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تعریف

  وحضرة الباب  حضرة  آثار  من  مقتبسات  الكتاب  هذا  متن 
و"المصادر"  والمراجع"  الكتب  "مسرد  في  ثبتت  بهاءاهللا 
المقتطفات األخرى  الكثیر من  المجلد. وهناك  الصفحات األخیرة من هذا  في 
أّما  إلى غیر ذلك.  المخطوطات قمت بترجمتها ما لم أشر  بالفارسیة جاءت في 
الحواشي فهي في الغالب صیاغتي وقد أشرت إلیها منعًا لاللتباس. واآلیات البینات 
المقتبسة من القرآن الكریم ثبتت أرقامها كما وردت في الطبعة العربیة. وكتبت 
المقتطفات فقد  أّما  البهائیة،  المراجع  الفارسیة والعربیة كما وردت في  األسماء 

وضعت كما جاءت في األصل.

نادرًا ما رغب المؤمنون األوائل في أن تؤخذ لهم الصور الفوتوغرافیة الفردیة، 
ولكن في بعض المناسبات أخذت لهم بعض الصور الجماعیة، ومن هذه الصور 
بأّن  یقین  على  وإّنني  الفردیة.  الصور  بعض  الكتاب  لهذا  استخرجنا  الجماعیة 
أهمیتها التاریخیة تفوق كونها باهتة غیر واضحة. وأدین باالمتنان لقسم السمعیات 
والبصریات في المركز البهائي العالمي لتزویدي بأغلب الصور الفوتوغرافیة هذه، 
وأود أن أشكر السید روحي شكیبائي لإلخراج الممتاز لمعظم الصور المطبوعة 

في هذا الكتاب.

وأقدم شكري الجزیل لدار الطبع والنشر في كل من لندن وویلمت -إیلینوي 
على تعاونهم والسماح لي باالقتباس من منشوراتهم.

كذلك أرغب في اإلعراب عن تقدیري العمیق للدكتورة ماي بالیریو وذلك 
لمجهوداتها التي لم تعرف الكلل في مساعدتي لإلسراع بإعداد مسودة األصل، 
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وتنقیحها البارع، وإعدادها للفهرس. وأشكر كذلك اآلنسة إیثني إیرلي لطباعتها 
ما خططته بعجالة، بحیث غالبًا ما كان یصعب قراءة الكثیر منها، وإلى السیدة 
كورین ألكساندر للمساعدة في طباعة إضافیة. أقدم امتناني أیضًا للسید هارولد 

بویس لالعتناء بتمحیص النص النهائي عند الطبع.

إّیاه مساهمة  اعتباري  المجلد وقتًا طویًال في إخراجه رغم  لقد استغرق هذا 
ضئیلة الشأن في الثروة العظیمة للمعارف البهائیة. ویرجع السبب في ذلك بصفة 
رئیسة إلى افتقاري للوقت. فاضطررت للعمل خالل ساعات الفراغ في المنزل، 
وغالبًا ما كانت في ساعات اللیل المتأخرة، مما تسبب في تباطؤ سرعة اإلنجاز. 
وأغلب االحتمال أْن ینطبق هذا الحال على المجلد الرابع أیضًا. وعلى أي حال فإّني 

مدین كثیرًا لزوجتي لزلي لمساندتها الدائمة وتشجیعها.

أدیب طاهرزاده

ä

تعریف



توطئة

  النبوءات تحقق  بذلك  تّم  حیث  عكاء،  إلى  بهااهللا  حضرة  وصول 
اإللهیة بمجيء رب الجنود إلى األرض المقدسة، إیذانًا بافتتاح فصل 
فاألحداث  السماویة.  بهاءاهللا  لرسالة حضرة  المجید  االكتمال  في سجل  جدید 
الجسام التي ارتبطت بهذه الفترة تفوق ما وقع منها في سابق أیام عهده. ذلك ألن 
أواخر نداءاته وإبالغ رسالته للملوك منفردین ورؤساء الدول والدین، وإنزال أحكام 
البالیا  تیار  وانقالب  العالمي،  نظمه  ولبنات  دعائم  تعتبر  والتي  دورته  وشریعة 
المجتمع،  أوساط  في  واإلعزاز  التكریم  إلى  والسمعة  االسم  وتشویه  واالمتحان 
وإنزال ما یفوق الحصر من األلواح مما یمكن اعتباره ذروة شامخة لما أنزل من 
قبل، وإطالق طاقات روحانیة هائلة مقدر لها بعث الحیاة من جدید في المجتمع 
اإلنساني وإیجاد خلق جدید من البشر، كل ذلك یطبع بطابع خاص هذه الفترة 

من عهد وظهور حضرة بهاءاهللا في كل من عكاء والبهجة فیما بعد.

یسعى هذا المجلد، الذي یشمل السنوات التسع األولى من سیرة حضرة بهاءاهللا 
في عكاء، إلى اقتناص لمحة من هذا الظهور األعظم. لكن وا حسرتاه ما أضعف 
وأقصر عقل اإلنسان وبصیرته عن أْن تمدانه بالقدرة على الولوج في رحاب الوحي 
السماوي الذي یفوق إدراكه. فمن البدیهي أّننا عاجزون عن الغوص في أعماق محیط 

الكلمة اإللهیة في هذا العصر. وكل ما بإمكاننا عمله هو المرور فوق سطحه فقط.

أّما غایة هذا المجلد فهي وصف بعض مضامین ألواح حضرة بهاءاهللا. وللوصول 
إلى ذلك فإن المؤلف اّتبع النمط نفسه الذي عمل به في المجلدین السابقین. فقد 
أوجز بعض المواضیع الهامة لكل لوح ثم أعقب ذلك بتعلیق مسهب حول بعض 

ç



ولم  األساسیة.  اهللا  أمر  حقائق  بعض  تفهم  على  یعین  ما  فیها  یرى  التي  النقاط 
التفصیل لحیاة حضرة بهاءاهللا وظروف  المؤلف بشيء من  یكن وراء استعراض 
حبسه في الثكنات ثم في عكاء فیما بعد، أو التعرض باختصار لسیرة حیاة بعض 
المؤمنین ممن لهم صلة بتلك الفترة، لم یكن قصده سوى تقدیم خلفیة للظروف 

المعاصرة لظهور الكلمة اإللهیة.

 إن دراسة كتابات حضرة بهاءاهللا لهي تجربة روحانیة ال انتهاء لها، ذلك ألن 
معین ألفاظه وما تحویه من معان عدیدة، وقوة كلماته ال ینضبان. وعلیه لن یجد 
القارئ سوى قطرة من هذا المحیط، حیث فقط، من خالل التعمق أكثر بدراسة 
هذه الكتابات، یمكننا رؤیة مدى عمق واتساع العلم اإللهي الذي أفاض به حضرة 
بهاءاهللا على العالمین في هذا الیوم، العلم الذي لن یفتأ یتسع على الدوام ویتكشف 

بمرور الوقت.
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توطئة



P

توضیح

  (وهي مطبوعة بخط عریض) استخراج النصوص األصلیة العربیة المتوفرة
بما فیها آیات القرآن الكریم والكتاب المقدس واألحادیث النبویة الشریفة. 
أّما النصوص الفارسیة فقد عربت من األصل الفارسي مباشرة عندما لم یتوفر تعریب 
لها في الكتب األمریة، ویشار إلى أرقام تلك المقتطفات في الحاشیة أدناه(١) مع 
رقم الفصل بین قوسین. وقد تم نقل النصوص والمقتطفات المتوفرة في المصادر 

المذكورة في بند "مسرد الكتب والمراجع" كما وردت دون تعدیل یذكر.

الطبعة  في  وردت  كما  المقتطفات  ونقل  الكتاب  متن  بتعریب  االلتزام  تم 
اإلنگلیزیة األصلیة، عدا بعض المواقع، عندما وجد أن ذلك یتناسب مع السیاق.

وفي متن الكتاب تشیر األرقام الصغیرة (مرتفعة قلیًال)، إلى الحواشي المبینة 
في أسفل الصفحة تحت خط. أّما األرقام الكبیرة في قوسین فتشیر إلى المصادر 

والمراجع المقتبسة.

(١) ٤(١)؛ ٥(٢)؛ ٢(٣)؛ ٢(٥)؛ ١١، ٢١(٨)؛ ١٣(١٠)؛ ٦(١١)؛ ١١(١٢)؛ ٥(١٣)؛ ٤، ١١، ١٢، 
١٣(١٤)؛ ٢٤(١٦)؛ ٨(الملحق ٢).



كلمة الناشر

    أن نضع بین أیدي القراء األعزاء الترجمة العربیة للمجلد الثالث من
أدیب  السید  له  المغفور  لمؤلفه  بهاء اهللا“  ”ظهور حضرة  كتاب 
طاهرزاده، وعّربه المغفور له السید فؤاد عبد الرزاق عباس الذي وافته المنیة قبل 
أن یصدر هذا المجلد الحالي. قام منسق تراجم مؤلفات السید طاهرزاده بتدقیق 
بعض  وعّرب  األصلیة،  النصوص  واستخراج  وطباعتها  العربیة  الترجمة  وتنقیح 
النصوص الفارسیة التي لم تتوفر ترجمتها إلى العربیة، ثم قام بإعداد الفهرس وتهیئة 
الخّیرة في  أن نشكر هنا االستاذ مصطفى صبري لجهوده  للطبع. ونود  المجلد 

مراجعة اللغة العربیة.
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وصول حضرة بهاءاهللا إلى عكاء

  رحلة حضرة بهاءاهللا من أدرنة إلى عكاء، التي ورد ذكرها بإیجاز
بالمصاعب  مفعمة  السابق،  المجلد  من  الختامي  الفصل  في 
بهاءاهللا  لها حضرة  تعّرض  التي  الذلة  لمسلسل  آخر  تأكیدًا  كانت  بل  والعذاب. 
إلى سجن  أعدائه. وعند وصوله  بتدبیر من  له  التي وجهت  وأصحابه واإلهانات 
عكاء بلغت هذه البالیا من الشدة بحیث دعا المدینة باسم "السجن األعظم". في 
إشارة للسنوات التسع األولى لمنفاه بعكاء، وصف القلم األعلى ذلك المكان في 

أحد ألواحه بهذه الكلمات المؤثرة:

"ثم اعلم أن في ورودنا هذا المقام سّمیناه بالسجن األعظم. ومن قبل كّنا في 
أرض أخرى(١) تحت السالسل واألغالل وما سمي بذلك قل تَفّكروا فیه یا 

أولي األلباب."(١)

مظاهر  بین  ما  التباین  هي  بهاءاهللا  حضرة  لحیاة  العجیبة  المالمح  إحدى  إن 
بها  عامله  التي  والذلة  والسجن  جهة،  من  اهللا  من  له  الموهوبة  والجالل  العظمة 
أن حضرة  العجب والحیرة عندما نالحظ  یتملكنا  أعداؤه من جهة أخرى. وقد 
بهاءاهللا، المظهر الكلي اإللهي، والذي كانت مقدرات األرض والسماء في قبضته 
الناس أجمعین، والذي كان لكلماته  بإمكانه قلب حیاة  قلمه كان  وبحركة من 
نفسه  بتسلیم  رضي  كهذا  إلهیًا  مظهرًا  إن  أعداءه.  به  یقهر  ما  والنفوذ  القوة  من 
أمره. فلم  قتله وإطفاء شعلة  قاموا بكل قوتهم وسطوتهم على  للذین  تامًا  تسلیمًا 

طهران.  (١)
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یّسخر ما یّسر له اهللا من قوى روحانیة لكف أیدي الظالمین الذین اضطهدوه. كان 
بوسعه  – كما شهد هو بذاته في كثیر من ألواحه –  أسر قلوب أعدائه بالتفوه بكلمة 
واحدة لو شاء. لكن ذلك لم یقّدر له أْن یكون. فإن اهللا قد خلق اإلنسان ووهبه 
اإلرادة الحرة للخیار ما بین الخیر والشر، أو اّتباع الحقیقة أو السیر بطریق الباطل 

والضالل.

ولو  كامل،  بشكل  اقتدارهم  آیات  كشفوا  اإللهیة  المظاهر  أن  لو  ذلك 
ما وهبوا من سلطنة  باستعمال  ویتسلطوا على مضطهدیهم  لیمحقوا  أنهم كانوا 
روحانیة، فإن ذلك الكشف سیكون مناقضًا لمبدأ حریة الخیار الذي وهبه اهللا 
أو غیر جدیر،  أو خبیثًا، جدیرًا  إنسان سواء كان جیدًا  لإلنسان. فلن یقدر أي 
عند مواجهة فیض آیات عظمة مظهر اهللا الغالبة ونفوذه، سوى االعتراف بسلطته 
ال  دمیة  مجرد  إلى  اإلنسان  ینقلب  الحال  هذه  في  رسالته.  ألحقیة  واإلذعان 
سیطرة لها على أعمالها، كما یتساوى فیها من یملك الموهبة الروحانیة مع من 

حرم منها.

عمومًا  الناس  أعین  عن  قدراتهم  یسترون  اإللهیة  المظاهر  فإن  السبب  لهذا 
ویظهرونها أحیانًا (وبقدر محدود) للقلیل ممن وهبوا خصاًال روحانیة.(١) فالمسیح 
مثًال أنعم على بعض حوارییه لیشهدوا آیات مجده، ولكن غالبیة سكان األرض 
المقدسة، بمن فیهم رؤساؤهم الروحیون وحكامهم، لم یتأثروا بذلك أو یشهدوا 

له. كما أنه لم یستعمل سطوته الروحانیة للحیلولة دون صلبه.

تبقى قوى المظهر اإللهي مستورة خلف حجاب هیكله اإلنساني. فهو یعیش 
كأي واحد من الناس ویخضع للحدودات نفسها التي تنشأ عن ذلك. فهو یأكل 
إذا اُضطهد وُعذب، كما یمرض أحیانًا  البقاء. وهو یشقى ویتألم  وینام من أجل 
متسترًا خلف هیكله  یأتي  یبدو خالل ظهوره وكأنه  الحقیقة  في  یموت.  وأخیرًا 
الفاني الذي یمّوه عن األنظار حقیقته. وبذلك یمتنع معظم أهل زمانه عن االعتراف 

انظر المجلد الثاني، الصفحة ٧٩، والصفحة ٣٠٦ من هذا المجلد.  (١)
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بمقامه واإلیمان به. كما أن أعماله تشكل عقبات كبیرة وعثرات بالنسبة لمن یتصل 
ویعمل  لغتهم  یتكلم  إذ  مواطنیه،  الظاهر حیاة  في  یماثل  حیاته  فنمط  ویعرفه.  به 
بالقوانین واألعراف الجاریة ویمارس التقالید نفسها. من جهة أخرى یبدو أنه ال یعلم 
المستقبل، ویزوده اآلخرون بأخبار یومه، بل حتى إن بعضًا من تعالیمه وكلماته 
تلقي الشدة في قلوب وعقول الذین حجبت أبصارهم عن إدراك مجده ومقامه. أّما 
أولئك المتعلمون والمفكرون المحرومون من نعمة البصیرة الروحانیة، والذین یزنون 

كالمه بمعاییرهم فیجدون في أقواله أخطاء ویعرضون عن دعوته في الحین.

إن كافة هذه الخصائص البشریة التي یبدیها المظهر اإللهي تعمل كحجاب من 
سحاب كثیف یمنع مشاهدة بهاء أنوار ظهوره عن أعین الناس. ذلك ألنه لن یظهر 
نفسه بجمال هویته وعظمته. لكن أصحاب البصیرة الروحانیة فقط قد یستطیعون 
اختراق الحجب ومشاهدة سناء شمس الحقیقة الساطعة من خلف السحاب. على 
الخلق  نوامیس  الحقیقة. هذا من  للمعرفة وبلوغ  الجهد ویسعى  یبذل  أْن  اإلنسان 
الحتمیة، ومن خالله تحفظ لإلنسان إرادته الحرة والتي هي هبة له من عند اهللا. لقد 
أعطى اهللا اإلنسان السلطة لیتحّكم في هذه الدنیا. واإلنسان یمتلك ناصیة الحیاة 
والموت في قبضته. ذلك ألن بوسعه أْن یعیش حیاة سلم ویبني عالمًا متحدًا، أو أْن 
یؤجج نیران العداء وتدمیر أعداد هائلة من البشر. ولو أن اهللا قد بعث برسله عبر الزمان 
لیبّینوا للبشریة طریقها، وأناروا الدرب لها، إّال أنه قد ترك لإلنسان حریة االختیار 
وبمحض  طوعًا  الحق  في صراط  الناس  من  عدد  دورة دخل  وفي كل  والقرار. 

اختیارهم، بینما أعرض أغلب الناس عن نداء اهللا متبعین أهواء أنفسهم.

في عصرنا هذا نجد اإلنسانیة قد أوغلت في ضاللها عن سبیل الحق، وأن 
دعوة حضرة بهاءاهللا لالعتراف به بأنه ولّي اهللا على األرض قد وقعت على آذان 
صماء. لكن عندما نمعن في دراسة آثاره الكتابیة سنهتدي لالعتقاد بأن دعوته، 
وهي تتویج لما سبق من رساالت اهللا، والفاتحة لعصر یوم اهللا نفسه، ال محالة 
سوف تتحكم بمصائر البشریة ومقّدراتها عمومًا بنحو یقر معه كافة سكان العالم 
في  سیحقق،  بدوره  وهذا  إرادتهم.  بمحض  أمره  ویعتنقون  مختارین  بمقامه 
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المستقبل البعید، ظهور خلق جدید من البشریة یتعذر علینا في هذا العصر تصور 
نبل خلقهم وفضائلهم الروحانیة.

لحقیقة  اإللهیة  المظاهر  إخفاء  وهي  أال  األساسیة  القاعدة  بهذه  إقرارنا  إن 
مقامهم وعظمة جانبهم السماوي عن أنظار العباد، سوف یساعدنا على أن نقّدر 
بنحو أوسع كیفیة ظهورهم وقیامهم برساالتهم بین الناس في هذا العالم. فنحن 
أفلحوا،  ذلك  مع  لكنهم  ألعدائهم،  التسلیم  الدوام  على  اختاروا  بأنهم  نالحظ 
الناس. ولعل یكفي إلثبات هذا  بین  أمرهم  تأسیس دعائم  اإللهیة، في  بالقدرة 
خالل  أعدائه  أیدي  على  والعذاب  االبتالء  من  بهاءاهللا  حضرة  واجهه  ما  المبدأ 
السنوات األربعین التي امتدت فیها بعثته، وكیفیة تحمله بكمال الصبر والتسلیم. 
ألوان  من  السلطة  علیه أصحاب  أنزل  فترة عكاء حیث  في  یتضح هذا خصوصًا 

البالیا ما فاقت بشدتها تلك التي نزلت علیه في أي فترة أخرى من بعثته.

مدى  العزلة  علیه  وفرض  سجینًا  جعله  حاقد  لعدو  نفسه  تسلیمه  رغم  لكن 
الحیاة، لم یتمكن أحد من سلب حضرة بهاءاهللا عظمته وجالله. حتى أولئك الذین 
عمیت بصائرهم عن مشاهدة سلطانه السماوي فإنهم صعقوا بشدة أمام المظاهر 

الجلیة لشخصه الجلیل النبیل.

أّما فیما یتعلق بحوادث أخرى في حیاته حینما التقى به آخرون وجهًا لوجه، فلم 
یكن هناك واحد ممن رافق حضرة بهاءاهللا من مسؤولي الدولة سواء في نفیه إلى 
عكاء أو غیرهم ممن التقى به خالل تأدیة واجبه أو ألسباب أخرى، فشل في إدراك 
عظمة حضرته. كان من جملة هؤالء شاب مسیحي اسمه قسطنطین، كان قد صعد 
إلى الباخرة في اإلسكندریة بمصر وتشرف بمحضر حضرة بهاءاهللا. كان هذا الشاب 

أحد الشخصیات في حادثة هامة وقعت خالل رحلة حضرة بهاءاهللا إلى عكاء.

حادثة اإلسكندریة
بأدرنة،  إقامته  أیام  أواخر  في  األعظم،  النبیل  أرسل  قد  بهاءاهللا  حضرة  كان 
میرزا حسن  بالقاهرة،  العام  اإلیراني  القنصل  وكان  مهمة خاصة.  في  إلى مصر 

4
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النبیل حتى اتصل  بزیارة  أْن علم األخیر  الخوئي عدوًا لدودًا ألمر اهللا. وما  خان 
علیه.  القبض  إلقاء  على  وحّث  ضده  باطلة  تهمًا  وعرض  المصریة  بالسلطات 
ونتیجة لذلك ُأرسل النبیل إلى سجن في القاهرة وفیما بعد ُنقل إلى سجن آخر في 
اإلسكندریة. فأمضى النبیل أیامه في سجن اإلسكندریة القریب من البحر حیث 
بهاءاهللا ونفیه  أنه كان یجهل تمامًا مصیر حضرة  إّال  السفن ترسو هناك،  كانت 

الوشیك إلى عكاء.

كما سبق أْن ذكرنا في مجلد سابق،(١) كان في السجن نفسه طبیب سوري 
مسیحي اسمه فارس محكوم علیه بالسجن ألسباب مالیة، وقد تعّرف على النبیل 
وانجذب إلیه. في البدایة حاول األول تحویل األخیر إلى المسیحیة، لكن سرعان 
ما بّلغ النبیل صاحبه ببشارة مجيء اآلب وظهور یوم اهللا الموعود. ثم راح یكشف 

لبصیرته عن إشراق نور الدین الولید وأعانه على عرفان ظهوره.

وسرعان ما أیقن فارس بأحقیة أمر اهللا نتیجة لمساعي النبیل التبلیغیة الملهمة 
بهاءاهللا.  حضرة  لرسالة  معرفته  عمق  إلى  إضافة  الدنیا،  هذه  عن  انقطاعه  بروح 
فتأججت بین أضلعه نیران اإلیمان، وامتأل كیانه كله بعشق حضرة بهاءاهللا. وبلغ 
به الفرح واالبتهاج حدًا أنساه كآبة حیاة السجن وجعله یشعر ألول مرة وكأنه في 

وسط الجنة.

عندما كان النبیل في سجن القاهرة ظهر له حضرة بهاءاهللا في المنام وطمأنه 
بانتهاء حیاة السجن بعد واحد وثمانین یومًا. صادف ذلك الیوم الخمیس، السابع 
والعشرین من شهر آب ١٨٦٨م، حیث فیه انجلى مغزى حلم النبیل.(٢) صعد النبیل 
إلى سطح السجن قرب غروب الشمس في ذلك الیوم وراح ینظر إلى المارة من 

انظر المجلد األول، الصفحة ٢١٥.  (١)
النمساویة لمیناء  التابعة لشركة لوید  الباخرة  المقرر مغادرة  طبقًا لسجالت المالحة كان من   (٢)
الباكر. وقد  گلیپولي یوم ١٨٦٨/٨/٢١م وأن تصل اإلسكندریة یوم األربعاء ٨/٢٦ في الصباح 
انتقل حضرة بهاءاهللا وأتباعه إلى باخرة أخرى تابعة للشركة نفسها في اإلسكندریة متجهة إلى 

قبرص مرورًا بحیفا، والتي أبحرت یوم الجمعة ٢٨ آب.
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الناس، لم یكد یستقر جالسًا في إحدى زوایا السطح حتى لمح، لشدة دهشته، 
آقا محمد إبراهیم الناظر من بین عابري السبیل مصحوبًا بحارس. وكان آقا محمد 
إبراهیم یقوم بمهمة تجهیز لوازم الغذاء لحضرة بهاءاهللا وأصحابه في أدرنة. وفي 
اإلسكندریة غادر الباخرة لشراء المؤن للرحلة. وإذ كان النبیل على غیر علم بنفي 
حضرة بهاءاهللا إلى عكاء، فقد هّب مدهوشًا ونادى على آقا محمد إبراهیم الذي 
أفلح في إقناع حارسه بالسماح له بزیارة صاحبه في السجن. عندها أخبره بمصیر 
المنفیین ویمكن  التي كانت تحمل  الباخرة  إلى  بهاءاهللا وأصحابه وأشار  حضرة 

رؤیتها من السجن.

أحدثت هذه المصادفة العجیبة اضطرابًا عنیفًا في قلب النبیل إذ أحس بشدة قربه 
من حضرة بهاءاهللا ومع ذلك كان بعیدًا عنه. وعندما علم فارس أفندي بالقصة انتابته 

مشاعر هیاج شدیدة ولكنه شعر بالخیبة لعدم تمكنه من التشرف بمحضر مواله.

وفي تلك اللیلة لم یتمكن أي منهما من النوم. فاتفقا على أْن یبعثا برسالة إلى 
شاب  مع  بترتیب  أفندي،  فارس  نجح  التالي  الیوم  صباح  وفي  بهاءاهللا.  حضرة 
إیصال  في  بالمدینة،  للساعات  محل  في  یعمل  كان  قسطنطین  اسمه  مسیحي 
الرسالة إلى حضرة بهاءاهللا على متن الباخرة. وقد وقف االثنان على سطح السجن 
یرقبان الباخرة وهي تستعد لإلبحار، بینما راحا یناجیان حضرة بهاءاهللا وقد توّجها 

بقلبیهما إلى روحه بمنتهى العشق واالنقطاع.

قبل وصول  تتحرك  الباخرة  لدى رؤیة  قلباهما  فترة قصیرة تحطم  بعد  لكن 
قسطنطین والسماح له بدخولها. إّال أن حزنهما لم یدم طویًال إذ لشدة دهشتهما 
الحظا بعد بضع دقائق توّقف الباخرة عن السیر مما سمح لقسطنطین، الذي كان 
المغلف  فسّلم  متنها.  إلى  والصعود  إلیها  بالوصول  مجادیف  ذي  بقارب  متجهًا 
ألحد الخدم الذي حمله إلى حضرة بهاءاهللا. لّما أشیع نبأ النبیل ومحل إقامته وال 
سیما رسالة فارس، التي قرأها حضرة بهاءاهللا لمن في محضره من األصحاب، 
النبیل  بحق  لوحًا  بهاءاهللا  فأنزل حضرة  الباخرة.  متن  على  ملحوظ  هیاج  حصل 
ضّمنه عنایات وبركات بحق فارس، وطمأنه بقرب إطالق سراحه من السجن. 

6



7

وصول حضرة بهاءاهللا إلى عكاء

بعد ذلك نادى على المراسل وسلمه اللوح بلطف وود. كما حّمله حضرة عبدالبهاء 
والغصن األطهر (أخوه األصغر) بعض الهدایا للنبیل.

فترة  قضاء  فبعد  قسطنطین.  لدى  باقیًا  انطباعًا  القصیرة  الزیارة  هذه  خّلفت 
وجیزة قابل فیها المظهر الكلي اإللهي وجهًا لوجه وشاهد خاللها لمحة من بهائه 
لفارس  المغلف  لتسلیم  الباخرة مصعوقًا مبهورًا. وعندما وصل  وعظمته، غادر 
أفندي كان على حال من االنفعال بحیث ُسمع وهو یهتف بصوت عال قائًال: 
روحانیة  ونشوة  بعاطفة  فارس  فعانقه  السماوي".  اآلب  طلعة  رأیت  لقد  "واهللا 

وقّبل عینیه اللتین تنورتا بمشاهدة محّیا مواله.

كان لوح حضرة بهاءاهللا قد سطر بخط ید میرزا آقا میرزا آقا جان على شاكلة 
ما یعرف بالتحریر النزولي.(١) وقد أضرم اللوح في فارس روحًا جدیدًا من العشق 
واإلیمان، وأجج في فؤاده نار اإلیمان التي أوقدها في صدره النبیل في ظلمة ذلك 
السجن. وكما تنبأ حضرة بهاءاهللا خرج فارس من الحبس بعد ثالثة أیام. فقام بعد 
إطالق سراحه على تبلیغ أمر اهللا بین أهل مّلته. كذلك أطلق سراح النبیل بعد ذلك 
بفترة قصیرة، ولكنه لّما كان إطالق سراحه مشروطًا بمغادرة البالد فإنه توجه إلى 

األرض المقدسة لیلحق بمواله.

بأنها  إلى قصة فارس في اإلسكندریة  أشار حضرة بهاءاهللا في أكثر من لوح 
آیة من آیات قدرة اهللا. ففي لوح(٢) أنزله بعد وصوله عكاء بقلیل وموّجه ِلَرضّي 
الروح،(٢) من مؤمني منشاد المخلصین والذي قضى شهیدًا، یروي حضرة بهاءاهللا 
الرحلة،  تلك  خالل  اإللهیة  الكلمة  فیض  هطول  واستمرار  أدرنة  من  نفیه  قصة 
ویصرح بأن نفحات كلمة اهللا قد أحاطت بكل األرض. یصف فیه كیف استقل 
الباخرة لیقطع البحر، مشیرًا إلى نفسه بعبارة "البحر األعظم"، الذي استبشرت 

كل قطرة منه وكان یسمع منها ما عجز عن إصغائه من في الوجود.

انظر المجلد األول، الصفحات ٢٤–٢٥، ٣٦–٣٨.  (١)
انظر المجلدین األول والثاني. ال یعرف بالضبط تاریخ استشهاده ولكن من المرجح أن یكون   (٢)

بحدود تاریخ وصول حضرة بهاءاهللا إلى عكاء وإرساله اللوح المذكور.
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بهاءاهللا  یذكر حضرة  فارس.  اللوح یخص قصة  في هذا  أبرز موضوع  ولعل 
كیف أنه استلم من ید شخص مسیحي رسالة، أثناء رسو الباخرة في اإلسكندریة، 
الدنیا  شؤونات  عن  انقطع  شخص  قلم  من  كانت  القدس.  روائح  منها  فاحت 
واعتنق أمره. ثم یصرح حضرة بهاءاهللا بأنه كم تمنى لو كان َرضّي الروح (صاحب 
اللوح نفسه) حاضرًا لیستمع إلى صوت مواله وهو یتلو بصوت عال على مسامع 
أصحابه رسالة الضراعة واإلقرار باإلیمان. تعتبر هذه الرسالة، المكتوبة بالعربیة، 
حقیقیًا  واعترافًا  لظهوره  عمیقًا  وفهمًا  بهاءاهللا،  بأمر حضرة  مشتعل  إیمان  دلیل 
بمقامه. بلغ سرور حضرة بهاءاهللا لدى استالمه هذه الرسالة المؤثرة، حدًا جعله 
یشارك أصحابه المؤمنین بمضمونها. وعلیه، أذن باستنساخ جزء منها وإرساله إلى 
بإمكانها  التي  اإللهیة  الكلمة  ویتأملوا في قدرة  لیطلعوا  إیران  في  المؤمنین  بعض 

قلب النفوس وهدایتها إلى عالم الروح.

فیما یلي موجز لفقرة من الرسالة:

یا بهاء األبهى ویا علي األعلى! أكتب هذه الرسالة وأقدمها إلى من تعرض 
لنفس ما تعرض له المسیح من عذاب... ینبغي لنا أْن نحمد اهللا ونشكره إنه 
هو المعطي المجید. أسألك في هذا الحین أْن تهبني وأهلي من بحر عطائك 

یا حّي یا قّیوم ویا منبع الطهر والتقدیس.
وبمبشرك  وحبیبك  وابنك  وبكلیمك  المسرور،  وجودك  بسر  أسألك 
المساكین من مشاهدة  وأهلي  تحرمني  بأّال  في سبیلك،  فدى حیاته  الذي 

بهاء طلعتك.
لنا خدمتك  واختر  إیماننا،  قوِّ  والرزایا  البالیا  أجلنا  من  تحملت  من  یا 
وجهالء  ضعفاء  نحن  حبك.  في  دماءنا  نفدي  سبیلك  في  شهداء  واجعلنا 
نعمة  علینا  أفضي  الخاسرین.  من  نكون  لئال  األبهى  ملكوتك  من  ارزقنا 
المحبة واإلیمان، وطهر قلوبنا مما ال ترضاه. أعّنا لنكران أنفسنا بحیث لن 

نجد الراحة إّال في خدمتك ومشیتك ورضائك.
آه  الخشب؟  من  فلك  على  مبحر  أأنت  الصدور!  خفایا  تعلم  من  یا 
كم أتمنى لو كنت قطعة منه، إذ طوبى له بما حمل هیكل الرب. وأنت 
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المجید؟  الرب  من  السكینة خوفًا  وفقدت  أفزعت  الهائج!  البحر  أیها  یا 
وهو  الحكیم  الحّي  تشهدین  إذ  حزنًا  مفزوعة  أراك  هل  إسكندریة  یا 
فرحًا  وتهللي  تصفقي  أن  لك  أیحق  عكاء!  أطالل  ویا  شواطئك؟  یغادر 
بمواطئ  یتقدس  أرضك  تراب  یوشك  إذ  نشوتك  في  وأنت  واستبشارًا 

قدمیه...
في اللوح سالف الذكر، والذي نزل بحق َرضّي الروح، یصرح حضرة بهاءاهللا 
بعبارة هامة تؤكد إحدى حقائق أمر اهللا األساسیة. ففي إشارة العتراف فارس 
قلبه وخلقه من جدید،  بأن اهللا قد حول  بهاءاهللا  بمقام حضرته، یصرح حضرة 
السموات واألرض. وربما یمكننا  وبأن خلقًا كهذا لهو خیر عند اهللا من خلق 
أعز حقیقة في هذه  اإلنسان، وهي  أن روح  تأملنا بحقیقة  إذا  البیان  تقییم هذا 
الخلیقة، وهبت له من عند اهللا. لذا فإن قوة انجذاب روحیة غامضة تربط الروح 
في  بهاءاهللا  حضرة  یشیر  الحب  من  العالقة  هذه  وإلى  بالخالق.(١)  (البشري) 

المكنونة": "الكلمات 

"یا ابن اإلنسان
الحیاة  روح  وفي  أذكرك،  كي  فأحببني  فخلقتك،  خلقك  أحببت 

أثّبتك."(٣)
لكن النفس میالة للتعلق بهذه الحیاة الدنیا وتعلقها هذا یصبح حجابًا بینها وبین 
خالقها. وإذا ُرفعت الحجبات فإن النفس تتقرب إلى اهللا وتفوز بعرفانه وتكتسب 
الروح اإلیماني(٢) وتصبح خلقًا جدیدًا. وهكذا تحقق النفس الغایة التي خلقت من 
أجلها، وهذا من خیر وأفضل األعمال لدى اهللا بل خیر في نظره تعالى من كل 
ما هو موجود في هذا العالم المادي. وعلى ضوء هذا یمكننا أن نقّدر ما ترمي إلیه 
نصائح حضرة بهاءاهللا وحّضه أتباعه في میدان تبلیغ أمره(٣) والذي بواسطته تهتدي 

ال نشیر في هذا السیاق إلى "الخالق" كجوهر اهللا بل المظهر اإللهي المنكشف للناس.  (١)
انظر المجلد األول، الصفحات ٧٥ – ٧٧.  (٢)

انظر المجلد الثاني، الصفحات ٨٧ – ٩٠، والصفحة ٣٣٧ من هذا المجلد.  (٣)
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النفوس لمعرفة خالقها. فال عجب إذًا أن كتب على كل مؤمن واجب تبلیغ أمره 
واعتبر ذلك "أفضل األعمال".

