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 "لوح أحمد" بالعربية
 
 

ل في اهلل شهرة، وقد ُترجم إلى عدة لغات أخرى. كان قد نز  إن "لوح أحمد" من أكثر ألواح حضرة بهاء
م(. من خالل نظرة عابرة في اللوح األصل، 2281ه )2121حق أحمد أحد مواطني يزد حوالي عام 

 (1)ى.يتضح بأن حضرة بهاءاهلل أنزله قبل أن يسّممه ميرزا يحي
لالهتمام. هناك سرد لحياته مدّون في سجل تاريخ األمر وضعه  اأّما قصة حياة أحمد فمثيرة جد  

 ه2211لهذا التاريخ عن أحمد أنه قد عاش لمائة عام وتوفي سنة  ااستناد  بهائيو جامعة عشق آباد. 
عن حياة أحمد في "تاريخ األمر في  اموجز   ا(. وكتب الحاج محمد طاهر المالميري أيض  م2011-2012)

لما جاء فيه فإن أحمد مات عن عمر يناهز مائة وثالثة عشر  امقاطعة يزد"، الذي لم ُينشر بعد. وطبق  
 !اعام  

مل أن أحد أسباب هذا االختالف )بالعمر( يرجع إلى أن الناس في المحيط اإلسالمي لم يسّجلوا ُيحت
تاريخ مولدهم. فلم يكن هناك سجل عام للمواليد، لكن بعض الوالدين دأبوا على تسجيل تاريخ ميالد 

أو يحتفل بعيد  أطفالهم بصفة شخصية، بينما الفرد لم يعر أهمية للتاريخ بصفة عامة. فلم يشغل اهتمامه
عن تعاليم اإلسالم التي توصي اإلنسان بنكران الذات وعدم تمجيدها أو  اميالده. كان ذلك الموقف ناتج  

ُولد أحمد لعائلة ثرية التفاخر بالنفس. إن كان هناك من يستحق االحتفال بمولده فهو رسول اهلل وحده.
سن المراهقة كان يشعر بانجذاب شديد نحو التنسك.  متنفذة في يزد. ومنذ أيامه األولى عندما كان ال يزال

ربه. كان منتهى رجائه في الحياة  اومناجي   ال  ما يعتزل بنفسه في الغرفة متأم افي ذلك العمر كان غالب  
لوجه. فكان يستمع ألي شخص قد يدّله على  امالقاة القائم الموعود )موعود اإلسالم المنتظر( وجه  

 عند أقدام الزّهاد والدراويش الذين اّدعوا أن النور اإللهي موجود في باطنهم. ما جلس االطريق، وكثير  
هه لكن والده وأسرته، الذين كانوا من المسلمين األصوليين، باتوا مهمومين مضطربين من أسلوب توجّ 

صولي نحو التنسك والزهد. ورغم المحاوالت والضغوط من جانبهم لحمله على تغيير أفكاره، فإن التقليد األ
منه بأن بيئته لن توفر له طموحاته الروحية،  الم يفلح في تقييد روح أحمد المتحررة التي ال تُقهر. ويقين  

أن يترك  ال  أو مقبو  اطبيعي   اقرر اتخاذ خطوة غير مألوفة، أال وهي هجر موطنه. في تلك األيام لم يكن أمر  
عن جوهر  ابقوة ال تُقاوم بحث   اأحمد كان مدفوع  شخص موطنه في المدينة، ال سيما دون إذن والديه. لكن 

 بالورود في محضر القائم. ال  الحقيقة وأم

                                                           

 ألديب طاهر زاده 1ج من كتاب ظهور بهاء اهلل انظر الفصل السابع (1)



3 

 

حتى  ا، وقد تظاهر بالذهاب للحمام العام، فحمل حزمة من المالبس واختفى. اتجه جنوب  اأصبح يوم  
ه 2121وصل الهند حيث كان يأمل بالعثور على ما يدّله لمحبوب روحه. كان ذلك حوالي عام 

 قبل إعالن دعوة حضرة الباب. ام(، أي قرابة عشرين عام  2218)
للحاج محمد طاهر المالميري، كان أحمد فوق سن العشرين عندما غادر يزد. كتب في  ااستناد  
 مذكراته:

 

كنت معه )أحمد( لمدة تقرب من أربعة أعوام خالل آخر فترة من عمره عندما عاش في ُمنج َبوانات 
ن في العشرين من عمره خالل عهد فتح علي شاه عندما كان األمير خانَلر )من إقليم فارس(. كا

. كان يجب أن امتعبد   ال  ليزد. في ذاك الوقت كان يعيش حياة نسك، يقضي وقته متأم اميرزا حاكم  
عندما كان في  ، وعند مغادرته يزد إلى الهند كان يرتدي زي الدراويش. وفي طريقهايعيش درويش  

عّرف على خّباز، وبقي هناك بعض الوقت. كان يقص بعض القصص عن ذاك ميناء بوشهر ت
الخّباز ويقول بأنه كان ذا مقام كبير في عوالم الروح وبأنه يحس بالوجود اإللهي كما أن لديه تجارب 

 بالصالة والتأمل. ال  روحية. إاّل أن أحمد رحل عن بوشهر إلى بومبى حيث واصل حياة الزهد مشتغ
 (الحاج محمد طاهر المالميري، "تاريخ األمر في مقاطعة يزد" )لم ينشر(. )

 

أحمد بأنه التقى خالل تلك األسفار بكثير من المتعبدين والمتصوفين وغيرهم من قادة الفكر. وقد روى 
لكنه صار في حالة قنوط وخيبة أمل. إذ رغم ما فرضه على نفسه من رياضة النفس الصارمة، وتمارين 

على مبتغاه  عدة في الصالة كالسجود وترديد آية قرآنية معينة اثني عشر ألف مرة، فإنه فشل في العثور
 في الهند.

له حيث تزوج واشتغل  ا. اتخذ من كاشان مستقر  اقانط   افلم يكن أمامه سوى العودة إلى إيران خائب  
 . فيما يلي مقتطف من روايته الشفوية لبعض المؤمنين:ايدوي   احائك  

 

 مضى بعض الوقت، ثم بدأت تصل أنباء ظهور حضرة الباب لعدة مناطق بما فيها كاشان. خلق
داخل نفسي لتحري هذه الدعوة. فقمت بكل الوسائل لجمع المعلومات، حتى التقيت  اقوي   اذلك دافع  

إن كنت تبحث عن الحقيقة ’في خان المسافرين. عندما استقصيت منه قال:  (2)رذات يوم بمساف
في  الذي باستطاعته مساعدتك يالتصال بالماّل عبد الخالق اليزدحيث يمكنك ا (3)داذهب إلى مشه

 ‘بحثك.
كل  ا. وسرت ماشي  الم أكد أسمع ذلك حتى انطلقت في رحلتي في صباح اليوم التالي مبكر  

الطريق إلى طهران، ومنها إلى مشهد. لكنني عند الوصول مرضت واضطررت للراحة واستعادة قواي 
                                                           

 .اال بد أن ذلك المسافر كان نفسه بابي   (2)

 .ميال   111تبعد مشهد عن كاشان حوالي  (3)
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الخادم  تلمدة شهرين في تلك المدينة. عندما استرجعت عافيتي قصدت دار الماّل عبد الخالق وأخبر 
وطردني خارج المنزل.  ابرغبتي بمالقاة سيده. فقابلته وأخبرته بمبتغاي. عندما سمع ذلك ثار غاضب  

في  اجاد   الكنني عدت إليه في اليوم التالي، وببكاء حار توسلت إليه أن يدّلني. فلما وجدني صادق  
لى من يخبرني بكامل ابتغاء الحقيقة، طلب مني مالقاته في مسجد گوهر شاد حيث سيعّرفني ع

 (4)ة.الحقيق
ذهبت إلى المسجد مساء ، لكن بعد انتهاء الصالة واالستماع للخطبة لم أتمكن من الوصول إليه 
في غمرة الزحام. في صباح اليوم التالي قصدت منزله وشرحت ما حدث. فطلب مني الذهاب إلى 

ويقودني إلى المكان المحدد. وبإرشاد ليلتقي بي  امسجد "پير زن" عند المساء ووعد بأنه سيرسل أحد  
ذلك الشخص الذي التقى بي في المسجد، وبعد أن سرنا مسافة مررنا خالل رواق بفناء أحد المنازل 

يحتل مقعد الشرف فيها. وعند باب  اوقور   ال  ثم صعدنا إلى غرفة في الطابق العلوي. هناك وجدت رج
بأن ذلك هو الشخص الذي كان يريدني أن  ال  سّر إلّي قائ، أاالغرفة، حيث كان الماّل عبد الخالق واقف  

 (5).يأقابله. كان ذلك الشخص هو الماّل صادق الخراسان
من اإلقرار واالعتراف بأحقية رسالة حضرة الباب.  ابعد حضوري بضعة اجتماعات لم أجد ُبد  

عملي. باإلضافة إلى  بعدئذ أشار علّي الماّل صادق بالعودة إلى زوجتي وأسرتي في كاشان ومواصلة
صاغية. وعليه، عدت إلى كاشان حيث اكتشفت بعد  اذلك نصحني أاّل أبّلغ األمر إاّل إذا وجدت أذن  

من المؤمنين. كنا نحن االثنين البابيين  افترة قصيرة أن الحاج ميرزا جاني الكاشاني كان أيض  
 الوحيدين في المدينة.

طهران، كان الحاج ميرزا جاني قد دفع مبلغ مائتي  عندما اقتيد حضرة الباب من إصفهان إلى
للمأمورين المرافقين له من أجل السماح لحضرة الباب بالنزول والمبيت في منزله حيث  (6)نتوما

لنيل شرف الحضور بمحضر موالنا  اوكان الحاج ميرزا جاني قد دعاني أيض   (7).ناستضافه ليلتي
 (856من تقرير للجامعة البهائية في عشق آباد، كتاب "محاضرات"، الصفحة  )المحبوب.

