتصريحات  
اإليجابيَّة اّلتي صّرح بها وزير الخارجّية هذا هو وزميله وزير المالّية حين مّثال بالدهما أثناء جلسات الجمعّية العامة  

 احترام.كّل  لعصبة األمم المنعقدة في جنيف، وهي أّن الوعد اّلذي وعد به مليكهما الّراحل سوف يلقى
 

ولكن يكفينا أن نقول إّنه برغم هذه المماطالت والّتسويفات واالحتجاجات والمراوغات وعجز الّسلطات   
عصبة ولجنة عصبة األمم الّدائمة فإّن  المختّصة الّظاهر فيما يختّص بتنفيذ الّتوصيات اّلتي أوصى بها مجلس ال

الّشهرة الواسعة الّنطاق اّلتي أكسبتها للّدين هذه الخصومة الباقّية الّذكر والّدفاع اّلذي دافعت به أعلى محكمة عالمّية 
لح  عن قضّيته، قضّية الحّق والعدل، كان مّما أثار دهشة أصدقائه وجزع أعدائه. والواقع أّن قليال  من القصص قد أف

ا يترّدد صداه في الّدوائر العليا بما يشبه ذلك بهاء هللاكهذه في أن يحدث، منذ ميالد عصر الّتكوين لدين حضرة  ، وقع 
اّلذي أحدثه في الحكومات والّدوائر االستشارّية هذا الهجوم العنيف اّلذي لم يستفّزه أحد واّلذي سّدده األعداء األلّداء  

 ين.إلى مقام من أقدس مقامات الدّ 
 

نفسه كتابة ذات مغزى، فقال: "يا بيت هللا! إن هتك المشركون ستر حرمتك ال  بهاء هللاولقد كتب حضرة  
ا. إّنك تكون منظر رّبك في األحيان" وتنّبأ كّل  تحزن. قد زّينك هللا بطراز ذكره بين األرض والّسماء وإّنه ال ُيهَتك أبد 

"ثمَّ تمضي أّيام يرفعه هللا بالحّق ويجعله علم ا في الملك بحيث يطوف حوله   في فقرة أخرى مشير ا إلى هذا البيت فقال:
 مأل العارفين".

 
 حين بهاء هللاإلى ذلك الهجوم الجسور اّلذي شّنه ناقضو ميثاق حضرة  
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م قاموا يبذلون جهودهم المستميتة لتوطيد سدانة ضريحه األقدس، وإلى اغتصاب شيعة العراق المتعّسف لبيته األعظ
ده إلى بنيان الّنظام اإلدارّي اّلذي   ا سدَّ في بغداد أضيف بعد سنوات قالئل هجوم آخر محزن شّنه خصم آخر أشّد بأس 
شيَّدته جامعتان مزدهرتان منذ زمن في الّشرق، وانتهى بتدمير الجامعتين واالستيالء على أّول "مشرق األذكار" في 

 العالم البهائّي وما حّف به من مؤّسسات.
 

ولقد اصطلح ما أبدته هاتان الجامعتان من شجاعة وحماسة وحيوّية روحّية، وما بلغته مؤّسساتهما اإلدارّية من   
تنظيم، والّتسهيالت الميّسرة لتعليم الّدين لشبابهما وتدريبهم عليه، وإيمان عدد من المواطنين الّروس المستنيري الفكر 

الّشبه بعقائد الّدين، واإلدراك المتزايد لمبادئه وما تنطوي عليه من تأكيد على  الواسعي اإلدراك المتشّربين بأفكار شديدة 
تفرقة أو تمييز بين الّطبقات والمساواة الّتامة بين  كّل  الّدين وحرمة الحياة العائلّية ونظام الملكّية الخاّصة وإنكار

رة حفيظتها الّشديدة فيما بعد، وإحداث أزمة  هذا على إثارة ظنون الّسلطات الحاكمة ثمَّ على إثاكّل  الّناس، اصطلح
 من أخطر األزمات في تاريخ القرن البهائّي األّول. 

 
وعلى حين كانت األزمَّة تشتّد وتستحكم وتننشر حّتى المراكز القصّية في تركستان والقوقاز، كان الّتشديد  

هم المنتخبين والقبض عليهم يتوالى، وانتهى والّضغط على حّرّية هذه الجامعات يزداد، والّتحقيقات تكثر مع ممّثلي
األمر بحّل محافلهم المحلّية ولجانها الفرعّية في موسكو وعشق آباد وباكو وبعض البالد األخرى الواقعة في هذه  

فعالّيات الّشباب. بل لقد أفضت الحال إلى إغالق المدارس ورياض األطفال والمكتبات كّل  الواليات المذكورة، وتعطيل
المطابع كّل  وسائل االّتصال مع المراكز البهائّية األجنبّية، ومصادرةكّل  فات المطالعة العاّمة البهائّية، وقطعوغر 

األرصدة المركزّية والمحلّية وتحريم كّل  والكتب والوثائق، ومنع الفعالّيات الّتبليغّية، وإلى إلغاء الّدستور البهائّي وإبطال
 لى غير البهائّيين.حضور االجتماعات البهائّية ع



 428 

م ُطبِّق قانون انتزاع ملكّية المنشآت الّدينّية على مشرق األذكار في عشق آباد. إاّل أّن استخدام  1928وفي أواسط سنة 
دته الّسلطات المحلّية في سنة  م لمّدة مماثلة. وفي  1933هذا البناء كمعبد استمّر بعقد استئجار لمّدة خمس سنوات جدَّ

عت الحال في تركستان والقوقاز وتدهورت بسرعة، فأفضت إلى سجن ما يزيد عن خمسمائة من  م تضعض1938سنة 
المؤمنين والمؤمنات، ولقد مات كثيٌر منهم، ومصادرة أموالهم، وما شفع ذلك من نفي عّدة شخصّيات بارزة من هذه 

المتجّمد، وما تال ذلك من إخراج معظم  الجامعات إلى سيبيريا والغابات القطبّية وغيرهما من األماكن المجاورة للمحيط
البقّية الباقّية من هذه الجامعات إلى إيران نظر ا لجنسّيتهم اإليرانّية، وانتزاع ملكّية المعبد نفسه آخر األمر وتحويله إلى  

 معرض للفنون.
 

ن األلمان على  وكذلك كانت الحال في ألمانيا؛ فقد تال نهضة نظام الّدين اإلدارّي وتأسيسه وقيام المؤمني 
ا ممتاز ا اّتخاذ تدابير مشّددة إْن لْم تبلغ في جسامتها ما بلغته الّشدائد اّلتي   توسيع نطاقه وتوطيد دعائمه قيام ا مّطرد 

فعالّية بهائّية رسمّية في طول البالد وعرضها في  كّل  عاناها البهائّيون في تركستان والقوقاز، فقد أفضت إلى تعطيل
سبقت مباشرة الحرب القائمة ]الحرب العالمّية الّثانّية[ وحّرم تبليغ الّدين تبليغ ا علني ا لما فيه من تنبيه الّسنوات اّلتي 

مكشوف على الّسالم وكونه دين ا عالمي ا وإنكار صريح للّنعرة الجنسّية تحريم ا رسمي ا، وحلَّت المحافل والّلجان البهائّية، 
واستولي على محفظة آثار المحفل الّروحانّي المركزّي، وُألغيت المدرسة الّصيفّية،   وُمِنع عقد المؤتمرات البهائّية،

ا. ل نشر الكتب البهائّية جميع   وُعطِّ
 

أمَّا في إيران فقد خضعت الّسلطات المدنّية في العاصمة واألقاليم هيئات الّنظام اإلدارّي الحديث اإلنشاء اّلذي  
اّلتي أريد بها الحّد من مجالها وتقييد حّريتها وتقويض أسسها، هذا عدا حوادث  لم تتوّطد دعائمه بعد للّتقييدات 

اضطهاد بين الفينة واألخرى في بعض المدن مثل شيراز وآباده وأردبيل وإصفهان وفي بعض المقاطعات كآذربيجان 
 وخراسان، قّل عددها 
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 ل الّشيعة. وضعفت شوكتها نظر ا إلى الّتدهور الملحوظ اّلذي آلت إليه حال رجا
 

ا غير متوقع،  اولم يكن هناك مناص من أن يثير خروج جامعة مركزّية متماسكة من الّظلمات خروج    متدّرج 
إقليم من أقاليم هذه البالد  كّل  جامعة تغّذت بلبان البأساء والّضرَّاء، قوّية الّشكيمة والّروح، لها مراكزها اّلتي ُشيِّدت في

اد الوحشّي المتعاقبة اّلتي ظّلت تكتسحها طوال ثالثة أرباع قرن من الّزمان، وكادت  على الّرغم من أمواج االضطه
تطغى عليها طغيان ا ال قائمة لها بعده، وعزم أفرادها على إفاضة روح دينهم ومبادئه وإذاعة كتبه وآدابه وتعزيز 

نين في البالد األجنبّية اّتصاال  ثابت ا، أحكامه وسننه، ومعاقبة المتجاوزين عن هذه الحدود، واّتصالهم بإخوانهم المؤم
هذا شكوك وعداوة رجال الّسلطة  كّل  وعلى إقامة منشآت الّنظام اإلدارّي وهيئاته؛ لم يكن هناك مناص من أن يثير

اّلذين أخطأوا فهم أهداف تلك الجامعة أو أصّروا وعكفوا على القضاء عليها. كما أّن إصرار أفرادها، مع إطاعتهم 
ة لألمور اإلدارّية البحتة اّلتي تفرضها عليها قوانين بالدهم المدنّية، على الّتشبث باتِّباع األصول والّشرائع  الكامل

واّلتي تقتضيهم من بين أمور كثيرة الّتمسك بالّصدق، وعدم إخفاء   بهاء هللاوالمبادئ الّروحّية اّلتي أنزلها حضرة 
لون من ألوان العمل في األّيام المقّدسة اّلتي أمر بها، كان مّما  كّل  وتعطيلعقيدتهم، ومراعاة أحكام الّزواج والّطالق، 

يجعلهم يصدمون، إن عاجال  وإن آجال ، بنظام سياسي لّما كان يعترف باإلسالم دين ا رسمي ا إليران فقد أبى أن يعترف 
 بهؤالء اّلذين أفتى بإلحادهم أقطاب ذلك الّدين ورجاالته.

 
اد المحاوالت األولى اّلتي بدئت في البلد اّلذي تشّربت تربته دماء شهداء بهائّيين فاقوا العدَّ  ومّما يدخل في عد 

كفاح كّل  وتخّطوا الحصر، لمقاومة قيام نظام إدارّي وليد استمّد جذور قّوته من مثل هذه الّتضحّية البطولّية، وإلحباط
الجامعة البهائّية في البالد كنتيجة مباشرة لرفض ممّثلي هذه  المدارس المنتمية إلى كّل  يقوم به ليتحّرر كان: إغالق

 الجامعة اّلذين يملكون 
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المعاهد البهائّية الّرسمّية ويشرفون عليها إشراف ا كامال ، أْن تتخّطى معاهدهم الّشرع الواضح اّلذي يقتضي تعطيل العمل 
البهائّي ورفض تسجيلها في دوائر الّترخيصات الحكومّية، في األّيام البهائّية المقّدسة، ومنها عدم قبول قسائم الّزواج 

ومنها تحريم طبع الكتب البهائّية أو تداولها أو الّسماح بدخولها إلى البالد، ومنها االستيالء في المراكز المختلفة على  
في بعض البقاع، الوثائق والكتب واآلثار البهائّية، ومنها إغالق حظيرة القدس في بعض الواليات ومصادرة أثاثها 

ومنها منع االحتفاالت واالجتماعات والمؤتمرات البهائّية، ومنها الّرقابة الّصارمة المفروضة على المراسالت المتبادلة 
بين المراكز البهائّية في إيران مع بعضها البعض وبين هذه المراكز والجامعات البهائّية في البالد األجنبّية، وعدم  

يان، ومنها االمتناع عن تزويد المواطنين الموالين الّطائعين للقانون بشهادات حسن الّسير  تسليمها في معظم األح
والّسلوك بحجة اعتناقهم المعلن للّدين البهائّي، ومنها فصل موّظفي الحكومة، وتسريح ضّباط الجيش أو إنزال رتبهم، 

هم الخلقّي في الّتشبث بمبادئ الّدين الّروحّية أو أن  وإلقاء القبض على عدد من المؤمنين اّلذين أبوا أن يتخّلوا عن واجب
يتصّرفوا تصّرف ا من شأنه أن يتعارض مع طبيعة الّدين العالمّية وغير الّسياسّية، واستجوابهم والّتحقيق معهم وحبسهم، 

 وفرض الغرامات عليهم وتوقيع العقوبات األخرى.
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 الفصل الّرابع والعشرون 
 

 به وبمؤّسساتهتحرير الّدين واالعتراف 
 

ون الخطوات الّرامّية إلى تشييد هيكل نظام في المشرق والمغرب يخطّ  بهاء هللاعلى حين كان أتباع حضرة  
اإلدارّي في وقت واحد، شّن األعداء هجمة وحشّية في قرية مغمورة من قرى مصر على حفنة   بهاء هللادين حضرة 

المؤّسسات األّولّية في ذلك الّنظام. وهي هجمة لو نظرنا إليها  من المؤمنين كانوا يحاولون أن ينشئوا واحدة من
ا فاصال  ال في عصر الّتكوين للّدين فحسب بل في تاريخ   بمالبساتها الّصحيحة في الّتاريخ لعّدتها األجيال القادمة حد 

  ه الهجمة قد بدأت فصال   نتائج هذالقرن البهائّي األّول على اإلطالق. ال بل قد نذهب إلى أبعد من هذا فنقول إنّ 
ا في تطّور الّدين نفسه، هذا الّتطّور اّلذي يتدّرج به خالل مراحل متوالية من القمع والّضغط ثمَّ الّتحرير   جديد 
واالعتراف به كدين مستقّل ثمَّ كدين دولة، ويفضي به آخر األمر إلى إقامة الّدولة البهائّية ويكمِّل أمره بظهور 

 العالمّية. الجامعة البهائّية 
 

ها المركز المعترف به للعالمين العربّي واإلسالمّي، وتسّبب في نشأ هذا الّتطّور في بالد يحّق لها أن تفخر بأنّ  
حدوثه ممّثلو أكبر طائفة إسالمّية من تلقاء أنفسهم، وكان الّنتاج المباشر لسلسلة من االضطرابات اّلتي أحدثها بعض 

يد بها أن تحّد من نشاط بعض البهائّيين اّلذين كانوا قد احتّلوا بينهم المناصب الّدينّية  أفراد تلك الّطائفة، والتي أر 
سابق ا. ولقد استطاع هذا الّتطّور الخطير في مصائر الجامعة المكافحة أن يؤّدي خدمة ملحوظة في سبيل توطيد 

هذا الّتطّور، فضال  عن ذلك، بنهاية فترة  ّجلعدعائم الّنظام اإلدارّي اّلذي بدأت تشيِّده الجامعة البهائّية. ولسوف ي
 االنتقال اّلتي يمّر بها اآلن الّدين في مرحلة الّتكوين من نمّوه، وهذا حين يترّدد صداه في طول البالد اإلسالمّية
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 األخرى وعرضها، وتّتضح داللته الواسعة الّنطاق ألتباع المسيحّية واإلسالم. 
 

ا من  ففي قرية كوم الّصعايدة بمرك  ض  ز ِبَبا بمديرّية بني سويف في مصر العليا أقام مأذون القرية، بصفته مفوَّ
قبل وزارة العدل، الّدعوى ضّد ثالثة رجال من البهائّيين المقيمين بتلك القرية، وطالبهم بتسريح زوجاتهم المسلمات 

ا شرعي ا إسالمي   ا بأنَّهم خرجوا عن اإلسالم بعد أن تزوجوهّن زواج  ب الّدينّي  ا، وكان ذلك الهجوم نتيجة للّتعّص محتج 
اّلذي أضرمه تشكيل محفل بهائّي في صدر عمدة تلك القرية، كما كان نتيجة للّتهم الجسيمة اّلتي اّتهمهم بها عند 

 مأمور المركز ومدير المديرّية، وهي تهم أثارت ثائرة المسلمين وجعلتهم يرتكبون المخزيات ضّد ضحاياهم.
 

م، وصادقت عليه الّدوائر  1925محكمة ِبَبا الّشرعّية لالستئناف وفتواها في العاشر من أّيار سنة  وصدر حكم 
ته حكم ا نهائي ا، وطبعته الّدوائر اإلسالمّية نفسها ونشرته. وقد قضى بفسخ عقود الّزواج   الّدينّية العليا في القاهرة وعدَّ

على الجماعة بأّنها ملحدة ألّنها مرقت عن شرائع اإلسالم وأحكامه. بل لقد  اّلتي عقدها هؤالء البهائّيون الّثالثة، وأفتى 
تمادى الحكم إلى أبعد من ذلك فصّرح ذلك الّتصريح اإليجابّي المثير والّتاريخي حق ا، أال وهو أنَّ الّدين اّلذي يعتنقه 

تي سبقته، وهو تصريح كان أعداء الّدين في الّشرق  المالحدة يجب أن يعدَّ دين ا قائم ا برأسه مستقال  كّلّية عن األديان الّ 
 وفي الغرب على الّسواء يجادلون فيه حّتى حينذاك أو يتجاهلونه عن عمد وإصرار. 

 
ز ا   ا وافي ا معزَّ وبعد أن فّصل الحكم القول في عقائد اإلسالم األساسّية وأحكامه، وعرض الّتعاليم البهائّية عرض 

ة إلى بعض  عبد البهاءألقدس ومن كتابات حضرة بأقوال مختلفة من الكتاب ا وميرزا أبي الفضل وأشار إشارة خاصَّ
الّشرائع البهائّية، وبّين أنَّ المدَّعى عليهم قد ارتّدوا فعال ، على ضوء هذه المعلومات، عن دين اإلسالم أعلن منطوقه 

دين جديد قائم بذاته له عقائد وأصول وأحكام  غموض فقال: "إّن البهائّية  الّرسمي في لغة ال تقبل أّي لبس وال أيّ 
 خاّصة تغاير وتناقض عقائد وأصول وأحكام الّدين اإلسالميّ 
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ا تام ا، فال يقال للبهائّي مسلم وال العكس، كما ال يقال للبوذّي أو البرهمّي أو المسيحّي مسلم وال العكس". وبعد  تناقض 
سخ عقود زواج المتقاضين و"تفرقة" األزواج عن زوجاتهم يختتم بهذه أن يقضي هذا الحكم الّرسمي الباقي الّذكر بف

ين  الكلمات: "ومن تاب وآمن منهم ]أي من األزواج[ وصّدق بكّل ما جاء به سّيدنا محّمد رسول هللا... وعاد إلى الدّ 
نه وال شرع ينسخ شرعه، وأنَّ  سيدنا محّمد... هو خاتم الّنبّيين والمرسلين ال دين بعد دي نّ أاإلسالمّي الكريم... وسّلم ب

 القرآن هو آخر كتب هللا ووحيه ألنبيائه ورسله... قبل منه ذلك وجاز تجديد عقد زواجه...". 
 

زت هذا اإلعالن الميمون الّداللة براهين قاطعة قّدمها أعداء دين حضرة   أنفسهم، وتّم إعالنه   بهاء هللا ولقد عزَّ
دة الخالفة، وصّدقت عليه الّدوائر الّدينّية العليا في تلك البالد. هذه الّشهادة في بالد تطمح إلى زعامة اإلسالم بإعا

ا موصوال  حثيث ا طوال قرن كامل من الّزمان كي يتجّنبوا  الّرسمّية اّلتي جاهد أقطاب الّشيعة في إيران والعراق جهاد 
المسيحّي في الغرب اّلذين وصموا الّدين من   الّنطق بمثلها، وأخرست إلى األبد ألسنة المفترين بمن فيهم رجال الّدين

عجب  قبل بأّنه انحراف وأّنه فرقة بابّية، وأّنه مذهب من مذاهب اإلسالم، أو صّوروه على أّنه خليط من األديان، فال 
سالم من ربقة اإل بهاء هللاالجامعات البهائّية في الّشرق والغرب، وعّدها أّول دستور لتحرير أمر حضرة كّل  مجّدها أن

وأّول خطوة تاريخّية خطاها خصومه أنفسهم، ال أتباعه كما كان متوّقع ا، في الّطريق المفضية إلى االعتراف الّنهائّي 
 العالمّي.

 
وفي الحال اعتبر هذا الحكم المشحون باالحتماالت اّلتي ال حصر لها تحّدي ا قوي ا لم يتوان بناة نظام دين  
ا شعروا باستعدادهم إلنجازه. فإّنه لّما كان  اإلدارّي عن  بهاء هللاحضرة  مواجهته وقبوله، إذ فرض عليهم التزام ا مقّدس 

الّناطقون بهذا الحكم قد أعّدوه ليحرموا خصومهم الّتقاضي أمام المحاكم اإلسالمّية، وبذلك يزّجون بهم في موقف  
 ة، وأخواتها من بعدها، أن انتفعت بها في محّير مربك، فقد أصبح عتلة رافعة لم تلبث الجامعة البهائّية المصريّ 
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تأكيد استقالل دينها وطلب اعتراف الحكومة بهذا الّدين. فلّما ُتْرِجَم إلى لغات عّدة وتداولته الجامعات البهائّية في  
د بالّتدر ج طريق المفاتحة في مفاوضات بين ممّثلي هذه الجامعات المنتخبين والّسلطات ا لمدنّية في  الّشرق والغرب مهَّ

مصر واألرض األقدس وإيران وحّتى في الواليات المّتحدة األمريكّية ابتغاء الحصول على اعتراف هذه الّسلطات  
 الّرسمي بالّدين البهائّي كدين مستقّل.

 
وكان هذا في مصر إشارة الّتخاذ حلقات من اإلجراءات يّسرت بآثارها المتراكمة اعتراف حكومة ما زالت   

ن اإلسالم ارتباط ا رسمي ا، وما زالت تعنى بأن تسّن قوانينها وتّشرع أحكامها في تطابق كبير مع آراء مرتبطة بدي
أقطاب رجال الّدين وفتاويهم. وكان من أولى نتائج هذا الحكم الّتاريخّي، اّلذي يجب أن يفضي آخر األمر إلى إقامة  

األخرى في تلك البالد، أن عزم المؤمنون المصرّيون عزيمة   الّدين البهائّي على أساس المساواة المطلقة مع األديان
ماضّية على أاّل يحيدوا قيد شعرة عن شعائر دينهم، وذلك بتحاشيهم الّتعامل مع أّية محكمة شرعّية إسالمّية في تلك  

الخاّصة  البالد، ورفضهم أّي منصب دينّي يعرض عليهم، ومنها تصنيفهم ونشرهم أحكام الكتاب األقدس األساسّية 
باألحوال الّشخصّية كالّزواج والّطالق والميراث والّدفن وتقديم هذه األحكام إلى مجلس الوزراء المصري، وإصدار  
المحفل الّروحانّي المركزّي المصرّي لقسائم الّزواج والّطالق، واضطالع هذا المحفل بكّل الواجبات والمسؤولّيات 

أعضاء تلك الجامعة على أّيام العطلة الّتسعة  كّل  الق ودفن الموتى، ومنها مواظبةالمتّصلة بعقود الّزواج البهائّية والطّ 
اّلتي يجب أْن يتوّقف فيها العمل بمقتضى ما ورد في الّتعاليم البهائّية توّقف ا تام ا، ومنها تقّدم ممّثلي هذه الجامعة 

زه التماسالمنتخبين بالتماس إلى رئيس الوزراء المصرّي ووزير الّداخلّية وو  وّجهه المحفل   مشابه زير العدل )عزَّ
الّروحانّي المركزّي األمريكّي إلى الحكومة المصرّية( متضّمن ا صورة من حكم المحكمة وصورة من دستورهم المركزّي 

ق الّشرائع البهائّي وقوانينهم الفرعّية مطالبين باالعتراف بمحفلهم كهيئة يحّق لها مباشرة مهّمة المحكمة المستقّلة وتطبي
 األمور المتَّصلة بأحوالهم الّشخصّية. كّل   واألحكام اّلتي أنزلها مؤّسس دينهم في
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وشبيه بهذا اإلعالن المفتتح لعهد جديد تلك الفتوى الّرسمّية الّرائعة اّلتي ال تقّل عنه داللة والتي أصدرها مفتي  
عة اّلتي قام بها األهلون   الّديار المصرّية استجابة لطلب وزير العدل. وذلك كان نتيجة مباشرة ألحداث الّشغب المتقطِّ

المتعّصبون في بور سعيد واإلسماعيلّية بشأن دفن بعض أفراد الجامعة البهائّية. وما لبثت أْن نشرت الّصحافة  
الّشغب  ة استقالله. ولقد أعقب هذه الفتوى دت في تعزيز موقف الّدين من ناحيالمصرّية هذه الفتوى بعد صدورها، فزا

سليمان،  محّمدالعنف في اإلسماعيلّية حين أطبقت الجماهير الهائجة الغضبى على جنازة  اّلذي انفجر انفجار ا شاذّ 
وهو أحد البهائّيين البارزين المقيمين في تلك المدينة، محدثة من الّضّجة ما حمل قوة الّشرطة على الّتدخل. وبعد أْن  

 الفقيد اضطّروا إلى اإلسراء به دون مشّيع إلى حافة الّصحراء حيث دفنوه في العراء. استنقذوا الجثمان وأعادوه إلى دار 
 

هته وزارة الّداخلّية المصرّية في الّرابع والعشرين من كانون الّثاني   صدرت هذه الفتوى نتيجة لالستفسار اّلذي وجَّ
لبهائّية الخاّصة باألحوال الّشخصّية اّلذي  م كتابة إلى وزارة العدل مرفقة معه نسخة من مصّنف األحكام ا1939سنة 

طبعه المحفل الّروحانّي المركزّي للبهائّيين في مصر طالبة من المفتي أن يصدر فتواه في االلتماس اّلذي قّدمه ذلك  
المحفل إلى الحكومة المصرّية بشأن تشخيص أربع قطع من األرض بقصد استعمالها مقابر للجامعة البهائّية في  

واإلسكندرّية وبور سعيد واإلسماعيلّية. فكتب المفتي في جوابه الّصادر في الحادي عشر من آذار سنة   القاهرة
شباط سنة  21م على المخابرة اّلتي وّجهتها إليه وزارة العدل فقال: "نحن... لدى تسلمنا لخطابكم... المؤّرخ 1939
دفن موتى البهائّيين في مقابر المسلمين نعلن أّن   م مع ما أرفق معه... المستفسر عّما إذا كان من المشروع1939

هذه الّطائفة ليست من المسلمين كما هو واضح من المعتقدات اّلتي تؤمن بها. وإنَّ تصّفح ما يسموّنه باألحكام 
ا كافي ا. ومن كان منهم في األصل مسلم ا وأصبح   البهائّية في األحوال الّشخصّية المرفق مع األوراق ليعّد شاهد 

 باعتقاده لمزاعم هذه
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ا عنه تجري عليه أحكام المرتّد المقّررة في الّدين اإلسالمّي القويم. ولّما كانت  ا عن دين اإلسالم وخارج  الّطائفة مرتد 
هذه الّطائفة ليست من المسلمين ال يجوز شرع ا دفن موتاهم في مقابر المسلمين سواء منهم من كان في األصل  

 لك...". مسلم ا ومن لم يكن كذ
 

وكان من نتيجة هذا الّنطق الّنهائّي الواضح الّلفظ، الّرسمي الّصبغة، اّلذي نطق به أعلى رجل من رجال  
ل األمر إلى إحالة البهائّيين في  الّشريعة اإلسالمّية في مصر أن قبلت الحكومة من بعد مفاوضات مديدة أفضت أوَّ

ن بها من أحرار الفكر، ثّم وهبت جامعة البهائّيين في القاهرة القاهرة على قطعة من األرض كانت أفردت للمقيمي
ا قطعتين من األرض الستعمالها مدافن لموتاهما، وهو عمل تاريخّي الّداللة   وجامعة البهائّيين في اإلسماعيلّية أيض 

ا أبعد ع نطاق   رّحب به أفراد الجامعات اّلتي طال بها الّضنك والعذاب، فقد وّضح استقالل الّدين توضيح  مدى، ووسَّ
 المؤّسسات اّلتي تمّثله.

 
وإلى أّول المدفنين الّلذين أفردا رسمي ا للبهائّيين نقلت رفات ميرزا أبي الفضل الّشهير تنفيذ ا للقرار اّلذي اّتخذه  

زه قرار أخيه محفل إيران المركزّي، وأفردت رفات الفقيد بضريح الئق  المحفل المركزّي المصرّي للبهائّيين، واّلذي عزَّ
ز هذا   ا مناسب ا. وما لبث أّن عزَّ بمكانته الّسامّية، وبذلك افتتح أّول نظام بهائّي رسمي من نوعه في الّشرق افتتاح 
العمل إخراج جثمان أّم مبلغات الغرب الّذائعة الّصيت الّسيدة جتسنجر من مقابر المسيحيّين في القاهرة ودفنها 

زّي األمريكّي ووزارة الّداخلّية في واشنطن في قلب ذلك المدفن بجوار مرقد ذلك المؤّلف  بمساعدة المحفل البهائّي المرك
 والمدافع الممتاز عن الّدين. 

 
قبل صدور تلك األحكام في   عبد البهاءرض األقدس حيث أنشئت المدافن البهائّية أثناء عهد حضرة األأّما في  

البهائّيين مّتجهين إلى القبلة في عّكاء، وهو إجراء سما بداللته العزم   مصر، فقد اّتخذ القرار الّتاريخّي بدفن الموتى
على الكّف عن االلتجاء إلى أيَّة محكمة إسالمّية في جميع القضايا المّتصلة بالّزواج أو الّطالق كما كانت الحال من  

 موتى ودفنهم بحذافيرها وبدون بشأن تهيئة ال بهاء هللاقبل، والّتصميم على تنفيذ الّشعائر اّلتي أوصى بها حضرة 
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تسّتر أي ا كان لونه. وما لبث ذلك أن أعقبه تقّدم ممّثلي الجامعة البهائّية المحلّية في حيفا في الّرابع من أّيار سنة  
م بالتماس رسمّي إلى الّسلطات في فلسطين ملتمسين منها أْن تعترف بوجود الجامعة اعتراف ا رسمي ا، وأن تخّول  1929

الّطوائف الّدينّية المختلفة في فلسطين" ريثما تصوغ كّل  لطة الكاملة إلدارة شؤونها الخاّصة شأنها في ذلك شأن"السّ 
ا لألحوال الّشخصّية يمكن تطبيقه على سكان البالد بغّض الّطرف عن معتقداتهم كّل  الّسلطات قانون ا مدني ا موّحد 

 الّدينّية.
 

اس عمال  هائل الّداللة، فال سابق له في تاريخ الّدين في أّي قطر من األقطار،  كان قبول الّسلطات لهذا االلتم 
إذ ضمن اعتراف الّسلطات المدنّية اعتراف ا رسمي ا بقسائم الّزواج اّلتي يصدرها ممّثلو الجامعة المحّلّية، كما أقّر 

كّل  قرارات برفع الّضرائب الحكومّية عنبصّحتها ممّثل الحكومة اإليرانّية بفلسطين في صمت. وتال ذلك سلسلة من ال
األمالك والمنشآت اّلتي تعّدها الجامعة البهائّية مقامات مقّدسة، أو تكّرسها لمقابر مؤّسسي دينها في مركزه العالمّي، 

رات،  األشياء المجلوبة لزخرفة المقامات البهائّية أو تأثيثها من المكوس الجمركّية بفضل هذه القراكّل  كما قد أعفيت
وتمكنت شعبتا المحفل الّروحانّي المركزّي األمريكّي والهندّي من أن تعمال "كجمعّيات دينّية" في ظّل قوانين البالد،  

 بوصفهما وكيلتين لهذين المحفلين. األمالك وأن تملكا وتديرا 
 

والّزرادشتّية في تلك  أّما في إيران، حيث استطاعت جامعة تفوق في تعدادها األقّلّيات المسيحّية واليهودّية  
  البالد أن تشيِّد بنيان هيئاتها اإلدارّية برغم المسلك العدائّي الّتقليدّي اّلذي تسلكه الّسلطات المدنّية والّدينّية حيالها، فإنَّ 

ي  رّد فعل هذا اإلعالن الخطير ألهم أفرادها وأغراهم بأن يستغّلوا إلى أقصى حّد مستطاع تلك الميِّزات الهائلة اّلت
منحتها لهم تلك الّشهادة المباغتة اّلتي لم تكن متوّقعة في أقّل القليل. نعم، لقد عاشت هذه الجامعة الّظافرة من بعد  
الّشدائد الّنارّية اّلتي امتحنها بها أقطاب رجال الّدين المتكّبرون القساة األلّداء اّلذين هان أمرهم اآلن هوان ا مخزي ا، وما 

 لبثت أن خرجت من 
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لّظلمات حّتى صّممت تصميم ا أمضى من أي وقت سابق على أن تطالب الّدولة، الحدود اّلتي رسمها لها مؤّسسوها، ا
ا بذاته، يقوم أفرادها بكّل وسيلة مستطاعة على حماية سالمة األمر وتضامن أعضائه ومتانة  باعتبارها كيان ا ديني ا قائم 

ق الّصمت أو تتحّمل دون احتجاج تلك الّتشديدات المفروضة عليها للحّد  هيئاته المنتخبة. ولم تعد هذه الجامعة تطي
من سلطتها وإخماد حياتها االجتماعّية، وحرمانها من حّق الوقوف على قدم المساواة المطلقة مع سائر الّطوائف  

تسح في قطر كذلك  الّدينّية األخرى في تلك البالد، وال سّيما بعد أن نطق خصومها األلّداء بمثل ذلك الحكم المك
القطر وفي لغة كتلك الّلغة، وفي قضّية مهّمة كتلك القضّية، وبعد أن مّزقوا بأنفسهم الّستار اّلذي طال انسداله على  

 بعض الحقائق الممّيزة الكامنة في لّب دينهم.
 

