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الرسالة األمرية التسع عشرية
حررها جناب حممد  مصطفى البغدادي حواري حضرة بهاء اهلل

نص الرسالة وفق طبعة القاهرة بتاريخ شهر محرم 1338 هـ أكتوبر 1919م

تقديم و مقدمة و نبذة عن سيرة و حياة جناب مصطفى البغدادي
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مقدمة تعريف بالرسالة األمرية و صاحبها

هذه  رسالة حررها آقا محمد مصطفى البغدادي)عربي من بغداد من حواري حضرة بهاء هللا( نجل الشيخ 
محمد شبل التي لخص فيها تاريخ الدين البهائي منذ قيام حضرة الباب بدعوته المباركة و حتى زمن بداية 
والية حضرة عبد البهاء مركز العهد و الميثاق و ذلك بطلب من جناب العالم  أبي الفضائل )من شيوخ اإلسالم 

الذين اعتنقوا البهائية في زمن بهاء هللا و صار من حواريه(
و كاتب هذه الرسالة هو السيد محمد مصطفى البغدادي ابن الشيخ محمد شبل و كيل المرحوم الشيخ كاظم 
الرشتي،و هو الذي سكنت قرة العين الطاهرة و أتباعها في بيته في بغداد ألكثر من شهرين تقريباً في أول 
وصولها من كربالء،و لقد دخل محمد مصطفى و والده البابية منذ بدايات ظهورها، ثم انضم إلى البهائية 
الحقاً،و غدا فيما بعد من كبار رجاالتها،وثق في هذه الرسالة بعض االحداث بوصفه شاهد عيان،إذ كان يافعاً 
في مقتبل العمر عندما صحب قّرة العين مع والده في سفرها الذي دام عدة أشهر من بغداد إلى قزوين،و تعد 
هذه الرسالة من الوثائق المهمة التي ارخت لقرة العين الطاهرة،بسبب كون كاتبها قد نقل ما حدث دونما وسيط 

و إنما كان  معاصراً للوقائع و مشاركاً في الحدث.
 و قد تم طبع هذه الرسالة في القاهرة و عرفت أيضاً باسم الرسالة التسع عشرية و تاريخ طبعة القاهرة هو 

شهر محرم سنة 1338م/أكتوبر 1919م في زمن والية حضرة عبد البهاء.
و قد أورد حضرة عبد البهاء سيرة هذا الحواري في كتابه تذكرة الوفاء في ترجمة حياة قدماء األحباء و ذكره 
أيضاً حضرة ولي األمر شوقي افندي ضمن حواري حضرة بهاء هللا التسعة عشر. و نشير هنا إلى أن أبناء 
و احفاد آقا محمد مصطفى البغدادي كانت لهم مساهمات عظيمة في تاريخ الدين البهائي و نهضته في الشرق 

و الغرب و كان لهم دور في خدمة الجامعة البهائية بالعراق. 
و هذه الرسالة توثق بقلم عربي صادق عبر صفحاتها محطات تاريخ األمر المبارك ابتداء من أيام حضرة 
المبشر الباب و حضرة بهاء هللا و انتهاًء بوالية حضرة عبد البهاء و تشير إلى انتصاراتهم على المحن و 
الباليا و فتن الناقضين. و ال يمكن فهم هذه الرسالة الجليلة  فهماً صحيحاً بمعزل عن بقية مصادر التاريخ 

البهائي و آثاره المباركة.



3

سيرة آقا محمد مصطفى البغدادي بقلم حضرة عبد البهاء

كان حضرة آقا محمد مصطفى البغدادي في عداد المهاجرين والمجاورين.  هذا السراج الوهاج، النجل الخليل 
للعالم النحرير الشيخ محمد شبل، من أهل العراق العربي.  اشتهر حضرة محمد مصطفى البغدادي بتفرده في 
جميع اآلفاق بالشجاعة، والشهامة، والوفاق من فجر شبيبته.  اهتدى إلى فجر الظهور منذ كان طفاًل على 
يد والده، فاستنار قلبه وأحرق ستر الوهم وفتح حديد بصره، فشاهد اآليات الكبرى وأعلى نعرة »قد أشرقت 

األرض بنور رّبها« غير هّياب وال وجل.
وانزواء  الشأن  أولي  عذاب  للمؤمنين وسوط  الشديد  التعرض  الكريم، رغم  الشخص  هذا  ترى  كنت   
األحباء خلف ستار التقية )عدم إظهار المعتقد( من شدة الخوف من األعداء، غادًيا ورائًحا في دار السالم 
بكل شجاعة وجسارة يقاوم كل ظالم بعزم ثابت وقوة خارقة، واشتهر في سنة السبعين في العراق بمحبة نّير 

اآلفاق.  وأما الذين اتخذوا الحيطة والكتمان أصبحوا في زوايا النسيان.
وأيم الحق، إن هذا الهزبر الذي ال يضارع، كان يمّر في أسواق بغداد يهابه كل من رآه، وتخشى   

األشرار بأسه ولم يتعرضوا له مخافة بطشه.  وقد ظهرت، على األخص رجولة هذا الرجل الرشيد بأجلى
 

معانيها للقاصي والداني، بعد رجوع جمال القدم من كردستان )السليمانية( إذ كان يتشرف بالحضور المبارك 
كلما صدر له اإلذن بذلك، وكان يمتع سمعه بما يخرج من فم المبارك من البيانات ويفوز بالعنايات وهو 
أول محّب ظهر في العراق جاهًرا بمعتقده واستمر بعد أن تحرك الموكب المبارك من دار السالم إلى المدينة 
الكبرى )اسالمبول( على مقاومة األعداء وخدمة األمر بكل همة ونشاط، يبّلغ الناس عالنية ولما ذاع في 
اآلفاق إعالن من يظهره اهلل كان من الذين أذعنوا لظهوره مع أنه كان متأكًدا من ذلك ومؤمًنا قبل اإلعالن 
حتى إنه قال: »إّنا آمنا قبل أن يرتفع النداء، ألنه قد رفع الستار عن اإلشراق بين اآلفاق قبل ارتفاع النداء 

وشاهد األنوار كل ذي بصر حديد ورأى الجمال المطلوب كل طالب بصير«.
وعلى الجملة، إن هذا الشخص قام على خدمة األمر بكل ما أوتي من قوة، ولم يهدأ لحظة في هذا   
القدم إلى السجن األعظم القى هذا المحب من األعداء ما القى، فبعد أسر  السبيل.  وبعد حركة جمال 
األحباء ونفيهم من الزوراء إلى الحدباء )الموصل(، وخصومة األعداء وتعّرض أهل دار السالم، لم يفتر عن 
مقاومة األعداء واستمر على ذلك زمًنا ليس بالقليل حتى تأججت نار الشوق للقاء المحبوب بين ضلوعه فترك 
األوطان واألهل والخاّلن وتوجه منفرًدا إلى السجن األعظم )عكاء( فوطئ المدينة في أيام الشدة والضيق وفاز 
بشرف اللقاء وطلب السماح له بالسكنى حوالي عكاء.  فصدر له اإلذن باآلقامة في بيروت، فصدع باألمر 
وآقام في تلك المدينة خادًما لألمر بكل إخالص، محّط رحال جميع األحباء الذاهبين للتشرف واآليبين من 

أرض المقصود.  وكان يرحب بالجميع بكل حفاوة، يعاونهم ويسهل لهم الطريق بكل موّدة،
 

مضّحًيا بكل مرتخٍص وغاٍل في سبيل راحة األحباء الذاهبين إلى عكاء والعائدين منها، والكل يشهد بذلك.  
وعّمت شهرته في هذا الصدد كل صوب وحدب.  واستمر بعد أفول شمس الحقيقة وصعود نّير المأل األعلى، 
ثابًتا مستقيًما على العهد والميثاق اإللهي بدرجة زلزلت فرائص المتزلزلين الناقضين ولم يجرؤ أحد منهم أن 
يحرك لسانه بكلمة أمامه ألنه كان كالشهاب الثاقب يرجم الشياطين، وكالسيف القاطع على أعناق الناكثين، 
ذا تصادف أن مّر به أحد الناقضين، في الطريق مثاًل،  ولم يجرؤ أحد منهم أن يمّر من الحي الذي هو فيه، واإ

مّر هذا األخير مّر الكرام وكأنه من الصم البكم العمي الذين ال يرجعون.