من المحتمل أن فارس كان أول مسیحي یعتنق دین حضرة بهاءاهللا. فقد أصبح، 
والكتاب  العربیة  باللغة  الشخصیة  للنبیل من جهة ومعرفته  الراسخ  اإلیمان  بفضل 
المقدس (التوراة واإلنجیل)، أصبح مؤمنًا خالصًا مدركًا مقام حضرة بهاءاهللا إدراكًا 
عمیقًا. أّما أن یلتقي فارس والنبیل في سجن اإلسكندریة فلم یكن ذلك من قبیل 
الصدفة. ذلك ألن اهللا یعمل بطرق خفیة. فحینما یظهر للبشر یجتذب لنفسه أولئك 
الذین انقطعوا عن هذه الدنیا. حصل هذا في والیتي حضرة الباب وحضرة بهاءاهللا 
إذ آمن الكثیرون واهتدوا لمشرق وحي اهللا بطرق عجیبة خفیة  – بالحلم والرؤیا، أو 
بالحس البدیهي الفطري، أو في ظروف أشبه ما تكون بالمعجزات. ذلك أن المظهر 

اإللهي كان یعیش بینهم ومن كان طاهر القلب ال یسعه إّال االنجذاب إلیه.

"تاهللا الحق في هذا الیوم لو أن ذرة من جوهر خلطت بین مائة ألف حجر وسترت 
خلف سبعة أبحر فإن ید القدرة اإللهیة سوف تظهرها وتفصلها."(٤) 

"لوح  بأن  ویعتقد  هذا  طائفته.  أهالي  بین  اهللا  أمر  لتبلیغ  أوقاته  فارس  كّرس 
األقدس"(١) المعروف لدى مؤمني الغرب بـ"لوح النصارى"، قد أنزل في حقه، 
لكن ذلك لم یتأّكد بعد. فلم یكن باإلمكان حتى اآلن التحقق من اسم الشخص 

الذي نزل اللوح المذكور في حقه.

والسجینین  بهاءاهللا  حضرة  بین  اإلسكندریة  في  العجیب  اللقاء  هذا  بعد 
إلى  وصلت  أیام  ثالثة  وبعد  المقررة،(٢)  وجهتها  إلى  الباخرة  أبحرت  البهائیین، 

حیفا في الصباح الباكر من یوم االثنین المصادف ٣١ آب.

"الكتاب  عن  یختلف   .٣ – ٩ الصفحات  أبهى"،  أقدس  جمال  ألواح  أز  "مجموعة  في  نشر   (١)
األقدس".

حسب سجالت المالحة كان من المقرر مغادرة الباخرة التابعة لشركة لوید النمساویة لمیناء   (٢)
اإلسكندریة الساعة ١١:٠٠ ظهرًا من یوم الجمعة، لتصل بور سعید یوم السبت الساعة ٥:٠٠ 
بعد الظهر، ویافا یوم األحد الساعة ٦:٠٠ مساًء، وحیفا یوم االثنین الساعة ٨:٠٠ صباحًا، وبعد 

یومین تصل قبرص ظهرًا.
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السجن األعظم
نزل حضرة بهاءاهللا وأصحابه – وعددهم سبعون نفراً – من الباخرة وُنقلوا إلى 
الشاطئ في قوارب شراعیة، وكذلك نقل متاعهم معهم. هناك تم عّدهم وتسلیمهم 
في عهدة السلطة الحكومیة المحلیة.(١) وبعد بضع ساعات نقلوا جمیعهم بمركب 
شراعي إلى عكاء حیث وصلوها عصر الیوم نفسه. ونظرًا لعدم توفر وسائل لرسو 
وأمر  الشاطئ،  إلى  للوصول  الماء  في  للخوض  الرجال  اضطر  بعكاء،  السفن 
المسؤولون بأْن تنقل النساء محموالت على ظهور الرجال لكن بإلحاح من حضرة 

عبدالبهاء تم نقلهن بحمل كل منهن على كرسي حصل علیه بنفسه.

لّما وصل حضرة بهاءاهللا إلى عكاء، كانت هذه المدینة مستعمرة للقصاص. 
تسعة آالف. كانت  بحوالي  التاسع عشر  القرن  ثمانینیات  في  قدر عدد سكانها 
الحكومة التركیة قد جمعت فیها من أرجاء إمبراطوریتها الشاسعة عددًا كبیرًا من 
سكانها  أّما  المشاغبین.  ألوان  سائر  ومن  السیاسیین  والسجناء  والقتلة  المجرمین 
إلى مستوى  انحطوا  قد  فكانوا  األفاعي"  بـ"أوالد  بهاءاهللا  الذین وصمهم حضرة 
كاذبة حول حضرة  وتهم  باطلة  إشاعات  أوساطهم  في  دارت  وقد  جدًا.  رديء 
بهاءاهللا وأتباعه قبیل وصولهم. فقد اعتبروا جماعة المنفیین، وهم صفوة عشاق 
الحق الذین رافقوا موالهم إلى أخرب المدن، أشرارًا ومجرمین من أشنع صنف 
ینبغي معاملتهم بكل قسوة. فال غرابة أن توّجه جمع كبیر من أهالیها عند موضع 
جماعة  سواء  واالزدراء  السخریة  بعبارات  واستقبلوهم  بعكاء  البر  إلى  نزولهم 

المنفیین أنفسهم أو زعیمهم الذي أشاروا إلیه باسم "رب العجم".

لكن مع ذلك وجد بین ذاك الحشد بعض من النفوس الذین وهبوا اإلحساس 
وعظمة  بجالل  بهاءاهللا  حضرة  وجه  في  تطلعهم  عند  شعروا  أولئك  الروحاني. 
أّخاَذْین لم یشهدوا مثلهما من قبل. من بین أولئك كان شیخ وقور اسمه خلیل 

لم ُیسمح هنا ألربعة من أتباع حضرة بهاءاهللا بالنزول إلى البر بل أخذوهم إلى قبرص وهنا أیضًا   (١)
ألقى أحدهم بنفسه في البحر وهو عبد الغفار. انظر المجلد الثاني، الصفحة ٤٠٣.
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أحمد عبده الذي عرف عنه بأنه كان غالبًا ما یحّدث أهالي عكاء عن قناعته برؤیة 
العظمة والجالل والصدق في وجه حضرة بهاءاهللا. كما اعتاد تذكیرهم  أمارات 
على الدوام بأن یكونوا شاكرین هللا إذ شّرف أرضهم بأقدام هذا الشخص العظیم. 
وقد تنبأ بأن من خالل بركة وجوده سیجد سكانها البركة والرفاه، وهو ما حصل 

بالفعل فیما بعد.

شخص آخر ممن كان مع جمهور المشاهدین اسمه عبد اهللا طوزة. انجذب 
قلبه لحضرة بهاءاهللا بعد ما رأى في محیاه الساطع دالئل القوة والعظمة. آمن به 
فیما بعد وزّوج ابنته، التي قدر لها أن تولد یوم وصول حضرة بهاءاهللا إلى عكاء، 
إلى أحد أتباعه وخدامه المخلصین(١) واسمه حسین آشجي الذي عمل طّباخًا في 

البیت المبارك.

كان الفرق یفوق التصور فیما بین رؤیة أولئك الذین احتشدوا في بوابة عكاء 
رؤیا  وبین  العداء،  لهم  ویظهروا  ورئیسهم  المنفیین  زمرة  من  لیسخروا  البحریة 
حضرة بهاءاهللا التي تضمنها "لوح الَسّیاح"(٢) الذي نزل قبل بضع سنوات من ذلك 
الوقت وتنبأ فیه وروده بتلك المدینة ویكشف فیه ألولي البصیرة الروحانیة منظرًا 

مختلفًا تمامًا:

إذًا  النصر...  أعالم  بأیدیهم  وكان  دّریًا...  عّز  بوجوه  استقبلونا  قومًا  "وجدنا 
نادى المناد فسوف یبعث اهللا من ُیدخل الناس في ظلل هذه األعالم."(٥)

إن موقف أولئك النظارة، وهم على ذاك العمى والغفلة عن عالم الروح وما 
الموقف  هو  إنما  شيء،  بكل  محیطین  وتبّصر  رؤیا  من  بهاءاهللا  لحضرة  كان 
المعهود نفسه للبشر حین ظهور رسالة إلهیة في كل عصر. فقد مضى أزید من 
الناس، بمن  أغلب  الكلمات لكن  بهاءاهللا بهذه  الزمان مذ نطق حضرة  قرن من 
فیهم حكامهم وحكماؤهم، فشلوا في تصدیق أحقیتها واالعتراف بها. فهم ما بین 

انظر المجلد الثاني، الصفحتین ١٦٣، ٣٩٥.  (١)
انظر المجلد الثاني، الصفحة ٢٠٨.  (٢)
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غافل مستسلم لغفلته عن مجيء الرب، أو صاحب أذن صماء عن استماع ندائه. 
أّما الذین صدقوا واعتنقوا أمره فإنهم یؤمنون برؤیاه الملهمة بأنه: "سوف یبعث اهللا 

من یدخل الناس في ظلل هذه األعالم."

إن تاریخ نشأة كل دین لیدلل على حالة مماثلة. فال شك أن حضرة المسیح 
لم یّشك للحظة، وهو على الصلیب، في انتشار أمره فیما بعد إلى كل أطراف 
یروا  لم  له  المعاصرین  المقدسة  المتمثلة بسكان األرض  البشریة  بینما  األرض، 
یواجه موته  له وال قوة  أسیرًا ال حول  فیه رجًال  یرون  ما رآه. ذلك ألنهم كانوا 
على الصلیب. كما لم یعرفوا شیئًا عن قوة الروح القدس، تلك القوة التي أدخلت 

مالیین البشر في ظل الدیانة المسیحیة.

المواقع محاصرین من  وعندما وجد محمد ےلص وأتباعه أنفسهم في إحدى 
كل جانب أمام عدو یفوقهم عددًا بنحو كبیر، ولم یكن هناك في قلوب أتباعه أي 
أمل بالبقاء أحیاء، یروى بأن النبي وقف على صخرة وضربها بقوة بعصاه وقال: 
’لقد غلبُت إمبراطوریة الروم‘. ثم فعل الشيء نفسه وقال: ’لقد غلبُت إمبراطوریة 
الفرس‘... لم یتمكن آنذاك حتى بعض صحابته من تصور معنى تلك الكلمات 

وإدراكها ولكنهم سرعان ما شهدوا بأنفسهم تحققها.

كذلك توّهم أعداء حضرة بهاءاهللا، وقد عموا عن رؤیة قدرة اهللا التي كانت 
تمّد أمره بالغلبة والتأیید كما تحفظ شخص مظهره، بأنهم بحبسهم له سیطفئون 
نوره ویقضون على أمره. وبناء على ذلك أمرت السلطات بفرض أشد اإلجراءات 

تقییدًا له وألصحابه.

في إشارة وجیزة لمغزى وصول حضرة بهاءاهللا إلى عكاء كتب حضرة شوقي 
البهائي، بالبالغة البدع التي تمیزت بها كتاباته الملهمة،  أفندي، ولي أمر الدین 

یقول:

یشیر نزول حضرة بهاءاهللا عكاء إلى بدایة الطور األخیر من والیته التي دامت 
أربعین سنة، كما أنه یدخل بالنفي الذي استغرق كل والیته إلى نهایته، ال بل إلى 
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قمته. والواقع أن هذا النفي اقترب به في البدایة من معاقل الشیعة، وجعله یّتصل 
بأقطابهم البارزین اّتصاًال مباشرًا.ثم حمله هذا النفي، في مرحلة تالیة، إلى عاصمة 
اإلمبراطوریة العثمانیة، وأتاح له الفرصة لكي یوّجه بیاناته المهیمنة التاریخیة إلى 
السلطان ووزرائه وإلى أقطاب أهل السنة ورجاالتهم. واآلن ینزل به هذا النفي 
إلى شواطىء األرض المقدسة وهي األرض التي وعد اهللا بها إبراهیم، وقّدسها 
كتاب موسى، ومّجدها أحبار العبرانیین وقضاتهم وملوكهم وأنبیاؤهم بحیاتهم 
وأعمالهم، واكتسبت قداستها من أنها مهد المسیحیة، والمكان الذي اجتمع 
یؤكد حضرة عبدالبهاء. كما  إسرائیل حسبما  بني  أنبیاء  ببعض  فیه زرادشت 
اكتسبت عظمتها لدى اإلسالم من ارتباطها بإسراء الرسول الكریم وعروجه في 
السموات السبع إلى عرش اهللا العلي القدیر. في هذه البالد المقدسة المحسودة 
"وكر األنبیاء" و"وادي أمر اهللا المكنون، البقعة البیضاء، أرض البهاء المنیر"، 
ُكتب على منفي بغداد واآلستانة وأدرنة أْن یقضي ما ال یقل عن ثلث عمره، 
وما ال یقل عن نصف والیته. ولهذا قال حضرة عبدالبهاء: ’إنه لمن المحال أْن 
یتصور العقل كیف حدث هذا النفي والتبعید حیث یهاجر الجمال المبارك من 

إیران ویضرب خیمته في األرض المقدسة‘.
النبیین منذ  التي تنبأ بها "لسان  أنه یؤكد لنا أن هذه الخاتمة هي  والواقع 
ألفْي أو ثالثة آالف سنة" "ذلك ألن اهللا الصادق الوعد األمین قد أطلع بعض 
من  المقدسة".  األرض  في  یظهر  سوف  الجنود  رّب  بأن  وبّشرهم  األنبیاء 
ذلك ما یصّرح به إشعیاء في سفره من أنه "على جبل عاٍل اصعدي یا مبشرة 
قولي  تخافي!  ال  ارفعي  أورشلیم!  مبشرة  یا  بقوة  ارفعي صوتك  صهیون! 
یأتي، وذراعه تحكم  بقوة  الرّب  السید  ذا  إلهك! هو  ذا  یهودا: هو  لمدن 
له". وبذلك یتنبأ داود في مزامیره: "ارفعن أیتها األرتاج رؤوسكن، وارفعنها 
أیتها األبواب الدهریات فیدخل ملك المجد. من هو هذا ملك المجد؟ رّب 
الجنود هو ملك المجد". "من صهیون كمال الجمال اهللا أشرق، یأتي إلهنا 
وال یصمت". ویتنبأ عاموص بقدومه فیقول: "إن الرّب یزمجر من صهیون، 

ویأتي صوته من أورشلیم فتنوح مراعي الرعاة وییبس رأس الكرمل".



15

وصول حضرة بهاءاهللا إلى عكاء

15

أّما عكاء التي یحّف بها "مجد لبنان"، وتقوم بین یدي "بهاء كرمل" على 
سفوح التالل التي تحتضن موطن السید المسیح فقد وصفها داود بـ"المدینة 
بـ"الباب  حزقیال  إلیها  وأشار  الرجاء"،  بـ"باب  هوشع  وسّماها  المحّصنة"، 
المتجه نحو الشرق" حیث إنه "إذًا بمجد إله إسرائیل جاء طریق الشرق"، 
بأنها "مدینة  الكریم  العربي  النبي  وصوته "كصوت میاه كثیرة". وإلیها أشار 
بالشام قد اختّصها اهللا برحمته" تقوم "بین جبلین... وسط المرج" "على شاطئ 
البحر معلقة تحت ساق العرش" "بیضاء حسن بیاضها عند اهللا". وفضًال عن 
ذلك قال، حسبما یؤیده حضرة بهاءاهللا: "طوبى لمن زار عكاء، وطوبى لمن 
زار زائر عكاء"، وقال أیضًا: "من أّذن فیها كان له مّد صوته في الجنة"، وقال 
مرة أخرى: "فقراء عكاء ملوك الجنة وساداتها. وإن شهرًا في عكاء أفضل من 
ألف سنة في غیرها". ومن أحادیثه الملحوظة ذلك الحدیث المشهور الصحیح 
الذي ورد في "الفتوحات المكّیة" للشیخ ابن العربي نقله میرزا أبو الفضل في 
"الفرائد"، والذي أورد فیه النبي العربي هذه النبوءة عظیمة الداللة: "وُیقتلون 
كلهم (یعني أصحاب القائم) إّال واحدًا منهم ینزل في مرج عكاء، في المأدبة 

اإللهیة".(٦)

دخل حضرة بهاءاهللا وأصحابه مدینة المنفى خالل البوابة البحریة واقتیدوا عبر 
المضنیة تلك وما عانوه  نهایة رحلتهم  الثكنات. في  إلى  الملتویة  الضیقة  دروبها 
وزحمة  الصیف  حر  وسط  وعكاء  أدرنة  بین  ما  الراحة  أسباب  قلة  من  خاللها 
المسافرین على ظهر الباخرة، كانوا جمیعهم عند الوصول في حالة إعیاء شدید. 
فوق كل هذا ُقّدر لهم أن یواجهوا ظروف الحبس المزریة التي كانت تنتظرهم في 
الثكنات ال سیما في اللیلة األولى لوصولهم. فوضع حضرة بهاءاهللا في غرفة قذرة 
خالیة تمامًا من أي أثاث. نقل فیما بعد إلى حجرة في الطابق العلوي من الثكنات، 
ویزورها  جیدة  بحالة  محفوظة  اآلن  وهي  داخلها  ُرتب  التي  الغرفة،  هذه  وفي 
الزوار البهائیون باستمرار، لم تكن في أیام حضرة بهاءاهللا صالحة للسكنى. وقد 
روى حضرة بهاءاهللا نفسه في أحد األلواح(٧) بأن أرضیتها كانت مكسوة ترابًا، 

بینما ما تبقى في باطن سقفها من جص كان یتساقط.
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أّما أتباع حضرة بهاءاهللا فُحشروا في حجرة أخرى ذات أرضیة من الطین. عند 
بوابة السجن ُوضع عشرة جنود لحراسة السجناء. بلغت نتانة هواء السجن، والتي 
تفاقمت بالحرارة والرطوبة، حدًا بحیث أن بهائیة خانم، ابنة حضرة بهاءاهللا الملقبة 

بـ"الورقة المباركة العلیا"، لم تحتمله فأغمى علیها عند وصولها.

لم یكن هناك ماء للشرب سوى ما كان في حوض صغیر استعمل من قبل 
التفكیر  مجرد  كان  بحیث  القذارة  من  الحوض  هذا  في  الماء  كان  لالغتسال. 
اللیلة األولى ُمنع الماء عن السجناء. وبطبیعة  بالشرب منه یبعث على القيء. في 
الحال شعر كل منهم بالعطش وسط حرارة ذلك المحیط، مما أدى ببعض النساء 
الذین  أطفالهن  إطعام  منهن  المرضعات  تستطع  فلم  عطشًا.  لالنهیار  واألطفال 
تعالى صراخهم جوعًا وعطشًا. قام حضرة عبدالبهاء بعدة محاوالت مع الحراس 
مساعیه  لكن ذهبت كل  إلى حاكم عكاء  برسالة  وبعث  بل  األطفال،  لیرحموا 
سدى. وأخیرًا وفي صباح الیوم التالي جيء لهم ببعض الماء مع ثالثة أرغفة من 
الخبز لكل من السجناء لقوته الیومي. لكن الخبز كان من رداءة النوعیة بحیث لم 
یؤكل، وبعد مرور بعض الوقت سمح لهم باستبداله في السوق برغیفین من نوعیة 

أفضل.

بعد ورود السجناء عكاء بقلیل زار الحاكم الثكنات للتفتیش واإلطالع علیهم 
شخصیًا. فخرج حضرة عبدالبهاء برفقة نفر قلیل من األصحاب الستقباله. إّال أن 
الحاكم لم یتصرف معهم باحترام وأدب بل تهّجم علیهم مهددًا بقطع إمدادات 
الخبز عن السجناء إذا فّر أحدهم، ثم أمرهم بالعودة إلى حجرتهم. عند ذلك لم 
یستطع حسین آشجي، أحد مرافقي حضرة عبدالبهاء، أن یسكت ویضبط نفسه 

بعد تلك المعاملة المهینة، فرّد على الحاكم غاضبًا ببعض العبارات الجارحة.

لكن سرعان ما تدارك حضرة عبدالبهاء الموقف وصفع حسین آشجي صفعة 
قویة على وجهه أمام الحاكم وأمره بالعودة إلى غرفته. أدت تلك الصفعة إلى تهدئة 
الموقف المتفجر كما أنها فتحت عین الحاكم أیضًا على وجود رئیس حقیقي بین 

جماعة السجناء یستحق التقدیر ویتصرف بسلطة وعدل.
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في  یتفاخر  في مذكراته، وكان  الحادثة  دّون هذه  الذي  آشجي،  أّما حسین 
نفسه لكونه ُأّدب من قبل حضرة عبدالبهاء في تلك المناسبة یذكر بأنه بسبب هذا 
التصرف فإن موقف الحاكم تجاه حضرة عبدالبهاء قد تبدل. ذلك ألنه أدرك بأن 
حضرة عبدالبهاء وأسرته، خالفًا لما أشیع في عكاء وتناقلته األلسن من إشاعات 
هوجاء، كانوا من أصل نبیل ولیسوا مجرمین كما أفهم خطئًا. وعلیه صار الحاكم 
یتصرف بنحو إنساني أكثر حیال المسجونین. ومع مرور الوقت وافق على استبدال 
ما یحق لهم من مخصصات الخبز الیومي بمقدار من المال وسمح لجماعة صغیرة 

من السجناء بالذهاب، صحبة حراس، إلى السوق لشراء ما یحتاجون من الزاد.

بعد وصول حضرة بهاءاهللا وأصحابه بثالثة أیام تلي في المسجد فرمان السلطان 
والذي یدین حضرة بهاءاهللا بالحبس المؤبد. ووصف السجناء بأنهم مجرمون قاموا 
بالعبث وإفساد أخالق الناس. وحكم الفرمان علیهم بالحبس وعدم مخالطة أو 

معاشرة أحد.

في خالل حدیث(٨) مع األحباء بحیفا وصف حضرة عبدالبهاء وقائع استدعائه 
لمقر حاكم عكاء لیستمع إلى مضمون المرسوم السلطاني. ولّما ُقرئ أمامه بأنه قد 
حكم علیهم بالسجن المؤبد عّلق حضرة عبدالبهاء على تلك العبارة بقوله إن بنود 
المرسوم ال معنى لها وال أساس لها. عند سماعه تلك المالحظة اغتاظ الحاكم 
له.  بأنه ال معنى  بتفسیر لوصفه  السلطان، وطالب  بأن ذلك مرسوم من  محتجًا 
أبدي ال  بلفظة  بأن وصف سجنهم  تعلیقه شارحًا  عندئذ كرر حضرة عبدالبهاء 
لزمن قصیر محدود  یعیش  فاإلنسان  أبدي  إذ ال وجود لسجن  لها  معنى سوّي 
مهما طال، وإن آجًال أو عاجًال سیتحرر السجناء أحیاء كانوا أم أمواتًا. ترك ذلك 
البیان انطباعًا قویًا لدى الحاكم وضباطه ودهشوا لعمق رؤیته لألمور، مما جعلهم 

یشعرون بارتیاح في محضره.

المولى أشهر شخصیة  أنه في وقت الحق، عندما أصبح  المثیر مالحظة  من 
محبوبة في عكاء وما جاورها، عندما كان یقصده كل واحد من سكان عكاء 
یلتمسون  المسؤولین  الحكام ودونهم من كبار  للعون، وعندما كان  تقریبًا طلبًا 
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مشورته ونصحه جالسین عند قدمیه لالستنارة في شتى األمور، في ذلك الوقت 
رفعت من ملفات الحكومة المرسوم السلطاني وغیره من الوثائق المتعلقة بحبس 
حضرة بهاءاهللا وأصحابه وسلمت لید حضرة عبدالبهاء من قبل موظف حكومي.

الصعوبة  غایة  في  داخل سجن عكاء  الحیاة  األولى كانت  األیام  لكن خالل 
والشدة. فلفترة ثالثة أشهر لم تسمح السلطات لحضرة بهاءاهللا أْن یستعمل الحمام 
العمومي الذي كان آنذاك المكان الوحید الذي یستحم الناس فیه. من جهة أخرى 
وحتى  بهاءاهللا.  زیارة حضرة  یرید  من  كل  بمنع  مشددة  أوامر  للحراس  أعطیت 
وال  یصحبه حارس  كان  بهاءاهللا  بشعر حضرة  لالعتناء  یأتي  كان  الذي  الحّالق 
یسمح له بالتحدث إلى حضرته. وكان على حضرة عبدالبهاء أْن یقطن حجرة في 
الطابق األرضي كانت تستخدم سابقًا ألغراض حفظ الموتى وتهیئة الدفن. كان 
لرطوبة هوائها أثر سیئ على صحته الزمه طوال حیاته. أّما بقیة السجناء فنال كل 
حظه من الظروف القذرة التي عاشوا فیها سواء من سوء األوضاع الصحیة أو الغذائیة، 
أو القیود المشددة على حریة الحركة والتنقل. فبعد ورودهم الثكنات بفترة قصیرة 
سقطوا جمیعهم مرضى عدا اثنین منهم. وسقط تسعة من مجموع الحراس العشرة 
والزحار  المالریا  تفشي مرضي  بالئهم  زاد من  المرض. ومما  أیضًا تحت وطأة 
(الدیزنتاریا). أّما االثنان اللذان سلما وحدهما من المرض فكانا حضرة عبدالبهاء وآقا 
رضا قّناد(١) (الحلواني)، ولو أن كلیهما مرضا أیضًا فیما بعد. في فترة المرض تلك 
قام المولى بمعاونة هذا المؤمن برعایة شؤون المصابین وتمریضهم لیل نهار. هذا 
علمًا بأن السلطات لم تستدِع طبیبًا لمعالجتهم أو لوصف العالج. فلم یكن بوسع 
حضرة عبدالبهاء، في حدود اإلمكانات والوسائل المتاحة له، إّال أن یطبخ حساًء 
بسیطًا وشیئًا من األرز كل یوم، لكن حال السجن الصحیة كانت مرعبة. إضافة 

لذلك فإن الطقس كان بالغ الحرارة نهارًا مع عدم توفر ماء كاف للغسیل.

في هذه الظروف مات ثالثة أشخاص. كان أول ضحیة هو أبو القاسم السلطان 
إسماعیل،  محمد  واألستاذ  باقر  محمد  األستاذ  أخوان:  ذلك  بعد  ثم  آبادي. 

انظر المجلد األول، الصفحتین ٣٠٤ – ٣٠٥؛ والمجلد الثاني، الصفحة ٣٩٥.  (١)
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بعد  الروح  توفیا في مساء أحد األیام حیث أسلم أحدهما  وكالهما خیاط وقد 
اآلخر ببضع ساعات. وكانا مطروحین على األرض وقد تشابكت أذرعهما. وقد 
لم  بأنه  المفجعة. وصرح  الوفاة  لهذه  بهاءاهللا بصفة خاصة عن حزنه  عّبر حضرة 
یسبق ألخوین أْن یغادرا هذا العالم الظلماني ویدخال عوالم الملكوت بمثل هذا 
االتحاد. فأثنى علیهما، كما جاء في أحد األلواح،(٩) وأمطر علیهما من فیض 

عنایاته وبارك والدیهما.

رفضت  إذ  الثالثة.  أولئك  دفن  في  صعبة  مشكلة  المنفیین  جماعة  واجهت 
الحكومة أْن یقوم أي من السجناء بدفنهم، كما لم تمنح إعانة مالیة لهذا الغرض. 
نقل  قبل  للدفن  الضروریة  المصاریف  لقاء  بمبلغ  جانبهم  من  الحراس  وطالب 
جثامینهم. ونظرًا لقلة ما وجد لدیهم من ممتلكات ذات قیمة یمكن بیعها لتسدید 
لدیه  كانت  الترف  من  وحیدة  قطعة  ببیع  بهاءاهللا  حضرة  أمر  المصاریف،  تلك 
بیعها  مردود  من  للحراس  ودفع  ذلك  تم  وقد  علیها.  یصلي  كان  وهي سجادة 
التي  بمالبسهم  الموتى  ودفنوا  النقود ألنفسهم  أخذوا  ولكنهم  المطلوب  المبلغ 
كانت علیهم دون توابیت بل حتى المراسم اإلسالمیة المعروفة من قبیل التغسیل 

والتكفین.

وبما أنه لم یسمح بدفنهم داخل المقبرة اإلسالمیة فقد ُدفنوا بموضع خارجها. 
لكن حضرة عبدالبهاء كلف أحد المؤمنین في وقت الحق ببناء قبور لهم، وكانت 

متصلة ببعضها.

للشفاء  قصیرًا  دعاء  بهاءاهللا  حضرة  أنزل  الثالثة،  الرجال  هؤالء  وفاة  عقب 
تام.  باستمرار وبصدق  تالوته  منهم  الثكنات، وطلب  داخل  للمؤمنین  خصیصًا 

وقد فعل األحباء ذلك واستردوا صحتهم بعد ذلك بقلیل.

المدینة الخربة
كان حضرة بهاءاهللا قد تنبأ بما سیتعرض له من بالیا وشیكة في نفیه المقبل إلى 
عكاء وذلك قبل ترحیله من أدرنة بفترة طویلة. فقد أشار لتلك المدینة في بعض 
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ألواحه النازلة في أدرنة، بینما ذكرها باالسم في ألواح أخرى بأنها ستكون مقر نفیه 
التالي. مثًال في "لوح السلطان"(١) الموجه إلى ناصر الدین شاه ملك إیران، تنبأ بجالء 
"ومما  یلي:  بما  اللوح  ذلك  في  إلى عكاء حیث ذكرها  القادم سیكون  نفیه  بأن 

یحكون إنها أخرب مدن الدنیا وأقبحها صورة وأردئها هواًء وأنتنها ماًء".(١٠)
في لوح آخر(١١) نزل قبیل مغادرته أدرنة یتنبأ عن موجة جدیدة من المحن 
لما  بنحو مماثل  المدینة  فیه  قریبًا في حصن عكاء. هذا ویصف  تنتظره  والبالیا 
ذكر في "لوح السلطان" ولكن یصرح بأن هواءها سیتلطف قریبًا بعد إذ ورد إلیها 

مؤسسها الذي سیزینها بطراز اسمه األعظم.

من الطریف أن رداءة هواء عكاء قد أوجز بقول شائع وهو أنه إذا طار طیر فوقها 
سقط میتًا. لكن هواءها تحّسن بعد وصول حضرة بهاءاهللا بزمن قصیر. وقد شهد 
بذلك أهالي عكاء، إذ نسب الكثیرون ذلك إلى وجود حضرة بهاءاهللا. نورد مثًال 
كتاب  في  الشهیر،  البهائي  العالمة  الفضل،(٢)  أبو  میرزا  ذكر  ذلك:  على  واحدًا 

"الفرائد"(٣) المعروف، شهادة لواحد من قادة الفكر في عكاء. وهذه كلماته:

أّلف  (١٨٩٥ – ١٨٩٦م)  ١٣١٣ه  سنة  سوریا  في  مقیمًا  الكاتب  كان  عندما 
تلك  في  واللغات  الالهوت  في  عالم  دكتور  اللبناني،  بطرس  بن  یعقوب 
األطراف ومشهور بین أهالي عكاء المسیحیین، األبیات التالیة في مدح الحرم 
األقدس لحضرة بهاءاهللا في عكاء وأهدى القصیدة لحضرة عبدالبهاء وأعطاني 

نسخة منها هدیة:
بهجة وكرمل  لبنان  بین  اآلالءما  ذي  بــهــاء  مــقــام  فیها 
الهدى مصباح  المختار  األسماءالسید  حقیقة  شمس  بهاء 
له أتــبــاع  قلوب  ابتهاج  ونــیــل رجاءفیها  ــصــار  أب وجـــالء 
ورودها میاه  طابت  واألرجاءبوجوده  عــكــاء  ــوا  ه وزكـــا 

انظر المجلد الثاني، الفصل ١٦.  (١)
انظر الصفحة ٩٩ أدناه.  (٢)
الصفحتین ٥٢٣ – ٥٢٤.  (٣)

20
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كما هو بّین من هذه الكلمات والتي تشیر بداللة واضحة إلى التحول الذي 
حصل في مدینة عكاء بفضل وجود حضرة بهاءاهللا. لكن نظرًا لما عرف عن 
هذه البقعة من رداءة الماء والهواء، ومرارة وملوحة منابع وآبار میاهها بدرجة 
ضد  المخالفات  كبائر  ارتكبوا  الذین  والمنفیین  للسجناء  مدینة  ُجعلت  أنها 
الحكومة العثمانیة، كما كانت مستعمرة قصاص للمحكوم علیهم بالموت، 
األمراض ویبدو  السكان عمومًا بشتى  أْن یصاب  نظرًا لكل هذا فال عجب 
بهاءاهللا  لحضرة  منفى  المنطقة  هذه  صارت  عندما  لكن  الشحوب.  علیهم 

تحسن ماؤها واعتدل وتلطف هواؤها.(١٢)

حینما وصل حضرة بهاءاهللا إلى عكاء لم یكن هناك مصدر ماء عذب للشرب 
یبعد مسافة عشرة دقائق سیرًا من  بئر  لم یكن هناك سوى  المدینة.  أبواب  داخل 
المدینة كان أغلب سكانها یتزودون منه بما یحتاجون من الماء بنقله إلى بیوتهم. لكن 
مذاقه كان كریهًا جدًا. وقد استعمل حضرة بهاءاهللا وأصحابه ذلك الماء حیث كان 
المؤمنون یأتون به إلى السجن. كان أحدهم بصفة خاصة، آقا عظیم التفریشي، یقوم 
بمهمة السقایة إذ كرس نفسه لخدمة حضرة بهاءاهللا وأتباعه في هذا المجال. كان 
عمًال شاقًا إذ استوجب قیامه بعدة مسیرات یحمل خاللها ِقَرب الماء على ظهره 
من البئر إلى األحباء في عكاء. لكنه تمّكن فیما بعد من العثور على ماء أفضل منه 
مذاقًا من عیون في "َكْبري" تقع في اتجاه البهجة على مسافة نصف ساعة تقریبًا 

سیرًا من عكاء.

كان آقا عظیم مؤمنًا مخلصًا وقد حظي بالتشرف بمحضر حضرة بهاءاهللا أول 
مرة في بغداد وأصبح محط بركاته وعنایاته. عاد بعد فترة من الزمن إلى إیران حیث 
اشتغل بخدمة األحباء. هناك عمل خادمًا بمنزل میرزا نصر اهللا التفِرشي وعندما 
توجه األخیر إلى أدرنة مرفقًا بابنه وأخیه میرزا رضا قلي ذهب عظیم معهم. إّال أن 
میرزا نصر اهللا، الذي كان أخًا لَبدري جان، إحدى زوجات میرزا یحیى أزل،(١) 

توفي في أدرنة. لكن عظیم بقي في أدرنة في خدمة میرزا رضا قلي وابن أخیه.