و اليهود أو عزم أفراد هذه الجماعة عزم ا ال راّد له على أالَّ يسلكوا من بعد ذلك في عداد المسلمين أ 
أن يّتخذوا من الّتدابير ما يحّقق الموقف المتمّيز اّلذي  -كخطوة أولى مبدئّية  -المسيحّيين أو الّزرادشتّيين فقّرروا 

تحّد. ولّما كانوا على بيِّنة من واجبهم الواضح المقدَّس المحتوم القاضي  كّل  اّدعاه أعداؤهم لدينهم تحقيق ا يسمو على
دهم فيما يختّص بكّل الّشؤون اإلدارّية الحكومّية إطاعة مطلقة ال تحّفظ فيها، ولّما كانوا مصّرين  بإطاعة قوانين بال

ا على أن يؤّكدوا استقالل دينهم ويظهروه بكّل ما أوتوا من الوسائل المشروعة فقد ابتدعوا سياسة معّينة  إصرار ا وطيد 
 أبعد نحو الهدف اّلذي أخذوا أنفسهم ببلوغه. وشرعوا في إنجاز مشروعات من شأنها أن تمضي بهم مسافة 

 
إنَّ عزمهم الوطيد على أاّل يتسّتروا بدينهم من بعد مهما كّلفهم ذلك األمر من بذل وتضحية، وامتناعهم امتناع ا  

لهم  ال مساومة فيه عن االلتجاء إلى أّية محكمة إسالمّية أو مسيحّية أو يهودّية أو زرادشتّية في أّي أمر يمسَّ أحوا
الّشخصّية، ومنها رفضهم االندراج تحت أّية هيئة أو قبول أّي منصب دينّي متّصل بأّي دين من األديان المعترف بها 

ا على العمل باألحكام المنصوص عليها في الكتاب األقدس الخاّصة  ا فرد   في بالدهم، ومنها محافظتهم فرد 
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ن الموتى وعدم تعاطي األفيون والمسكرات، ومنها إصدار قسائم بالّصالة والّصوم والّزواج والّطالق والمواريث ودف
الّزواج والّطالق وشهادات المواليد والوفيات وتداولها بتوجيه المحافل البهائّية وتصديقها بأختامها، ومنها ترجمة كتاب 

المصرّي إلى الّلغة الفارسّية،  "األحكام البهائّية المرتبطة باألحوال الّشخصّية" اّلذي نشره المحفل الّروحانّي المركزّي 
األّيام البهائّية المقّدسة، ومنها إنشاء المقابر البهائّية في العاصمة وفي األقاليم ابتغاء كّل  ومنها تعطيلهم األعمال في

استخدامها مدافن عاّمة لكّل طبقات المؤمنين أي ا كانت أصولهم الّدينّية األولى، ومنها إصرارهم على أاّل يسجلوا  
ا أو زرادشتّيين في بطاقات تحقيق الّشخصّية أو قسائم الّزواج أو جوازات الّسفر أو   مسلمين أو مسيحّيين أو يهود 

 بهاء هللا الوثائق الّرسمّية األخرى، وحرصهم الّشديد على توطيد مؤّسسة الّضيافات الّتسع عشرّية كما شّرعها حضرة 
واّلتي بدأت اآلن باالضطالع  -بل المحافل الّروحانّية المنتخبةفي كتابه األقدس، ومنها إنزال العقوبات من ق

على أعضاء الجامعة اّلذين يخالفون األحكام والحدود، وذلك بحرمانهم من حّق الّتصويت  -بمسؤولّياتها كمحاكم دينّية
شّيدت بنيان نظامها ذلك يّتصل بالبوادر األولى لحركات تلك الجامعة اّلتي كّل  وحّق عضوّية تلك المحافل ولجانها.

اإلدارّي وهي اآلن واقعة تحت تأثير كلمة القضاء الّتاريخّية الملزمة اّلتي قيلت في مصر، عازمة على أن تحصل  
هذه كّل  باإلقناع ال بالقّوة على اعتراف الّسلطات المدنّية بالوضع الّشرعّي اّلذي شهد له الخصوم الّدينّيون شهادة قوّية

 القّوة. 
 

ا يدعو إلى الّدهشة في شيء أن تلقى محاولتهم األولى بعض الّنجاح، وأن تثير في بعض األحيان  وليس ممّ  
رها أعداؤهم اليقظون أسوأ تفسير. ولقد أفلحوا في بعض نواحي مفاوضاتهم مع  ظنون الّسلطات الحاكمة، أو أن يفسِّ

ة إلى الّصبغة الّدينّية في جوازات الّسفر  إشار كّل  الّسلطات المدنّية، وذلك كحصولهم على قرار من الحكومة يزيل
الّصادرة إلى الّرعايا اإليرانّيين، والّسماح الّصامت في بعض البالد ألفرادهم أالَّ يمألوا الفراغات الخاّصة بالّدين في  

لوا في محافلهم الخاّصة قسائم  بعض وثائق الّدولة وأن يسجِّ
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وأْن يّتبعوا في جنازاتهم شعائرهم الخاّصة. على أّنهم عانوا في نواح زواجهم وطالقهم وشهادات مواليدهم ووفياتهم، 
ا، فمن ذلك أْن أغلقت بالقوَّة مدارسهم اّلتي شّيدوها وامتلكوها وأشرفوا عليها بأنفسهم  أخرى مصاعب قعدت بهم قعود 

حوكم أفرادها رجاال  ونساء ، ومنها  ألنفسهم ال لشيء إاّل ألّنهم رفضوا أن يفتحوها في أّيام العطالت البهائّية، ومنها أن
أْن فصل منهم في بعض األحيان أولئك اّلذين توّلوا مناصب عسكرّية أو مدنّية، وأْن حّرم استيراد الكتب البهائّية أو 

 االجتماعات البهائّية العاّمة. كّل  طبعها أو تداولها، ومنها أْن منعت
 

ها المقّدسة تجاه الحكومة وإدراكها لواجباتها المدنّية قد أبدت، وتبدي إّن الجامعة البهائّية في إخالصها اللتزامات 
نحو ما أصدرته وتصدره الّسلطات المدنّية من أوامر إدارّية في تلك البالد كما في غيرها من البالد األخرى بين حين  

ا أن   . غير أّنها تأبى إباء  وآخر، طاعة بّينة تاّمة. وليس أّدل على ذلك من إغالقها لمدارسها في إيران على الفور شديد 
ب انصرافهم بالوالء عن مبادئهم ومعتقداتهم الّروحّية  تذعن لتلك األوامر اّلتي توازي ارتداد أفرادها عن دينهم والتي تتطلّ 

ف  األساسّية اإللهّية، مفّضلة الّسجن والّطرد وكّل ألوان االضطهاد بما في ذلك الموت، كما قد لقيه من قبل عشرون أل
شهيد ضّحوا بحياتهم في سبيل مؤّسسي الّدين على أن تّتبع ما تمليه الّسلطة الّزمنّية من مطالبتها إّياها باالنفضاض 

 من حول دينها.
 

وإليك الّرسالة الخالدة اّلتي أرّسلها األحفاد البواسل لبعض هؤالء الّشهداء في تلك البقعة المضطربة إلى حاكم   
 عزم على أن يحملهم على االعتراف بأّنهم مسلمون، قالوا: "لو مزقتمونا إرب ا إرب ا رجاال  ونساء  والية فارس اّلذي عقد ال

والية آباده لما أذعّنا لرغباتكم"، وهي رسالة ما كادت تبلغ الحاكم المتحّدي حّتى كّف عن متابعة عزمه  كّل  وأطفاال  في
 إلى أبعد من ذلك. 

 
كّية حيث ضربت الجامعة البهائّية من قبل مثاال  ملهم ا بتشييدها وإتمامها دعائم أّما في الواليات المّتحدة األمري 

 نظامها اإلدارّي، فكانت على تمام
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الوعي لمحتويات الحكم اّلذي قضت به المحكمة الّشرعّية اإلسالمّية في مصر، وعلى كامل اإلدراك لمغزى االستجابة 
صرار الجريء اّلذي أبداه إخوانهم في إيران إلى العمل من جديد.  اّلتي أحدثها في األرض األقدس، وحّفزها اإل

في القاّرة  بهاء هللاة بأخرى يراد منها زيادة إبراز المكانة اّلتي بلغها دين حضرة لصّممت على أن تلحق أعمالها الجليف
ا أّنها جابهت موقف ا في ما األمريكّية الّشمالّية، وكان عدد تلك الجامعة أقّل من عدد جامعة المؤمنين في إيران، كم

ا بالّنظر  يتعّلق باألحوال الّشخصّية يختلف في جوهره عن الموقف اّلذي يجابه المؤمنين في الّشرق ويزيد عليه تعقيد 
تها اّلتي تقتضي أْن تندفع اندفاعا  لفة. غير أّنها كانت تحّس مسؤوليّ د القوانين المعمول بها في الواليات المختإلى تعدّ 

ا . فعزمت على أن تّتخذ من الّتدابير ما يوّطد أركان استقالل الّظهور اّلذي دافعت عنه من  بتطوير الّنظام اإللهيّ  جديد 
 قبل دفاع ا نبيال .

 
إّن اعتراف الّسلطات في الواليات المّتحدة بالمحفل الّروحانّي المركزّي كهيئة دينّية لها حّق االئتمان على   

ّدين، ثمَّ إقامة األوقاف البهائّية وإعفائها من دفع الّضرائب المقّررة من قبل الّسلطات المدنّية  األموال الموهوبة لصالح ال 
باعتبارها أمالك ا تملكها وتديرها لمصلحة جامعة دينّية بحتة، كانت إنجازات ستلحق في ما بعد بقرارات وتدابير يراد 

ذه القرارات تشديد هذه الجامعة الّدينّية الخاّص على بعض الحكام  بها أْن تزداد قّوة الّروابط اّلتي تربط أفرادها. ومن ه
الّرئيسة اّلتي جاءت في الكتاب األقدس بخصوص الّصلوات اليومّية المفروضة والقيام بالّصوم، والحصول على  

للّطالق،  رضاء الوالدين كشرط أساسّي للّزواج، والّتقّيد بسنة االصطبار بين الّزوج والّزوجة كشرط ال مناص منه
واالمتناع عن تناول جميع المواد الكحولّية، وكذلك األهمّية المعطاة لمؤّسسة الّضيافة الّتسع عشرّية اّلتي نّص عليها  

الهيئات الّدينّية األخرى أو االنتساب إلّيها وعدم القبول  كّل  في ذلك الكتاب، ثمَّ إلغاء العضوّية في بهاء هللاحضرة 
إنَّ هذه اإلنجازات كانت مّما ساعد على إبراز الّصفة المتمّيزة للمنتمين إلى الّدين البهائّي  بأّي منصب دينّي فيها،

ا وفصله في نظر   إبراز ا واضح 



 442 

 الّناس عن الّطقوس واالحتفاالت والّنظم البشرّية المرتبطة باألديان الّسابقة.
 

محفل الّروحانّي للبهائّيين في شيكاغو، أّول مركز ومّما له أهمّية تاريخّية خاّصة ذلك الّطلب اّلذي تقّدم به ال 
ل واعترف به، وأّول محفل شرع في تمهيد الّسبيل لتشييد المعبد  أّسس في القاّرة األمريكّية الّشمالّية، وأّول محفل سجِّ

عقد الّزواج القانونّي البهائّي في الغرب، إلى الّسلطات المدنّية بوالية إلينوي ابتغاء االعتراف المدنّي بحّقه في مباشرة 
وفق ا ألحكام الكتاب األقدس، وشمول ذلك االعتراف عقود الّزواج اّلتي كانت قد حازت مصادقة ذلك المحفل الّرسمّية  

المحافل المحلّية األخرى لكي تتمّكن كّل  سابق ا. فقد ترّتب على قبول الّسلطات لهذا الّطلب تعديل القوانين الفرعّية في
  واج البهائّي القانونّي، وخّول رئيس محفل شيكاغو وسكرتيره الحّق في تمثيل تلك الهيئة في مباشرة عقد من مباشرة الزّ 

زواج بهائّي، كما أنَّ إصدار والية إلينوي ألّول ترخيص بعقد الّزواج البهائّي في الّثاني والعشرين من أيلول سنة  كّل 
بهائّي وإصدار قسائم للّزواج، األمر اّلذي حدا فيما بعد بالمحافل م خّول المحفل المذكور مباشرة عقد الّزواج ال1939

األخرى في الواليات األخرى كوالية نيويورك ونيوجرسي وويسكونسن وأوهايو إلى أن تحصل على امتيازات مماثلة، 
ألمور يجب أن ذلك مّما أدَّى نصيبه في إعالء شأن االستقالل الّدينّي اّلذي ظفر به الّدين. وإلى هذه اكّل  كان

نضيف اعتراف ا ال يختلف عنها وال يقّل داللة، وهو ما اعترفت به وزارة الحرب للواليات المّتحدة عند اندالع نيران 
الّصراع الحالي، كما يتّضح من الّرسالة اّلتي وّجهها مدير الّتموين العام في هذه الوزارة في الّرابع عشر من آب سنة  

نّي المركزّي للبهائّيين، واّلتي يوافق فيها على نقش االسم األعظم على شواهد قبور  م إلى المحفل الّروحا1942
البهائّيين اّلذين قتلوا في الحرب ودفنوا في الجبانات العسكرّية أو الجبانات الخاّصة حّتى تمتاز قبورهم عن القبور اّلتي  

 اّلة على اليهودّية.تحمل الّصليب الاّلتيني الّدال على المسيحّية أو نجمة داود الدّ 
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ا إلى الّطلب الّناجح اّلذي تقّدم به المحفل الّروحانّي المركزّي األمريكّي إلى إدارة   وال ينبغي أن نغفل اإلشارة أيض 
ّية بوصفهم مسؤولين ينّظمون االجتماعات الّدينّية األسعار في واشنطن العاصمة طالب ا لرؤساء المحافل البهائّية المحلّ 

بعض الواليات بإجراء عقد الّزواج أن يكونوا من الممّيزين في الحصول على قسائم الّتقنين طبق ا ألنظمة  ويقومون في
 المحروقات المتعّلقة بأفضلّية الّتوزيع ابتغاء مواجهة المطالب الّدينّية في المراكز اّلتي يقومون بخدمتها.

 
والعراق وبريطانيا العظمى وأستراليا لم يتوانوا في تقدير كما أنَّ الجامعات البهائّية في األقطار األخرى كالهند  

المّيزات المستقاة من نشر ذلك الحكم الّتاريخّي، أو في استغالل الفرص اّلتي أتاحتها لهم تلك الّشهادة العلنّية إلظهار  
لمحيطة به. ولقد قامت على قدر طاقته وفي حدود الّظروف ا كّل  استقالل دينهم اّلذي شّيدوا بنيانه اإلدارّي من قبل،

الهيئات البهائّية المنّظمة في الّشرق أو الغرب مهما كان موقعهم نائي ا أو عهدهم بالّدين  كّل  هذه الجامعات، ال بل
حديث ا، شاعرين بتكّتلهم، مدركين تمام ا آلفاق الّتوقعات المجيدة المنفسحة بين أيديهم، ليعلنوا بصوت واحد استقالل  

القيود الّدينّية أو غير الّدينّية اّلتي من شأنها أن تعرقل أو ترجئ  كّل  ، ويمّهدوا الّسبيل لتحريره منبهاء هللادين حضرة 
االعتراف به اعتراف ا رسمي ا عالمي ا. وذلك عن طريق تطبيق أحكام كتابهم األقدس ما استطاعوا إلى ذلك سبيال ، وفصم  

كائنة ما كانت صبغتها، واّتخاذ سياسة غايتها الوحيدة إذاعة اإلعالن عن   مدى االنتساب أو االلتحاق بأّية هيئة دينّية
القضّية المتمثلة في ذلك الحكم الخطير اّلذي يشير إلى نقطة من نقاط الّتحّول في تطّور الّدين والّتمهيد لتسويتها 

 نهائي ا.
 

ة اّلتي بلغها الّدين بفضل جهود أتباعه  نواحي الحياة وطرائقها المكانكّل  ولقد امتدح المالحظون المختلفون من 
ا لهم يحّثهم على الجهاد في تصعيدهم  وحدهم وفتوحاتهم بمدائح رّحب بها البهائّيون وعّدوها حافز ا جديد 
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 المثابر الّشاهق نحو القمم اّلتي سوف يبلغونها آخر األمر.
 

  حكومة الفلسطينّية قال: "يمكن حق ا أْن تعدّ المدعي العام الّسابق لل  (1)وإليك شهادة األستاذ نورمان بنتويتش 
ا ليست بذات أديا الّدين البهائّي اّلذي يقوم مركز عقيدته ومزاره في  نّ ن ثالثة، بل ذات أديان أربعة، ألفلسطين بلد 

في أقطار  عّكاء وحيفا يتقّمص هيئة دين عالمي، فهو عامل يعمل على الّتفاهم العالمّي والّدينّي ما دام تأثيره نافذ ا 
في   (2)ك الّتصريح اّلذي صّرح به العالم والّطبيب الّنفسانّي الّسويسرّي الممتاز الّدكتور أوجست فوريلإلياألرض". و 

الّداعي لوحدة األديان، وهو الّدين   بطبيعة دين البهائّيين العالميّ  (3) م علمت في كارلسروه1920ته قال: "في سنة وصيّ 
منذ سبعين عام ا مضت. إّن هذا الّدين هو دين "الخير االجتماعي"  بهاء هللانّي هو حضرة اّلذي أّسسه في الّشرق إيرا

الحّق، فال عقائد متعّسفة وال رهبان. وهو الّدين اّلذي يوّحد بين أهل كوكبنا األرضي الّصغير هذا، لقد اعتنقت البهائّية 
اتي". وهو يقول زيادة على ذلك: "إّن قيام دولة عالمّية  ير اإلنسانّية! وتلك هي آخر أمنيفليحيى هذا الّدين ويزدهر لخ

ولغة دولّية ودين عالمّي أمر محتوم، والحركة البهائّية الّرامّية إلى توحيد الجنس البشرّي هي، في رأيي، أعظم حركة 
ماري ملكة  ك هذه الّشهادة اّلتي صدرت عن قلم المتصاعدة إليتعمل اآلن من أجل الّسالم واإلخاء العالمّيين". و 

العقائد...دين أساسه روح هللا... يعلّمنا أّن األحقاد والمكائد والّظنون ومباذل الّلسان بل  كّل  رومانيا، قالت: "دين يربط
والوطنّيات العدوانّية خارجة عن نطاق شريعة هللا الواحدة األساسّية، وأّن المعتقدات الخاّصة، ليست إاّل أشياء  

ا وال قبيال ".سطحّية، على حين أّن الق  لب الّنابض بالمحّبة اإللهّية ال يعرف له جنس 

 

(1 ) Prof. Norman Bentwitch 

(2 ) Dr. Auguste Forel 

(3 ) Karlsruhe 
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 الفصل الخامس والعشرون 
 

 الّتوّسع العالمّي لفعالّيات الّتبليغ
 

اإلدارّي يقوم تدريجي ا، وعلى حين كان يزداد االعتراف   بهاء هللاعلى حين كان بنيان نظام دين حضرة  
تته من حيث ال يحتسب استقالال  أقّر به العدو وأظهره الّصديق، انطلق تطّور  باستقالل الّدين شيئ ا فشيئ ا بفضل قوى أ

بالّنتائج. وكانت الغاّية المتوّخاة من هذا الّتطّور توسيع نطاق الّدين، ومضاعفة صفوف أنصاره  آخر ال يقّل امتالء  
وتوسيعها وتنويعها ونشرها في ميادين   وعدد مراكزه اإلدارّية، وبذل قّوة دافعة جديدة متزايدة إلخصاب كتبه ومنشوراته

أفسح مجاال  وأوسع نطاق ا. والواقع أّن الّتجربة قد أثبتت أّن نموذج الّنظام اإلدارّي، بغض الّطرف عن العالمات الممّيزة 
ناة هذا  وسرعة إنجازه، وبرهنت على أّن هّمة ب األخرى، قد ساعد مساعدة بّينة على كفاية القيام بهذا الواجب الّتبليغيّ 

 م وتشتّد كّلما تقّدم الّدين إلى مرحلة أتّم وأكمل من مراحل الّتحّرر. تشحذ، وحماستهم الّتبليغّية تعظ الّنظام كانت
 

كما أّن بناة هذا الّنظام لم يغفلوا عن المناشدات والّدعوات والوعود اّلتي بذلها مؤّسسو دينهم اّلذين جاهدوا   
ا في   بطريقتهكّل  ثالثة أرباع القرن، ا مجيد  الخاّصة، وكل  في حدود الّظروف والمالبسات المحيطة بفعالّياته، جهاد 

 انّية القادرة تصوير مصيره.إذاعة شهرة دين كّلفتهم العناّية الّربّ 
 

غوا أمره، فكتب في قّيوم  وكيف يغفلون وهذا مبّشر دينهم قد أمر ملوك األرض أنفسهم بأن ينهضوا ويبلّ  
ضها من   على الحّق سريع ا، وما وراء أر يا معشر الملوك! بّلغوا آياتنا إلى الّترك وأرض الهند بالحقّ األسماء يقول: "

ا في ذلك الكتاب نفسه يقول: "يا أهل   مشرق األرض وغربها..." وكتب أيض 
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"ونراكم من  يخاطب أتباعه فيقول في كتابه األقدس:  بهاء هللاخرجوا من دياركم لنصر هللا". وهذا حضرة االمغرب! 
أفقي األبهى وننصر من قام على نصرة أمري بجنود من المأل األعلى وقبيل من المالئكة المقّربين" وهذا هو يكتب 
مّرة  أخرى فيقول: "يا مأل البهاء بّلغوا أمر هللا ألنَّ هللا كتب لكّل نفس تبليغ أمره وجعله أفضل األعمال". وهو يؤّكد 

من في األرض والّسماء كّل  احد على حبِّ البهاء في أرض اإلنشاء ويحارب معهذلك بوضوح فيقول: "لو يقوم و 
احد منكم على نصرة أمرنا ليغّلبه هللا عليهم إظهار ا لقدرته وإبراز ا لسلطنته" وهو يعلن زيادة على ذلك فيقول: "لو يقوم و 

ا: "*  هللا هليغّلب ي سبيل تبليغ األمر اإللهي فمن كان أهال  لهذا  الهّمة فكّل  بذلوا الهّمةاعلى مائة ألف". ويقول أيض 
المقام األعلى فلينهض له وإاّل له أن يأخذ وكيال  لنفسه في إظهار هذا األمر". وإليك وعده اّلذي قطعه على نفسه حين  

ال الّصالحة  قال: "إّن اّلذين هاجروا من أوطانهم لتبليغ األمر يؤّيدهم الّروح األمين"... "**هذه الخدمة هي أمير األعم
ته فيقول: "*أهّم األمور في هذه األّيام هداية الملل واألمم. يكتب في وصيّ  عبد البهاءوزينة الحسنات". وهذا حضرة 

ويجب اعتبار الّتبليغ أمر ا مهم ا ألّنه أّس األساس" وهو يصّرح في الوثيقة نفسها فيقول: "إّن حوارّيي حضرة الّروح قد  
هم نسيان ا كّلي ا، وتركوا راحة بالهم واستقرارهم مقّدسين منّزهين عن الّنفس والهوى، ومنقطعين نسوا أنفسهم وجميع شؤون

علقة، فانتشروا في الممالك والّديار وقاموا على هداية من على األرض حّتى حّولوا العالم إلى عالم آخر  كّل  عن
واحد منهم في دار من  كّل  بوب الّرحمانّي واستشهدونّوروا األرض، ثمَّ ضّحوا آخر األمر بحياتهم في سبيل ذلك المح

الّديار فبمثل هذا فليعمل العاملون". وهو يقّرر بحزم في تلك الوصّية عينها فيقول: "إذا قصد هذا الّطير المهيض 
شر الجناح المظلوم إلى المأل األعلى... وجب على جميع األحّباء واألصدقاء أن يقوموا بالّروح والفؤاد مّتفقين لن

نفحات هللا وتبليغ أمر هللا وترويج دين هللا وأاّل يستريحوا دقيقة واحدة... وأن ينتشروا في الممالك والّديار...ويجوسوا  
 بلد بصيحة )يا بهاءكّل  خالل األقاليم وال يستقّروا دقيقة وال يهدأوا آن ا، وال تطلب نفس الّراحة، وأن يصيحوا في
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رق والغرب جمع غفير تحت ظلِّ كلمة هللا وتهّب نفحات القدس وتستنير الوجوه األبهى(... حّتى يجتمع في الشّ 
 وتصبح القلوب ربانّية والّنفوس رحمانّية".

 

تهم ولقد أطاع أتباعه في الّشرق والغرب هذه الّدعوات المتكّررة ووعوا هذه الوعود المشرقة وأدركوا سمّو مهمّ  
حروا أمام  دبنفسه، ولم يفزعهم ارتحاله المفاجئ من بينهم، ولم ين البهاء عبدوحفَّزهم المثل اّلذي ضربه لهم حضرة 

الهجمات اّلتي شّنها عليهم أعداؤهم إن من الّداخل أو من الخارج، فنهضوا بكّل ما في تكّتلهم من قوَّة ليتوّسعوا بدينهم 
ر ا له أن يبلغ في ا   وبعد من الّشأما توّسع ا عالمي ا لم يحدث نظيره من قبل، توّسع ا كان مقدَّ ما يستحّق بحّق أن يعّد واحد 

 من أهّم الّتطّورات في تاريخ القرن البهائّي األّول.
 

في بالد كثيرة أبرزها أمريكا بفضل تنّوعها وسعة  بهاء هللاوتؤّلف أعمال الّتبليغ اّلتي اضطلع بها أتباع حضرة  
لة بالمآثر  صعن شيء إالَّ عن تلك القصص المتّ في المنزلة ة مشرقة ال تتخّلف مجالها والبركات الّناجمة عنها قّص 

قاّرة من قاّرات الكرة األرضّية كّل  اّلتي خّلدت الّسنوات الباكرة من العصر البدائي من الّدورة البهائّية، فقد بدأوها في 
ا كان كيفما اّتفق وغير منتظم وعلى فترات متقّطعة، ثمَّ أصبحت فيما بعد، بسبب الّتقدّ  م البطيء للّنظام اإلدارّي، بدء 

عمر وكّل جنس من المبتدئين والمؤمنين القدامى، من كّل  أعماال  محكمة القيادة مرّكزة الّتوجيه يباشرها األفراد من
 المبّلغين الّرّحل والمقيمين.

 

ات فقط، واّلذي انعكس نعم، ُقّدر اآلن لنور الّدين اّلذي أضاء إيران أثناء الّدورة البابّية المنسحبة على تسع سنو  
سنائه كّل  المنسحب على تسع وثالثين سنة بهاء هللاعلى العراق المتاخمة، ذلك الّنور اّلذي سكب أثناء والية حضرة 

على الهند ومصر وتركّيا والقوقاز وتركستان والّسودان وفلسطين وسورّيا ولبنان وبورما، ثمَّ انتشر بفضل الميثاق 
ّتحدة األمريكّية وكندا وفرنسا وبريطانيا العظمى وألمانيا والّنمسة وروسيا وإيطاليا وهولندة  اإللهي في الواليات الم

وهنغاريا وسويسرا والجزيرة العربّية وتونس والّصين واليابان وجزر الهاواي وجنوب أفريقيا والبرازيل وأستراليا، ُقّدر لهذا  
 الّنور أْن يطوف قبل
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ا من المستعمرات الواقعة في قاّرات نهاية القرن البهائّي األّول ل يضيء ما ال يقّل عن أربع وثالثين أّمة مستقّلة وعدد 
رايات  عبد البهاءأمريكا وآسيا وإفريقيا والخليج الفارسّي وفي المحيط األطلسي والهادئ. وارتفعت منذ صعود حضرة 

وبلغاريا وإسبانيا وأفغانستان والحبشة ونيوزيلندة،  في الّنرويج والّسويد والّدنمرك وبلجيكا وفنلندة بهاء هللاظهور حضرة 
ات أمريكا الاّلتينّية، ووضع في معظمها أساس نظام دينه اإلدارّي. كما أّن حملة  وفي تسع عشرة جمهورّية من جمهوريّ 

ريكو وجزيرة البشارة الجديدة أقاموا في عّدة مستعمرات في الّشرق والغرب بما في ذلك أالسكا وإيسلندا وجمايكا وبورتو 
سوالنو في جزر الفيليّبين وجاوه وتسمانيا وجزر البحرين وتاهيتي وبلوچستان وروديسيا الجنوبّية والكونغو البلجيكّية، 

 جهد إلقامة أساس متين لمؤّسساته.كّل  وهم اليوم عاكفون يبذلون 
 

األّول عن طريق المحاضرات ولقد تّمت االنتصارات المبّينة أثناء العقود الختامّية من القرن البهائّي  
واالشتراك في نشاط الجمعّيات  (1)والمؤتمرات والّصحافة واإلذاعة وتنظيم الفصول الّدراسّية والمجالس الّتبليغّية

والهيئات والّنوادي اّلتي تعتنق من المثل العليا ما يقارب مبادئ الّدين، ونشر الكتب البهائّية وإقامة المعارض المختلفة  
ول لتدريب المبّلغين، كما تّمت عن طريق االّتصال برجال الّدولة والعلماء ورجال الّصحافة ومحّبي الجنس  وإعداد فص

البشرّي وغيرهم من قادة الّرأي العام، وهي انتصارات أحرزت معظمها الجامعة البهائّية األمريكّية اّلتي اضطلعت 
ا روحي ا، كما تّمت بمضاء العزيمة ورباطة الجأش بمسؤولّية فتح األغلبّية الّساحقة من هذه األقطار والمس تعمرات فتح 

 وخلوص الّنّية اّلتي تحّلى بها الّرّواد اّلذين اشتركوا في هذه الحمالت الّتبليغّية سواء المبّلغ الّزائر أو المقيم.
 

الغربّيون وال  بهاء هللاحضرة وال يمكننا أن نغفل اإلشارة إلى فعالّيات الّتبليغ العالمّية اّلتي قام بها أتباع دين  
 سّيما أعضاء الجامعة األمريكّية الجّبارة

 

 (1) Fire-side Gatherings 
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فرصة تسنح لهم ليحملوا الّدين إلى ميادين جديدة، إمَّا عن طريق المثل المضروب والّسنَّة  كّل  اّلذين طفقوا ينتهزون 
األمر وتغّل غّلة رائعة كتلك اّلتي   المقتداة أو عن طريق تداول الكتب وبذر البذور اّلتي ال بدَّ لها من أن تنبت آخر

استحصدت في األقطار الّسالفة الّذكر. بهذه المجهودات وبأمثالها هّبت نسمات الّظهور اإللهي المحيية على أركان  
المعّبسة مثل البالند وجزيرة  قاسيةاألرض القصّية، حاملة لقاح حياة روحانّية جديدة إلى المناطق الّنائّية واألقطار ال

سبرجن، وهي أقصى مسكن في شمال العالم المعمور، وهمرفست في الّنرويج ومدينة ماجالنز في أقصى تشيلي سبت
وهما على الّتوالي أقصى مدينتين إلى الّشمال وإلى الجنوب وباجو باجو وفيجي في المحيط الهادئ وتشيتشن إيتزا في 

لهند الغربّية، وجزيرة بالي في بورنيو الّشمالّية البريطانّية مقاطعة يوكاتان وجزر البهاما وترينيداد وباربادوس في جزر ا
 من جزر الهند الّشرقّية وبتاجونيا وغيانا البريطانّية، وجزر سيشل وغينيا الجديدة وسيالن.

 

كما أنَّنا لن نعجز عن أن نالحظ الجهود الخاّصة اّلتي بذلها األفراد والمحافل ابتغاء االّتصال باألقّلّيات من  
جماعات واألجناس في مختلف أجزاء العالم كاليهود والّزنوج في الواليات المّتحدة األمريكّية، واإلسكيمو في أالسكا ال

في   (3) في بيرو، وهنود شروكي (2)في األرجنتين، وهنود المكسيك في المكسيك، وهنود اإلنكا (1)وهنود بتاجونيا
في اسكندينافية الّشمالّية   (6)في يوكاتان وقبائل الاّلب (5)وقبائل المايان في ويسكونسن (4)كارولينا الّشمالّية وهنود أونيدا

 في روتروا بنيوزيلندة. (7)وقبائل الماوريز

 

(1 ) Patagonian Indians 

(2 ) Inca Indians 

(3 ) Cherokee Indians 

(4 ) Oneida Indians 

(5 ) Mayans 

(6 ) Lapps 

(7 ) Maoris 
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شيء  كّل  مّما كان له أثره الخاّص القّيم إنشاء مكتب بهائّي عالمّي في جنيف، وهو مركز أُِعدَّ أّوال  وقبل 
، بعد المركز اإلدارّي في األرض األقدس، على   لتيسير الّتوّسع في نشاطات تبليغ الّدين  في األقطار األوروبّية، ثمِّ ظلَّ

اّتصال بالجامعات البهائّية في كال المشرق والمغرب. ولقد استطاع هذا المكتب، بوصفه مكتب ا لالستعالمات عن 
مات جليلة في سبيل تركيز األعمال الّدين ومركز ا لتوزيع كتبه ونشرها، أن يؤّدي إلى حّد ليس بالهّين وال باليسير خد

الّتبليغّية اّلتي اضطلع بها األفراد أو المحافل البهائّية المركزّية وذلك عن طريق تجهيزه غرفة مطالعة مجانّية وإعداده  
 مختلفة.مكتبة عاّمة وما يبذله من تكريم للمبّلغين المتنقلين واألحّباء الّزائرين، وما يقوم به من اّتصاالت بالجمعّيات ال

 

مة استطاع   بهذه الفعالّيات الّتبليغّية اّلتي قام ببعضها األفراد وقادت بعضها اآلخر خطط هّيأتها المحافل المنظِّ
، اّلذي شمل في أّيامه اإليرانّيين والعرب واألتراك والّروس واألكراد والهنود وأهل بورما والّزنوج، ثمَّ بهاء هللادين حضرة 

األحّباء من األمريكّيين والبريطانّيين واأللمان والفرنسّيين والّطليان واليابانّيين  عبد البهاء عّززه في أّيام حضرة
والّصينّيين واألرمن، استطاع اآلن أن يفتخر بأّنه أدرج في عداد أنصاره ممّثلين من جماعات عرقّية مترامّية مبعثرة 

لندّيون وأهل إسكندنافية والّسودانّيون والّتشيكّيون والبلغار  وقومّيات مختلفة، منها الهنغارّيون والهولندّيون واألير 
ومن ّيون والفنلندّيون واألحباش واأللبانّيون والبولندّيون واإلسكيمو والهنود األمريكّيون واليوغسالفّيون واألمريكّيون الاّلتين

 قبائل الماوريز.
 