 

                                                           

 .في تلك األيام التزم المؤمنون الحذر الشديد في إفشاء إيمانهم بال تمييز، ولم يبّلغوا إاّل الطالبين المخلصين (4)

و"تذذذذذذذذكرة الوفذذذذذذذاء"  أحد أتباع حضرة الباب وحضرة بهاءاهلل البارزين. لمزيد من المعلومات عنه راجع "تاريخ النبيل"  (5)
 لد األول.و"ظهور حضرة بهاءاهلل"، المج

 في تلك األيام. اكبير   اكان ذلك ُيعتبر مبلغ   (6)

أقام حضرة الباب في الحقيقة ثالث ليال في كاشذان. ويعذزي بعذض المذؤرخين أحذد أسذباب تقذديم ذلذك المبلذغ للمسذؤولين  (7)
 ه.حضرت على تسوية حساباته مع اإلى كون حضرة الباب والحاج ميرزا جاني من التجار، وأن األخير كان حريص  



5 

 

ع حضرة الباب ويتحدث عن جالله ووقاره وجماله بينما كان حضرته بعد ذلك يصف أحمد لقاءه م
يتحاور مع بعض الفقهاء من كاشان. لكن سرعان ما ازداد عدد المؤمنين في كاشان بعد ذلك وبدأت 

 االضطهادات. يمضي أحمد في روايته فيقول:
 

لكاتهم وحتى في أحد األيام تعّرض المؤمنون لهجوم من قبل بعض الغوغاء حيث ُنهبت كل ممت
. كان اوبقيت فيه أربعين يوم   (8)األبواب والنوافذ ُحّطمت جميعها. فأخفيت نفسي داخل برج التهوية

 بالغذاء والماء. ااألحباء يزّودوني سر  
هت إلى بغداد. كان قد مضى نحو خمسة أعوام على عند اشتداد قسوة الحياة في كاشان، توجّ 

ة. في الطريق تقابلت مع مسافر غريب. كان كالنا قد أعرب عن إقامة حضرة بهاءاهلل في تلك المدين
الرحلة قمنا بتأدية الشعائر الدينية اإلسالمية المألوفة من صالة  وأثناء (9).ءه إلى كربالنيته بالتوجّ 

وغيرها. وعند وصولنا بغداد سرت باتجاه بيت حضرة بهاءاهلل. سرعان ما لفت انتباهي أن صاحبي 
 (10).ه! وهكذا كتم كالنا عقيدتاتجاه ذاته، بل اكتشفت أنه بابي أيض  كان يسير في اال

يا للرجل! : ’ال  وبعد أن ُأدخلت بيت حضرة بهاءاهلل، وحظيت بمحضره. التفت إلّي وتفضل قائ
. وفي تلك ابقيت في بغداد ست سنوات اشتغلت خاللها حائك  ‘ ثم يختبئ في برج التهوية! ايصبح بابي  

حي بجزيل عطاء محضره األبهى. كما نلت شرف اإلقامة في الصحن الخارجي الفترة استفاضت رو 
 لبيته المبارك.

لم : ’ال  وقد تفضل حضرة بهاءاهلل قائ (11)يفي أحد األيام ورد خبر موت السيد إسماعيل الزوار 
 ‘نفسه.بمن بهائنا عن خلف ألف ألف حجاب من النور، فلم يتحمله ففدى  ايقتله أحد، بل أريناه قبس  

ولقد قطع حنجرته بموسى  اعندئذ قصد بعضنا ضفة النهر حيث وجدنا جثمان السيد إسماعيل ممدد  
 كانت ال تزال بيده. فنقلنا جثمانه وأودعناه الثرى.

بدفء أنوار شمس محضر حضرة بهاءاهلل حتى ورود فرمان السلطان  اإاّل أني بقيت مستمتع  
المبارك إلى حديقة نجيب باشا في اليوم الحادي  باستدعاء حضرته إلى اآلستانة. توّجه الجمال

                                                           

معظم البيوت القديمة في إيران كان يعلو سقفها قناة من اآلجر على شكل برج يساعد في حر الصيف علذى خلذق تيذار  (8)
ولو قد تحّير وعجب منها خالل مروره پماركو . هذه األبراج التي كان الرحالة اهوائي إلى داخل الدار يلّطف الجو نسبي  

 بتلك المنطقة من العالم.
مقدسة يزورها أتباع المذهب الشيعي. وحيث إن بغداد في تلك األيام كانذت موضذع اهتمذام البذابيين، فكذان النذاس مدينة  (9)

ذا توّجه أحدهم إلى بغداد كان ُيّتهم غالب    أنه بابي. ايشّكون في أمرهم، وا 

فذي أوقذات  ان واعتُبذر مشذروع  التستر في العقيدة هو نوع من اإلنكار باللسذان وكذان يمارسذه المسذلمون الشذيعة لعذدة قذرو  (10)
 . إاّل أن إنكار المرء لدينه مناف لتعاليم حضرة بهاءاهلل.اأيض   االخطر. ومارسه البابيون أحيان  

 .406-408، الصفحات ألديب طاهر زادهمن كتاب ظهور بهاء اهلل  انظر المجلد األول (11)
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والثالثين بعد النوروز. في ذاك اليوم فاضت مياه النهر مما اضطر السلطات لفتح بوابات األمان 
اتقاء الفيضان. في اليوم التاسع خّفت حدة المياه وغادرت العائلة المباركة البيت صوب الحديقة 

لنهر عادت المياه لالرتفاع مما استوجب إعادة فتح البوابات. لاللتحاق بحضرته. لكن حالما عبروا ا
إلى اآلستانة. وذهب في صحبته بعض المؤمنين  في اليوم الثاني عشر غادر حضرة بهاءاهلل بغداد

بينما بقي اآلخرون، بمن فيهم هذا العبد، ببغداد. عند مغادرة حضرته كنا كلنا في الحديقة. وقد وقف 
ي جهة ثم توّجه حضرته إلينا وخاطبنا بكلمات مواساة. ذكر أنه كان من األفضل الذين تقرر بقاؤهم ف

 بقاؤنا. وأنه سمح لبعض المرافقين بمصاحبته لمجرد اتقاء خبثهم وسوء تصّرفهم.
 ثم أخذ أحد األحباء ينشد بيتين من شعر "سعدي" بصوت مفعم بالعاطفة والحزن:

 الحجر ينوح لفرقة األحباب ها هو       فلنسكب الدمع كأمطار الربيع 
مذن تقريذر للجامعذة البهائيذة )‘.(12)كان مقصود الشاعر منها هذذا اليذوم احق  ’فأجاب حضرة بهاءاهلل: 

 (856في عشق آباد، كتاب "محاضرات"، الصفحة 
 

هذه الروايات القليلة التي تركها أحمد عن حضرة بهاءاهلل لألجيال القادمة، تشكل مع هذه النبذة 
يه لوصف مسهب . لم يتعرض فاالموجزة عن حياته هو، الجزء الرئيس من تاريخه الذي رواه شفاه  

النطباعاته أو األثر الذي أحدثه في نفسه لقاؤه بكل من حضرة الباب وحضرة بهاءاهلل. كما أنه لم يتحدث 
فيه عن تلكم األعوام الستة المجيدة التي عاشها في كنف حضرة بهاءاهلل. لكننا نعلم بأنه كان هناك قليل 

د في إيمانه وتبصره الروحاني. لقد انتعشت من بين أصحاب حضرة بهاءاهلل في بغداد ممن شاركوا أحم
القتباس جاذبية روحانية ونورانية من حضرته  اومستق   اروحه بقوة وحي حضرة بهاءاهلل، إذ كان مستعد  
 على شأن سيطرت على كيانه طوال عمره المديد.
 كتب عنه الحاج محمد طاهر المالميري يقول:

 

من حضرته ما  اهلل. لقد نال  بمحضر حضرة بهاء مكث أحمد في بغداد بضعة أعوام تشرف خاللها
بذلك، إذ  انور الجمال المبارك. وكان صادق  باطن  ال. قال لي مرة بأنه قد شاهدنال من البركات واألفض

"تاريخ األمر في  .)اهلل يشهد فيه بأن أحمد قد رأى جماله المستتر بهاءبخط يد حضرة  اإنه كان يملك لوح  
 (مقاطعة يزد" )لم ينشر(.

 

ستانة، بقي أحمد في بغداد وخدم أمر اهلل فيها بتفان عظيم. إاّل أنه بعد مغادرة حضرة بهاءاهلل إلى اآل
ه في سره كان يتلهف للتشرف بمحضر مواله مرة أخرى. وبعد فترة من الوقت لم يعد يحتمل الفراق فتوجّ 

                                                           

 كلمات حضرة بهاءاهلل في الرواية ليست بالضرورة نص ما تفضل به ولكنها تنقل المضمون. (12)

 ط.( )أ. 
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باسم "لوح  انحو أدرنة. عندما وصل اآلستانة أرسل إليه حضرة بهاءاهلل اللوح الذي ُيعرف اآلن عموم  
من المضي في  ال  منه. فسّلم إرادته لمشيئة حضرة بهاءاهلل، وبد الّما قرأه علم أحمد ما كان مطلوب   أحمد".

سفره نحو أدرنة ومالقاة مواله، عاد إلى إيران بهدف واحد هو تبليغ أمر حضرة بهاءاهلل ونشر رسالته بين 
 جماعة البابيين.

بهاءاهلل لتبليغ أمره، تنّقل أحمد في ربوع إيران إقتداء  بمنيب والنبيل األعظم اللذين أرسلهما حضرة 
بمجئ "من يظهره اهلل" للعديد من البابيين. بواسطة جهوده الصادقة اعترف عدد كبير بمقام  امبشر   اكثير  

حضرة بهاءاهلل وصاروا من أتباعه المخلصين. في تلك الفترة بلغت حالة البابيين من التقهقر والبؤس 
وعداء منهم. يشير أحمد في روايته الشفوية إلى حادثة من هذا  البهائيون يلقون تعّنت  بحيث كان المبّلغون ا

 القبيل في خراسان فيقول:
 

غادرُت طهران إلى خراسان وتحدثت إلى كثير من الناس بشأن مجئ "من يظهره اهلل". قصدت بلدة 
خوته عن "من يظهره  (14)دميرزا محم ان( بزي درويش، وتكّلمت مع المالّ )مقاطعة خراس (13)غفرو  وا 

وكسروا أحد أسناني. بعد أن  امبّرح   ااهلل". في أثناء الحديث تمّلكهم الغضب بحيث اعتدوا علّي ضرب  
الباب قد أشار   بأن حضرة إياهم ااكتفوا بما حصل وسكنت العواطف الثائرة، واصلت حديثي مذكر  

ا بقبول ادعاءات حضرة بهاءاهلل لو استطعت إلى أن "من يظهره اهلل" سيأتي باسم "بهاء". وعليه تعهدو 
إثبات قولي. فطلبت منهم أن يأتوني بكتابات حضرة الباب. فعملوا فتحة في الجدار وأخرجوا منها كل 

وحالما فتحت إحداها وجدت فقرة تشير إلى  (15).ءاأللواح والكتب المخبأة خوف وقوعها في يد األعدا
 ا. فأقبلوا بسرور وآمنوا بأمر حضرة بهاءاهلل، فتركتهم متوجه  أن "من يظهره اهلل" سيحمل اسم "بهاء"

، الصفحة م.0691 ،ب021 األمرية، مؤسسة المطبوعات طهران: فارسي "محاضرات" ).إلى مدن أخرى
856) 

 

مما يثير االهتمام أن نالحظ بأن هؤالء األخوين من "فروغ" أصبحوا بهائَيين بارزين، ال سيما ميرزا 
عن  اقوي   اُمدافع  لإليمان والشجاعة و  ال  ، ومثاال  بط اميرزا محمد. فقد كان مؤمن   محمود الفروغي، ابن المالّ 

 ميثاق حضرة بهاءاهلل.
 أّما عن أحمد وأواخر أيام حياته فقد كتب الحاج محمد طاهر المالميري ما يلي: 

                                                           

آبذذذذاد"، "مدينذذذذة "دوغ لأعطذذذذى حضذذذذرة بهذذذذاءاهلل أسذذذذماء  جديذذذذدة لذذذذبعض المذذذذدن والقذذذذرى بمقاطعذذذذة خراسذذذذان. "فروغ")لمعذذذذان(  (13)
وعليذه اسذتعمل المؤلفذون  "طذبس".ل "تذون"، و"جذذباء"ل"سبزوار"، "فاران")پاران( ل"نيشاپور"، "المدينة الخضراء" لالرضوان" 

 البهائيون هذه األسماء في مؤلفاتهم.