انظر المجلدین األول والثاني، والصفحة ٢٣٧ أدناه.  (١)
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هجرت  قد  كانت  أختهما  أن  هو  أدرنة  إلى  لرحلتهم  الرئیس  السبب  كان 
في  بهاءاهللا.  المخلص لحضرة  األخ  أسرة جناب كلیم،(١)  إلى  والتجأت  زوجها 
إیران. لكن عقب  إلى  بأختهما  للرجوع  أدرنة  إلى  الظروف استدعي أخواها  تلك 
وفاة میرزا نصر اهللا بقلیل كان قد تقرر نفي حضرة بهاءاهللا وجماعته إلى عكاء، 
فلم یكن أمام بدري جان وأخیها رضا قلي وابن أخیها وعظیم إّال االنضمام إلى 
قلي وأخته  فإن رضا  بعد  فیما  بهاءاهللا. وكما سنرى  المرافقة لحضرة  المجموعة 
حضرة  دورة  دجال  اإلصفهاني،(٢)  محمد  السید  جانب  إلى  عكاء  في  انحازا 
بهاءاهللا، فطردهما حضرته من جامعة المؤمنین. فیما بعد لقي رضا قلي مصرعه 

اغتیاًال مع اثنین آخرین من أتباع میرزا یحیى.(٣)

أّما آقا عظیم، فحالما لمح دالئل خیانة سیده لحضرة بهاءاهللا، اعتزله واستمر 
في خدمة حضرة بهاءاهللا وأصحابه بكل إخالص ونكران للذات. وهكذا فاز عن 
حتى  ببركاته  یغمره  استمر  الذي  مواله  برضاء  وخدماته  وإیمانه  إخالصه  طریق 

نهایة حیاته.

إن ماء عكاء الذي طالما حمله عظیم إلى حضرة بهاءاهللا وأتباعه قد طرأ علیه 
تحسن كبیر لیس بالنسبة لنوعیته فقط بل أصبح أسهل مناًال وتوفرًا وذلك بعد 
إصالح قناة ماء مهجورة بحیث صارت تزود المدینة بماء عذب. تم ذلك بفعل 

تأثیر كلمة حضرة بهاءاهللا ونفوذها.

عندما كان حضرة بهاءاهللا في بیت عّبود تنبأ یومًا له بأن اهللا سوف یهيء شخصًا 
یعید استعمال القناة، والتي لم تستغل طویًال نتیجة إهمالها، مبدیًا الرغبة عسى 
أن یكون عّبود نفسه هو الذي یحقق المشروع. وكان عّبود هذا تاجرًا مسیحیًا 
أنه  المجال  أهالیها. ویقال في هذا  باحترام  صاحب نفوذ كبیر في عكاء ویتمتع 
عندما كان یسیر في المدینة یقف له الناس احترامًا. إّال أن عّبود لم یتبع نصیحة 

انظر المجلدین األول والثاني.  (١)

انظر المجلدین األول والثاني.  (٢)
انظر الصفحة ٢٣٧ أدناه.  (٣)
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توفیق، حاكم عكاء،  بیك  ُسِمَح ألحمد  بزمن قصیر  بعد ذلك  بهاءاهللا.  حضرة 
الدخول إلى محضر حضرة بهاءاهللا. وكان الحاكم قد وعى سریعًا ما كان لحضرة 
بهاءاهللا من عظمة وصار یكّن لحضرة عبدالبهاء منتهى اإلعجاب، بل طالما قصده 
وجلس عند قدمیه مسترشدًا مستنیرًا من فیض علمه وحكمته. وأثناء ذلك اللقاء، 
وحینما عرض الحاكم رغبته واستعداده لتقدیم ما یمكن من خدمات لحضرته، 
اقترح حضرة بهاءاهللا فكرة إعادة استغالل القناة لفائدة العموم في عكاء. لم یتردد 

الحاكم في الموافقة على المشروع وقام على تنفیذه.

لكن لم یقّدر ألعمال تجدید القناة أن تنتهي إلى أن جاء فیضي باشا لیصبح 
والي عكاء. كان شخصیة عظیمة لدى أوساط الحكومة في اآلستانة ورجل أعمال 
ال أقوال. وفي فترة والیته، رغم كونها قصیرة جدًا، تم إنجاز المشروع. ولقد ترك 

لنا حسین آشجي وصفًا للقناة نورد فیما یلي موجزًا له:

عند وصول فیضي باشا لعكاء الحظ أن رغم قرب موقع منابع الماء في "كبري" 
من عكاء، إّال أن العمل إلنجاز القناة كان متوقفًا.فاحتّج على المسؤولین وأمر 
الغرض... وبفضل  لهذا  البلدیة  قبل  العمال من  إعداد  تّم  المشروع.  بمواصلة 
الجبارة وإشرافه الشخصي علیه، تم إنجاز عمل یستغرق في األحوال  هّمته 
العادیة ستة أشهر على األقل، في ستة أیام. وهكذا أجرى إلى عكاء ماء عذبًا 
إطالق  أرجائها  في  دّوى  بذلك  واحتفاًال  سكانها.  وتهلیل  استبشار  وسط 

المدفع مائة مرة ومرة.(١٣)

"لوح سلمان"
هذا لوح ذو أهمیة خاصة نزل في حق الشیخ سلمان الذي ُذكرت سیرة حیاته 
في المجلدین السابقین. وهو الذي تطوع بالسفر كل سنة ما بین إیران ومواقع نفي 
حضرة بهاءاهللا، حامًال األلواح إلى األحباء في إیران وعائدًا إلى حضرته برسائلهم. 
بلوح سلمان األول ولوح  اثنان منها معروفان  ألواح في حق سلمان،  هناك عدة 
سلمان الثاني. ورد في المجلد الثاني الحدیث عن اللوح األول (الفصل ١٣). وهذا 

وصول حضرة بهاءاهللا إلى عكاء
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اللوح الثاني نزل في عكاء خالل أوائل فترة حبس حضرة بهاءاهللا في الثكنات إذ 
یشیر فیه إلى جماعة المؤمنین المنفیین(١) من بغداد إلى الموصل. حدث ذلك في 
صیف ١٨٦٨م. ویشیر حضرة بهاءاهللا إلى ذلك أیضًا في "لوح السلطان" (ناصر 

الدین شاه) الذي ُكتب قبیل مغادرته أدرنة.

بالتسلیم لقضاء اهللا والرضاء بما  اللوح  ینصح حضرة بهاءاهللا سلمان في هذا 
یرد علیه في سبیله من امتحانات وابتالء. ویضرب لذلك مثل ما جرى على نفسه 
أمام  باب  قیام األعداء بسد كل  أمره، رغم  أن  مبّینًا كیف  المحن والعذاب  من 
وجهه محاولین إطفاء سراج اهللا في كل حین، قد ظل منیرًا مضیئًا وأن به أشرقت 
السموات واألرض. ثم یحث سلمان على االقتفاء بأثره وعدم التذمر عند التعرض 
للذلة أو التعاسة في هذه الحیاة، بل ینبغي له التوّجه إلى اهللا وال یطلب سواه. هذا 
یشاء  ما  الشهیرة: "یفعل  آیاته  بإحدى  ألواحه  أحد  بهاءاهللا في  ویستشهد حضرة 
ویحكم ما یرید". ویصرح بأن كل من یؤمن إیمانًا تامًا بهذه الكلمات سیبقى ثابتًا 
على أمره ویجد نفسه على یقین وثقة بحیث لن یزعزعه أو یرهبه شيء في العالم.

یذّكر حضرة بهاءاهللا سلمان بأن الذین یطلبون المجد في هذه الدنیا ویفتخرون 
بمناصبهم فیها إنما هم غافلون، إذ سرعان ما یختطفهم رسول الموت وینهي كل 

تعلق بهذه الحیاة.

بخصوص  الكلمات  هذه  بهاءاهللا  حضرة  أنزل  األعظم،  النبیل  إلى  لوح  في 
الطبیعة الزائلة المؤقتة لهذا العالم:

"تاهللا إن الّدنیا وزخرفها وما فیها من آالئها لم یكن عند اهللا إّال ككف من 
التراب بل أحقر لو كان الناس في أنفسهم بصیرًا. طّهروا أنفسكم یا مأل 
البهاء عن الّدنیا وما فیها تاهللا ال ینبغي لكم دعوها ألهلها وتوجهوا إلى منظر 
قدس منیرًا. وما ینبغي لكم هو حب اهللا ومظهر نفسه واّتباعكم بما یظهر من 

عنده إْن أنتم بذلك علیمًا."(١٤)

انظر المجلد الثاني، الصفحتین ٣٢٧ – ٣٢٨.  (١)
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عندما وصلت إلى أهالي إیران أنباء نفي حضرة بهاءاهللا من أدرنة استبشر بها 
األعداء وأتباع أزل وتنبأوا بذلك زوال أمر اهللا وصاحبه. فاختلقوا روایات كاذبة 
بأن  القائلة  اإلشاعة  بینها  من  المؤمنین.  معنویات  لتثبیط  وهناك  هنا  ورّوجوها 
من  كثیر  فذعر  عكاء.  إلى  طریقهم  في  وهم  غرقوا  قد  وأصحابه  بهاءاهللا  حضرة 
مركز  جلفا،  في  البریطاني  التلغراف  مكتب  إلى  بعضهم  هرع  بحیث  المؤمنین 
الطائفة المسیحیة في ناحیة من إصفهان، لالستعالم عن مالبسات نفي حضرة 

بهاءاهللا.

في تلك الفترة قام بعض مبّلغي أمر اهللا بكل عزم على دحض هذه اإلشاعات 
في  "العلماء  بعبارة  بهاءاهللا  حضرة  وصفهم  الذین  المبّلغون  أولئك  الكاذبة، 
البهاء"(١٥) وامتدحهم على أنهم "أمواج البحر األعظم"، و"أنجم سماء الفضل" 

و"ألویة النصر بین السموات واألرضین".

كان في مقدمة أولئك المبّلغین میرزا أحمد األزغندي والمّال محمد الفروغي. 
لقد سبقت اإلشارة إلى األول في مجلد سابق(١) وبّینا مدى علمه. كذلك ذكرنا 
الطبرسي،  واقعة  من  الناجین  من  وهو  باآلخر،(٢)  أدت  التي  الظروف  باختصار 
إلى االعتراف بمقام حضرة بهاءاهللا. لقد أشاد حضرته بمقام الرجلین من خراسان 
اختارهما خصیصًا إلعالن ظهوره ألهل  قد  اهللا  بأن  وأعلن  لوح،  من  أكثر  في 
تحقق  وشرح  اهللا  أمر  لتبیلغ  انصرفا  اللذین  الرجلین،  لهذین  كان  العالم.(١٦) 
النبوءات القدیمة بشأن مجيء موعود اإلسالم ومن بعده مجيء حضرة بهاءاهللا، 
دور عظیم بصفة خاصة في مساعدة األحباء بشأن هذه اإلشاعة. فاستطاعا بفضل 
واسع علمهما في النبوءات وعمق فهمهما بأن یكشفا للمؤمنین بطالن مثل تلك 
اإلشاعات، خاصة غرق حضرة بهاءاهللا في البحر. وقد أوضحا بجالء أْن لو صح 
وقوع ذلك، فإن كل ما جاء بلسان وحي اهللا في العهود النبویة السالفة – بما في 

ذلك الدورة البابیة – سیكون باطًال.

انظر المجلد األول، الصفحة ٢٠٤.  (١)
انظر المجلد الثاني، الصفحتین ١١٠ – ١١١.  (٢)
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المقدسة  األرض  في  عرشه  واستقرار  عكاء  إلى  بهاءاهللا  نفي حضرة  إن  حقًا 
لیشكل أحد البراهین العظمى على أحقیة الظهورات اإللهیة السابقة، والتي تنبأت 

في مواضع عدیدة وبعبارات ساطعة عن مجيء الرب إلى تلك الدیار.

الهیكلیون في حیفا
مما یثیر االهتمام أْن یستنتج الكثیرون من فقهاء الكتاب المقدس – في الغرب – 
في القرن التاسع عشر بأن المجيء الثاني للمسیح بات وشیكًا. وبأن ذلك، طبقًا 
تبحر  أن  غریبًا  یكن  فلم  سنة ١٨٤٤م.(١)  العدیدین، سیحدث حوالي  الجتهادات 
تاركین  المقدسة،  إلى األرض  الهیكلیین متجهة  باسم  األلمان عرفوا  جماعة من 
بیوتهم وراءهم في غمرة الحماس واللهفة للقاء الرب عند قدومه. ذلك بأنهم اعتقدوا 
أن المسیح سیظهر هناك. وسیعرفه الناس من كل األجناس وبأنه سیؤسس عرش 
سلطنته الروحیة في تلك األرض. اتفق توافدهم على سفح جبل الكرمل في نفس 
لهم  شیدوا  (١٨٦٣م)، حیث  البعیدة  بغداد  في  بهاءاهللا  دعوة حضرة  إعالن  سنة 
مستعمرة (١٨٦٨م) بموقع یبعد نحو میل إلى الغرب من قریة حیفا في تلك األیام. 

هذا وال تزال عبارة "الرب قریب" منقوشة على مداخل بیوتهم.

كم هو ذو مغزى أْن یقترب منهم حضرة بهاءاهللا بعد ذلك بسنوات، بل أْن 
أْن یعرفوه. حتى  یضرب خیمته بجوارهم، وبذلك یكون الرب قد مّر بهم دون 
إن حضرة بهاءاهللا أنزل لوحًا جوابًا على رسالة من جورج دیفید هاردیگ، رئیس 
الهیكلیین بحیفا. یبدو أن هذا اللوح النازل بالعربیة، المعروف بـ"لوح هرتیك"، قد 

أنزله حضرة بهاءاهللا في بیت عودي خمار (انظر الصفحة ٢٢٥ أدناه).

ذهاب  حقیقة  االعتبار  بعین  أخذ  ما  إذا  خاصة  أهمیة  اللوح  هذا  یكتسب 
الهیكلیین إلى األرض المقدسة ال لغرض إّال رؤیة عودة المسیح. بمطالعته یمیل 
المرء لالعتقاد بأن هاردیگ،ّ صاحب اللوح المذكور، كان حسن اإلطالع بما 
في ذلك اللوح من لغة الغیبیات. یصرح حضرة بهاءاهللا بأنه وجد في رسالة هاردیگ 

سنة إعالن دعوة حضرة الباب، المبشر بحضرة بهاءاهللا.  (١)
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في  المستور  هو  ما  یعّرفه  أن  اهللا عسى  ویدعو  وإخالصه،  على صدقه  دالالت 
في كلمة اهللا وعظمتها  التفّكر  الورقاء. ثم یحثه على  هدیر  اللوح، ویسمعه  هذا 
وحالوتها، مذّكرًا إّیاه كیف كان نفوذ كلمة اهللا السبب في جذب قلب أول من 
آمن بالروح (حضرة المسیح)، ویصّرح بأن ما منع غالبیة الناس عن عرفان موالهم 
غیر ظنونهم وأوهامهم، ویشهد بأن البر والبحر في هذا الیوم یقّران باهللا، وبأنه إذا 

أتى المیقات یصیح الكرمل كأنه اهتز من اهتزاز نسمة الرب.
ثم یلفت حضرة بهاءاهللا انتباه هاردیگ إلى أیام حضرة المسیح عندما أنكره 
العلماء والفضالء واألدباء في زمانه، وأقبل إلى الملكوت من یصطاد الحوت 
والذي ال معرفة لدیه وال تحصیًال علمیًا. هذا ویطمئن حضرة بهاءاهللا هاردیگ 
مؤكدًا له لو أنه یتفّكر فیما مضى خالصًا لوجه الرب فإنه سیرى النور مشرقًا أمام 
وجهه. ثم یؤید آراء هاردیگ حول الظالم الذي أحاط األنام مبّینًا بأن الظالم هو 

األوهام وبها منع األنام عن التوّجه إلى الملكوت إذ ظهر بأمر اهللا.
العصر  في هذا  اهللا  اللوح عن ظهور  في هذا  یتحدث  بهاءاهللا  أن حضرة  ولو 
بشكل عام، وعن هدیر الورقاء، وخریر ماء الحیوان، وظهور نور اهللا وملكوته، 
إلى شخصه بعبارات جلیة.  الخاص وال یشیر  أنه ال یعلن صراحة عن مقامه  إّال 
بالِسّر  – یعني  مقّنعًا  الذي كان  ِسرِّ  من  رمٌز  ینكشف  لو  بأنه  یعلن  الحقیقة  في 
نفسه –  لتضطرب أفئدة الذین أخذوا ما عندهم ونبذوا ما عند الرب. لعل سبب 
ذلك یعود إلى أن حضرة بهاءاهللا، الذي سبق له أْن منع أتباعه من تبلیغ أمره إلى 
الناس المقیمین في ظل الحكم العثماني، لم یَر من الحكمة اإلعالن صراحة عن 

مقامه ألفراد المستعمرة المسیحیة المقیمین في حیفا.

زیادة على ذلك فإن قسمًا من هذا اللوح أنزل بلغة الرمز. مثًال نجد أن حضرة 
بهاءاهللا ُیرّكب اسمه باستعمال مجموعة معقدة من الحروف العربیة(١) ترمز بدورها 
لبعض كلمات هامة من ألواح أخرى أنزلها هو أو حضرة الباب وكذلك كلمات 
من أصل إسالمي. وألجل أن یلم المرء بمغزى هذه األلفاظ الرمزیة یلزمه اإلطالع 

حیث إّن لكل حرف قیمة عددیة، لذا یمكن اإلشارة إلى كلمة برقم وبالعكس.  (١)
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واإللمام الجید أوًال بالنصوص المقدسة لهذه األدیان. كما أنه باالستعانة بحساب 
إلى  إشارة  هي  التي  "الُمعّزي"  كلمة  بهاءاهللا  یستخرج حضرة  األبجدي  الُجّمل 
ویصعب  هذا  األخیر.  ورد ضمن مصطلحات  اإلنجیل كما  في  الخاص  مقامه 
االعتقاد بأن صاحب هذا اللوح كان على درجة من المعرفة المتخصصة تمّكنه 
من فهم غوامض العبارات الرمزیة التي تعمد حضرة بهاءاهللا إیرادها في هذا اللوح. 
ویحتمل أن لهذا السبب یدعو حضرة بهاءاهللا في مقدمة اللوح عسى أْن یمن اهللا 
على هاردیگ بمعرفة ما انطوى اللوح علیه من أسرار كلماته. ویطمئنه بأنه لو تأمل 

في نصائحه وعمل وفقها لیجد الحقیقة في هذا الیوم.

ال داعي للقول بأن ال هاردیگ وال سواه من أفراد هذه المستعمرة المسیحیة 
قد تمّكن من عرفان أحقیة دعوة حضرة بهاءاهللا. ذلك رغم أنه منذ أیامهم األولى 
فیهم هاردیگ  المستعمرة هذه، بمن  أفراد  بین بعض  اتصال  تم  هناك كان قد 
زار  بهاءاهللا  وأن حضرة  عبدالبهاء،  مع حضرة  وكذلك  المؤمنین،  وبین  نفسه، 
حیفا في أواخر سنّي حیاته وبقي مرة في أحد البیوت التابعة للهیكلیین. وقد یبدو 
أمرًا غریبًا ألي مراقب أْن یخفق أولئك في عرفانه واإلیمان به، سیما إذا كان المرء 
غیر مّطلع على تاریخ األدیان  – وهو تاریخ یعید نفسه كلما جاء مظهر إلهي جدید 
كان  عام  ألفي  بحوالي  المقدسة  لألرض  األلمان  الهیكلیین  فقبل مجيء  للبشر. 
بهم  وإذا  قدوم مسیحهم،  وتلهف شدید  بتوق كبیر  یترقبون  الدیار  تلك  سكان 
عندما أظهر نفسه في وسطهم بشخص حضرة المسیح یرفضونه وال یعترفون به. 

وتنطبق على حالهم كل االنطباق هذه الكلمة من كلمات حضرة بهاءاهللا:

دائمًا  كانوا  ووضیع  شریف  من  العباد  من  كم  السالفة.  األیام  إلى  "انظروا 
ینتظرون ظهورات األحدیة في الهیاكل القدسیة، على شأن كانوا في جمیع 
األوقات واألزمنة یترصدون وینتظرون، یدعون ویتضرعون، لعل یهّب نسیم 
عرصة  إلى  الغیب  سرادق  من خلف  الموعود  ویطلع جمال  اإللهیة،  الرحمة 
العنایة، ویرتفع غمام المكرمة، وتظهر  أبواب  الظهور، وعندما كانت تنفتح 
شمس الغیب عن أفق القدرة، یقوم الجمیع على تكذیبها وإنكارها ویحترزون 

عن لقائها الذي هو عین لقاء اهللا..."(١٧)
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  ،البشري المجتمع  اإللهي هو أخطر حدث في  للمظهر  اإلنسان  نبذ 
وكان ضالل  شدیدًا.  وبالء  عظیمًا  حزنًا  له  یسبب  الذي  األمر  وهو 
اإلنسان وجهله قد سّببا ما عاناه حضرة بهاءاهللا من شدائد ومحن ال ُتحتمل في 
عكاء. إّال أن كافة قوى اإلعراض التي تكاتفت ضده أثبتت عجزها في القضاء علیه 
أو على دعوته. وفي العدید من ألواحه(١) النازلة عقب وروده سجن عكاء بفترة 
قصیرة، أقّر حضرة بهاءاهللا بأن أمر اهللا سیعلو نتیجة البالء. وطالما نصح أحباءه بأّال 
یضطربوا أو یحزنوا عند سماعهم بابتالء موالهم في السجن األعظم. بل طالما 
الناتجة عن حبسه، بل أن  بالشدائد والمعاناة  حّثهم لئال یشغلوا تفكیرهم كثیرًا 
یفرحوا ألن الجمال المبارك، رغم شدة المعارضة التي یواجهها، كان في بهجة 

قصوى وقناعة عظمى. یعلن حضرته في لوح آخر:

"اعلم أّنا في سجن عظیم وأحاطتنا جنود الظلم بما اكتسبت أیدي المشركین 
ولكن الغالم في بهجة ال یعادلها ما في األرض كلها تاهللا في سبیل اهللا ال 
یحزنه ضّر الذین ظلموا وال سطوة المنكرین. قل إن البالء أفق لهذا األمر 
ظنون  وال  األوهام  سبحات  تمنعه  ال  بضیاء  الفضل  شمس  أشرقت  ومنه 

المعتدین."(٢)
موضوع آخر یرد بنحو متكرر في األلواح النازلة في أوائل فترة عكاء هو قهاریة 
أمر اهللا وغلبته وعجز أعدائه عن هدمه. ُیطمئن حضرة بهاءاهللا المؤمنین في أحد 
وأریاح  أبدًا،  تعجزه  لن  اهللا  به في سبیل  نزلت  التي  المحن  بأن  األلواح(٣)  هذه 
االفتتان لن تطفئ مصباح أمره، ذلك المصباح الذي به استنار العالم بأسره. ویؤكد 

35
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بأن أي قدر من االضطهاد والمعاناة التي قد یصّبها األعداء علیه لن یسلبه سلطانه 
وال قدرته، كما یعلن بلغة العظمة والجالل عن سطوة أمره، بحیث لو قام علیه 
كل أهل األرض وهاجموه بسیوف شاحذة من كل الجهات فلن یقدروا على 
القضاء على أمره. وأنه في قطب البالیا ینادي بأنه بهاء اهللا الذي تجّلى وظهر لكل 

من في السموات وكل من على األرض.

في لوح آخر(٤) من ألواح الفترة ذاتها یصف حضرة بهاءاهللا كیف حال أعداؤه 
بینه وبین أصحابه في سجن عكاء، باختالق موانع واهیة كأوهامهم. ذلك بأنهم 
ظنوا سیحجبون بهاء الشمس خلف سحاب أنفسهم وأهوائهم، غافلین عن أن كل 

المخلوقات تسخر من جهلهم وعمیهم.

وأخیرًا هناك في معظم هذه األلواح كلمات حضرة بهاءاهللا المؤكدة والمطمئنة 
والتي یتنبأ فیها بقرب انفتاح أبواب السجن على مصاریعها، بقدرة اهللا، وخروجه 

منه بالعزة والجالل.

أمره وسطوة ظهوره،  النبوءات – غلبة  فإن كل هذه  بعد  فیما  وكما سنرى 
وخروجه هو وأصحابه من سجن عكاء – قد تحققت جمیعها.

"لوح الرئیس"
في أوائل مراحل سجنه في الثكنات وُبعید وفاة ثالثة من أتباعه، أنزل حضرة 
بهاءاهللا "لوح الرئیس"، وهو لوح خطیر أنزل بالفارسیة موّجه إلى عالي باشا رئیس 

وزراء تركیا، والذي كان أكبر عدو لحضرته وكان وراء نفیه إلى عكاء.(١)

وقد سبق أن وّجه حضرة بهاءاهللا إلى عالي باشا لوحًا بالعربیة، یعرف بـ"سورة 
الرئیس"،(٢) وذلك منذ بضعة أشهر في طریقه صوب گلیپولي (إثر مغادرته أدرنة). 

انظر المجلد الثاني.  (١)
انظر المجلد الثاني، الصفحات ٤٠٣ – ٤٠٨. إن اللوحین المعروفین بـ"سورة الرئیس" (بالعربیة)   (٢)
و"لوح الرئیس" (بالفارسیة) موّجهان إلى الشخص نفسه. وفي كتاباته، غالبًا ما أشار حضرة شوقي 

أفندي إلى هذین اللوحین بهذا الترتیب، إّال أنه أحیانًا استعمل كلمة لوح للسورة وبالعكس.
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فیه أدان بشدة أفعال رئیس الوزراء المدبر الرئیس لنفیه إلى مدینة السجن. یصّرح 
حضرة بهاءاهللا حول أهمیة هذا اللوح:

فازوا  العباد  وال  بالسكون  أرض  أي  تفز  لم  الرئیس  سورة  نزول  "منذ 
باالطمینان"(٥)

واآلن، في "لوح الرئیس" اللوح الثاني لعالي باشا، الذي سطر داخل جدران 
بقسوة  وتصّرفه  فعل  ما  على  تأنیبه  في  بهاءاهللا  حضرة  یزید  األعظم،  السجن 

ووحشیة.

یتسم هذا اللوح بطابع مؤثر ورقیق في الوقت نفسه. أما عالي باشا فیشیر إلیه 
حضرة  یعتبر  حین  في  الناس  أعلى  نفسه  یرى  أنه شخص  على  بهاءاهللا  حضرة 
بهاءاهللا، المظهر اإللهي، أدنى العباد. ثم یمضي ویشبهه بالذین أعرضوا عن رسل 
اهللا من قبل ورموهم خطئًا بخلق الفساد واالختالف في سالف األدوار. ویزجره 
بعد ذلك لجهله وعدم نضجه، كاشفًا له حقیقة مكانته كشخص تحركه أرذل 

الدوافع في الوجود، أال وهي إشارات النفس والهوى.

الفكر على  تستحق عبارة حضرة بهاءاهللا األخیرة بعض الشرح، فهي تبعث 
التأمل وتحفزه، بشأن النفس والهوى على أنها من أحط الخصال البشریة. نجد 

عبارات مماثلة لها ترد في ألواح أخرى أیضًا.

هناك قوتان متضادتان تعمالن في باطن اإلنسان، هما طبیعته الحیوانیة من جهة 
والروحیة من جهة أخرى. ویمكن شرح "النفس والهوى" بأنهما تعبیر عن الطبیعة 
الحیوانیة في حیاة اإلنسان، الطبیعة التي تمیل لجذبه إلى أسفل مراتب الوجود المادي. 
إن  وهي،  الروحانیة،  اهللا  عوالم  من  تنبعث  التي  الروح،  هناك  األخرى  الجهة  من 
استنارت بنور اإلیمان، تصبح القوة الدافعة لسمو اإلنسان في عوالم الروح. األولى 
تنتهي باإلنسان إلى الهالك في هذا العالم، والثانیة تهبه حیاة خالدة في العوالم اإللهیة.

التي  الجاذبیة  بقوة  اإلنسان  داخل  المتعاكستین  القوتین  هاتین  تشبیه  یمكن 
تشد الطائر إلى األسفل بینما قوة جناحیه ترفعه لألعلى. هكذا حال روح اإلنسان 
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فما دام معرضًا عن المظهر اإللهي – في هذا العصر حضرة بهاءاهللا – ستظل روحه 
في ظالم وضالل تفتقر للقوة الضروریة الكفیلة برفعها فوق قیود هذا العالم الفاني. 
النفس  أسیرة  وروحه  المتسلطة،  المنتصرة  هي  الحیوانیة  طبیعته  ستبقى  كذلك 

والهوى.

یصّرح حضرة عبدالبهاء في أحد ألواحه(٦) بأن كلمة "شجاع" تنطبق على من 
التغلب على دول عدة على أن  یتغلب على نفسه وهواه. ذلك ألن من األسهل 
یتغلب المرء على نفسه ومشتهیاتها. إن الغایة من مجيء المظاهر اإللهیة هي تزوید 
الروح اإلنساني بالصفات الروحانیة التي تمّكنه من االنتصار على أكبر عدو – أال 

وهو نفسه.

بذلك  إذ  األشرار  معاشرة  وهو  والهوى،  النفس  خطورة  بمثل  عدو  هناك 
الصریح في هذا  بهاءاهللا  یلي تحذیر حضرة  فیما  ینطفئ.  ثم  المرء  إیمان  یضعف 

الشأن:

إلیهم فإن مجالسة األشرار  التراب ال تألف األشرار وال تأنس  ابن  یا  "حذار 
تبّدل نور الروح بنار الحسبان."(٧)

لكن ینبغي أّال یساء فهم كلمة "األشرار". فهناك من األشرار من یّدعي اإلیمان 
باهللا، في حین هناك الكثیرون ممن یعتقدون بأنهم غنوصیون أو ملحدون، إّال أنهم 
لیسوا بأشرار في الحقیقة. والمقصود باألشرار هنا هم الذین یحولون، من خالل 
معاشرتهم وصداقتهم سواء عن وعي منهم أو دون وعي، بین المؤمن وبین اّتباعه 

فرائض دینه ومبادئه ویصبحون عائقًا بینه وبین ربه.

نعود إلى "لوح الرئیس" حیث یؤّنب فیه حضرة بهاءاهللا عالي باشا على ما اقترفه 
من قسوة في معاملته لفئة من العباد األبریاء من ضمنهم نساء وأطفال وتعریضهم 
شخصیًا  لقیه  ما  وصف  في  ویسهب  كئیب،  سجن  في  بوضعهم  قاسیة  لحیاة 
بها  استقبل  التي  الوحشیة  المعاملة  إلى  القلعة، مشیرًا  تلك  في  عناء  وأصحابه من 
كل واحد منهم لیلة ورودهم الثكنات حینما منع الحراس عنهم الماء والطعام مما 
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سبب عناء ال یحتمل، خاصة لألمهات المرضعات وأطفالهن، ویروي أیضًا قصة 
األخوین من أصحابه اللذین وجدا، نتیجة ظروف السجن القذرة الموبوءة، میتین 
على روح  ویثني  بذراعیه،  اآلخر  منهما  احتضن كل  وقد  أرض حجرتهما  على 
المحبة واإلخالص التي أظهرها اثنان من أتباعه عندما منعتهم السلطات من مرافقة 
حضرة بهاءاهللا(١) (إلى منفاه األخیر)، ویصف أعمال قسوة أخرى وحرمان تعرض له 
السجناء – من أصحابه – دون أي مبرر، مؤكدًا بأن لیس هناك قدر من االضطهاد 

یمكنه أن یؤثر على المؤمنین إذ هم یشتاقون لفداء أنفسهم في سبیل موالهم.

یخبر حضرة بهاءاهللا عالي باشا بأنه لو فاز بنفحة من النفحات المتضوعة من 
شطر الِقدم، فسینقلب بحیث ینقطع عن الدنیا ویشتاق للسكنى في غرفة خربة 
من هذا السجن األعظم. ویروي له قصة من طفولته تصّور بنحو درامي تفاهة هذه 
الحیاة الدنیا وعدم استقرارها، ناصحًا إّیاه بأّال یّتكل على عزه وجاهه إذ سرعان 
ما سیزوالن، ثم یكشف له عن عظمة ظهوره، ویشیر إلى عجز الباشا عن إطفاء 
بأن من  الباطلة"، ویصرح  الحیاة  ما "ارتكبَته في  بالده، مستنكرًا  في  اهللا  نور 
ظلمه "ناح الروح واضطربت أركان العرش وتزلزلت أفئدة المقربین". ویحذره 
بینكم  الفساد  بقهر من عنده ویظهر  یأخذكم  اهللا "سوف  أن  قاطعًا من  تحذیرًا 
ویختلف ممالككم إذًا تنوحون وتتضرعون ولن تجدوا ألنفسكم من معین وال 
له "بأنك لن توفق  لیكّفر اهللا عنه سیئاته، فیؤكد  توبته  وأّما بخصوص  نصیر"، 

بذلك أبدًا."
بشأن النقطة األخیرة سأل میرزا آقا جان، كاتب الوحي، حضرَة بهاءاهللا، ما 
كان سیحدث لو أن عالي باشا، بعد كل ذلك، كان قد بدل موقفه وتاب توبة 
صادقة. فكان الجواب القاطع من حضرة بهاءاهللا هو أن كل ما قد ورد في "لوح 
الرئیس" سوف یتحقق حتمًا، ولو اجتمع كل أهل العالم لما استطاعوا تغییر كلمة 

واحدة من اللوح.

الحاج جعفر التبریزي، الذي قطع حنجره بنفسه (انظر المجلد الثاني، الصفحتین ٣٩٨ – ٤٠٠)   (١)
وعبد الغفار، الذي ألقى نفسه في البحر یائسًا (انظر المجلد الثاني، الصفحة ٤٠٣).



ظهور حضرة بهاءاهللا

4040

في باب المعجزات
یصّرح حضرة بهاءاهللا في "لوح الرئیس" بأنه كان قد بعث من گلیپولي رسالة 
شفویة إلى سلطان تركیا بواسطة الضابط التركي المسؤول والذي وعد بأنه سیبلغها. 
طلب من السلطان "أن یقابله لمدة عشر دقائق وذلك كي یطلب السلطان ما یعتبره 
یطلق سراح هؤالء  اهللا  أوتي ذلك من عند  فإن  الحق.  قول  حجة ودلیًال لصدق 

المظلومین ویتركهم وشأنهم."

ویوّضح حضرة بهاءاهللا بأن السبب الوحید وراء هذا االقتراح كان وجود عدد 
لعذاب  وتعرضوا  للظلم  راحوا ضحیة  وقد  المسجونین  مع  واألطفال  النساء  من 
وشدة عظیمین. لكنه یكرر المبدأ األساسي بأن لیس "من شأن الحق أن یحضر 
لدى أحد حیث أن الجمیع خلقوا لطاعته ولكننا قبلنا ذلك رحمة بهؤالء األطفال 
الصغار وجمع من النساء الذین ظلوا بعیدًا عن أحبابهم ودیارهم." ولكن لم یرد 
المذكور تقریرًا  التحدي، كما لم یرسل الضابط  من السلطان جواب على ذلك 

لحضرة بهاءاهللا.