حًقا، إنه كان بين القوم مصداق »ال تأخذه في اهلل لومة الئم، وال تزعزعه صولة شاتم«.
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خالص في خدمة األحباء قاصدي  ومختصر القول، إنه لم يتزعزع عن أسلوبه، من قلب فارغ ونّية صادقة واإ
الروضة المطهرة، الطائفين حول مطاف المأل األعلى.  ثم انتقل في أخر األمر إلى بلدة االسكندرونة وعاش 
فيها زمًنا منجذًبا إلى اهلل منقطًعا عما سواه مستبشًرا ببشارات اهلل متشبثًا بالعروة الوثقى مشهوًرا بالتقديس، إلى 

أن انتقل إلى الرفيق األعلى.
رفعه اهلل إلى األوج األعلى والرفيق األبهى، وأدخله في عالم األنوار، ملكوت األسرار، محفل تجلي   

ربه العزيز المختار.  وعليه البهاء األبهى.

)كتاب تذكرة الوفاء في ترجمة حياة  القدماء من األحباء بقلم حضرة عبد البهاء ترجمة حسين 
روحي من األصل الفارسي   طبعة شهر القدرة 161 بديع / تشرين الثاني 2004م من منشورات 

درا النشر البهائية في البرازيل  ص 157-155(
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الرسالة األمرية التسع عشرية
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     هو اهلل تعالى شأنه الحمد هلل الذي فّضل المجاهدين على القاعدين و هداهم سبيله األقوم المبين و أمرهم في 
التوراة و اإلنجيل بأن يسهروا حتى يفوزوا بلقاء الرب الجليل آتيًا على سحاب العلم و العرفان بقوات االستقامة و 

المجد األثيل.
    أما بعد فال يخفى على اإلخوان المحترمين أن أعلم العلماء األفاضل أمرني أن أحرر ترجمة شخصي و نسبي و 
كيفية تصديقي بظهور البهاء جل شأنه و اإلبانة عن الوقائع التي شهدناها و رأيناها من أول ظهور المبشر األعلى 
إلى يومنا هذا على سبيل اإلجمال فنقول و على اهلل االتكال...إن اسم العبد محمد مصطفى بن الشيخ محمد شبل 
بن السّيد درويش بن السيد شريف الملقب بالكاظمي الكوفي األصل و إن والدي الشيخ محمد المذكور قطن بغداد 
في سنة ثالث و أربعين بعد المائتين و األلف هجرية )1243 هـ(و كان أحد تالميذ حضرة السيد كاظم الرشتي عليه 
بهاء اهلل و صار وكيله في بغداد يعّلم التعاليم في الحكمة اإللهية و يحل المسائل المتعلقة بالبشارات التي ذكرها  
حضرة »الشيخ أحمد اإلحسائي و السيد كاظم الرشتي« عن ظهور »المبشر األعلى« و ظهور »الروح في الملكوت 
األبهى« إلى ان صعد حضرة السيد إلى دار بالقاء سنة ألف و مائتين و ثمان و خمسين للهجرة )1258 هـ( )و في 
رواية أخرى 1259 هـ( فحزن جميع األحباء في بغداد و ضواحيها على فراق السيد المرحوم و لكنهم لبثوا مترقبين 
ظهور الموعود ساهرين لذلك حتى يفوزوا بشرف لقائه.و بينما هم كذلك و إذا بحضرة الرسول )مال علي البسطامي( 
قد حضر في سنة ألف و مائتين و ستين الهجرية إلى الكوفة و نشر فيها الكتب و الصحائف و األلواح بين العلماء 
و كان من أجل ذلك أن اضطرب فريق العلماء في نجف و كربالء و قاموا و قعدوا و صاحوا و  ناحوا و كذبوا و 
جحدوا إلى أن وافقتهم الحكومة مالحظة لمقتضى السياسة خوفًا من حدوث فتنة و سجنوا الرسول و أخذوا منه الكتب 
و األلواح و أرسلوه إلى مركز الوالية )بغداد( و كان الوالي وقتئذ نجيب باشا الذي فتح كربالء سنة ألف و مائتين 
و سبع و خمسين إسالمية )1257 هـ(،و لما حضر الرسول في بغداد سجنه الوالي و وضع الكتب و الرسائل في 
المجلس و كان والدي الشيخ محمد يزور الرسول في السجن كل يوم و يسمع منه كالم اهلل إلى مدة ثالثة أشهر 
و هو يبّلغ ما يسمعه للمقبلين،و في هذه المدة الوجيزة آمن كثير من الناس من جملتهم جناب الشيخ بشير النجفي 
و هو من المجتهدين في العلم و عمره خمس و سبعون سنة،و الشيخ سلطان الكربالئي و جماعة معه في كربالء 
و السيد محمد جعفر و السيد حسن جعفر و السيد علي بشر و جماعة معه في قصبة الكاظمية و الشيخ محمد 
شبل و السيد محسن الكاظمي و الشيخ صالح الكريماوي و جماعة معهم من أهل القرى مثل الشيخ عباس و مال 
محمود و عبد الهادي و مهدي و كثير معهم فلما  رأت الحكومة أن األمر يرتفع يومًا بعد يوم أمر الوالي المذكور 
نجيب باشا العلماء بالحضور إلى بغداد من كل الجهات فحضر من نجف الشيخ نجف ابن الشيخ جعفر و الشيخ 
موسى. و من كربالء السيد إبراهيم القزويني،و من الكاظمية الشيخ محمد حسن يس و الشيخ حسن أسد اهلل،و 
من بغداد السيد محمد اآللوسي و السيد علي نقيب االشراف و محمد أمين الواعظ  و الشيخ محمد سعيد المفتي 
للشافعية، و غيرهم...و طلبوا حضور الوالد الشيخ محمد، فأبى و خرج من بغداد متنكرًا ألنه علم بأن الوالي يريد 
أن يعمل استشهادًا في رّد أمر مالك يوم المعاد و أحضروا الرسول في ذلك المجلس المهول و سألوه عن صاحب 
األمر فأجاب )بأن الروح الحق المنتظر قد ظهر و أنه هو الموعود في صحف اهلل و كتبه( و تال عليهم األمر    
و قاموا باإلنكار و اعترضوا باالستكبار و أجمعوا على التكفير و حكموا على الرسول باإلعدام و التدمير و انفض 
المجلس المشؤوم و رفع الوالي صورة ما قرروا إلى اآلستانة فبعد أن أكمل الرسول ستة أشهر في سجن بغداد ُوّجه 
إلى العاصمة )اآلستانة( مخفورًا عن طريق الموصل و اشتهر االمر  في الموصل.و لما راح الموصل انقطع خبره 
و لما سكنت فتنة العلماء رجع الوالد من كربالء إلى بغداد و بقي يبشر الناس بالحكمة بظهور المبشر األعلى مدة 
سنة واحدة ثم توجه إلى إيران  و معه جماعة من أهل اإليمان قاصدين زيارة األعلى،و لكنهم بعدما وصلوا اصفهان 
لم يفوزوا بلقائه ألن دولة إيران أرسلت حضرته إلى )ماكو( فلما علموا بذلك توجه الوالد مع البعض منهم إلى مشهد 
خراسان و رجع اآلخرون على بغداد و أقام الوالد مع رفقائه في المشهد المذكور،و كان هناك حضرة )ميرزا محمد 
علي( المازندراني الملقب )بالقدوس( و هم مبتهجون مسرورون بذكر اهلل و ظهور ملكوته مدة سبعة اشهر ثم رجعوا 
على بغداد و بقي حضرة القدوس في إيران يبّلغ أمر اهلل  و جناب الوالد يبّلغ األمر في بغداد وضواحيها إلى سنة  