 المتحمسين. ، والذي أصبح فيما بعد من أتباع حضرة بهاءاهلل الطبرسيبابيين الناجين من ملحمة الشيخ من ال (14)
خفائها داخل الجذدران أو  الآلثار الكتابية المباركة وألنفسهم، غالب   احفظ   (15) ما لجأ المؤمنون األوائل إلى لّفها داخل أوعية وا 

 في باطن األرض.
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عاش أحمد واشتغل لفترة في كاشان. ونزل لوح أحمد في حقه )بالعربية( واعتاد أن يحمل معه النسخة 
من رجل كان يعمل  (16)هشان تزوجت ابنتاألصلية، بخط يد الجمال المبارك. بعد وفاة زوجته في كا

في نقل الماء إلى بالط ناصر الدين شاه بطهران. وبعد فترة قصيرة ذهب أحمد إلى شيراز ثم نيريز 
فترة في سروستان )إقليم فارس(. كان  احيث تزوج ثانية وعاش هناك نحو عشرين سنة. أمضى أيض  

لبلدة "ُمنج" رغبته في الذهاب إلى طهران. ذلك أن . كان سبب قدومه اصادق   اطاهر   اجد   ابسيط   ال  رج
ترجوه عمل ترتيب لوالدها المسن كي يذهب  (17)يابنته... كانت قد كتبت عدة رسائل آلقا بشير إله

طهران كونها اشتاقت لرؤيته. لكن أحمد لم يكن يميل للذهاب. كان حينذاك في السادسة  إلى
ن في تمام الصحة والقوة. كان يقضي معظم أوقاته في والتسعين عندما وصل إلى "ُمنج"، لكنه كا

. أقام في "ُمنج" أربع سنوات االلوح الخاص به والذي كان يتلوه مرار   اقراءة اآلثار المباركة، خصوص  
الذي أرسله برفقة خادمه الموثوق. بقي في  (18)نلحين سفره إلى طهران بترتيب من قبل أحد األفنا

 ("تاريخ األمر في مقاطعة يزد" )لم ينشر( )زيارة قزوين.طهران لبعض الوقت ثم ذهب ل
 

ما يلجأ المؤمنون إلى تالوته في أوقات الشدة والضيق.  ايتميز "لوح أحمد" بقوة خاصة، ولذلك غالب  
لكنه يحتوي كل حقائق أمر حضرة بهاءاهلل، ويمكن اعتباره كميثاق يفّصل  اقصير   ارغم كونه لوح  

 مستلزمات اإليمان والخدمة للفرد المؤمن.
"، ويعلن عن شجر الروح" و"المنظر األكبر" و"ورقة الفردوس"ب إلى نفسه يشير فيه حضرة بهاءاهلل

بوضوح إلى أن من فاز بمحضره فقد فاز بلقاء  امقامه العلّي للمخلصين، وينادي بمجيء يوم اهلل مشير  
 اهلل.

ال يفتتح اللوح بإعالن علو طبيعة ظهوره. أّما المصطلحات التي استعملها في اللوح في هذا المجال ف
تدع أتباع حضرة الباب في شك من أنه ينادي بال لبس أو غموض أنه "من يظهره اهلل"، موعود "البيان". 

 " )عن شؤونات الدنيا(.المنقطعين" و"المخلصينكما يبين بجالء بأن لن يقترب من فناء قدسه غير "
خالص كشرط مسبق إن مجرد حقيقة تأكيد حضرة بهاءاهلل، في هذا اللوح وعدة ألواح أخرى، على اإل

لعرفان مقامه لهو برهان بحد ذاته على أحقية رسالته. ففي محضر اهلل ال محل لوجود النفاق والمكر. 
 وكما يبدد النور الظالم، يمحو الحق بقوته الضالل.

                                                           

اسمه جمال، وهذو حفيذد أحمذد الذذي تكّفذل برعايتذه  ابعد اعتناقه الدين البابي والذي ترك بعده صبي  فقد أحمد ابنه الوحيد  (16)
 طوال عمره. اثابت   اوحمايته فيما بعد. بقي جمال بهائي  

 مؤمن ذائع الصيت في شيراز. (17)

 فنان.األميرزا محمد باقر  (18)
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حالهم. لعدة سنوات  لكن اهلل برحمة منه، يمهل ويصبر عسى أن يغتنم الخائنون الفرصة إلصالح
بنحو من النبل والفضل بحيث شعر جميعهم ءاهلل رفقة بعض الرجال الخائنين المنافقين تحّمل حضرة بها

بالراحة والطمأنينة في محضره. لقد سّجل الحاج ميرزا حيدر علي في كتاب مذكراته المحرك للمشاعر 
 )بهجة الصدور( ما تفضل به حضرة بهاءاهلل في هذا الشأن في عكاء:

 

لو كان للناس عيون يبصرون بها، فإنهم ال تشتبه عليهم آثار ’بقوله: ثم تفضل حضرة بهاءاهلل  ...
اهلل وما سواه. فعند مالحظة سوء تصرف بعض من يطوف حولنا، فإنه بإمكانهم أن يدركوا، بنحو 

ه وتصّرفه وتسخيره وستره ورحمته ومغفرته وصبره سطوتأعظم، مجد الحق وجالله وكبرياءه وقدرته و 
ع الكذب نسكت ونستر ونلوذ بالصمت. بعدئذ يظن الذين كذبوا بأّنا صّدقنا كذبهم وحلمه. فإّنا لو نسم

 (451، الصفحة لجناب حيدر علي"بهجة الصدور").‘(19)وأنهم أفلحوا في تضليل الموضوع في محضرنا
 

 في لوح إلى شخص ُيدعى محمد علي، أنزل حضرة بهاءاهلل اآلتي:
 

ي إلى جميع "أقسم بجمال المحبوب هذه رحمة أحاطت كل الممكنات وهذا يوم فيه نفذ الفضل اإلله
الكائنات. يا علي إن عين رحمتي جارية وقلب شفقتي في احتراق ألني ال أحب أن يأخذ الحزن 

 أحبائي أو يمّسهم الهّم.
 امهموم  تفّوه بحرف مغاير لرضائي رجع إلى محله  ئيمن أحبا اكلما سمع اسمي الرحمن أن أحد  

مة أحد عاد إلى مقر القدس بحزن بليغ منشغلة بهتك حر  ا. وكلما شاهد اسمي الستّار نفس  امغموم  
من أحبائي ارتفع صياحه واندهش وارتمى  اوانشغل بالعويل والنواح. وكلما شاهد اسمي الغّفار ذنب  

إن احتراق  يا نبيل قبل علي ونفسي الحقعلى األرض فحملته مالئكة األمر إلى المنظر األكبر. 
ظهر عصيان نفس لدى ساحة نواحك. فكلما  قلب البهاء أشد من احتراق قلبك ونواحه أعظم من

 .")بشرائطه ال  للوفاء وعام االقدس يود هيكل القدم من حيائه أن يستر جمال نفسه إذ ال زال كان ناظر  
 (414"منتخبات من آثار حضرة بهاءاهلل"، رقم 

 

بصفته  ال  يفّسر حضرته كيف أنه، عم (495-491مجموعة "اقتدارات"، الصفحتان )في لوح آخر
لذلك، بأن المظهر  "الستّار"، قد ستر خطايا كثير من المخادعين وعيوبهم. أولئك الذين ظنوا، نتيجة

، اتام   ااإللهي ال يعلم بسيئاتهم. لم يدرك هؤالء بأن حضرة بهاءاهلل، بعلمه اإللهي، كان يعي سيئاتهم وعي  
لكن عين اهلل الساترة لم تفضح مساوئهم. ولم يبعدهم عن محضره إاّل عندما هدفت أذّيتهم أمر اهلل نفسه، 

                                                           

رزا حيذذدر علذذي، إذ مذذا مذذن أحذذد يخطذذر ببالذذه تذذدوين أقذذوال هذذذه ليسذذت كلمذذات حضذذرة بهذذاءاهلل، إنمذذا مذذذكرات للحذذاج ميذذ (19)
غيذر الئذق بوقذار واحتذرام المناسذبة والجذو المقذدس فذي  حضرته في محضره، وعلى أية حال فذإن ذلذك كذان ُيعتبذر عمذال  

 محضره، هذا بالطبع باستثناء وقت تنزيل األلواح حينما يقوم كاتب الوحي بتدوينها.
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أهل البهاء. هكذا، على سبيل المثال، عامل حضرة عندئذ كان حضرته يتخلص منهم ويقذفهم خارج 
وآخرين غيرهما ممن عاشروه سنوات.  (20)يبهاءاهلل السيد محمد اإلصفهاني، والحاج ميرزا أحمد الكاشان

طردهم، وما كان  اكان عدم وفائهم من الوضوح بحيث كان أتباع حضرة بهاءاهلل على علم به. لكنه أخير  
 خائنة إاّل االنضمام إلى ميرزا يحيى.من تلكم النفوس المريضة ال

كان هناك من بقي في ظل أمر اهلل عدة عقود من السنين، ولو أنهم ُعرفوا منذ البداية بفسادهم 
"اسم اهلل بوفسقهم بنحو واضح. أبرزهم في صيته السيئ هو جمال البروجردي الذي لّقبه حضرة بهاءاهلل 

"اسم اهلل المهدي". فكان هذان الرجالن الطموحان المخادعان بالجمال"، والسيد مهدي الدهجي الذي لّقبه 
في مقدمة مبّلغي أمر اهلل لعدة سنوات، وذاع صيتهما في أوساط جامعة األحباء. إاّل أن نفاقهما كان 

إياهما  الدى المقربين منهما. مع ذلك ستر حضرة بهاءاهلل أخطاءهما، وأنزل لهما عدة ألواح ناصح   امكشوف  
أنه أّنبهما لبعض أعمالهما  ألمانة والنبل، وغاّضا عنهما الطرف بكل صبر وصفح وشهامة. إالّ بالتزام ا

 الضارة بأمر اهلل.
 -ألمر اهلل اأحدهما أيادي   عّين حضرة بهاءاهلل-، حدث مرة أن توّجه اثنان من المؤمنين البارزين ال  مث