لم تكن هذه أول مرة یعرض فیها حضرة بهاءاهللا استعداده إلثبات أحقیة أمره 
لمن أمسكوا بمقالید الحكم في قبضتهم. فقد بعث بطلب متحّد مماثل قبل ذلك 
في "لوح السلطان"(١) إلى ناصر الدین شاه، وقد اختار األخیر وعلماء الدین إهمال 

الطلب وتجاهله.

بهاءاهللا  بغداد من حضرة  في  الشیعة  علماء  أخرى طلب  مناسبة  في  أن  كما 
حقق  لو  ألمره  بالوالء  تعهدهم  بشرط  التماسهم  على  فوافق  بمعجزة.  إتیانهم 
المعجزة التي طلبوها. إّال أن العلماء اضطربوا وخافوا ولم یتابعوا القضیة بعدئذ. 

هذا وقد وصفنا من قبل ظروف هذا الحدث في مجلد سابق.(٢)

انظر المجلد الثاني، الصفحة ٣٤٠.  (١)
انظر المجلد األول، الصفحتین ١٥٢ – ١٥٣.  (٢)
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في مناسبات كهذه كان حضرة بهاءاهللا یصرح دائمًا بأن هللا أن یمتحن عباده 
ولیس للعبد أن یمتحن ربه. وحقًا سیجد اإلنسان نفسه في محنة عسیرة لو راودته 

نفسه بامتحان المظهر اإللهي.

أّما مسألة المعجزات فهي من أكثر الموضوعات التي أسيء فهمها بشأن أنبیاء 
اهللا ورسله. فأهل معظم األدیان ینسبون المعجزات إلى أنبیائهم. وقد جاء االعتقاد 
بالمعجزات عن طریق دراسة الكتب المقدسة لألدیان القدیمة ومن خالل التقالید 
التي تتوارثها األجیال جیًال بعد جیل. كما أن رؤساء األدیان بدورهم دأبوا على 
تأكید المعجزات كواحدة من أهم البراهین على صحة عقائدهم. بناء على ذلك 
النور وقام بأعمال  أتباع أي دین بأن نبیهم شخص تحیط رأسه هالة من  یتصور 

خارقة إلقناع الناس بمقامه.

بأن عكس  المقدسة  وكتبهم  وتعالیمهم  األنبیاء  حیاة  دراسة  من  یتبین  لكن 
ذلك هو الصحیح. فمظاهر اهللا لم یبرهنوا أحقیتهم بإتیان المعجزات. فما هم إّال 
حملة رسالة اهللا، وما مهمتهم إّال تربیة أرواح الخلق. إن كلمتهم خالقة وقد تعتبر 

أعظم وسیلة إلحیاء النفوس وبعثها.

یستمدون  اإللهیة  المظاهر  أن  فهي  المعجزات  بخصوص  البهائیة  النظرة  أما 
قوتهم وسلطانهم من اهللا القدیر. وهم مشارق صفاته ومظاهر جالله في هذا العالم. 
لذا فإنهم قادرون على أن یفعلوا ما یشاءون، وإن استلزم ذلك خرق قوانین الطبیعة، 
وعمل المعجزات. ذلك ألن من البدیهي أن اهللا الذي أسس قوانین الطبیعة وأوجدها 
هو نفسه قادر على تبدیلها أو إبطالها إن شاء ذلك. والشك في قدرته على ذلك 
بمثابة نسبة العجز هللا. لذا فإن أتباع حضرة بهاءاهللا ال ینكرون إمكانیة قیام أنبیاء اهللا 
ورسله بالمعجزات. لكن أمثال هذه المعجزات حتى عندما تحققت، تكون برهانًا 
مشروعًا وفاعًال فقط بالنسبة لعدد قلیل ممن شهدوها بأنفسهم. وعلیه ال یمكن 
اعتبارها شهادة قاطعة على أحقیة رسالة النبي. ذلك ألنه ما من أحد یستطیع إثبات 
وقوع معجزة ما منسوبة لنبي. من جهة أخرى فإن بعض المعجزات المذكورة في 
الكتب المقدسة مثل إحیاء الموتى، وإشفاء البرص، أو العروج للسماء لها مدلول 
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روحي. وقد شرح حضرة بهاءاهللا هذه المعاني في العدید من كتاباته وخصوصًا 
في "كتاب اإلیقان".

هناك فرق كبیر بین الحقیقة واالعتقاد. فهناك أشیاء في هذه الحیاة قد ثبت برهان 
وجودها ولم ینكرها أحد. مثًال إن وجود البحر فوق كوكبنا هذا حقیقة ثابتة ولیس 
من شخص، بمن فیهم الذین لم یروا البحر، قد أنكر هذا. إّال أن االعتقاد بشيء 
یخالفه أناس آخرون هو أمر مغایر لذلك. فال یمكن لمثل هذا االعتقاد أن یستعمل 
كدلیل حقیقي وذلك لسبب بسیط هو إمكانیة الطعن في أحقیته، وإن كان االعتقاد 
بحد ذاته صادق وحقیقي. المعجزات أمثلة على هذا، مثًال أتباع حضرة المسیح 
یعتقدون بأنه قام بعدة معجزات. لكن بما أن كثیرًا من الناس قد أنكروا هذا االدعاء، 

فال یسع المرء أن یعتبر هذه المعجزات حقیقة واقعة، وإْن تكن قد وقعت فعًال.

في أوائل أیام نشوء الدین البهائي عندما كان الدین قوة حیویة في المجتمع وله 
نفوذ أعمق في قلوب الناس وأفكارهم مما هو علیه الیوم، تسائل الناس وطالبوا یومها 
ببراهین دینیة عندما تناقشوا مع البهائیین. كانت المعجزات أحد أهم تلك المسائل. 
وكثیر من الناس كانوا یؤمنون إیمانًا أعمى بها ولذلك كانت مهمة المبّلغ البهائي 
الشخص  یتمسك  الدین. لكن عندما  إطار  المعجزات ومغزاها في  تفسیر حقیقة 
بالمعتقدات تمسكًا متعصبًا فإن مجرد الشرح والتفسیر ال یفلح دائمًا. لهذا السبب 
فإن بعض المبّلغین القدماء في أمر اهللا قد اضطروا، حین الخوض في حوار أو نقاش 
مع شخص متعصب ذي معتقدات دینیة هي أقرب إلى األوهام منها إلى أي شيء 
آخر، اضطروا إلى توجیه نقاشهم بحیث یبدءوا أوًال بكشف ضحالة أفكاره، ثم 
تقدیم رسالة حضرة بهاءاهللا له. وغالبًا ما استفاد من تلك الطریقة أولئك الذین وهبوا 

فطرة طیبة وأفئدة سلیمة نقیة، وساعدتهم على رؤیة نور الحقیقة.

المالمیري،(١) أحد  الحاج محمد طاهر  بین  نورد مثًال ما جرى من حوار 
دّون  قد  األول  كان  یزد.  في  المسیحیین  المبشرین  وأحد  المؤمنین  أوائل 

والد المؤلف. للمزید من المعلومات انظر المجلد األول، الملحق رقم ٢.  (١)
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النقاش  لجزء من هذا  ترجمة  یلي  فیما  الحوار في مذكراته.  ذكریاته عن هذا 
الطریف:

منذ سنوات خلت جاء رجل دین مسیحي... وصار یجوب أنحاء إیران قصد 
من  مع  ومقابالت  عامة  محاضرات  إعطاء  اعتاد  یزد  في  إقامته  أثناء  التبشیر. 
بأس  ال  إطالع  وله  الفارسیة،  یجید  كان  عقیدتهم.  لتحویل  قابلین  اعتبرهم 
األیام  أحد  في صباح  الفكریة.  واتجاهاتهم  وعاداتهم  اإلیرانیین  حیاة  عن  به 
تبادل  وبعد  بلطف.  استقبلنا  صدیقین.  رفقة  التبشیر  دار  في  لقاءه  قصدُت 
التحیات وصرف بضع دقائق في الحدیث عن أمور عادیة دخلنا في موضوع 

الدین. فیما یلي هو ما یمكنني تذكره عن فحوى الحوار الذي دار بیننا:

ماذا تعلم عن الدین البهائي؟ أنا: 

أخشى بأنني ال أعلم شیئًا عنه. هو: 

ماذا تعلم عن الدین المسیحي؟ أنا: 

أعلم كل شيء تقریبًا عنه. هو: 

الدین  عن  تعرفه  عما  شیئًا  لي  تشرح  أن  سمحت،  لو  یمكنك،  هل  أنا: 
المسیحي؟

بكل سرور. لكن هل لدیك ناحیة معینة تریدني وصفها؟ هو: 

أحب أن تبرهن لي صدق دعوة المسیح، بمعنى آخر كیف لي التأكد من  أنا: 
أن المسیحیة دین حق من عند اهللا؟

لكنك تؤمن أصًال بأن المسیح هو ابن اهللا، وأن المسیحیة دین سماوي،  هو: 
ألیس كذلك؟

كلمة  طریق  عن  جاء  اإلیمان  هذا  لكن  فعًال،  بذلك  أؤمن  إني  بلى،  أنا: 
بأنه دجال فإن كلمته تصبح باطلة تمامًا وال  محمد، وبما أنك تعتقد 

یمكن الوثوق بأقواله على أنها تستند إلى الحقیقة.
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فاستدار وتناول نسخة من اإلنجیل المقدس كانت فوق مكتبه. أخذ یقرأ فقرات 
حول المعجزات التي قام بها المسیح -إحیاء الموتى وإشفاء الُبرص والمرضى... 

إلخ. وبعد صمت استؤنف الحوار كما یلي:

أما  بالموضوع.  استنارتي  في  یساعد  لم  اآلن  قرأته  ما  بأن  للقول  آسف  أنا: 
لو تكرمت بإثبات أحقیة رسالة المسیح بدالئل عقلیة فسأكون شاكرًا 

مقّدرًا لذلك.

إني آسف ولكن لیس لدینا أي شيء سوى ما هو موجود في الكتاب. هو: 

ینسب المسلمون العدید من المعجزات لنبیهم محمد. أنا: 

لیس هناك ذرة من الحقیقة فیما یقولون. هو: 

إن الیهود ینكرون بشكل قاطع كل هذه المعجزات التي تنسبها لشخص  أنا: 
المسیح، كما تنكر أنت ما ینسب المسلمون من معجزات لمحمد.

التفوه  الیهود خصومنا، وعلیه ال یمكنك أن تتوقع منهم  كما تعلم أن  هو: 
بمدیح لربنا.

المسلمون كذلك یّحاجون على هذا النحو. فیقولون لّما كان المسیحیون  أنا: 
مشوه  نبینا  عن  رأیهم  فإن  باطًال،  دینًا  ویعتبرونه  باإلسالم  یؤمنون  ال 

وموسوم بالتعصب.

أؤكد لك بأن كل ما یرموننا به من اتهامات ال أساس لها. هو: 

دعنا اآلن نتبین لو رغب باحث مخلص في معرفة حقیقة بعثة المسیح،  أنا: 
فهل تعتقد بأن هذه المعجزات سوف تهدیه إلى مبتغاه؟ 

أي نعم، أنا أعتقد بأن هذه المعجزات هي أعظم برهان على رسالته. هو: 

لكن هل یمكن ألحد اعتبار المعجزات دلیًال قاطعًا دون مشاهدتها؟ أنا: 

نعم ینبغي لك أن تطمئن بأن جمیعها قد حدثت فعًال. هو: 
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هل یمكننا أن نقبل المعجزات التي تنسب لمحمد على أنها حقیقیة دون  أنا: 
أي دلیل منظور؟

بالتأكید كّال. هو: 

حاجة  ترى  ال  للمسیح  تنسبها  التي  المعجزات  حالة  في  كیف  إذًا  أنا: 
إلثباتها بالدلیل، بینما في حالة معجزات محمد یجب تصدیقها بالدلیل 

المنظور؟

ألننا نعتبر محمدًا من األنبیاء الكذبة، وما یدعى بأعماله الخارقة كانت  هو: 
مجرد اختالقات.

قبول  لنا  یجوز  هل  لزرادشت.  المعجزات  بعض  الزرادشتیون  ینسب  أنا: 
تأكیدهم بال دلیل؟

كال. ذلك لسبب بسیط هو أننا ال نعتبر زرادشت رسوًال سماویًا. هو: 

البهائي  البهائیون بعض األعمال الخارقة للباب، المبشر بالدین  ینسب  أنا: 
والذي ظهر في شیراز بإیران، هل یمكننا تصدیق ما یقولونه؟

إبراز  أعتقد یمكن الوثوق بالبهائیین، ولكن مع ذلك یستوجب علیهم  هو: 
الدلیل لدعم ادعائهم.

فلنرى اآلن، كیف یتعین على كل الدیانات غیر المسیحیة بأن تبرهن  أنا: 
بالكتاب  جاء  ما  قبول  على  تصر  أنك  حین  في  ادعاءاتها  على  بالدلیل 

المقدس اعتباطًا كبرهان قاطع؟

كما قلت سابقًا، لیس لدینا أیة براهین أعظم من المعجزات، إّال أنه لو  هو: 
استطعَت تقدیم أي شيء مما أتى به بهاءاهللا أعلى شأنًا من أعمال المسیح 

فسأكون مسرورًا جدًا.

یؤسفني أن أقول بأنك، ما دمت ال تقّدر حقیقة المسیح على ما هي علیه  أنا: 
وتصر على اعتبار المعجزات المعیار الحاسم ألحقیة النبي – معجزات 
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لم تشهدها وال یمكن إثبات وقوعها بمفهومها الظاهري فإنه یؤسفني أن 
أقول بأنك لن تتمكن من عرفان حضرة بهاءاهللا.

إذًا ما هو الدلیل الحاسم فیما عدا المعجزات؟ هو: 

نعتقد نحن البهائیون بأن برهان النبوة یجب أن یكون شیئًا على درجة  أنا: 
من قوة اإلقناع والغلبة بحیث ال یمكن ألي شخص في العالم نكرانه أو 

التشكك في سالمته وصالحیته.

هل یمكنك أن تقول لي ما هو ذلك البرهان؟ هو: 

لم یكن مقصدي أن أقول ما هو ذلك البرهان. كل ما أردت هو أن أشیر إلى  أنا: 
السمة الجوهریة لمثل هذا البرهان. كما تعلم مسبقًا فإن الیهود والبوذیین 
والزرادشتیین ینكرون ما تنسبه للمسیح من معجزات، مثلما تنكر أنت 
بدورك ما ینسبه المسلمون والبوذیون والزرادشتیون ألنبیائهم. وعلیه فإن 
دلیل المعجزات یجب إهماله تمامًا كبرهان قاطع، إذ یفتقر إلى الصفة أو 

الخاصیة األساسیة التي یجب توفرها في براهین دامغة كهذه.

یمكنك  ما  هناك  هل  لكن  معك،  أتفق  وأنا  صحیحًا  أمرًا  ذلك  یبدو  هو: 
تسمیته بالبرهان الدامغ القاطع؟

سأخبرك اآلن بشيء، راجیًا أن تجد فیه ما یثبت صحته واجتیازه في  أنا: 
االختبار.

حسن جدًا. هو: 

أظن ما من أحد في كل العالم ینكر حقیقة قیام رجل باسم عیسى قبل  أنا: 
حوالي ١٩٠٠ عام وإعالنه بأنه كان تجسیدًا لروح اهللا.

نعم. هو: 

حسن، هل تظن هناك من ینكر هذه الحقیقة؟ حتى الذین ال یؤمنون به  أنا: 
یقرون بأنه فعًال ادعى كونه مختارًا لمهمة كهذه، ولو أنهم قد یقولون 
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بأن لیس ثمة  القول  باطًال. هل من یستطیع  بأن إعالنه بحد ذاته كان 
مسیحي في العالم، وبأن أولئك المالیین ممن یدینون بالوالء للمسیحیة 
ال یدینون بصفة مبدئیة بوالئهم لكلمة المسیح أو بأن ال یعترفوا بفضل 
المسیح وأثره في حیاة أتباعه من خالل ما حققوه من علوم مكتسبة أو 

ثروة أو جاه مادي؟

بالتأكید كّال. هو: 

بحافز  مدفوعًا  العالم،  هذا  في  أي شخص  أو  أنا  أو  أنت  تستطیع  هل  أنا: 
شخصي وحده، أن یقوم الیوم ویقول ما قاله المسیح وینجح في تأسیس 

دین جدید بدون أي وسائل مادیة؟

ذلك منطق ممتاز. وما بال محمد؟( ١)(٨) هو: 

إن أعظم معجزة للمظهر اإللهي هي أنه یحّول قلوب الناس ویخلق حضارة 
جدیدة بتأثیر كلمته فقط. فكل كلمة ینطق بها مفعمة بخالقیة(٢) وقدرة بحیث 
المنبعثة عنها والكفیلة بإحیاء  القوى  العالم منع أو مقاومة  ال تستطیع كل قوات 
العالم من جدید. مثل موسم الربیع وما یبعث في كل الكائنات الحیة من طاقات 
غزیرة تنفذ إلى أعماق كیانها، فإن كلمة المظهر اإللهي الخالقة تحرك المجتمع 
وإزاحة كل  هدم  على  تقاوم،  ال  قدرة  من  لدیها  ما  بواسطة  وتعمل،  اإلنساني 
العوائق والعقبات التي یصطنعها اإلنسان لمقاومتها، خالقة في ذات الوقت خلقًا 

جدیدًا من البشر وحضارة جدیدة.

أن  محاید  مراقب  كل  بإمكان  معجزة  هذا،  من  أعظم  معجزة  هناك  لیست 
یشهدها، ولن یأتي الزمان على لمعان عظمتها. لكن الذین ُحرموا البصیرة الروحانیة 
واّتبعوا ظنونهم وأوهامهم قد أعرضوا عن مظاهر اهللا وقاوموهم، وأحد أشكال هذا 

اإلعراض والمقاومة یتمّثل في طلب المعجزات.

انظر المجلد الثاني، الصفحتین ٢٠ – ٢١ لإلطالع على بقیة الحوار.  (١)
للمزید من التفسیر حول الكلمة اإللهیة راجع المجلدین األول والثاني.  (٢)
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عندما كان حضرة بهاءاهللا في عكاء بعث أربعة رجال دین مسلمون من قریة 
منشاد بمقاطعة یزد رسالة إلى حضرة بهاءاهللا وعّرفوا أنفسهم بأنهم من أتباع أزل 
وذلك بهدف اختبار حضرته. وعرضوا في رسالتهم لغزین ووعدوا بأنهم سیؤمنون 

بدعوته لو كشف لهم الجواب الصحیح. فیما یلي ترجمة لجزء من رسالتهم:

السؤال األول هو أن تعلمنا بنبأ وفاة أحد رجال أو نساء منشاد وذلك بتحدید 
المتوفى  اسم  مع  الوفاة  وقوعها وسبب  التي ستقع وساعة  الوفاة  یوم  تاریخ 
التفاصیل  وكل  واألسرة  األقرباء  عن  معلومات  وذكر  والعنوان  األم  واسم 

الشخصیة.
جنس  بتنبؤ  وذلك  طفل،  مولد  عن  تخبرنا  أن  فهو  الثاني  السؤال  أّما 
الطفل الولید، واسم األم واألب وتاریخ الوالدة وموعدها بالضبط في هذه 

السنة...(٩)

یقف اإلنسان مع تفاهة عقله وضیق نظرته أمام ربه بخیالء وأنانیة ویتحداه من 
أجل االستجابة لمطالب خیاالته السخیفة محذرًا المظهر اإللهي إذا لم ُیَلبِّ ما طلبه 
منه فسیعرض عنه. كم یبدو شنیعًا هذا في نظر من ُوهب قدرًا من بصائر الروح! 
السخریة  على  تبعث  المناسبة  تلك  في  بهاءاهللا  لحضرة  ُعرضت  التي  األسئلة  إن 
جزء  مطوًال،(١٠)  لوحًا  بهاءاهللا  أنزل حضرة  علیها  وردًا  ذلك،  مع  معًا.  والرثاء 
منه بكلمات كاتب وحیه، وآخر من كلماته نفسه،(١) ویوبخ كاتبي الرسالة على 
ضاللهم وعمیهم في امتحان اهللا. ویعلن فیه عن مجيء یوم اهللا ویصرح بأن نزول 
وحیه قد أحاط العالم فأي مآل ُنكر ینتظر أولئك الذین یبتغون االمتحان والبرهان 
في حین ُملئت اآلفاق من آیات عظمته واقتداره. "لیس الیوم یوم السؤال" بل 
االستماع إلى نداء اهللا واإلقبال إلى أمره. ثم یذّكرهم، مستشهدًا بآیات وفقرات 

اللوح بكلمات كاتب وحیه، ولكنه  بهاءاهللا بحیث یكون قسم من  ألواح حضرة  نزلت بعض   (١)
في الواقع أملي علیه من قبل حضرته لتظهر أنها نزلت من كاتب الوحي. لذلك فإن كل كلمة 
في اللوح هي من حضرة بهاءاهللا نفسه. للمزید من المعلومات انظر المجلد األول، الصفحات 

.٤١ – ٤٣
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نبي  سألوا  قد  كانوا  سابقة  دورة  في  المشركین  بأن  الكریم،  القرآن  من  متعددة 
اإلسالم عن إتیان المعجزات. فقد سألوه أن یؤتیهم بمالئكة من السماء أو یفجر 
من األرض ماء، أو یسقط السماء قطعًا على األرض، أو یؤتیهم ببیت من ذهب، 
أو یصعد إلى السماء وینزل لهم منها كتابًا وغیر ذلك من الطلبات المماثلة. لكن 
یتضح من دراسة القرآن الكریم بأن جواب محمد ےلص على هذه الطلبات السخیفة 

هو أن حسبه آیات اهللا وكلمته حجة على صحة دعوته.

یحذر حضرة بهاءاهللا رجال الدین األربعة هؤالء من أن عاقبتهم، بما امتحنوا 
لهذه  الطریفة  النواحي  ومن  ظهوراته.  سابق  في  أنكره  من  عاقبة  نفس  هي  اهللا، 
الحادثة هو أن حضرة بهاءاهللا، نظرًا لما صرح به هؤالء األربعة من أنهم أتباع أزل 
قد خاطبهم وفق ذلك على أنهم من األزلیین. وعلیه استشهد بالعدید من كتابات 
حضرة الباب إثباتًا لدعوته وحجته. فعل ذلك رغم علمه بمن كان أولئك األربعة. 
إضافة لعلمه الغیبي الذي وسع كل الكائنات، كان معلومًا لدیه ولدى أصحابه بأن 
لم یكن في منشاد أتباع ألزل. عالوة على ذلك فإن بعض المؤمنین ممن كانوا 
مقیمین آنذاك(١) في عكاء كانوا أنفسهم من منشاد ویعرفون هؤالء الرجال معرفة 

جیدة.

هذه هي الحاالت التي یمتحن فیها المظهُر اإللهي البشَر بإظهار نفسه وكأنه 
لئال  الناس  أعین  فیها عظمته وعلمه عن  التي یستر  الحالة  الحقیقة. وهي  یجهل 
یجد الخبیث سبیًال إلى ساحة قدسه ویستوي مع الطیب. وهي الحالة التي ُیترك 
فیها اإلنسان وإرادته الحرة إلتباع السبیل الذي یختاره دون تدّخل خالقه، وجعله 
دمیة تتحرك بإرادة غیب علیا.(٢) وبخطابه إّیاهم كأنهم أتباع أزل، وضع حضرة 
بهاءاهللا هؤالء األربعة في موضع االمتحان. هذا وكان أحدهم قد أسّر لنفر قلیل 
من البهائیین بصفة شخصیة بأنه كان میاًال في سره ألمر اهللا. لكن هذا اللوح جاء 

امتحانًا له وسقط فیه خاسرًا إیمانه بالكلیة.

كان ذلك في عام ١٨٨٥م.  (١)
انظر أیضًا الصفحات ٢ – ٤ أعاله.  (٢)
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االمتحانات والبالیا
هناك  المادي  العالم  هذا  في  الخلق. وحتى  من  یتجزأ  االمتحانات جزء ال  إن 
امتحانات. فنالحظ مثًال ما دام الجسم ساكنًا ال تعترضه امتحانات، ولكن حالما 
یتحرك یجد مقاومة، وهي شكل من امتحان الطبیعة وكلما زادت السرعة في الحركة، 
ازدادت المقاومة. هذا ما یحدث مثًال لطائرة حدیثة تحلق بسرعة تفوق سرعة الصوت 

حیث تواجه من المقاومة لمجرد سرعتها ما یرفع حرارة جسمها لحد االحمرار.

وهذا صحیح أیضًا على المستوى الروحاني. فإن اهللا یمتحن عباده. وكما ورد 
في القرآن الكریم:

واألنفس  األموال  من  ونقص  والجوع  الخوف  من  بشيء  "ولنبلوّنكم 
والثمرات..."(١١) 

البالیا واالمتحان، ال سیما  ألواحه عن  یتحدث حضرة بهاءاهللا في كثیر من 
في هذا الیوم حیث إذ تجلى اهللا امتحن حتى حقائق األنبیاء واألصفیاء. فیما یلي 

كلمات حضرة بهاءاهللا:

الذین هم  النبّیین والمرسلین ثم  أّیام فیها امتحن اهللا كل  "تاهللا الحّق تلك 
كانوا خلف سرادق العصمة وفسطاط العظمة وخباء العّزة."(١٢)

إدراك  دون  وغالبًا  أشكال،  عدة  في  یمتحن  اهللا  بأمر  اإلنسان  یؤمن  عندما 
أعظم ویزداد قوة  ینجح في االختبار یكتسب بصائر روحیة  منه. وفي كل مرة 
في  الخدمة  معارج  في  ویرتقي  أكثر  اهللا درجات  من  یتقرب  بذلك  اإلیمان.  في 
الوقت الذي تزداد إبتالءاته صعوبة عند نزولها في المرة القادمة. لكنه إذا فشل في 
التعلق بهذا العالم، فسیضعف إیمانه  ذلك نتیجة الغرور الذي یمثل أسوأ أشكال 
وقد یخسره كلیًا. هنالك كثیر من المؤمنین من بین مبّلغي أمر اهللا البارزین الذین 
لكن  أعدائه،  عنه ضد  وبقدراتهم ودفاعهم  في سبیله  العظیمة  بخدماتهم  تمّیزوا 
عنهم  إخالصهم وسقط  األنانیة وعدم  نوایاهم  بانت  االفتتان  ریاح  حینما هبت 

رداء اإلیمان وبذلك هلكوا روحانیًا.

50
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لكن قد تتغیر طبیعة االمتحانات التي تواجه المؤمن من عصر آلخر. ففي أیام 
حضرة الباب وحضرة بهاءاهللا وحضرة عبدالبهاء جاءت االمتحانات بصفة رئیسة 
یجدون  المؤمنون  كان  األحیان  غالب  في  واالستشهاد.  االضطهاد  طریق  عن 
فداء  أو  علنًا  عقیدتهم  إنكار  بین  ما  االختیار  علیهم  تفرض  مواقف  في  أنفسهم 
القدرة السماویة كانت تمدهم وتقویهم بحیث ثبت معظمهم  حیاتهم. لكن ید 

حتى الرمق األخیر وتجرعوا بمنتهى البطولة كأس الشهادة.

التكوین فتأتي من مصدرین.  الیوم من عصر  المؤمنین في هذا  أّما امتحانات 
أولهما یقع خارج الجامعة البهائیة، إنه التحدي الذي یواجه البهائي لیحیا حیاة بهائیة 
الخبیثة لمدنیة متفسخة.  المؤثرات  في عالم فاسد، مفلس روحیًا، ویتمیز بكل 
یتعلموا  أن  البهائیین  یتعین على  الدمار،  یتجه سریعًا نحو  ففي وسط عالم كهذا 
كیف یحتفظون بشعور الفرح والثقة، والتمسك برؤیا حضرة بهاءاهللا فیما یخص 
تعالیم  وفق  العیش  إن  البهائیة.  الحیاة  بفضائل  یتطبعوا  وأن  المستقبل،  مجتمع 
حضرة بهاءاهللا في عالم مثقل بالشرور لهو امتحان شدید بحد ذاته، امتحان ال مفر 

لكل مؤمن بهائي منه.

الذین  إن  البهائیة.  الجامعة  داخل  من  فهو  لالمتحانات  الثاني  المصدر  وأّما 
البطولي ألمر اهللا لم یعانوا من هذه االمتحانات كما  العهد  عاشوا وجاهدوا في 
هو مقدر أن یعانیه جیلنا الحالي وأجیال المستقبل، ذلك ألنهم عاصروا المظهر 
من  فیما سكروا  معهما.  مباشر  اتصال  لهم  وكان  عهده  ومركز  اإللهي،  الكلي 
خمر بیاناتهما، نسیت تلك النفوس ذواتها وأصبحت، بفضل عشقها وانجذابها، 
كثیرة  أسباب  هناك  تكن  لم  أخرى  جهة  من  الدورة.  لهذه  الروحانیین  العمالقة 
لحدوث كدورة أو سوء تفاهم فیما بین المؤمنین، إذ لم تكن في یومهم نشاطات 

جماعیة كما نعرفها اآلن.

ونظمهم  داخل جماعات.  معًا  یعملون  هذا  التكوین  في عصر  البهائیین  لكن 
اإلداري ما زال ینضج في شكله الجنیني، یتیح لهم كثیرًا من االمتحانات بما یضم 
في صفوف عاملیه من أناس ینتمون لمختلف طبقات المجتمع، ما بین غني وفقیر، 
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شاب وكهل، متعلم وغیر متعلم، مؤمن قدیم وآخر حدیث اإلیمان، یجب علیهم 
العمل مّتحدین من أجل تقدم أمر اهللا. فالعمل داخل جامعة كهذه، جامعة تمثل نواة 

وأنموذجًا لمجتمع المستقبل العالمي، لن یكون دائمًا خالیًا من االمتحانات.

لذا فإن أعظم االمتحانات في هذا الیوم بالنسبة للفرد (المؤمن) تأتي من عجزه 
جنبًا  أو  اإلداري،  النظم  مؤسسات  داخل  إّما  سلیمة  ومعنویة  بروح  العمل  عن 
لطبیعة  كاف  غیر  فهم  من  نابعة  األساسیة  المشكلة  تكون  قد  معها.  جنب  إلى 
تأتي  القدیمة  األدیان  عن  المنحدرة  والمفاهیم  التقالید  فمن  اهللا.  أمر  مؤسسات 
فكرة أن المؤسسات الدینیة هي تشكیالت من إحداث اإلنسان أضیفت إلى تعالیم 
النبي. إن فكرة كهذه قد تعمل بشكٍل ال واٍع في ذهن الفرد تجعله متحیزًا حینما 
أن،  تمامًا حقیقة  یعي  فإنه قد ال  وبناء على ذلك  بهاءاهللا.  تعالیم حضرة  یدرس 
مؤسساته  أوجد  الذي  هو  نفسه  اهللا  أمر  مؤسس  فإن  األخرى،  للدیانات  خالفًا 
قدم  على  هي  لألمر  اإلداریة  المبادئ  وأن  اهللا،  دین  أركان  من  كركن  اإلداریة 

المساواة مع مبادئه الروحیة.

عامل آخر مساهم في هذا االلتباس مصدره العالم الخارجي حیث أصبحت 
إن  المجتمع.  داخل  وخالف  فتنة  محاور  الناس  أسسها  التي  المؤسسات  فیه 
أفكارًا كهذه، سواء كانت منبثقة عن األدیان السابقة أو عن المؤسسات السیاسیة 
تشكل  أضحت  بحیث  الناس  أذهان  في  انطبعت  قد  المعاصرة،  واالجتماعیة 
عقبات، دون وعي منهم، تحول دون فهمهم لنظم اإلدارة البهائیة فهمًا صحیحًا. 
فهناك حاجة لتعمق حقیقي في حقائق أمر اهللا قبل التمكن من إزالة آثار األفكار 

المغلوطة إزالة تامة.

إن مؤسسات اإلدارة البهائیة هي أدوات ال تنفصل عن بعضها في دین حضرة 
عبدالبهاء.  نفسه وحضرة  بهاءاهللا(١)  الرئیسة حضرة  بهاءاهللا. وقد وضع مالمحها 
وكان حضرة شوقي أفندي، ولي أمر اهللا، هو الذي أرسى أسسها وشرح وظائفها 

انظر الفصل ١٤.  (١)
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أفندي  النظم اإلداري، لّخص حضرة شوقي  الفذ لمولد  وواجباتها. وفي وصفه 
نشأته بهذه الكلمات:

شیراز،  في  شّبت  التي  تلك  للعالم  المحّفزة  الباقیة  للروح  األوان،  آن  نعم، 
وتضّرمت في طهران من جدید واندلعت ألسنتها في بغداد وأدرنة، ثم ُحملت 
هیئات  في  تتجّسد  أن  الخمس،  القارات  حواشي  اآلن  وتضئ  الغرب،  إلى 

تصّرف قواها الفّیاضة الدافعة في قنوات وتنّشط نمّوها.(١٣)

بهذه البصیرة العظیمة النافذة كشف حضرة شوقي أفندي، المفسر المعصوم 
للكلمة اإللهیة، بعبارات بسیطة، عن طبیعة العالقة بین وحي ظهور حضرة بهاءاهللا 
والنظم اإلداري لدینه. فهي تؤكد بوضوح على أن مؤسسات أمر اهللا لیست من 
إضافات أتباعه من البشر، لكنها قنوات سماویة تتمكن خاللها الطاقات المنبعثة 

من وحي ظهور حضرة بهاءاهللا من الجریان إلى البشریة.

أعلى  العدل األعظم،  تتمثل في بیت  النظم اإلداري  المتوجة لصرح  القبة  إن 
مؤسسات ذلك النظم. وعلیه فمن واجب كل بهائي قبول سلطة هذا الكیان الجلیل 
واالعتقاد، بموجب بیان حضرة عبدالبهاء، بأنه: "الذي جعله اهللا مصدر كل خیر 
ومصونًا من كل خطأ..."(١٤) هذه إحدى حقائق أمر اهللا التي یقبل بها الشخص 
عند اعتناقه أمر حضرة بهاءاهللا عن طیب خاطر. ولن یرتاب مؤمن بهائي مخلص 
في سلطة هذه الهیئة الجلیلة الكائنة أو عصمتها والتي تقع في ظل هدي كل من 

حضرة الباب وحضرة بهاءاهللا.