ثالث و ستين بعد المائتين و األلف اإلسالمية )1263 هـ(.
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   فحضرت )السيدة قرة العين( إلى الكوفة و كربالء و كانت طلقة اللسان عذبة البيان ثابتة الجنان ذات فضل 
و كمال متذكرًة بذكر اهلل منادية بين الخاص و العام »قد ظهر الموعود و نزل الرب الودود« و صدعت بأمر 
الرب العلي األعلى و ناظرت العلماء و العرفاء و هي تبين و تبرهن و تقرأ عليهم من آيات حضرة األعلى 
)كتاب شرح الكوثر( إلى أن اضطرت العلماء، إلى الشكوى لدى الحكومة فأرسلت الحكومة السيدة إلى بغداد 
و نزلت في بيت والدي الشيخ محمد و كان معها بعض العلماء المؤمنين من جملتهم جناب المال إبراهيم 
المحالتي و جناب الشيخ صالح الكريمي و جناب السيد أحمد اليزدي أبي السيد حسين كاتب الوحي و جناب 
السيد محمد الكلبايكاني و جناب الشيخ سلطان الكربالئي.و بعض القانتات و هن السيدة والدة باب الباب و 
شقيقته الموجودة اآلن في بشرويه من خراسان و القانتة ضلع ميرزا هادي النهري و والدته و اجتمع الناس و 

سألوا مسائل متفرقة من الكتاب و سمعوا من حضرة الطاهرة قرة العين الجواب.

     إلى أن صدر االمر من الحكومة أن تكون حضرة الطاهرة في بيت المفتي السيد محمد اآللوسي،فحضرت 
إلى بيته و ناظرته و أفحمته بالدليل و البرهان و أظهر اإلذعان و اجتمع الناس في بيت الوالد الشيخ محمد 
شبل و أحيانًا تشّرف الطاهرة البيت الطاهر و معها اثنان من القانتات و معهن ناظر من قبل المفتي و يجتمع 
الخاص و العام من األحباء الكرام و أظهرت سر الظهور و أعلنت نسخ التقليد المهجور و بينت تجديد 
الشريعة اإللهية بشريعة البيان  و كانت في مجلس األحباء مكشوفة الوجه و لكن في مجلس األغيار تكلمهم 
من خلف حجاب  و قد تزلزل بعض األحباء لما شهدوا نسخ ما كانوا عليه و أكثرهم استقاموا و اعتقدوا بأن 
اهلل يفعل ما يشاء و البعض من قصبة الكاظمية  تزلزلوا و هم السيد محمد جعفر و السيد حسن جعفر و 
السيد علي بشر و السيد طه و كاظم الصوفي وقالوا إنهم مؤمنون بحضرة االعلى الذي هو ذكر اهلل و أن 
حضرته لم ينسخ الشًّرع العتيق و لم يجدد أمرًا بل زاد في األحكام و أكد في الصالة و الصيام و حّرم الدخان 
و أن السيدة قرة العين تجاوزت الحد و نسخت الشريعة التي ورثناها عن األب و الجد بدون أمر من حضرة 
األعلى و كتب أعلمهم السيد علي بشر عريضة قّدمها إلى )ماكو( و تشرفت بحضور العلي األعلى و كان 
حاملها رجاًل يدعى )نوروز علي( كان خادمًا للسيد كاظم الرشتي، فنزل لوح بليغ في جواب تلك العريضة، و 
رجع به نوروز علي إلى قصبة الكاظمية و سّلمه للسيد علي بشر و رفقائه و توجه من بغداد الوالد و األحباء 
الثابتون و اجتمعوا في مجلس واحد يضم ما ينفوف عن السبعين شخصًا و قرأوا اللوح المبارك عالنيًة و فيه 
بيانات مباركة و آيات واضحة إلى أن وصل البيان  إلى قوله تعالى مخاطبًا للسائل بشر المتزلزل:«و أما 
ما سألت عن المراة التي زكت نفسها و آثرت فيها الكلمة التي انقادت األمور لها فإنها امرأة صّديقة عالمة 
طاهرة. و ال ترد الطاهرة في حكمها ألنها أدرى بمواقع األمر من غيرها و ليس لك إال اتباعها ألنك لن تقدر 
أن تّطلع بحقيقة شأنها( إلى أخر اللوح. فلما سمعه الثابتون فرحوا و حمدوا اهلل على ما هداهم و المتزلزلون 

ارتّدوا على أعقابهم و كفروا بما آمنوا ألن تجديد الحدود شق عليهم.

    و الحاصل أنه لما انتشر األمر في بغداد كتبوا إلى اآلستانة عن تفاصيل حال حضرة الطاهرة و أنها 
تطلب المباهلة مع علماء العراق،فصدرت اإلرادة من الدولة بتوجيهها إلى إيران مع من يريد أن يتبعها من 
العرب و العجم و امرت الدولة بأن )قرة العين( عليها أن تعمل المباهلة مع علماء إيران في بالدهم و عينت 
الحكومة محمد آغا ياور نجيب باشا رفيقًا يكون بمعية حضرتها إلى حدود إيران )قصبة خانقين( و لما وصلنا 
الحدود استأذن الياور في الرجوع و قد انجذب إلى المحبة و التصديق من حسن البيان و استقامة الطاهرة 