سان. لكن جمال البروجردي شعر بالغيرة الشديدة خرا في طريقهما لزيارة األحباء وتبليغ أمر اهلل في إقليم
وحّذر المؤمنين منهما ونعتهما بعبارة شائنة على أنهما نذيرا شؤم. أثار هذا العمل  اوالحسد منهما. فقام سر  

بيقظة ضميره وتوبته،  ال  غضب حضرة بهاءاهلل. لذا فإن حجاب التستر، الذي حما جمال عدة سنوات أم
 العناية والستر الذي كان يحفظه من قبل قد ُمنع عنه. فأرسل حضرة بهاءاهلل لوح  قد ٌرفع اآلن. وطرف ا

أدان فيه تصرف جمال وأعماله ووبخه بشدة. لكن جمال، وهو سيد النفاق، سرعان ما أفاق من تلك  اقهري  
رين ألمر اللطمة التي أطاحت بسمعته لفترة بين المؤمنين، وعاد ليحتل مكانته كواحد من المبّلغين المشهو 

 اهلل في جامعة األحباء.
إثر صعود حضرة بهاءاهلل، نقض جمال والسيد مهدي عهد اهلل وخالفا حضرة عبدالبهاء. وقاما 
ومؤيدوهما بكل مجهود ممكن إلحداث الثلمة في الدين، لكنهم باؤوا جميعهم بفشل ذريع أمام قوة الميثاق، 

 (21).مولم يمر وقت طويل قبل هالكه
"سلطان يثني حضرة بهاءاهلل على حضرة الباب أبلغ ثناء يهز المشاعر ويقر بأنه  في "لوح أحمد"

 ا". كان لهذه الشهادة، والتي تشّكل إحدى العقائد األساسية ألتباع حضرة بهاءاهلل، مغزى  خاص  الرسل
هاءاهلل بين بالنسبة للمبّلغين البهائيين في تلك األيام. ذلك ألن مهمتهم الرئيسة كانت تبليغ دعوة حضرة ب

 أفراد الجامعة البابية.

                                                           

 انظر الفصل السادس. (20)

 على التوالي. 180، 110 تينلمزيد من تفاصيل حياتهما انظر الصفح (21)
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الستعمال سالحّي الضعيف، وهما  اإن الذين أنكروا واعترضوا على مظاهر أمر اهلل قد لجأوا دوم  
شاعة األباطيل. وقد استعمل بعض البابيين المنكرين بالتأكيد السالح الثاني فأذاعوا  االضطهاد وا 

لحضرة الباب. كان الغرض من مثل تلك األباطيل  اعتبار  االتهامات الكاذبة بأن البهائيين ال يقيمون ا
وح وغيره من ألواح الفترة الشنيعة تسميم أذهان البسطاء من الناس. لذا فإن حضرة بهاءاهلل، في هذا الل

العمل بأحكامه. إاّل قد أشاد بمقام حضرة الباب ووصف "البيان" بأنه "أم الكتاب" وأمر كل المؤمنين نفسها،
بهاءاهلل نسخ معظم تلك األحكام فيما بعد عندما شّرع أحكام دينه في "الكتاب األقدس" الذي أن حضرة 

 أصبح "أم الكتاب" لهذه الدورة.
 :افيما يلي إحدى أكثر فقرات "لوح أحمد" تنوير  

 

 "قل يا قوم إن تكفروا بهذه اآليات فبأي حجة آمنتم باهلل من قبل هاتوا بها يا مأل الكاذبين.
            .اظهير   ذي نفسي بيده لن يقدروا ولن يستطيعوا ولو يكون بعضهم لبعضال ال فو

 (مد"، تتضمنه معظم كتب األدعية البهائية"لوح أح )"
 

في هذا اإلعالن المتحدي يؤكد حضرة بهاءاهلل مرة أخرى على أن أحد أقوى براهين أحقيته ومقامه 
السماوي هو كلمته. يصرح حضرة بهاءاهلل في كتاباته بأن أول دليل على أحقية المظهر اإللهي هو نفسه 

أن دليل وجود الشمس نفسها. فيما يلي كلمات حضرة بهاءاهلل المنزلة في "لوح  ا. وكما يقال أحيان  وذاته
 :(22)أشرف"

 

"قل إن دليله نفسه ثم ظهوره ومن يعجز عن عرفانهما جعل الدليل له آياته وهذا من فضله على 
 (54منتخبات من آثار حضرة بهاءاهلل"، رقم  )العالمين."

 

ان لهم االمتياز الفائق بالتشرف بمحضره، إن المؤمنين األوائل بحضرة بهاءاهلل، ممن صفت قلوبهم وك
كانوا كمن رأى الشمس بعينيه. لقد شهدوا مجد ظهوره فال حاجة لهم إلى براهين. أّما الذين في قلوبهم 

 مرض فال ُيسمع من زوايا أوهامهم الظلماء سوى السؤال والجدال واإلعراض والشكوك.
اءاهلل فعلينا التوّجه إلى كلماته. ألن كلمة المظهر أّما في هذا اليوم فإذا أردنا معرفة مقام حضرة به

اإللهي مفعمة بقوى روحية تفوق إدراك اإلنسان. ما من شخص، مهما بلغ تحصيله، ال بل لو اجتمع 
، إن إحدى الفروقات بين االبشر كافة لما استطاعوا خلق ما ينبثق عن الكلمة اإللهية من قوة روحية. حق  

تنفذ إلى أعماق  إلنسان هي أن األولى تستمد قوتها من عوالم اهلل، وهي خالقةاإللهية وكلمة ا الكلمة
. إن كلمة اإلنسان ليس االقلوب، بينما األخرى تتعّلق بعالم الوجود. لذا فهي محدودة وقاصرة ضعيفة أساس  

 لها نفوذ في المجتمع ما لم تستمد قوتها من تعاليم اهلل.

                                                           

 انظر الفصل العاشر. (22)
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رغم ما رأى فرعون في موسى من فقر فاهلل.  أمر كلمة مظاهرإن في التاريخ برهان واف على قوة 
وضعف في الظاهر، إاّل أن كلمته كان لها من األثر ما غلب قوى القهر والطغيان، فقلب بني إسرائيل من 
العبودية إلى السيادة. كما أن السيد المسيح نفسه ُأدين لمناداته برسالة جديدة. فانتهى األمر بتكاتف 

في الحكم عليه بالصلب للقضاء على أمره. لكن كلمته، بما فيها من قوة  اة والدين مع  سلطتّي الدول
وخالقية، نفذت في عالم الغرب، وقلبت ماليين القلوب، وكسحت رايات إمبراطورية الرومان وأقامت مكانها 

الكلمة ما ُأسئ فهمه في الغرب، ب ا، الذي غالب  )صلعم(حضارة جديدة. وبنفس الكيفية أتى الرسول محمد 
اإللهية كما نزلت في القرآن الكريم، وقّومت تعاليمه وكلماته سلوك أمة متباينة األعراق عبر قرون وما 
تزال، بعد انقضاء ألف عام، ُتشاهد اليوم بين المجتمعات المسلمة آثار نفوذها وسيطرتها. كذلك الحال 

ة اإللهية لهذا العصر. فقد بلغ أثر بالنسبة لحضرة الباب وحضرة بهاءاهلل فإن كلماتهما تؤّلف الكلم
ونساء  إلى ميدان االستشهاد وقّدموا  ال  كلماتهما من القوة الهائلة بحيث سيق آالف من أتباعهما، رجا

 في سبيل نشر تعاليمهما. احياتهم قربان  
ادر إن التوراة واإلنجيل والقرآن الكريم والكتب المقدسة لحضرة الباب وحضرة بهاءاهلل كلها كانت مص

استوحى منه ماليين عديدة من البشر في إثراء حياتهم الروحية. ما من كتاب آخر، مهما سما موضوعه، 
 قد كان له نفوذ في عقول ونفوس الناس ُيقارن بما لهذه الكتب السماوية. -وهناك الماليين منها-

لم يسبق لها مثيل في إن دراسة دقيقة لدين حضرة بهاءاهلل يثبت بأن كلماته قد تميزت بفاعلية وقوة 
الحالي. مثال  تاريخ البشرية. فباإلمكان أن نشهد اآلن قوة كلمات حضرة بهاءاهلل الخالقة داخل مجتمعنا

تأسيس بيت  حضرة بهاءاهلل بضعة أسطر في "الكتاب األقدس" يفرض على أتباعه واحد على ذلك: كتب
ي(. لّما يمِض على هذه الفريضة أكثر من قرن باسم المحفل الروحان افي كل مدينة )ُيعرف حالي   (23)لعد

بقليل، والتي صدرت من سجين منفي بعكاء، حتى أحدثت من األثر في أفئدة ألوف من الرجال والنساء 
من شتى المشارب واأللوان واألصول ما جعلهم يتركون بيوتهم منتشرين في أرجاء المعمورة، مهاجرين إلى 

لف المصاعب والشدائد، مضحين بما لديهم ومنفقين أموالهم في أقاصي األرض الموحشة، يعانون مخت
سبيل تأسيس هذه المؤسسات. وهم ما يزالون على ذلك قائمون حتى يكون في كل جهة ومركز في 
األرض بيت عدل. هذه هي القوة الخالقة لكلمة اهلل التي جرت من فم حضرة بهاءاهلل وقلمه! وينطبق 

 (24).ىدر عن القلم األعلالشيء نفسه على كل حكم وأمر ص
 :ال  في خطاب لألعراب المعرضين )عن اإلسالم(، يصرح صوت اهلل في القرآن الكريم قائ

 

                                                           

 ال يخلط مع بيت العدل األعظم )أو العمومي(، الذي هو أعلى مؤسسة بهائية عالمية.  (23)

 اهلل. حضرة بهاء (24)
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ن كنتم في ريب مما نّزلنا على عبدن فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون اهلل إن  (25)ا"وا 
 (484-484، وردت في "كتاب اإليقان"، الصفحتين 46"القرآن الكريم"، سورة البقرة، اآلية  )كنتم صادقين."