لكن غالبًا ما تقع امتحانات أثناء الخدمة في المؤسسات المحلیة أو المركزیة. 
من أمثلة ذلك: قد ُیمتحن المؤمنون األعضاء (بهذه المؤسسات) غالبًا خالل فترة 
المشورة دون وعي منهم بذلك. ذلك ألن معیار السلوك الذي یجب أن یطبع نوایا 
وأفعال أعضاء المحافل خالل مشاوراتهم لهو على درجة عالیة من النبل والسمو 

حقًا. تعرض كلمات حضرة عبدالبهاء التالیة بعضًا من هذه المعاییر السامیة:

الروح  النیة وبهاء  اّتصافهم بخلوص  "إن أول فریضة ألصحاب الشورى هي 
واالنقطاع عّما سوى اهللا واالنجذاب بنفحات اهللا والخضوع والخشوع بین 
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أیدي أحباء اهللا والصبر والجلد في تحّمل البالیا وعبودیة العتبة اإللهیة السامیة... 
إن أول شرط ألعضاء ذلك االجتماع هو وجود المحبة واأللفة المطلقة بینهم، 
البعد والنفور، وإظهار الوحدة اإللهیة، وآیة ذلك أن یكونوا أمواج  واجتناب 
بحر واحد، وقطرات نهر واحد، ونجوم أفق واحد، وأشعة شمس واحدة، 

وأشجار بستان واحد، وأزهار حدیقة واحدة..."(١٥)

إن المعاییر الواردة في لوح حضرة عبدالبهاء آنف الذكر هي متطلبات أساسیة 
یحّول  قد  تطبیقها  في  والفشل  التغییر.(١)  أو  التفریط  تقبل  ال  البهائیة  للمشورة 
یجدون  قد  الذین  أعضائها  بین  صراع  حلبات  إلى  الروحاني  المحفل  جلسات 
إیمانهم ورسوخهم على العهد والمیثاق موضع امتحان شدید خالل المشاورات. 
تبدأ المعارك الروحیة داخل القلب عندما تطل النفس على الساحة. وبهذا یجلب 
المؤمن على نفسه المعاناة واالبتالء لدرجة یتجاهل معها نصائح حضرة عبدالبهاء 
ویدع مصالح أنانیته أو ممارساته المنافیة للتعالیم البهائیة تسیطر على مساهمته في 

المشورة داخل المحفل الروحاني.

إظهار  فیجب  وإخالص  بصدق  الروحانیة  الشورى  مبادئ  تزاول  أن  یجب 
مشاعر المودة واالتحاد والصبر والتواضع والخدمة والتفاني واألدب وغیر ذلك 
من الفضائل التي یدعو إلیها حضرة عبدالبهاء، یجب ممارستها بدافع من صمیم 
القلب. وإّال فإن الفرد قد یفشل في مواجهة االمتحانات، ولم یسجل نصرًا في 

میدان نضاله الروحي.

انظر أیضًا الصفحات ٣٢٣ – ٣٢٤ أدناه.  (١)
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  بهاءاهللا حضرة  على  بموجبه  حكم  الذي  السلطان،  مرسوم  تنفیذ 
بسجن انفرادي مدى الحیاة، بصرامة في أول األمر. ذلك الفرمان 
الذي قضى بمنع لقاء حضرته بأي أحد بمن فیهم أصحابه. لكن سرعان ما تبین 
تركت  كما  شخصیته.  وسمو  وعظمته  بهاءاهللا  حضرة  جالل  السجن  لسلطات 
دماثة طبع المولى (حضرة عبدالبهاء) وسجایاه وفضائله السماویة انطباعًا عمیقًا 
أدى  والمشورة.  للنصح  فأكثر طلبًا  أكثر  إلیه  یتوجهون  نفوسهم مما جعلهم  في 

ذلك إلى تغییر موقفهم المتشدد فصاروا أكثر لینًا وخففوا بعض القیود.

مختلف  في  حجرات  بهاءاهللا  حضرة  ألصحاب  خصصت  الوقت  بمرور 
أرجاء الثكنات. وانصرف البعض منهم للقیام بواجبات أساسیة كالطبخ والتنظیف 
وجلب الماء أو التسوق بینما تمّكن آخرون من صرف أوقات فراغهم في أشغال 
الحاج  یدعى  عبدالبهاء مصریًا  استخدم حضرة  معینة  مرحلة  وفي  أخرى.  مفیدة 
وعندما  الحصیر.  حیاكة  فن  السجناء  لتعلیم  الثكنات  إلى  لیأتي  المصري(١)  علي 
خّفت التشدیدات تمّكن األصحاب من االتصال بحضرة بهاءاهللا وحتى التشرف 

بمحضره.

یجدر االنتباه إلى نقطة هامة هي أن حضرة بهاءاهللا لم یخالف األوامر والقیود 
التي كانت مفروضة علیه، لم یخالفها ولو مرة واحدة سواء داخل السجن أو خالل 
القیود، وكان ذلك  السنوات الالحقة. كانت السلطات نفسها هي التي خففت 

نتیجة لتعّرف هذا الرجل على حضرة عبدالبهاء انجذب كثیرًا ألمر اهللا، كما تبّدل ابنه، الذي   (١)
كان ذا طبع ثوري، إلى خلق آخر وأصبح من المؤمنین المتحمسین.
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بهاءاهللا بیت عبود  أحیانًا بتشجیع من حضرة عبدالبهاء. إن قصة مغادرة حضرة 
واضح  مثال  هي  بعد،(١)  فیما  سنرى  كما  المدینة،  أبواب  خارج  بمنزل  وإقامته 
على تسلیم حضرة بهاءاهللا تسلیمًا تامًا إلرادة أعدائه أو من كانوا موكلین بحراسته 

شخصیًا.

بهاءاهللا،  أصحاب حضرة  أن  إّال  الثكنات  داخل  العیش  كآبة ظروف  ورغم 
بحیث  الیومیة  حیاتهم  نظموا  وهدیه،  عبدالبهاء  حضرة  قیادة  بفضل  وخاصة 
استهدفوا خلق أفضل األحوال لجماعة المؤمنین. كان أعظم مصدر سرور لهم هو 
قربهم من موالهم، إذ حظوا أحیانًا بزیارة حضرة بهاءاهللا ألماكن سكناهم حیث 

استضافوه بما تیسر لهم من بعض الطعام والشراب.

المؤمنون في أرض األقدس
هناك لوح(١) أنزله حضرة بهاءاهللا داخل الثكنات یوم التاسع من عید الرضوان.(٢) 
من المحتمل أن ذلك كان في رضوان ١٨٦٩م، أول عیدي الرضوان اللذین احتفل 
بهما في السجن، إذ یذكر فیه أسماء العدید من المؤمنین الذین سبق أن قصدوا 

دخول عكاء لكنهم ُمنعوا من قبل السلطات.

یصف حضرة بهاءاهللا في هذا اللوح كیف دعاه أحد المؤمنین داخل السجن 
في ذلك الیوم لُیشّرف حجرته بحضوره واالحتفال بذاك العید األعظم. لقد ثمل 
أصحابه حقًا روحیًا بكوثر محضره في ذلك الیوم. فقّدم المؤمن المضیف أفضل 
ما استطاع تزویده من طعام. یشیر حضرة بهاءاهللا إلى ذلك ویصّرح بأن مؤمنین 
آخرین قد دعوه إلى حجراتهم أیضًا خالل فترة الرضوان. وقّدم كل منهم على قدر 
إمكاناته ما لدیه من الغذاء في حین لم یكن لدى البعض ممن دعوه لتلك المناسبة 

سوى فنجان من الشاي.

انظر الصفحات ٤١٩ – ٤٢٢ أدناه.  (١)
٢١ نیسان إلى ٢ أیار، احتفاًال باألیام االثني عشر التي أمضاها حضرة بهاءاهللا في حدیقة الرضوان   (٢)

ببغداد في عام ١٨٦٣م عندما أعلن دعوته إلى بعض أتباعه.
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یغمر حضرة بهاءاهللا في هذا اللوح أحباءه ببركاته ویدعو لهم باالستقامة على 
أمره واالتحاد فیما بینهم. في حین نزول هذا اللوح كان هناك اثنان من المؤمنین 
یقیمان في عكاء نفسها، وآخرون یسعون لدخولها، وبعضهم كان یقیم في حیفا. 
وقد ذكرهم حضرة بهاءاهللا جمیعًا في هذا اللوح. أما االثنان في عكاء فهما محمد 
جعفر التبریزي، الملقب بمنصور، ومیرزا هادي الملقب بعبد األحد. كان األخیر 
أول من وصل إلى عكاء. فقد سبق أن أرسله حضرة عبدالبهاء إلیها قبل نفي حضرة 
بهاءاهللا إلى تلك المدینة بفترة من الزمن، مقیمًا بذلك واسطة اتصال قّیمة. لم یشك 
أحد بكونه بهائي. تمكن، بعون الممثل السیاسي اإلیراني بالمدینة، من فتح حانوت 
إّال أنه لم یحاول االتصال بحضرة بهاءاهللا أو أتباعه بعد وصولهم إلى الثكنات. لكن 
النفر القلیل من المؤمنین الذین سمح لهم بالتجول في السوق لشراء المؤن التقوا به 
وكانوا یعرفون أنه بهائي. وهكذا عن طریقه، وبوسائل أخرى، سرعان ما وصلت 
أنباء ورود حضرة بهاءاهللا إلى تلك الدیار إلى مسامع المؤمنین في إیران حیث سافر 
قلیل من أتباعه إلى عكاء. لدى وصولهم كان عبد األحد یعین بعضهم، ملتزمًا جانب 
الحكمة والحذر، ممن أفلح في الدخول إلى المدینة لالقتراب من الثكنات. في بعض 
األحیان اضطر إلى إخفاء بعض الزوار في القسم الخلفي من حانوته. أّما تالمیذ حضرة 
بهاءاهللا، ومعظمهم كانوا یقطعون المسافة سیرًا على األقدام من إیران، فلم یحظوا في 
تلك الفترة بأزید من وقفة قبالة الثكنات على مسافة لیروا ید حضرة بهاءاهللا المباركة 
تحییهم. وهذا وحده كان بالنسبة لهم كافیًا لیوقد في أحشائهم نار اإلیمان والشجاعة 

ویعرج بهم إلى مقام كانوا فیه مستعدین ومتلهفین لفداء أرواحهم في سبیله.

من بین أولئك المقیمین في حیفا كان میرزا إبراهیم الكاشاني،(١) الذي امتهن 
صنعة النحاس، وقد أشار إلیه حضرة بهاءاهللا باسم "خلیل" في "لوح الرضوان" 
المذكور. كان مؤمنًا مخلصًا مشتعًال بنار محبة حضرة بهاءاهللا، وأحد السجناء 
البهائیین الذین أرسلوا من بغداد إلى الموصل.(٢) لكنه استطاع رفقة بعض أقربائه 

انظر "تذكرة الوفاء" لحضرة عبدالبهاء، الصفحات ١٠٢ – ١٠٤.  (١)
انظر المجلد الثاني، الصفحات ٣٢٧ – ٣٢٨.  (٢)
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من مغادرة الموصل واالستقرار في حیفا. ورغم الصعوبة الكبیرة التي كانت تواجه 
المؤمنین القاصدین عكاء في تلك األیام، تمكن هذا المؤمن من دخولها من حین 
آلخر عن طریق جلبه منتوجاته النحاسیة للبیع. وهكذا صار واسطة اتصال هامة 

بین المؤمنین وحضرة بهاءاهللا.

مؤمن آخر ورد ذكره في "لوح الرضوان" هو األستاذ إسماعیل، وكان كبیر 
السن إّال أن قلبه متوهج بنار محبة حضرة بهاءاهللا. عمل في سابق حیاته رئیس 
بّنائین وله خبرة واسعة إذ عمل لحساب موظفي الدولة في إیران. لكنه حینما ُعرف 
بأنه بابي اضطر لترك عمله. سافر بعد ذلك إلى بغداد حیث ُعهد إلیه بشرف القیام 
بأعمال تشیید في منزل حضرة بهاءاهللا.(١) وعندما ُنفي المؤمنون من تلك المدینة 
إلى الموصل تمّكن من الذهاب إلى عكاء. رغم تقدمه في السن قطع المسافة سیرًا 
على األقدام حتى وصل إلى قبالة السجن األعظم ووقف منتظرًا بلهف عسى أن 

یحظى بلمحة من طلعة محبوبه عبر الخندق.

لكن لألسف لم یستطع، نظرًا لشیخوخته وضعف بصره، أن یرى ید حضرة 
لأللم  مثیرًا  منظرًا  ذلك  فكان  الثكنات.  نوافذ  إحدى  من خالل  له  تلوح  بهاءاهللا 
والرثاء فقد جرى الدمع من عینیه حزنًا كما جرت دموع أفراد العائلة المباركة ونفر 
المخلص. ویروى بأن حضرة  المؤمن  قلیل غیرهم ممن كان یشهد محنة ذلك 
بهاءاهللا صّرح في تلك المناسبة بأن شدة الحبس وقیوده سوف تخفف بقدرة اهللا 

وتتهیأ الظروف للسماح للمؤمنین بالورود في محضره.

بطبیعة الحال لم یكن بوسع الحجاج البهائیین الفوز بلقاء محبوبهم بحریة إّال 
بعد مغادرته الثكنات سنة ١٨٧٥م. إّال أنه رغم استحالة زیارة أي شخص غریب 
السجن،  داخل  قضاها  التي  الفترة  طوال  بهاءاهللا  حضرة  ومالقاة  رسمیة  بصفة 
فإن الموظفین، عندما خففت تدریجیًا قیود الحبس، غالبًا ما تغاضوا بل أحیانًا 

سمحوا لبعض األصحاب وأعانوهم على الدخول لزیارة حضرته.

انظر المجلد األول، الصفحتین ٢٢٤ – ٢٢٥.  (١)
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قصیرة  فترة  فیه  بقي  السجن حیث  دخول  في  إسماعیل  األستاذ  أفلح  أخیرًا 
وتشرف بلقاء مواله. كان موضع إقامته المعتاد في األراضي المقدسة كهف في 
وكشتبانات  إبرًا  على صینیة  یحمل  متجول  كبائع  رزقه  الكرمل. وكسب  جبل 
وغیرها من اللوازم البسیطة للبیع. عاش حیاة فقر لكنها حیاة قناعة وفرح، وبقلب 

مفعم بالرضى والسرور لقربه من مواله.

في أثناء تجواله مع صینیته الصغیرة البالیة كان قلبه مجذوبًا نحو حضرة بهاءاهللا. 
بالقرب من محبوبه. في إحدى  الشعور  الثكنات قصد  أحیانًا كان یطوف حول 
تلك المناسبات شاهده حضرة بهاءاهللا من نافذة السجن فنادى على طّباخه حسین 
آشجي الذي كان ابن أخ األستاذ إسماعیل، وسأله فیما إذا سبق له أن رأى الصینیة 
التي یحملها عمه. لّما أجابه بالنفي مازحه حضرة بهاءاهللا قائًال لحسین لو أنه وضع 
نظارة على عینیه ألمكنه أن یشاهد فوق تلك الصینیة مجموعة إبر صدئة إلى جانب 
كومة من الكشتبانات الصدئة على الجانب اآلخر منها! لكن طالما أثنى حضرة 

بهاءاهللا على انقطاعه من هذه الدنیا وشكره مواله.

أحد الذین یذكرهم حضرة بهاءاهللا في "لوح الرضوان" هو النبیل األعظم، الذي 
سافر إلى عكاء لكنه ُطرد منها. فبعد إطالق سراحه من سجن اإلسكندریة، انطلق 
النبیل مسرعًا إلى مقر محبوبه. ومع أنه دخل المدینة متنكرًا(١) بزي مواطني بخارى، 
السلطات  لدى  والوشایة  علیه  التعرف  من  بهاءاهللا  أعداء حضرة  من  اثنان  تمكن 
وبالنتیجة ُطرد من المدینة. وهذان الرجالن هما السید محمد اإلصفهاني، دجال 
دورة حضرة بهاءاهللا،(٢) وآقا جان المعروف بـ"كج ُكاله".(٣) بالرغم من أنهما كانا 
بالسجن في عكاء  أنه ُحكم علیهما  إّال  أتباع میرزا یحیى،  یعتبران نفسیهما من 
انحازا  بقلیل  الوصول  بعد  لكنهما  الثكنات.  إلى  وأصحابه  بهاءاهللا  فرافقا حضرة 

في أوائل فترة نفي حضرة بهاءاهللا إلى عكاء اضطر معظم أتباعه، تحفظًا من اكتشاف هوّیاتهم   (١)
كبهائیین، للتنكر عند دخولهم المدینة.

انظر المجلدین األول والثاني.  (٢)
انظر المجلد الثاني، الصفحات ٣١٩، ٣٨٧، ٣٩١.  (٣)
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إلى جانب السلطة وتحالفا معها فنقال إلى غرفة تطل على بوابة المدینة البریة. ومن 
الذین  بهاءاهللا  أتباع حضرة  یشّخصان  وصارا  التجسس  في  عمال  ذاك  موقعهما 

یحاولون دخول المدینة.

َدَرْخش  البهائیین في  إلى  النبیل، كما جاء في رسالة كتبها من عكاء  یروي 
األول  تشرین  نهایة  قرابة  مرة  أول  المدینة  دخول  حاول  أنه  خراسان،  بمقاطعة 
١٨٦٨م. توّفق في الدخول وبقي فیها ثالثة أیام لكنه لم یتشرف بمحضر حضرة 

بهاءاهللا قبل طرده من المدینة.

أربعة  أطراف األریاف نحو  الكرمل وجال  بعد ذلك في كهوف جبل  التجأ 
حتى  یوم  بعد  یومًا  ازداد  إن عشقه  بل  مواله.  عن  فراقه  یحتمل  لم  لكنه  أشهر. 

استحال علیه البقاء بعیدًا عن مدینة محبوبه.

قرب منتصف شباط ١٨٦٩م قام بمحاولة ثانیة لدخول المدینة. أفلح هذه المرة 
بالبقاء فیها مدة أطول. التقى خاللها بمیرزا آقا جان وقلیل من المؤمنین اآلخرین 
ممن خرجوا من الثكنات لشراء المؤن. ولكن یذكر النبیل في رسالته كیف نال 

بغیة فؤاده بلقاء حضرة بهاءاهللا في ١٨ محرم ١٢٨٦ه  (١ أیار ١٨٦٩م).

بعض أوائل الزوار
أول زائَرین وّفقا في الورود إلى محضر حضرة بهاءاهللا كانا الحاج شاه محمد 
الحسن  أبو  والحاج  بهاءاهللا،  قبل حضرة  من  البیان"  بـ"أمین  الملقب  المنشادي، 
األرِدكاني، الملقب بـ"أمین اهللا". هذا وتستحق قصة هذین األمینین من أمناء حضرته، 

بما قّدما من خدمات جلیلة، أن ُتسرد مفصًال، یجدها القارئ في الفصل الرابع.

من  القاِئني"،(١)  بـ"النبیل  بهاءاهللا  لّقبه حضرة  الذي  علي،  محمد  المّال  كان 
البهائیین البارزین اآلخرین ممن وصل إلى عكاء وُعرفت هویته وطرد من المدینة. 

ال یشتبه مع آقا محمد القاِئني، الملقب بـ"النبیل األكبر"، الذي رویت قصة حیاته في المجلد   (١)
األول، الصفحات ٩٥ – ٩٩. واالثنان من مدینة قاِئن في مقاطعة خراسان.
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سبق له أن عرف حضرة بهاءاهللا لسنوات قبل إعالن حضرة الباب دعوته. حتى في 
تلك الفترة مّیز في حضرة بهاءاهللا سجایاه وقدراته الخارقة للمألوف وأصبح من 
المعجبین المتحمسین لشخصه. وعند عودة النبیل األكبر من العراق إلى مدینته 
قاِئن أخذ یبّلغ أمر حضرة الباب إلى الجمهور علنًا. ولدى سماع المّال محمد علي 
تشرف  بأنه  وقال  بإخالص  لإلیمان  سارع  بهاءاهللا  الباب وحضرة  بأنباء حضرة 

بمحضر حضرة بهاءاهللا في طهران وشعر وقتها بانجذاب شدید نحوه.

في  عكاء.  في سجن  مواله  طلعة  فیها  رأى  عندما  التالیة  الفرصة  له  وكانت 
ُوضعت  وأخیرًا  أخرى  بمحاوالت  قام  لكنه  المدینة.  من  طرد  األولى  محاولته 
لحضرة  المبارك  المحضر  ووصل  ذلك  في  وتوفق  الثكنات.  لدخوله  ترتیبات 
بهاءاهللا. لكن ما أن وقعت عینا النبیل القاِئني على هیكل مواله حتى ُصعق وسقط 
شخصه  من  المنبعثان  والجالل  العظمة  من  شعر  بما  علیه  مغشیًا  األرض  على 

المبارك.

إن هذا الرجل العظیم الذي عاش سنوات عدیدة من عمره في ترف وعزة، 
وكّن له أهل مدینته احترامًا وتقدیرًا فائقْین، صار اآلن یحیا حیاة فقر بحیث، شأنه 
شأن األستاذ إسماعیل، أصبح هو اآلخر یتجول لیبیع اإلبر والكشتبانات لسكان 
فیقایضهن  الناصرة،  لنساء  یبیع  قرابة عامین  الكیفیة  بهذه  الناصرة. كسب رزقه 
ثالث إبر مقابل بیضة واحدة. وخالل تلك الفترة توّفق في هدایة عدد من سكان 

الناصرة المسیحیین ألمر اهللا.

كان النبیل القائني مثاًال مشعًا لإلیمان واالنقطاع، وسیبقى ُیذكر على أنه الذي 
شهد وأقر بقوى حضرة بهاءاهللا قبل إعالن دعوة حضرة الباب، كانت وفاته في 

عكاء.

من أتباع حضرة بهاءاهللا المخلصین الذي شق طریقه إلى السجن بنحو عجیب 
خالل أوائل أیام الحبس في الثكنات، كان شخص یدعى عبد الرحیم من مدینة 
بشرویه، مسقط رأس المّال حسین، أول مؤمن بحضرة الباب. كان اسمه جعفر 
ولكنه عندما تشرف بمحضر حضرة بهاءاهللا أعطاه اسم رحیم. تجدر اإلشارة إلى 
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أن عبد الرحیم هذا كان مسلمًا متعصبًا قبل اعتناقه أمر اهللا، وعندما الحظ انتشاره 
ونموه قصد رجل الدین في المنطقة لیسأله رأیه وموقفه تجاه البهائیین. كان جواب 
رجل الدین على سؤاله: ’محاربتهم ال تقل فخرًا عن االشتراك في الجهاد. وقتلهم 
الشهادة  أجر  علیه  ینال  له  شرف  فذلك  المسلم  ُقتل  وإن  اهللا،  نظر  في  ممدوح 

والورود في الجنة العلیا.‘

أشعلت تلك الكلمات نارًا حامیة في نفس عبد الرحیم لقتل بعض البهائیین. 
فحمل سالحًا وواجه ذات یوم مؤمنًا مسنًا اسمه "الحاج بابا" وأخبره بعبارة ال 

تقبل االلتباس بنّیته قتله ألنه ضّل سواء السبیل باعتناقه دین البهائیین.

ما كان من الحاج بابا، وقد فوجئ بتهدید الموت، إّال إظهار هدوء راسخ بینما 
انقلب  الرحیم بعبارات رقیقة انجذب لها قلبه وتأثر. وسرعان ما  راح یكلم عبد 

مزاجه وتبدل من عدو وّطد عزمه على القتل، إلى باحث عن الحقیقة.

بعد ذلك قاد الحاُج بابا عبَد الرحیم إلى منزل أخت المّال حسین حیث غالبًا ما 
كان یعقد فیه المؤمنون اجتماعات لتبلیغ أمر اهللا. استغرق ذلك االجتماع یومًا ولیلة 
نهایة  عند  والبحث.  النقاش  في  بكل حماس  منهمكًا  الرحیم خاللها  عبد  كان 
ذاك االجتماع المضني أقر بأحقیة أمر اهللا وعمر قلبه بروح إیمان جدید وحماس 
بحیث لم یقدر على البقاء في بلدته. ولعلمه بأن المظهر الكلي اإللهي موجود في 
هذا العالم، لم یستطع كبح جماح رغبته في لقیاه وجهًا لوجه. فانطلق في الرحلة 

الطویلة للفوز بمحضره.

محبوبه –سجن  مقر  بلغ  حتى  أشهر  ستة  مدة  قدمیه  على  الرحیم  عبد  سار 
مدینة عكاء. وصلها في أوائل أیام دخول حضرة بهاءاهللا إلى الثكنات عندما لم 
یكن ُیسمح لمن ُیشتبه بكونه بهائیًا حتى باالقتراب من موقع السجن. وتصادف 
وصوله في الفترة التي كان یحاول فیها النبیل األعظم، دون نجاح، الفوز بلمحة 
نیل  عن  لعجزه  وناح  الرحیم  لعبد  قلبه  مكنون  عن  النبیل  وكشف  مواله.  من 
الطواف حول  انطلق محاوًال  أو ییأس  الرحیم، دون أن یفتر  مراده. ولكن عبد 

السجن.



63

المسجون

المتسخة  ثیابه  الشروع بمهمة مقدسة كهذه، قرر وجوب غسل  أنه قبل  إّال 
التي كان یلبسها طوال رحلته. فغسلها في البحر وانتظر حتى جفت وما أن لبسها 
بالغسل  انكمشت  المالبس  بدا مظهره غریبًا ألن  إذ  االرتیاح  بعدم  حتى أحس 

وأصبحت مهلهلة.

رغم ذلك توجه عبد الرحیم بنهایة االنقطاع وبقلب طافح بمحبة حضرة بهاءاهللا 
نحو السجن وبدأ یطوف حوله. ولشدة دهشته الحظ یدًا تلوح له عبر نافذة في 
السجن داعیة إّیاه بالدخول. فعلم أنها ید حضرة بهاءاهللا تستدعیه للقائه. فأقبل إلى 
بوابة السجن التي یحرسها بعض الجنود. لكن هؤالء َبَدْوا أمامه وكأنهم ساكنین ال 

حیاة فیهم، بل كأنهم لم یروه. فمّر خالل البوابة دون أن یحّركوا طرفة عین.

وما كانت إّال برهة وجیزة حتى وجد عبد الرحیم نفسه في محضر مواله، 
إلى  المناسبة  به  انفعاله وعواطفه، وقد سمت  یفقد صوابه تحت وقع  أن  یوشك 
عوالم الروح حیث تحقق الوصل مع مقصود قلبه ومحبوب فؤاده. أخبره حضرة 
دخوله  عند  مؤقتًا  الحراس  عیون  أعمت  قد  واالقتدار  العظمة  أیادي  بأن  بهاءاهللا 

لیحظى بالدخول إلى محضره عطیة وفضًال من لدنه.

ال نعرف تحدیدًا كم یومًا بقي عبد الرحیم في السجن. إّال أن حضرة بهاءاهللا 
أنزل له لوحًا أثناء وجوده هناك. یؤكد في اللوح بأنه قد أغلق أعین الحرس لیتمكن 
عبد الرحیم من دخول محضره ویشهد بهاء طلعته. یذكره باسمه الجدید "رحیم" 

ویغمره ببركاته ویحثه أن یروي قصة زیارته لألحباء عند رجوعه لبلده.

إلى  لیسّلمها  األلواح  ببعض  الرحیم  عبد  بهاءاهللا  حضرة  ائتمن  عودته  قبل 
العودة  طریق  في  بغداد  في سوق  وجوده  أثناء  یومًا  إیران. وحدث  في  المؤمنین 
إلیران أن رآه الحرس وارتابوا في أمره. فتبعوه بغیة القبض علیه. حالما أدرك عبد 
الرحیم ذلك أخرج رزمة األلواح من جیبه أثناء سیره وقذف بها في أقرب حانوت. 
فعل ذلك بسرعة وخفة فلم یلحظه الحرس. اضطر للقیام بذلك لعلمه أن الحراس 
لو عثروا على ألواح حضرة بهاءاهللا لدیه لما اكتفوا بإتالفها أو مصادرتها، بل كانت 

حیاته أیضًا عرضة للخطر.
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ثقته في حضرة  أودع كل  المجهول،  الحانوت  الرزمة في ذلك  حالما رمى 
بهاءاهللا، متوجهًا بقلبه إلیه داعیًا متوسًال لیحفظ تلك األلواح بقدرته المهیمنة على 
األشیاء. وهنا تحضر للذاكرة قصة أم حضرة موسى حینما وضعت ابنها الرضیع 
في صندوق ووضعته على صفحة النهر متوكلة على اهللا في حفظه وتسلیمه لمن 

یرعاه.

قبض الحرس على عبد الرحیم وأخذوه للتوقیف. سرعان ما تبّین للسلطات، 
بعد التحقق من هویته، بأنه من رجال اهللا وشخص مسالم. فأخلوا سبیله ومنحوه 
قلیًال من المال كتعویض. تأّمل في المبلغ الذي في راحة یده واشتكى في سره 
– األلواح –  الوجود  في  األشیاء  وأغلى  أعز  مني  أخذت  قائًال:  بهاءاهللا  لحضرة 
وأعطیتني بدلها دراهم معدودة!" عاد بعد ذلك إلى السوق بقلق عظیم لیرى ما 

حّل بالرزمة.

من حین آلخر  فیقف  مرات  عدة  وإیابًا  ذهابًا  السوق  یقطع  راح  البدایة  في 
أواخر  وقرب  أخیرًا،  شيء.  یحدث  لم  لكن  داخله،  وینظر  الحانوت  من  قریبًا 
النهار، اقترب من الحانوت مرة أخرى. في هذه المرة لم یكن فیه زبائن ورأى 
صاحب الحانوت یومئ إلیه بالدخول. دخل ولشدة ما دهش عند رؤیته صاحب 
الرزمة.  أبهى" ویسلمه  "اهللا  بعبارة  بحرارة ویحییه  ویعانقه  نحوه  یتقدم  المتجر 
تصادف أنه كان من البهائیین القالئل القاطنین في بغداد. تحّیر الرجالن وذهال 
بما رأیا من قدرة اهللا واعتبرا الحدث معجزة. إذ كانت هناك مئات من المتاجر 
في السوق، ولكن في ذلك الیوم المحتوم وفي اللحظة التي كان الحرس یقتربون 
الذي  الوحید  الحانوت  أمام  یمر مصادفة  تمامًا،  الغریب  الرحیم  منه، كان عبد 

بهائي. یمتلكه 

ال یمكن وصف سرور عبد الرحیم وارتیاحه بإیجاد األلواح. أقام بضعة أیام 
المؤمنین  بعض  تعّرف على  وبواسطته  الحانوت.  البهائي صاحب  بمنزل صدیقه 
في بغداد قبل أن یغادر إلى إیران. عند عودته زار عددًا من المدن حیث سّلم ألواح 
حضرة بهاءاهللا ألصحابها. وروى لكل مؤمن ممن قابلهم قصص زیارته وتشّرفه 



ف الخندق
منظر للثكنات من خل

ك المسافة
ضرة بهاءاهللا من تل

كان الزوار البهائیون یحاولون رؤیة ح



میرزا عبد الرحیم
الذي دخل الثكنات وتشرف بمحضر حضرة بهاءاهللا رغم وجود جنود یحرسون السجن



العقید أحمد جّراح
قائد الحرس خالل فترة حبس حضرة بهاءاهللا في الثكنات.

آمن بأمر اهللا فیما بعد



الحاج أبو الحسن األمین
من أمناء حضرة بهاءاهللا وأحد حوارییه



صورة داخل الحمام العمومي في عكاء



الحاج آخوند (یسار)، والحاج أمین (یمین)
في سجن قزوین. وقد صفدت أقدامهما في حاصر خشبي وربطت أعناقهما بالسالسل، 

ویبدو السّجان معهما
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وتحّدث عن حضرة بهاءاهللا وقدرته وعظمته وما مّن علیه من بركات وتأییدات 
ال تنضب طوال رحلته. ولّما وصل بلدته كان عبد الرحیم ككرة من نار أوقدتها 
ید حضرة بهاءاهللا. فكانت نورانیة محیاه وقدرته في البیان والمنطق بادیة لكل من 
قابله. وبدأ في تبلیغ أمر اهللا بال خوف بعد عودته من عكاء، لكن ذلك أثار رجال 
من  وأخرجوه  ضده  قاموا  الذین  المتعصبین  جمهور  وأغضب  وأغضبهم  الدین 

مدینته بشرویه. استقر بعدها في مدینة أخرى هي فاران.(١)

أتباع  أبرز  أحد  على  عظیم  بشرف  بهاءاهللا  حضرة  أنعم  بسنوات  ذلك  بعد 
حضرة الباب وحضرة بهاءاهللا، وهو المّال صادق الخراساني، الملقب بـ"اسم اهللا 
األصدق"،(٢) وذلك بدعوته للحضور إلى عكاء والتشرف بزیارته. وإذ كان رجًال 
مسنًا جدًا، أشار حضرة بهاءاهللا أن یرافقه في الرحلة رجل موثوق. ولّما لم یّتفق 
أحباء مشهد على من سیكون ذلك الشخص، التجأوا إلى القرعة فكان اسم عبد 
بهاءاهللا.  بمحضر حضرة  ثانیة  التشرف  حظوة  نال  وهكذا  المختار.  هو  الرحیم 
وعند وصوله لعكاء أكد حضرة بهاءاهللا بأنه بعبارة "رجل موثوق" إنما كان في 

الحقیقة یعني عبد الرحیم.

التقدم وفق قابلیته. وبینما تصل  الحیاة بأن كل فرد یمكنه  نالحظ في هذه 
الموجودات،  إلى كل المخلوقات كما تصل أشعة الشمس لكل  العطایا اإللهیة 
إّال أن صخرة غیر مصقولة ال تستطیع أن تعكس ضیاءها كما تفعل المرآة. وعلى 
غرار ذلك یجب على اإلنسان أن یكتسب خصاًال روحانیة أعظم عن طریق تطهیر 
قلبه من أجل أن ینال نصیبًا أوفر من العطایا اإللهیة. في لوح إلى هادي القزویني(٣) 

یكشف حضرة بهاءاهللا عن هذا المبدأ في الخلق اإللهي:

اسم جدید أطلقه حضرة بهاءاهللا على بلدة ُتن في خراسان.  (١)
الصفحتین  األول،  والمجلد  ١٨ – ٢١؛  الصفحات  عبدالبهاء،  لحضرة  الوفاء"  "تذكرة  انظر   (٢)

٩٦ – ٩٧؛ والصفحة ٢٥٩ من هذا المجلد.
أحد حروف الحّي، انظر المجلد الثاني، الصفحتین ١٣٩ – ١٤٠.  (٣)
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مما  شيء  كل  في  الصرف  كرمه  وسمو  البحت  جوده  علو  من  أودع  "قد 
ُیشهد وُیرى آیًة من عرفان نفسه حتى ال یحرم أي شيء من عرفان حضرته 
على مقداره ومراتبه. وهذه اآلیة هي مرآة جماله في عالم الخلق. وكل مقدار 
من السعي والمجاهدة لتلطیف هذه المرآة الرفیعة المنیعة وصقلها یؤدي إلى 
ظهور األسماء والصفات والشئونات لذلك العالم وتلك اآلیة في تلك المرآة 
منطبعة ومرسومة على مقام یشهد كل شيء في مقامه ویعرف كل شيء حّده 

ومقداره ویسمع عن كل شيء على أنه ال إله إّال هو...
وهذه المرآة إذا ُصقلت وتطّهرت بالمجاهدة الذاتیة أو التوجهات الروحانیة 
القدس  حدائق  إلى  تتقرب  الشیطانیة  والتوهمات  الظلمانیة  الكدورات  عن 

الرحماني وحظائر األنس الرباني وتصل إلیها."(٢)

هناك ألواح عدیدة لحضرة بهاءاهللا وحضرة عبدالبهاء تبّین أن مدى مكتسبات 
المرء في الحیاة مرهون باستعداده وإدراكه الروحاني. یروى أن حضرة عبدالبهاء 

في إحدى خطبه في عكاء تفّضل بما یلي:

تكون  لن  وإّال  التام.  والتبتل  الخضوع  من  حالة  في  بالزیارة  القیام  ینبغي 
زیارة حقیقیة بل نوعًا من السیاحة...