بإظهار الدليل و البرهان و رجع باكيًا خاضعًا متأسفًا على فراق األحباء.
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    إن حضرة الطاهرة توجهت من خانقين إلى )كرمنشاه( و معها من العلماء المذكورين الشيخ صالح الكريمي 
و الشيخ محمد شبل و الشيخ سلطان الكربالئي. و من السادات السيد احمد اليزدي و السيد محمد البايكاني 
و السيد محسن الكاظمي ومال إبراهيم  المحالتي و معهم نحو ثالثين رجاًل من األحباء العرب حتى وصلنا 
إلى قصبة )كرند( فبقيت حضرتها ثالثة أيام في تلك القصبة تبلغ األمر عالنية لجميع األهالي و قد حضر 
الخوانين الرؤساء و أظهروا التصديق و التسليم و عملوا الضيافات و ذبحوا األغنام و أظهروا الخضوع و 
االحترام و عرضوا على السيدة أن يكونوا في خدمتها و تحت أمرها و أنهم  اثنا عشر ألفًا ينتظرون األمر 
فباركتهم و أمرتهم بالرجوع و توجهت إلى كرمنشاه و لما وصلتها أمرت بالنزول في ثالث حارات )إحداها( 
لحضرتها و القانتات و بعض العلماء )والثانية( لعموم األحباء )و الثالثة( للتبليغ و لكافة الناس و صار الحال 
على حسب ما أمرت و في اليوم الثاني فتحوا الحارة العامة للناس و حضر أكابر البالد و أمراؤهم و خوانينهم 
و تّجارهم حتى ضاقت الدار مع اتساعها و قام الشيخ صالح الكريمي يتلو عليهم )شرح الكوثر( و عن يمينه 
الشيخ محمد شبل و مال إبراهيم المحالتي ُيترجمان للناس العربية إلى الفارسية و كذلك الشيخ سلطان أيضًا و 
العلماء يجادلون و يسمعون الجواب و قد حضرت نساء األمراء من جملتهّن حرم األمير والي كرمنشاه و كلهن 
تشرفن بحضور الطاهرة و هي تقرأ عليهن آيات الحق و تبين أسرار اآليات ثم في الليل يحضر بعض العلماء 
و الخوانين و يقابلون حضرتها من وراء الحجاب و يستمعون بيانها و يخرجون متحيرين و بعضهم منجذبين 
إلى أن  قابل الوالي )الشهير باألمير( حضرتها و تكلمت و أثبتت األمر فأظهر التصديق و كذلك ضلعه و 
جميع أهل بيته أظهروا اإليمان و المحبة و كان في كل يوم يكثر االزدحام إلى أن تضيق الحارات بالناس 
خصوصًا ما بين وقت العصر إلى الساعة الثالثة من انتصاف الليل و نحن »معشر أحباء العرب جميعًا« 
واقفون للخدمة و أحباء العجم قائمون بالتقرير و الترجمة و في كل يوم ترد المسائل المتعددة من العلماء 
على مجتهدهم العالم الشهير آقا عبد اهلل و طلبوا منه إجابة الطاهرة و إفحامها  و ردعها فتكلم  آغا عبد 
اهلل المذكور مع الوالي األمير و طالبه بإخراجها و من معها من البلدة فوعده األمير بمخابرتها و أخذ نتيجة 
أمرها.و طلب األمير مقابلة حضرة الطاهرة،فتوجهت إلى قصره و في خدمتها خضرة مال إبراهيم المحالتي و 
جناب شيخ سلطان كربالئي و بعض القانتات و لما حضر المجلس حضرة األمير عرض بحضور الطاهرة 
شكاية العلماء و مجتهدهم و أنهم يطلبون معرفة النتيجة من هذا التبليغ،فأجابت الطاهرة )بأن النتيجة هي 
البشارة بظهور القائم الموعود الرب الودود و أن دليله آياته و وجوده إثباته( فقال األمير:إن المجتهد يطلب 
غير هذا الدليل. قالت:نبتهل فنجعل لعنة اهلل على الكاذبين،و أمرت األمير بأن يحضر المجتهد المذكور 
و العلماء و األمراء في المحل الذي يعنيه لتثبت  له األمر  باآليات و المباهلة في آخر البيان على هذا 

الشرط-و هو أن المبطل يموت في المجلس.

     فلما سمع األمير ذلك حصل له السرور  و العزم و أمر المجتهد أن يعين وقتًا للمباهلة،و لكن عندما 
بلغه أن الوالي يريد ذلك،اعتذر بأنه عليل و أنه متى اتجه نحو الصحة حضر للمناظرة و المباهلة و في أثر 
هذا االعتذار و التعلل ذهب على البستان الكائن خارج البلدة و اختفى فيه و كتب إلى قزوين يخبر الحاج مال 
صالح والد حضرة الطاهرة.و الحاج مال تقي و الحاج مال علي البرقاني عميها بما عملت كريمته الطاهرة من 
إظهار أمر حضرة االعلى و أنها طلبت المناظرة و المباهلة  و نسخت الشريعة العتيقة إلخ و التمس منهم 

أن يرسلوا من أقربائهم رجااًل مع كتاب إلى السرتيب في كرمنشاه )سفر علي خان القزويني(.
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     فبعد مدة خمسة عشر يومًا أو أكثر حضر من قزوين أربعة رجال من أقرباء والد الطاهرة و عميها ألنهم 
في قزوين رؤساء و علماء و اتفق هؤالء الرجال األربعة مع سفر علي خان السرتيب و كتموا أمرهم عن 
الوالي،و في اليوم الثاني من ورودهم قبل طلوع الشمس وجدنا العسكر و دخلوا البيوت و هجموا على األثاث 
و األمتعة و صاروا يخرجونها إلى الخارج و أحضروا المكاري و معه نحو عشرين بغاًل و تحجبت الطاهرة 

و نادت بينهم )قد ظهر الموعود أيها الغافلون قد ظهر الرب الودود و أنتم ميتون(. 

     و الحاصل أن الخبيث سفر علي خان قام و ضرب الشيخ صالح الكريمي ثم قام )قائد المائة( و ضرب 
الشيخ سلطان، و ضربوا مال إبراهيم المحالتي و أخذوا جميع األسباب و حملوها جبرًا على البغال و توجهوا 
بنا إلى خارج البلدة أما األحباء األعراب )و هم خمسة و عشرون أو عشرون رجاًل( الذين كانوا في تلك 
الحارة فأغلقوا عليهم الحارة و ضرب العسكر الحصار عليهم و ما زالوا سائرين بنا حتى أبعدونا عن البلدة 
بنحو ساعتين،من بعد أن سلبوا من األحباء النقود و قليال من األحجار الكريمة. فلما رجع العسكر و نصبت 
الخيام لم يبق بين األحباء من األعداء سوى الرجال األربع القزوينيين،و منهم رجل عاقل محب للطاهرة ابن 
سبعين سنة لم يتجاسر بالتعدي على أحد من األحباء لكن الثالثة الذين معه تجاسروا كثيرًا و ضربوا األحباء.