ذه الّزيادة الهائلة في العناصر المختلفة الّداخلة  ولقد صحب هذا الّتوّسع الملحوظ في نطاق انتشار الّدين، وه 
في حظيرته، تضّخم عظيم في تداول كتبه وفي حجم مؤّلفاته، تضّخم يناقض مناقضة حاّدة تلك الّتدابير اّلتي اتخذت 

كتب الّصادرة في أواخر واليته. فقد طفق مجال المؤّلفات وال بهاء هللامن قبل لنشر الّنسخ القليلة من آثار حضرة 
 البهائّية، اّلذي اقتصر طوال نصف
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على الّلغتين الّلتين نزلت بهما تعاليمهما فقط، واّلذي اّتسع فيما بعد  بهاء هللاقرن، أثناء أّيام حضرة الباب وحضرة 
رمّية، يتَّسع ، ليشمل طبعات نشرت باإلنجليزّية والفرنسّية واأللمانّية والّتركّية والّروسّية والبو عبد البهاءعلى أّيام حضرة 

باّطراد بعد صعوده ويتضاعف في عدد الكتب واألبحاث والعجاالت والّرسائل اّلتي طبعت ونشرت فيما ال يقّل عن 
تسع وعشرين لغة إضافّية. وأخذت الكتب تظهر باإلسبانّية والبرتغالّية، والّلغات اإلسكندنافّية الّثالث والفنلندّية  

شيكّية والبولندّية والهنغارّية والّرومانّية والّصربّية والبلغارّية واليونانّية واأللبانّية، ليانّية والتّ واآليسلندّية، والهولندّية والطّ 
والعبرّية واإلسبرانتو واألرمنّية والكردّية واألمهرّية والّصينّية واليابانّية، وبخمس لغات هندّية وهي األردّية والُكجراتّية 

ّية وذلك بمجهود األفراد من البهائّيين على األغلب، وبتوّسط المحافل البهائّية أحيان ا، والبنغالّية والهندّية والّسند
وانتشرت انتشار ا واسع الّنطاق ووضعت في المكتبات الخاّصة والعاّمة في كال المشرق والمغرب. وتترجم كتب الّدين 

 (8)، والكنارّية(7)والّتلغو (6)والبشتو (5)والمهراتّية (4)الّتاميلّيةو  (3)واألوكرانّية (2)والّلتوانّية (1)في أّيامنا هذه إلى الّلتفّية
 .(13)والّراجاستانّية (12)والبنجابّية (11)واألورّيا (10)والملياالنّية (9)والّسنغالّية

 

قاّرات كّل  وال يقّل عن هذا روعة ما بلغه مجال الكتب اّلتي كتبت ووضعت تحت تصّرف الجمهور العام في 
 رضّية، وحملها الّرّواد اّلذين ال يكّلون وال يمّلون إلى أقصى المعمورة، وهو عمل تفّوقت فيه الجامعة البهائّيةالكّرة األ

 

(1 ) Latvian 

(2 ) Lithuanian 

(3 ) Ukranian 

(4 ) Tamil 

(5 ) Mahratti 

(6 ) Pushtóo 

(7 ) Telegu 

(8 ) Kinarese 

(9 ) Singhalese 

(10 ) Malyalan 

(11 ) Oriya 

(12 ) Punjabi 

(13 ) Rajasthani 
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األمريكّية مرَّة  أخرى. ومّما يشهد بتنّوع المنشورات البهائّية إصدار طبعة إنجليزّية تحتوي فقرات مقتطفة من أهّم آثار  
، وترجمة إنجليزّية للوح "ابن الّذئب" ومجموعة بالّلغة نفسها تضّم أدعية وأذكار ا  اّلتي لم تترجم بعد بهاء هللاحضرة 

جرت من قلمه، وترجمة "الكلمات المكنونة" إلى ثماني لغات ونشرها بها، و"كتاب اإليقان" إلى سبع لغات،  
مترجمة إلى  هاءعبد البإلى سّت لغات وجمع المجّلد الّثالث من مكاتيب حضرة  عبد البهاءومفاوضات حضرة 

لة بمبادئ الّدين البهائّي وتطّور نظامه اإلدارّي، ونشر ترجمة إنجليزّية لتاريخ  صزّية، ونشر الكتب واألبحاث المتّ اإلنجلي
فجر الّظهور البهائّي اّلذي كتبه الّنبيل الّزرندي المؤّرخ والّشاعر، ثمَّ نشره بالعربّية وترجمته إلى األلمانّية واإلسبرانتو، 

شر تفاسير وشروح للّتعاليم البهائّية والهيئات اإلدارّية وأمثال ذلك مثل الّتضامن العالمّي ووحدة الجنس البشرّي ون
والّدين المقارن، وكّلها صادرة عن أقالم مؤّلفي الغرب ورجال من رجاالت الكنيسة الّسابقين. وأشبه بطبع هذه الكتب 

ل لسطح الكرة األرضّية. ومّما ساهم في تضّخم الّنتاج األدبّي وزيادة تنّوع نشرها الواسع الّنطاق البعيد المدى الّشام
المنشورات البهائّية زيادة كبيرة طبع الوثائق المّتصلة بأحكام الكتاب األقّدس، والكتب والّرسائل اّلتي تعالج الّنبّوات  

وعدد من المؤلفين   عبد البهاءرة وحض بهاء هللاالواردة في الكتاب المقّدس، ونشر طبعات مصّححة آلثار حضرة 
البهائّيين وإذاعة إرشادات وتوجيهات لدراسة الكتب والموضوعات البهائّية المتنوِّعة تنّوع ا كبير ا، ونشر دروس في  
اإلدارة البهائّية وفهارس للكتب البهائّية والمجاّلت وطبع بطاقات األعّياد والّتقاويم واألشعار واألغاني والمرسحّيات 

مشاهد الّتمثيلّية وموطآت الّدراسة، وكتاب مناجاة لتدريب األطفال البهائّيين، وطبع نشرات إخبارّية ودورّيات تصدر  وال
 باإلنجليزّية والفارسّية واأللمانّية واإلسبرانتو والعربّية والفرنسّية واألردّية ولغتي بورما والبرتغال.

 

تّم ومنذ عّدة سنوات من صدور مجّلدات متعاقبة لسجّل عالمّي  ومّما له قيمته الخاّصة وداللته العظيمة ما ي 
 سنتين الفعالّيات البهائّية مزين بالّصور الكثيرة، وكامل الوثائق وحافل بأشياء كثيرة؛ منها نبذة عن كّل  يسّجل
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مراكزه في أهداف الّدين وأغراض نظامه اإلدارّي ومنتخبات من نصوصه المقّدسة، وعرض شامل لفعالّياته وقائمة ب
القاّرات الخمس وسجّل لكتبه ونصوصه، وما كتبه عظماء الّرجال وفضليات الّنساء في المشرق والمغرب عن مثله  

 العليا وإنجازاته، ومقاالت تعالج موقفه من المشاكل الحاضرة. 
 

هائّي األّول دون  ولن يتمَّ عرض شامل يتصّدى للكتب البهائّية الّصادرة في غضون العقود األخيرة من القرن الب 
عاليم البهائّية، تلك اّلتي سطرها قلم  تلاإلشارة الخاّصة إلى نشر تلك المقّدمة البديعة الوثيقة الجامعة للّتاريخ البهائّي و 

سلمنت الّطاهر القلب ومرّوج الّدين الخالد، أو اإلشارة إلى ما أحدثته تلك المقّدمة من الّتأثير العميق إ. إ الّدكتور ج.
دى البعيد. فلقد طبعت ونشرت فيما ال يقّل عن سبع وثالثين لغة، وهي تترجم اآلن إلى ثالث عشرة لغة إضافّية  والّص 

وأربت طبعتها اإلنجليزّية على عشرات اآلالف، وأعيد طبعها ما ال يقّل عن تسع مرات في الواليات المّتحدة األمريكّية، 
نتّية بطريقة برايل، وأثنت عليها إحدى الّشخصّيات الملكّية بأّنها "كتاب وطبعت نسخها اإلنجليزّية واليابانّية واإلسبرا

الّناس مؤّكدة أّنه "لن يعجز فرد عن الّتقّدم إلى األمام بفضل كّل  مجيد للمحّبة والّصالح والقّوة والجمال"، وأوصت بها
 هذا الكتاب".

 
ا إنشاء المحفل المركزّي ال  بهائّي البريطانّي لهيئة نشر مسّجلة باسم "شركة ومّما يستحّق الّذكر الخاّص أيض 

الّنشر البهائّية" تقوم بنشر الكتب البهائّية وتوزيعها في ربوع الجزر البريطانّية، وجمع المحافل البهائّية في الّشرق لما  
ا مخطوط ا محّقق ا مدّقق ا لكتابات لم تنشر بعد لحضرة الباب ولحضرة  عبد  ولحضرة  هللا بهاءال يقّل عن أربعين مجّلد 

، وترجمة ملحق الكتاب األقدس المسّمى "سؤال وجواب" إلى الّلغة اإلنجليزّية، ونشر المحفل الّروحانّي المركزّي البهاء
للبهائّيين في مصر والهند على الّتعاقب لموجز في أحكام األحوال الّشخصّية بالّلغتين العربّية والفارسّية، وموجز نشره 

 ألحكام المتّصلة بدفن األموات، وترجمة أحد المؤمنين الماورّيين في  المحفل األخير ل
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نيوزيلندة لكتيب بهائّي إلى الّلغة الماورّية. وينبغي اإلشارة كذلك إلى جمع المحفل الّروحانّي للبهائّيين في طهران لعدد  
ّية ونشرها، وإلى إعداد تاريخ  في غضون سفراته الغرب عبد البهاءال يستهان به من الخطابات اّلتي ألقاها حضرة 

مفّصل للّدين بالّلغة الفارسّية ونشره، وإلى طبع عدد من المحافل الّروحانّية المركزّية في الّشرق لقسائم الّزواج والّطالق  
وإعداد  بكال الّلغتين الفارسّية والعربّية، وإلى إصدار المحفل الّروحانّي المركزّي اإليرانّي لشهادات المواليد والوفيات 

استمارات لألحباء اّلذين يرغبون أن يهبوا قسط ا من ميراثهم لألمر المبارك، وإلى جمع المحفل الّروحانّي المركزّي 
اّلتي لم تنشر بعد، وإلى ترجمة ابنة زامنهوف الّشهير اّلتي  عبد البهاءاألمريكّي لعدد ال يستهان به من ألواح حضرة 

عبد  وحضرة  بهاء هللائّية إلى اإلسبرانتو، ومن بينها بعض من أهّم آثار حضرة آمنت باألمر لعدد من الكتب البها
وهو أحد العلماء الممتازين المنتمين إلى جامعة بلغراد لكتّيب بهائّي  (1)، وإلى ترجمة األستاذ بوجدان بوبوفتشالبهاء

الّنمسوّية الحالّية( بترجمة كتّيب بهائّي  (3) أنطون الّرومانّية )أرشيدوقة  (2)إلى الّلغة الّصربّية وإلى تطّوع األميرة إليانا
 كتب باإلنجليزّية، ثمَّ نشر في أرجاء بالدهما فيما بعد.

 
وينبغي أالَّ نغفل الّتقّدم الملحوظ في طبع الكتابات البهائّية بطريقة برايل، وقد شملت اآلن المترجمات  

الهيكل" و"كلمات الحكمة"  و"الوديان الّسبعة" و"اإلشراقات" و"سورةاإلنجليزّية مثل "كتاب اإليقان" و"الكلمات المكنونة" 
" و"وهدف  عبد البهاء" و"ترويج الّسالم العالمي" و"حكمة عبد البهاءوأذكاره" و"مفاوضات  بهاء هللاة حضرة و"أدعي

تين( وترجمته باإلسبرانتو والعصر الجديد" بالّلغة اإلنجليزّية )وهو في طبع بهاء هللاالّنظام العالمي الجديد" وترجمة " 
 واليابانّية، والكتّيبات المكتوبة باإلنجليزّية والفرنسّية واإلسبرانتو.

 

(1 ) Prof. Bogdan Popovitch 

(2 ) Princess Ileana 

(3 ) Arch-Duchess Anton 
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شيء، عن إخصاب كتب الّدين وترجمتها إلى الّلغات العديدة، وعن نشرها  كّل  ولم يتوان المسؤولون، أّوال  وقبل 
اد واّتصاالتهم الّرسمّية بالمنّظمات اّلتي جاهدوا في تعريفها بكّل ما أوتوا به من قّوة أثناء اّتصاالتهم اليومّية باألفر 

وممّثلوهم المنتخبون  بهاء هللابأهداف الّدين ومبادئه. أّما الّنشاط والّتيّقظ والّثبات اّلذي أبداه هؤالء البشراء بدين حضرة 
ا هائال  فهو مّما يستحّق أعظم الّثناء وأجّل  اّلذين اتّسع بهّمتهم نطاق تداول الكتب البهائّية في الّسنوات األخيرة اّتساع  

ها طبع هذه الكتب ونشرها في الواليات المّتحدة إليالّتقدير. ومن الّتقارير اّلتي أعّدتها ووّزعتها الهيئات اّلتي عهد 
من األمريكّية وكندا نستخلص حقائق مدهشة، منها أّنه بيع أو وّزع في غضون األحد عشر شهر ا المنتهّية بالّثا

  4,000موطأ للّدراسة و 3,000كتّيب و 100,000كتاب و 19,000م ما يزيد على 1943والعشرين من شباط سنة 
بطاقة وإضبارة لصورة المعبد والمعايدة، ومنها أّنه في غضون سنتين طبع  1,800مجموعة من الّنصوص المختارة و

حدة األمريكّية، ويشرح الغاية المتوّخاة منه، وأّن أكثر كتّيب يوّضح طبيعة المعبد المشّيد في الواليات المتّ  376,000
نشرة أمرّية وزِّعت في المعرضين العالمّيين الّلذين عقدا في سان فرانسيسكو ونيويورك، وأّنه في خالل   300,000من 

 (1)ارفكتاب ا إلى المكتبات المختلفة، وأّنه في عرض سنة واحدة أرسلت لجنة الّتع 089,1اثني عشر شهر ا أهدي 
ة بالّشؤون  المركزّية إلى المؤّلفين والمتحّدثين في اإلذاعة وممّثلي األقّلّيات اليهودّية والّزنجّية والمنّظمات المختلفة المهتمّ 

 كتّيب. 4,500خطاب مرفق بأكثر من  2,300الّدولّية ما يزيد على 
 

ّلغون الجّوالون من الّنشاط والهّمة والعزم ما  وكذلك أبدى ممّثلو الجامعة البهائّية األمريكّية المنتخبون والمب 
ا من تلك الكتب يستحّق ثناء  ال يقّل عمّ  ا استحّقته الجهود المبذولة في إنتاج تلك الكتب، وذلك في إهدائهم نسخ 

 المنّوعة المتعّددة إلى األقطاب وذوي المناصب، تساعدهم في هذا 

 

(1 ) National Contacts Committee 
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ب البهائّية اّلتي تعالج مختلف نواحي الّدين إلى ملك إنجلترا وماري اإلهداء محافل البالد األخرى، فلقد أهديت الكت
وإلى ملك الّدنمرك  (1)ملكة رومانيا والّرئيس فرانكلين د. روزفلت وإمبراطور اليابان، وإلى الّرئيس الّراحل فون هندنبرغ

 (3)ل ملك العراق الّراحل وإلى زوغملك بلغاريا وإمبراطور الحبشة وملك مصر وإلى فيص (2)وملكة الّسويد وإلى فرديناند
رئيس تشيكوسلوفاكيا الّراحل ورئيس جمهورّية المكسيك وهندوراس وبناما والّسلفادور   (4)ملك ألبانيا وإلى مازاريك

 (6)، وإلى خديوي مصر الّسابق وإلى ولي عهد الّسويد ودوق وندسور(5)وجواتيماال وبورتوريكو، والجنرال شيانغ كايتشك
اليوغسالفّية وإلى األميرة المصرّية قدرّية، وإلى   (8)وإلى األرشيدوقة أنطون الّنمسوّية وإلى األميرة أولجا (7)ودوقة كنت

الوسبرغّية وإلى المهاتما غاندي، وإلى عدد من أمراء الهند، وإلى رؤساء وزراء االّتحاد  (9)األميرة إستيال برناديت
ا، وإلى البعض اآلخر أهديت بوساطات مناسبة إّما عن طريق شخصي   داء  األسترالّي وإلى بعض هؤالء أهديت الكتب إه

 األفراد من المؤمنين أو ممّثلي الجامعات البهائّية.
 

ولم يغفل هؤالء المبّلغون وال تلك المحافل عن وضع هذه الكتب تحت تصّرف الجمهور في مكتبات الّدول  
 بهاء هللاور كبير من القّراء فرصة الوقوف على تاريخ ظهور حضرة والجامعات والمكتبات العاّمة، ميّسرين بذلك لجمه

ومبادئه. وإّن مجرد تعداد أهّم هذه المكتبات ليكفي إلظهار مجال تلك الفعالّيات المنبسطة على القاّرات الخمس. نعم، 
 فقد ُوضعت كتب

 

(1 ) President Von Hindenburg 

(2 ) King Ferdinand 

(3 ) King Zog 

(4 ) President Masaryk 

(5 ) General Ghiang Kaishek 

(6 ) Duke of Windsor 

(7 ) Duchess of Kent 

(8 ) Princess Olga 

(9 ) Princess Estelle Bernadette of Wisborg 
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في   (1)اني في لندن ومكتبة بودليانفي مكتبات أهّمها المتحف البريط بهاء هللامعتمدة وثيقة كتبت عن دين حضرة 
أكسفورد ومكتبة الكونجرس في واشنطن ومكتبة قصر الّسالم في الهاي ومكتبة مؤّسسة نوبل للّسالم، ومكتبات 

للّسالم   (3) في أوسلو والمكتبة الملكّية في كوبنهاجن، ومكتبة عصبة األمم في جنيف، ومكتبة هوفر (2)مؤّسسة نانسن
ام، ومكتبة المجلس الّنيابي في أوتاوا ومكتبة جامعة هللا آباد، ومكتبة جامعة عليكره ومكتبة ومكتبة جامعة أمسترد

الّدولّية في بوليبور، ومكتبة الجامعة العثمانّية في حيدر آباد والمكتبة  (4)جامعة مدراس، ومكتبة جامعة شانتيكتان
في رانجون ومكتبة  (5)تبة جامعة ميسور، ومكتبة برنارداألمبراطورّية في كلكّتا ومكتبة الجامعة المّلّية في دلهي ومك

في پونا ومكتبة الهور العاّمة ومكتبة جامعتي لكنهو ودلهي، ومكتبة جوهانسبورغ العاّمة، ومكتبات  (6)جرابيا واديا
ومكتبة  العاّمة (7)الّتوزيع في ريودي جانيرو ومكتبة مانيال األهلّية ومكتبة جامعة هونغ كونغ ومكتبات ريكجافيك

ومكتبة  (9)في جزر سيشل ومكتبة كوبان األهلّية ومكتبة سان خوان العاّمة ومكتبة جامعة سويداد ترويللو (8)كارنيجي
البرلمانّية. نعم  (10)الجامعة ومكتبات كارنيجي العاّمة في بورتوريكو، ومكتبة المجلس الّنيابي في كانبّرا ومكتبة ولنجتن

مكتبات أستراليا ونيوزلندة كّل  هذه الجامعات وفيكّل  في  بهاء هللاثيقة عن دين حضرة لقد وضعت الكتب المعتمدة الو 
المهّمة وفي تسع مكتبات في المكسيك وعّدة مكتبات في مكدن وفي منشوكو، وفيما يزيد على ألف مكتبة عاّمة ومائة 

 مكتبة للخدمة العاّمة 

 

(1 ) Bodleian Library 

(2 ) Nansen Foundation Libraries 

(3 ) Hoover Peace Library 

(4 ) Shantineketan International University Library 

(5 ) Bernard Library 

(6 ) Jerabia Wadia Library 

(7 ) Reykjavik Public Libraries 

(8 ) Carnegie Library 

(9 ) Ciudad Trujillo University Library 

(10 ) Wellington Parliamentary Library 
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 ا كّلّيات الهنود الحمر في الواليات المّتحدة وكندا.ومائتي مكتبة ملحقة بالجامعات أو الكّلّيات بما فيه
 

كما أدرجت سجون الواليات المّتحدة في الخّطة الّشاملة اّلتي أعّدتها الجامعة البهائّية األمريكّية، وكذلك شملت  
ة. كما لم تهمل الجامعة اليقظة ال فّعالة  الخطَّة مكتبات ثكنات الجيش منذ نشوب الحرب وذلك بواسطة لجنة خاصَّ

مصالح العميان كما يتجّلى من وضع الكتب البهائّية اّلتي طبعتها أفراد من تلك الجامعة بطريقة برايل في ثالثين 
مكتبة ومعهد في ثماني عشرة والية من الواليات المّتحدة األمريكّية، وفي هونولولو )بجزر الهاواي( وفي رجينا  

العاّمة في أّمهات ن وكثير من مكتبات الّتوزيع المتّصلة بالمكتبات )بسكنثوان(، وفي مكتبات طوكيو وجنيف للعميا
 ة بالقاّرة األمريكّية الّشمالّية.المدن المختلف

 

ولن أستطيع أن افرغ من هذا الموضوع دون إشارة خاّصة إلى تلك اّلتي أسبغت على نفسها من المجد ما لم   
أنحاء العالم فحسب، بل ما فاق في إشراقه أّية مأثرة فاز بها أي يكسف سناه فتوحات مبّلغي الّدين المعاصرين لها في 

مّروج من مّروجيه خالل قرن كامل، ال بما اشتركت به من نصيب ضخم في اّتخاذ الّتدابير لترجمة الكتب البهائّية 
ا. فعلى مارثا رو  ت زعيمة المبّلغين البهائّيين ونشرها فقط، بل بمآثرها العجيبة الفّذة حق ا في ميدان الّتبليغ العالمّي أيض 

يجب أن يمنح، لو نحن أصبنا في تقدير   عبد البهاءمنذ صعود حضرة  بهاء هللاالمتجّولين وأعلى يد رفعها حضرة 
غات البهائّيين في المشرق  خدماتها العديدة وأسمى عمل في حياتها، لقب زعيمة سفيرات دينها وفخر المبّلغين والمبلّ 

 والمغرب.
 

الّسنة اّلتي ُكشف فيها الّنقاب عن ألواح الخّطة اإللهّية في الواليات المّتحدة األمريكّية كانت أّول من  وفي نفس  
وانطلقت بعزيمة ماضية راسخة وروح من االنقطاع  عبد البهاءلذلك الّنداء الّتاريخي اّلذي ناداهم به حضرة  قام تلبية  

 دارت بها حول العالم أربع الّسامي الّنبيل تقوم برحالتها العالمّية اّلتي
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دورات، وانسحبت على فترة قوامها عشرون سنة، سافرت أثناءها إلى الّصين واليابان أربع مرات، وإلى الهند ثالث  
مدينة مهّمة من مدن أمريكا الجنوبّية، وبّلغت رسالة اليوم الجديد إلى الملوك والملكات واألمراء كّل  مّرات، وزارت

الجمعّيات والوزراء ورجال الّدول ورجال الّسياسة واألساتذة ورجال الّدين والّشعراء وعدد ضخم من  واألميرات ورؤساء 
الّناس في مختلف نواحي الحياة، واّتصلت اّتصاال  رسمي ا وغير رسمّي بالمؤتمرات الّدينّية وجمعّيات الّسالم واّتحادات  

واألندية الّنسائّية وأشباه تلك المنّظمات، واستطاعت هذه  (1)وصوفّيةاإلسبرانتو والمؤتمرات االشتراكّية والجمعّيات الّثي
الّروح اّلتي ال تقهر أن تكتب، بفضل جهودها واالنتصارات اّلتي ظفرت بها، سجال  هو أقرب نموذج للمثل اّلذي  

 بنفسه لمحّبيه أثناء سفراته في ربوع الغرب. عبد البهاءضربه حضرة 
 

حالت الباقّية الّذكر اجتماعها بماري ملكة رومانيا ثماني مّرات متعاقبة كانت أوالها ومن أبرز معالم تلك الرّ  
في سينيا،  (3)في بوخارست وكانت ثانيتها في قصر بليسور (2)م في قصر كنتروسني1926في كانون الّثاني سنة 

في القصر الملكّي ببلغراد حيث نزلتا  (4)ة إيليناأعقبتها في كانون الّثاني من الّسنة الّتالية زيارتها لجاللتها والبنتها األمير 
في   (5)م في قصر الملكة الّصيفّي تهنايوفا1929ضيفتين على ملك يوغسالفيا وملكتها، ثمَّ في تشرين األّول سنة 

م في قصر األميرة إيلينا )األرشيدوقة 1933م وشباط سنة 1932بالكك على البحر األسود، ومرَّة أخرى في آب سنة 
ن الّنمسوّية الحالّية( في مودلنج قرب فييّنا، أعقبها بعد سنة لقاء آخر في شباط بقصر كنتروسني، وأخير ا في  أنطو 

م بالقصر نفسه. تلك الّزيارات هي من أبرز معالم تلك الّرحالت نظر ا للّتأثير البالغ اّلذي أّثرت به 1936شباط سنة 
 لمدائح المتوالية المتعاقبة اّلتي خّطها قلم الّزائرة في مضيفتها الملكّية كما تشهد بذلك ا

 

(1 ) Theosophical Societies 

(2 ) Contocenti Palace 

(3 ) Plisor Palace 

(4 ) Princess Ileana 

(5 ) Tehna Yuva 
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الملكة. ومّما يمكن أْن يعّد من أعالم خدمتها اّلتي ال يدانيها في كثير من نواحيها مدان في تاريخ القرن البهائّي األّول  
ّي واألميرة أولجا في  بأسره تلك الّدعوات الّثالث اّلتي تلّقتها هذه المدافعة الّصبور تدعوها لزيارة األمير پول اليوغسالف

القصر الملكّي ببلغراد، وتلك المحاضرات اّلتي ألقتها فيما يزيد عن أربعمائة جامعة وكّلّية في المشرق والمغرب، ومنها 
زيارتها مّرتين لكّل الجامعات األلمانّية عدا جامعتين، وزيارتها لما يقرب من مائة جامعة وكّلّية ومدرسة في الّصين،  

ت العديدة اّلتي نشرها في الّصحف والمجالت في معظم األقطار اّلتي زارتها، واألحاديث الكثيرة اّلتي ومنها المقاال
أذاعتها، والكتب اّلتي أودعتها المكتبات الخاّصة ومكتبات الّدول بال حساب، ومنها مقابالتها الّشخصّية لرجال الحكم  

م وقت انعقاد مؤتمر نزع الّسالح، ومنها 1932ها في جنيف سنة فيما ال يقّل عن خمسين دّولة أثناء ثالثة أشهر أقامت
والعصر   بهاء هللاالجهود المضنية اّلتي بذلتها أثناء سفراتها الّشاّقة في اإلشراف على ترجمة كتاب الّدكتور إسلمنت "

ها إلى إيران  الجديد" وطبعه بعّدة لغات، وتبادلها مع األقطاب والعلماء وإهداؤها الكتب البهائّية إليهم، و  منها حجِّ
والخضوع المؤّثر اّلذي أبدته لذكرى أبطال الّدين وهي تزور المواقع الّتاريخّية في هذه البالد، ومنها زيارتها ألدرنة 

عن المنازل اّلتي سكنها والّناس اّلذين لقيهم أثناء منفاه في تلك المدينة،  بهاء هللاحيث بحثت من فرط تعّلقها بحضرة 
البالد  كّل  ها الحاكم والعمدة، ومنها معونتها الّصادقة الّسريعة اّلتي بذلتها للعاملين في إدارة الّدين في وحيث رحب ب

 اّلتي شيدت فيها هيئاته اإلدارّية أو كانت ُتشّيد.
 

ا قائمة أسماء أولئك اّلذين لقيتهم أثناء إنجاز مهمتها، فقد شملت هذه القائمة من    وال يقّل عن ذلك وقع 
ملك الّنرويج وفيصل ملك العراق وزوغ   (1)خصّيات الملكّية والوجهاء، عدا أولئك اّلذين ذكرناهم من قبل، هاكون الشّ 

 اليونانّية )دوقة كنت الحالّية(  (2)واألميرة ماريناوأفراد أسرته ملك ألبانيا 

 

(1 ) King Haakon 

(2 ) Princess Marina 
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اكيا، ورئيس الّنمسة والّدكتور صن يات  رئيس تشيكوسلوف (2)اليونانّية وتوماس مازاريك، وإدوارد بينز (1)واألميرة إليزابت
رئيس جامعة كولومبيا، واألستاذ بوجدان بوبوفتش بجامعة بلغراد وتوفيق رشدي  (4)والّدكتور نيقوال موّري بتلر (3) صن

علي  محّمدبيك وزير خارجّية تركّيا، ووزير الخارجّية الّصينّية ووزير معارفها، ووزير خارجّية لتوانيا، واألمير 
، ومهراجات باتياال وبنارس وترافانكور، وحاكم القدس ومفتيها األكبر والّدكتور إرلنج  (5)ري، وستيفان راديتشالمص

والّسيدة هدى هانم شعراوي زعيمة  (8)والّسير رابندراناث طاغور (7)رئيس أساقفة الّسويد، وساروجيني نايدو (6)إيدم
 (10)وزير القصر الياباني اإلمبراطوري واألستاذ تتروجيرو إينوي  (9)الحركة الّنسائّية المصرّية، والّدكتور ك. إيشيكي

عضو مجلس الّنبالء الياباني  (11)األستاذ الفخري من أساتذة جامعة طوكيو اإلمبراطورّية والبارون يوشيرو سكاتاني
 فؤاد عميد كّلّية اآلداب ورئيس معهد الّتاريخ الّتركّي. محّمدو
 

ة الّروحانّية الّنشيطة الّطاهرة تقّدم الّسّن وال تدهور الّصّحة وال قّلة الكتب اّلتي عاقت  ولم ينل من هّمة هذه المرأ  
جهودها األولى، وال المصادر الهزيلة اّلتي ألقت على كاهلها عبئ ا فوق عبء، ولم يفت في عضدها اختالف المناخ 

جابهتها، فمضت وحيدة فريدة تكتنفها بين حين وآخر   وال تباين األجواء اّلتي تعّرضت لها وال المشكالت الّسياسّية اّلتي
 ظروف بالغة الخطورة تنادي الّناس من مختلف العقائد ومتباين األلوان ومتعّدد الّطبقات إلى رسالة 

 

(1 ) Princess Elizabeth 

(2 ) President Edward Benes 

(3 ) Dr. Sun Yat Sen 

(4 ) Dr. Nicholas Murray Butler 

(5 ) Stephen Raditch 

(6 ) Dr. Erling Eidem 

(7 ) Sarojini Naidu 

(8 ) Sir Rabindranath Tagore 

(9 ) Dr. K. Ichiki 

(10 ) Prof. Tetujiro Inouye 

(11 ) Baron Yoshiro Sakatani 
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بصوت جهورّي مجلجل، وظّلت كذلك رغم مرضها المؤلم القّتال اّلذي تحّملت آالمه بثبات بطولّي إلى   بهاء هللاحضرة 
إلى وطنها لتشارك في تنفيذ خّطة الّسنوات الّسبع الحديثة االبتداء، فخّرت صريعة أثناء الّطريق، في أن أسرعت 

ا جّبار ا ماتت  هونولولو الّنائّية. وهناك في هذه البقعة الّرمزّية بين المشرق والمغرب الّلذين جاهدت في ربوعهما جهاد 
بذلك حياة يمكن أن تعّد أطيب ثمرة أثمرها عصر الّتكوين من م، فانتهت 1939في الّثامن والعشرين من أيلول سنة 

 حّتى اآلن. بهاء هللادورة حضرة 
 

حول االقتداء بحوارّيي الّسيد المسيح   عبد البهاءولقد أظهرت هذه البطلة الخالدة لما ورد في وصّية حضرة  
المؤمنون[ "*وأن ال يستقّروا دقيقة وال يهدأوا" "*  "*وأال يستريحوا دقيقة واحدة" "*وأن ينتشروا في الممالك والّديار" ]أي 

قطر بصيحة يا بهاء األبهى"، أظهرت طاعة يمكن أن يفخر بها جيلنا الحاضر واألجيال القادمة  كّل  وأن يصيحوا في 
 وأن يتنافس في مثلها المتنافسون. 

 

رحلتها، وحّققت بالحرف الواحد تقريب ا انطلقت "طليقة كالّريح" واضعة "كّل ثقتها" في هللا فهي "خير زاد" لها في  
بتعبير مؤّثر في ألواحه اّلتي نهضت مارثا روت لتحّقق مضامينها فور ا:  عبد البهاءتلك الّرغبة اّلتي عّبر عنها حضرة 

"*ليته يتيسر لي أن أسافر ولو على قدمّي وفي فقر شديد إلى تلك البقاع رافع ا عقيرتي في المدن والقرى والجبال  
هّية ولكن ذلك ال يتيسر لي اآلن. لهذا أجدني في  األبهى( وأرّوج الّتعاليم اإللّصحارى والمحيطات بصيحة )يا بهاء وال

 وا إلى ذلك".قحسرة عظيمة. فعساكم إن شاء هللا أن توفّ 
 

زنني بموت وإليك الّثناء الملكّي اّلذي كتبته أولجا اليوغسالفّية حين نعيت إليها مارثا روت قالت: "لشّد ما أح  
ا بزياراتها الّسالفة. كانت رحيمة رقيقة وكانت عاملة  اآلنسة مارثا روت الّطّيبة ألّنني لم أكن أدري به، لقد تمّتعنا جميع 

 مخلصة من العامالت للّسالم، وإّنه ال يخامرني شّك في أّن مكانها في عملها سيخلو خلو ا محزن ا".
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الملهم، قال: "**إّنك حق ا بشيرة الملكوت ومنادية للميثاق،  بهاء هللاة وإليك ما شهد به قلم مركز ميثاق حضر  
أنت مضّحية ومحّبة لملل العالم أجمعين، إّنك بذرت بذرة ستحصد منها في العاقبة ألوف من األكوام، أنت غرست 

 ي إثر يوم". دوحة ستنبت إلى األبد أوراق ا وبراعم وتثمر أثمار ا ويزداد ظّلها الوارف استطالة يوم ا ف
 

من خدمات تلك االستجابة شبه  بهاء هللاوكان من أجّل وأخطر ما أّدت هذه الخادمة الاّلمعة لدين حضرة  
ها تلك الّطليعة المقدامة المتحّمسة خالل فترة من إليالمباغتة اّلتي استجابت بها ماري ملكة رومانيا لرسالة حملتها 

لحاجة المريرة، وسادها الّتبلبل والحزن. ولقد شهدت الملكة نفسها في إحدى  أحلك فترات حياتها، فترة اشتّدت فيها ا
الّرساالت العظيمة في ساعة من الحزن البالغ والّصراع الّداخلي واليأس  كّل  رساالتها فقالت: "جاءت كما تجيء

 الّشديد، ولذلك هوت البذرة إلى األعماق".
 