وتقواه،  القویم  خلقه  وشاهدوا  بهاءاهللا  حضرة  لزیارة  كثیرون  حضر 
وابتسامة محیاه، وجاذبیته ومكرماته غیر المتناهیة، ومع ذلك بقوا في حدود 
ذلك دون أن یتأثروا بحضرته. في حین كان هناك آخرون انقلبوا وتحولوا آنیًا 

لدى تشرفهم بمحضره.
تشّرف جمال البروجردي(١) بمحضر حضرة بهاءاهللا في أدرنة. وكان معه 
رجالن من بروجرد. أحدهما یدعى میرزا عبد الرحیم.(٢) بلغت شدة تأثر هذا 
األخیر وانجذابه بشخص حضرة بهاءاهللا حدًا َقَلَبه بشكل تام. وقد صّرح الجمال 
المبارك بأن هذا الرجل، في ظرف عشر دقائق، خطا خطوة من هذا العالم إلى 

عوالم الخلد.

انظر المجلد الثاني.  (١)
لیس المؤمن صاحب االسم نفسه الذي رویت سیرته في الصفحات ٦١ –٧١ أعاله.  (٢)
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فاألذن  الروحیة.  واللیاقة  االستعداد  اكتساب  الضروري  من  فإنه  لهذا 
عبیر  تستنشق  ال  العلیلة  والمشام  جمیلة،  أغنیة  بنغم  تستمتع  ال  الصماء 
الورد، ورغم توفر الشمس والهواء والمطر فإن أرضًا بورًا مالحة ال تنبت 

سوى األعشاب.
في أیام حضرة بهاءاهللا ببغداد أمر الوالي عددًا من رؤساء قبیلة "جاف"، الذین 
صاروا من المعجبین بحضرة بهاءاهللا أثناء فترة السلیمانیة، بالقدوم إلى بغداد. في 
خالل إقامتهم هناك كانوا یأتون لبیت حضرة بهاءاهللا بمنتهى التواضع واالحترام 
بعد أخذ اإلذن للحضور. كان بینهم رجل كردي منجذب حقًا للجمال المبارك. 
ویمتع  أخرى  مرة  بهاءاهللا)  (حضرة  محمد  الشیخ  بزیارة  یرغب  بأنه  لي  قال 
نظره بطلعته الوضاءة. أدركت بأنه كان مجذوبًا بحضرة بهاءاهللا. فلم أشأ إطالة 
انتظاره، وأذنت له بالتوجه مباشرة لحجرته المباركة. فاستقبله حضرة بهاءاهللا 
بلطف ومحبة وأذن له بالجلوس بجانب رؤساء القبیلة المذكورین. لكن لو شاء 
اهللا أن ینزل كل بركاته على شخص یفتقر االستعداد واألهلیة فإن ذلك ال یؤتي 
بنتیجة إطالقًا. ودلیل ذلك هو أن خالل أیام بغداد كان هناك رجل اسمه محمد 
رضا ممن اعتاد زیارة حضرة بهاءاهللا یومیًا صباحًا ومساء... وأخیرًا عند انتهاء 
تلك األیام قال مفتخرًا: "لقد عاشرت هؤالء الناس عشر سنوات دون أن یتمّكنوا 

من التأثیر علّي!"(٣)

أهالي عكاء
من أمثلة أولئك الذین ُوهبوا اإلحساس الروحاني لعرفان مقام حضرة بهاءاهللا 
أحد مواطني  العّرابي،  الشیخ محمود  بهائیون كان  بهم  یّتصل  أو  ُیبّلغوا  أن  دون 
عكاء. عندما نفي حضرة بهاءاهللا إلى عكاء كان الشیخ محمود أحد رؤساء الدین 
فیها. ولد في أسرة مسلمة متدینة. عندما كان في العاشرة من عمره تقریبًا سمع 
برؤیا شیخ مسن متدّین كان والد محمود یوقره، بشأن مجيء شخص الموعود 
لن  بأن والده وهو  قال ذلك لمحمود بحضور والده مضیفًا  إلى عكاء.  المنتظر 
الیوم  ذلك  ویرى  بأنه سیعیش  لمحمود  أكد  لكنه  الوقت.  ذلك  في  أحیاء  یكونا 
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عندما یكون شخصًا بالغ الرشد وأوصاه بالترقب لمجيء الرب الموعود. كما أشار 
لمحمود بأنه سیتكلم الفارسیة ویسكن في غرفة علیا عند نهایة درج مرتفع.

مضت عدة سنوات كبر خاللها محمود الصغیر وأصبح رجًال بالغًا قویًا متعلمًا 
وتقیًا، محترمًا وسط أهله وقومه ومعروفًا بـ"الشیخ محمود". إّال أنه لم تخطر بباله 
تلك الرؤیا إّال نادرًا. وحتى عندما وصل حضرة بهاءاهللا إلى عكاء لم یربط في ذهنه 
بینه وبین الموعود الذي تنبأ عنه ذلك الشیخ المسن. بل عكس ذلك فإنه اغتاظ جدًا 
لما فعلته الحكومة بإرسال حضرة بهاءاهللا، الذي وصفته السلطات بأنه رجل شریر 
ودعته بـ"رب العجم"، إلى مدینة عكاء. وظل بعد ذلك لفترة بحال من االضطراب، 
ویود لو یعمل شیئًا لتخلیص المدینة من مثل هذا الشخص. ینبغي أن نتذكر بأن 
سلطات السجن، بعد ورود حضرة بهاءاهللا إلى الثكنات بزمن غیر طویل، كانت قد 
خففت شیئًا ما من قیودها التي فرضتها في البدایة والتزمت بتطبیقها. فمثًال أذنت 
لمجموعة صغیرة من السجناء البهائیین بالذهاب كل یوم إلى المدینة لشراء اللوازم. 
في بعض األحیان كان حضرة عبدالبهاء یذهب معهم وهكذا أتیح لسكان عكاء 
التعرف على شخصیته الجذابة وإزالة األوهام والتوتر الذهني تجاه جماعة المنفیین.

قلق الشیخ محمود ذات یوم عندما رأى حضرة عبدالبهاء في المسجد. ویروى 
بأنه أمسك بید حضرته وصاح: ’هل أنت ابن اهللا؟‘ فأجابه المولى بسحره المعتاد 
بأنه هو الذي قالها ولیس عبدالبهاء. ثم ذّكره بعد ذلك بأحد األقوال اإلسالمیة 

كما جاءت في أحد األحادیث: "أكرم الضیف ولو كان كافرًا."

كان لوقع تلك الكلمات وشخصیة المولى الودیة أثر في نفس الشیخ محمود 
بحیث بّدل موقفه العدائي نحوه. لكن بما أنه كان رجل دین مسؤول، لم یسعه 
البقاء دون اكتراث تجاه جماعة من المنفیین یعیشون بینهم وكانوا كفرة في نظره. 
لذا عزم على أن یضع حدًا لذلك بنفسه. فتوّجه ذات یوم إلى الثكنات، وقد أخبأ 
سالحًا تحت عباءته، بغیة اغتیال حضرة بهاءاهللا. وأخبر الحرس الذین یحرسون 
بأنه یرغب رؤیة حضرة بهاءاهللا. ولكونه شخصًا متنفذًا في عكاء،  بوابة السجن 
وافق الحراس على طلبه وذهب أحدهم إلعالم حضرة بهاءاهللا بهویة الزائر. یروى 
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بأن حضرته أجاب قائًال: ’قولوا له بأن یلقي السالح ثم یمكنه أن یأتي.‘(١) لدى 
السالح  یشاهد  لم  أحدًا  بأن  متأكدًا  إذ كان  الشیخ محمود.  ُبهت  ذلك  سماعه 
الراحة.  الهائج لم یعرف  تحت عباءته. فعاد لمنزله باضطراب شدید، لكن عقله 
ظل في هذه الحالة بعض الوقت إلى أن قرر الذهاب إلى الثكنات ثانیة لكن بدون 
سالح هذه المرة. ولكونه رجًال قویًا، فكر في نفسه أنه باستطاعته تحقیق هدفه 

بالقضاء على حضرة بهاءاهللا باستعمال یدیه القویتین فقط.

الثانیة توّجه إلى بوابة السجن وطلب زیارة حضرة بهاءاهللا. روي بأن  وللمرة 
حضرته، عند إعالمه برغبة الشیخ محمود لزیارته، تفضل: ’أخبره بأن یطّهر قلبه 
ونّیته أوًال، ثم لیأِت.‘ فزاد الشیخ محمود بذاك الرد بلبلة واضطرابًا بحیث لم یجد 
في نفسه القدرة على زیارة حضرة بهاءاهللا في ذلك الیوم. فیما بعد رأى في المنام 
أباه والشیخ المسن یذّكرانه بالرؤیا الخاصة بمجيء الرب الموعود. قام بعد ذلك 
فنفذت  عبدالبهاء.  حضرة  بمحضر  وتشرف  أخرى  مرة  الثكنات  وقصد  المنام 
إلى محضر حضرة  بالدخول  له بعدها  كلمات حضرته في أعماق وجدانه وأذن 
بهاءاهللا. وسرعان ما صعق بجالل وعظمة طلعته، وشهد الشیخ أخیرًا تحقق مجيء 

الرب إلى عكاء. فخّر عند قدمیه وصار مؤمنًا مشتعًال.

بعد االعتراف بمقام حضرة بهاءاهللا، قام على خدمته وخدمة أمره. فلعب دورًا 
هامًا في مساعدة المؤمنین الوافدین على دخول المدینة ثم إیوائهم لحین تمكنهم 
من التشرف بمحضر حضرة بهاءاهللا. في بعض األحیان أمر بالتقاط الزوار البهائیین 
بواسطة إدالء حبال من فوق األسوار التي تحیط بالمدینة. كما أنه استخدم وسیلة 
أخرى في بعض األوقات وذلك بمغادرة المدینة ثم العودة في المساء مصحوبًا 
أمام  الطریق  الشیخ فانوسًا یضيء  أمام  المتنكرین بهیئة خادم یحمل  الزوار  بأحد 
من  بإخراجه  الشیخ  یتعهد  بهاءاهللا  لحضرة  المؤمن  زیارة  انتهاء  وبعد  سیده.(٢) 

لیست هذه كلمات حضرة بهاءاهللا بالنص، ولكنها تفید بمضمون ما تفضل به.  (١)
في األیام الخوالي لم تكن هناك إنارة للشوارع ولذلك كان من الضروري حمل مصباح لیًال.   (٢)

وكان الخدم یؤدون تلك الخدمة لألشخاص المرموقین.
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المدینة بالطریقة نفسها التي دخل بها. لقد أحب المولى الشیَخ محمود الذي خدم 
النبویة الخاصة بعكاء  أمر اهللا بتفان عظیم حتى آخر حیاته. قام بجمع األحادیث 

ومستقبلها المجید.

ومن بین المشاهیر الذین ساعدهم الشیخ محمود لدخول عكاء مؤمن اسمه میرزا 
حسن المازندراني، الذي جيء به إلى المدینة عن طریق البوابة البحریة. بقي في البدایة 
بمنزل الشیخ ثم تمكن بعدها من دخول الثكنات حیث أقام فیها قرابة ستة أشهر قبل 
عودته إلیران. كان میرزا حسن ابن عم لحضرة بهاءاهللا ومؤمنًا مخلصًا، واسم والده 
المّال زین العابدین وهو من أقرباء حضرة بهاءاهللا الذین آمنوا بالدین البابي عن طریق 
حضرة بهاءاهللا نفسه في أوائل أیام والیة حضرة الباب. وقد أقر بمقام حضرة بهاءاهللا 
وصار من المخلصین جدًا له. كان هو العم الذي رافق حضرة بهاءاهللا إلى بلدة آُمل(١) 
حیث أوقف حضرة بهاءاهللا ولّما أوشك على أن ُیضرب بالفلقة رمى بنفسه على 

ِرجلْي حضرته حمایة له. ونتیجة لذلك انهالوا علیه ضربًا حتى أغمي علیه.

قام میرزا حسن، الذي أحبه حضرة بهاءاهللا جدًا وكذلك حضرة عبدالبهاء، بعدة 
رحالت إلى عكاء وفي كل مرة كان یعود بمجموعة كبیرة من األلواح إلى المؤمنین 
المقیمین في المدن الشمالیة من إیران. لقد عرضنا في مجلد سابق قصة السبعین لوحًا 

التي كان یحملها في آخر هذه األسفار والظروف التي أدت الختفائها.(٢)

بهاءاهللا كان  بمقام حضرة  لوحده  اعترف  ممن  مواطني عكاء  من  آخر  رجل 
أحمد جّراح، وهو ضابط في الجیش التركي. كان قد شهد جالل حضرة بهاءاهللا 
في الثكنات، إّال أن بضع سنوات خلت قبل أن ُیمّس قلبه، فقد حدث أن اسُتْدعي 
حضرة بهاءاهللا (وكان وقتها یسكن في بیت عبود) إلى دار الحاكم ثم أودع التوقیف 
نحو ثالثة أیام. وكما سنرى فیما بعد،(٣) فإن المعاملة المهینة هذه كانت نتیجة مقتل 
ثالثة من األزلیین بعكاء. وبما أن أحمد جراح كان من الضباط الحاضرین في القضیة 

انظر "مطالع األنوار".  (١)
انظر المجلد األول، الصفحة ٥٢.  (٢)

انظر الصفحة ٢٣٧.  (٣)
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فقد توفرت له فرصة شهد خاللها شیئًا من جالل حضرة بهاءاهللا وعظمته مما ترك 
لدیه انطباعًا عمیقًا في ذاته. ال شك بأن قوة الكلمات وهیمنتها التي نطق بها في تلك 
المناسبة قد مكنت جراح من أن یدرك بأن السجین الذي ُعهد إلیه لتوقیفه لم یكن 
رجًال عادیًا بل ذاتًا ُوهبت سلطانًا سماویًا. وبعد اإلطالع على بعض كتابات حضرة 

بهاءاهللا واختمار وعیه التام بمقام حضرته انضم إلى صفوف المؤمنین به.

كما اعترف أمین أفندي، أحد إخوان جراح، ورئیس بلدیة عكاء بأحقیة أمر 
اهللا وصار من المؤمنین. هذا ووقعت حادثة طریفة برهنت على إیمانهما ورسخته. 
التمس األخوان أمین وأحمد ذات یوم اإلذن للتشرف بمحضر حضرة بهاءاهللا. أذن 
لهما وحضرا. كان في نیتهما عرض شكوى بالخصوص وابتغاء المشورة والنصح 
بشأن موظف ما برتبة علیا اسمه آقاسي كان عدوًا لدودًا لهما. فوجئا قبل أن ینطقا 
بكلمة واحدة عندما توّجه حضرة بهاءاهللا نحوهما قائًال: ’الحمد هللا إذ كفاكما شر 
أعمال آقاسي.‘(١) فما كان من األخوین إّال العجب لسماع ذلك. ولم یمِض سوى 
یومان حتى ُأعلن بعدهما عزل ذلك المسؤول من قبل السلطان. وكان ألحمد أخًا 
ثالثًا اسمه خالد كان طبیبًا وحظي بالتشرف بمحضر حضرة بهاءاهللا وانجذب إلیه 

وألمره. كان یحب البهائیین جدًا ویهتم بمن یمرض منهم.

من  صاروا  أو  اهللا  أمر  اعتنقوا  ممن  عكاء  في  آخرون  مواطنون  هناك  وكان 
المعجبین بحضرة بهاءاهللا وأنصاره. وقد ضّمن حسین آشجي مذكراته بقصص 

بعضهم. فیما یلي موجز لذكریاته:

بعد اعترافه بمقام حضرة بهاءاهللا، ذهب الشیخ محمود لمقابلة صالح أفندي 
الذي كانت تربطه وإّیاه صلة صداقة حمیمة. فذّكره في سیاق الحدیث بأیام 
الزعیم  المسن،  الشیخ  تنبأ خالله  اجتماع  في  صباهما عندما كانا حاضرْین 
االثنین  من  وطلب  لعكاء،  الرب  مجيء  عن  محمود،  الشیخ  لوالد  الروحي 
البحث عنه. ثم راح الشیخ محمود یبّشر صدیقه بتحقق تلك النبوءة وبأنه نفسه 

قد اهتدى ونال شرف لقائه في عكاء. وعلیه دعا صاحبه لیتبع مثاله.

لیست هذه كلمات حضرة بهاءاهللا بالنص، ولكنها تفید بمضمون ما تفضل به.  (١)
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لكن صالح أفندي، ولو أقر بأحقیة مقام حضرة بهاءاهللا، لكنه لم یعتنق أمر 
بهاءاهللا، وأن  نوعیة حیاته كانت غیر الئقة بسمو مقام حضرة  أن  اهللا بحجة 
أعماله لم تنسجم مع مبادئه. لكنه رغم ذلك كان دومًا یظهر موّدته للمؤمنین 
الرئوي  بالتدرن  مرض  سنوات  وبعد  اهللا.  ألمر  ضرر  أي  یسبب  لم  أنه  كما 
(السل)، مرض ال ُیرجى شفاؤه آنذاك فرّتب له حضرة عبدالبهاء رعایة طبیة 

منتظمة حتى نهایة حیاته.
عكاء.  مفتي  المیري،  علي  الشیخ  كان  بارزة  مكانة  ذو  آخر  شخص 
كان رجًال متعصبًا نوعًا ما. لكنه تغّیر فیما بعد نتیجة تعّرفه واتصاله بحضرة 
عبدالبهاء. ذلك بما اكتشف في أن علمه وتحصیله إنما كان كقطرة بالمقارنة 
مع بحر علم حضرة عبدالبهاء اللدني. لذا أبدى له عالمات التواضع ثم أصبح 

بالتدریج ودودًا.
أعرب ذات یوم لحضرة عبدالبهاء عن رغبته في لقاء حضرة بهاءاهللا إذ كانت 
لدیه بعض المسائل التي كان یبتغي االستنارة حولها. لكن في تلك الفترة لم یكن 
حضرة بهاءاهللا یعطي اإلذن لمالقاة الناس، تحاشیًا لعمل ما یثیر السلطة وأوامرها 
بهذا الشأن. إّال أنه بإلحاح من جانب حضرة عبدالبهاء وتوسالته، أذن حضرة 
بهاءاهللا بذلك وحضر المفتي للقاء حضرته في الثكنات. أشیر علیه بالجلوس على 
أحد المقاعد بینما وقف حضرة عبدالبهاء قرب الباب. شاءت الصدفة أن یكون 
المطبخ الذي كنت أخدم فیه مقابًال لغرفة حضرة بهاءاهللا مما یسر لي مشاهدة 
وسماع حضرته. فسأل المفتي بعض األسئلة وبدأ لسان العظمة بالبیان. حدث أن 
أثناء استمرار بیانه المبارك وّد المفتي مقاطعته بقول أو تعلیق. لكن حضرة عبدالبهاء 
سارع بإیماءة بیده أعطت المفتي إشارة أمر قاطعة بأّال یقاطع كلمات حضرة 

بهاءاهللا. فاستجاب لكن كبریاءه ُجرحت.
عند انتهاء زیارته خرج مصحوبًا بحضرة عبدالبهاء حتى بوابة السجن لكنه 
كان منزعجًا بسبب الحادث المذكور سیما إذا تذكرنا بأنه كان موضع احترام 
كبیر لدى أهالي المدینة الذین اعتادوا تحیته وتقبیل یدیه إذا مر بینهم في األسواق. 
لذا شعر  أمر اهللا وعظمة صاحبه،  أدرك حقیقة  لم یكن قد  الوقت  حتى ذلك 
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باالمتعاض عندما أسكته حضرة عبدالبهاء عن الكالم بذلك النحو. إّال أنه لم 
یمِض وقت طویل قبل أن یدرك بأنه بمحضر حضرة عبدالبهاء كان عدمًا صرفًا. 
وغالبًا ما كان یزور المولى لیستمد من علمه وحكمته. بناء علیه فقد غّیر موقفه. 
وكان كلما سار في الشوارع واألسواق بصحبة حضرة عبدالبهاء كان یمشي 
ُنقل حضرة  ولّما  أمامه.(١)  یمشي  بعد ذلك  أبدًا  ُیَر  ولم  ببضع خطوات  خلفه 
بهاءاهللا إلى خارج الثكنات دأب المفتي على القدوم بانتظام إلى القسم الخارجي 
من المنزل -حجرة مخصصة للضیوف- حیث یختار الجلوس عند قدمْي المولى. 

وكان یقوم بكل ما یكلفه به حضرة عبدالبهاء من خدمات بكل هّمة.
ومع مرور الزمن ازداد تعّلق مفتي عكاء بكل من حضرة بهاءاهللا وحضرة 
عبدالبهاء. بلغ إعجابه بهما ووالؤه حدًا أن باح ذات یوم لحضرة عبدالبهاء بأنه 
الجلیل لحضرة بهاءاهللا. هذا وقد أفاض  الهیكل  أمامه  كلما قام للصالة ظهر 
حضرة عبدالبهاء دومًا من مكرماته على المفتي، كما كان حاله مع اآلخرین 
من شخصیات البلد البارزین. ویصدق القول بأن فترة مّرت كانت فیها حكومة 
عكاء تتمحور حول شخص حضرة عبدالبهاء. فكل واحد من موظفیها كان 
یتوق لنیل بركاته وأفضاله. وبفضل سجایاه ونفوذه تحول حال المؤمنین من 

الذلة إلى العزة والشرف.
شخص آخر من عكاء أصبح مؤمنًا هو عثمان أفندي. ففي الفترة التي أقام 
فیها المنفیون داخل الثكنات، كان هذا یملك حانوتًا للبقالة بالمدینة ویزود 
حاجیات حضرة بهاءاهللا الیومیة لقاء مبلغ یسدد له شهریًا. انجذب لألمر عن 
طریق خبرته بحسن أعمال المؤمنین واستقامتهم في معامالتهم. اعتنق أمر اهللا 
وتشرف بمحضر حضرة بهاءاهللا الذي وعده بأنه سیصبح ثریًا وذا نفوذ. وفعًال 
قریة  تملك نصف  فقد  ثروة معتبرة.  أفندي  لعثمان  فترة قصیرة صارت  بعد 
َكْسرى التي كانت إحدى قرى الدروز. إضافة لذلك أصبح رجًال ذا نفوذ كبیر 

له احترامه الواسع في الدوائر الحكومیة في عكاء.(٤)

في الشرق یعتبر السیر أمام شخص هام أثناء مرافقته عدم احترام له.  (١)
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  بین جمیع المؤمنین الذین فازوا بمحضر حضرة بهاءاهللا حینما كان في
الثكنات، أول اثنین منهم كانا الحاج شاه محمد المنشادي، الملقب 
بـ"أمین البیان"، والحاج أبو الحسن األردكاني، الملقب بـ"أمین اهللا". كان السابق 
أول أمین(١) لحضرة بهاءاهللا، بینما ُعین اآلخر بالوظیفة نفسها بعد وفاة شاه محمد 

سنة ١٢٩٨ه  (١٨٨١م). وكال الرجلین كانا من إقلیم یزد.

كان الحاج شاه محمد قد اعتنق أمر اهللا منذ أوائل أیام ظهوره وأصبح مؤمنًا 
لذلك صار  ونتیجة  بغداد.  في  مرة  بهاءاهللا ألول  بزیارة حضرة  مشتعًال. حظي 
خلقًا جدیدًا مشتعًال بمحبة حضرة بهاءاهللا، محبة كانت زاده الروحي طوال عمره 

ومكنته من تقدیم خدمات ملحوظة ألمر حضرته.

امتلك قطعة أرض زراعیة في قریة منشاد مسقط رأسه، لكنها لم تدر علیه ما 
یقیم أوده، فتحول إلى تجارة األبقار. فكان یشتریها من مقاطعة فارس ویبیعها في 
یزد. لكنه بعد اعتناقه أمر اهللا اعتزل هذا العمل. فمنح لكل من بناته األربع قطعة من 
عقاره، وباع ما تبقى منها وقّدم العائد وفاء ووفقًا ألحد أحكام(٢) حضرة الباب 
الخاصة بإلزام أتباعه تقدیم أعز العطایا مما لدیهم إلى "من یظهره اهللا"،(٣) وقّدمه 

لحضرة بهاءاهللا الذي اعترف به على أنه "من یظهره اهللا".

وكیل مختص بشؤون حقوق اهللا نیابة عن حضرة بهاءاهللا بموجب أحكام "الكتاب األقدس".  (١)
نسخ حضرة بهاءاهللا هذا الحكم وعفا المؤمنین من االلتزام به.  (٢)

للمزید من المعلومات عن "من یظهره اهللا"، انظر المجلد األول، الفصل الثامن عشر.  (٣)
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ألمر  وإخالصه  تعلقه  وشدة  قلب  طهارة  عن  الذي صدر  ذاك،  لعمله  كان 
اهللا، وقع حسن لدى حضرة بهاءاهللا مما جلب عنایته ورضاه، فقبل منه هدیته 
ثم أعادها إلیه وأنعم علیه لقب أمین وعینه أمینًا له. وبذلك تّیسر للمؤمنین الوفاء 

بواجبهم الروحاني بدفع حقوق اهللا عن طریقه.

بمحضر  للتشرف  إیران  من  متوجهًا  كثیرًا  الترحال  محمد  شاه  الحاج  اعتاد 
حضرة بهاءاهللا واستالم تعلیماته. ثم العودة بعد ذلك للشروع بتنفیذها.

بتوالي السنین وجد في الحاج أبو الحسن األردكاني (أمین اهللا) زمیًال متفانیًا 
متحمسًا. وعندما تقدم به العمر صار یصطحب الحاج أبو الحسن معه في رحالته 

كمساعد له.

ورود  بعد  عكاء  إلى  الحسن،  أبو  الحاج  رفقة  محمد،  شاه  الحاج  وصل 
فیه  منع  الذي  الوقت  وقرب  قصیرة،  بفترة  األعظم  السجن  إلى  بهاءاهللا  حضرة 
النبیل األعظم من دخول المدینة من قبل السلطات. ففي طریقهما لعكاء اشتریا 
بضعة ِجمال وتنكرا بزي األعراب الذین یسعون لبیع ما یحملونه علیها. وكان هذا 
منظرًا شائعًا في تلك األیام. وهكذا دخال المدینة دون أن یشك أحد بأنهما من 

أتباع حضرة بهاءاهللا.

أفلحا بإرسال رسالة إلى حضرة بهاءاهللا یعلمانه بوصولهما ویعربان عن شوقهما 
ولكنهما  العمومي.(١)  الحمام  في  لقائهما  على  فوافق  المبارك.  بمحضره  للفوز 
دخل  المحدد  الیوم  في  حضرته.  على  التعرف  على  داللة  أي  یبدیا  بأّال  ُنصحا 
حضرة  شخص  جالل  یرى  الحسن  أبو  الحاج  یكد  لم  لكن  الحمام.  الرجالن 

حیث لم تتوفر الحمامات في المنازل في تلك األیام، فقد اضطر تقریبًا كل شخص إلى الذهاب   (١)
إلى حمام عمومي. وكانت هذه تشبه ما یعرف في الغرب بالحمام التركي، ساخنة وجّوها معبق 
بالبخار. ویرتدي روادها مناشف قطنیة حول أبدانهم، ألن التعري یعتبر منافیًا للحشمة. وكان 
الناس یقضون عادة ساعات في الغسل واالسترخاء في الحمامات العمومیة. وكانت أیام معینة 
یخلق جوًا  الناس في مكان واحد  للنساء. كان تجمع  للرجال وأخرى  األسبوع تخصص  في 

اجتماعیًا وكان من الممكن لقاء األصدقاء والمعارف هناك.
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وسقط  تعثر  بحیث  والعاطفة،  االنفعال  شدة  من  یرتعد  بدنه  صار  حتى  بهاءاهللا 
أرضًا. ونظرًا لصالبة البالط الحجري فقد تسبب في جرح رأسه مما استلزم حمله 

خارجًا والدم ینزف على وجهه وبدنه.

بقي األمینان في عكاء بعض الوقت. وكان الحاج شاه محمد ما یزال هناك 
عند وصول آقا بزرگ، الملقب بـ"بدیع".(١) إلى عكاء وكما سنرى فیما بعد، فقد 

التقى االثنان على جبل الكرمل طبقًا لتوجیهات حضرة بهاءاهللا.

أدى الحاج شاه محمد خدمات بارزة ألمر اهللا كأمین حقوق لحضرة بهاءاهللا. 
الذي یضم  الصندوق  إلیه حضرة بهاءاهللا نقل  التي أوكلها  المهام  وكانت إحدى 
رفات حضرة الباب، والذي كان مكانه مخفیًا عن غالبیة األحباء في إیران، إلى 
أن أصبح معروفًا للعموم. وال یخفى مدى الخطر في تلك الحالة إذ كان بمقدور 
المكان وتحطیم  الهجوم على ذلك  الصندوق،  معرفة مكان  بعد  اهللا،  أمر  أعداء 
الصندوق. إن نقل رفات حضرة الباب من مكان آلخر بإیران، لمدة ال تقل عن 
خمسین عامًا قمریًا، لحین استقراره على سفح جبل الكرمل، یشكل قصة حافلة 

باألحداث المثیرة.(٢)

وسط  قاتل  بجرح  محمد  شاه  الحاج  أصیب  (١٨٨١م)،  ١٢٩٨ه   سنة  وفي 
أبو  الحاج  مساعده،  لكن  آب".  دو  "میان  أهالي  ضد  األكراد  ارتكبها  مجزرة 
الحسن، الذي كان یرافقه كالمعتاد، نجا وتمّكن من الهرب رغم إصابته بطلٍق 
في رجله. بعد تلك الحادثة عّین حضرة بهاءاهللا الحاج أبو الحسن أمینًا له ملقبًا إّیاه 

بـ"األمین" خلفًا للحاج شاه محمد، أمین البیان.

وفي حق الحاج شاه محمد لدینا هذا الرثاء من قلم حضرة عبدالبهاء:

... إن حضرة أمین المذكور یعني شاه محمد قد فاز بلقب "األمین" وأصبح 
مظهر األلطاف الالنهایة وحامل األلواح اإللهیة. ثم سافر إلى إیران مرة أخرى 

انظر الصفحتین ١٨٧ – ١٨٨.  (١)
انظر الملحق رقم ١.  (٢)
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وهو في غایة الوله واالنجذاب القلبي والروحي، وقام بما ُكّلف به من الخدمات 
بكمال األمانة وكانت خدمته ذات قیمة ألنها جلبت الراحة لألحباء. كانت 
بین  ظلیًال  وظًال  النظیر  عدیم  الخدمات  تأدیة  في  وكان  لها  نظیر  ال  همته 
الخلق وانتشر صیت عبودیته للعتبة المقدسة في كل صقع واشتهر في محافل 

األحباء.(١)

لقد سبق أن أشرنا إلى أن الحاج شاه محمد والحاج أبو الحسن كانا أول اثنین 
الحمام  في  بهاءاهللا  حضرة  ولقاء  عكاء  بدخول  نجحوا  الذین  المؤمنین  بین  من 
العمومي في أوائل أیام حبسه في السجن األعظم. كان الحاج أبو الحسن -الحاج 
أمین، كما صار ُیعرف بصورة عامة- من حواریي حضرة بهاءاهللا ویجدر االحتذاء 
بما خّلف لألجیال من سیرة حیاة كانت مثاًال المعًا لنكران الذات والتفاني التام 
في سبیل أمر اهللا. كان في شبابه مسلمًا ملتزمًا. تم تزویجه من قبل والدیه ببنت أحد 
تجار مدینة أردكان في مقاطعة یزد. وقد ألّح والد العروس، الذي كان لدیه ستة 
أبناء وبنت واحدة، على أن یسكن الحاج أمین في داره ضمانًا لبقاء العروس مع 
والدیها بدًال من بقائه في دار أبیه كما كان العرف الجاري والمألوف. فوافق والدا 

الحاج أمین على ذلك الطلب وعلیه اتخذ سكنه في بیت والد عروسه.

كانت نتیجة سكناه في ذلك المنزل أن اكتشف الحاج أمین بأن إخوان زوجته 
كانوا جمیعهم بابیین. لكن زوجته، مثله، كانت مسلمة متدینة وال تدري بعقیدة 
إخوانها. أّما الحاج أمین فقدر له بعد مناقشات طویلة مستفیضة في مجالس البابیین 
أن یهتدي ألحقیة األمر واعتنق دین حضرة الباب. بعد ذلك بّلغ زوجته فآمنت 

هي األخرى.

فیما بعد اعترف بمقام حضرة بهاءاهللا مما كان له أعمق األثر في انقالب حیاته 
التي تمحورت بكلیتها تفانیًا لحضرة بهاءاهللا. وإنه لیصعب، إن لم یكن محاًال، 
على المرء محاولة الغور في أعماق انقالبه الروحاني ذاك وتفانیه في سبیل مواله 
إذ كان تحوًال كامًال بحیث یصعب تقدیره بالكلمات كما یصعب تقدیر ما قّدم 

من خدمات بارزة مكرسة لألمر الذي عشق.
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ال شك أن المناسبة األولى التي فاز فیها بلقاء حضرة بهاءاهللا في الحمام العمومي 
وبتلك الظروف الدرامیة كما ورد وصفها آنفًا، كانت قد تركت بصماتها الباقیة 
أضخم  من  واحد  لخلق  الضروریة  القوى  الوقت  بذات  وأطلقت  ذاته  أعماق  في 
عمالقة الروح لهذا األمر. فلم یعرف إخالصه لحضرة بهاءاهللا حدودًا، وبناء علیه 
كان من المنقطعین حقًا عن هذا العالم. وشعلة حبه لحضرة بهاءاهللا، والتي ظلت 
تسطع في قلبه بتلك الشدة، أنارت نفوس المؤمنین وأحرقت حجبات الغفلة عن 

وجوه األعداء.