   و الحاصل أن حضرة الطاهرة كتبت إلى األمير رسالة تخبره بتفاصيل ما ورد عليها و على أحباء اهلل من 
السرتيب و العسكر و حبس المؤمنين الخمسة و العشرين أو ما ينوف على هذا العدد في بيوتهم مع دوابهم 
و أرسلت الكتاب مع حضرة الشيخ سلطان كربالئي،و لما وصل الرسول المذكور إلى باب السراي منعه 
الحرس فلم يمتنع إلى ان دخل محل الحكومة و حضر لدى األمير و سّلمه الكتاب،فلما قرأه تأسف كثيرًا 
و أمر بتخلية سبيل االحباء المحبوسين في البيوت مع العز و االحترام و أحضر السرتيب و وبخه و زجره 
على فعله و استرجع منه ما سلبه ولده و بعض الضباط من أموال المؤمنين من النقود و األحجار الكريمة 
و قدم حضرة األمير األسباب و جواب الكتاب مع الشيخ سلطان الكربالئي و المؤمنين الخمسة و العشرين 
و قّدم معهم بعض الهدايا أيضًا من المعاميل السكرية و غيرها،و لما حضر الشيخ سلطان و جميع األحباء 
معه و عرض عريضة  األمير بحضور الطاهرة و قد كتب يلتمس رجوعها مع األحباء إلى البلدة ألن جميع 
ما وقع من التعدي كان من العلماء و العسكرية بدون علم الوالي و تبين أن آقا عبد اهلل رئيس العلماء هو 
الذي عمل هذه الفتنة حتى يتخلص من مجلس المناظرة و المباهلة،و كتبت حضرتها إلى األمير كتابًا بشرته 
فيه بالملكوت ألنه نصر أمر اهلل حسب اإلمكان و مدة ما وقع في كرمنشاه كلها كانت أربعين يومًا و ثالثة 
أيام بقيت فيها الخيام منصوبة على مسافة ساعتين،و لما جمع اهلل شمل المؤمنين األعراب و فازوا بخدمة 
الطاهرة و كانوا يزيدون على ثالثين رجاًل وقع الخوف في قلوب الثالثة المعتدين الذين تجاسروا على أحباء 
اهلل ألنهم وجدوا أنفسهم بين األحباء،فاعتذروا و وقعوا على التراب و التمسوا العفو و الصفح بين يدي حضرة 
الطاهرة،فأشارت  عليهم بالرجوع إلى قزوين،و في تلك الليلة ركبوا خيولهم و فروا هاربين خائفين و من سوء 

أعمالهم وجلين مضطربين.

    ثم إن حضرة الطاهرة و جميع األحباء توجهوا إلى )همدان( و لما وصلنا إلى قرية )صحنه( طلبت من 
األهالي التشرف و التمست الحضور فأجيبوا إلى ملتمسهم و لما حضروا بّينت لهم أمر اهلل و بّشرتهم بظهور  
الموعود بأجلى بيان و تلت عليهم من آيات البيان و جذبت قلوبهم بكلمة اهلل و كان من سحر  بيانها و 
بالغة تبيانها أن أعلنوا  التصديق و المحبة في أول مجلس و طلبوا إعطاءهم الرخصة حتى يجمعوا عشيرتهم 
و ليسافروا معنا لنصرة األمر،غير أن السيدة لم تأذن لهم و باركتهم و عملوا الضيافات يومين و في اليوم 
الثالث توجهنا إلى همدان. و بعد الوصول نزلت حضرة الطاهرة ببيت خاص و في خدمتها القانتات و بعض 
العلماء و هم الشيخ صالح الكريمي و الفاضل مال إبراهيم المحالتي و السيد أحمد اليزدي.أما باقي األحباء 
فنزلوا في بيوت على حدة إلى أن حضر من قزوين إخوانها و التمسوا بكمال االحترام أن يمونوا في خدمتها 

إلى قزوين فأجابت طلبهم بشرط أن تبقى في همدان تسعة أيام حتى تكمل الحجة على أهل البلدة. 
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    ثم أرسلت  الفاضل مال إبراهيم المحالتي إلى رئيس العلماء في همدان و أرسلت معه رسالة بليغة تدعوهم 
فيها إلى الغيمان و تبشرهم بظهور الملكوت،فلما وصل الرسول إلى المجتهد الرئيس و كان مجلسه مملوء 
بالعلماء،أظهر الرسالة و تال عليهم من البيان ما ُأمر به،فعظم األمر عليهم و أخذتهم الحمية الجاهلية و 
أمروا الحاضرين بضرب الرسول و قتله بال سالح،فهجموا على المؤمن المستقيم و ضربوه ضربًا أليمًا بأيديهم 
و أرجلهم حتى انقطع نفسُه و سحبوه من رجله و طرحوه في الزقاق إلى أن عرفه بعض بسطاء الناس و وجد 
به رمقًا فحملوه  إلى بيت حضرة الطاهرة،و لما نظرت إليه ظهر على وجهها السرور و خاطبته قائلة صلوات 
اهلل عليك طوبى لك بما قّدمت نفسك فداءًا إلعالء كلمة الرب األعلى.و الحاصل أنه بقي طريحًا سبعة أيام 

ثم توجه إلى الصحة .

    و توجهت حضرة الطاهرة إلى قزوين و اإلخوان بخدمتها و القانتات و جناب الشيخ صالح الكريمي و 
مال إبراهيم المحالتي و السادات السيد احمد اليزدي و السيد محمد الكلبايكاني جميعًا مع حضرتها في هذا 
السفر سوى حضرة الوالد الشيخ محمد شبل و الشيخ سلطان الكربالئي و جماعة األعراب فبقينا في همدان 
ثالثين يومًا بعد تشريفها )قزوين( ثم صدر أمرها برجوع األحباء إلى بغداد فرجع أكثرهم إال جناب درويش 
المكوئي و صهره صالح و ولده جواد و عبد الهادي الزهيراوي و حسن الحالوي و سعيد الجباوي،فإنهم توجهوا 
معنا إلى قزوين و أخذنا بيوتًا فيها وشّرفت حضرتها في بيت قريب من البيت الذي نزلنا فيه و كنت أناهز 
العشر من السنين،فأمرني الوالد أن أعرض بعض المطالب و آخذ الجواب من حضرتها حيث إنها كانت 
في كل يوم تشّرف ذلك البيت القريب ماكثة به مقدار ساعة و معها نساء حرس من جانب عمها و أبيها 
و كذا بعض التالمذة من جهة عمها و طالت األيام إلى شهر واحد و في ذات يوم شرّفت و كان منها أن 
أمرتنا بالخروج من قزوين و التوجه إلى طهران إلى مقام الظهور و سر الظهور  ثم شّرفت في اليوم الثاني 
و سألتني  )هل بّلغت أباك بما قلت لك؟(عرضت نعم و لكن أّولوا طهران بالمقام  الطاهر قالت »طّيب قل 
لهم أن يتوجهوا إلى بلدة قم« فبلغتهم أيضًا األمر فقالوا المقصود )أي مقصود السيدة( قم بأمر اهلل و كذا و 
كذا ثم في اليوم الثالث تشّرفت بمقابلتها و سألتني »هل بلغت الجماعة؟« عرضت نعم و لكن أّولوا أولوا قم 
بالقيام بأمر اهلل. فتبسمت و قالت »اذهب وقل لهم أن يتوجهوا إلى مشهد المقدس في خراسان« فرجعت 
لوا مشهد بمشهد النفس الرحماني الذي منه مشاهد النفوس و في اليوم الرابع تشّرفت  و عرضت األمر فأوَّ
بمقابلتها و سألتني:«هل بّلغت الوالد و من معه بما قلك لك؟« أجبت نعم و لكن أّولوا  مشهد بمشهد النفس 
الملكوتي و مشاهد النفوس، فغضبت و أمرت العبد بأن أقول لهم أن يخرجوا جميعًا من قزوين ألنه ال بد من 
وقوع زلزلة عظيمة ترتج منها قزوين و تسفك دماؤكم جميعًا و أن اهلل يريد بكم خيرًا في المستقبل خصوصًا 
أنت و والدك الشيخ. فرجعت و عرضت األمر المبرم فقالوا  إرجع و اعرض أن الشيخ صالح الكريمي و مال 
إبراهيم المحالتي لم ال يخرجون معنا؟ فرجعت و عرضت ما قالوا قالت »ارجع و قل لهم إن الشيخ صالح 
و الفاضل مال إبراهيم المحالتي حان الوقت لهما و آن األوان و أن الشهادة حياة لهما« اقتلني اقتلني يا 
طغاتي إن في قتلي حياة في حياة و لكن الشهادة لكم ما حان وقتها الصريح و من ذلك اليوم توجهنا إلى 
طهران و جناب الشيخ سلطان معنا أما جناب الشيخ درويش المكوئي و الجماعة فتوجهوا إلى قم و بعد خمسة 
عشر يومًا وقعت الواقعة و قتل  الحاج مال تقي رئيس العلماء فيهاو بعد خمسة عشر يومًا وقعت الواقعة في 
قزوين وقتل الحاج مال تقي رئيس العلماء  فيها ألنه في كل يوم كان يصعد المنبر و يُسب المبشرين اعني 
) حضرة الشيخ أحمد اإلحسائي و السيد كاظم الرشتي( ثم يسّب )حضرة العلي االعلى( و يحرّض الناس 
على العداوة و البغضاء للمؤمنين إلى أن سّلط اهلل عليه من انتقم منه و لكن الظالمين اتهموا حضرة الشيخ 
صالح الكريمي و مال إبراهيم المحالتي و هجموا عليهما و قتلوا مال إبراهيم في قزوين و أرسلوا الشيخ صالح 
الكريمي إلى طهران و كالهما بريئان من قتل اللعين.و لما رأى القاتل أن مال إبراهيم استشهد و قتل ظلمًا 
و عدوانًا و أن الشيخ صالح محبوس في طهران يريدون أن يقتلوه أظهر نفسه و حضر لدى الحكومة و اقّر 