  بهاء هللا االبن الّثاني لتلك الملكة اّلتي وّجه إليها حضرة  (1)برادوق إدنكانت ماري ملكة رومانيا كبرى كريمات  
ا عظيم الّشأن خاطبها فيه بعبارات المدح والّثناء، وكانت حفيدة إسكندر الّثاني القيصر اّلذي أنزل له القلم نفسه   لوح 

ا من قبل، وكانت بحكم مولدها وزواجها مّتصلة بوشائج القربى والمصاهرة مع أعرق  عائالت أوروّبا؛ وكان مولدها  لوح 
على المذهب اإلنجليكاني ثم أصبحت بحكم زواجها شديدة االّتصال بالكنيسة األرثوذكسّية اليونانّية دين دولتها الجديدة  
الّرسمّي، وكانت فوق ذلك مؤّلفة كاملة الّثقافة ساحرة الّشخصّية سامية المواهب صافية الّنظرة مقدامة بطبيعتها 

صة لكّل المشاريع اإلنسانّية في صبغتها، ولذلك نهضت من تلقاء نفسها وحيدة بين أخواتها الملكات، متحّمسة مخل
 بهاء هللا وحيدة بين الملكّيين إن بالمولد أو بالمنصب، ووجدت نفسها مدفوعة على أن تعترف بعظمة رسالة حضرة 

 وتعلن عن 

 

(1 ) Duke of Edinburgh 
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في وقت  محّمدليل، كما تعلن عن إيمانها برسالة حضرة اعترافها بمجيء الموعود طبق ا لما صّرح به اإلنجيل الج
 واحد، وإلى أن توصي الّناس رجالهم ونساءهم بالّتعاليم البهائّية وتمّجد قّوة نفوذها وسموِّها وجمالها.

 

ويمكن أْن تتبّوأ هذه الملكة الّزهراء منصب أّول عون ملكّي من أعوان دين هللا اّلذين سوف يقومون في  
اء لجبين اإلنشاء ورأس الكرم واحد منهم "بمنزلة البصر للبشر والغرَّة الغرّ كّل  لنصرته، فيعترف العالم أنَّ المستقبل 

، وذلك من خالل اعترافها الجريء بعقيدتها لذوي قرباها وبخاّصة البنتها بهاء هللالجسد العالم" كما يقول حضرة 
اّلتي تشّكل تركتها العظمى والخالدة   بهاء هللادح دين حضرة الّصغرى، ومن خالل كتاباتها الّثالث المتتابعة في م

لألجيال القادمة، ومن خالل مقاالتها الّثالث األخرى اّلتي كتبتها للّنشر في المطبوعات البهائّية، ومن خالل رسائلها 
ها الّروحيّ  ة ومرشدتها، ومن خالل مختلف  العّدة اّلتي كتبتها ألصدقائها ومعارفها، وكذلك تلك الّرسالة اّلتي كتبتها ألمِّ

 األمارات الّداّلة على إيمانها وعلى امتنانها لتبّلغها هذه البشرى ومن خالل طلبها الكتب البهائّية لها والبنتها.
 

ولقد شهدت في خطاب من خطاباتها الخاّصة شهادة ذات داللة خاّصة حين قالت: "إّن بعض أفراد طبقتي  
امي على أن أنبري ألنطق بكلمات ليس من مألوف الّرؤوس المتّوجة أن تنطق بها. ليعجبون لي وال يرضون عن إقد 

إاّل أّنني أنبري إذ أنبري بدافع داخلّي ال أستطيع له دفع ا، نعم، برأس مطأطأ أؤمن أنا األخرى بأنَّني لست إاّل أداة 
 وسرور ا". تسّخرها يٌد أعظم. وإّن معرفتي لهذا لتملؤني غبطة  

 

 بهاء هللاكلمة بعثت بها مارثا روت عقب بلوغها بوخارست إلى جاللتها مع نسخة من كتاب " ولقد أفضت 
والعصر الجديد" استغرقت انتباه الملكة استغراق ا حملها على المضّي في قراءتها حّتى سويعات الّصباح الباكر، إلى أن  

م في قصر كنتروسني 1926لّثاني سنة تأذن لها الملكة بعد يومين في زيارة حدثت في الّثالثين من كانون ا
 ببخارست، وأعلنت فيها الملكة إيمانها بأنّ 
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هذه الّتعاليم هي الحّل لمشاكل العالم، ثمَّ تال ذلك في الّسنة نفسها تطّوع الملكة بكتابة تلك الّشهادات الّثالث المفتتحة 
حدة وكندا، ثمَّ ُترجمت من بعد وُنشرت في  لعهد جديد، فظهرت فيما يقارب المائتي صحيفة من صحف الواليات المتّ 

 أوروّبا والّصين واليابان وأستراليا والّشرق األدنى وجزر البحار. 
 

"نداء عظيم إلى الّسالم   عبد البهاءوحضرة  بهاء هللافي أولى هذه الّشهادات تؤكد أنَّ ما صدر من قلم حضرة  
قوس والعقائد المتعّسفة... إّنها رسالة عجيبة تلك اّلتي منحنا إّياها نزاع حول الطّ كّل  الحدود ويسمو فوق كّل  يترّدد وراء

، إّنهما لم يقيماها مهاجمين علم ا منهما بأنَّ أصل الحقيقة الخالدة الكامنة في  عبد البهاءوابنه حضرة  بهاء هللاحضرة 
ت من جديد بالكلمات نفسها تقريب ا، إاّل لبابها ليس لها إاّل أن تضرب بجذورها وتنتشر... إّنها رسالة الّسّيد المسيح أخذ

أّنها تعّدلت بما يالئم فوارق األلف سنة أو يزيد، تلك اّلتي تفصل بين الّسنة األولى لظهوره ويومنا الّراهن". ولقد 
س اّلذي رّحب بالّدين في حديثه مع تلميذه لوي (1)أضافت على هذا توصية قّيمة تذّكرنا بكلمات الّدكتور بنيامين جويت

وعّده أّنه "أعظم نور جاء إلى العالم منذ أّيام الّسّيد المسيح" ودعاه إلى أن "يرقبه" وأاّل يدعه يخرج عن مجال   (2)كامبل
في يوم من األّيام   عبد البهاءأو اسم حضرة  بهاء هللابصره قط. كتبت الملكة فقالت: "إن استرعى انتباهكم اسم حضرة 

شوا عن كتبهما ودعوا كلماتهما ودروسهما المجيدة الحاملة للّسالم الخالقة للمحّبة تهوي فال تبعدوا آثارهما عنكم، بل فتّ 
 في سويداء قلوبكم كما هوت إلى أعماق قلبي... فّتشوا عنها وكونوا أسعد حاال ".

 

شيء،   كلّ  وفي شهادة أخرى تعّلق تعليقا ذا داللة عظيمة على مقام الّنبي العربي فتقول: "هللا هو الكّل، هو  
 هو القوَّة المحيطة من وراء الخلق 

 

(1 ) Dr. Benjamin Jowett 

(2 ) Prof. Lewis Campbell 
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جميع ا...صوته هو الّصوت المنبعث من دخائلنا يظهرنا على الخير وعلى الّشّر، إاّل أنَّنا غالب ا ما نتجاهل هذا 
الّصوت أو نخطئ فهمه، وعلى هذا اصطفى مختاره ليهبط بيننا على األرض يّوضح كلمته ومراده الحقيقّي، ومن ثمَّ  

، ألّن اإلنسان يحتاج من حين آلخر إلى  بهاء هللاوكان حضرة  محّمدنبياء، كان الّسيِّد المسيح وكان حضرة كان األ
صوت على األرض يّذكره باهلل ويشحذ من إدراكه لوعود هللا الحّق. تلكم األصوات المرسلة إلينا اكتسبت لحم ا حّتى 

 ".نستطيع أن نستمع إليها بآذاننا الّترابّية ونفهم عنها
 

في كال المشرق والمغرب، وفي طوايا   بهاء هللاوتقدير ا لهذه الّشهادات أرسل إليها خطاب باسم أتباع حضرة  
 بهاء هللاالّرسالة المؤثرة اّلتي أرسلتها إجابة عن ذلك الخطاب كتبت تقول: "حق ا لقد أتاني نور عظيم مع رسالة حضرة 

رى تجد القوَّة والعزاء في تعاليم المعّلمين المحبوبين، إنَّنا نتناقل الّرسالة فم ا  ... كما أنَّ ابنتي الّصغعبد البهاءوحضرة 
ا ويتجّلى لهم ما كان  إلى فم فيرى أولئك اّلذين نعطيها لهم نور ا يلمح بغتة أمامهم ويّتضح لهم كثير مّما كان غامض 

بلسم ا ألولئك  المفتوح ي حق ا أن أرى خطابيمحّير ا، فيمتلئون باألمل كما لم يتفق لهم من قبل. ومن دواعي سعادت
اّلذين يقاسون من أجل األمر المبارك، فإني أعد  ذلك دليال  على أّن هللا قد تقّبل خدمتي المتواضعة. كما أّن الفرصة  
اّلتي أتيحت لي للّتعبير عن نفسي عالنّية كانت هي األخرى من صنع يده. فما هي إاّل سلسلة من الّظروف  

  لت كذلك إلى أن اّتضح أن أخطو بال وعي خطوة أبعد، وظل حلقة من حلقاتها تفضي بي إلىكّل  بسات كانتوالمال
شيء. وكذلك يهدينا هللا آخر األمر إلى مصيرنا الّنهائي... شيئ ا كّل  شيء أمام عينّي بغتة، وفهمت لماذا كانكّل 

كان الحزن هو اآلخر خطوة قرَّبتني من الحّق. وعلى  فشيئ ا طفق الّنقاب ينحسر بعد أن شطره الحزن إلى شطرين. و 
 هذا لم أصرخ ألم ا من الحزن!". 

 

وكتبت في رسالة مؤثرة عظيمة الّداللة بعثت بها إلى صديقة أمريكّية حميمة مقيمة بباريس فقالت: "وأخير ا  
 أتاني أمٌل عظيم مّمن يدعى حضرة 
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الده إشباع ا لكّل تلهفي إلى الّدين الحّق... وأعني أّن هذه الكتب قد  . إذ إّنني وجدت في رسالته ورسالة و عبد البهاء
تني قوَّة تفوق اإليمان، وإّني اآلن على استعداد ألن ألموت في أّي يوم من األّيام واألمل يمأل جوانحي. ولكني  قوَّ

 من العمل ما زال أمامي". ابضني إليه اآلن فإّن قسط ا كبير  أبتهل إلى هللا أاّل يق
 

ها كمصدر واسع  وورد في إحدى مدائحها األخيرة للّدين قولها: "إّن الّتعاليم البهائّية تجلب الّسالم واإلدراك، إنّ  
أولئك اّلذين طال بهم البحث عن كلمات الّرجاء... أما وقد أحزنني الّنزاع المستمر بين المؤمنين كّل  هالّنطاق يضم  إلي

مح بعضهم حيال بعض فقد اكتشفت في الّتعاليم البهائّية روح المسيح الحّق اّلتي  بمختلف المعتقدات، وأرهقني عدم تسا
ا، قالت: "إّن الّتعاليم البهائّية تجلب الّسالم الّناس وأساءوا فهمها". ثمَّ إليطالما أنكرها  ك هذا االعتراف العجيب أيض 

لباحثين عن الّطمأنينة، كالّنبع في الّصحراء القاحلة  إلى الّروح والّرجاء إلى القلب. وإّن كلمات األب هي، بالقياس إلى ا
 من بعد هيمان طويل".

 

دائم ا معي مصدر لإللهام والّتأييد، إنَّ   بهاء هللاوكتبت إلى مارثا روت تقول: "إّن جمال تلك الحقيقة لحضرة  
إن   ه لي، وإّني لسعيدةّسرتِ ما كتبته نبع من صميم فؤادي المفعم بالّشكر واالمتنان لما انعكس في نفسي من ضياء ي

العديد من البشر   إلى تلك الحقيقة ألنّ ألقّرب الّناس  اعتقدت أّنني قد أسهمت بشيء ما، فقد خّيل إلّي أّنني سعيت
 يقرأون ما كتبت".

 

وفي أثناء زيارة قامت بها للّشرق األدنى أفصحت عن نّيتها في زيارة المقامات البهائّية، ومّرت هي وابنتها  
ّصغرى بحيفا فعال ، وكانت على مرمى البصر من هدفها حين حرمت من حّق القيام بالّزيارة اّلتي فّكرت فيها، األمر ال

ا، وبعد عّدة أشهر أي في حزيران سنة   اّلذي أّثر في الورقة العليا المباركة اّلتي كانت تتوّقع قدومها بلهفة تأثير ا شديد 
ة حين حرمنا من خاب أملي أنا وإيلينا خيبة قاسي ارثا روت تقول: "لقدم كتبت في ثنايا خطاب لها إلى م1931

 الّذهاب إلى المقامات المقّدسة... غير أننا كّنا في تلك األثناء نعاني أزمة 
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ا غير كريم. فسّبب لي ذلك قسط ا  حركة من حركاتي تحسب علّي وتستغّل ضّدي استغالال  سياسي  كّل  وكانت ،سيةقا
ن الّشّدة وضغط على حّرّيتي ضغط ا غير رحيم... إاّل أّن جمال الحّق يبقى، وإّني ألتشّبث به خالل  ال يستهان به م

ا دائم ا  متاعب حياة هي أقرب شيء إلى الحزن... ا وأتمّنى لك نجاح  إّني سعيدة إذ أسمع أن سفرتك كانت مثمرة جد 
 ض". علم ا مني بجمال الّرسالة اّلتي تنتقلين بها من أرٍض إلى أر 

 

وبعد تلك الحادثة المحزنة كتبت إلى صديقة من صديقات طفولتها كانت تعيش قرب عّكاء في منزل سكنه   
من قبل، فقالت: "كان جميال  حق ا أن أسمع منك وكان من دواعي الّسرور والعجب أن أتصّور أّنك   بهاء هللاحضرة 

الّتعاليم البهائّية. إّنه ليمّتعني أّنك تعيشين في ذلك  شيء تعيشين على كثب من حيفا، وأّنك مثلي من أتباعكّل  فوق 
صورة من صوره بإمعان. ال بّد أّنه مكان  كّل  المنزل بالّذات... لقد استغرقتني المتعة استغراق ا دفعني إلى دراسة

اّلذي نبّجله  حبيب... وأّن المنزل اّلذي تعيشين فيه منزل جّذاب إلى حّد ال يصّدق، يرفع من قدره ارتباطه بالّشخص
 جميع ا...".

 

وصدر عنها قبل موتها بسنتين، آخر شهادة علنّية تثني بها على الّدين اّلذي أحّبته كثير ا، كتبت تقول: "يجب  
علينا اليوم، والعالم يواجه أزمات الّتبلبل والحيرة والقلق، أن نثبت على ديننا أكثر من أّي وقت سابق، وأن نلتمس ما 

ف بيننا ال ما يشطرنا ويمّزق شملنا. إّن الّتعاليم البهائّية تهب للباحثين عن الّنور نجم ا يهديهم إلى من شأنه أن يؤلّ 
ا".  إدراك أعمق ويرشدهم إلى الّطمأنينة والّسالم وحسن المعاشرة مع الّناس جميع 

 

بنتها صاحبة الّسمو وهذا هو تقرير مارثا روت المشرق كما ورد في إحدى مقاالتها، قالت: "طفقت جاللتها وا 
كتاب جديد عن األمر البهائّي بمجّرد صدوره كّل  الملكّي إيلينا )األرشيدوقة أنطون الحالّية( عشر سنوات تقرآن بشغف
م بعد موت زوجها صاحب الجاللة الملك  1927عن المطبعة... استقبلتني جاللتها في قصر بليسور بسينيا سنة 

 فرديناند، ثمَّ تفّضلت
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حّدثة عن الّتعاليم البهائّية حول الخلود. وكان لديها على مائدتها وعلى الّديوان عّدة كتب بهائّية ألّنها كانت بلقائي مت
واحد منها من الّتعاليم عن الحياة بعد الموت. وسألت كاتبة هذه الّسطور أن تهب تحّياتها إلى...  كّل  تقرأ ما ورد في

كّيين العديدين اّلذين كانوا، كما قالت، كرماء نحوها كرم ا ملحوظ ا أثناء رحلتها األحباء في إيران وإلى البهائّيين األمري
م  1928إلى الواليات المّتحدة في الّسنة الّسالفة... فلّما لقيت الملكة مّرة أخرى في الّتاسع عشر من كانون الّثاني سنة 

 اة إيلينا ضيفتين على ملكة يوغسالفيا، كانتفي القصر الملكّي ببلغراد حيث كانت هي وصاحبة الّسمو الملكي األمير 
ا بعض كتبهما البهائّية وكانت الكلمات اّلتي سوف تدوم ذكراها في ذاكرتي أطول من سائر الكلمات مقد أحضرتا معه

من   اّلتي فاهت بها جاللتها العزيزة، هي قولها: "إّن الحلم الّنهائي اّلذي سوف نحّققه هو أن مجرى الّتفكير البهائّي له
القّوة ما يمكنه شيئ ا فشيئ ا من أن يصبح نور ا لكّل أولئك الباحثين عن الّتعبير الحّق عن الحّق..." وفي لقائي لها  

م قالت جاللتها إّنها سعيدة ألّن شعبها قّدر له أن يحظى  1934بقصر كنتروسني في الّسادس عشر من شباط سنة 
والعصر الجديد" قد طبعت  بهاء هللاندما علمت بأن الّترجمة الّرومانّية لكتاب "ببركة قراءة تلك الّتعاليم الّثمينة، وذلك ع

م حظيت بمقابلة أخرى لجاللتها في قصر كنتروسني 1936حديث ا في بوخارست... واليوم وهو الّرابع من شباط سنة 
الخافتة، فإّن الّساعة كانت  ببوخارست. فاستقبلتني ماري ملكة رومانيا مرَّة أخرى بحفاوة في مكتبتها ذات األضواء 

الّسادسة... وما أخلدها من زيارة!... وأخبرتني كذلك بأّنها حينما كانت في لندن لقيت سّيدة بهائّية هي الّليدي 
كتوريا في لندن. وسألت  يفالملكة إلى جّدتها  بهاء هللا بلومفيلد، فأطلعتها على الّرسالة األصليَّة اّلتي أرسلها حضرة 

ا عن عمق "اإليقان" وعن عّدة  كاتبة هذه ا لّسطور عن تقّدم األمر البهائّي وال سّيما في دول البلقان... وتحّدثت أيض 
" اّلذي قالت عنه إّنه كتاب عجيب! قالت بالحرف الواحد:  بهاء هللاكتب بهائّية وال سّيما عن "منتخبات من آثار حضرة 

 أوه على انفراد، وأتاحوا ألنفسهم وقت ا للّتوّسع"..."حّتى الّشّكاكون يجدون فيه قوَّة عظيمة إْن هم قر 
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وسألتها إذا ما كنت أستطيع أن أتكّلم للبهائّيين عن المشبك اّلذي له قيمة من الّناحية الّتاريخّية بالّنسبة لهم، فأجابت: 
ا( جميال  نادرا  م أن أهدت جاللتها العزيزة لكاتبة هذه الّسطور مشب1928"نعم، تستطيعين". فلقد اّتفق في سنة  ا )بروش  ك 

كان أهداه إليها أقرباؤها الملكّيون في روسيا منذ سنوات. كان المشبك ذا جناحين صغيرين من الّذهب والفّضة  
ا لؤلؤة كبيرة. قالت الملكة مبتسمة: "أنت تهدين الهدايا إلى   المنّمقين المنضّدين بشذرات من الماس تربطهما جميع 

أهديك هدّية من عندي" وشبكته بيدها في ثوبي، وقد جعله الجناحان والّلؤلؤة يبدو كأّنه "بهائّي اآلخرين دائم ا ولسوف 
حامل للّنور!" وفي األسبوع نفسه أرسل إلى شيكاغو كهدّية إلى المعبد البهائّي... وساد الّترّدد المؤتمر البهائّي 

ا في ذلك الّربيع، أيجوز بيع هدّية من ملكة؟ أم يجب االحتفاظ بها تذكار ا ألّول ملكة قامت  المركزّي اّلذي كان منعقد 
؟ ومهما يكن من شيء فقد بيع المشبك مباشرة ووهب المال للمعبد، ألّن البهائّيين كانوا  بهاء هللا ترّوج دين حضرة 

األمريكّية. وقد  يبذلون قصارى جهودهم في الّتقّدم بذلك البنيان المشيد، وهو أّول بنيان من نوعه في الواليات المّتحدة
وهو بهائّي من لوس أنجلس بوالية كاليفورنيا ثمَّ حمله إلى حيفا   (1)اشترى المشبك الّنفيس الّرائع مستر ويالرد هاتش

م ووضعه في محفظة اآلثار على جبل الكرمل حيث يستقّر على مّر األجيال مع الكنوز 1931بفلسطين سنة 
 البهائّية...".

 

ماتت ماري ملكة رومانيا. فأرسلت رسالة عزاء باسم الجامعات البهائّية في كال الّشرق  م 1938وفي تّموز سنة  
ه المحفل  بهاء هللاوالغرب إلى ابنتها ملكة يوغسالفيا. فأجابت معّبرة عن "شكرها المخلص لكّل أتباع حضرة  " ووجَّ

في موطنه األصلّي معّبر ا فيه البنها ملك  بهاء هللاالّروحانّي المركزّي للبهائّيين في إيران خطاب ا باسم أتباع حضرة 
رومانيا والعائلة المالكة الّرومانّية عن حزنه وعزائه، وكان نص  الخطاب مكتوب ا بالفارسّية واإلنجليزّية في آن واحد.  

 كما أرسلت مارثا روت إلى األميرة إيلينا خطاب ا يعّبر عن أعمق

 

(1 ) Mr. Willard Hatch 
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ميرة بجميلها شاكرة وعقدت مجالس الّتذّكر للملكة حيث أّدى لها المؤمنون من ألوان العزاء والمشاطرة، فاعترفت لها األ
واعترافها بمقام نبّي اإلسالم، وتلك   بهاء هللا الّتشريف والّتمجيد ما هو جدير بإيمانها الجريء الّتاريخّي بظهور حضرة 

المحفل الّروحانّي المركزّي للبهائّيين في   المدائح والّشهادات العديدة اّلتي صدرت عن قلمها. وفي ذكراها األولى أظهر
الواليات المّتحدة وكندا شكره الجزيل وإعجابه العميق ومحّبته الفّياضة للملكة الّراحلة بأن اشترك بإكليل جليل من  

واشنطن  الّزهور في القّداس الّتذكارّي العظيم اّلذي أقامه لذكراها الوزير الّرومانّي في مصلى بيت لحم في كاتدرائّية 
العاصمة حيث اشترك الوفد األمريكّي برئاسة وزير الّداخلّية وعضوّية رجال الحكومة وممّثلي الجيش والبحرّية، وسفراء 
بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وممّثلو الّسفارات والمفوضّيات األوروبّية األخرى في تمجيد عام لتلك اّلتي اكتسبت في هذه  

يرين يعيشون وراء حدود دولتها ومحّبتهم فضال  عن الّشهرة الواسعة الّنطاق اّلتي اكتسبتها الحياة األرضّية تقدير قوم كث
 .بهاء هللافي ملكوت حضرة 

 

في أسره منذ  بهاء هللانعم، إّن إيمان الملكة ماري يحتّل منزلة أّول ثمرة من ثمار تلك الّرؤيا اّلتي رآها حضرة  
ن قال: "طوبى لملك قام على نصرة أمري في مملكتي وانقطع عن سوائي...  زمان بعيد وأعلنها في كتابه األقدس حي

ينبغي لكّل أن يعّززوه ويوّقروه وينصروه ليفتح المدن بمفاتيح اسمي المهيمن على من في ممالك الغيب والّشهود. إّنه  
 أهل البهاء باألموال والّنفوس".اء لجبين اإلنشاء ورأس الكرم لجسد العالم انصروه يا بمنزلة البصر للبشر والغّرة الغرّ 

 

أّما الجامعة البهائّية األمريكّية اّلتي تّوجتها أعمال مارثا روت العالمّية الجّبارة بالمجد الخالد فقد قّدر لها،   
َمة اّلتي بذلتها في الوطن وخارج   والقرن البهائّي األّول يشارف نهايته، أن تمتاز بمجهودات أفرادها المتضافرة المصمِّ

يتصّدى لفعالّيات تبليغ الّدين أثناء ذلك القرن ال   اعة نطاقها وعظمة شأنها أنَّ عرض  الوطن لتنجز أعماال  بلغ من س
 يحتمل أْن يجد إلى تجاهلها سبيال .
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ولن يكون من اإلسراف وال المغاالة في شيء إذا نحن قلنا إّن هذه الفتوحات الّشامخة لم تكن لتتّم، ال هي وال ما فاض  
هيئات الّنظام اإلدارّي الحديث اإلنشاء تسخير ا يعمل طبق ا لخّطة محكمة  كّل  نها من نتائج مدهشة، إاّل بتسخيرع

ا تؤّلف خاتمة الئقة بسجّل سنوات مائة من الجهد الّرفيع المبذول لخدمة أمر حضرة   الّتدبير، وإّن هذه الفتوحات أيض 
 .بهاء هللا

 

جامعة أتباعه في الواليات المّتحدة وكندا شعار الّنصر في الّسنوات   تحمل وليس مّما يدهش في شيء أن 
الختامّية من مثل هذا القرن المجيد. ذلك ألّن أعمالها اّلتي أنجزتها خالل العقدين األخيرين من عصر البطولة المجيد 

باهر أّيما تبشير، وعّبدت من الّدورة البهائّية والخمس عشرة سنة األولى من عصر الّتكوين قد بّشرت بمستقبلها ال
 الّطريق لنصرها الّنهائّي قبل انقضاء القرن األّول من الّتاريخ البهائّي.

 

ولقد أصدر حضرة الباب في كتابه "قّيوم األسماء" منذ مائة سنة تقريب ا نداءه الخاّص إلى "أهل المغرب" أن  
ابه األقدس معشر رؤساء الجمهورّيات في أمريكتين في كت بهاء هللا"اخرجوا من دياركم" لنصر هللا كما خاطب حضرة 

هم. وتنّبأ في بأسرهما وأمرهم أن ينهضوا ويجبروا "الكسير بأيادي العدل" ويكسروا "الّصحيح الّظالم بسياط أوامر" ربّ 
هور والده  بدوره أّن "األنوار" اّلتي سكبها ظ عبد البهاءألواحه زيادة على ذلك بظهور "آثاره في الغرب". وأعلن حضرة 

ا" وأّن "أنوار الملكوت" سوف تتألأل في مطالع الغرب أعظم منها في الّشرق.   على الغرب سوف تكتسب "سطوع ا شديد 
وأثنى على القاّرة األمريكّية خاّصة قائال  بأّنها "*ميدان إشراق األنوار ووطن ظهور األسرار" وأّكد أّنها سوف "تحيي 

القاّرة األمريكّية جمهورّية الغرب الكبرى زعيمة أمم تلك القاّرة معلن ا أّن شعبها "**أهل  القلوب بتعاليم هللا" واختّص من 
حق ا ألن يكون أّول من يضرب خيمة الّسالم األعظم ويعلن وحدة الجنس البشرّي" وأّنه "*مستعّد قادر على أن يتّم ما  

 بركة من كال المشرق والمغرب".من شأّنه أن يطّرز صفحات الّتاريخ ويصبح موضع غبطة العالمين و 
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في قلب تلك الجمهورّية بالّذات، وتال ذلك زيارته   بهاء هللاوكان أّول عمل من أعمال عهده نشر لواء حضرة  
المديدة لشواطئها، وتبريكه ألّول بيت للعبادة تبنيه جامعة أتباعه في تلك البالد، وأخير ا إنزاله في مغرب حياته أللواح 

ا أحباءه بتفويض يرّكزون به راية دين أبيه في الخّطة اإلله قاّرة من قاّرات الكرة األرضّية وأقطارها وجزرها  كّل  ّية مزّود 
كما رّكزها هو من قبل في بالدهم وأثنى عالوة على ذلك على رئيس من أعظم رؤسائهم شأن ا قائال  بأّنه قد فلق "فجر" 

ّصل من مثل عليا، وما شّرع من نظم وشّكل من هيئات، وأفصح عن أمله  بما ف بهاء هللاالّسالم اّلذي تنّبأ به حضرة 
شعوب العالم" من بالدهم، ووصفهم في تلك األلواح بأّنهم "حوارّيو كّل  في أن "**يفيض اإلشراق الّسماوي على

الله ومجده " وأّكد لهم أّنه "**إن كّلل الّنجاح مسعاهم" "**استقّر عرش ملكوت هللا في كامل جبهاء هللاحضرة 
أوروّبا وآسيا وأفريقيا لّنداء اإللهّي من قاّرة أمريكا استقرار ا مكين ا" ونطق بهذا البيان المثير فقال: "*حين يبلغ هذا ا

ق صيت نورانّيتهم وهدايتهم اآلفاق  وأستراليشيا وجزائر الباسفيك، يجلس أحباء أمريكا على سرير الّسلطنة األبدّية ويطبّ 
 م أطراف العالم".ويعّم صوت عظمته

 

قامت هذه الجامعة في عهد من أنشأها وتعّهدها بعطفه وباركها أكثر من مّرة، وأنعم عليها أخير ا بهذه الّرسالة   
الممّيزة، وشرعت في تنفيذ مشروع مشرق األذكار بابتياعها ألرضه ووضعها ألساسه، وأرسلت مبّلغيها إلى كال الّشرق 

تقيم  عبد البهاءاعتنقته، ووضعت أساس حياتها االجتماعّية وطفقت منذ صعود حضرة والغرب ينشرون الّدين اّلذي 
بنيان معبدها، وبدأت في زخرفته الخارجّية، واشتركت فضال  عن ذلك بقسط ضخم في إقامة هيكل نظام الّدين اإلدارّي  

ضطهدين إعانة معنوّية ومادّية، فاته ونشرها، وإعانة أتباعه الموالّذود عن حياضه، وإظهار استقالله وإخصاب مؤلّ 
وصّد هجمات أعدائه والّظفر بوالء شخصّية ملكّية لمؤّسسه. وكان من شأن هذا الّسجل الّرائع أن يختتم، والقرن  

 يشارف نهايته، بالّشروع في تنفيذ خّطة هي المرحلة األولى 
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ان من شأّنها أن تتّم الّزخرفة الخارجّية  ، خّطة كعبد البهاءمن مراحل تحقيق الّرسالة اّلتي عهد بها إليها حضرة 
ا في غضون سبع سنوات قصار، وأْن ُتضاعف تقريب ا عدد المحافل الّروحانّية العاملة في   لمشرق األذكار إتمام ا ناجح 

ثمائة واثنين القاّرة األمريكّية الّشمالّية، وأن تبلغ بمجموع المراكز اّلتي يقيم فيها البهائّيون إلى ما ال يقّل عن ألف وثال
والية من الواليات المّتحدة، وكّل إقليم من  كّل  وعشرين مركز ا في تلك القاّرة نفسها، وأن تقيم أساس الّنظام اإلدارّي في

خذت لها جمهورّيات أمريكا تّ أقاليم كندا، وأن تزيد عدد الّدول المستقّلة الّداخلة في حظيرته إلى سّتين دولة بعد أن أ
 ة عشرين مرفأ أمين ا.الوسطى والجنوبيّ 

 

نعم، لقد اصطلحت اآلن قوى عديدة مختلفة على أن تحفز الجامعة البهائّية األمريكّية إلى العمل الّشاّق  
ووعوده وأمره بأن تشاد باسمه بيوت للعبادة، ومنها اإلرشادات اّلتي   بهاء هللا المّتصل. من هذه القوى مناشدات حضرة 

ا إلى األحباء المقيمين في الواليات الغربّية والوسطى والّشمالّية  في  عبد البهاءأصدرها حضرة  ا موّجه  أربعة عشر لوح 
الّشرقّية والجنوبّية من واليات الجمهورّية األمريكّية الّشمالّية وكندا، ومنها تنّبؤاته فيما يختص بمستقبل مشرق األذكار 

ّية روح تعاون حماسّية وجعلها فّعالة، ومنها المثل اّلذي ضربته  في أمريكا، ومنها تأثير الّنظام اإلدارّي الحديث في تغذ
مدينة مهّمة من مدن تلك القاّرة رغم أّنها لم تكن مزّودة إاّل كّل  مارثا روت اّلتي سافرت إلى أمريكا الجنوبّية وزارت

تها، تلك الّشهيدة األمريكّية لر المقدامة الاّلمعة وتضحييبإتقان، ومنها ثبات كيث رانسوم كبحفنة من نشرات لم تترجم 
األولى، اّلتي سافرت إلى إيران ودافعت في مقابالتها العديدة للوزراء ورجال الّدين ورجال الحكومة عن قضّية إخوانها  
المضطهدين في تلك البالد، ووجهت ما ال يقّل عن سبع عرائض للشاه، وظّلت كذلك ال تكترث العتالل صحتها وال 

. على أّن هناك عوامل أخرى تضافرت على شحذ هّمة أفراد تلك  إصفهانخّرت صريعة أخير ا في  لتقّدم سّنها حّتى
ا الجامعة وحّثهم على القيام بتضحيات أخرى ومغامرات جديدة، منها لهفتهم على تعزيز العمل اّلذي تّم متقطّ  ع 

 بوساطة استقرار عدد من المهاجرين اّلذين أّسسوا أّول مركز للّدين في  
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برازيل، وطوافهم حول القاّرة األمريكّية الجنوبّية وزيارتهم جزر الهند الغربّية ونشرهم للكتب البهائّية في أقطار مختلفة  ال
من أمريكا الوسطى والجنوبّية، ومنها إدراكهم لمسؤولّياتهم الملّحة وهم يواجهون الموقف الّدولّي الّسريع الّتدهور  

 القرن البهائّي األّول يعدو مسرع ا إلى نهايته، واشتياقهم إلى أن يختموا عمال  بدئ منذ واالنهيار، ومنها فطنتهم إلى أنَّ 
ثالثين سنة خلت ختام ا الئق ا. وعلى هذا قام أفراد الجامعة البهائّية األمريكّية قومة رجل واحد ال يعيقهم اّتساع الميدان  

ينّية المترّسخة وال اضطراب األحوال الّسياسّية في بعض البالد  الهائل، وال قّوة الّسلطان اّلذي تمّتعت به الهيئات الدّ 
اّلتي أرادوا الهجرة إليها، وال تقّلب الّظروف الجّوّية عليهم في بعضها اآلخر، وال اختالف لغة األقوام اّلذين كان عليهم  

ن الملّحة في القاّرة األمريكّية أن يقيموا بين ظهرانيهم وتباين عاداتهم. نعم، قاموا وهم على علم تاّم بحاجات الّدي
الّشمالّية ليشّنوا حملة مثّلثة وضعت خطتها بعناية وأديرت دّفتها إدارة منّظمة، حملة كان يراد بها إنشاء محفل روحانّي  

جمهورّية من كّل  إقليم بكر ووالية عذراء في أمريكا الّشمالّية، وتكوين نواة من المؤمنين المقيمين فيكّل  في
 ات أمريكا الوسطى والجنوبّية، وإتمام زينة مشرق األذكار الخارجّية.جمهوريّ 

 

ولتنفيذ هذه الخّطة الكريمة اعتمدت مائة فعالّية إدارّية وتربوّية واستمّر العمل فيها. ولقد أفلح منّفذو خّطة  
كيل لجان فرعّية للّتبليغ اإلقليمّي، الّسنوات الّسبع، بتبّرعاتهم المالّية الّسخّية، وتشكيل لجنة للقاّرة األمريكّية، وتش

وتأسيس مدرسة عالية تتكّفل بتدريب المبّلغين البهائّيين، وباستقرار المهاجرين في المساحات البكر وزيارات المبّلغين 
ريب المتنّقلين، ونشر الكتب األمرّية باإلسبانية والبرتغالّية، وبشروع الجماعات والمحافل المحّلّية في إعطاء دروس لتد

المبّلغين، والّدعاية في الّصحف واإلذاعة، وعرض صور فوتوغرافّية للمعبد البهائّي األّول ونماذج مجّسمة له، وبعقد 
المؤتمرات اإلقليمّية ما بين البهائّيين وإلقاء المحاضرات في الجامعات والكّلّيات، وبتركيز الّدراسات عن أمريكا 

هذه وبغيرها من الفعالّيات أفلح منّفذو خّطة الّسنوات الّسبع في إحراز الّنصر لعمل  الاّلتينّية في المدارس الّصيفّية؛ ب
 جماعي
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من أعمال جماعّية في تاريخ القرن البهائّي األّول بأكمله على   بهاء هللايجب أن يعدَّ أعظم ما قام به أتباع حضرة 
 اإلطالق.