 

مين من بين الكافرين بتأليف أبيات نشروها في حين نزول تلك اآلية قام بعض الرجال المتعل 
. لكن الذي فاتهم إدراكه هو أن أقوالهم لم تستطع أن )صلعم(قائلين أنها أكثر فصاحة من كلمات محمد 

تؤثر في النفوس، بينما القرآن الكريم قّلب حياة الماليين من الناس عبر العالم، كما خلق في زمانه مدنية 
 شتى. اعظمى ضمت أمم  
"، صدى  لكلمات "هاتوا بها يا مأل الكاذبينه الكلمات لحضرة بهاءاهلل في لوح أحمد: نجد في هذ
الذي نفسي بيده لن يقدروا ولن  ال فوللكافرين: " لكنها تزيد بتحٍد أعظم -آنفة الذكر-القرآن الكريم 

 ((العربي)لوح احمد )."ايستطيعوا ولو يكون بعضهم لبعض ظهير  
 

الكيفية التي أّثروا بها على المجتمع. هذه ظاهرة فريدة ال برهان آخر على أحقية المظاهر اإللهية هو 
أن  ال  في مضاهاتها. فلنعتبر في بعض من األمثلة العديدة من التاريخ نجد مث ايمكن إلنسان أن يأمل أبد  

طاغية يمكنه اللجوء إلى قوته للتسلط على ماليين البشر تحت زعامته، يلتف الناس حوله ما دام  احاكم  
السلطة. لكن حالما يختفي، ينهار كل نظامه، ويتشتت أتباعه. بنفس الكيفية قد يبرز زعيم لو  هو باق في

تيسر له من الثراء والمال واالستعداد لصرفه على الناس. فما دام ينفق عليهم من ماله نراهم يتجمهرون 
صبح وسط دائرة حوله. من ناحية ثانية قد يجد شخص ذو شعبية ومكانة اجتماعية مرموقة، نفسه وقد أ

من المعجبين المنجذبين إليه. هناك رجل صلب اإلرادة قادر على تحريك الدوافع الدنيا لإلنسان، أو إثارة 
عواطف الجماهير، قد ينجح في إشعال هياج أو ثورة يصبح هو على رأسها. صنف آخر يجدر ذكره هو 

. لكنه حالما ينحرف ويقرر ال  به أصالرئيس الديني الذي يقود بواسطة مخاطبة جمهوره بما هم مؤمنون 
 توجيههم وجهة جديدة ويصر على ذلك، فمن المؤكد عزله من منصبه.

في كافة هذه النماذج ال بد للزعيم من االعتماد على بعض الوسائط الدنيوية في سبيل تحقيق 
ة أو سياسية، طموحاته في السيطرة على الناس. هذه الواسطة قد تكون قوة أرضية، ثروة، مكانة اجتماعي

 أو زعامة دينية أو كثير غيرها. إاّل أن المظهر اإللهي يفتقر لكل هذه القوى المادية.
السيد المسيح. فحينما ظهر وأعلن أمره لليهود لم تكن لديه سلطة دنيوية أو ثروة تمكنه  ال  فلنتخذ مثا

بين جماعته. لم يدعم أمره من التأثير على أتباعه. وبسبب ظروف مولده لم تكن عنده مكانة اجتماعية 
يعظ مبادئ وقيم دين مستتب آنذاك،  اديني   اعن طريق استمالة غرائز اإلنسان الدنيا. بل وما كان زعيم  

إنما عكس ذلك كان يدعو إلى دين جديد. في أثناء السنوات الثالث لدعوته عانى االضطهاد وانتهى 
كثيرين أصبحوا أتباعه، واآلن  لى أعماق نفوساألمر بصلبه. مع ذلك اتسمت دعوته بقوة خفية نفذت إ

                                                           

 .)صلعم( حضرة محمد (25)
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روح القدس ال. يثبت هذا قوة اوحب   ال  ، هناك ماليين من البشر يتوجهون إليه تبتاوبعد مرور ألفي عام تقريب  
 كما يبين الفرق بين اإلنجاز البشري والوحي السماوي.

أييد من اهلل وحده. لكن بما أنه بنفس الكيفية ينتشر أمر حضرة بهاءاهلل ويتأسس في أرجاء العالم بت
بالرغم من قضاء مؤسسه  (26)ةهو المظهر الكلي اإللهي، فقد حباه اهلل بقوة أعظم مما كان لألديان السابق

تحت أشد الظروف قسوة، ومع أن قوى اثنين من طغاة  امضطهد   امنفي   اأربعين سنة من بعثته سجين  
من أحد لنصرة أمره، ولم يسع إلى  اأثناء تلك الفترة، عون   السالطين تكاتفت ضده، إاّل أنه لم يبتغ قط،

دعمه بواسطة مساومة أو وسائل نفعية أو مادية. فقد سّلم نفسه ألعدائه بنفس تلك الوداعة التي تمّيز بها 
مظاهر أمر اهلل وتحّمل بكل صبر وتسليم ما سقوه من كؤوس الظلم واالبتالء. ورغم أشد االعتراض فقد 

من  اه إلى أسماع أقوى حكام زمانه. كذلك وصل شعاع دينه، خالل حياته، إلى ثالثة عشر بلد  أعلن رسالت
بالد آسيا وأفريقيا. أّما اآلن فقد عم ذاك النور سطح األرض قاطبة، وصارت تعاليمه تمثل روح العصر 

نماء مطرد في بينما مؤسسات نظمه العالمي، الُمنزل من أجل توحيد الجنس البشري في هذا العالم، في 
 كل العالم.

تحققت هذه اإلنجازات التي تبشر بالنصر اآلتي ألمر حضرة بهاءاهلل واستتبابه في تمام الوقت كدين 
شامل لعموم البشر، وتمت تلك المعجزات بقوة حضرة بهاءاهلل المنبعثة من اهلل بينما تتضافر قوى هذا 

 العالم ضده.
ال  اومادي   اروحي   اأثر عظيم على البشرية وُيحِدث فيها تطور  إن لكل دين دورة نفوذ يكون له خاللها 

سيما بالنسبة ألتباعه. يحدث ذلك من تأثير كلمة صاحب ذلك الدين في قلوب الناس وتطبيق ما جاء به 
. لذا يضعف تأثيره وتأخذ قوته امن تعاليم. لكن عند مجيء مظهر إلهي آخر يصبح الدين السابق الغي  

ن اهلل . ذلك ألاواقعي   ي. فال تعود رسالته تحرك القلوب، وتصبح تعاليمه غير قابلة التحقيقالخالقة بالتالش
قد أسبغ على الرسالة الجديدة النفوذ واإللهام والتأثير لألخذ بيد اإلنسانية نحو مرحلة جديدة في مسيرة 

 مان، أي بداية ونهاية:تطورها. في السورة التالية من القرآن الكريم داللة واضحة على أن لكل دين ز 
 

"القرآن الكريم"، سورة األعراف،  )"ولكل أّمة أجل فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون."
 (61اآلية 

 

في هذا اليوم تحيي قوة اهلل وظهوره العظيم أمَر حضرة بهاءاهلل، وتمنحه روح الحياة، دون أي دعم 
وتطورها دنيوي، فتنشر نوره في كل أرجاء األرض، وتضع أسس نظم عالمي لتقدم البشرية كافة 

 الروحاني.
 أنزل حضرة بهاءاهلل في "لوح أحمد" ما يلي:

                                                           

 .61-86انظر المجلد األول، الصفحات   (26)
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نك أنت أيقن في ذاتك بأن الذي أعرض عن هذا الجما فقد أعرض عن الرسل من قبل ثم  (27)ل"وا 
 ()العربي( لوح أحمد)".استكبر على اهلل في أزل اآلزال إلى أبد اآلبدين

 

بع الوحي السماوي. بحيث أن كل إن هذا التصريح يؤكد إحدى حقائق دين اهلل األساسية، أال وهي تتا
وحي جديد يختص اهلل به رسوله أو مظهره يضم جوهر ما سبقه من الرساالت. يشبه ذلك ما يحصل 
لإلنسان إذ يشعر وهو يجتاز مختلف مراحل حياته بأنه ما زال يحمل في باطن سره كل الخصال والسمات 

 (28).لالتي اكتسبها من قب
حيه وكلماته، في روح أحمد قوة هائلة من اإليمان واالنقطاع. وهبه لقد بث حضرة بهاءاهلل، بقوة و 

ألحبائه". للماء والنار خصائص متباينة. فالماء  وكوثر البقاء ألعدائه كشعلة النارالقابلية والقدرة ليكون "
ث للفناء، تبع ال  عصب الحياة، ويساعد األشياء على النماء، بينما النار، في حين تحرق كل ما كان قاب

في الروح الدفء والتوهج في أكثر المواد صالبة. عندما ُيقِبل اإلنسان ويؤمن بحضرة بهاءاهلل فإن بذرة 
األخرى يجدر بالمؤمن الصادق أن يؤجج في  حبه في قلب المؤمن تحتاج إلى سقاية ورعاية. ومن الناحية

كراهية والبغضاء المعشعشة في قلبه نار محبة اهلل حتى تشع حرارتها منه وتحترق بها أعشاب وأشواك ال
قلوب األعداء. هذا ما قام به أحمد وغيره من المبّلغين البارزين خالل ترحالهم في البالد آنذاك. فقد بثوا 
الحماس في قلوب المؤمنين ورفعوا من معنوياتهم وجددوا حيويتهم بكوثر أمر اهلل وفي الوقت نفسه بدوا 

 ".النار كشعلةألعداء أمر اهلل "
 ")كتابات أخرى أنزل حضرة بهاءاهلل نصائح مماثلة. على سبيل المثال نجده في "لوح أم عّطارفي 

ينصحها أاّل تعاشر من أعرض عنه وقام ضده. لكنها إن  (685، الصفحة 1بهاءاهلل، "مائدة آسماني"، المجلد 
"أمر )صادف والتقت بهم فعليها أن تكون "نار اهلل" عسى أن يشعروا بحرارة حبها لموالها. في لوح آخر

بحرارة الكلمة اإللهية، أفئدة الذين يحث أحد المؤمنين بأن يحرق،  (.26، الصفحة 2وخلق"، المجلد 
 أعرضوا عنه وتولوا عن أمره.

 اإن بيانات كهذه ال ينبغي أن تؤخذ بظاهر حرفيتها. ألن حضرة بهاءاهلل لم يوِص أتباعه أبد  
بالتصرف بعنف نحو اآلخرين. لكن هناك قوة غيبية في أمر اهلل تكتسح أمامها كل عقبة وتدحر قوى 

ضرة بهاءاهلل توفرت فيهم هذه القوة، وكانت ألسنتهم كالسيف ترهب قلوب الذين األعداء. بعض أتباع ح
عادوا الجمال المبارك. وبقوة بيانهم وحرارته استطاع هؤالء المؤمنون األبطال هتك حجبات التعصب 

 والكراهية والتغلب على قوى الخائنين الذين قاموا على هدم صرح أمر اهلل.

                                                           

 .حضرة بهاءاهلل (27)

 .82انظر المجلد األول، الصفحة  (28)
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 :(29)بهذه الكلمات كما نّزلت في لوح بحق الحاج ميرزا أحمد من كاشانينصح حضرة بهاءاهلل عباده 
 

مشتعلة لتحرقوا الحجبات الغليظة وتحيوا األجساد الباردة المحتجبة بحرارة المحبة اإللهية  ا"كونوا نار  
 (454"منتخبات من آثار حضرة بهاءاهلل"، رقم  ")حتى تدخلوا مكمن قدس واليتي. اوكونوا هواء  لطيف  

بالنسبة  الحات نسبية. فقوة الضعيف ُتعتبر ضعف  إن اإليمان باهلل والثبات على صراطه مصط 
. وعليه فإن معيار الرجل قوي. كذلك بالنسبة للقديس فإن محبة المرائي وتعّبده هلل ما هي إاّل كفر  

لألفراد. لقد دعا حضرة بهاءاهلل أحمَد في اللوح لبلوغ أقصى درجات اإليمان. بل  ااإليمان يتباين تبع  
له وغيره إلى أوج الثبات والشجاعة. ويصعب تصور مستوى أعلى في قصد في نصائحه له أن يدّ 

 االستقامة واإليمان يطلبه اهلل من ذلك الذي يطلبه حضرة بهاءاهلل في هذه الكلمات:
 

في حبي بحيث لن ُيحّول قلبك ولو ُتضرب بسيوف األعداء ويمنعك كل من في  ا"وكن مستقيم  
 (لوح أحمد )العربي()"السموات واألرضين.