بأنه هو الذي قتل المجتهد القزويني .
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        و استشهد الشيخ صالح الكريمي بالميدان الذي في وسط طهران و خرجنا قبل شهادته بيومين من 
طهران و رجعنا بغداد و ما بقي في طهران من األعراب إال اثنان و هما جناب الحاج محمد الكرادي و جناب 
سعيد الجباوي و توفقا للوصول  إلى خدمة القدوس و كانا من أصحاب القلعة حيث كان عددهم ثالثمائة و 
ثالثة عشر. اثنان مهم عرب و الباقي فرس-و إن الحاج محمد الكرادي كان رجاًل شجاعًا و في أيام   فتّوته 
كان قائد ألف  بعسكر )إبراهيم باشا المصري( و حضر عدة مواقع في الحرب من جملتها محاربتهم مع فرنسا 
ثم رجع إلى بغداد و توفق لمحبة السيد المبّشر و اشتعلت في قلبه نار محبة اهلل و صار ينتظر ظهور الرب 
و كان أمّيًا ال يقرأ و ال يكتب و لكنه كان شاعرًا مجيدًا فاضاًل أديبًا من جملة أشعاره قصيدته التي امتدح 

بها السّيد الرشتي )قال في مطلعها(:

 و مجهولة تاه األنام بوصفه
                            سوى العالم الغطريف جرثومة الفخر

تقّمصنا طفاًل وحين بلوغه
                          أبان خفيِّ السر في النهي و األمر

إلى أن قال:
فيا منقذي من لجة الجهل و العمى

                                     و يا حافظي من حيث أدري و ال أدري
ألنت وأيم اهلل للفتنة التي

                                   أشار لك الرحمن من محكم الذكر
إلى آخره

  ولما ُوفق إليمان و تشرف بمقابلة و خدمة الطاهرة في قزوين كان راجعًا من )ماه كو(  و قد عرض القصيدة 
الرائية التي مدح فيها حضرة األعلى و مطلعها :

     يا صاح كن من بني الدنيا على حذر

إلى قوله:
   من بحرص يميز الناس كلهم ) كذا في األصل(

                                من راحتيه جرت فّوارة القدر
نرى الوجود كتابًا أنت أحرفه

                               أجلى بيانا من اآليات و السور 
إلى آخرها

و كان دائمًا يتمنى أن يكون  من أنصار اهلل و لما انخرط في سلك االحباب الذين في خدمة القدوس و باب 
الباب كان بالغًا من العمر ثمانين سنة و كان قوي الجسم مقدامًا كريمًا و عند وصوله القلعة مرض بالفالج و 
بقي في القلعة يتحمس  و يلتمس الشهادة من حضرة القدوس إلى أن سقطت عليه كلة  طوب )قنبلة مدفع( 

من األعداء و استشهد مسرورًا.

   و اما سعيد الجباوي فكان من اهل بغداد و أصله من )جّبة( و هي قرية على الفرات و كان رجاًل بسيطًا 
سليمًا مخلصًا دائمًا متذكرًا بذكر المحبوب. و توفق لخدمة القدوس و خرج مع حضرة باب الباب في ليلة 
في ليلة و أصابته رصاصة من عسكر السوء في بطنه فمسك جرحه و هو يضحك ضحكًا عجيبًا و انتقل 

إلى دار البقاء.
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        و قبل رجوعنا من طهران حضر حضرة مال حسين البشروئي العالمة )باب الباب( و تشرفنا بخدمته 
في طهران و كان قاصدًا مازندران. و رجعنا إلى بغداد و الوالد يبلغ األمر عالنية و األحباء في كل ليلة 
يجتمعون و المجالس عامرة إلى ان أتانا خبر القلعة بمازندران و ان حضرة القدوس و حضرة باب الباب في 
القلعة و أن مقصد الغافلين أن يحاصروا األحباء.فقام في قصبة الكاظمية جناب الحاج عبد المطلب التاجر 
و جهز نحو خمسين رجاًل من األحباء األعراب من جملتهم الشيخ عزيز و الشيخ نصار من كربالء و مهدي 
الزهيراوي و طعمة وعالو ومحمد البحراني و علي و فارس و بندار من بغداد و عيسى الكرادي و جواد عبد 

الحسين.
و الحاصل ان الحاج المذكور جهزهم من خالص ماله و ارسلهم إلى مازندران كي يدافعوا عن القلعة ألن 
الغافلين هاجموا و لما وصلوا إلى حدود مازندران وجدوا العساكر متكاثرة و الطريق مسدودًا فحزنوا و تاسفوا 
على عدم التوفيق و رجعوا إلى بغداد بعد خمسة أشهر و مات منهم ستة رجال من شدة البرد و كثرة الثلج و 

نالوا رتبة الشهادة ألنهم ضحوا بأنفسهم في سبيل الحق طوبى لهم.
    ثم من بعد ثالثة أشهر أتانا الخبر بشهادة حضرة القدوس و حضرة باب الباب و جميع المؤمنين و ذلك 
بعد أن أفنوا كثيرًا من األعداء الظالمين و الوقائع بالتفصيل مشهورة: )أما نحن و حضرة الطاهرة و سفرها 
من قزوين إلى بدشت و تفاصيل ما أظهرت إلى اليوم الذي استشهدت فيه ببيت محمود كلنتر، فذلك أمر 
مشهور عند أهل البهاء في إيران...( و إن أعراب العراق اشتعلت في قلوبهم نار محبة اهلل و كلما زادهم 
اليهود في بغداد حتى  الغافلون اضطهادًا زادت محبة اهلل في قلوبهم و ناظروا المسلمين و المسيحيين و 
حضر العبد مرة في مجلس المناظرة مع علماء المسيحيين و كان الوالد يتكلم معهم في ميزان معرفة اهلل و 
كلما ذكروا ميزانًا من الموازين األربعة و هي العقل و النقل و الحواس و القلب رده الوالد عليهم غلى أن قام 