 

المعبد قبل الوعد المضروب بسّتة عشر شهر ا فحسب،  والواقع أّنه قبل انقضاء ذلك القرن لم يكمل العمل في 
ا عن الّنواة الّصغيرة في جمهورّية التينّية، محافل روحانّية في مدينة المكسيك وپويبال كّل  بل لقد تأّسست، عوض 

ي( وفي  )المكسيك( وبوينس أيرس )األرجنتين( ومدينة جواتيماال )جواتيماال( وسانتياجو )تشيلي( وفي منتيفيديو )أرجوا
كيتو )إكوادور( وفي بوجوتا )كولومبيا( وفي ليما )بيرو( وفي أسانسيون )براجواي( وفي تيجوسيجالبا )هندوراس( وفي 
سان سلفادور )الّسلفادور( وفي سان خوزيه وبنتريناس )كوستاريكا( وفي هافانا )كوبا( وفي بور أوبرنس )هايتي(. هذا  

األحباء الجدد من أمريكا الاّلتينية قد بدأ بحرارة وحماسة في جمهورّيات  وكان العمل الّتوسعّي اّلذي اشترك فيه
المكسيك والبرازيل واألرجنتين وتشيلي وبناما وكوستاريكا، واستقرَّ األحباء ال في عواصم جمهوريات أمريكا الاّلتينّية 

يك( وفي بالبوا وكريستوبال )بناما(، جميعها فحسب بل أقاموا كذلك في مراكز مثل فيراكروز وكانانيا وتاكوبايا )المكس
وفي رسيف )البرازيل( وفي جواياكيل وأمباتو )إكوادور(، وفي تموكو وماجالنز )تشيلي(، وسّجل المحفالن الّروحانّيان  
للبهائّيين في مدينة المكسيك وسان خوزيه، وتأّسست في المدينة األولى "حظيرة القدس" تشتمل على مكتبة وقاعة  

في هافانا وبوينس أيرس وسانتياجو على حين تأّسس في بوينس أيرس مركز  (1)وانعقدت ندوات للشّبانللمحاضرات، 
 لتوزيع الكتب البهائّية ألمريكا الاّلتينّية.

 

ولم يكن هذا المشروع الجّبار ليحرم في مراحله البدائّية من بركة من شأنها أن تعّزز اّتحاد األمرّيكتين  
فائضة عن تضحّية سيدة تكّفلت منذ فجر يوم الميثاق بتأسيس المراكز البهائّية األولى في  الّروحانّي، وهي بركة 

 تها إلى أوروّبا وكندا، وسافرت سّتة آالف ميل رغم بلوغها الّسبعين واعتالل صحّ 

 

(1 ) Baha’i Youth Symposiums 
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ورّية،  عاصمة األرجنتين حيث توّفيت بغتة وهي ما تزال في بدء هجرتها، فخلقت بتلك المنّية، للعمل في هذه الجمه
قّوة مّكنتها من أن تتبّوأ أبرز مكانة بين أخواتها الجمهورّيات وذلك بفضل إنشاء مركز لتوزيع الكتب البهائّية في أمريكا 

 الاّلتينّية وبفضل فعالّيات أخرى. 
 

اليا، اّلذي تستريح رفاته في سيدني في أستر  (2) الّراقدة في تربة األرجنتين، وإلى هايد دن (1)فإلى ماي مكسويل 
وزميالتها الجريئات  (5)وليليان كابس (4)صفهان القصّية، وإلى سوزان موديإالمدفونة في  (3)لريكوإلى كيث رانسوم 

الّراقدة إلى األبد في عاصمة مصر، وأخير ا، وليس آخر ا، إلى مارثا  (6)الاّلئي يرقدن في طهران، وإلى لوا جتسنجر
هؤالء ينتمي الّشرف اّلذي ال يجارى وال يبارى؛ كّل  المحيط الهادئ، إلى روت اّلتي وريت الّثرى في جزيرة في صدر

ا يحّق لهم أن يحسَّ نحوه ممّثلو هذه  شرف إغداقهم بخدماتهم وتضحياتهم على الجامعة البهائّية األمريكّية مجد 
 أمريكا ألّول مّرة.كّل  ذي يشملالجامعة باالمتنان األبدّي وهم يحتفلون بانتصاراتهم الّشاّقة في مؤتمرهم الّتاريخّي الّ 

 

ا أن تحسَّ وهي بين جدران معبدها المركزّي، أقدس معبد شّيد حّتى اآلن    والواقع أّن هذه الجامعة يحّق لها أيض 
ا لحضرة  ، حيث اجتمعت بمقربة من مدينة تستطيع أن تعتّز بأّنها أّول مركز بهائّي أنشئ في العالم  بهاء هللاتمجيد 

ممّثلي الجمهورّيات األمريكّية لتخّلد ذكرى العيد المئوي لمولد الّدور البابّي وابتداء الّدور البهائّي، وافتتاح الغربّي مع 
، والعيد الخمسين لتأسيس الّدين في نصف الكرة الغربي في وقت واحد. الواقع  عبد البهاءالكور البهائّي، ومولد حضرة 

المناسبة الجليلة بأّنها قد سكبت بدورها على أخواتها الجامعات البهائّية  أّن هذه الجامعة من حّقها أن تحّس في هذه
 في كال الّشرق 

 

(1 ) May Maxwell 

(2 ) Hyde Dunn 

(3 ) Keith Ransom Kehler 

(4 ) Susan Moody 

(5 ) Lillian Kappes 

(6 ) Lua Getsinger 
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ا باقي ا بإنهائها الّظافر ألّول مرحلة من مراحل الخطَّة اّلتي اختّطها لها حضرة  ، وكتبت عبد البهاءوالغرب مجد 
 الّصفحات المختتمة لتاريخ القرن البهائّي األّول بحروف من ذهب. 
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 ظرة عامةن

 

وهكذا ينتهي القرن األّول من الّدور البهائّي، وهو فترة ال نّد لها في رفعتها وال شبيه لها في خصوبتها في  
ميدان الّتاريخ الّدينّي بأكمله، ال بل في تقويم الجنس البشرّي قاطبة. وكيف ال وهذه عملية إلهّية الّدافع مزّودة بطاقات  

ي أعمالها، مرّوعة في جزائها اّلذي أعدته لكّل فرد حاول أن يقاوم سريانها، متناهية ال حصر لها وال حّد، غريبة ف
الغنى في وعدها بإحياء الجنس البشرّي وإنقاذه، تنطلق في شيراز ثم تستجمع نشاطها في طهران وبغداد وأدرنة وعّكاء  

، وتظهر الّشواهد األّولّية لقّوتها العجيبة المنّشطة على الّتوالي، ثمَّ تندفع عبر البحار وتفرغ تأثيراتها الخاّلقة في الغرب
 للعالم في وسط القاّرة األمريكّية الّشمالّية.

 

ها هي تنبثق من قلب آسيا وتندفع غرب ا وتزداد سرعتها في مسارها اّلذي ال يقاوم إلى أن تحيط العالم بنطاق  
نبيل من نبالء نور، وتعّززها جهود ذلك اّلذي قضى أطيب   من المجد. يوّلدها ابن بّزاز في إقليم فارس، ويعيد تشكيلها

سنوات شبابه ورجولته في المنفى والحبس، وتظفر بأظهر انتصاراتها في بالد وبين شعب يعيش على الجانب اآلخر  
ا عن بالدها األصلّية. ثمَّ إذا بها تصد   ق تقّدمها وّ عائق يعكّل  هجوم يشّن عليها، وتحّطمكّل  من الكرة األرضّية بعيد 

تها، وتدفع إلى أعلى ذرى الّشجاعة واإلقدام بأضعف وأبسط فرد  كّل  وتذل   مبغض متغطرس يحاول أن يوهن من قوَّ
من أولئك اّلذين نهضوا وأصبحوا أدوات طّيعة في قبضة قّوتها المنزَّهة المطّورة. ثمَّ إذا بالمعارك المجيدة واالنتصارات 

 وِّعة والعقوبات الّصارمة تكّونان هيكل تاريخها البالغ من العمر مائة سنة. الفائقة تداخلها المآسي المر 
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وما هم إاّل حفنة من تالميذ ينتمون إلى مدرسة الّشيخّية المتشّعبة عن طائفة الّشيعة االثني عشرّية اإلسالمّية  
كّتل صافية الّنظرة حّية تتقّرب إلى هللا تفعل فيهم تلك العملّية فعلها فيتضّخمون ويتحّولون إلى جامعة عالمّية شديدة التّ 

بقربان ال يقّل عدده عن عشرين ألف شهيد، وتسمو فوق القومّية والحزبّية والّطائفّية والّسياسة، وتنادي بدين عالمّي  
ّلة  وتباشر وظائفه، وتنتشر في قاّرات اليابسة الخمس وجزائر البحار، وتمتّد أغصانها فيما يربو على سّتين دولة مستق

وسبع عشرة مستعمرة، وتزّود بمؤّلفات تترجم وتذاع في أربعين لغة، وتدير أوقاف ا تبلغ قيمتها ماليين عديدة من 
الّدوالرات، ويعترف بها عدد من الحكومات في كال الّشرق الغرب، جامعة مكتملة الهدف والّرأي، ليس لها رجال 

ا منّظم ا نظام محترفون من رجال الّدين، تؤمن بعقيدة واحدة، وتتّ  بع أحكام ا واحدة، وتحّفزها غاية واحدة ويوّحدها توحيد 
الّطبيعة فريد المعالم وتضّم حظيرتها أقوام ا من أّمهات الّديانات العالمّية ومختلف الّطبقات واألجناس؛  إدارّي إلهيّ 

خطار اّلتي تجابه المجتمع اّلذي هي  جامعة مخلصة في التزاماتها المدنّية، مدركة لتبعاتها االجتماعّية ومتفّطنة لأل
 الوثوق.كّل  جزء منه مشاطرة إّياه آالمه وأوجاعه، واثقة بمصيرها الّسامي

 

نعم، ها هو ذا حضرة الباب يكّون نواة هذه الجامعة بعيد ليلة إعالنه رسالته إلى الُماّل حسين بشيراز، فيحتفل  
ومته وشعبه وكّل رجال الّدين في بالده، ثمَّ إذا باألسر الّسريع  بمولدها هياج يصطلح على االشتراك فيه الّشاه وحك

القاسي في جبال آذربيجان ينتظر مؤّسسها الّشاب بعد عودته من حّجه إلى مّكة بقليل، وفي عزلة ماه كو وچهريق 
ره. وهؤالء هم أصحابه  يبرم ميثاقه ويأخذ عهد واليته ويصوغ شرائعه، ويخّلف لألجيال القادمة األغلبّية الّساحّقة من آثا

في قرية بدشت فيعلنون ختام الّدورة اإلسالمّية، ويفتتحون الّدورة الجديدة في   بهاء هللا ينتظمون تحت إمرة حضرة 
 ظروف فّياضة بالّنشاط، ثم ٰههو في تبريز أمام وارث العرش وأقطاب رجال الّدين والفقهاء في آذربيجان
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أنَّه ليس بأحد سوى القائم الموعود اّلذي طال انتظاره. وها هي ذي العواصف المدّمرة  يعلن إعالن ا علني ا ال تحّرز فيه
تهّب في مازندران ونيريز وزنجان وطهران تختزل صفوف أتباعه اختزاال  وتسلبه أنبل أنصاره وأقيمهم. وها هو ذا يرى  

حقة من الهوان والّتشهير المرير يقتل بنفسه تداعي دينه وفناء معظم حروف الحّي، وبعد أن يلقى بشخصه حلقات متال
على أيدي فرقة من الّرماة في ساحة الّثكنة بتبريز. وها هو ذا فيضان متدافع األمواج من الّدماء الّصاخبة يجرف  
بطلة دينه العظمى، ويخترم صفوف معتنقيه ويطفئ حياة كاتب وحيه المؤتمن اّلذي عهد إليه تنفيذ رغباته األخيرة 

 إلى غياهب سراديب أقذر سجن في طهران.   بهاء هللاويجرف حضرة 
 

وفي جّو سياه چال الوبيل، وبعد ذلك اإلعالن الّتاريخّي بتسع سنوات تؤتي الّرسالة اّلتي أعلنها حضرة الباب  
تّي  أكلها، ويوفي بعهده، ويتنّفس فجر أمجد فترة وأخطر فترة من العصر البطولّي للّدور البهائّي. ويتلو ذلك كسوف وق

المستعجل إلى العراق بأمر ناصر  بهاء هللاتعانيه شمس الحّق البازغة وهي أعظم نّيرات العالم نتيجة إلخراج حضرة 
الّدين شاه، ثمَّ نتيجة العتكافه المفاجئ في جبال كردستان، ثمَّ نتيجة لالنحطاط واالضطراب الّلذّين شمال البقّية الباقية  

بغداد، ثمَّ تتبّدل مصائر هذه الجامعة اّلتي كانت تعاني الّتدهور واالنحالل من جامعة أصحابه المضطهدين في 
الّسريعين بعد عودته عن اعتكافه اّلذي دام سنتين يعقبهما إحياؤها وإصالح خلقّيتها والّسمو بهيبتها وإغناء تعاليمها من 

عشّية إخراجه إلى اآلستانة. وها هي ذي أزمة   جديد ثمَّ ينتهي األمر بإعالنه رسالته في الحديقة الّنجيبّية إلى بطانته
أخرى وهي أعنف ما قّدر لدين مناضل أن يقاسي خالل تاريخه، يحدثها خروج من رّشحه حضرة الباب لوالية البابّيين 
وما ارتكب من مظالم هو وشيطانه اّلذي كان يسّول له. وتكاد األزمة في أدرنة تقّوض دعائم قوى الّدين الحديثة  

إلى حّيز الوجود.   بهاء هللايد، وتوشك أن تدّمر بنار االمتحان القاسي جامعة االسم األعظم اّلتي أخرجها حضرة الّتوط
إاّل أّن هذا الّدين المنيع يتطّهر من رجس "الّصنم األعظم"، وال يعيقه ما ينتابه من اضطراب ويتخّطى بقّوة الميثاق 

 اّلذي أبرمه حضرة  
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تي قّدر له أن يصادفها في الماضي والمستقبل، وفي هذه الّساعة نفسها يبلغ الّدين أوج مجده الباب، أشّق العقبات الّ 
إلى الملوك والحّكام ورجال الّدين في كال الّشرق والغرب على الّسواء. وعلى أثر   بهاء هللابفضل إعالن رسالة حضرة 

راجه إلى عّكاء مستعمرة القصاص بأمر من هذا الّنصر اّلذي لم يسبق له مثيل تأتي خاتمة أوجاعه، أال وهي إخ
الّسلطان عبد العزيز. وهؤالء هم أعداء الّدين الّساهرون يهّللون لهذا اإلخراج ويعّدونه نذير ا بالقضاء الّنهائّي على هذا  

سوار  الخصم المخّوف البغيض. ثمَّ إذا بالمصائب من الّداخل ومن الخارج تنهال على الّدين في تلك المدينة ذات األ
بأنَّها "سجنه األعظم" كما لم تنهل من قبل. ومهما يكن من شيء فإّننا نرى  بهاء هللاالمنيعة اّلتي وصفها حضرة 

صياغة شرائع الّدورة الجديدة وأحكامها وإعالن مبادئها األساسّية وتأكيدها وهي لحمة الّنظام اإلدارّي المقبل وسداه، 
 ن يتقّدم خطوة أبعد، على رغم أمواج الّشدائد هذه، ويثمر أطيب ثمراته.تمّكنان الّدين الّناضج على مهل من أ

 

يزج  بأنصاره المخلصين في غياهب الحزن والحيرة، وينعش آمال خاذلي أمره   بهاء هللا ها هو ذا صعود حضرة  
األداة اّلتي اّلذين عصوا سلطانه اإللهي، ويبهج قلوب خصومه من رجال الّدين والّسياسة ويشّجعهم. وها هي ذي 

صاغها، أال وهي الميثاق اّلذي أبرمه بنفسه، تعمل بعد صعوده وتدير القوى اّلتي أطلقها في غضون والية دامت 
أربعين سنة، فتحافظ األداة على وحدة دينه وتمّده بالّدافع الاّلزم لدفعه لبلوغ مصيره. ثمَّ يتلو إعالن ذلك الميثاق الجديد  

أبنائه أنعم عليه، وفق ا لمواد تلك األداة، بمقام ال يستأخر إاّل عن مقام مركز الميثاق نفسه. أزمة أخرى يحدثها ابن من 
وها هو ذا الّدين المنيع، وقد سّجل الّنصر األّول على ناقضي الميثاق، تدفعه القوى المتوّلدة من ظهور هذه الوثيقة 

، ويضيء أطراف أوروّبا الغربّية ويرفع لواءه في  لبهاءعبد االخالدة الفريدة، فيسطع نوره على الغرب تحت إمرة حضرة 
قلب القاّرة األمريكّية الّشمالّية، وينجز أعماال  اختتمت بتحويل رفات مبّشره إلى أرض المقصود ودفنها في مقام على  

 جبل الكرمل، كما اختتمت بتشييد أّول معابده
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سرعة عقب تلك االنتصارات الجّبارة اّلتي أحرزها الّدين في  في تركستان الّروسّية. ثمَّ ها هي ذي أزمة عظمى تأتي م
وإلى األوامر اّلتي   بهاء هللاكال الّشرق والغرب، وُتنسب إلى الّدسائس الّشنيّعة اّلتي دّسها الّناقض األكبر لميثاق حضرة 

يد عن سبعة أعوام وتمأل أصدرها عبد الحميد الّطاغية، فإذا بها تعّرض قلب الّدين ومركزه إلى الخطر المحدق ما يز 
قلوب أتباعه بالقلق والكرب، وتؤّجل تنفيذ المشروعات اّلتي أُعّدت لنشر لوائه وتوطيد دعائمه. ها هي ذي رحالت 

الّتاريخّية إلى أوروّبا وأمريكا بعد سقوط ذلك الّطاغية مباشرة وتداعي نظامه، نراها تكيل لناقضي   عبد البهاءحضرة 
ترّنحون من وقعها، وتوّطد دعائم المشروع الجّبار اّلذي أخذه على عاتقه في فواتح عهده،  الميثاق ضربة وجيعة ي

، وتساعد على إعالن حقائقه ونشرها، وتمّهد الّطريق مته إلى ذرى لم يبلغها من قبل قطوتسمو بهيبة دين والده وحر 
رة أخرى، وهي آخر ما قّدر للّدين أن  النسكاب نوره من الّشرق األقصى إلى قاّرة أستراليا. وها هي ذي أزمة خطي

يعانيه في مركزه العالمّي، يثيرها جمال باشا القاسي وتزيد من وطأتها متاعب الحرب العالمّية المدّمرة وما جّرت في 
أعقابها من حرمان وما أعقبت من قطع المواصالت؛ نراها تهّدد رأس الّدين نفسه بخطر أدهم، وكذلك حرماته المقّدسة  

تضّم بين جدرانها رفات مؤّسسيه الّتوأمين. وها هو ذا إنزال ألواح الخّطة اإللهّية، إّبان ذلك الّصراع المحزن  اّلتي 
، نراه يزّود أفراد زعيمة الجامعات البهائّية في الغرب، وهم  عبد البهاءالحالك وأثناء الّسنين الختامّية من والية حضرة 

ا باقي ا على الّدين ومؤّسساته اإلدارّية في   أقطاب الّنظام اإلدارّي المقبل، برسالة عالمّية كان من شأنها أن تسكب مجد 
خواتم القرن البهائّي األّول. وها هي ذي نهاية ذلك الّصراع الّطويل المحزن تّخيب آمال ذلك الحاكم العسكرّي المستبّد 

ا وسّتين سنة، وتصيبه بهزيمة نكراء وتزيل إلى األبد ذلك الخطر اّلذي ظّلل شبحه مؤّسس ي الّدين ومركز ميثاقه خمس 
سمو ا أكبر،  عبد البهاء، وتسمو بهيبة الّدين وحرمة قائده حضرة بهاء هللاوتحّقق الّنبوءات اّلتي أوردها في آثاره حضرة 
 وتتمّيز أخير ا بانتشار رسالته إلى قاّرة أستراليا.



 484 

لى نهاية العصر األّول من تاريخ الّدين نراه يغّيب المباغت اّلذي يشير إ عبد البهاءها هو ذا صعود حضرة 
محّبيه المخلصين في غياهب األسى والفزع كما كانت الحال لدى صعود والده، وينعش آمال أتباع ميرزا يحيى وميرزا 

انحالل  والّدينّيين اّلذين كانوا يتوّقعون قرب ّيينعلي المنقرضين، ويثير الّنشاط المحموم لدى الخصوم الّسياس محّمد
الجامعات اّلتي ألهمها مركز الميثاق إلهام ا عظيم ا وقادها قيادة رشيدة. وها هو ذا إعالن وصّيته وعهده المفتتح 

بهاء لعصر الّتكوين من الّدور البهائّي، ذلك الّدستور اّلذي يوّضح معالم نظام أعلنه حضرة الباب وكشف عنه حضرة 
، وألهم هذه الجامعات في أوروّبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا إلى العمل بعزم،  البهاء عبد، وبّين شرائعه ومبادئه حضرة هللا

نراه يمّكنهم من أن يشّيدوا ويوّطدوا أركان هيكل هذا الّنظام، وذلك بإنشائهم لمحافله المحلّية والمركزّية، ووضعهم 
ار المختلفة بهذه الهيئات، وإنشائهم للمراكز دستور ا لتلك المحافل، وبحصولهم على اعتراف الّسلطات المدنّية في األقط

اإلدارّية الّرئيسة، وإقامتهم لبنيان أّول معبد في الغرب، وإيقافهم أوقاف الّدين وتوسيعهم لمجالها، وبحصولهم على  
ا. اعتراف الّسلطات المدنّية الكامل بطبيعة هذه األوقاف الّدينّية في مركزه العالمّي وفي القاّرة األمريكّية ال  ّشمالّية أيض 

 

ثمَّ ها هو ذا الّتجريح الّتاريخي الّصارم اّلذي تفّوهت به المحكمة الّشرعّية في مصر عند بدء هذه العملّية  
من كان في األصل  كّل  الجّبارة، أال وهي وضع أساس الّنظام اإلدارّي العالمّي البهائّي، نراه يطرد من حظيرة اإلسالم

ا، ويواجه أفراد الجامعة المضطهدة بامتحانات وأخطار لم  مسلم ا من أتباع الّدين طر  ا ملحد  ا رسمي ا، ويعّده مرتد  د 
يعرفوها من قبل. وها هو ذا الحكم اّلذي حكمت به المحكمة المدنّية ببغداد، واّلذي حّرض عليه األعداء من الّشيّعة  

ا وأقسى   في العراق، نراه يسلب الّدين مزار ا من أقدس مزارات الحّجاج، كما نرى الحكم اّلذي حكم به خصم أشّد مراس 
 وشّيده أتباعه  عبد البهاءعتو ا في روسيا يحرم الّدين من االستفادة من أّول معبد بادر بتأسيسه حضرة 
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يلهمهم ذلك الحكم اّلذي قضى به عدّو مزمن، وكان   بهاء هللافي غضون واليته. وأخير ا ها هم أوالء أتباع حضرة 
خطوة األولى من خطوات دينهم نحو الّتحرر الكامل، وال تفت من عضدهم تلك الّضربة المزدوجة الموّجهة  بمثابة ال

إلى مؤّسساتهم، فيقومون، وقد اجتمعت كلمتهم واّتحدت صفوفهم وزّودتهم هيئات الّنظام اإلدارّي الّراسخ البنيان بالعتاد 
الدة بتوطيد أركان استقالل دينهم، وذلك بتنفيذهم األحكام األساسّية  الكامل، ليتّوجوا سجاّلت القرن البهائّي األّول الخ

المنصوص عليها في كتابهم "الكتاب األقدس" والتماسهم اعتراف الّسلطات الحاكمة بحّقهم في أن يعتبروا أتباع دين  
يد بالجور اّلذي  مستقّل، وظفرهم بهذا االعتراف في بعض األحيان، وبحصولهم من أعلى محكمة عالمّية على الّتند

عانوه على أيدي مغتصبي حّقهم، وإقامتهم فيما ال يقّل عن أربعة وثالثين قطر ا إضافي ا، وثالث عشرة مستعمرة، 
وبنشر كتبهم في تسع وعشرين لغة إضافّية أخرى، وبإدراجهم ملكة من الملكات في عداد أنصار دينهم، وأخير ا  

ا من  نهايته، من إتمام زينة معبدهم الّثاني الخارجّية، واالنتهاء انتهاء   بقيامهم بمشروع مّكنهم، والقرن يقترب من ناجح 
 لنشر دينهم نشر ا عالمي ا منّظم ا. عبد البهاءأولى مراحل الخطَّة اّلتي رسمها حضرة 

 

ّما  إنَّنا حين نستعرض سّجل القرن العاصف بأكمله نرى الملوك واألباطرة واألمراء في كال الّشرق والغرب إ 
ا بربري ا أو  تجاهلوا نداء مؤّسسيه أو هزأوا برسالتهما أو أمروا بنفيهما وإخراجهما أو اضطهدوا أتباعهما اضطهاد 
اجتهدوا في نقض تعاليمهما. فحّلت بهم نقمة هللا القدير وسخطه، فمنهم من ثّل عرشه، ومنهم من شهد انقراض أسرته  

ووصموا بالعار، بينما نجد بعضهم اآلخر يعجزون عن تجّنب االنحالل  وقليل منهم من اغتيلوا أو انحّطت منزلتهم
الجارف لممالكهم، وآخرين ينحّطون وينزلون إلى دركات مهينة وهم في عقر دارهم. إليك الخالفة عدّوة الّدين الكبرى 

تالشيها المهين اّلتي جّردت الّسيف على مؤّسسها وقضت بنفيه ثالث مرات، تراها تنحّط إلى الحضيض وتالقي في 
 ما القى رجال الّدين اليهود المضطهدون الّرئيسون في 
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ل من الّدور المسيحّي، أي منذ ألفي سنة تقريب ا. وإليك  سبيل الّسيد المسيح على أيدي سادتهم الّرومان في القرن األوَّ
الّدين مهاجمة وحشّية ووصمت المذاهب الّدينّية المختلفة من شيّعة وسّنة وزرادشتّية ومسيحّية تلك اّلتي هاجمت 

ا في تقويض بنيانه وهدم أساسه، ترى أعتاها وألّدها تخلع أو تتفّكك وتنحّل، ثمَّ ترى  أنصاره باإللحاد، ولم تأل جهد 
هيبة بعضها اآلخر وتأثيرها يضمحاّلن اضمحالال  سريع ا. على أنَّ هذه المذاهب كّلها ما زالت تعاني من تسّلط سلطة 

مّية شكسة شديدة المراس قد صّممت على أن تحّد من امتيازاتها وتوّطد أركان نفوذها هي وحدها. ثمَّ إليك دنيوّية هجو 
الّرافضين والعصاة والخونة والمالحدة اّلذين طفقوا يبذلون قصارى الجهد سر ا وعالنية في إفساد والء أتباع ذلك الّدين  

ا في أثر واحد، ويدحضون وتتفّرق كلمتهم وتصديع صفوفهم وانتهاك حرمة هيئاتهم ومؤّسساتهم ، تراهم يفحمون واحد 
ا والبعض اآلخر في سرعة مؤثِّرة. هذا، ولم يكن اّلذين سّولت لهم   وتذهب ريحهم ويكتسحون وينسون؛ البعض تدريج 

وا أزمات لم  أنفسهم أن يخرجوا عن ظّله ويجروا عليه العار والّشنار بفعالهم المخزية خزي ا ال يمكن أن يمحى ويحدث
يشهد مثلها دين من األديان الّسابقة، هؤالء لم يكونوا بالّنفر القليل من زعمائه الّنابهين وأصحابه األول المخلصين  

ومركز ميثاقه الموثوق بهم وأمناء سّرهما،  بهاء هللاوأقطابه المبرزين وزمالء مؤّسسيه في المنفى وكّتاب وحي حضرة 
ون من ذوي قربى المظهر اإللهي نفسه بمن فيهم من رّشح أن يكون وصّي حضرة الباب، ال بل من بين من كانوا يعدّ 

هذا الفساد بال استثناء مراكزهم المحسودة اّلتي  كّل  اّلذي ذكره في كتاب عهده. ولقد عّجل حدوث بهاء هللاوابن حضرة 
  اآلخر في حمأة الهوان والبؤس عاجز ا احتلوها، ولقد عاش الكثير منهم ليرى بعينيه انهيار مساعيه، وانغمر البعض 

العجز عن إيذاء وحدة الّدين اّلذي تخّلى عنه بال حياء أو عن إعاقة تقّدمه. ثمَّ إليك الوزراء والّسفراء وغيرهم من  كّل 
لون كبار رجال الّدولة اّلذين طفقوا يجاهدون في الكيد له وقلب غايته ويحّرضون على نفي مؤّسسيه نفي ا متوالي ا ويحاو 

 في حقد أن يقّوضوا أساسه، تراهم كانوا يبحثون بأمثال هذه المكائد عن حتفهم بظلفهم
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وهم ال يشعرون، ويفقدون ثقة ملوكهم ويشربون كأس الخزي حّتى الّثمالة، ويختمون على مصيرهم المحتوم ختم ا ال  
ة اكتراثها، أن تعير أذن ا صاغية لما أصدره رجعة فيه. ثمَّ إليك اإلنسانّية نفسها، وهي اّلتي أبت، لشّدة ضاللها وقلّ 

مؤّسسا الّدين الّتوأمان من نداءات ونطقا به من إنذارات أو لما أصدره مركز الميثاق فيما بعد ونطق به في خطاباته  
العاّمة في الغرب، تراها تخوض غمار حربين مدّمرتين بائستين هائلتين ال سابق لهولهما، زعزعتا توازنها وحصدتا 

بابها وهّزتاها من جذورها هز ا. وإذا بالمستضعفين والمغمورين والمساكين يوالون هذا األمر المكين ويستجيبون لندائه ش
فيستطيعون أن يحرزوا من مفاخر الّشجاعة ومآثر البطولة ما يعادل بل ما يسمو على مآثر الخالدين رجاال  ونساء  

 الّروحي بأسره. مّمن تطّرز أسماؤهم صفحات تاريخ اإلنسانّية
 

فعلى الّرغم من الّضربات اّلتي سّددها المتمّتعون بالّسلطان الّزمنّي والّروحّي من الخارج أو األعداء   وهكذا، 
، فإنَّ الّدين كان أبعد من أن يتهّشم أو ينثني، بل لقد تقّدم من قّوة  بهاء هللاالغالظ القلب من الّداخل إلى دين حضرة 

ى نصر، والواقع أنَّ تاريخه يمكن أن يقال عنه، إذا قرئ قراءة صحيحة، إّنه يتألف من حلقات إلى قّوة ومن نصر إل
ا؛ حلقات من أزمات تعقبها على الّدوام حلقات أخرى من االنتصارات المتساجلة اّلتي ما   متعاقبة يتلو بعضها بعض 

ذي رّحب بمولد ظهور حضرة الباب، واعتقاله  فتئت تقّربه من مصيره اإللهي الّتقدير. فانفجار الّتعّصب الوحشّي الّ 
وأسره يعقبها صياغة أحكام دورته وإبرام ميثاقه وافتتاح تلك الّدورة في بدشت وإعالن مقامه إعالن ا علني ا في تبريز. 