لكل  أبدى  تقریبًا حیث  بهائي  منزل كل  زائرًا  إیران،  أنحاء  في  كثیرًا  تجّول 
في  ُیستقبل  برفقته. كان  یعتزون جمیعًا  ما جعلهم  والتشجیع  المحبة  وافر  منهم 
بیوتهم كأب أو أخ حقیقي، كان یرعى مخلصًا رفاههم وتقّدمهم الروحي. وعلمًا 
منهم بأنه كان صدیقًا حمیمًا ودودًا للجمیع، فإن الوالِدین (الذین اعتادوا في ذلك 
لیقترح شركاء حیاة ألوالدهم  إلیه  لجأوا  ما  غالبًا  الزیجات)  ترتیب  الوقت على 

وبناتهم.

في  التامة  وتضحیته  الدنیا  أمور  عن  انقطاعه  أمین  الحاج  أعظم صفات  من 
خدمة حضرة بهاءاهللا. ومنذ أول قیامه على خدمة أمر اهللا كمساعد للحاج شاه 
محمد ومحل ثقته، وحتى اعتماده أمینًا فیما بعد، قام الحاج أمین بتقدیم كل 
ممكن  جهد  كل  وبذل  واحد،  بدرهم  لنفسه  یحتفظ  فلم  اهللا.  ألمر  عنده  ما 
أن  هو  الحیاة  في  المرء  یكتسب  ما  خیر  بأن  وعمًال،  قوًال  المؤمنین،  لیعّلم 
في سبیل  بل وحتى روحه-  وممتلكاته  -وقته، مجهوداته،  بكل شيء  یضحي 
الحیاة  عن  مفهوم  ثمة  لیس  بأن  تامًا  تأییدًا  یؤید  ما  المباركة  اآلثار  وفي  اهللا. 

أجدى وأسمى من هذا.

فالطبیعة  وروحانیة.  حیوانیة  متضادتین،  قوتین  اإلنسان  في  اهللا  خلق  لقد 
والتعلق  والهوى  النفس  بشؤون  المختص  المادة،  عالم  إلى  به  تمیل  الحیوانیة 
المرء تقویة  یتعّین على  الفاعلة،  القوى  السیطرة على هذه  بالدنیویات. وألجل 
باطن  في  دائم  فالصراع  الحیوانیة.  بمیوله  للتحكم  وتنمیتها  الروحانیة  خصاله 
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المادي  الجانب  فإن  للطبیعة  األمور  ُتركت  ولو  القوتین.  هاتین  بین  اإلنسان 
حتمًا سوف یسود.

ذلك ألن المیزات الحیوانیة هي جزء من طبیعته وسوف تدفع به تلقائیًا ودون 
أي جهد من جانبه نحو العالم المادي. عندما یحدث هذا فإن اإلنسان قد یتصرف 

بنحو أسوأ من الحیوان.

إّال أن تطویر الصفات الروحانیة ال تتحكم به الطبیعة. ولو أن النفس تتطلع إلى 
األمور الروحانیة، لكن اكتساب الصفات الروحیة یتوقف على بذل جهود في هذا 
السبیل. وفي هذا المیدان أعطي اإلنسان حریة اإلرادة. وهذا یشبه إلى حد بعید 
استعمال الطیر لجناحیه لكي یقاوم جاذبیة األرض في طیرانه. ولو لم یفعل هذا 

لسقط فورًا تحت تأثیر هذه القوة.

إن السیطرة على الطبیعة الحیوانیة عن طریق غلبة القوى الروحانیة الكامنة في 
اإلنسان هو جوهر االنقطاع الذي یتحدث عنه حضرة بهاءاهللا في كثیر من ألواحه. 
ال  االنقطاع  بأن  وبّینا  سابقة  مجلدات  في  الموضوع  هذا  ناقشنا  أن  سبق  وقد 
یعني بالضرورة الفقر أو العیش كمتسّول أو زاهد. كما أن إهمال المرء لمصالحه 
الشخصیة أو شؤون العالم یتعارض وتعالیم حضرة بهاءاهللا. في الواقع قد یمتلك 

المرء متاع الدنیا وثرواتها ویبقى مع ذلك منقطعًا منّزهًا عنها.(١)

وبالقدر الذي یمكن للشخص التغلب والسیطرة على طبیعته األدنى فإنه یصبح 
منقطعًا عن هذا العالم. وفي هذا المجال ال یكفي له أن یجهد في سبیل اكتساب 
السجایا الروحانیة، بل كذلك ضبط نفسه وكبحها في كافة شؤونها، وعلیه أن 
أمر  وهذا  السبیل.  هذا  في  واالمتحانات  والمعاناة  األلم  لتحّمل  مستعدًا  یكون 
طبیعي تمامًا، إذ هناك رد فعل دائمًا كلما تعرضت قوة للكبح والمقاومة. فعندما 
تتعرض میول المرء المادیة إلى كبح من قبل ذاته الروحانیة فإنها تعاني شكًال من 
أجل  من  المادیة  ووسائله  براحته  قد یضحي شخص  فمثًال  والتضحیة.  الحرمان 

للمزید من المعلومات عن هذه النقطة انظر المجلدین األول والثاني، "االنقطاع".  (١)

86
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إعانة الفقراء والمعوزین. وبهذا العمل یجني المرء مكافأة روحیة لكنه بالوقت نفسه 
یتخلى عن شيء مادي لقاء ذلك.

إن هذه التضحیة، لو تّمت في سبیل اهللا، لتعتبر محمودة جدًا. فهي تمكن 
الروح من االنقطاع عن العالم المادي، وبذلك تتقّرب إلى اهللا. هذه إحدى ثمرات 

التضحیة.

كان إدراك هذا المبدأ العام هو الذي جعل الحاج أمین یبذل كل شيء لدیه في 
سبیل أمر اهللا. وبتأثیر الكلمة اإللهیة المنّزلة من قلم حضرة بهاءاهللا، والمثل الذي 
قّدمه الحاج أمین من خالل حیاته وأعماله، هرع المؤمنون في العطاء عن طیب 
خاطر، واهبین ما امتلكوا لنصرة أمر اهللا وإعالء شأنه. ولكونه أمین حضرة بهاءاهللا 
أنه كان یحّث المؤمنین عمومًا  فإنه تسّلم ما قّدمه المؤمنون من تبرعات. ورغم 
على التضحیة، إّال أنه لم یسألهم أبدًا العطاء للصنادیق األمریة، إذ إن ذلك ممنوع 

في أمر اهللا.

إن التبرع للصنادیق البهائیة عمل یعكس إیمان الشخص وحّبه هللا. فهو عمل 
طوعي منبعث عن رغبة الفرد للتضحیة بشيء من هذا العالم المادي وصرفه في 

سبیل اهللا.

یولد اإلنسان عریانًا ویموت عریانًا. وكما أنه ال یجلب معه شیئًا لهذا العالم، 
فعندما یغادر الحیاة أیضًا ال یمكنه أخذ شيء مادي معه إلى اآلخرة. لكن ما قّدمه 
ألمر اهللا أیام حیاته على األرض، من وقته وجهوده، وإمكاناته، وكذلك خدماته 
لبني جنسه، كل هذه یمكن أخذها معه إلى عوالم الروح. هذه إحدى طرق تحویل 

ما یعود لعالم المادة إلى عوالم اهللا الروحانیة.

إن حافز المؤمنین للتبرع لحقوق اهللا أو الصنادیق البهائیة، سواء في أیام حضرة 
بهاءاهللا أو أي وقت آخر، كان وسیظل دومًا حبهم لحضرة بهاءاهللا وأمره. وحّب 
الفرد هذا لحضرته هو الذي یضفي على العطاء، مهما ضئل مقداره، قدرة سماویة 
تمّكن أمر اهللا من االندفاع ُقدمًا. هذا هو سبب جعل امتیاز التبرع للصنادیق األمریة 
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مقصورًا على المؤمنین وحدهم. ذلك ألن تقدم أمر اهللا، سواء عن طریق التبلیغ أو 
التبرع للصنادیق البهائیة، منوط بالوالء لحضرة بهاءاهللا وما یصدر عن المؤمنین من 

أعمال نقیة منزهة. وهذان العامالن یجلبان النصر ألمر اهللا.

في أیام حضرة بهاءاهللا كان أغلب المؤمنین في إیران فقراء وبعضهم معوزین. 
قد وضعوا جانبًا من خالل  یجدهم  یزورهم كان  أمین  الحاج  عندما كان  لكن 
التضحیة مبالغ قلیلة تمكنوا من تقدیمها ألمر اهللا. هذا ویجب أن یكون واضحًا بأن 
التبرعات كانت تصرف، تحت إشراف حضرة بهاءاهللا، لدعم تقدم أمر اهللا وقلیل 
جدًا منها، إن لزم، لمصروفات حضرته وأصحابه. إن تاریخ حیاة حضرة بهاءاهللا 
لیشهد شهادة واقعیة على هذه الحقیقة. فقد عاش معظم سنّي والیته األربعین في 
فقر محض. مّرت علیه أیام لم یتیسر لدیه حتى رغیف خبز، والكساء الذي علیه 
هو كل ما عنده. ومع أن السنوات القلیلة األخیرة من حیاته األرضیة عاشها بشيء 
من الراحة نسبیًا إّال أنها بقیت مطبوعة بطابع التقشف ومتأثرة إلى حّد كبیر بنمط 
حیاته منذ أیام سجن سیاه چال بطهران حینما صودرت كافة ممتلكاته وُحرم من 

وسائل إعالة نفسه وأسرته.(١)

یحیا في عالم  فهو  اإللهي.  المظهر  الثروة معدومة في شخص  في  الرغبة  إن 
المتعلقات األرضیة. لقد  مستقل ومنزه عن كل اإلمكان. وهو منقطع عن كل 
صّرح حضرة بهاءاهللا في كثیر من ألواحه بأن هذه الدنیا لیست إّال كحفنة تراب 
وَعَدٍم ِصْرٍف بنظره. فمثًال نجد في لوحه الثاني لناپلیون الثالث أن حضرة بهاءاهللا 
یحذر اإلمبراطور بأّال یتعّلق بهذه الدنیا مبّینًا له تفاهتها في نظره. وفیما یلي نص 

كلماته المفعمة بالقوة والسلطنة:

"إن الذي خلق العالم لنفسه قد ُحبس في أخرب الدیار(٢) بما اكتسبت أیدي 
الظالمین، ومن أفق السجن یدعو الناس إلى فجر اهللا العلّي العظیم، هل تفرح 
بما عندك من الزخارف بعد الذي تعلم أنها ستفنى أو تستّر بما تحكم على 

انظر المجلد األول، الصفحة ١١.  (١)
عكاء.  (٢)
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شبٍر من األرض بعد الذي كلها لم یكن عند أهل البهاء إّال كسواد عین نملٍة 
میتٍة دعها ألهلها ثم أقبل إلى مقصود العالمین."(٢)

وقد ترك لنا في كتاب وصّیته، "كتاب عهدي" هذه الكلمات العلیا:

في خزائن  تركنا  ولكننا  الدنیا  األعلى خاٍل من زخرف  األفق  وإن كان  "إنه 
التوّكل والتفویض میراثًا مرغوبًا ال ِعدل له للوارثین. إننا لم نترك كنزًا ولم نزد 
في المشقة والعناء. إن لفي الثروة وأیم اهللا خوفًا مستورًا وخطرًا مكنونًا. انظروا 
ثم اذكروا ما أنزله الرحمن في الفرقان. (ویل لكل همزة لمزة الذي جمع 
ماًال وعّدده). لیس لثروة العالم وفاء وكل ما یدركه الفناء وقابل للتغییر ما كان 

مستحقًا لالعتناء به ولن یكون إّال على قدر معلوم."(٣)

ویجب اإلشارة هنا إلى أن هذا االنقطاع نفسه عن أمور الدنیا كان قد تشربت به 
أرواح كل من حضرة عبدالبهاء وحضرة شوقي أفندي، مرِكَزْي أمر حضرة بهاءاهللا 
وكالهما  الدنیا.  هذه  بشؤونات  التعلق  طبیعتهما  ضد  كان  بحیث  المتتابَعین، 
أن كلیهما  مثاًال وقدوة. ومع  بهاءاهللا  مّتخَذین حیاة حضرة  تقّشف  عاش حیاة 
توفرت لدیهما مبالغ كبیرة تبرع بها المؤمنون، فإنهما فّوضا صرفها على تقّدم أمر 
اهللا بشكل صارم دون أي میل الستغالل شيء منها ألغراضهما الشخصیة. وفي 
الواقع كما كان حال حضرة بهاءاهللا، فإن كًال منهما لم یكن لدیه ممتلكات خاصة 

سواء مالیة أو أي نوع آخر.

عندما سافر حضرة عبدالبهاء إلى الغرب لنشر دین حضرة بهاءاهللا ونشر نفحات 
اهللا إلى أوروپا وأمریكا، اضطر للصرف من مبالغ تبرعات المؤمنین اإلیرانیین التي 
سبق تقدیمها للحاج أمین كحقوق اهللا. لكنه تقّشف في الصرف على نفسه ملتزمًا 
بالحد األدنى لدرجة أثارت قلق أصحابه أحیانًا ألنهم شعروا أن ذلك كان على 

حساب راحته في أغلب األحیان.

لقد سّجل میرزا محمود الزرقاني، المحرر المعروف ألسفار حضرة عبدالبهاء 
في الغرب وسكرتیره المخلص ورفیقه، في مذكراته، "بدائع اآلثار"، بأنه عندما 



ظهور حضرة بهاءاهللا

9090

تنّقل حضرته ورفاقه عبر أمریكا تبّین أن ركوب القطار كان متعبًا – خاصة بالنسبة 
لحضرة عبدالبهاء الذي كان یقارب السبعین من عمره. لكنه رغم ذلك غالبًا ما 
امتنع عن دفع مبلغ بسیط إضافي الستعمال مقصورة النوم بالقطار. كان بدًال من 
ذلك یجلس ویكتفي، طلبًا للراحة، بإغماض عینیه على المقعد الخشبي الصلب 
اللیل. وكعادته في تلك الرحلة كان یفتح حافظة نقوده متى رأى فقیرًا أو  طوال 
محتاجًا وصّب في یده دراهم الفضة والذهب. حقًا ما أبعد الفرق بین طرق اهللا 

واإلنسان!

السمو  من  عبدالبهاء  حضرة  أظهر  نفسها،  التاریخیة  الرحالت  تلك  وفي 
والشهامة واالنقطاع ما تمّیز به أصفیاء اهللا وذلك برفضه المؤدب الستالم أموال 

وهدایا من األصدقاء والغرباء.

في  عبدالبهاء  حضرة  عن  قصة  الشهیرة  مذكراته  في  محمود  میرزا  ویروي 
نیویورك قبیل مغادرته الوالیات المتحدة:

... في ذلك الیوم قّدم بعض األحباء لحضرة عبدالبهاء بعض المال، لكنه لم 
یتقبله رغم استمرارهم بالتوسل واإللحاح لقبوله. قال لهم: ’أنفقوه على الفقراء 
هي  هدیة  خیر  فإن  لي  بالنسبة  لكن  لهم.  قّدمته  أنا  كأنني  بذلك  عني.  نیابة 
االتحاد فیما بین أحباء اهللا، وخدماتهم في سبیل أمره، ونشر النفحات اإللهیة 

وتطبیقهم لتعالیم الجمال المبارك ووصایاه.‘
في مثل هذه المناسبات كان المؤمنون یحزنون جدًا ألن محبوبهم لم یقبل 
عطایاهم. لكن مع ذلك جمع األحباء في نیویورك بعض الهدایا ألفراد العائلة 
المباركة(١)... لعلمهم بأن زیارة حضرته ألمریكا أوشكت على االنتهاء، وقد 
عقدت جماعة منهم العزم على أنهم سوف یمضون في إلحاحهم لكي ُتقبل 
هدایاهم بحیث یبقون متمسكین بأذیال ردائه ولن یدعوه حتى یقبلها! فقّدموا 

الهدایا راجین بإلحاح قبولها. فتكّلم معهم قائًال:

تشمل حرم حضرة عبدالبهاء، وأخته، وبناته وأخریات من المقیمات في منزله.  (١)
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وأكرمتموني  خدمتموني  إنكم  حقًا  خدماتكم.  لكل  جدًا  شاكر  ’إني 
وقمتم على الخدمة لیل نهار وثابرتم على نشر النفحات اإللهیة. ولن أنسى 
لم  كما  اهللا  بمرضاة  الفوز  سوى  غایتكم  تكن  لم  إذ  المخلصة،  خدماتكم 
أتیتم بهدایا لعائلتي. ومع أن  تتمنوا غیر الدخول في ملكوته. وها إنكم اآلن 
هذه الهدایا ممدوحة جدًا، إّال أن ما هو أفضل وأجمل منها محبة اهللا التي 
تبقى مكنوزة في خزائن القلوب. إن األولى زائلة بینما األخرى باقیة. فهذه 
الزوال،  مصیرها  وأخیرًا  الرفوف  على  وتوضع  في صنادیق  ستحفظ  الهدایا 
بینما األخرى ستبقى أبدًا محفوظة في القلب في كل العوالم اإللهیة. وعلیه 
أعظم هدیة.  الذي هو  لهم  المباركة) حبكم  أسرته  إلیهم (أي  فإني سأحمل 
في بیتنا ال محل لخواتم ألماسیة أو أیة مجوهرات أخرى. فذلك البیت خال 

من زخرف هذا العالم ومتاع غروره.
’واآلن فإني أتقبل هذه الهدایا ولكني أودعها أمانة عندكم لتبیعوها وترسلوا 

عوائدها إلى شیكاغو إلنشاء مشرق األذكار.‘
عبدالبهاء  حضرة  تفضل  ثم  األحباء.  آمال  خابت  الدمع  تذرف  وبعیون 
قائًال: ’إني أرید أن آخذ معي هدیة منكم تبقى إلى األبد، وهي الجواهر التي 

تعود إلى مخزن كنز الفؤاد.‘
ورغم كثیر من اإللحاح والتوسالت والدموع، أعرض المولى المحبوب 
األذكار  مشرق  بناء  على  یصرفوها  أن  األحباء  من  وطلب  الهدایا  قبول  عن 

بشیكاغو.(٤)

عودًا لسیرة الحاج أمین، فإنه عاش حیاة مدیدة أمینًا لحقوق اهللا عبر أیام والیة 
كل من حضرة بهاءاهللا وحضرة عبدالبهاء وجزء من والیة حضرة شوقي أفندي. 
كان خالل حیاته الطویلة المملوءة باألحداث مصدر إلهام وإرشاد لكل المؤمنین. 
كان یزورهم من حین آلخر بمنازلهم حاثًا إّیاهم على االنقطاع عن الدنیا واالكتفاء 
باالعتدال والمعیشة البسیطة في كافة مناحي الحیاة. كان یكره البذخ، إذ إنه یحول 
دون قیام المؤمنین بالتبرع بقدر أكبر في سبیل أمر اهللا. بلغ كرهه ذاك بحیث كان 
ُدعي ورأى على  لو  االرتیاح والرضى  بعدم  بأنه سیشعر  یعلمون مسبقًا  المؤمنون 



ظهور حضرة بهاءاهللا

92

المائدة عدة ألوان من الطعام. فكان یصر على ضرورة االكتفاء بطبق واحد یحوي 
أبسط الطعام. وغالبًا ما كان یطلب من مضیفه أن یضیف قلیًال من الماء إلى وعاء 
المرق كحصته في الطعام بحیث شاع بین المؤمنین بإیران وصار ُیعرف تخفیف 

المرق بالماء باسم "حساء الحاج أمین"!

هناك روایات كثیرة تبعث الدفء بالقلب عن كیفیة حیاته وتضحیاته من أجل 
وتعلیقات  بسیطة  بین طرائف  ما  تتراوح  والتي  الروایات،  إن هذه  خدمة مواله. 
ومالحظات توجیهیة مثیرة لالهتمام، مسلیة ومرغوبة لكن یجب تركها اآلن إذ 
ألجل أن یقّدرها القارئ علیه أن یلّم بما كان شائعًا في ذلك الوقت من عادات 

وأنماط معیشة في منطقة الشرق األوسط.

لقد ذاق الحاج أمین في حیاته الطویلة اضطهادات عدیدة. منها كانت حبسه أوًال 
في طهران ثم في قزوین سنة ١٣٠٨ه  (١٨٩١م) صحبة المّال على أكبر الشهمیرزادي، 
المعروف بالحاج آخوند، أحد أیادي أمر اهللا الذین عّینهم حضرة بهاءاهللا. كان حبس 
الدین شاه وابنه كامران میرزا، حاكم طهران. دام  بأوامر من ناصر  البطلین  هذین 
سجنهما في قزوین نحو ثمانیة عشر شهرًا أطلق بعدها سراح الحاج آخوند لكن الحاج 
أمین ُنقل إلى سجن بطهران حیث بقي فیه سنة أخرى. خالل فترة حبسهما كانت 
أقدامهما وعنقاهما مكبلة بالسالسل واألغالل. وعندما كانا في سجن قزوین أرسل 
مصّور خصیصًا التقط لهما صورة فوتوغرافیة لیراها الملك. وهذه الصورة، التي یظهر 
فیها االثنان مكّبلین بالسالسل وجالَسین بكمال التسلیم والسكون، موجودة بنحو 
واسع لدى المؤمنین. كما وضع حضرة عبدالبهاء نسخة منها في صالة الممر بمنزله 
قبالة غرفته. كان ینظر إلیها من حین آلخر ویسر في قلبه لرؤیة وجهّي مؤمَنْین ُحبسا 

وُكبال في سبیل حضرة بهاءاهللا وكانا نموذجین لالستقامة واإلیمان بین األحباء.

"لوح  في  بهاءاهللا  حضرة  أشار  بقلیل  قزوین  في  النفسْین  هذین  سجن  وبعد 
الدنیا"(١) إلى سجن قزوین بـ"السجن المتین" وأنزل هذه الكلمات العلیا في حقهما:

إلیه وإلى اللوح في  أنزل هذا اللوح في حق میرزا آقا أفنان الملقب بـ"نور الدین". سوف نشیر   (١)
المجلد التالي.
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"حمدًا وثناًء هللا الذي یلیق بهما وحده والمتفرد بسلطانه المبین والذي زّین 
بأنوار  وطّرزه  أمین  وحضرة  أكبر  قبل  علي  حضرة  بحضور  المتین  السجن 
السموات  في  من  وبهاء  اهللا  بهاء  علیهما  واالطمئنان  واالستقامة  اإلیقان 
واألرضین. النور والبهاء والتكبیر والثناء على أیادي أمره الذین بهم أشرق 
المختار. وبهم ماج  العزیز  المقتدر  نور االصطبار وثبت حكم االختیار هللا 
یحفظهم  أن  تعالى  نسأله  الورى.  مولى  اهللا  عنایة  عرف  وهاج  العطاء  بحر 
بجنوده ویحرسهم بسلطانه وینصرهم بقدرته التي غلبت األشیاء. الُملك هللا 

فاطر السماء ومالك ملكوت األسماء."(٥)
مما یلفت االهتمام هو أن واحدًا فقط من االثنین المذكورین في اللوح، المّال 
أیادیًا ألمر اهللا من قبل حضرة بهاءاهللا. إّال أن حضرة شوقي  علي أكبر، قد ُعین 
أفندي، ولي أمر اهللا، منح الحاج أمین، بعد وفاة األخیر، الرتبة نفسها. توفي الحاج 
أمین في طهران عام ١٩٢٨م، مخلفًا وراءه ذكرى خالدة بین المؤمنین. وقد عّین 
حضرة شوقي أفندي بعده الحاج غالم رضا (الملقب أمین األمین) الذي كان لعدة 

سنوات مساعدًا للحاج أمین، خلفًا له كأمین حقوق اهللا.

المقام  أبواب  أحد  عبدالبهاء  حضرة  سّمى  أمین،  الحاج  لخدمات  وتقدیرًا 
األعلى باسمه.
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  فؤاد باشا وزیر خارجیة اإلمبراطوریة العثمانیة، شریكًا مقّربًا لرئیس
إلى عكاء  بهاءاهللا  نفي حضرة  قرار  اتخاذ  في  باشا،  عالي  الوزراء، 
وحبسه هناك. في عام ١٨٦٩م ُعزل فؤاد باشا من منصبه وتوفي فیما بعد في نیس 
بفرنسا. لقد رأینا من قبل الطریقة والعبارات التي خاطب حضرة بهاءاهللا بها رئیس 
الوزراء في "سورة الرئیس" و"لوح الرئیس". بعد هذا أنزل حضرة بهاءاهللا "لوح 
فؤاد"، وهو لوح آخر ذو مغزى عمیق وأهمیة عظیمة، یؤنب فیه فؤاد باشا تأنیبًا 
والبیان  القوة  في  غایة  بعبارات  ویصف  له،  عقابًا  أماته  اهللا  بأن  ویصّرح  شدیدًا، 
عذاب روحه عند مواجهة غضب اهللا في اآلخرة جزاء ما اقترفه في تعذیب المظهر 
الكلي اإللهي. في اللوح نفسه ینبأ حضرة بهاءاهللا عن سقوط عالي باشا والسلطان 

نفسه بهذه العبارات الواضحة النبوءة:

"سوف نعزل الذي كان مثله(١) ونأخذ أمیرهم(٢) الذي یحكم على البالد 
وأنا العزیز الجبار."(١)

لم یمض زمن طویل بعد نزول هذا اللوح حتى ُعزل عالي باشا بنحو مهین من 
منصبه ومات سنة ١٨٧١م. في الوقت نفسه انطلقت عملیة معارضة ضد السلطان 
في تركیا عام ١٨٧٦م وانتهت بإسقاطه عن العرش وحبسه على ید الثوار. وُقتل 

بعد ذلك بأیام قلیلة.

عالي باشا.  (١)
السلطان عبد العزیز.  (٢)
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وكما سنرى الحقًا فقد لعب "لوح فؤاد" دورًا هامًا في اعتناق أمر اهللا من قبل 
أبرز وأقدر علمائه، میرزا أبو الفضل.

الشیخ كاظم سمندر
كان "لوح فؤاد" قد ُوجه للشیخ كاظم سمندر، من أهالي قزوین. وهذا الرجل 
العظیم كان أحد حواریي حضرة بهاءاهللا و"شعلة من حب اهللا" كما وصفه حضرة 
شوقي أفندي. كان جده قد التقى بحضرة الباب في كربالء قبل إعالن دعوته، 
وشهد قدراته االستثنائیة في الدعاء أثناء الصالة فانجذب بشدة إلى عظمة شخصیته 
وجاللها. كان والده، الشیخ محمد الملقب بـ"النبیل"،(١) أحد أتباع حضرة الباب 
المخلصین وفاز بمحضره في قلعتْي ماه كو وچهریق. فیما بعد ذهب إلى بغداد 
وفاز بمحضر حضرة بهاءاهللا. وقد عانى االضطهاد والعذاب، وكان بیته في قزوین 

مركز نشاطات البابیین األوائل.

ولد الشیخ كاظم قبل إعالن حضرة الباب دعوته ببضعة أشهر، وترعرع في 
األوائل،  الباب  بتالمیذ حضرة  واالتصال  التعرف  أیامه  أوائل  منذ  له  أتاح  منزل 
من بینهم بعض حروف الحّي وخال حضرة الباب. حتى منذ صباه المبكر أبدى 
الشیخ كاظم حماسًا عظیمًا لقضایا البابیة، وعند بلوغه صار مؤمنًا ضلیعًا مخلصًا. 
وفیما بعد أدرك مقام حضرة بهاءاهللا وأصبح من أتباعه البارزین، وأفلح في نشر 

نور أمره في ربوع إیران عمومًا وقزوین خاصة.

حینما وصلته أنباء إعالن حضرة بهاءاهللا دعوته وادعاءات میرزا یحیى،(٢) قام 
بدراسة شاملة لكتابات حضرة الباب. فتوصل لنتائج جلیة ال لبس فیها وهي أن 
"البیان". وفي سنة ١٢٨٣ه (١٨٦٦ – ١٨٦٧م)  بهاءاهللا وحده هو موعود  حضرة 
یبرهن  ثم  ویفند حججه  یحیى،  میرزا  فیها عصیان  یستنكر  بالعربیة  مقالة  حّرر 

(النبیل  القائني  محمد  المّال  مع  أو  األعظم)،  (النبیل  الزرندي  محمد  المّال  مع  یشتبه  ال   (١)
األكبر).

انظر المجلدین األول والثاني.  (٢)
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على بطالن ادعاءاته بطالنًا تامًا. یشیر حضرة بهاءاهللا في "لوح سراج"(١) إلى هذه 
المقالة، مصرحًا بأن اهللا قد ألهم الشیخ كاظم كتابتها. وُیروى بأن حضرة بهاءاهللا 

كان قد منح الشیخ كاظم لقب "سمندر"(٢) بعد كتابته لتلك المقالة المتحدیة.

كثیرًا ما أثنى حضرة بهاءاهللا في ألواحه على أولئك الذین یدحضون حجج أعداء 
أمر اهللا. ففي "لوح سلمان"(٣) ینصح أتباعه بهذه الكلمات:

من  أحد  ناقدة على كلمات  بعین  یعترضوا  أّال  الحق  أحباء  "یا سلمان حّذر 
العباد. إذ علیهم مالحظتها بعین الشفقة والرحمة. فهذه النفوس التي تكتب 
الیوم في رّد اهللا بألواح ناریة یتحتم الرّد علیها بما یقدر علیه كذلك قّدر من 
لدن مقتدر قدیر. إذ إن الیوم تتم نصرة الحق بالذكر والبیان ال بالسیف وأمثاله 
كذلك نّزلنا من قبل وحینئذ إن أنتم تعرفون. فوالذي ینطق حینئذ في كل 
شيء بأنه ال إله إّال هو لو قام نفس بالرّد على من رّد على اهللا بكلماته لیرد 
مقامًا یتحّسر علیه جمیع أهل المأل األعلى وتعجز أقالم الممكنات عن ذكر 
ذلك المقام وتقصر ألسن الكائنات عن وصفه. إذ إن كل نفس استقامت الیوم 
على هذا األمر األقدس األرفع األمنع ستمنح من القدرة ما یمّكنها من مقابلة 

كل من في السموات واألرض وكان اهللا على ذلك لشهید وعلیم."(٢)
كان الشیخ كاظم مبّلغًا بارزًا ألمر اهللا. فكثیر من مؤمني قزوین األوائل مدینون 
في والئهم ألمر اهللا إلى مجهوداته التي لم تقف عند حّد في نشر رسالة حضرة 
بهاءاهللا. وكم من مستمع إلیه تأثر وانتبه قلبه لنداء اهللا في هذا العصر بما وجد من 
حماس في إیمانه واشتعال مخلص. وقام أیضًا بدور فاعل هام لحمایة أمر اهللا من 
تلفیقات أتباع میرزا یحیى وفیما بعد أولئك الذین ُغرر بهم خالل والیة حضرة 
بهاءاهللا  حضرة  لمیثاق  األكبر  الناقض  علي،(٤)  محمد  میرزا  قبل  من  عبدالبهاء 

انظر المجلد الثاني، الصفحة ٢٥٧.  (١)
طیر خرافي یفترض أنه یعیش في النار.  (٢)

انظر المجلد الثاني، الفصل ١٣.  (٣)
انظر المجلدین األول والثاني.  (٤)
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وعهده. أما المؤمنون في قزوین، وهم الذین أّثرت فیهم میول االنشقاق والخالف 
المیثاق في األیام األولى، فقد وجدوا عونًا كبیرًا ودعمًا عظیمًا بوجود  ونقض 
الشیخ كاظم بینهم. وهكذا بواسطة ثباته واستقامته بصفة رئیسة تحّولت جماعة 

المؤمنین واتحدت.

أولى الشیخ كاظم اهتمامًا خاصًا بتعلیم أطفاله وتربیتهم. ولتحقیق ذلك أتى لهم 
برجل، اسمه المّال علي ومعروف بلقب "معلم"، كان قد أعانه في تفهم حقیقة أمر 
اهللا واعتناقه. أقام ذلك المعلم بمنزل الشیخ وتبرع بمهمة تعلیم أطفاله.(١) قام بذلك 

الواجب حینما اطلع على نصح حضرة بهاءاهللا الوارد في "الكتاب اٌألقدس":

"ُكتب على كل أب تربیة ابنه وبنته بالعلم والخّط ودونهما عّما حّدد في 
اللوح والذي ترك ما ُأمر به فلألمناء أن یأخذوا منه ما یكون الزمًا لتربیتهما 
إن كان غنیًا وإّال یرجع إلى بیت العدل إّنا جعلناه مأوى الفقراء والمساكین. 
إن الذي رّبى ابنه أو ابنًا من األبناء كأنه رّبى أحد أبنائي علیه بهائي وعنایتي 

ورحمتي التي سبقت العالمین."(٣)
كانت الجملة األخیرة هي التي ألهمت المّال علي لتعلیم أطفال الشیخ كاظم 
الكثیرین. واستمر بهذا العمل قرابة ستة وثالثین سنة. وقد أثنى حضرة بهاءاهللا في 
أحد ألواحه(٤) على المّال علي لتنفیذه إحدى وصایاه مشیرًا إلیه بأنه أول معلم فاز 
برضى اهللا إذ عمل بما أنزل في "الكتاب األقدس". وخّصه ببركاته مصّرحًا بأن 
مجرد ذكره في ذلك اللوح هو أعظم مكافأة لروحه، ویؤكد له بأن اسمه سوف 
ُیخلد في كل مدارس العالم، ویلّمح بأنه سیرسل له هدیة رمزیة تقدیرًا لعمله. فیما 
بعد أشار حضرة بهاءاهللا على الحاج أمین بأن یرسل عباءة إلى المّال علي هدیة نیابة 

عنه، مضیفًا مالحظة بأن العباءة یجب أن تكون من النوع الجید جدًا.

في  بهاءاهللا  حضرة  بمحضر  والتشرف  للزیارة  مرتین  كاظم  الشیخ  ذهب 
عكاء. من ضمن الذین رافقوه في زیارته الثانیة سنة ١٣٠٨ه (١٨٩١م) كان المّال 

في تلك األیام غالبًا ما كان الموسرون یوظفون معلمًا في المنزل للعنایة بتعلیم أطفالهم.  (١)
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علي "المعلم"، وابن الشیخ، طراز اهللا سمندري، الذي خدم أمر اهللا كمبّلغ بارز 
لسنوات طویلة. وفیما بعد أنعم علیه حضرة شوقي أفندي برتبة أیادي أمر اهللا.