احد اإلنجيليين و كان عالمًا و كتب هذه الابيات، أحفظ بعضها و ها هو أولها:

يا من سأل مستفهمًا
                  عن معتقد دين المسيح

هاك الجواب مسددًا
                   من كتاب برهان صريح

إلى قوله:

إذا أردت الوزن و لم تزن وزنًا شحيح
                                        عليك بميزان العقل فكر تستريح

)لم يلتزم في هذه األبيات باألوزان العروضية فهي أشبه بالنثر المسجع منها بالشعر العربي الفصيح و البيت 
األخير غير واضح المعنى لعل معناه:إنك إذاأردت الوزن الصحيح فعليك بميزان العقل.(

   فرد عليه حضرة الوالد ميزانه و أثبت له اختالل ذلك الميزان بأن العقول مختلفة فالعقالء اللذين صلبوا 
المسيح فبالنقل و العقل صلبوه و الذين آمنوا به فبتأثير الكلمة آمنوا ال بالتفكر و ال الكتاب الذي كان بأيديهم 
قال تعالى: »إذا ظهر نبي أو حالم حلم و قال اعبدوا آلهة لم تعرفوها أنتم و ال أباؤكم فلوقته يقتل قتاًل 
ذلك النبي أو حالم األحالم«إلخ فإذا أرادوا أن يتمسكوا بظاهر اآلية لزمهم أن يتبعوا اليهود ألن أصل المطلب  
التوراة واإلنجيل هو حلم و ظهور الرب الذي لم يعرفوه  وال آباؤهم.و الحال أن حجتهم اندحضت و أظهروا 
التعارف و قال الُمطران للولد أشهد أنك فيلسوف و أن اعتقادكم و ديانتكم أقوى من ديانة اإلسالم و انصرف 

األحباء مسرورين و المسيحيون متحيرين.
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     ثم عملوا المناظرة مع اليهود و كثيرًا اظهروا العناد متمسكين بأن الذي يظهر ال بد من أن يؤيد دين 
التوراة و ال ينسخ حرفًا منها ألن األحكام أنزلت من اهلل في التوراة و لم يكن قبل التوراة أحكام مطلقًا و ان اهلل 
دائم و أمره ال يزول إلى أبد اآلبدين و دهر الداهرين.و الحاصل أن الوالد كان يتكلم معهم و يناظرهم بكامل 
الرفق و هم في نهاية الغيظ ألن المجلس كان في بيت حخام باشا و علماء اليهود فيه و كان مع الوالد جناب 
السيد محسن الكاظمي و كاظم العرقجي و صالح القزاز و لما حصل اليأس من تفهيمهم سألهم حضرة الوالد 
عن األحكام التي كانت قبل موسى هل هي من اهلل أم من غير اهلل؟ قالوا الغير بل من األفكار و العقول،قال 
لهم ما قولكم في عمران والد موسى هل هو عاقل أم جاهل؟ قالوا عاقل. قال: ما قولكم في التزويج بالعمة؟ 
قالوا حرام. قال كيف أخذ عمران عمته )يوكابد( و ولدت له موسى،فهل كان هذا العمل حرامًا أم حالاًل؟  
قإذا قلتم إنه حرام كان موسى ابن حرام و هو كليم اهلل، و إذا قلتم إن العمل كان حالاًل و حرمه موسى 
بأمر من اهلل كنتم قد نطقتم بالواقع ألن اهلل يمحو و يثبت،نسخ أمر التزوج بالعمة و أثبته بابنة العمة و 

بنحو هذا من األدلة العقلية و النقلية أفحمهم و اظهروا الكدر و أحضروا المدام و الشيخ قام مع األحباء. 
   

   و بقينا مع الناس نمشي  بالحكمة و لكن التبليغ كان عالنية إلى أن أتانا الخبر بصعود حضرة العلي 
االعلى في الثامن و العشرين من شعبان سنة ألف و مائتين و ست و ستين المطابق ألول تموز في مدينة 
تبريز بميدان صاحب الزمان كما هو معلوم عند الخاص و العام علقوه بالحبل و ضربوه برصاص البغضاء 
و في غرة رمضان انتقل الوالد إلى رحمة اهلل فطوبى له بما سرع إلى دار البقاء ألنه لو بقي في تلك الفترة 
لخشي عليه ألن األحباء تشتتوا و كل من كان يبلغ امر اهلل رأى نفسه شيئًا من األشياء كأنهم مرايا الظهور 
و خصوصًا حين نزول صاعقة االمتحان و هي صعود الرب األعلى جل شانه ألنه امتحان عظيم. و ال 
حول و ال قوة إال باهلل العلي العظيم و بقي األمر في هرج و مرج  و استند أحباء كل بلدة إلى إحدى المرايا.

مثال جماعة اعتقدوا بصبح األزل و آخرون اعتقدوا برجل بغدادي يدعى الشيخ علي الدباس و جماعة أخرى 
اعتقدوا بالسيد عالو  و لذلك نحمد اهلل تعالى على وفاة الوالد بعد صعود حضرة األعلى بيومين و األحباء 
تشتتوا كل واحد منهم يفعل ما يشاء إلى  أن من اهلل على عباده بظهور نفس البهي األبهى األب الحنون و 
جمع أغنام  اهلل بكلمته  و نجاهم من الهالك برحمته في مدة أربعين سنة أقام العباد بما  أراد و اخذ عهده 
من جميع العباد بأن يتوجهوا بعد صعوده إلى من اراده األعظم و غصن القدس و العباس و سر اهلل األقدم 
و الحمد هلل الذي وفق أهل البهاء على التوجه إلى حضرته و صاروا من أصحاب اليمين ألنه جالس هو عن 
يمين الرب و ما أدراك ما اليمين هو عالم اليقين المنزه عن الظن و التخمين الذي هو الهيكل المحبوب من 
سمى نفسه عبد البهاء و أثبت العبودية و أظهرها ألبيه المقدس عن ذكر أهل اإلنشاء و إذا أردنا أن نحرر 
ما شهدناه في أيام تشريف حضرة البهاء جل شأنه بغداد في مدة اثني عشرة سنة من األخالق الروحانية التي 
أظهرها للعالم و العلوم اللدنية و الجذبات القدسية و إحياء النفوس الميتة و شفاء المرضى من داء النفس و 
الهوى و فتح األعين العمياء و تنوير العقول المظلمة و تهذيب النفوس الهائمة لضاق بنا المجال و ألنفقنا 
عدة من األيام و الشهور دون أن نفي بما هو مشهور خصوصًا إذا حررنا ما شاهدناه من الذين نقضوا عهد 
حضرة المبشر علي بأن يتوجهوا إلى حضرة من يظهره اهلل و األفق األبهى و قام يحيى الملقب صبح األزل 
و في الظاهر هو منسوب إلى حضرة البهاء و نقض العهد و اعتزل أهل البهاء و نشر الشبهات بأن الموعود 

ال يظهر إال بعد ألفي سنة و اهلل سبحانه و تعالى خذله و طرده من الملكوت.
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     ثم في  هذا العهد األعظم الواضح األنور قام الناقض االكبر و وسوس في صدور األحباء أن ينقضوا 
عبد البهاء و يبغضوا ابنه الوحيد و يعرضوا عن جماله الفريد و لكن اهلل نصر فرعه المنشعب من األصل 
القديم و خذل ضده الناقض األكبر  و رده إلى اسفل الجحيم و على كل حال فقد اطلع أهل البهاء على سر 
الظهور و عرفوا ان لكل وجود خيااًل و لكل ظهور دجااًل،و هذا من سنة اهلل التي قد خلت من قبل و لن تجد 
لسنة  اهلل تبدياًل، و البهاء على أهل البهاء الذين عرفوا الحق بالحق و توجهوا إلى اهلل بالصدق و انقطعوا 

عن الهوى و العاقبة للمتقين.