بهاء ماء وحبس حضرة دّ الواالنفجارات الواسعة المدى اّلتي نجمت في األقاليم وقتل حضرة الباب وما تاله من سفك 
إلى العراق واعتكافه في   بهاء هللافي سياه چال يعقبه تنّفس فجر الّظهور البهائّي في تلك الّزنزانة، ونفي حضرة  هللا

كردستان وما أصاب أصحابه من اضطراب وقنوط في بغداد يعقبه بدوره إحياء الجامعة البابّية إحياء ينتهي بإعالن 
طان عبد العزيز اّلذي استدعاه به إلى اآلستانة، واألزمات اّلتي أحدثها ميرزا رسالته في الحديقة الّنجيبّية. وفرمان الّسل

 يحيى يعقبهما إعالن تلك الّرسالة إلى رؤوس العالم المتّوجة 
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إلى عّكاء مستعمرة القصاص بكّل ما أحاط بهذا الّنفي من متاعب  بهاء هللاوزعمائه الّروحانّيين، ونفي حضرة 
إعالن أحكام دورته وشريعته وإبرام ميثاقه وهو آخر أعماله في حياته. واالمتحانات ومشّقات يفضي بدوره إلى 

إلى الغرب وتحويل   بهاء هللاالجهّنمّية اّلتي نشأت عن خروج ميرزا محّمد علي وخلطائه يعقبها دخول دين حضرة 
من أخطار ومتاعب وما ترّتب عليه  عبد البهاءرفات حضرة الباب إلى أرض المقصود. واستئناف حبس حضرة 

وإيداع رفات حضرة الباب في جبل الكرمل، ثمَّ   عبد البهاءوهواجس ينتهي بسقوط عبد الحميد وإطالق سراح حضرة 
بالّرحالت الّظافرة اّلتي قام بها مركز الميثاق بنفسه في أوروّبا وأمريكا، واندالع نيران الحرب العالميَّة وتطّور األخطار  

وفرار ذلك القائد المتغطرس، ّية، باشا وناقضو الميثاق يفضي إلى إنزاله ألواح الخّطة اإللهاّلتي عّرضه لها جمال 
ته في كال الّشرق  ا وتحرير أرض المقصود والّسمّو بهيبة الّدين في مركزه العالمّي، وإلى توّسع ملحوظ في فعاليّ 

ن وصّيته وعهده، وافتتاح عصر  وما أحدث فقدانه من اضطراب يتلوه إعال عبد البهاءوالغرب. وصعود حضرة 
الّتكوين من الّدور البهائّي، ووضع أسس الّنظام اإلدارّي العالمّي، ثمَّ استيالء ناقضي العهد على مفاتيح ضريح حضرة 

واحتالل الّشيعة لبيته في بغداد عنوة، وانفجار االضطهاد في روسيا وطرد الجامعة البهائّية من حظيرة  بهاء هللا
صر، يعقبه تأكيد أتباع الّدين في كال الّشرق والغرب الستقالله، واالعتراف بهذا االستقالل في مركزه اإلسالم في م

العالمّي، وحكم مجلس عصبة األمم بعدالة مطالبه، كما يتلو توّسع ملحوظ في فعالّيات الّتبليغ العالمّي ومؤّلفاته 
 جّية ألّول معابده في العالم الغربّي.والّشهادات الملكّية بأصله اإللهّي وإتمام الّزينة الخار 

 

وتفّتحه تفوق في جسامتها وخطورتها تلك اّلتي   بهاء هللاوالواقع أن الّشدائد اّلتي اكتنفت تقّدم دين حضرة  
عانتها األديان الّسالفة. إاّل أنَّ هذه الّشدائد عجزت عجز ا كّلي ا، على نقيض الحال في تلك الّديانات الّسالفة، عن أن  
تؤذي وحدته أو تصّدع، ولو لزمن قصير، صفوف أتباعه. ولم يستطع هذا الّدين أن يحيى بعد هذه الّشدائد فحسب  

ا أن يخرج منها  بل استطاع أيض 
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ا بقدرة أعظم تعينه على مواجهة ومغالبة أّية أزمة قد يحدثها تقّدمه الحثيث في المستقبل. ر ا سليم ا مزّود   متطهِّ
 

تلك األعمال اّلتي أتّمها هذا الّدين القاهر الغاّلب، واالنتصارات اّلتي أحرزها في غضون   عظيمة حق ا كانت 
قرن واحد رغم ابتالئه باالمتحانات الّشديدة، وأعظم منها أعماله اّلتي لم تتّم بعد وانتصاراته المقبلة إذ يقف على أعتاب 

ولى القصار من حياته في إفاضة أركان األرض، وإبرام ميثاقه  القرن الّثاني. أجل لقد أفلح في خالل الّسنوات المائة األ
مع الجنس البشرّي كّله إبرام ا متين ا وإقامة هيكل الّنظام اإلدارّي العالمّي وتحطيم كثير من القيود المعّوقة لتحريره 

سّيين ورجال الّدين، وبدأ  الكامل، واعتراف العالم جميع ا به، وتسجيل أّول انتصاراته على خصومه من الملكّيين والّسيا
ا روحي ا.  بأّول حملة من جهاده الّروحانّي المنّظم لفتح الكوكب بأسره فتح 

 

إاّل أنَّنا ال نزال نرى أنَّه لم تتأّسس بعد تلك الهيئة اّلتي من شأنها أن تؤّلف المرحلة الّنهائّية في بناء صرح  
يكمل بعد ذلك الّتحرير الكامل  مالّروحي العالمّي. ونرى أنَّه ل مركزهنظامه اإلدارّي العالمّي وتعمل جنب ا إلى جنب مع 

وهو المطلب الجوهرّي لالعتراف العالمّي به ولظهور نظامه العالمّي. ونرى أنَّه   الّدينيّ للّدين نفسه من أغالل الّتزّمت 
ر وجزيرة لم يوضع فيها إلى اآلن أساس  قطكّل  لم تشّن بعد تلك الحمالت المتالحقة المراد بها إبالغ تأثيره الخّير إلى

. ونرى أنَّه لم ترفع بعد راية "يا بهاء األبهى" اّلتي يجب أن ترفرف، كما عبد البهاءنظامه اإلدارّي وفق ا لخّطة حضرة 
ذي أمر تنّبأ، على مآذن أّول معهد من معاهد العلم في العالم اإلسالمّي. ونرى أنَّه لم يسترّد بعد ذلك البيت األعظم الّ 

في كتابه األقدس أن يكون مطاف ا للحّج. ونرى أنَّه لم يشّيد بعد مشرق األذكار الّثالث اّلذي يقام   بهاء هللاحضرة 
ا له، واّلذي اشتريت أرضه أخير ا، كما لم تشّيد بعد ملحقات مشرقي األذكار الّلذين شّيدا فعال   في المشرق  تمجيد 

، نراها لم تتّم عبد البهاءدة األخيرة اّلتي تتّوج مقام حضرة الباب كما تنّبأ حضرة والمغرب. وهذه هي القّبة، وهي الوح
 بعد. وهذا استخالص القوانين من الكتاب األقدس أّم الكتاب في الّدين البهائّي ونشر
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زّودة بالحّق القانونّي في أحكامه وشرائعه نشر ا منّظم ا نراه لم يبدأ بعد. ونرى أنَّ الّتدابير األولى إلقامة محاكم بهائّية م
تطبيق تلك الّشرائع واألحكام وتنفيذها لم تّتخذ بعد، ونرى استعادة أّول "مشرق األذكار" قام في العالم البهائّي، وإحياء 
الجامعة اّلتي أخلصت في إقامته من األمور اّلتي لم تتّم بعد. ونرى أنَّه لم يكتشف بعد ذلك الملك اّلذي يجب أن  

في كتابه األقدس، ويزّين عرش موطنه ]إيران[ ويلقي ظّل الحماّية الملكّية على   بهاء هللاتنّبأ حضرة  ينهض، كما
أتباعه اّلذين طال بهم االضطهاد. ونرى أنَّه لم يبدأ بعد هذا الّصراع اّلذي يجب أن يحدث نتيجة الهجمات الّشعواء  

ألديان اّلذين ما زالوا غير مكترثين لتقّدم الّدين. وهذا عصر  ، أقطاب اعبد البهاءاّلتي سوف يشّنها، كما تنّبأ حضرة 
الّدين الّذهبي اّلذي يجب أن يشهد توحيد جميع شعوب العالم وأممه وتأسيس الّسالم األعظم وافتتاح ملكوت األب 

وى الخاّلقة اّلتي  على األرض، ويرى بلوغ الجنس البشرّي سن الّرشد ومولد الحضارة العالمّية اّلتي تلهمها وتوّجهها الق
 العالمّي المشرق في أوج عزِّه لم يولد بعد، ولم تلمح مفاخره. بهاء هللاأطلقها نظام حضرة 

 

ومهما يصيب دين هللا الجديد هذا في عشرات الّسنين المقبلة أو في القرون القادمة، ومهما ينبعث في المرحلة   
وشدائد، ومهما يكن الفّج اّلذي يشّن منه خصومه الحالّيون أو   الّثانية من مراحل تطّوره العالمّي من أحزان وأخطار

المقبلون هجماتهم، ومهما تعظم الكوارث واألرزاء اّلتي قد يعانيها، فإّننا نحن اّلذين امتزنا بأن ندرك داللة هذه الّظواهر  
ة من شك في أن ما  امرنا شيتخ العجيبة المّتصلة بنهضته وتأسيسه، بكّل ما تستطيع عقولنا المحدودة أن تتعّمق، ال

ا  قد أتّمه الّدين فعال  في الّسنوات المائة األولى من حياته يزّودنا بالّضمان الكافي الّدال على استمرار تقّدمه، مصعد 
ا آفاق ا جديدة، ظافر ا بانتصارات أعظم إلى أن تتحّقق رسالته   م ا لكّل عقبة تعيق تقّدمه فاتح  إلى ذروات أعلى، محطِّ

ة في تضاعيف المستقبل المترامي تحّقق ا كامال .المجي  دة الممتدَّ
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 مسرد األعالم واألمكنة والكتب
 األعالم

 - أ -
 أبا بديع: راجع الحاج عبد المجيد.

 .242اإلباحّية 
 341( Abram Simonم سايمون )أبرا

 .377، 376، 322، 304، 303، 301،  299إبراهيم خير هللا )الّدكتور( 
 . 224، 218، 207، 147، 136، 123، 27( إبراهيم )حضرة

 152ابن الفارض 
 59ابن مهزيار 
 237أبو بصير 
 195أبو جهل 

 223أبو الحسن أردكاني )الحاج( 
 . 210أبو طالب )الُماّل( 

 113، 106أبو طالب خان )ميرزا( 
 .436، 432، 356، 305، 304، 232، 219أبو الفضل )ميرزا( 

 . 421أبو القاسم الخراساني 
 .212القاسم الّشيرازي )الحاج(  أبو

 .237أبو القاسم المازكاني )الّشيخ( 
 . 149أبو القاسم الهمداني 

 . 312 أبو الهدى )الّشيخ(
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 .450، 369، 159، 108األتراك والّترك 
 .304( Ethel J. Rosenbergثيل ج. روزنبرج )إ

 .338( Ignatius Goldziher) إجناتيوس جولدتسيهر
 .335( Lady Agnewأجنيو )الّليدي( )

 . 171، 132، 125، 121، 34أحمد األحسائي )الّشيخ( 
 .210، 32أحمد األزغندي )ميرزا( 

 .227أحمد بيك توفيق 
 أحمد )ميرزا(: راجع الُماّل عبد الكريم القزويني.

 .110أحمد ميرزا )األمير( 
 . 352، 265أحمد شاه 

 . 129، 108آدم )حضرة( 
 .300 ،301( (Dr. Edward Getsingerإدوارد جتسنجر )الّدكتور( 

 .461( Edward Benesإدوارد بينز )
 .374أدهم بيك 

 300( Arthur P. Dodgeآرثر پ. دودج )
 .368( Arthur Moneyآرثر موني )الجنرال الّسير( )

 .Arthur Henderson 424)آرثر هندرسون )
 . 89، 88أردشير ميرزا 

 .68أرسالن خان )األمير( 

 .461( Dr. Erling Eidenكتور( )إرلنج إيدن )الدّ 
 . 160( Sir Arnold Burrows Kemballأرنولد بروز كامبل )الّسير( ) 

 .337 ،373( Arminius Vamberyأرمينيوس فامبري )
 Arya Samaj  404)آريا ساماج )

 . 374، 356األرمن 
 . 459، 454، 404، 403، 340، 336ة( اإلسبرانتو )لغ

 .456( Estella Bernadetteإستيال برناديت )األميرة( )
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 . 322، 304أسد هللا )ميرزا( 
 . 198، 160، 153، 95، 51، 49، 41أسد هللا الّدّيان )ميرزا( 

 . 350أسد هللا الّصّباغ )ميرزا( 
 . 267اسكندر الّثالث 

 .338( Alexander Giessweinاسكندر جايسواين )
 .449اإلسكيمو 

،  243، 232، 218، 213، 190، 176، 149، 122، 114، 109، 101، 84، 83، 63، 57-55، 11اإلسالم 
249 ،268 ،269 ،270 ،272 ،316 ،330 ،356 ،362 ،372 ،385 ،402 ،405 ،406 ،413 ،429 ،432  ،
433 ،484 ،488 . 

 . 99 ،453( Dr. J. E. Esslemont( )إإسلمنت )الّدكتور ج. 
 . 166،  160إسماعيل الّزواري )الّسّيد( 

 .  316إسماعيل آقا 
 . 151، 150إسماعيل )الّشيخ( 

 .223إسماعيل الكاشي )األستاذ( 
 اسم هللا األصدق: راجع الُماّل صادق الخراساني. 

 . 410آسية 
 .242االشتراكّية 

 . 237أشرف )الّسّيد( 
 . 274، 239أشرف )ميرزا( 

 . 411، 252، 245، 231، 219، 123شعيا إ
 اعتماد الّدولة: راجع ميرزا آقا خان الّنوري. 

 . 448ألفغان ا
 .306( Dr. K. E. Fisher. فيشر )الّدكتور( )إك. 

 آقا بزرك الخراساني: راجع بديع. 
 . 225، 216، 213( محّمدآقا جان )شريك الّسّيد 
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 .   113، 78آقا جان خمسه 
  . 238آقا جان )الّسّيد(  

 .376، 289، 204، 199، 198،  188، 184، 168، 154، 148، 145، 144آقا جان )ميرزا( 
 . 133، 113، 111، 97، 88آقا خان الّنوري )ميرزا( 

 .237آقا ركابساز )ميرزا( 
،  183، 111، 96، 75-58، 49، 46-43، 42، 41، 39، 38، 36، 35، 32، 25، 23آقاسي )الحاج ميرزا( 

197 ،312. 
 .450، 369، 356، 180، 159، 154، 153، 139، 41األكراد 

 . 338( Albert Apponyiآلبرت أبونيي )
 .335( Albert Dawsonآلبرت داوسن )

 .  79الّلهيار )الحاج( 
 .267( Romanoffsآل رومانوف )

 آل قاجار: راجع القاجارّية. 
 .341( Alexander Graham Bellآلكساندر جراهام بل )

 .306( Alma Knoblochآلما نبلوك )
 . 360 ،361 ،367( Allenbyنبي )الجنرال( )للأ

 . 454 ،456 ،459 ،468 ،470( Ileanaإليانا الّرومانّية )
 .L'Alliance 336)اآلليانس )

 .Elizabeth Stewart 306)إليزابت ستيوارت )
 .461( Elizabethإليزابت اليونانّية )

 . 334أمير علي مهاراجا جالور 
 أمير الّنظام: راجع ميرزا تقي خان. 

 .301( Ann Appersonآن أبيرسون )
 .331، 369( Anglicanاألنجليكان )

 .341( Andrew Carnegieأندرو كارنيجي )
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 .335( Annie Besantآني بسانت )
 .362 ،373 ،444( Dr. Auguste Forelأوجست فوريل )الّدكتور( )

 .Autocracy384) أوتقراطّية )
 .83أوشيدرماه 

 . Olga 456 ،460 ،462)أولجا اليوغسالفّية )
 . 300( Isabella D. Brittinghamإيزابيال بريتنجهام )

 .375(Eastonإيستن )
 .333 ،373( Dr. Estlin Carpenterإيستلين كاربنتر )الّدكتور( )

 . 324، 231، 83إيلّيا 
 .147، 83أّيوب 

 

 - ب -
 باب الباب: راجع الُماّل حسين البشروئي.

 .Patrick Geddes 335)باتريك جدس )
 . Barnekov 334)بارنيكوف )

 .160، 95، 75، 51باقر )الُماّل( 
 . 76باقر )الحاج ميرزا( 

 .237، 204باقر الّشيرازي )ميرزا( 
 . 210باقر الكاشاني )الحاج( 

 . 333( Passmore Edwardباسمور إدوارد ) 
 .335( Pankhurstبانكهرست )

 .282، 274، 238، 236، 63بديع 
 . 421، 387، 386، 376، 310، 291، 288بديع هللا )ميرزا( 

 .333( Bramo Somajبراموسوماج )
 . 404( Brahmo Samajبراهموساماج )

 .454، 453برايل 
 .270 ،299( Presbyterianالبرسبتارّية )اإلرسالّية( )
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 . 103 ،109 ،230 ،335  (E. J. Browne. ج. )إبراون 
 بزرك )ميرزا(: راجع ميرزا عباس.

 .273،  176، 172بزرك خان )ميرزا( 
 . 250، 248البطارقة 
 . 221البطالسة 

 .418، 249، 124بطرس 
 .360( Lord Balfourبلفور )الّلورد( )

 . 336 ،469( Lady Bloomfieldبلومفيلد )الّليدي( )
 بنو إسرائيل: راجع اليهود.

 .123بنو ساسان 
 .47بنو هاشم 

 . 465 ( Dr. Benjamin Jowettبنيامين جويت )الّدكتور( )
 . 454 ،461( Bogdan Popovitchبوجدان بوبوفتش )

 . 124، 122امس بوذا الخ
 . 413، 372، 356، 336، 331، 316، 232ّيون البوذ

 . 340 ،343( Bowery Missionإرسالّية بوفري )
 .460( Paulپول اليوغسالفي )األمير( )

 .300( Paul K. Dealyپول ك. ديلي )
 . 124بولس الّرسول 

 .301بيرسون 
 .341( Admiral Pearyبيري )أمير البحر( )

 . 248 ،267( Pope Pius IXبيوس الّتاسع )
 

 -ت  -
 .461( Tetrujiro Inouyeتتروجيرو إينوي )
 .300( Chester I. Thatcher) تشستر أ. تاتشر
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 .103 ،333 ،373( Dr. T. K. Cheyneتشايين ت.ك )الّدكتور( )
 . 183، 112، 111، 105،  97، 88، 78، 76، 71، 68، 60، 38، 23تقي خان )ميرزا( 

 .337( Turanianة( )الّتورانّية )جمعيّ 
 .461توفيق رشدي بيك 

 .Thomas Berkeley 333)توماس بيركلي )
 .Thomas Breakwell 304)توماس بريكويل )
 .341( Thomas Seatonتوماس سيتون )

 توماس مازاريك: راجع مازاريك.
 

 - ث -
 .331 ،336 ،340 ،459   (Theosophistsوالّثيوصوفّية )ّيون ثيوصوف

 .301 ،304( Thornburgh Cropper) رثورنبرغ كروب
 .300 ،339 ،344( Thornton Chaseثورنتون تشيس )

 .Theocracy 385)ثيوقراطّية )
 

 - ج -
 .108جابر 

 .103 ،221( Joan of Arcجان دارك )
 . 341( Prof. Jacksonجاكسون )األستاذ( )

 .341( Prof. Jackجاك )األستاذ( )
 . 398جاني )الحاج ميرزا( 

 . 170، 129، 121جبريل 
 .214جعفر الّتبريزي )الحاج( 

 . 97جعفر قلي خان 
 جالل الّدولة: راجع محمود ميرزا.

 .335( Glencomerجلنكومر )ليدي( )
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 .289جليل الّتبريزي 
 .488، 483، 374، 358، 38جمال باشا 

 .376، 321،  289، 210جمال البروجردي 
 .374، 349جمال الّدين األفغاني 

 .103 ،109 ،241( Comte de Gobineauت دي( )جوبينو )كون
 . 160جواد الكربالئي )السّيد( 

 .Gautama Buddha 124)جوتاما بوذا )
 .299( George A. Fordجورج أ. فورد )

 .417( George Grey Bernardجورج جري برنارد )
 .300( George F. Hearstجورج ف. هيرست )

 .341( Joseph L. Levyجوزيف ل. ليفي )
 .   373( Prof. Jowettجويت )األستاذ( )
 .198( Dr. Chúpánجوبان )الّدكتور( )

 
 - ح -

 حاجب الّدولة: راجع علي خان حاجب الّدولة 
 . 28الحبشي )خادم( 
 .352حبيب هللا ميرزا 

ة: راجع الُماّل   علي الّزنجاني. محّمدالحجَّ
 . 123حجي 

 .219، 123حزقيال 
 . 26حسن )اإلمام( 

 .215ابط تركي( حسن أفندي )ض
 .144حسن حكيم باشي )الحاج ميرزا(  

 . 112، 76حسن خان )ميرزا( 
 . 304حسن الخراساني )الحاج ميرزا( 
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 . 51، 46حسن الّزنوزي )الّشيخ( 
 . 351 حسن الّشاطر

 .192، 191حسن الّصفا )الحاج ميرزا( 
 . 169حسن علي )الحاج ميرزا( 

 . 174حسن عمو )الُماّل( 
 . 236حسن )ميرزا( 

 . 321حسن وزير )ميرزا( 
،  224، 209، 169، 154، 150، 125، 122، 121، 110، 100، 60، 51، 45، 34، 28حسين )اإلمام( 

258 ،272. 
 . 59حسين ابن روح 

 . 71حسين )أحد علماء كاشان( 
 .351حسين تفتي 

،  277، 154، 118، 110، 94، 93، 74، 65، 61، 56، 51، 45، 41، 28، 27، 24حسين البشروئي )الُماّل( 
281 ،398 ،410 ،480 . 

 . 212، 201، 190، 176حسين خان مشير الّدولة )ميرزا(  
 . 111، 58، 48، 45، 33، 30حسين خان نظام الّدولة 

 . 376حسين الّشيرازي الخرطومي )ميرزا( 
 . 410، 118، 104، 92، 77،  76، 40حسين الكاتب )الّسّيد( 

 .377، 289حسين الكاشي )الحاج( 
 . 210كاشاني )الّسيد( حسين ال

 .398، 321حسين علي اإلصفهاني 
 حسين علي نور: راجع حسين علي اإلصفهاني 

 .376حسين علي الجهرمي )ميرزا( 
 . 76حمزة ميرزا حشمة الّدولة 

 . 27ّيون الحوار 
 . 137حياة قلي خان 
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 . 212حيدر علي )الحاج ميرزا( 
 

 - خ -
 . 151خالد )الّشيخ( 

 الحاج ميرزا الّسّيد علي  خال حضرة الباب: راجع 
 . 130خديجة )زوج الّرسول صلى هللا عليه وسلم( 

 . 351خديجة سلطان 
 خليل: راجع حضرة إبراهيم.

 . 289خليل الخوئي 
 . 373، 281، 214، 212، 200خورشيد باشا 

 
 - د -

 .109( Darmesteterدارمستتر )األستاذ( )
 .182،  169، 139، 123، 83دانيال 

 .270، 249، 219، 123داود )حضرة ( 
 . 158الّداودي )الّسّيد( 
 . 369، 262الّدرّزي والّدروز 

 .340 ،373( Dr. D. S. Jordanس. جوردان )الّدكتور( ) د.
 .463( Duke of Edinburgh) ادنبر إدوق 

 . 97 ،132 ،134( Dolgoroukiدولجوروكي )
 الّدّيان: راجع ميرزا أسد هللا الّدّيان 

 .335( David Graham Poleدايفيد جراهام بول )
 . 368( Daily Mailالّدايلي ميل )جريدة( )

 . 108الّديلم 
 

 - ر -
 .341 ،461( Rabindranath Tagoreناث طاغور )رابندرا

 .396( Racineراسين )
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 .334( Ranee of Sarawakراني ساراواك )
 . 332 ،334( R. J. Campbellر. ج. كامبل )

 .334( Sir Richard and Lady Stapleyسير رتشارد وليدي ستابلي )
 .375( Richardsonرتشاردسن )

 محّمدرسول هللا: راجع حضرة 
 .336رشيد باشا 
 . 215، 214رضا )آقا( 
 201، 200رضا بيك 

 .173رضا تركي 
 . 349رضا )ميرزا( 

 . 351رضا الّصفار )األستاذ( 
 . 236رضا قلي )الحاج ميرزا( 

 .237رفيعي الخّياط )ميرزا( 
 . 334( Rhonddha Williamsليمز )روندا و 

 .302( Robert Turnerروبرت ترنر ) 
 .338( Robert A. Nadlerروبرت أ. نادلر )

 .349روح هللا ابن ورقاء شهيد 
 . 266( Rudolphرودلف ) 

 . 341( Mr. Rooseveltروزفلت )الّسّيد( )
 .337( Rusztem Vamberyروستم فامبري )

 .417( Dr. Rexford Newcombركسفورد نيوكوم )الّدكتور( )
 . 334( Roland Corbetرولند كوربت )

 . 485، 266الّرومان 
 . 361 ،369( Sir Ronald Storrsرونالد ستورز )الّسير( )

 .92 ،109( Renanرينان )
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 - ز -
 .454( Zamenhofزامنهوف )

 196زاهر 
، 331، 316، 271، 270، 251، 250، 240، 232، 218، 129، 124، 123، 121، 83زرادشت والّزرادشتّيون 

336 ،344 ،356 ،413 ،437 ،438 ،439 ،485 . 
 زرين تاج: راجع قّرة العين

 .251، 123زكريا 
 . 455، 450زنوج 

 . 265الّزولو )حرب( 
 . 460، 456زوغ )ملك ألبانيا( 

 زين العابدين )الُماّل(: راجع زين المقربين
 66زين العابدين خان )حاكم نيريز( 

 .164، 158ن خان فخر الّدولة زين العابدي
 .160زين المقربين 

 .69زينب 

 
 - س -

 .410، 102سارة 
 . Sarah Bernhardt 81 ،103)سارة برنارد )

 .Dr. Sarah Clock 306)سارة كلوك )الّدكتورة( )
 .306( Dr. Sarah Farmerسارة فارمر )الّدكتورة( )

 . 113، 77سام خان 
 .334 (Lady Stapleyستابلي )ليدي( )

 .407( Dr. Stresemanسترسمان )الّدكتور( )
 .335( Mr. Steadستيد )الّسّيد( )
 . 341 ،373( Stephen Wiseستيفان وايز )
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 . 461( Stephen Raditchستيفان راديتش )
 .Stewart Symes 369)ستيوارت سايمز )

 .328( Cedricسدريك )
 . 176، 175سعيد خان )ميرزا( 

 . 112، 66، 63سعيد العلماء 
 الّسفير الّروسي: راجع دولجوروكي

 .60سفيان 
 . 328( Celticسلتك )الباخرة( )

 حسن  محّمدسلطان الّشهداء: راجع ميرزا 
 .155، 151، 150سلطان )الّشيخ( 

 .212سليمان باشا 
 .231سليمان خان الّتنكابوني 

 . 321، 320، 105، 79سليمان خان )الحاج(  
 .159سليمان الغنام 
 .319ني سليمان القانو 

 .104سليمان ناظم بيك 
،  268، 262، 250، 218، 209، 208، 176، 171، 151، 140، 139، 122، 100، 84، 57، 16، 13الّسّنة 
372 ،485. 

 .306 ،477( Dr. Susan I. Moodyسوزان آي. مودي )الّدكتورة( )
 .51سياح 
 . 356الّسيخ 

 .265( Battle of Sedanسيدان )معركة( )
 .306( Sydney Sprague)سيدني سبراج 
 . 158سيف الّدولة 

 
 - ش -

 .321المنشادي )الحاج(  محّمدشاه 
 .290، 124، 122شاه بهرام 
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 . 164، 158شجاع الّدولة 
 شجاع الملك: راجع مهر علي خان شجاع الملك 

 28شريف مّكة 
 .417( Sherwin Codyشروين كودي )

 . 216( Loydشركة الّلويد )
 .387، 376، 304، 291شعاع هللا 

 .110شمر 
 .192، 188شمسي بيك 

 .456( Chiang Kaishekشيانغ كايتشك )
 .281شوكت باشا 

 .480، 235، 56، 43، 28، 11الّشيخّية 
 .198شيشمان 
،  140، 139، 135، 122، 113، 100، 84، 72، 59، 57، 45، 41، 32، 30، 16، 15، 13، 11الّشيّعة 
170 ،171 ،174 ،177 ،218 ،240 ،250 ،262 ،268 ،269 ،353 ،372 ،373 ،389 ،422 ،427 ،429  ،
433 ،480 ،484 ،485 ،488. 

 . 266، 242الّشيوعّية 
 

 - ص -
 صاحب الّرؤيا: راجع يوحنا الاّلهوتي.

 .228، 159، 30صادق الخراساني )الُماّل( 
 .90، 87صادق الّتبريزي 

 .273، 235صادق الّطباطبائي )الّسّيد( 
 . 351صادق )ميرزا( 

 .99صالح البرقاني )الحاج الُماّل( 
 .273صبحي باشا 

 . 68ي صفهانصدر الّدولة اإل
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 .123صفنيا 
 . 269ّيون الّصفو 

 .151صالح الّدين األيوبي 
 .373( Viscount Samuel of Carmelصموئيل الكرملي )فيكونت( )

 .461( Dr. Sun Yat Senصن يات صن )الّدكتور( )
 

 - ض -

 . 376، 288ضياء هللا )ميرزا( 
 

 - ط -
 الّطاهرة: راجع قرَّة العين

 
 - ظ -

 ظّل الّسلطان: راجع مسعود ميرزا 
 

 - ع -
 374، 316عارف بيك 
 . 272، 247، 246،  233، 207، 192، 190، 178، 176، 161، 38عالي باشا 

 .219عاموس 
 .89عّباس 

 .160شاه  محّمدعّباس )ميرزا( ابن 
 . 410، 123 بهاء هللاعّباس )ميرزا( والد حضرة 

 . 331عّباس حلمي )الخديوي( 
 .110، 64عّباس قلي خان الاّلريجاني 

 .221عّباس قلي خان )قنصل إيران( 
 . 158عبد هللا باشا )من رجال الّدولة في بغداد( 

 .229عبد هللا باشا )من وجهاء عّكاء(  
 .143عبد هللا القزويني 

 . 66عبد هللا خان شجاع الملك 
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 .176، 172يخ( عبد الحسين )الشّ 
 . 351عبد الحميد )الماُلّ( 

 . 32عبد الحميد خان 
 .487، 483،  375، 374، 373، 348، 328، 326، 320، 319، 311، 261، 38عبد الحميد )الّسلطان( 

 .55ي صفهانعبد الخالق اإل
 . 273باشا  حمنعبد الرّ 
 .368)الّسيِّد( رئيس الوزراء  حمنعبد الرّ 
 .151، 149)الّشيخ(  حمنعبد الرّ 
 .171الكركوكي )الّشيخ(   حمنعبد الرّ 

 . 212عبد الّرسول القمي 
 . 158عبد الّسالم )الّشيخ( 

 .487، 482، 373، 264، 247، 232، 230، 213، 206، 190، 177، 38عبد العزيز )الّسلطان( 
 . 217عبد الغفار 

 . 158عبد القادر )الّشيخ( 
 .304، 299عبد الكريم الّطهراني )الحاج( 

 .118، 75د الكريم القزويني )الُماّل( عب
 . 238، 228، 63عبد المجيد )الحاج( والد بديع 

 .161، 45عبد المجيد )الّسلطان( 
 . 151عثمان )الّشيخ( 

 .218العبرانيين 
 .227عبود 

 .450، 184، 180، 179، 172،  159، 153، 139، 27العرب 
 . 205، 201، 193ت آقا عزّ 

 لكاتب.عزيز: راجع الّسّيد حسين ا
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 . 282، 228، 200عزيز باشا 
 . 105، 102عزيز خان الّسردار 

 عظيم: راجع الُماّل علي الّترشيزي 
 . 290، 269، 170، 125، 122علي )اإلمام( 

 . 376، 288علي أفنان )الّسيِّد( 
 . 239علي )آقا( 

 . 30علي البسطامي )الُماّل( 
 .132علي الّترشيزي )الُماّل( 

 .321رزا الّسّيد( علي الّتفرشي )الحاج مي
 . 239علي الّسبزواري )الُماّل( 

 . 74، 71، 32، 30علي )الحاج ميرزا الّسيِّد( 
 . 239علي جان )الُماّل( 

 . 41، 40، 39علي خان 
 . 350، 132، 112، 105، 97علي خان حاجب الّدولة 

 . 138علي )الحاج الُماّل( 
 . 235علي كني )الحاج الُماّل( 

 .229علي الميري )الّشيخ( 
 . 239علي نامقي )الُماّل( 

 .239علي أصغر )من الّشهداء الّسبعة( 
ا من الّشهداء الّسبعة(   .240علي أصغر )أيض 

 . 112، 43علي أصغر شيخ اإلسالم )ميرزا( 
 .375، 350علي أصغر خان أتابك 

 . 198، 154علي أكبر )ميرزا( ابن عم حضرة الباب 
 . 352( علي أكبر )ميرزا( )الّشهيد في سلطان آباد

 . 236علي أكبر )األستاذ( 



 508 

 .321، 210علي أكبر الّشهميرزادي )الُماّل( 
 .352علي أكبر القوجاني )الّشيخ( 

 . 349الورقاء )ميرزا(  محّمدعلي 
 .158علي مردان الكردي )الُماّل( 

 . 68علي مردان خان 
 . 137علي الّلهية )الّطائفة( 

 .340(Emmanuelعمانوئيل )
 . 216عمر أفندي 

 .206ر )ضابط تركي( عم
 . 290عمر بن الخطاب 

 . 252، 229، 225عودة خّمار 
،  208، 207، 195، 182، 150، 129، 124، 122، 121، 113، 83، 80، 74، 47، 27، 22عيسى )حضرة( 

219 ،224 ،231 ،245 ،248 ،249 ،269 ،270 ،272 ،290 ،296 ،312 ،330 ،332 ،340 ،342 ،343  ،
344 ،375 ،376 ،383 ،387 ،462 ،465 ،467 ،485 . 