 

ت حضرة بهاءاهلل كمعيار يمكن بواسطته أن يقرر المرء فيما إذا كان قد قرأ هذا اللوح قد تفيد كلما
". إن عالمة الصدق هي وصول المؤمن إلى مستوى من اإليمان والثبات بحيث ال يتزعزع "بصدق مبين

ا المستوى باالستشهاد على يد األعداء. إن مجرد حقيقة إقرار حضرة بهاءاهلل لهذ اقلبه ولو وجد نفسه مهدد  
الرفيع لإليمان لدليل بحد ذاته على أنه يمكن بلوغه، وأن كثيرين سينالونه. ذلك ألن خالقية كلمات حضرة 

. لم يكن أحمد وحده الذي امن الشجاعة في قلوب الذين آمنوا به حق   ابهاءاهلل قد نفخت، حال نطقها، روح  
ان والبطولة. لقد خلت قلوب أولئك من كل أثر ُوهب قوة اإليمان، بل بلغ آخرون كثيرون أعلى ذرى اإليق

 للرهبة والشك، وبقوا ثابتين كالجبال في أمر اهلل وواجهوا جالديهم بال خوف.
على ذلك برواية األحداث التي انتهت باستشهاد أحد أتباع حضرة بهاءاهلل  اواحد   ال  دعنا نسوق مثا

 گلإليمان واالنقطاع. كان والد آقا بزر  ال  االبارزين، الحاج عبد المجيد النيشاپوري، الذي أصبح مث
عكاء، وقام  ثكنات"بديع"، الذي تشرف بمحضر حضرة بهاءاهلل في السابعة عشر من عمره في بالمعروف 

 رجاله. ييدأبعد ذلك بتسليم لوح حضرة بهاءاهلل إلى ناصر الدين شاه ثم ُقتل على 
اسم "أبي بديع"، قد اعتنق أمر اهلل في عهد كان الحاج عبد المجيد، الذي خاطبه حضرة بهاءاهلل ب

الذين ُبّلغوا على يد الماّل حسين  حضرة الباب، من ضمن أوائل المؤمنين في مقاطعة خراسان
 وكان من بين الناجين من تلك الموقعة الدموية. (31)الطبرسياشترك في ملحمة الشيخ  (30).يالبشروئ

                                                           

 انظر الفصل السادس.  (29)

 أول المؤمنين بحضرة الباب. انظر "مطالع األنوار" لمزيد من التفاصيل.  (30)

 انظر "مطالع األنوار". (31)
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رجل ثري، أول المؤمنين الذين استجابوا لنصح الماّل في طريقه إلى ذلك الحصن كان أبو بديع، وهو 
حسين بالتخلص من ممتلكاتهم الدنيوية، وأن يتركوا كل شيء وراءهم عدا سيوفهم وخيولهم. قذف أبو بديع 

بأحجار الفيروز على قارعة الطريق تقدر قيمتها بثروة كبيرة. عندما وصلت أخبار إعالن  كدسبسرج 
بمقامه وقضى أيامه في خدمة أمره بتفان  اعه، استقبلها أبو بديع بانشراح معترف  دعوة حضرة بهاءاهلل ألسما

م، وهو في سن متقدم ومتلهف للتشرف بمحضر حضرة بهاءاهلل، سافر إلى عكاء 2268عظيم. في سنة 
ونال بغيته حيث تنعم بأنوار شمس بهائه. ترك لألجيال القادمة هذا الوصف إلحدى مقابالته الخالدة مع 

 رة بهاءاهلل:حض
 

بشرف المثول في محضر الجمال المبارك وهو يتحدث عن بديع الذي كان قد تشرف  احظيت يوم  
بمحضره األنور، وحمل لوحه المبارك إلى طهران )الموّجه إلى ناصر الدين شاه( حيث نال تاج 

حضرة  الشهادة. بينما كان حضرته يتحدث، سالت دموعي بغزارة حتى ابتّلت لحيتي. التفت إليّ 
‘ قضى ثالثة أرباع عمره ينبغي أن ينفق بقيته في سبيل اهلل... ال  يا أبا بديع إن رج: ’ال  بهاءاهلل قائ
أجاب الجمال المبارك: ‘ بُحمرة دمي؟ اُترى هل يمكن للحيتي المبتلة بدمعي أن ُتخّضب يوم  ’فسألت: 

 (494"آللئ درخشان"، الصفحة )...‘(32)إن شاء اهلل’
 

ن، وقلبه متقد بنار محبة حضرة بهاءاهلل وروحه متوهجة عاد أبو بديع إلى أرض موطنه في خراسا
بأنوار بهائه. واعتاد حضور مجالس األحباء في مشهد حيث كان يبث فيهم روح الحماسة واالستقامة على 

"الكتاب األقدس" الذي كان قد أتى بأول نسخة منه إلى خراسان. من  أمر اهلل، ويقرأ لهم فقرات من
آنذاك أال وهو سقوط السلطان عبد العزيز  اتحققه قريب   ال  دث بها ما كان مؤمالمواضيع التي طالما تح

وقد صرف أبو بديع أغلب أوقاته في استنساخ ألواح حضرة  (33).المذكور في "لوح الرئيس" و"لوح فؤاد"
 بهاءاهلل.

أولئك سرعان ما تسبب حماس أبي بديع في تبليغ أمر اهلل في إثارة بغضاء أعداء الدين. في مقدمة 
كان أخوه وأخته اللذان أخبرا أحد المجتهدين، الشيخ محمد تقي الُبجُنردي، عن نشاطات أخيهما. أخبراه 

، وأن الطبرسيبأن أخاهم بابي منذ عدة سنوات، وقد كان من تالميذ الماّل حسين وقاتل في ملحمة الشيخ 
لزيارة حضرة بهاءاهلل وتبليغه العلني  اؤخر  ابنه قد ُقتل بأمر الشاه. وكشفا عن كل نشاطاته بما فيها رحلته م

للدين البهائي. بعثت تلك التقارير الرعب في قلب المجتهد، فأرسل اثنين من رجاله ليستجوبا أبا بديع الذي 
حدثهما صراحة عن معتقداته وأعلن لهما رسالة حضرة بهاءاهلل. في اعترافه المكشوف ذاك لم تبق صعوبة 

                                                           

 .تبياناليست هذه كلمات حضرته بالنص، بل هي ذكريات أبي بديع وتنقل مضمون ما تفضل به حضرة بهاءاهلل من  (32)
 ستناقش هذه األلواح في المجلد الثالث. (33)
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م، أي عقب تشرف أبي بديع بمحضر حضرة 2266. كان ذلك في سنة في إصدار حكم الموت ضده
 بهاءاهلل بعام واحد في عكاء كان حينها في الخامسة والثمانين من عمره.

بينما كانت المكائد ُتحاك من قبل رجال الدين والعوام وبدأت تظهر ثمارها، وصل إلى مشهد أحد ألد 
"الذئب". وقام بدور رئيس في بالذي لّقبه حضرة بهاءاهلل  أعداء أمر اهلل من إصفهان، الشيخ محمد باقر،

هذه الجريمة النكراء. بادئ ذي بدء أمر أبا بديع بالحضور أمامه. عندما لم يلتفت األخير ألوامره، تحالف 
مع الشيخ محمد تقي آنف الذكر وشيخ آخر اسمه عبد الرحيم الذي كان من أشهر فقهاء خراسان. أرسل 

الثالثة عريضة إلى األمير محمد تقي ميرزا، ركن الدولة، وأخو الشاه وحاكم خراسان،  هؤالء المجتهدون
في إيذاء البهائيين، فإن األمير لم  اجد   ايطالبون فيها بإعدام أبي بديع. رغم كونه طيب الفطرة ومتردد  

بديع  لى أبييسعه مقاومة الضغوط الهائلة التي تعّرض لها من قبل الفقهاء. فأصدر أوامره بالقبض ع
الذي وضع رهن االعتقال. لكن ركن الدولة ترك األمر عند ذلك الحد دون متابعة إذ لم يشأ اإلساءة 
للسجين أكثر من ذلك. أّما رجال الدين الذين لم يصبروا على ما فعل فقد رفعوا شكواهم إلى ناصر الدين 

 الئه للدين الجديد.شاه. فأصدر السلطان أوامره بإطالق سراح السجين شريطة إنكار و 
بعد هذا استمر الشيخ محمد باقر يّلح على األمير لتنفيذ اإلعدام. قام بزيارة منزل الحاكم وناقش نواياه 

لمدينة مشهد  اكان قد ُجلب حديث  -وخططه الشيطانية معه. واقترح من ضمن ذلك ربط أبي بديع بمنطاد 
جو ليسقط ويهلك. لكن شاء القدر أن يصل الخبر ثم إلقاءه من ال -كإحدى األعاجيب الغريبة من الغرب

بها، قد سقطت في حوض ماء في  اجد   الألمير أثناء ذلك الحديث بأن ابنته الصغيرة، التي كان متعلق  
، وما كان من الشيخ باقر إاّل إيقاف ما كان بصدده من امنزله وغرقت. فترك األمير االجتماع مذعور  

من اهلل بسبب  االحاكم، فقد اعتقدت جازمة بأن موت ابنتها جاء عقاب  التخطيط. وبالنسبة لموقف زوجة 
سجن أبي بديع الطاعن في السن. لكن الشيء الوحيد الذي استطاع عمله في الموضوع هو نقل أبي بديع 

 مع البهائيين. اإلى ناحية أخرى حيث كان الضابط المسؤول هناك متعاطف  
مير السلبي وأسلوب المماطلة الذي اتّبعه، فأرسل شكوى لم يصبر الشيخ محمد باقر على موقف األ

اّل يطّبق  أخرى للشاه. وللمرة الثانية وّجه الملك تعليمات تقضي بإطالق سراح السجين إذا أنكر عقيدته، وا 
ذ حرص األمير على إنقاذ حياة أبي بديع، فقد أرسل إليه رجلين بارزين إلقناعه  بحقه حد الشرع. وا 

شيخ الواآلخر األمير أبو الحسن ميرزا،  (34)،قدهما ميرزا سعيد خان، وزير خارجية سابباإلنكار. كان أح
الذي كان من أتباع حضرة بهاءاهلل. توسل الرجالن، نيابة عن الحاكم، إلقناع أبي بديع  (35)سالرئي