                                                                         )آقا محمد مصطفى البغدادي(

بحمد اهلل و عونه و حسن توفيقه قد تم طبع هذه المجموعة البهية التاريخية في شهر محرم الحرام سنة ألف  
و ثالثمائة و ثمان و ثالثين)1338هـ( في غاية الدقة و اإلتقان حسب اإلمكان نسأله تعالى أن ينفع بها 

طالب العلم و العرفان إنه خير مستعان آمين.

شرح بعض المصطلحات الواردة في الرسالة

1( حضرة العلي األعلى:هو حضرة الباب السيد علي محمد الشيرازي عاش )1819-1850م( و قد استشهد في تبريز سنة 1266 هـ
2( حضرة البهاء:هو حضرة بهاء هللا ميرزا حسين علي النوري عاش )1817-1892م(

3( حضرة عبد البهاء:هو حضرة عباس الغصن األعظم عاش )1844-1921م(  االبن االرشد لحضرة بهاء هللا و مركز عهده و ميثاقه
4( قرة العين الطاهرة:هي فاطمة زرين تاج ابنة العالمة صالح البرغاني  حوارية حضرة الباب و المرأة الوحيدة ضمن حروف الحي و قد 

كانت الناطقة باستقالل الرسالة البابية البيانية  في مؤتمر بدشت سنة 1848م و كان استشهادها سنة 1852م.
5( محمد تقي البرغاني  : هو عم قرة العين الطاهرة و والد زوجها و رئيس العلماء في قزوين و عرف بتشدده و عدائه الشديد للشيخية و 

البابية و تم اغتياله في قزوين من قبل خباز شيرازي من محبي المرحوم الشيخ احمد االحسائي و تم تلقيبه من قبل انصاره من الشيعية بالشهيد 
الثالث.

6( باب الباب: هو المال حسين بشروئي أو لحرف امن برسالة حضرة الباب و كان استشهاده في ملحمة قلعة الطبرسي
8( القدوس:هو محمد علي البارفروشي يعود نسبه األعلى إلى اإلمام الحسن و كان من أبرز حروف الحي و لقب بالنقطة األخرى و اشتهر 

بلقب القدوس و كان استشهاده  في نهاية ملحمة قلعة الطبرسي سنة 1849م.
9( ميرزا يحيى : هو ميرزا يحيى النوري كان من إخوة حضرة بهاء هللا غير األشقاء و قد عينه حضرة الباب  بمشورة حضرة بهاء هللا و 

إشهاد مؤمن آخر رئيساً صورياً للجامعة البابية من بعده حتى يظهر أمر من يظهره هللا في سنة التسع )1269 هـ( إال أنه قصر في مسؤوليته 
و عصى أخاه و نقض الميثاق االصغر لحضرة الباب و تسبب في الكثير من الكوارث و المصائب التي حلت بالجامعة البابية و استعمل كل 

الوسائل ضد أخيه األكبر حضرة بهاء هللا حتى وقع الفراق بينهما في أدرنة  و تم نفي حضرة بهاء هللا إلى عكا سنة 1868م بينما نفي صبحي 
ازل إلى قبرص و بقي هناك حتى توفي سنة 1912م في زمن والية حضرة عبد البهاء.

10(الناقض األكبر: هو ميرزا محمد علي من أغصان حضرة بهاء هللا الذين نقضوا الميثاق و هو أخ غير شقيق لحضرة عبد البهاء و كان له 
تجوزات كثيرة في حياة والده و في زمن والية حضرة عبد البهاء أظهر الشقاق و تزعم الناقضين و حاول ان يفرغ رسالة والده من مضمونها 

و يجعلها مجرد مشيخة مذهبية تحت إسم الموحدين و قد طرد من جامعة االسم األعظم و لقب في ألواح وصايا حضرة عبد البهاء بالناقض 
األكبر و الحطب األكبر.

11( النص التوراتي الذي اشار إليه الشيخ محمد شبل في حديثه إلى المطران  هو:
2َولْو َحَدَثِت \آلَيُة َأِو \أُلْعُجوَبُة \لِتي َكلَمَك َعْنَها َقاِئاًل: ِلَنْذَهْب َوَراَء آِلَهٍة ُأْخَرى لْم َتْعِرْفَها َوَنْعُبْدَها 3َفال َتْسَمْع ِلَكالِم َذِلَك \لنَِّبيِّ َأِو \لَحاِلِم 

َذِلَك \لُحلَم أَلنَّ \لرَّبَّ ِإلَهُكْم َيْمَتِحُنُكْم ِلَيْعلَم َهل ُتِحبُّوَن \لرَّبَّ ِإلَهُكْم ِمْن ُكلِّ ُقُلوِبُكْم َوِمْن ُكلِّ َأْنُفِسُكْم.
                                                                                                                     )سفر التثنية  االصحاح 13 اآليات 2و3(
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    فهرس مواضيع  الرسالة األمرية

1( مقدمة الرسالة  و ذكر اسم و نسب صاحبها ص6
2( قصة بعثة حضرة الباب و حضور مال علي البسطامي إلى العراق و نفيه ص 6
3( اعمال قرة العين الطاهرة في العراق و إفحامها للعمالء و المفتي اآللوسي ص7

4( قصة سفر قافلة قرة العين الطاهرة إلى إيران و حوادث كرمنشاه و همذان و قزوين ص10-8
5( حادثة اغتيال رئيس علماء قزوين الشيخ محمد تقي البرغاني عم قرة العين الطاهرة ص10

6(حادثة استشهاد اول شهيد بابي الشيخ صالح الكريمي في طهران ص11-10
7( نبذة عن الشهيدين البابيين من عرب العراق الحاج محمد الكرادي و جناب سعيد الجباوي ص11 

8( عودة الشيخ محمد شبل و نجله محمد مصطفى البغدادي إلى بغداد بعد لقائهما المال حسين ص12
9( موجز حوارات الشيخ محمد شبل مع علماء المسيحيين و اليهود في بغداد ص13-12

10( وفاة الشيخ محمد شبل بعد استشهاد حضرة الباب و تشتت البايين بين عدة زعمات ص13
11( ظهور حضرة بهاء اهلل و تعاظم أمره و جمعه شمل المؤمنين و فشل فتنة صبحي ازل ص13

12( قيام حضرة عبد البهاء الغصن األعظم عباس بتولي واليته و مواجهته فتنة الناقض األكبر ص14

آقا أو آغا السيد محمد مصطفى البغدادي