 
 - غ -

 . 407غازي األّول )ملك العراق( 
 الغصن األطهر: راجع ميرزا مهدي

 علي   محّمدالغصن األكبر: راجع ميرزا 
 

 - ف -
 ون الفارسيون: راجع الّزرادشتيّ 

 القائني  محّمدفاضل القائني: راجع الُماّل 
 .351فاطمة بيكم 

 . 410، 170 ،102، 99، 55، 54، 28فاطمة الّزهراء 
 . 104 ،373( Valentine Chirolفالنتين تشيرول )
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 .Van Buren Magonigle 416)فان بيورن ماجونيجل )
 . 272، 247، 233، 212، 190، 176، 38فؤاد باشا 

 . 87فتح هللا القمي 
 . 159، 123فتح علي شاه 

 .  246 ،254 ،266( Francis-Josephفرانسوا جوزيف )
 . 406 ،456( Franklin D. Rooseveltفرانكلين د. روزفلت )

 .341( Franklin K. Laneفرانكلين ك. لين )
 .Franklin MacVeagh 341)فرانكلين ماك فيغ )

 .456( Ferdinandفرديناند )ملك بلغاريا( )
 .468( زوج ملكة رومانيا Ferdinandفرديناند )

 . 207، 150، 27فرعون 
 . 376فروغّية 

 .Francis Ferdinand 266)فرنسيس فرديناند )
 .248 ّيون فريس

 .Victor Emmanuel 267)فكتور عمانوئيل )
 . Phoebe Hearst 300 ،302)فيبي هيرست )

 .Von Goumoens 91)فون جومونس )
 .Von Hindenburg 407 ،456)فون هندنبرغ )

 .81( Fiedlerفيدلر )
 .66فيروز ميرزا )األمير( 

 .460، 456، 406، 361فيصل األّول 
 . 469، 373، 250، 246، 245، 161ا )الملكة( فيكتوري

 .Viscount Arawaka 336)فيكونت أرواكا )
 

 - ق -
 . 288، 195قابيل 

 . 373، 267، 265، 191، 22، 13آل قاجار والقاجارّية 
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 . 212، 158، 151القادرّية 
 . 90قاسم )الحاج( 

 .356القبطي 
 .123ورة قتّ 

 .456قدرّية )األميرة( 
 .410، 398، 165، 159، 118، 108، 95، 94، 93، 73، 65، 61، 55، 54، 51، 28، 26وس القدّ 

 . 71قربان علي )ميرزا( 
، 281، 159، 142، 118، 112، 105، 104، 103، 99، 94، 93، 92، 74، 55، 54، 45، 26قرَّة العين 

398 ،410. 
 

 - ك -
 .461( Dr. K. Ichikiك. إيشيكي )الّدكتور( )

 .81( Catulle Mende'sكاتل منديس )
 .334( Princess Karadjaكارادجا )األميرة( )

 . 238كاظم )الُماّل( 
 .171،  146، 142، 125، 121، 99،  74، 26كاظم الّرشتي )الّسّيد( 

 . 33كاظم الّزنجاني )الّسّيد( 
 .375، 235كامران )ميرزا( 
 .335( Constance Maud) كانستانس مود

 .331( Lord Kitchenerكتشنر )الّلورد( )
 .71 ،103 ،108 ،241 ،242 ،360( Lord Curzonكرزون )الّلورد( )

 .36خان ُگرگين 
 .337( Christaleكريستيل )

 .123، 122كريشنا 
 كريم خان. محّمدكريم خان )الحاج ميرزا(: راجع الحاج 

 .Krupatkin 354)كروبتكين )
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 .207كسرى 
 كالنتر: راجع محمود خان كالنتر

 .237 محّمدل گ
 م )آقاي(: راجع ميرزا موسى كلي

 .191كمال باشا 
 . 147، 145كمال الّدين الّنراقي )الحاج ميرزا( 

 . 456( Duchess of Kentكنت )دوقة( )
 .328( Corsicaكورسيكا )الباخرة( )

 .299كولومبوس 
 .General Congreve 368)كونجريف )جنرال( )
 .Keith Ransom Kehler 406 ،407 ،474 ،477)كيث رانسوم كيلر )

 
 - ل -

 .336 ،340( Agonstics)ّيون الاّلأدر 
 .334 ،360 ،361 ،337( Lord Lamingtonالمنجتون )الّلورد( )

 . Count Leo Tolstoy 81 ،373)ليو تولستوي )الكونت( )
 . Lua Getsinger 406 ،436 ،477)لوا جتسنجر )

 .Le Temps 368)لوتان )جريدة( )
 . 112الّلور )قبيلة( 

 .Laura Barney 304)ارني )لورا ب
 . 417( Louigi Quaglinoلويجي كاجلينو )

 .300( Louisa A. Mooreلويز أ. مور )
 .357 ،412( Louis J. Bourgeoisلويس ج. بورجوا )

 . 465( Lewis Campbellلويس كامبل )
 .341( Lee McClungلي ماكلنج )

 .Lillian F. Kappes 300 ،306 ،477)ليليان ف. كابس )
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 -م  -
 .341( Martin A. Meyerمارتن أ. ماير )

 . 363 ،407 ،410 ،458 ،462 ،464 ،467 ،468 ،470 ،471 ،474 ،477( Martha Rootمارثا روت ) 
 .485، 471، 470، 469، 463، 459، 456، 444، 410، 407، 406، 405، 17ماري )ملكة رومانيا( 

 .407ماري )ملكة يوغسالفيا( 
 . 104( Marianna Hainischماريانا هاينش )

 .460مارينا )األميرة اليونانّية( 
 .456 ،461( Masarykمازاريك )

 . 305 ،306( Mason Remeyمايسون ريمي )
 .Mayans 449)المايان )قبائل( )
 . 301 ،303 ،304( May Ellis Bollesماي إليس بولز )
 .May Maxwell 477)ماي ماكسويل )

 . 68مجد الّدولة 
 . 310، 288ميرزا( مجد الّدين )

 .97مجيد )ميرزا( 
 حسين محّمدمحبوب الّشهداء: راجع ميرزا 

،  136، 135، 129، 125، 122، 121، 108، 61، 56، 49، 47، 39، 34، 27، 23، 22)حضرة(  محّمد
150 ،169 ،195 ،207 ،218 ،219 ،251 ،268 ،290 ،340 ،384 ،433 ،464 ،465 ،466 ،471. 
 . 160 )الحاج الّشيخ( محّمد
 .168، 159)الحاج ميرزا الّسّيد(  محّمد
 .202، 201)مير(  محّمد
 .351)ميرزا(  محّمد
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،  202، 201، 200، 197، 196، 187، 154، 153، 146، 145، 144، 143، 141اإلصفهاني )الّسّيد(  محّمد
213 ،216 ،225 ،289 . 
 .331بخيت )الّشيخ(  محّمد
 .36بيك  محّمد
 .350حاج( الّتبريّزي )ال محّمد
 .202الّتبريّزي )الُماّل(  محّمد
 .68خان أمير تومان  محّمد
،  168، 166، 164، 163، 160، 155، 154، 150، 148، 144، 142، 133، 114، 28زرندي )الُماّل(  محّمد
178 ،183 ،184 ،186 ،188 ،192 ،193 ،198 ،204 ،210 ،212 ،219 ،220 ،223 ،232 ،236 ،261  ،
273 ،281 ،295 ،452 . 
 .33سلطان العلماء )الّسّيد(  محّمد
، 117، 110، 96، 95، 94، 63، 60، 59، 48، 46، 45، 41، 40، 38، 36، 35، 25، 23، 22شاه  محّمد
160 ،197 ،312 . 
 .373، 229عبده )الّشيخ(  محّمد
 . 210الفروغي )الُماّل(  محّمد
 .232، 159القائني )الُماّل(  محّمد
 .153ميرزا( المازندراني ) محّمد
 .94المجتهد الّشهير )الُماّل(  محّمد
 .76، 43الممقاني )الُماّل(  محّمد
 .283إبراهيم الخليل )الحاج(  محّمد
 .214إسماعيل الكاشاني )الحاج(  محّمد
 .212باشا القبرصي  محّمد
 . 273، 259، 238، 235باقر )الّشيخ(  محّمد
 .239باقر )من الّشهداء الّسبعة(  محّمد
 .160بأّيوب ملّقب تقي )الحاج( ال دمحمّ 
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 .354، 315تقي )الحاج ميرزا(  محّمد
 .63تقي الجويني )ميرزا(  محّمد
 . 375، 259، 239تقي الّنجفي )ابن الّذئب(  محّمد
 .46تقي الهراتي )الُماّل(  محّمد
 . 350جواد اإلصفهاني  محّمد
 .376، 289جواد القزويني  محّمد
 .240حسن  محّمد
 .237سن خان الكاشاني ح محّمد
 . 30حسن )الّشيخ(  محّمد
 .398، 238، 160حسن )ميرزا(  محّمد
 .398، 238، 160حسين )ميرزا(  محّمد
 . 273، 259، 238، 235حسين )مير( )إمام الجمعة(  محّمد
 .377حسين الكاشاني )الحاج(   محّمد
 . 331رشيد )الّشيخ(  محّمد
 .240ي )الحاج(  صفهانرضا اإل محّمد
 . 349رضا اليزدي  دمحمّ 

 .435سليمان  محّمد
 .373، 341علي )األمير(  محّمد
،  371، 348، 323، 317، 310، 309، 304، 294، 293، 292، 290، 288، 285، 280علي )ميرزا(  محّمد
375 ،377 ،387 ،409 ،421 ،422 ،483 ،487 . 
 .398، 154، 118، 94، 71، 68، 31علي الّزنجاني )الُماّل(  محّمد

 .320،  77علي الّزنوزي )ميرزا(  حّمدم
 . 199علي سلماني  محّمد
 . 352علي شاه  محّمد
 .452علي المصري )األمير(  محّمد
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 .160علي الّنهري )ميرزا(  محّمد
 .452فؤاد عميد كّلّية اآلداب  محّمد
 . 216، 137قلي )ميرزا(  محّمد
 .283قلي الّسبزواري )ميرزا(  محّمد
 . 196كاظم )الحاج(  محّمد
 .119، 28كريم خان )الحاج(  محّمد
 .168كريم الّشيرازي  محّمد
 .321كريم العطار  محّمد
 .231مصطفى البغدادي  محّمد
 .94مهدي الكندي )الُماّل(  محّمد
 .273يوسف باشا  محّمد

 .158محمود آقا 
 .180، 158،  100محمود اآللوسي )الّشيخ( 

 . 398، 112، 102، 101، 71محمود خان كالنتر 
 .228محمود مفتي عّكاء )الّشيخ( 
 . 375، 343، 334، 272، 239محمود ميرزا )جالل الّدولة( 
 .43، 42محمود نظام العلماء )الُماّل( 

 . 219، 151محي الّدين العربي 
 .46، 28محيط الكرماني )ميرزا( 

 .373، 282، 229مدحت باشا 
 .353مدارس الّتربّية 

 . 353مدارس الّتأييد والموهبة 
 . 353درسة وحدة البشر م

 . 141المدرسة الّصدرّية 
 .174مرتضى األنصاري )الّشيخ( 

 . 76مرتضى قلي )الُماّل( 
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 .149، 147مريم 
 . 410، 169، 102مريم العذراء 
 . 336، 334، 272، 239، 238، 235مسعود ميرزا 

،  350، 344، 336، 331، 317، 268، 251، 244، 215، 209، 205، 189، 159، 16، 11المسلمون 
369 ،370 ،435 ،436 ،438 ،439 ،489 . 

 المسيح) الّسّيد(: راجع عيسى عليه الّسالم  
،  238، 232، 218، 215، 214، 209، 205، 190، 176، 159، 100، 53، 16، 11ّيون المسيحو المسيحي 

241 ،244 ،251 ،262 ،267 ،269 ،270 ،299 ،316 ،317 ،332 ،344 ،362 ،369 ،382 ،385 ،413  ،
431 ،432 ،436 ،437 ،438 ،439 ،485 . 

 مشير الّدولة: راجع ميرزا حسين خان
 .172مصطفى باشا 

 .228مصطفى ضياء باشا 
 . 349، 235مظفر الّدين ميرزا 

 المعتمد: راجع منوچهر خان معتمد الّدولة  
 .Maximilian 266)مكسيميليان )

 . 123الماّلخي 
 .42ملك قاسم ميرزا 

 . 160ملكم خان )ميرزا( 
 . 216، 160منير )ميرزا آقا( 

 . 117، 46، 36،  34منوچهر خان معتمد الّدولة 
 ملكة رومانيا: راجع ماري ملكة رومانيا 

 . 340( Mormonsالمورمون )
 . Morning Post 368)مورنينغ بوست )جريدة( )

 .449 ،450( Maoriesالماوريز )قبائل( )
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 .218، 207، 150، 136، 129، 121،  83، 27، 22موسى )حضرة( 
 .159، 158موسى البابّي )ميرزا( 
 . 288، 200، 198، 192، 191، 173، 163، 161، 150، 137موسى )ميرزا( )كليم( 

 .239مهدي )الُماّل( 
 .413، 411، 410، 223مهدي )ميرزا( 

 . 376مهدي الّدهجي )الّسّيد( 
 .205مهدي الّرشتي )ميرزا( 

 .63مهدي قلي ميرزا )األمير( 
 .113خان شجاع الملك مهر علي 

 .456مهاتما غاندي 
 .Maitreye 124)ميتريا )

 . 351ميرزا )الّسّيد( 
 . 350ميرزا حلبي ساز )الحاج( 
 .Michael Sadler 333 ،334)مايكل سادلر )األستاذ( ) 

 .Michelangelo 418)ميكال أنجلو )
 

 -ن  -
 .158نائب اإليالة 

 نائب الّسلطنة: راجع كامران ميرزا  
ل نابلي  .221ون األوَّ

 . 373، 265، 254، 245، 206، 205نابليون الّثالث 
،  201، 183، 180، 176، 134، 132، 130، 117، 104، 75، 68، 60، 48، 42، 38، 22ناصر الّدين شاه 

205 ،206 ،220 ،234 ،236 ،240 ،241 ،264 ،265 ،272 ،349 ،373 ،374 ،481 . 
 .310ناظم باشا 

 علي.  محّمدميرزا  الّناقض األكبر: راجع
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 . 187، 181، 180، 178، 177، 161نامق باشا 
 رسول هللا.  محّمداإلسالم: راجع حضرة  نبيّ 
 .237)مشهدي(  نبي

 الّزرندي محّمدالّنبيل )المؤرخ(: راجع الُماّل 
 القائني محّمدالّنبيل األكبر: راجع الُماّل 

 .212نجف علي الّزنجاني 
 . 305نجم الغرب )مجلة( 

 .45باشا نجيب 
 ّيون الّنصارى: راجع المسيح

 .241ّيون الّنصير 
 .113نعيم )ميرزا( 

 .151الّنقشبندّية 
 . 207، 27الّنمرود 

 .461( Dr. Nicholas Murray Butlerنيقوال موري بتلر )الّدكتور( )
 . 134 ،245 ،266 ،267 ،463( Nicolaevitch Alexander IIنيقوالويچ اسكندر الّثاني )

 .411، 136( بهاء هللام حضرة نّواب )حر 
 .195، 147نوح )حضرة( 

 .Norman Bentwitch 444)نورمان بنتويتش )
 . 28نياز البغدادي )الحاج( 

 .368( New York World) –نيويورك ورلد )مجلة( 
 

 -ه  -
 .288، 195هابيل 

 .274هادي دولت آبادي )ميرزا( 
 .306( Harlan Oberهارالن أوبر )

 .460( Haakonويج )هاكون ملك الّنر 
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 .363 ،477( Hyde Dunnهايد دن )
 .461هدى هانم شعراوي 
 . 361 ،367 ،369( Herbert Samuelهربرت صموئيل )

 .329( Himalayaهيمااليا )الباخرة( )
 . 413، 372، 356، 336، 316، 124، 123الهندوس 

 . Henry L. Stimson 395)هنري ل. ستمسون )
 .Henry H. Jessup 299)هنري ه. جيسب )

 . 450 - 449هنود 
 .Inca Indians 449)هنود إنكا )

 .Oneida Indians 449)هنود أونيدا )
 .449( Cherokee Indiansهنود شروكي )

 .306( Howard Struvenهوارد ستروفن )
 . 300( Howard McNuttهوارد ماك نت )

 .Hupper Harris 306)هوبر هارس )
 .219هوشع 

 .Hippolyte Dreyfus 304)هيبوليت دريفوس )
 .Templars 325 ،409)الهيكلّيون )

 .300( Helen S. Goodallهيلين س. جودال )
 

 -و  -
 والد بديع: راجع الحاج عبد المجيد

 . Wilberforce 332 ،334 ،343 ،373)ولبرفورس )
 .Weimyss 334)وايميس )

 الوحيد: راجع الّسيد يحيى الّدارابي 
 .467، 413، 411، 410الورقة العليا 
 . 160الوزير نظام 

 تقي محّمدوكيل الّدولة: راجع الحاج ميرزا 
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ل )  . William I )246 ،254 ،265ولهلم األوَّ
 .266( William IIولهلم الّثاني )

 .William Jennings Bryan 341)وليم جننجز بريان )
 .341( William Sulzerوليم سولزر )

 .Duke of Windsor 456)وندسور )دوق( )
 .367( Winston Churchillونستن تشرشل )

 .188ويسي باشا 
 .Mr. Willard Hatch 470)ويالرد هاتش )مستر( )

 . Wilson 375)ويلسن )
 .Wain Wright 341)واين رايت )

 
 -ي  -

 .41يحيى خان 
 . 398، 281، 171، 154، 118، 101، 93، 74، 67، 66، 53، 31يحيى الّدارابي )الّسّيد( 

،  196، 195، 186، 184، 157، 156، 155، 154، 153، 146، 145، 144، 143، 141، 51ا( يحيى )ميرز 
198 ،199 ،201 ،202 ،209 ،210 ،213 ،216 ،217 ،242 ،274 ،287 ،288 ،289 ،291 ،353 ،376  ،
387 ،483 ،487 . 

 .375، 311يحيى بيك )مدير الّشرطة( 
 .123يزدجرد 

 .123يسي 
 .195، 147يعقوب )حضرة( 

 .352عقوب مّتحدة )ميرزا( ي
 .123يوئيل 

 .83يوحنا المعمدان 
 .343، 291، 252، 124، 122، 121،  84، 83، 78يوحنا الاّلهوتي 
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 .288، 195، 150يوسف )حضرة( 
 . 230، 229يوسف )الّشيخ( 

 .341يوسف ضياء باشا 
 .Yoshiro Sakatani 461)يوشيرو سكاتاني )البارون( )

 .Julius Germanus 337)يوليوس جرمانوس )
،  249، 240، 239، 232، 218، 196، 159، 150، 145، 135، 123، 122، 113، 83، 22، 11اليهود 
251 ،262 ،269 ،270 ،272 ،316 ،330 ،344 ،350 ،372 ،385 ،413 ،438 ،439 ،455 ،485. 

 .123ذا يهو 
 .195سخريوطي ذا اإليهو 
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 األمكنة 
 -أ  -

 . 440، 428، 236، 107آبادة 
 .358وسنان أب

 .329أباقير 
 . 355أجرا 

 . 396أحمد آباد 
،  207، 205، 204، 201، 200، 199، 195، 193، 190، 189، 182، 141، 136، 132، 131، 38أدرنة 
209 ،210 ،212 ،213 ،214 ،218 ،220 ،228 ،237 ،243 ،244 ،245 ،250 ،263 ،265 ،277 ،281  ،
283 ،289 ،321 ،348 ،381 ،382 ،479 ،481 . 

 .328( Edinburghإدنبرا )
 .396( Adelaideأدياليد )

،  235، 212، 189، 153، 111، 105، 94، 76، 58، 56، 53، 44، 42، 41، 39، 38، 36، 23آذربيجان 
345 ،383 ،398 ،408 ،428 ،480. 

 .397( Arbanaأربانا )
 .187أربيل 

 .Uruguay 390 ،476)أرجواي )
 . 390 ،405 ،449 ،476 ،477( Argentinaأرجنتين )

 . 428، 113أردبيل 
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 . 351، 237أردكان 
 . 409، 399، 390، 282، 249، 231، 121األردن 

 أرض الّسّر: راجع أدرنة 
 أرض الّطف: راجع كربالء.

 . 398، 42أرومية 
 .Arya Samaj 404)أريا ساماج )

 .216أزمير 
 .356األزهر )جامعة( 

 .215أزون كوبري 
 .Asuncion 476)أسانسيون )

 .448، 373، 270، 267إسبانيا 
،  205، 201، 197، 196، 193، 190، 189، 187، 186، 182، 179، 176، 156، 138، 136اآلستانة 

208 ،209 ،213 ،215 ،216 ،218 ،225 ،236 ،251 ،254 ،265 ،269 ،311 ،312 ،317 ،318 ،319  ،
342 ،357 ،374 ،375 ،481 ،487. 

،  399، 396، 394، 392، 390، 382، 371، 370، 363، 349، 297، 287، 15، 14أستراليشيا وأستراليا 
401 ،402 ،443 ،447 ،465 ،473 ،477 ،483 . 

 إسطنبول: راجع اآلستانة 
 .Scandinavian 270)ة )إسكاندينافيّ 

 .396إسكندر آباد 
 .435،  331، 231، 216اإلسكندرّية 

 . 436، 435، 329اإلسماعيلّية 
 .484، 479، 473، 448، 404، 372،  297، 287، 242، 232آسيا 

 . 376آسيا الّشرقّية 
 . 371آسيا الوسطى 
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،  321، 273، 272، 259، 239، 238، 235، 222، 161، 141، 58، 46، 44، 38، 36، 35، 33إصفهان 
322 ،350 ،352 ،398 ،428 ،474 ،477 . 
 . 97أفجه 

 . 484، 473، 448، 372، 297، 287أفريقيا 
 .447، 390 أفريقيا الجنوبّية

 . Oxford 328 ،333 ،341 ،368 ،373)أكسفورد )
 .Ecuador 390 ،476)اإلكوادور )

 . 449، 448، 390اآلسكا 
 . 460، 456، 267ألبانيا 

 . 398إلُبرز )جبل( 
، 399، 396، 394، 392، 390، 386، 373، 357، 316، 315، 307، 306، 298، 267، 265، 246ألمانيا 
402 ،428 ،447 . 

 .307 ،397  ،417 ،442( Illinois)إلينوي 
 .321، 106، 79إمام زاده حسن 

 . 321إمام زاده زيد 
 . 321، 210إمام زاده معصوم 

 .328( Omahaأوماها )
 .476( Ambatoأمباتو )
،  342، 339، 328، 327، 326، 312، 308، 307، 304، 300، 299، 297، 296، 254، 250، 245أمريكا 
345 ،353 ،365 ،369 ،372، 381 ،382 ،404 ،412 ،448 ،473 ،483 ،484 ،487 . 

 .475، 474، 459، 15أمريكا الجنوبّية 
 أمريكا الّشمالّية: راجع الواليات المّتحدة.

 . 477، 476، 475، 448، 402، 371أمريكا الاّلتينية 
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 .475، 474، 15أمريكا الوسطى 
 . 345، 95ل آمُ 

 . 187أناضول 
 .328 ،339 ،344 ،397( West Englewoodإنجلوود الغربية )

 .396( Andherieأندري )
 .404( Indoreإندور )

 .397( Indianapolisإنديانابوليس )
 .406أنقره 

،  270، 269، 268، 266، 241، 229، 213، 162، 132، 110، 109، 102، 80، 41، 27، 15أوروّبا 
287 ،297 ،303 ،304 ،326 ،327 ،328 ،329 ،330 ،337 ،342 ،343 ،348 ،353 ،369 ،372 ،373  ،
376 ،404 ،463 ،465 ،473 ،476 ،483 ،484 ،487 . 

 أورشليم: راجع بيت المقدس 
 .136 ّيينأور الكلدان
 .328 ،396 ،397( Oaklandأوكالند )

 . 352آوه 
 . 442( Ohioأوهايو )

 .269أياصوفيا )مسجد( 
 .Ithaka 300)إيثاكا )

 .11 ،84( Icelandإيسلندا )
 .337  ،396 ،399( Esslingenإيسلنجن )

 .447، 319، 316، 268، 267إيطاليا 
 . 102إيلخاني )حديقة( 

 
 -ب  -

 .193بابا إيسكي 
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 .Patiala 461)باتياال )
 .449( Pago Pagoباجو باجو )

 . 337( Bad Mergentheimباد مرجنتهايم )
 .449( Barbadosباربادوس )

 .398، 353،  112، 74، 66، 62بارفروش 
 .396( Baroda)بارودا 
 . 350، 345، 344، 342، 336، 328، 303باريس 

 .Pasadena 328 ،397)باسادينا )
 . Pacific 297 ،473 ،477)الباسفيك )جزر( )

 .427، 355باكو 
 .Balboa 476)بالبوا )

 .459( Balcicبالكك )
 . 328( Palo Altoبالو آلتو )

 . 449( Baliبالي )
 . 80( Balliolباليول )كّلّية( )

 .333( Byfleetايفليت )ب
 .398 ،401( Pine Valleyباين فالي )

 .432ببا 
 .476( Pueblaبويبال )

 .305 ،328( Pittsburgبتسبرغ )
 .449( Patagoniaبتاجونيا )

 . 459، 187البحر األسود 
 . 448البحرين 

 .232بخارا 
 . 487، 480، 398، 189، 120، 101، 99، 96، 94، 56، 54، 39بدشت 
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 .476، 475، 447، 390 البرازيل
 .390 ،476( Paraguayبراجواي )

 .193بركاس 
 .Portuguese 267 ،372)البرتغال )

 .328 ،397( Berkeleyبركلي )
 . 254 ،266( Berlinبرلين )

 . 237بروجرد 
 . 246 ،265( Prussiaبروسيا )

 . 328( Brooklynبروكلين )
 .Bristol 328)بريستول )

، 357، 341، 334، 333، 331، 330، 315، 312، 307، 304، 274، 250، 241ّيون بريطانيا والبريطان
385 ،390 ،392 ،394 ،396 ،399 ،402 ،425 ،443 ،447. 

 .449( Borneoبورنيو )
 .Piscataqua 339 ،401)بيسكاتاكوا )نهر( )

 .196البصرة 
 .81( Petersburgبيترسبرغ )

،  159، 158، 156، 155، 154، 153، 150، 143 ،142، 141، 138، 136، 132، 131، 100، 45بغداد 
161 ،163 ،164 ،166 ،168 ،171 ،172 ،176 ،177 ،178 ،181 ،185 ،189 ،196 ،197 ،198 ،208  ،
210 ،212 ،214 ،218 ،224 ،228 ،242 ،243 ،263 ،273 ،277 ،281 ،283 ،287 ،322 ،325 ،345  ،
353 ،362 ،368 ،381 ،382 ،389 ،399 ،401 ،406 ،407 ،422 ،423 ،424 ،425 ،427 ،479 ،481  ،
484 ،487 ،488 . 

 .305 ،328( Buffaloبفالو )
 .305 ،328( Baltimoreبلتيمور )
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 .448، 268بلجيكا 
 .270البلطيق 
 . 456، 448، 402، 390، 268، 213بلغاريا 
 . 469، 270البلقان 
 .469، 461، 460، 459، 454بلغراد 

 . 448، 396، 390بلوچستان 
 . Plisor 459 ،468)يسور )بل

 .351بنادك 
 .Benares 461)بنارس )

 .456 ،476( Panamaبناما )
 .Puntarenas 476)بنتريناس )

 .Punjab 396)بنجاب )
 .396( Bangaloreبنجالور )

 .396( Binghamtonبنجامتون )
 .352بندرجز 

 .432بني سويف 
 .Bogota 476)بوجوتا )

 . 459 ،464، 469( Bucharestبوخارست )
 .Budapest 328 ،337 ،338)بودابست )

 .Port-Au-Prince 476)بور أوبرنس )
 .396( Portlandبورتالند )

 .398( Portsmouthبورتسموث )
 .390 ،448 ،456( Portoricoبورتوريكو )
 .435، 329، 328، 216بور سعيد 

 .232 ،306  ،315 ،316 ،356 ،390 ،394 ،395 ،396 ،399 ،447 ،450( Burmaبورما )
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 . 305 ،328 ،343 ،396( Bostonبوسطن )
 . 398، 93، 29، 28بوشهر 

 .Bombay 306 ،396)بومباي )
 .306 ،396( Poonaبونا )

 . 405 ،476( Buenos Airesبوينس أيرس )
 .193بويوك چكمچه 

 .449( Bahamaالبهاما )
 .409، 311، 261، 230البهجة 

 .194بيت أمر هللا 
 .258بيت العدل 

 . 269، 246، 223، 219، 124المقدس بيت 
 .409بع سّ البئر 

 .390 ،449 ،476( Peruبيرو )
 . 336، 322، 312، 283، 282، 262، 231، 225بيروت 
 .396( Peoriaبيوريا )

 
 -ت  -

 .355تاج محل 
 .398، 236، 113، 106تاكور 

 .333( Tavistock Placeتافيستوك )ميدان( )
 .Tacubaya 476)تاكوبايا )

 .448( Tahitiيتي )تاه
،  352، 240، 189، 161، 160، 113، 112، 104، 95، 80، 79، 78، 76، 42، 39، 38، 33، 23تبريز 
398 ،480 ،481 ،487 . 

 .Travancore 461)ترافانكور )
 . 350الّتربة الحيدرّية 

 .482،  447، 428، 427، 399، 390، 371، 356، 355، 354، 349، 314، 232، 231تركستان 
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، 210، 205، 193، 191، 161، 151، 140، 138، 135، 134، 132، 118، 84، 57، 16، 15، 13كيا تر 
214 ،221 ،229 ،242 ،246 ،262 ،268 ،274 ،307 ،330 ،355 ،373 ،390 ،406 ،407 ،447 ،461 . 

 .Trocadero 345)الّتروكاديرو )حدائق( )
 . 449( Trinidadترينيداد )
 .Tasmania 84 ،448)تسمانيا )

 .Czechoslovakia456 ،461) تشيكوسلوفاكيا )
 .351تفت 

 476( Temucoتموكو )
 .396( Teaneckتنيك )

 .476( Tegucigalpaتيجوسيجالبا )
 .396( Tuettaتويتا )

 .417( Turinتورين )
 .447، 390، 357تونس 

 .459( Tehna Yuvaتهنايوفا )قصر( )
 .Times 368)الّتايمز )

 . 368( Indian Times)الّتايمز الهندّية 
 .342 (Thames)الّتيمز )نهر( 

 
 -ث  -

 . 328 ،345( Thonon-Les-Bainsثونون لي بان )
 

 -ج  -
 .59جابلسا 
 .59جابلقا 
 . 448جاوه 
ة   . 29، 28جدَّ

 .Jersey City 328 ،396)جرسي سيتي )



 531 

 جزر الباسفيك: راجع الباسفيك
 جزيرة الخضراء: راجع مازندران  ال

 طان: راجع قبرصجزيرة الّشي
 .447، 22جزيرة العرب: 

 .370، 315جزر المحيط الهادي 
 .475جزر الهند الغربّية 

 . 321چشمه علي 
 . 238، 222جلفا 

 . Glenwood Springs 328 ،345)جلنوود )ينابيع( )
 .448( Jamaicaجمايكا )
 .345 ،403 ،424 ،425 ،449 ،457 ،458 ،460( Genevaجنيف )

 . Guatemala 390 ،456 ،476)جواتيماال )
 .34جورجيا 

 .352جهرم 
 .480،  398، 161، 104، 95، 75، 73، 72، 58، 54، 53، 49، 46، 43، 41، 38، 33چهريق 

 .Guayaquil 476)جواياكيل )
 .205جياور كوي 

 .Chichen Itza 449)تشيتشن إيتزا )
 .397 ،401( Geyservilleجيسرفيل )

 . 235، 143، 114جيالن 
 

 -ح  -
 . 456، 448، 390بشة الح

 .118، 93، 51، 28، 27الحجاز 
 . 121حراء )غار( 

 .262حلب 



 532 

 . 196حلة 
، 369، 367، 362، 361، 360، 358، 329، 322، 318، 313، 312، 310، 231، 223، 217، 216حيفا 
370 ،409 ،470 . 

 
 -خ  -

 . 158، 151، 150خالدّية 
 .226خان الّشاوردي 

 . 193خان العرب 
 .225يد خان العوام

 .428، 254،  238، 142، 94، 37خراسان 
 .187خربوط 
 .212خرطوم 

 . 188خرقة شريف )مسجد( 
 . 223الخليل )مدينة( 
 . 448الخليج الفارسي 

 . 66خواجة )قلعة( 
 . 224خّوام )منزل( 

 .36خورشيد )عمارة( 
 .42)مدينة(  ي خو 
 

 -د  -
 دار الّسالم: راجع بغداد. 