                                                           

 .122-122انظر المجلد األول، الصفحات  (34)

لمكانته االجتماعية وشخصيته استطاع أن يجمذع بذين وظيفتذه  ابالغ الفصاحة. نظر   اذا موهبة مرموقة، وأديب   اكان شاعر   (35)
بحضذذرة  ااألراضذذي المقدسذة وألّذذف عذذدة قصذائد تمجيذذد  العموميذة واتصذذاله بالبهذذائيين. تشذّرف بلقذذاء حضذذرة عبذدالبهاء فذذي 

 بهاءاهلل وحضرة عبدالبهاء.
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قط يكون اهلل، وذلك من أجل إنقاذ حياته. عندئذ ف باإلدالء بتصريح مفاده أنه قد تخلى عن والئه ألمر
نقاذ حياته إذ بمقدور الحاكم ا  دون ذلك ال يمكنه عمل شيء.لدفاع عن قضيته وا 

على موقفه. فلم يشأ أن يبيع دينه لقاء دنيا فانية. لقد أخذه حب حضرة بهاءاهلل  ابديع ظل ثابت   الكن أب
نه، وأنه على بحيث لم يبق في قلبه أثر ألي خوف. قال لهما بأن ينقال لركن الدولة أنه لن ينكر دي

استعداد للتضحية بحياته إن تطّلب ذلك. لكن الحاكم لم ييأس. واستمر يحاول ليحمل أبا بديع على 
اإلنكار. وقد ُنقل بأنه بعث حوالي اثني عشر من أعيان مقاطعة خراسان على فترات متفاوتة لذلك الهدف 

من االستجابة لنصح ركن  ال  بديع، بدعسى أن يقنعوه بتبديل موقفه، ولكن ال سبيل. قال أحدهم بأن أبا 
أزفت النهاية. فلم يكن لألمير ُبد من أن يستجيب  ابتبليغه أمر حضرة بهاءاهلل. أخير   ال  الدولة، كان مشغو 

 لرغبة رجال الدين، وبناء عليه أصدر أمره بإعدام أبي بديع.
اسمها خديجة خانم،  في اليوم السابق إلستشهاده، طلب أبو بديع من إحدى المؤمنات، وهي سيدة

في السجن وتعمل وسيطة بينه وبين باقي المؤمنين، أاّل تأتي في الغد ألنه علم أن ذلك  اكانت تزوره يومي  
، ثم اليأخذوه بعيد   اهو آخر يوم من حياته في هذا العالم. فقد رأى في المنام أنهم أحضروا له حصان  

ميدان عام في مشهد( سقط من فوق الحصان. امتطى الحصان لكنه عندما وصل إلى ميدان "أرگ" )
 أخبر خديجة خانم بأن هذا الميدان سيكون مكان استشهاده.

بأن الساعة المحتومة قد أتت وأن اإلعدام سيقع في  اقام السّجان في اليوم التالي بإخبار المؤمنين سر  
األدعية وترقب ما سيكون. في وهم في حزن شديد لتالوة  (36)ذاك اليوم. اجتمع المؤمنون في دار "البابية"

أثناء ذلك تجّمع عدد من موظفي الحكومة والجالدون وعدد غفير من الناس خارج السجن. بعد ذلك 
 اببضع ساعات ظهر الشيخ المهيب خارج السجن. وكان إشراق وجهه وبياض لحيته قد أضفيا عليه مزيد  

وداعة والتسليم. اقتيد إلى سراي الحاكم وسط لل من الوقار، بينما السلسلة الثقيلة حول عنقه َمَثل حي
جمهور يقذفه بالسباب والتشّفي. وأثناء سيره كان ينظر إلى الناس وعلى وجهه بسمة سرور وهو يردد 

 بيتين من قصيدة فارسية شهيرة:
 

 وال يشعر بالعار األسُد المكّبلُ        لمرضاة اهلل أسلمت وجهي
 يد مشيئته حيث يشاء ُأنقلُ وب         بعروة المحبوب لّف عنقي

 

وقف في سراي الحكومة أمام ثالثة أشخاص: الحاكم، ميرزا سعيد خان الذي سبقت اإلشارة إليه 
ليس لدينا شك بأنك بهائي، لكن إذا لم تكن : ’ال  أعاله، والشيخ محمد باقر. خاطب األخير أبا بديع قائ

أي ’أبى أبو بديع أن يفعل. فسأله الشيخ: .‘ كذلك يجب عليك اآلن أن تشتم مؤسسي هذا الدين وتنكرهم
عن معتقدات أتباع حضرة بهاءاهلل  اأجاب أبو بديع متحدث  ‘ ؟اخطأ وجدَت في اإلسالم حتى أصبحَت بهائي  

                                                           

 لنشاطات عظيمة للبابيين في مشهد. انظر "مطالع األنوار". ابيت تاريخي كان مركز   (36)



20 

 

أبا بديع  اوخلص للقول بأن جوهر اإلسالم وحقيقته يكمن في هذا الدين. بعد ذلك تكّلم الحاكم داعي  
على أنه ال محالة من  اتلبية ذلك الطلب. عاد الشيخ مصر   اه رفض مجدد  لالستجابة ألوامر الشيخ، لكن

مع  ااألمر بقتله ما لم يلعن حضرة بهاءاهلل. عندئذ تّدخل ميرزا سعيد خان، الذي سبق له أن أجرى تحقيق  
وجب ليست اأو ُملحد   اأبي بديع في السجن، وقد الحظ بأنه ليس في بيانات المتهم ما يشير إلى كونه كافر  

قتله. فغضب الشيخ عند سماعه تلك المالحظات لكنه اكتفى بالقول لميرزا سعيد خان أاّل يأمل بما أبداه 
 امن مالحظات أن يضمن حرية السجين، ويوّجه بذلك ضربة لدين اإلسالم. بعد ذلك خاطب الحاكم مؤكد  

 ذها.على فتواه بقتله، ولم يبق أمام الحاكم سوى إصدار أمره إلى رجاله بتنفي
فاقتاد الجالدون أبا بديع إلى ميدان "أرگ" حيث تجّمعت جماهير غفيرة لتشهد إعدامه. اخترق أحد 

 ال  المؤمنين صفوف الجماهير إلى أن اقترب من أبي بديع وتّرجاه أن ينكر دينه في اللحظة األخيرة معل
 الكلمات من قصيدة فارسية: على ذلك ردد أبو بديع هذه اذلك بأنه سينقذ حياته ولن يضر به دينه. ورد  

 

 هذا عنقاء وكره في األعالي    انصب فّخك لطير آخر
 

أّما الحاكم، الذي تردد وخشي أن يهرق دم رجل بريء، فكان يأمل أن يؤثر منظر اإلعدام في أبي 
بديع ويحمله على اإلنكار. فرّتب بحيث وصل إلى موقع التنفيذ وفد خاص من الحاكم ليحاول إقناعه 

لالستقامة والثبات في  ابل تجسيد   ال  ر مرة عسى أن ينقذ حياته، ولكن بال جدوى. كان أبو بديع مثاآلخ
أمر اهلل. فلم يروعه منظر الغوغاء ولغطهم، وال سبابهم وهمجيتهم، بل وال منظر الجالد المرعب وهو 

راط اهلل. بل على األرجح خنجره بيده، لم يرهبه شيء من ذلك أو يحول قلبه عن ص ال  منه حام اواقف قريب  
كان يناجي في ذاته حضرة بهاءاهلل وتتوق روحه إلى فراق هذا العالم والعروج إلى عوالم الروح. كذلك ال 

حضر مواله بعكاء، واستشهاد ابنه العزيز وهو مبد وأنه خطر بباله تلكم الساعات الخالدة التي قضاها في 
وقف هذا الشيخ المسن الصفّي العظيم،  (37)ر الشهداء".في سن السابعة عشر من شبابه وحظي بلقب "فخ

وقد أحاط به ألوف من همج القوم الذين عميت بصائرهم وغشت قلوبهم سموم التعصب والبغضاء، وهم 
بشعلة اإليمان واليقين. وقف بكمال الهدوء والسكينة، ال  ايقذفونه بأسوأ النعوت وبذيء القول، وقف متوهج  

 لقسوة المتطاير حوله من مضطهديه.يعبأ بشرر الوحشية وا
أعطى الضابط المسؤول إشارة التنفيذ للجالد الذي تقّدم، بردائه األحمر، نحو أبي بديع ورفع  اأخير  

ثم بطعنة قوية فتح  (39)موأداره صوب قبلة اإلسال (38)،ءمن الما اعن رأسه عمامته وعباءته وقّدم له كوب  

                                                           

 لقب منحه حضرة بهاءاهلل لبديع. (37)

ا التقليد هو تذّكر اإلمام الحسذين الذذي استشذهد من تقاليد شيعة اإلسالم تقديم الماء قبل إعدام المحكوم عليه. مرجع هذ (38)
 ألنه طلب الماء ومنعه عنه أعداؤه. اعطشان  

 مكة المكرمة. (39)
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ألعين الناس، بينما ُسحب  ارأسه على قطعة مرمر مكشوف  جوفه من وسطه حتى حنجرته. بعدئذ وضع 
الناس قرب  جسده عبر األسواق حتى ُترك عند صالة حفظ الموتى المدينة. وقف عدة أفراد من رعاع

الجثمان ليمنعوا أهله من االقتراب منه. في أثناء ذلك وقفت ابنته )أخت بديع( حاملة طفلها على يدها 
حتى تتمكن من الدنو إلى بقايا جثمان  االموقف مع زوجها انتظار   ، وقفت ترقبوالدموع تنهمر من عينيها

أبيها الجليل. لكن الرعاع استمروا يمطرونهم بالحجارة وأرغموها على التراجع من المكان بحرقة ولوعة ال 
تبوا ن الذين كانوا يرقبون الوضع بقلق بالغ، ر يجز عن وصفهما اللسان. لكن المؤمنيحتملهما قلب ويع

خطة ألخذ جثمان أبي بديع. لّما كانت الجثة قد ُوضعت في صالة الموتى قبالة جامع الّسنة، أصبح 
أو أزيد من المسلمين الّسنة فقط يمكنهم إخراجها من ذلك المكان. فقام أحد المؤمنين  اأن شخص   اواضح  

ان وحمله خارج بوابة المدينة ثم وارتدى زي األكراد بصحبة اثنين آخرين، واستطاع بهذه الطريقة نقل الجثم
 دفنها في مقبرة مهجورة.