 .236داركال 
 .401( Davisonدايفيسون )

 .Denmark268 ،448 ،456)  دنمارك )
 . Dublin 328 ،344)دبلين )

 .396( Detroitديترويت )
 . 170دجلة )نهر( 
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 . 401، 396دلهي 
 . 322، 312، 310، 262، 222، 221دمشق 
 .328( Denverدنفر )

 . 352دوغ آباد 
 . 352، 351دولت آباد 

 .345( Hotel du Parcدوبارك )فندق( )
 .Dunapalota 338))فندق( )دونابالوتا 

 .351ده باال 
 .356 ،396( Daidanow Kalazooديدانو كاالزو )

 .193، 187ديار بكر 
 

 -ر  -
 .Rajputana 334)راجبوتانا )

 .396( Racineراسين )
 .458( Reginaرجينا )

 .397( Richmond Highlandsرتشموند هايالندز )
 . 397( Redwoodِرْدوود )
 .476( Recifeرسيف )

 .143، 93رشت 
 الّرضوان )حديقة( راجع الحديقة الّنجيبية

 . 329، 328الّرملة 
 .396، 306رانجون 
 . 449( Roturuaروتروا ) 

 .448( Rhodesiaروديسيا )
، 315، 307، 299، 270، 267، 266، 265، 262، 241، 134، 132، 98، 97، 80، 79، 15، 13روسيا 
316 ،373 ،382 ،389 ،390 ،406 ،447، 450 ،470 ،488. 
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 .305 ،328( Rochesterروشستر )
 . 418، 270، 267، 266روما 

 .406، 405، 268رومانيا 
 روميلي: راجع أدرنة. 

 .Riverside Drive 345)ريفرسايد درايف )
 . 266، 254، 246رين )نهر( 

 
 -ز  -

 .97زركنده 
 .481، 398، 237، 212، 118، 111، 107، 89، 87، 76، 74، 71، 68، 61، 58، 45، 39زنجان 

 .328الّزيتون 
 . 453، 449، 448، 402، 396، 394، 390زيلندة الجديدة 

 
 -س  -

 .Sarojini Naidu 461)ساروجيني نايدو )
 . 351، 64ساري 

 .305 ،328 ،397( St. Paulسانت بول )
 .476( Santiagoسانتياجو )

 .396 ،476( San Joséسان خوزيه ) 
 . 390 ،476( San Salvadorسان سالفادور ) 

 . San Francisco 305 ،328 ،340 ،344  ،396 ،404 ،455)سان فرانسيسكو )
 .449( Spitzbergenسبتسبرجن )
 .Springfield 397)سبرنجفيلد )

 .266( Serajevoسراييفو )
 .396( Seramporeسرامبور )

 .345( Bridge Serpentineسربنتين )جسر( )
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 . 321سرچشمه )حي( 
 .149سرگلو )جبل( 

 .Sacramento 328)سكرامنتو )
 .Scotland 334)سكوتلندا )

 . 240الّسلسبيل )حي( 
 . 352سلطان آباد 

 .201، 194الّسلطان سليم )مسجد( 
 . 188)مسجد(  محّمدالّسلطان 

 .El-Salvador 456 ،476)الّسلفادور )
 .193سلورى 

،  346، 224، 197، 196، 189، 182، 167، 163، 159، 156، 155، 152، 151، 150، 141الّسليمانّية 
410. 

 . 109( Smithfieldسميثفيلد )
 .232سمرقند 

 .328 ،396( Cincinnatiسنسناتي )
 .352سنگسر 
 .Sweden 448 ،456 ،461)الّسويد )
 . 448، 396، 394الّسودان 

 . 399، 390، 370، 313، 312، 307، 262،  228، 210، 136، 13سوريا 
 .448( Solanoسوالنو )

 . 328( Salt Lake Cityليك سيتي ) سولت
 .447، 341سويسرا 
 .Seattle 305 ،396)سياتل )

،  209، 189، 182، 177، 157، 156، 141، 137، 133، 132، 131، 120، 105، 98، 61، 13سياه چال 
220 ،263 ،277 ،281 ،345 ،481 ،487 . 
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 . 46سياه دهان )قرية( 
 .428سيبيريا 

 .City Temple 332)سيتي تمبل )
 .396 ،401 ،477( Sydneyسيدني )
 .352سيرجان 

 .449( Seychellesسيشل )جزر( ) 
 .Ceylon 449)سيالن )

 .121سيناء 
 .459 ،468( Sinaiaسينيا )

 .187سيواس 
 

 -ش  -
 .325( Sharonشارون )سهل( ) 
 .321، 265، 111شاه عبد العظيم 

 .328  ،337( Stuttgartشتوتغارت )
 . 467، 465الّشرق األدنى 

 .236شميران 
 .352شهميرزاد 

،  94، 93، 81، 78، 71، 67، 66، 58، 51، 45، 44، 39، 38، 32، 30، 29، 28، 27، 23، 22شيراز 
107 ،111 ،120 ،131 ،160 ،189 ،201 ،210 ،232 ،237 ،277 ،295 ،299 ،314 ،353 ،372 ،381  ،
382 ،398 ،428 ،479 ،480. 

 .442،  415، 414، 413، 412، 404، 396، 339، 328، 324، 323، 307، 305، 299شيكاغو 
 . 476، 449، 390شيلي 

 . 238، 228، 210، 112، 111، 110، 108، 95، 94، 74،  61، 45الّشيخ طبرسي )قلعة( 
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 - ص -
 . 188، 187صامصون 

 . 325، 249، 219صهيون 
 .465، 460، 459، 447، 373، 357، 306، 267، 84الّصين 

 
 -ط  -

 الّشيخ طبرسي )قلعة(  طبرسي: راجع
 .282ا )بحيرة( طبريّ 

 .319، 316طرابلس 
 .461، 458، 342طوكيو 
،  98، 94، 92، 90، 88، 87، 79، 75، 74، 71، 70، 61، 51، 44، 42، 40، 36، 31، 27، 13طهران 
101 ،105 ،106 ،107 ،109 ،111 ،118 ،120 ،129 ،130 ،131 ،132 ،133 ،134 ،136 ،141 ،147  ،
160 ،173 ،189 ،208 ،210 ،212 ،220 ،224 ،235 ،236 ،239 ،240 ،242 ،243 ،246 ،254 ،263  ،
273 ،277 ،281 ،306 ،320 ،321 ،326 ،345 ،349 ،353 ،381 ،398 ،405 ،407 ،408 ،454 ،477  ،
479 ،481. 

 
 -ع  -

 .351عّباس آباد 
،  206، 200، 176، 173، 171 ،167، 165، 156، 145، 144، 140، 138، 132، 61، 15، 13العراق 
207 ،208 ،210 ،214 ،231 ،262 ،289 ،299 ،315 ،356 ،361 ،390 ،392 ،394 ،399 ،402 ،407  ،
422 ،424 ،425 ،433 ،443 ،447 ،456 ،481 ،484 ،487. 

 .428، 427، 412، 401، 362، 353،  349، 343، 315، 314، 306، 240، 232، 17عشق آباد 
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 . 201، 193ت آقا )منزل( عزّ 
،  225، 224، 222، 221، 219، 216، 214، 213، 211، 189، 150، 139، 132، 131، 48، 13عّكاء 
227 ،230 ،232 ،233 ،234 ،235 ،241 ،243 ،245 ،248 ،250 ،258 ،262 ،263 ،265 ،272 ،273  ،
278 ،281 ،282 ،283 ،295 ،299 ،301 ،303 ،306 ،310 ،313 ،316 ،318 ،319 ،322 ،325 ،345  ،
353 ،358 ،359 ،361 ،362 ،370 ،372 ،375 ،381 ،386 ،408 ،409 ،411 ،414 ،421 ،422 ،436  ،
468 ،479 ،482 ،487 . 

 .401، 397، 328عّكاء الخضراء 
 . 68علي مردان خان )قلعة( 

 .252، 229، 225عودة خّمار )منزل( 
 

 -غ  -
 .216، 215، 214، 206، 205غاليبولي 

 .449ة غيانا البريطانيّ 
 .449غينيا الجديدة 

 
 -ف  -

 .375( Vatralskyفاترالسكي )
 .Vatican 267)فاتيكان )

 . 479، 440، 66، 30فارس 
 .213( Famagustaفاماغوستا )

 .333( Vannersفانرز )
 .328( Fanwoodفانوود )

 .193الفرات )نهر( 
 .351فراشاه 

 .337( Wurttembergفرتمبرج )
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 . 265فرساي )قصر( 
 . 447، 390، 357، 315، 307، 265ا فرنس

 .187فريجات 
 .390، 385، 370، 368، 367، 361، 312، 307، 230، 11فلسطين 

 .Flint 397)فلنت )
 .84 ،396( Vancouverفنكوفر )
 .448( Finlandفنلندة )
 .449( Fijiفيجي )

 .Veracruz 476)فيراكروز )
 .Fizan 316)فيزان )

 . 300 ،328 ،396( Philadelphiaفيالدلفيا )
 .390  ،448( Philippinesن )بييفيل

 . 111فين 
 .Vienna 328 ،337 ،459)فيينا )

 .Phoenicia 369 ،370)فينيقيا )
 .396( Phoenixفينكس )

 
 -ق  -

 . 436، 435، 432، 406، 396، 374، 356، 331، 328، 299، 262القاهرة 
 . 274، 216، 213قبرص 
 . 70ة قرطاجنّ 
 . 353، 142، 103، 101 ،100، 94، 46قزوين 

 قلعة الّشيخ طبرسي: راجع الّشيخ طبرسي
 . 352، 160قم 

 . 352قمصر 
 . 447، 428، 390، 374، 355، 231، 210القوقاز 



 540 

 -ك  -
 .331 ،344( Cadogan Gardensكادوجان )حدائق( ) 

 .444( Karlsruheكارلسروه )
 .North Carolina 449)كارولينا الّشمالّية )

 . 353، 237، 160، 144، 111، 71كاشان 
 .215، 205كاشانه 

 .212،  176، 173، 172، 171، 164، 155، 142، 138الكاظمين 
 .336( Camoensكاميون )شارع( )

 . 333( Caxton Hallكاكستون )قاعة( )
 .470، 401، 397، 363، 339كاليفورنيا 

 .476( Cananeaكانانيا )
 .108  ،241( Kedlestonكدلستون )

 .396كراتشي 
،  156، 154، 150، 144، 142، 141، 138، 136، 118، 111، 100، 99، 97، 95، 60، 51، 46كربالء 
160 ،168 ،171 ،172 ،173 ،176 ،269 ،273 . 

،  345، 281، 195، 189، 159، 158، 157، 156، 155، 153، 151، 149، 147، 141، 138كردستان 
481 ،487. 

 .187، 152كركوك 
 . 255، 237، 37كرمان 

 .352، 322، 143، 100كرمانشاه 
،  326، 325، 322، 320، 318، 312، 310، 307، 282، 231، 224، 223، 219، 211، 14الكرمل )جبل( 

328 ،348 ،354 ،359 ،362 ،382 ،389 ،409 ،411 ،422 ،470 ،482 ،487 . 
 .137كرند 
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 .Christobal 476)كريستوبال )
 .404، 396، 306كلكتا 

 .Cleveland 305 ،328 ،396)كليفالند )
 . 94، 36لين گ

 .230 ،299 ،328( Cambridgeكمبردج )
 .36رد گكنار 

 .459 ،464 ،469( Controceni Palaceكنتروسني )قصر( )
 . 476، 474، 465، 455، 447، 406، 405، 396، 395،  393، 390، 315، 307كندا 

 .300( Kansasكنساس )
 .300 ،328 ،396( Kenoshaكنوشا )

 .476، 390كوبا 
 .193كوچك چكمچه 

 . 390 ،396 ،476( Costa Ricaكوستاريكا )
 . 138الكوفة 

 .Columbus 396)كولومبس )
 .Colorado 398 ،401)كولورادو )
 . 340  ،341 ،390 ،461 ،476( Colombiaكولومبيا )

 . 432كوم الّصعايدة )قرية( 
 .448الكونغو البلجيكّية 

 .417( Kevorkian Galleryكيفوركيان )قاعة( )
 .476( Quitoكيتو )

 
 -ل  -

 .449( Laplandالبالند )
 .363الهاي 
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 .396، 306الهور 
 . 390، 219لبنان 

 .Lithuania 461)لتوانيا )
 . 469، 404، 396، 360، 344، 343، 342، 336،  335، 331، 328، 304لندن 

 . 328( Lincolnلنكولن )
 .81( Leningradلننغراد )
 . 97لواسان 
 .470، 396، 328، 305جلس لوس أن

 .Louhelen Ranch 401)لوهالن رانش )
 .328( Liverpoolليفرپول )

 .340 ،343( Leland Stanfordليالند ستانفورد )جامعة( )
 . 396 ،476( Limaليما )

 
 -م  -

 .11 ،449 ،476( Magellanesماجالنز )
 . 216( Madelliمادللي )
 .187ماردين 

 .329، 328مارسيليا 
 .337( Marquartوارت )فندق( )مارك

،  118، 112، 107، 106، 96، 94، 89، 87، 75، 69، 67، 66، 63، 61، 58، 56، 53، 49، 39مازندران 
119 ،123 ،142 ،143 ،235 ،239 ،398 ،481 . 

 .Massachusetts 398)ماساشوستس )
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 . 321ما شاء هللا )مسجد( 
 . 398، 328مالدن 

 .332( Mansion Houseمانشن هاوس )
 .Manchester 333)مانشستر )

 .480، 104،  94، 58، 56، 51، 48، 46، 44، 41، 38، 36، 33ماه كو 
 .307  ،315 ،339 ،398 ،401 ،413( Michiganمتشيغان )

 . 270المجر 
 .113 مّرةمح

 .448المحيط األطلسي 
 . 449، 448المحيط الهادي 

 . 141المدرسة الّصدرّية 
 . 353المدارس البهائّية 

 .328( Medfordفورد )مد
رة   . 312، 268، 136، 93، 46، 29المدينة المنوَّ
 . 193المراديَّة )حي( 

 .398( Muskegonمسكجن )
 .398،  352، 240، 238، 41مشهد 
،  315، 313، 307، 301، 299، 289، 262، 231، 214، 212، 210، 135، 57، 22، 15، 13، 11مصر 
327 ،329 ،331 ،341 ،356 ،367 ،372 ،374 ،377 ،385 ،389 ،390 ،392 ،394 ،396 ،399 ،402  ،
406 ،407 ،432 ،434 ،435 ،436 ،439 ،447 ،453 ،456 ،477 ،484 ،488 . 

 . 224مقام الّنبّي صالح 
 .266 ،270 ،307 ،390 ،396 ،449 ،456 ،476( Mexicoمكسيك )ال
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ة المكرَّمة   . 480، 312، 268، 150، 136، 121، 117، 93، 46، 28، 11مكَّ
 . 328( Milfordملفورد )

 .244ملك )منزل( 
 . 304 ،328 ،344 ،396( Montrealمنتريال )

 .396، 356،  306مندالي )مدينة في الهند( 
 . 143مندلي )مدينة في العراق( 

 .351منشاد 
 . Modling 459)مودلنج )

 .307( Mauritius)جزر( ) شوسموري
 .328( Morris Townموريس تاون )

 .427موسكو 
 .223، 212، 196، 187موصل ال

 .328( Montclairمونت كلير )
 .476( Montevideoمنتيفيديو )

 .340( Mohongموهونغ )بحيرة( )
 .239مهريز 

 .397( Miamiميامي )
 .320،  79ميالن )قرية في آذربيجان( 

 .Milwaukee 396)ميلووكي )
 . 306 ،339 ،342 ،397 ،401( Maineماين )

 . 305 ،328 ،342 ،396( Minneapolisمينيابوليس )
 

 -ن  -
 .328( Naplesنابولي )

 .352نائين 
 . 229، 223الّناصرة 
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 .239نامق 
 . 269، 176، 174، 173، 171، 138، 46الّنجف 

 .352نجف آباد 
 . 487، 481، 189، 187، 186، 182، 180الّنجيبّية )حديقة( 

 .267 ،448 ،449( Norwayالّنرويج )
 .187نصيبين 

 .229مين )حديقة( الّنع
 . 461، 447، 390، 373، 306، 270، 267، 266، 254، 246، 104، 92الّنمسة 

 .479، 154، 143، 106، 94نور 
 .Niagara 345)نياغارا )

 .94نياال 
 .132، 98، 97، 88، 87نياوران 

 . 481، 398، 351، 171، 118، 113، 107،  89، 87، 75، 67، 66، 61،  58، 49، 45، 39، 31نيريز 
 .272( Niceنيس )

 .212نيسابور 
 .Nellore 396)نلور )

 .342( New Englandنيوإنجلند )
 . 339 ،397 ،442( New Jerseyنيوجرسي )

 نيوزلندة: راجع زيلندة الجديدة.
 .New Hampshire344 ،398)  نيوهامشاير )

،  442، 417، 416، 412، 404، 397، 396، 395، 343، 341، 338، 328، 305، 300، 299نيويورك 
455. 

 
 -ه  -

 .Havana 402 ،476)هافانا )
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 .356( Hanthawaddyهانتاوادي )
 .306 ،307  ،390 ،396 ،402 ،447 ،458( Hawaiهاواي )

 .345( Hudsonهدسن )خليج( )
 .353، 352، 351، 240همدان 

 .449( Hammerfestهمرفست )
،  390، 377، 372، 356، 355، 315، 307، 306، 290، 289، 262، 242، 232، 161، 41، 15الهند 
392 ،394 ،395 ،396 ،399 ،401 ،402 ،405 ،443 ،447 ،453 ،456 ،459 . 

 .476( Hondurasهندوراس )
 .351هنزا 

 .402 ،447( Hungaryهنغاريا )
 . 357  ،396 ،405 ،458 ،462( Honoluluهونولولو )

 . 340( Howardهوارد )
 .447، 341، 267، 266هولندة 

 . 196يدر )البستان( هو 
 . 390 ،476( Haitiهايتي )

 .269هيكل سليمان 
 .396( Helenaهيلينا )

 
 -و  -

 . 471، 443، 436، 406، 396، 395، 346، 341، 340، 328، 305واشنطن 
 . 177الوشاش )مزرعة( 

 .Westminster 332 ،333)وست منستر )
 .Woking 333 ،344)وكنج )مسجد( )

،  327، 320، 310، 305، 303، 298، 296، 295، 287، 263، 162، 17، 15، 14 ،11الواليات المّتحدة 
328 ،330 ،338 ،341  ، 
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348 ،357 ،358 ،372 ،375 ،376 ،381 ،382 ،385 ،389 ،390 ،392 ،397 ،401 ،402 ،405 ،406  ،
413 ،414 ،417 ،434 ،440 ،442 ،447 ،455 ،458 ،465 ،469 ،470 ،471 ،472 ،474 ،475 ،479  ،
482 ،484. 

 .396( Winnetkaونتكا )
 . 442 ،449( Wisconsinويسكونسن )والية( )

 .396( Wilmetteويلمت )
 

 -ي  -
 .465، 459، 456، 447، 390، 357، 342، 315، 306اليابان 

 .216يافا 
 .351، 350، 349، 272، 240، 239،  235، 154، 111، 107يزد 

 . 267 ،459 ،469 ،470( Yugoslaviaيوغسالفيا )
 .449( Yucatanيوكاتان )

 . 369، 267اليونان 
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 اآلثار الكتابّية البهائّية 
 والكتب األخرى 

 
 .454، 362 بهاء هللاحضرة مجموعة أذكار وأدعية من آثار مناجاة: 

 . 210أدعّية الّصيام 
 . 108أصول كافي 

،  259، 255، 252، 250، 247، 244، 232، 211، 210، 203، 185، 169، 141، 57، 48، 34األقدس 
264 ،266 ،268 ،279 ،280 ،283 ،296 ،298 ،329 ،354 ،360 ،372 ،383 ،385 ،386 ،387 ،391  ،
406 ،432 ،434 ،438 ،439 ،441 ،442 ،446 ،452 ،453 ،471 ،472 ،485 ،489 . 

 .488، 483، 473، 458، 415، 382، 363، 359هية ألواح الخطَّة اإلل
 . 305ألواح الملوك 

 . 392، 391، 387، 383، 84 عبد البهاءح وصايا حضرة ألوا
 . 464، 252، 251، 246،  242، 169، 81، 47اإلنجيل 

 .208إنجيل يوحنا 
 .469، 454، 452، 332، 305، 252، 205، 168، 155، 150، 147، 127، 108، 44اإليقان 

 .210، 205بديع 
 .454، 453برايل )طريقة تعليم العميان( 

 . 469، 464، 460،  454ر الجديد والعص بهاء هللا
 .124( Bhagavad Gitaبهاجافاد جيتا )
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 . 47البيان العربي 
، 168، 127، 126، 122، 93، 84، 74، 73، 52، 51، 50، 48، 47، 46، 40، 39، 26البيان الفارسي 

182 ،204 ،383 ،410 . 
 . 454ترويج الّسالم العالمي 

 .75تفسير حرف الهاء 
 . 171تفسير حرف الواو 

 . 171تفسير الحروف المقّطعة 
 .100، 46، 31تفسير سورة الكوثر 

 . 46، 34تفسير سورة والعصر 
 . 472، 445، 372، 244، 189، 182، 111،  100، 93، 75، 46، 44، 32، 30، 25تفسير سورة يوسف 
 . 95تفسير ص الّصمد 

 .171تفسير هو 
 .246الّتوراة 

 . 171جواهر األسرار 
 . 46، 30الخصائل الّسبعة 

 . 113، 49الّدالئل الّسبعة 
 . 109، 92الّرسل 

 . 291، 279، 252، 122، 84، 83، 78رؤيا يوحنا الاّلهوتّي 
 . 46الّروح 

 .453، 410، 258الّسؤال والجواب 
 .205سورة األصحاب 

 .205، 199سورة األمر 
 . 205سورة الحج 
 . 205سورة الّدم 

 .213، 207، 205سورة الّرئيس 
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 . 171سورة الّصبر 
 .339، 283، 211سورة الغصن 
 . 372، 267، 226، 208، 205سورة الملوك 
 .454، 251، 130سورة الهيكل 

 .75، 51الّشؤون الخمسة )پنج شأن( 
 . 46صحيفة بين الحرمين 

 . 171حيفة الّشطّية ّص ال
 .219، 151الفتوحات المّكّية 

 .219الفرائد 
 . 46الفروع العدلّية 

،  145، 138، 125، 95، 83، 74، 73، 70، 65، 64، 56، 55، 47، 46، 43، 34، 31، 30، 24القرآن 
168 ،169 ،171 ،174 ،252 ،268 ،369 . 

 . 333القلب المتلّهف 
 . 152القصيدة الّتائّية الكبرى 

 .150عماء القصيدة رشح 
 . 126، 125القصيدة الاّلمّية 

 . 152، 147القصيدة الورقائّية 
 يوسف وم األسماء: راجع تفسير سورة قيّ 

 كافي: راجع أصول كافي 
 .287، 283، 278، 256، 211، 50كتاب عهدي )كتاب العهد( 

 . 452، 360، 315، 175، 135الكتاب المقّدس 
 .454كلمات الحكمة 

 . 454، 452، 410، 305، 170، 150الكلمات المكنونة 
 . 452، 278، 259، 212، 98لوح ابن الّذئب 

 . 205لوح أحمد 
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 .454 ،255لوح اإلشراقات 
 . 255لوح األقدس 
 . 273، 259لوح البرهان 

 .255لوح البشارات 
 .255لوح الّتجليَّات 

 .205لوح الّتقى 
 . 210لوح الحج 

 . 95لوح الحروفات 
 . 258لوح الحكمة 
 . 171لوح الحورية 

 .255لوح الّدنيا 
 . 272، 222، 214لوح الّرئيس 

 . 205لوح الّرضوان 
 . 205لوح الّروح 
 . 261لوح الّرؤيا 

 .258لوح الّزيارة )لإلمام الحسين( 
 .261وحضرة الباب(  بهاء هللالوح الّزيارة )لحضرة 

 .221، 205، 175، 174لوح الّسلطان 
 . 220، 205اح لوح الّسيّ 

 .255لوح الّطرازات 
 لوح الغصن: راجع سورة الغصن  

 . 272، 264، 247لوح فؤاد 
 . 408، 259، 231لوح الكرمل 

 .150، 147، 145 ،73الّطعام كّل  لوح
 . 255لوح الكلمات الفردوسيَّة 

 .171لوح مدينة الّتوحيد 
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 .153، 147لوح مريم 
 .256لوح مقصود 

 .188، 179، 177، 171لوح ماّلح القدس 
 .205لوح نابليون 
 . 205لوح الّنقطة 
 .188لوح الهودج 
 .219، 123مزامير داود 

 . 469 بهاء هللامن آثار حضرة  منتخبات
 راجع القرآن الكريم. المصحف: 

 .171مصيبات الحروفات العاليات 
 . 51مقالة سائح 
 .454، 452،  360، 315، 136المفاوضات 

 . 46الّنبوَّة الخاّصة 
 . 151الوديان األربعة 
 .454، 305، 171، 150الوديان الّسبعة 

 . 454هدف الّنظام العالمي 
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 المحتوى 
 

 5 تعريف
 9 تمهيد

 ة البابالفترة األولى: والية حضر 
1844 – 1853 

 37- 21 الفصل األّول: ميالد الّظهور البابيّ 
 إعالن رسالة حضرة الباب  
 انضمام حروف الحيّ  
 حج حضرة الباب لمّكة  
 القبض على حضرة الباب ورحيله إلى إصفهان  
 إقامة حضرة الباب في إصفهان  

 

 57 - 38 الفصل الّثاني: اعتقال حضرة الباب في آذربيجان
 لة اعتقاله دال 
 حبسه في ماه كو وچهريق 
 اختباره في تبريز  
 كتاباته 
 عهده وميثاقه 
 مؤتمر بدشت 

 

 72-58 الفصل الّثالث: الفتن في مازندران ونيريز وزنجان
 لمحات كاشفة في فتنة مازندران   
 المالمح البارزة في فتنة نيريز 
 القصص المتصلة بفتنة زنجان  
 الّشهداء الّسبعة  
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 85 - 73 الفصل الّرابع: استشهاد حضرة الباب
 األحداث الّسابقة على استشهاده   
 المالبسات استشهاده 
 المدائح اّلتي قيلت فيه 
 د المسيحّتشابه بين رسالته ورسالة الّسيّ ال 
 داللة رسالته  

 

 114-86 الفصل الخامس: محاولة اغتيال الّشاه وما ترتب عليها
 صر الّدين شاه المالبسات مهاجمة نا 
 في طهران  ّيينمذبحة الباب 
 أثناء والية حضرة الباب  بهاء هللادور أّداه حضرة  
 القبض عليه وسجنه في سياه چال 
 القبض على الّطاهرة واستشهادها  
 إعدام البارزين من تالميذ حضرة الباب 
  ّيينالمدائح اّلتي قيلت في بطولة الباب 
 الميذهمصير مضطهدي حضرة الباب وت 

 

 بهاء للاالفترة الّثانية: والية حضرة 
1853-1892 

 131-117 الفصل الّسادس: ميالد الّظهور البهائيّ 
   بهاء هللاداللة ظهور حضرة  
 المالبسات ميالد ظهوره 

 

 155-132 إلى العراق  بهاء للاالفصل الّسابع: نفي حضرة 
 إطالق سراحه من سياه چال ورحيله إلى بغداد  
 اللة نفيه  د 
 إقامته في بغداد قبل اعتكافه في كردستان 
 انسحابه إلى كردستان عامين 

 

 181-156 إلى العراق )تتمة(  بهاء للاالفصل الّثامن: نفي حضرة 
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 االرتفاع بهيبة الجامعة البابّية  
 إصالح خلقيتها 
 بهاء هللاتزايد االعتراف بالمكانة اّلتي يحتلها حضرة  
 ات البابّية توسع الكتاب 
 من بغداد  بهاء هللابلبلة أعداء الّدين ورحيل حضرة  

 

 194-182 ورحلته إلى اآلستانة بهاء للاالفصل الّتاسع: إعالن دعوة حضرة 
 داللة إعالنه   
 مغادرته حديقة الّرضوان  
 أحداث تتصل برحلته وإقامته في اآلستانة 

 

 217-195 في أدرنة  بهاء للالة حضرة الفصل العاشر: عصيان ميرزا يحيى وإعالن رسا
 بهاء هللاتنّكر ميرزا يحيى لرسالة حضرة  
 بهاء هللاإشهار رسالة حضرة  
 نفيه إلى عّكاء  

 

 233-218 اءفي عكّ  بهاء للاالفصل الحادي عشر:  سجن حضرة 
 داللة نفيه إلى األرض األقدس  
 المشّقات اّلتي حدثت خالل الّسنوات األولى من حبسه  
ا   تخفيف حّدة القيود المفروضة عليه تدريج 

 

 259-234 في عّكاء )تتّمة(  بهاء للاالفصل الثاني عشر:  سجن 
 تجّدد االضطهادات في إيران 
 نتيجة إعالن دعوته في أدرنة  
 تنزيل شرائع الّدورة البهائّية وأحكامها 
 ور البهائيّ هإصدار المبادئ األساسّية للظّ  

 

 274-260 بهاء للاعشر:  صعود حضرة الفصل الّثالث 
 المالبسات صعوده 
 مصير أعداء الّدين أثناء واليته 
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 عبد البهاءالفترة الّثالثة: والية حضرة 
1892-1921 

 284-277 بهاء للاالفصل الّرابع عشر: ميثاق حضرة 
 داللته  
 المالمح البارزة لكتاب العهد 
 أثناء والية والده  هاءعبد البالّدور اّلذي أداه حضرة  

 

 293-285 علي  محّمدالفصل الخامس عشر: عصيان ميرزا 
 عبد البهاءالّتهم اّلتي وجهها ناقضو العهد والميثاق لحضرة  
 علي وخلطائه  محّمدسلوك ميرزا  
 إلى ناقضي الميثاق بهاء هللاإشارات حضرة  

 

 308-294 الفصل الّسادس عشر: نهضة الّدين وتأسيسه في الغرب
 اإلشارات اّلتي وردت في الكتابات البهائّية المقدسة إلى الغرب وأهميتها المقبلة 
 إلى عّكاء  لاألو  ّيينوصول الّزائرين الغرب 
 بواكير تقّدم الّدين في أمريكا الّشماليَّة 

 

 319-309 عبد البهاءالفصل الّسابع عشر: استئناف حبس حضرة 
 مكائد ناقضي الميثاق 
 لّسلطان عبد الحميد لجنة الّتحقيقتشكيل ا 
 أثاء حبسه عبد البهاءمناشط حضرة  
 تحريات الّلجنة وعودتها  
 عبد البهاءقيام ثورة تركيا الفتاة وتحرير حضرة  

 

 325-320 الفصل الّثامن عشر: دفن رفات حضرة الباب على جبل الكرمل
 إخفاء الّرفات ونقلها نهائي ا إلى األرض المقدسة   
 عبد البهاءالّرفات بيد حضرة دفن  

 

 347-326 في أوروّبا وأمريكا عبد البهاءالفصل الّتاسع عشر: رحالت حضرة 
  زيارته لمصر 
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 رحالته إلى أوروّبا  
 إقامته في الواليات المّتحدة األمريكيَّة 
 لمحات كاشفة في هذه الّرحالت  

 

 363-348 الغربالفصل العشرون: نمّو الّدين وانتشاره في الّشرق و 
 تجدد االضطهادات في إيران 
ل مشرق أذكار في عشق آباد   تشييد أوَّ
 تثبيت دعائم الّدين في الّشرق وأوروّبا وأمريكا الّشماليَّة 
 وأثرها على "مركز الّدين"  1918-1914حرب  
 المناشط البهائّية وفتح قاّرة أستراليشيا اّتساع 

 

 377-364 عبد البهاءضرة الفصل الحادي والعشرون: صعود ح
 الحوادث اّلتي سبقت صعوده 
 موكب جنازته 
 داللة واليته 
 مصير األعداء أثناء واليته 

 

 الفترة الّرابعة: ابتداء عصر الّتكوين للّدين البهائيّ 
1921-1944 

 418-381 الفصل الّثاني والعشرون: نشأة الّنظام اإلدارّي وإقامته
 أصول الّنظام اإلدارّي   
 سمات عصر الّتكوين 
 طبيعة الّنظام اإلدارّي والحمالت اّلتي شّنت على الّنظام اإلداريّ  
 أّولّيات الّنظام اإلداريّ  عبد البهاءالمالمح وصّية حضرة  
 المحافل المحلّية  
 المحافل المركزّية 
 الّلجان المركزّية 
 الّدساتير البهائّية  
 تسجيل المحافل البهائّية 

 



 558 

 

 ف البهائّية األوقا 
 حظائر القدس 
 ةالمدارس الّصيفيّ  
 مناشط الّشباب وفعالّيات أخرى  
 االّتصاالت مع المنظمات اإلنسانّية والّسلطات الحكومّية 
 سة تثبيت أركان المؤّسسات البهائّية في األرض المقدّ  
 تشييد مشرق األذكار في ويلمت بوالية إلينوي  

 

 430-419 اء على المؤّسسات البهائّيةالفصل الّثالث والعشرون: االعتد
 بهاء هللااستيالء الّناقضين على مفاتيح مقام حضرة  
 في بغداد بهاء هللااستيالء الّشيعة على بيت حضرة  
 اضطهاد الّدين والّتضييق على مؤّسساته في روسيا  
 إجراءات قمع المؤّسسات البهائّية في ألمانيا 
 البهائّية في إيران  القيود المفروضة على المؤّسسات 

 

 444-431 الفصل الّرابع والعشرون: تحرير الّدين واالعتراف به وبمؤّسساته 
 ا عن اإلسالم في مصر انفصال الّدين رسمي   
 االعتراف باستقالل الّدين في مركزه العالمي 
 تأكيد أتباع الّدين في إيران الستقالله  
 هائّية في الواليات المّتحدة األمريكيَّةاالعتراف الّرسمي بالمنظمات اإلدارّية الب 

 

 478-445 الفصل الخامس والعشرون: الّتوسع العالمي لفعالّيات الّتبليغ
 امتداد حدود الّدين   
 ع الكتب البهائّيةتوسّ  
 مناشط مارثا روت الّتبليغيَّة العالميَّة 
 إيمان الملكة ماري ملكة رومانيا 
 كي لخطَّة الّسنوات الّسبعتنفيذ المجتمع البهائّي األمري 

 

 478 نظرة عاّمة
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