كالطود في أمر مواله حتى النهاية، وختم صحيفة يقينه  اراسخ   اهكذا كانت خاتمة حياة من بقي، ثابت  
صاروا  ال  ، رجااجديد   ابدم حياته. وهكذا برهن على قوة حضرة بهاءاهلل واقتداره إذ قد خلق بكلمة واحدة خلق  

في حبي بحيث لن ُيَحّول قلُبك ولو  اوكن مستقيم  لقوله الكريم: " افي حياتهم ومماتهم مصداق   اي  ح ال  مث
 .ُتضرب بسيوف األعداء ويمنعك كل من في السموات واألرضين"

دار البديع  طبعةتعريب فؤاد عبد الرزاق  4ج كتاب ظهور بهاء هللاأديب طاهر زاده )

الفصل الخامس لوح أحمد )بالعربية(  م4006للطباعة و النشر  بيروت لبنان كانون الثاني 

 (460-406ص

 

النسخة األصلية من لوح أحمد إلى حفيده جمال الذي  في أواخر حياته سلم أحمد اليزدي
م بناء على تعليمات 4966 جناب ولي اهلل ورقا و في سنة بدوره سلمها إلى  أمين حقوق اهلل

من ولي االمر شوقي افندي أحضر معه النسخة األصلية للوح أحمد خالل المؤتمر القاري 
و جرى تسليمها هدية  ويلميتالتاسع بأمريكا الشمالية و الذي  جرى فيه افتتاح مشرق أذكار 

ألرشيف الجامعة البهائية في الواليات المتحدة األمريكية فكانت تلك أعظم هدية منحت 
  في الغرب  ةالبهائييللجامعة 

{Baha'i News, n° 432/433, mars et avril 1967} 
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 و الفارسي يبين لوحي أحمد العرب موجزة جدول مقارنة

 

 لوح أحمد الفارسي لوح أحمد العربي 

( أدرنةم )2281هذ أي 2121 تاريخ النزول 
 قبل حادثة التسميم

في أوائل فترة إقامة حضرة بهاء اهلل في 
 و قبل حادثة التسميم  أدرنة

المؤمن الثابت  أحمد اليزدي الذي نزل اللوح باسمهالشخص 
الذي بدأ رحلة البحث عن 

الموعود قبل عشرين سنة من 
 بعثة حضرة الباب 

أخ غير شقيق لمؤمنين   أحمد الكاشاني
  الكاشانيهما جاني  بابيين

و الحاج محمد إسماعيل الذبيح )ذبيح 
 ( أدرنة

مؤمن مخلص ثابت على العهد  السمات الروحانية لمن نزل باسمه
و الميثاق عذب اللسان طيب 
المعشر عاش عمرا  مديدا  في 

 الخدمة

شخص  خبيث الطوية، فظ السلوك 
 قض للعهد وسليط اللسان نا

 و الميثاق.

و ترجم بالكامل إلى  عربية لغة اللوح
 االنجليزية و لغات اخرى

فارسية و قد ترجم ولي األمر شوقي 
 افندي ثلثي هذا اللوح إلى االنجليزية

 أطول أقصر حجم اللوح

 أقل شهرة أكثر شهرة  حجم  شهرة اللوح
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 د(م  ح  أ   ح  و  )ل  

  

ل   و  السُّ لي  ط  ه  ك  ان  الع   يم  م  الح 

  

ر   ه  و  ذ  ل  و  د  رق ة  الف  ه  نِّي ع  قاء  د  س   ان  ن  ى أ ف  س  ت غ  ة  الب   س  د  ق   حان  ب أ ل   ر 

ل   خ  م  ر  الم  د   للا  وار  ج   ىإ ل   ين  ل ص  يح  وت ب شِّ حِّ و  الم  ة  ق ر  ين  إ لى س  و  ب  اح 

ع  يم  وت خب  ر  ك   نق ط  بر  الم  ا النَّ ل   إ  ين  ب هذ  ب  الَّذي ف صِّ ل    للا  إ  من ن    كالم 

ز   ه   يد  ر  ف  ال يز  الع  ح بِّ د  وت  د   ين  ي الم  ن  ث مَّ إ ل   س  الق د   إ لى مقع  ر  ى هذا الم  ظ 

ن   ر  في أ ل   إ نَّ  ق ل   ير  الم  ط  ر  الَّذي س  ر  األ كب  نظ  ا ل م  لين   اح  و  هذ   الم رس 

ل  الح  ي   ه  وب   مر  ح  ف  وي   ل  اط  الب   ن  قُّ ع  ف ص 
ق  كلُّ أ  ر   يم  ق ل  ك  ر  ج  ه  ل ش   إ نَّ

ر  ب ف واك  الَّذي أ ث   وح  الرُّ  ليِّ  للا   ه  م  ر   الع  د  قت  ظ   الم   .يم  الع 

و   د  ه  فاش   د  م  يا أ ح   أ ن   ه  ه  يم   الا للا ال إ له  إ   بأ نَّ ه  لطان  الم  و  السُّ ن  ه 

ز   الَّذي أ ر  الق د   يز  الع  ل ه  بير  و  لس  اس  و    ي  م  ع  ق   ه  ن    ح  ا  للا   عند   م  إ نَّ و 

ه    كل   مر 
ن    بأ   .لين  العام    ل م 

وم   ق ل  
ود   يا ق  د  وا ح  ب ع  ت  ر  الَّتي ف   للا   فاتَّ ز  ي  في الب   ض  ن ع  ن ل د  يز  ان  م 

ك   لط   يم  ق ل  ح  ه  ل س  ل  إ نَّ س   ن  م   م  ت  أ ن   إ ن   تاب  أل مُّ الك   ه  تاب  وك   ان  الرُّ

ف  الع   ل ك ي  ك   ين  ار  كِّ ذ  ر  ك  ر  ذ  ج  ي قاء  ف  م  الو  ل ي  و   ن  هذا السِّ الب الغ   الَّ إ   ه  ما ع 

ب   ض  ع  ي  اء  ف ل  ش   ن  م  ين  ف  الم  خ ذ  ش   ن  وم   ح  ا النُّص  ذ  ه   ن  ع   ر  إ لى  اء  ف ليتَّ

ه   بِّ ب   ر  وا ب   إ ن   م  يا ق و   يالً. ق ل  س  كف ر  ن   ف ب أيِّ  اآليات   ه  هذ  ت  ة  آم  جَّ ت م ح 

ل  ا يا هوا ب  ات  ل  ه  ق ب   ن  م   ب الل   ب  الك   م   ل ن   ه  يد  ي ب  ي ن فس  الَّذ   ال ف و   ين  اذ 
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ع  ك  وا ول و ي  يع  ت ط  س  ي   وا ول ن  ر  د  ق  ي   ع  ون  ب  ه م ل ب  يا  أ ن   يراً.ه  ظ   ض  ض 

ن   د  م  أ ح   ي  ل  س  ف ض  ال ت  ك  ي أ يَّ ي ف  ام  أ يَّ  ر  كِّ ي ث مَّ ذ  ت  ب  ي في غ  ت  ر  ث مَّ ك   ام  ي ب 

ر   ت  وغ  ج  ب  ع   ن  ي في هذا السِّ ق  م س   ن  ك  و   يد  الب  ي  يماً ف  ت  بِّي ب ح   ث  ل ن  ي ح 

ل  ق ل   وَّ ب  ب  ت ض   ل و  و   ب ك  يح  يوف  األ ع  ر  ك  م  وي   داء  س  ع  ن  ك   ن  ي ف   لُّ م 

موات   ض   السَّ ر  ك  و   يائ  د  أل ع   ار  النَّ  ل ة  ش ع  ك   ن  وك   ين  واأل ر  ق اء   وث   الب 

ك  ي و  ائ  بَّ أل ح   م   ن  م   ن  ال ت  ر  الم  سَّ ي   ن  إ  ين  و  ت  ز   ك  م  ب  ن  ف  الح   ي أ و  يل  ي س 

ب  ي ال ت ض  م  س  ال  لَّة  أل ج  الذِّ  ر  كَّ  ط  و  ل   ل  ف ت  بِّ  للا  ى ع  بِّ آبائ ك   ك  ر   ور 

ل   ب ل  ش  م  ي   أل نا الاناس   ين  األ وَّ ه   ون  في س  ر   ن  م   س  ل ه م  ول ي   م  الو  ب ص 

يون هم أ و  للا  ف وا ر  ل يع   مات  س  ي  ب ع  غ  وا ن  ع  ل ك   م  ه  ان  آذ  ب   ه  م   م  ه دناه  أ ش   وكذ 

ل ك  ك   ين  د  اه  الشَّ  ن  ت  م  أ ن   إ ن   ن   ذ  ال ت  الظُّ ه م ح  ع  من  ه م وق ل وب ه م وت  ين  ون  ب 

ب ل   ن  ع   ليِّ  للا   س  ظ   الع  ي الَّذ   أ نَّ ب   ك  ات  ي ذ  ف   ن  ق  ت  أ ي  أ ن   وإ نَّك   يم  الع 

ض  ع  أ ع   م  ذ  ه   ن  ر  ض  ع  أ ع   ف ق د   ال  ا الج  ل   ن  ر  س  ر  ل  ث مَّ اس  ق ب   ن  م   الرُّ كب  ت 

لى  د   ال  اآلز   ل  في أ ز   للا  ع  ا اللَّوح   ف ظ  اح  . ف ين  د  اآلب   إ لى أ ب  د  هذ   يا أ حم 

ر   ق د   للا  إ نَّ ف   ين  ر  اب  الصَّ  ن  م   ن  ك  ال ت  و   ك  ام  ي أ يَّ ه  ف  أ  ر  ث مَّ اق    ه  ئ  ار  ق  ل   ق دَّ

ة   ائ  ه   أ جر  م  ة  ب  يد  ث مَّ ع  ش  ل   اد  ق  ل ك  ك   ن  ي  الثَّ ن   ذ  ل ي  نَّ م  نا د  ن  ع   ن  م   ل  ب ف ض   ك  ا ع 

ح   ة  م  ور  ك   ن  م  ا ل ت  نا ن   ون  ل د  ن  للا  ين  ف و  ر  اك  الشَّ  م  ة  أ و ك   م  دَّ ان  في ش 

ز   أ  ق  ن  وي  ح  ا اللَّو   ر  د   ح  هذ  ب  ب ص  ز   للا  ف ع  ر  ين  ي  ق  م  ه  و  ح  ه  ك  ي  ن  رَّ ف  ض  ش 

ج  وي   ه  ل ه و  ر  ك    ف رِّ ه  وإ نَّ ن   ب  حم  ح    الرَّ . لل   د  م  والح   يم  الرَّ بِّ العال مين   ر 

كِّ   ا ك   ن  م   ر  ث مَّ ذ  نا ك   ن  لَّ م  ل د  د  س  ل ك   للا   ة  ين  ن  في م  م   يز  ز  الع   الم   يل  الج 

م   ن  م   ث ه  للا  ب  ي   يوبالَّذ   ب الل  وا ن  آم   الَّذين  ه  وا ان  وك   ة  يام  وم  الق  ي ي  ف   ع 

ناه ج  الح   ال  على م  ن  السا  .ين  ك  قِّ ل م 

المنشور بمعرفة المحفل الروحاني المركزي للبهائيين  )نص لوح احمد منقول من كتاب نسائم الرحمن
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