إیمان میرزا أبو الفضل بأمر اهللا
والمنبئة بكل وضوح  فؤاد"،  الواردة في "لوح  الوخیمة  النبوءات  لقد كانت 
تكهنات  محور  األحیان  أغلب  في  باشا،  وعالي  السلطان  من  كل  سقوط  عن 
ونقاش بین المؤمنین في تلك األیام. بل إن كثیرًا من غیر البهائیین الذین حضروا 
االجتماعات البهائیة سمعوا كلمات حضرة بهاءاهللا في هذا اللوح وألواح مماثلة. 
وبینما كان هؤالء یالحظون تحذیراته بذهول وعجب، راح آخرون یعّلقون إیمانهم 
بأمر اهللا على تحققها. ومن أبرزهم میرزا أبو الفضل الشهیر، وهو عالم بارز كان 
ینشد، بعد تحریه أمر اهللا، برهانًا قاطعًا یمّكنه من االعتراف بأحقّیته. فظل یترقب 
تحقق هذه النبوءات. وعندما اعتنق أمر اهللا صار من أعظم عناصره النّیرة ودافع عنه 

ضد أعدائه بمهارة فائقة وتفان مثالي.

أبو الفضل واحدًا من أعظم بّحاثة أمر اهللا، ونصیرًا من أرفع  ولّما كان میرزا 
مقام، وهو الذي أثرى المكتبة البهائیة بإسهاماته الضخمة، فیجدر أن تحتل ذكراه 

العزیزة بضع صفحات من هذا الكتاب.

إن قصة مواجهاته مع المؤمنین بعد تعّرفه على أمر اهللا لهي قصة مشّوقة حقًا. 
ففي عام ١٢٩٣ه (١٨٧٦م) عندما كان في أوج مهنته مدیرًا لمعهد دیني بطهران، 
تقّدم إلیه أحد تالمیذه مستنجدًا بعونه في الرد على حجج طرحها نفر من البهائیین 
كان على اتصال معهم. وكان هذا الرجل یأتي باألسئلة لمیرزا أبو الفضل ثم یرجع 

بأجوبته ومالحظاته إلى البهائیین.

في تلك اآلونة كان هناك مؤمن اسمه عبد الكریم ماهوت فروش (تاجر أقمشة) 
یملك حانوتًا في السوق، وكان منزله ملتقى یعقد فیه البهائیون مجالسهم ویحضر 
فیها أیضًا من أراد البحث والتعرف على أمر اهللا. وغالبًا ما كانت تلك االجتماعات 
تمتد حتى الساعات المبكرة من الصباح. وبكیفیة ما تعّرف میرزا أبو الفضل، ودونما 
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عالقة بتلمیذه الذي كان مهتمًا بالدین البهائي، على عبد الكریم وصار یزوره من 
حین آلخر في دكانه. ظل میرزا أبو الفضل لفترة یجهل بأن عبد الكریم كان بهائیًا. 

لكن وقعت بعدئذ حادثة بسیطة دفعته لمجابة شخص بهائي مباشرة.

ففي عصر أحد أیام الجمعة ترك میرزا أبو الفضل المدینة برفقة نفر من المّالوات 
على  راكبین  جمیعًا  كانوا  العاصمة.  ضواحي  إحدى  في  ضریح  زیارة  قاصدین 
الجمعة  أیام  في  آنذاك  المجتمع  في  مألوفًا  أمرًا  كانت  كهذه  وزیارات  الحمیر. 

ویقصد منها الترفیه وزیارة أماكن مقدسة.

وتصادف أثناء خروجهم من المدینة أن ُفقدت حدوة أحد الحمیر، فقصدت 
الجماعة أقرب حداد طلبًا للعون. عند مالحظة الحداد، واسمه األستاذ حسین نعل 
بند (صانع ومرّكب الحدوات)، لحیة وعمامة میرزا أبو الفضل الضخمة – داللة على 
واسع علمه – أحب الدخول معه في حدیث. فقال للمیرزا بما أنه قد شّرفه بوجوده 
فهال تكّرم علیه كذلك بالسماح له أن یسأله عن مشكلة باتت تشغل باله منذ زمن. 
ولّما أذن له بالسؤال قال: ’هل صحیح بأن هناك من أحادیث شیعة اإلسالم(١) ما یفید 
أن كل قطرة من المطر تنزل من السماء تكون مصحوبة بمالك؟ وبأن هذا المالك 
هو الذي ینزل المطر على األرض؟‘ ’هذا صحیح‘ أجاب میرزا أبو الفضل. وبعد 
برهة صمت عاد الحداد واستأذن لیسأل سؤاًال آخر وأذن له، فقال: ’هل صحیح 
بأنه لو ُوجد كلب في بیت فلن یدخل مالك ذلك البیت؟‘ وقبل التفكیر في العالقة 
بین السؤالین أجاب میرزا أبو الفضل باإلیجاب. ’في هذه الحالة‘ عّلق الحداد ’ال 
ینبغي نزول مطر أبدًا في بیت فیه كلب.‘ هنا وجد میرزا أبو الفضل، العالمة المسلم 
المعروف، نفسه في ارتباك مخز أمام حداد. فاستشاط غضبًا بحیث الحظ علیه 

رفاقه مدى حرجه وعاره. فهمسوا في أذنه: ’إن هذا الحداد بهائي.‘

من الجدیر بالذكر أن معظم ما یعرف بأحادیث الشیعة هي من وضع الناس وتحتوي على أقوال   (١)
القرآن  وتوافق مضمون  األطهار  لألئمة  الصحیحة  األحادیث  بعض  هناك  توجد  أنه  إّال  تافهة. 
الكریم وروحه. كما توجد طرق معینة للتأكد من صحة تلك األحادیث. على سبیل المثال، 

اقتطف حضرة بهاءاهللا العدید من األحادیث الصحیحة في "كتاب اإلیقان".
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أّما الحداد فقام  أبو الفضل.  أثرًا عمیقًا في نفس میرزا  تركت هذه الحادثة 
نتیجة  الفضل،  أبو  میرزا  بأن  ملمحًا  الكریم  لعبد  حدث  ما  كل  بنقل  بدوره 
باسترداد  أمًال  بهائي  مبّلغ  بمالقاة  اآلن  یرحب  قد  الحادثة،  إثر  كرامته  جرح 
دعا  فعندما  تقدیره.  صحة  بعد  فیما  الوقائع  أثبتت  والسیادة.  بالتفوق  شعوره 
قِبل  البهائیین،  أحد  مع  حوار  في  للمشاركة  الفضل  أبو  میرزا  الكریم  عبد 
الدعوة. ویبدو أن میرزا أبو الفضل، حتى ذلك الحین لم یشك بأن عبد الكریم 

بهائیًا. نفسه كان 

فعقد اللقاء في منزل عبد الكریم. لكن المبّلغ البهائي الذي دعاه عبد الكریم 
للحضور لم یكن رجًال متعلمًا إّال أن قلبه كان متوجهًا ومتصًال بمصدر كل العلوم. 
ورغم صعوبة وغموض الموضوعات التي أثارها میرزا أبو الفضل أثناء االجتماع 
والمناقشة، وورغم كل ما أبداه من اعتراضات فإنه لم یتمكن من الطعن بسالمة 
واستقامة الحجج التي طرحها ذاك المبّلغ البهائي الذي أجاب وشرح بأسلوب غایة 

في البساطة والتعبیر.

قد یبدو غریبًا أن یصبح أناس غیر متعلمین مستنیرین بعرفان اهللا وعلمه. في 
إلى جانب وجود عدة  أنه  الظهور هو  اهللا في هذا  نفوذ  براهین  إن إحدى  الواقع 
أمر اهللا، فإن هناك  المبّلغین في  إلى مقدمة صفوف  ارتقوا  نفوس متعلمین ممن 
أیضًا من لم یحصل على تعلیم جید بل كان بعضهم أمیًا لكنهم أفلحوا في هدایة 

نفوس كثیرة ألمر اهللا.

وكما ذكر في المجلدات السابقة(١) فإن موضوعات مثل عرفان اهللا ومظاهره، 
حقیقة  وتفّهم  الدینیة،  الحقیقة  وإدراك  الحیاة،  أسرار  اكتشاف  على  والقدرة 
اإلنسان، ال تعتمد على الدراسة العلمیة. إن هذه المعرفة یمّن بها اهللا على الفرد، 

وإن قلب اإلنسان هو الذي یتلقاها فیصبح منبعًا للتنّور والقوة واإلدراك.

الصفحتین  الثاني،  والمجلد  ١٩٦؛   ،١٨٢  ،١٠٣  ،٤٤-٤٥ الصفحات  األول،  المجلد  انظر   (١)
.٢٩ – ٣٠
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المعرفة  الشرط األساسي الكتناز هذه  بأن  وقد صّرح حضرة بهاءاهللا بجالء 
"كتاب  افتتاح  فقرة  مستهل  ففي  الدنیا.  هذه  عن  االنقطاع  هو  اإلدراك  وهذا 

اإلیقان" یصّرح بما یلي:

"... أن العباد لن یصلوا إلى شاطئ بحر العرفان إّال باالنقطاع الصرف عن 
كل من في السموات واألرض. قّدسوا أنفسكم یا أهل األرض لعل تصلّن 
إلى المقام الذي قّدر اهللا لكم وتدخلّن في سرادق جعله اهللا في سماء البیان 

مرفوعًا.
والطالبین  اإلیمان  سبیل  السالكین  على  یجب  أنه  هو  الباب  هذا  جوهر 
الشؤونات  جمیع  عن  ویقّدسوها  أنفسهم  یطّهروا  أن  اإلیقان  كؤوس 
الظنونات  عن  والقلب  األقوال،  استماع  عن  السمع  ینّزهون  یعني  الَعَرضیة – 
والعین  الدنیویة،  باألسباب  التعلق  عن  والروح  الجالل،  بسبحات  المتعلقة 
على  متوكلین  السبیل  هذا  في  ویسلكون  الفانیة،  الكلمات  مالحظة  عن 
العلم  شموس  إشراقات  لتجلیات  قابلین  یصبُحّن  حتى  إلیه  ومتوسلین  اهللا، 
لو  العبد  یتناهى. ألن  ال  غیب  فیوضات  لظهورات  ومحًال  اإللهي،  والعرفان 
العباد من عالم وجاهل وأعمالهم وأفعالهم میزانًا لمعرفة  أقوال  أراد أن یجعل 
بعیون  یفوز  العزة، ولن  أبدًا رضوان معرفة رب  لن یدخل  فإنه  الحق وأولیائه 
البقاء ولن یذوق كأس القرب  علم سلطان األحدیة وحكمته، ولن یرد منزل 

والرضا."(٥)

ما.  حقیقة  أهمیة  وإدراك  الباطني  المعنى  تفّهم  هو  الحقیقي  العرفان  إن 
آثار  في  شرحه  ویتوفر  إلیه  اإلشارة  تتكرر  الذي  الدنیا،  هذه  عن  واالنقطاع 
حضرة بهاءاهللا، هو السر في الوصول إلى حیاة تنسجم مع قوانین الخلیقة. وكما 
بالضرورة  یعني  ال  الدنیا  عن  االنقطاع  فإن  السابقة،(١)  المجلدات  في  ذكرنا 
حیاة تسّول، أو زهد، أو فقر أو عدم االهتمام واالعتناء بأمور الدنیا. ولعل أحد 
أشكال التعلق بالدنیا، وربما یكون أخطرها، هو حب اإلنسان لذاته ولمنجزاته. 

انظر المجلدین األول والثاني، "االنقطاع".  (١)



الشیخ كاظم سمندر
أحد حواریي حضرة بهاءاهللا والمبّلغین المخلصین لدعوتهصورة
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األستاذ حسین "نعل بند"
(اإلسكافي) أول من تعّرف على میرزا أبو الفضل



میرزا أبو الفضل
عّالمة بهائي نابغة، وأحد حواري حضرة بهاءاهللا وأشهر مبّلغي أمره
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مانكچي صاحب
مبعوث زرادشتي أصبح من المعجبین بحضرة بهاءاهللا وتلّقى عددًا

من ألواحه. عمل میرزا أبو الفضل سكرتیرًا له لبعض الوقت
وكان الواسطة بینه وبین حضرة بهاءاهللا (انظر الصفحة ٣٧٢)
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أن  على  ووضوح  بقوة  یؤكد  بهاءاهللا  أن حضرة  كیف  یتبین  السالفة  الفقرة  في 
العرفان  العظمى، وهذا  العرفان  لنیل هبة  اإلنسان  یسلكه  آخر  بدیل  لیس هناك 

هو ما ال ُیكتسب بالدراسة والتعلم.

فالعاِلم العظیم، ورجل الِعلم قد ال یكون بالضرورة قادرًا على فهم أو اكتشاف 
ینقطع عن هذا  أن  اإللهي. یجب علیه  والظهور  اهللا  لمخلوقات  الباطنیة  الحقائق 
العاَلم، إذ إن علوم مثل هذا الرجل نفسها تشكل في الواقع أعظم تعّلق(١) بالدنیا، 
كما یؤید ذلك حضرة بهاءاهللا في كتاباته مرارًا، إن العلوم المكتسبة غالبًا ما قد 
ل نور الهدایة اإللهیة وهبة العرفان الحقیقي.  تكون حجابًا یحول بین قلب المرء وتقبُّ
إن عبد الكریم، الذي لم یكن متعلمًا، وغیره من أمثاله الذین ساهموا بتبلیغ أمر 
حضرة بهاءاهللا لنفوس بارزة في العلم والمعرفة مثل میرزا أبو الفضل، كانوا ممن 
ُوهبوا عرفان اهللا وأوتوا حظًا عظیمًا من قوة اإلدراك والفهم. ولم یوهبوا ذلك إّال 

بإیمانهم بحضرة بهاءاهللا وانقطاعهم عن أنانیتهم الذاتیة وأهواء أنفسهم.

لقد تمّلك میرزا أبو الفضل العجب في اجتماعه األول بالمؤمنین إذ وجد نفسه 
غیر قادر على محاورة بهائي غیر متعلم، ورغم ذلك لم یستطع دحض حججه. 
ألنه  متعلم  بهائي  فیها  یحضر  جلسة  عقد  الكریم  عبد  مضیفه  من  طلب  أنه  إّال 
یود منازلة شخص من مستواه كي یثبت أخیرًا تفوقه وغلبته ویدلل على بطالن 

ادعاءات حضرة الباب وحضرة بهاءاهللا!

تم ترتیب االجتماع، لكن عبد الكریم تعّمد أّال یدعو إلیه بهائیًا متعلمًا كما طلب 
میرزا أبو الفضل. ومع أن عبد الكریم لم یكن مثقفًا، لكن أدرك بحكمته الواسعة 
أن رجًال مغترًا بعلمه بمثل تلك الدرجة سوف لن یكون ذا بصیرة تهدیه لدین اهللا. 
كما علم بأن ما كان یحتاجه میرزا أبو الفضل هو شخص باستطاعته كشف جهله 
الحقیقي للدین الحق. ولن یكون أكثر لیاقة لعمل تلك المهمة إّال شخص مؤمن 

بسیط خال من العلم المكتسب لكنه غني بإیمانه وفهمه الروحاني.

انظر المجلد الثاني، الصفحات ٣٦ – ٤٠.  (١)
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أمام  أخرى  مرة  نفسه  وجد  االجتماع  هذا  الفضل  أبو  میرزا  حضور  عند 
أشخاص غیر متعلمین. وسرعان ما وجد نفسه أیضًا مدحورًا تمامًا تلقاء حجج 
وبراهین بسیطة لكنها وافیة منیعة ُطرحت في سیاق النقاش، وردًا على ما طرحه 
إّال الحیرة والعجب لرؤیة هؤالء الرجال غیر المتعلمین  هو من أسئلة. فلم یسعه 
من  وغیره  الكریم  القرآن  العجیب ألسرار  العمیق  الفهم  ذاك  مثل  یملكون  وهم 

الكتب المقدسة.

ومبلغیه  الفضل  أبو  میرزا  بین  جلسات  عدة  عبر  المناقشات  تلك  استمرت 
البسطاء غیر المتعلمین. وكما توّقع مضیفه كان لتلك المناقشات أثر بّین في توعیته 
وصحوته. ولّما كان هدفه األساسي لحضور اجتماعات البهائیین كشف سخف 
ملحوظ  عة  الضِّ من  بشيء  وأحس  بالخذالن  أصیب  فقد  وبطالنها،  ادعاءاتهم 
النفوس غیر  النفر من  المقّدمة من كل هذا  األدلة  أمام عجزه في دحض بعض 
المتعلمة من بین المؤمنین، وهو ما سبب له جرحًا في كبریائه إذ ُمني بعدة هزائم 
خالل حواره معهم. لكنه قابل فیما بعد بهائیین متعلمین وتحاور معهم في شتى 
االجتماعات حیث وجد دائمًا حججهم منیعة ال ُتدحض. وذات مرة دخل في 
حوار مع المّال محمد القائني(١) الشهیر (النبیل األكبر). ویروى أنه عند نهایة لقائه 
معه قد هتف، وقد عبر صوته عن مدى دهشته قائًال: ”واهللا! ال یمكن أن یوجد 

أحد یستطیع مقاومة قوة حجة هذا الرجل المتبحر بالعلم.“

بهذه  اهللا  بأمر  معرفته  أیام  أوائل  الفضل  أبو  میرزا  یصف  مؤلفاته  إحدى  في 
العبارات:

في عام ١٢٩٣ه (١٨٧٦م) لّما كان كاتب هذه الصفحات مقیمًا في طهران 
وراسخًا في عقیدة شیعة اإلسالم، اّتفق أن صارت له عالقة، من خالل بعض 
وإلزامهم  إفحامهم  هو  األول  جهده  غرض  كان  البهاء.  أهل  مع  األحداث، 
بإجراء  تقریبًا  أشهر  ثمانیة  لمدة  فقام  نمّوهم.  قمع  في  والمساهمة  بالتسلیم 

انظر المجلد األول، الصفحة ٩٥.  (١)
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العلم في هذه الطائفة في مجالس عدیدة. لكنه وجد في  مناقشات مع أهل 
النهایة بأن كل حبال أوهامه قد انفصمت وظهر مقاومته انقصم. بعد ذلك بدأ 
یسلك طریق االجتهاد والطلب للبحث عن الحقیقة. فبذل كل جهوده تحریًا 
عن أدلة هذا الدین، وإقامة صالت متینة بروح من األخّوة مع رؤساء األدیان 
واألزلیین  والشیعة  والسّنة  والمسیحیین  والزرادشت  الیهود  من  والمذاهب، 
والبهائیین، وقام باستعالمات مستفیضة من األعداء واألصدقاء بشأن مؤسس 
الدین، ودرس عن كثب الكتب المقدسة، وتأمل بكامل العنایة في كلمات 
الغنوصیین واإللهیین، وصّلى مناجیًا ربه في اللیالي واألسحار في نهایة العجز 
واالكتراب عسى أن یمّن علیه بالهدایة ویفتح بصیرته. إلى أن أخیرًا، وبمشیئة 
اهللا تبارك وتعالى، استنارت بصیرته بشأن شتى الشرائع اإللهیة، وبذلك زال 

عن قلبه الحیرة واالكتئاب وامتأل بالسكینة واإلیقان.(٦)

بالیقین  الفوز  من  األخیرة  للمرحلة  الوصول  قبل  الفضل،  أبو  میرزا  أن  إّال 
والدخول في حظیرة أمر اهللا، كان قد صارع صراعًا فكریًا هائًال. ففي الوقت الذي 
عجز عقله عن رفض ومقاومة أحقیة أمر اهللا، لم یكن قلبه بعد قد استضاء بنور 
اإلیمان واإلیقان. وقد قرأ خالل هذه الفترة معظم كتابات حضرة الباب وحضرة 
بهاءاهللا التي كانت متوفرة. إن قصة قراءته "كتاب اإلیقان" ألول مرة وردود فعله، 
التجربة مسلیة جدًا فحسب، بل  سبق عرضها في مجلد سابق.(١) لم تكن تلك 

كشفت في الوقت ذاته عن صفاء نّیته.

لّما أحّس میرزا أبو الفضل بالخیبة والخذالن التاّمین أمام قوة الحجج التي جاء 
بها مبّلغوه البهائیون، خطرت له فكرة أنه ما لم یحقق له حضرة بهاءاهللا معجزة فلن 
یطمئن قلبه. وقد حاول البهائیون أن یشرحوا له بأن المعجزات ال یمكن الركون 
إلیها كبرهان قاطع ألحقیة رسل اهللا، ذلك ألنها ال یمكن رؤیتها من قبل سائر 
البشر وفي كل وقت وزمان. بل تنحصر قیمتها وفائدتها للقلیل ممن شاهدوها. ثم 
من جهة أخرى لیس لإلنسان أن یمتحن اهللا. لكن میرزا أبو الفضل ظّل مّصرًا على 

انظر المجلد الثاني، الصفحات ٢١٦ – ٢١٧.  (١)
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مطلبه. فكتب بضعة أسئلة على ورقة ووضعها في مغلف وختمه بخاتمه الخاص 
وسّلمه إلى عبد الكریم لیحفظه. ثم وضع ورقة بیضاء في مغلف آخر وطلب من 
عبد الكریم إرساله إلى حضرة بهاءاهللا. قال لو أجاب حضرته عن أسئلته فلن یبقى 

عنده أدنى شك بأحقیة أمر اهللا.

قام عبد الكریم بعد ذلك، رفقة میرزا أبو الفضل، وأخذ معه الرسالة الخالیة 
والظرف المختوم وتوّجها إلى منزل الحاج محمد إسماعیل الذبیح(١) لیرسلها إلى 
حضرة بهاءاهللا. فیما بعد روى میرزا أبو الفضل القصة للحاج میرزا حیدر علي، 

وفیما یلي ترجمة موجزة لها:

لّما وصلنا علمنا بأن الحاج لم یكن موجودًا، لكن زوجته التي كانت تعرف 
أن  على  والكرم،  الود  من  بروح  وألحت،  بحرارة  بنا  الكریم... رحبت  عبد 
ندخل... دخلنا حجرة كان فیها كتب وحقیبة تحوي ألواحًا مباركة... أذنت 
لنا بفتح الحقیبة لو رغبنا باإلطالع على اآلثار المباركة. ولّما كان عبد الكریم 

أمّیًا سألني لو أقرأ أنا له. فلبیت طلبه بدافع اللباقة التي عرفت بها.
كان هناك لوح مكتوب على ورق أزرق وموجه للسلطان عبد العزیز.(٢) 
وجدت  بها.  وفتنت  سلیم"(٣)  السلطان  "عرض  بقصة  قراءتي  أثناء  مررت 
لهفي  زاد  أكثر  قرأت  وكلما  والجمال.  والجالء  البالغة  غایة  في  فقراتها 
لّبي  سحر  مما  الروعة،  هذه  بمثل  بیانات  حیاتي  طوال  أقرأ  لم  القراءة.  في 
وانجذب لها فؤادي. إّال أنني فكرت بكل شيء من هذا القبیل إّال أن تكون 

تلك الكلمات من عند اهللا!

انظر المجلد الثاني، الصفحات ٤٠٣ – ٤٠٥.  (١)
یبدو أن الحاج میرزا حیدر علي قد اشتبه علیه موضوع اللوحین. وكانا "لوح الرئیس" و"لوح   (٢)
فؤاد" ووجها إلى عالي باشا وفؤاد باشا بالترتیب ولیس للسلطان، مع أن هناك إشارات للسلطان 

في هذین اللوحین.
حضر حضرة بهاءاهللا في طفولته حفل زفاف أحد إخوانه في طهران. وهناك شاهد عرضًا للدمى   (٣)

یذكره في "لوح الرئیس".
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بعد ذلك أتیت على هذه الكلمات العلیا: "سوف نعزل الذي كان مثله 
ونأخذ أمیرهم(١) الذي یحكم على البالد وأنا العزیز الجبار".(٢)

صامتًا  بقیت  والعجب.  الحیرة  وانتابتني  ذهلت  البیان  ذلك  قراءتي  عند 
مدة نصف ساعة تقریبًا غارقًا في أفكاري متسائًال عّما إذا كان ذلك من قبیل 

السحر والشعوذة، ومن المؤكد أنه كان امتحانًا خطیرًا لي.
الكفر  یشیع  لم  وما  قد حان،  النهایة"  "وقت  أن  على  ذهني  استقر  أخیرًا 
ال یظهر الموعود المنتظر. لذا أصررت في جدالي مع نفسي قائًال بأن حضرة 
بهاءاهللا نطق بهذه البیانات والتنبوءات بغیة تضلیل عامة الناس وإحكام سیطرته 
على أتباعه. وإّال لن یمكن لشخص سجین بأمر الملك أن یخاطبه بهذه اللهجة 
له في بالد غریبة... بهذه األوهام  الشدیدة خصوصًا وأنه فرد وحید ال عون 
واألفكار الشیطانیة كان رأسي مشغوًال ومع ذلك أحمد اهللا بما أنعم علّي من 

عنایاته ومحبته إذ لم یدر في خاطري كره حضرة بهاءاهللا أو إساءة األدب إلیه.
إنقاذ نفسي منه... ’إن  الكریم، وأنا أحاول  لعبد  ... وعلى أي حال قلت 
امتالك القدرة للتحكم في حیاة المخلوقات لهو معجزة لم یأت بمثلها األنبیاء 
الموجهة  الخالیة  ورسالتي  المختوم  المغلف  استرجعت  وعلیه  السابقون‘... 
النبوءات  هذه  تحقق  لي سیكون  بالنسبة  أنه  معلنًا  ومزقتهما  بهاءاهللا  لحضرة 
برهانًا ومیزانًا على الحق. وكذلك أخذت عهدًا بأّال أسمع أحدًا یحدثني عن 

أمر اهللا بعد ذلك حتى یتم تحقق هذه النبوءات. 
عنایة  تكن مجرد  لم  الحاج  لمنزل  بأن حادثة ذهابي  نفسي  في  ظننت 
إنها وّفرت  بل  أخرى،  بمناقشات  البهائیین  الخوض مع  أنقذتني من  إلهیة 
الضالل.  بطریق  المضي  من  إنقاذهم  من  بها  أتمّكن  أن  عسى  فرصة  لي 

السلطان عبد العزیز.  (١)
هذه فقرة من "لوح فؤاد"، انظر الصفحة ٩٥. ومما یرویه الحاج میرزا حیدر علي، یستنتج أن   (٢)
میرزا أبو الفضل قد قرأ "لوح الرئیس" (النازل في عكاء) أوًال ثم "لوح فؤاد". وُیفترض أنه قرأ 
"سورة الرئیس" أیضًا، ألن األخیرة (الموجهة إلى عالي باشا) قد نزلت في حق "الذبیح" الذي 

كان میرزا أبو الفضل مقیمًا في منزله.
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لكن المؤمنین لم یقطعوا من جانبهم كل عالقة بي. فكانوا یأتون لزیارتي 
من وقت آلخر، ومن خالل محاوراتهم... حاولوا أن یحرروني من قیود 
زدت  أوهامي  خیط  قطعوا  كلما  كالعنكبوت،  كنت  لكنني  األوهام. 

غیرها. بنسج 
مّرت بعد ذلك خمسة أو ستة شهور (على یوم قراءة تلك األلواح). كنت 
بشأن  بهاءاهللا  حضرة  بنبوءة  األحیان  من  كثیر  في  أفكر  الفترة  هذه  خالل 
السلطان. وحدث یومًا أن كنت مارًا بمسجد الشاه بطهران إذ وقع نظري على 
الحاج میرزا أفنان الذي كان تاجرًا محترمًا وأحد المؤمنین الالمعین بهذا األمر 
قلعة  من  الناجین  من  األردستاني،(١)  علي  حیدر  میرزا  برفقته  كان  األعظم. 

الشیخ الطبرسي.(٢)
كان الرجالن یقفان في الشارع یتحدثان. وبما أنني كنت مصممًا على 
البهائیین والتهرب من لقائهم، رفعت عباءتي مغطیًا رأسي وقطعت  تجنب 
الشارع مبتعدًا عنهما. لكنهما شاهداني ونادیا باسمي، ولم یكن لي خیار 
إّال االستجابة لندائهما. فاجئاني بالقول: ’إن برهان أمر اهللا قد ثبت وتحقق 
لذلك  كان  بالتلغراف.‘  العزیز  عبد  السلطان  عزل  أنباء  وصلت  فقد  لك. 
النبأ وقع ثقیل وصدمت لسماعه صدمة هائلة. ورغم علمي بما كانا یعنیان 
وخلع  شأني  ’وما  صائحًا:  غضب  بسورة  أجبت  فإني  ذلك،  وراء  من 
قبولك  على  تشترط  ’ألم  قائَلین:  فذّكراني  أقربائه.‘  من  فلست  السلطان، 
بحیث  غضبًا  ذلك  فزادني  الحدث؟‘  هذا  یتحقق  أن  األمر  هذا  ألحقیة 
مّتجهًا  كنت  الذي  المكان  أقصد  لم  وداع.  كلمة  دون  ومشیت  تركتهما 

إلیه بل رجعت إلى بیتي.
لنوبة غضب عاصفة سالت  ولعلمي بجسامة هذا االمتحان، استسلمت 
دموعي بأثرها من عیوني دون سیطرة، وصرت أتضرع إلى اهللا أن یعینني لئال 

هذه  في  مذكراته  من  نقتطف  الذي  اإلصفهاني  علي  حیدر  میرزا  الحاج  مع  یشتبه  ال   (١)
الصفحات.

انظر "مطالع األنوار".  (٢)
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أضّل. بینما أنا في تلك الحال وصل عبد الكریم مع اثنین آخرین. لكنني لم 
أكن في مزاج ذهني یمكنني معه دعوتهم للدخول وعلیه تركت المنزل ولم 
أعد إّال في وقت متأخر من المساء. لقد عرف هؤالء األصدقاء بأنني كنت 
عاجزًا عن مواجهتهم وبأنني هربت منهم. فانتظروا یومین أو ثالثة ثم عادوا. 
أبدیت لهم اعتذاري لسلوكي تلك األمسیة، ثم قلت لهم بأن علینا اآلن أن 
نترقب تحقق بقیة تلك النبؤة – ونأخذ أمیرهم – وقد بینت مفسرًا بأن كلمة 
"نأخذ" ال تعني موتًا طبیعیًا، إذ إن كل إنسان یموت. بل إنها تعني بأنه ال 

بد أن یموت قتًال.
كان حماسي إلیجاد الحقیقة قد بلغ أوجه في تلك اآلونة. فزرت جمیع 
العلماء الذین كنت أثق بهم وناقشتهم في مبادئ الدین لكني وجدتهم بال عون 
أو فائدة. بینما وجدت ما قّدمه البهائیون من حجج وأدلة كانت، في نظري، 
قاطعة وتفوقها قوة وإقناعًا. من جهة أخرى فإني أصبحت آنذاك أكثر قدرة على 

استنباط أسرار القرآن الكریم وفهم معانیه.
لّبي  فطار  بالتلغراف  ُیبرق  السلطان  اغتیال  بنبأ  وإذا  أیام  بضعة  مضت 
واضطربت كل االضطراب. بلغ بي الحال أن وّجهت اللكمات إلى نفسي. 
أستغفر  بعدها  أعود  ثم  كافرًا  أنقلب  وأخرى  اهللا،  مع  أتخاصم  كنت  فتارة 
بحیث  العذاب  من  اجتزت  ویحفظني.  ویهدیني  یعینني  أن  اهللا  من  وأطلب 
اللیل  في  بالي ال  راحة  واسترجاع  عّني  األفكار  تلك  أتمكن من صرف  لم 
وال في النهار. فتعذر علّي األكل والنوم. واكتفیت بشرب الشاي والتدخین 

والبكاء.
بهذه  نفسي  أحاسب  وصرت  النوم  من  استیقظت  اللیالي  إحدى  في 
الكلمات: ’لقد مّر عام تقریبًا وأنت تعاشر وتناقش هؤالء البهائیین. ورغم 
كل  في  علیك  سطوتهم  أكدوا  أنهم  إّال  متعلمین،  غیر  أمّیون  رجال  أنهم 
مرة، وأتوا بالبراهین ودللوا على أحقیة دینهم. ومع أنك تعتبر نفسك رجًال 
في  تعلم  لكنك  والحدیث،  والتفسیر  المقدسة،  الكتب  في  وبّحاثة  متعلمًا 
اهللا  ملهمون وأن  أكثر دهاء منك. وكأنهم  الرجال  بأن هؤالء  نفسه  الوقت 
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بنفسك  شهدت  أنك  كما  خاللهم.  من  ینطق  القدس  وروح  بجانبهم، 
وساوس  أنه  على  كالمهم  تفسر  فِلَم  السماویة.  وفضائلهم  خلقهم  سمو 
السلطان سلیم" في  بقراءة حكایة "عرض  تذّكر كیف ُسحرت  الشیطان؟ 
علیك  واآلن  وسمّوها!  الكلمات  تلك  ببیان  ُفتنت  وكیف  الرئیس"  "لوح 
العدل  بعین  اإللهیة  الكلمة  ُمنزل  أنه  یّدعي  من  كتابات  وتتحرى  تقرأ  أن 
واإلنصاف. وإن لم یكن هذا األمر حق، فإن أول من یقاومه هو اهللا. وبناء 

بقاؤه... یستحیل  علیه 
("لوح  بهاءاهللا  حضرة  لوح  أخذت  ثم  وصّلیت.  وتوضأت  فقمت 
بمیل  أشعر  لم  طویل،  لزمن  منه  بنسخة  احتفاظي  رغم  الذي،  الرئیس") 
لقراءته. ففتحته وبعیون تدمع توجهت مخلصًا هللا وشرعت بقراءته. وعندها 
سمعت صوت اهللا... ینادیني من خالل لسان هذا المظهر (اإللهي)، ’ألست 
بربك؟‘ فأجبت لندائه الصادر عن الجمال األبهى: "لبیك، لبیك!"(١) آمنت 

وصّدقت.
هكذا اجتزت حالة الظنون واألوهام إلى الیقین... وأصبحت منجذبًا كل 
االنجذاب للكلمة اإللهیة ومنجرفًا بقّوتها. كما شعرت بحب وتفان نحو مطلع 
الظهور اإللهي (حضرة بهاءاهللا) وذقت نوعًا من البهجة واالنشراح في باطن 
نفسي ما لن أستطیع وصفه. وال یمكن للكلمات التعبیر عن السمّو الروحي 
التي  النفوس  لو قمت بخدمة هذه  بأني حتى  إلیه... وأدركت  ارتقیت  الذي 
فدیت  لو  بل  حیاتي،  مدى  خدمتهم  لي  قدر  لو  هدایتي،  في  سببًا  صارت 
أبدیًا  وهبوني خالصًا  بما  علّي  إیفاء حقهم  یمكنني  لن  سبیلهم،  في  حیاتي 

وروح الحیاة...
بیت عبد  إلى  أسرعت  الفجر  متناه. وقبل  نعیم ال  في  اللیلة  تلك  قضیت 
الكریم. وقّبلت عتبة البیت، ثم سجدت عند قدمیه وأبدیت من التواضع ونكران 
الذات ما بعث في نفسه حرجًا شدیدًا. قال لي بأن سلوكي ذاك لم یكن له ما 

في اإلسالم یستعمل هذا التعبیر استجابة من المؤمن لنداء اهللا عندما یظهر نفسه للمؤمن.  (١)



115

"لوح فؤاد"

یبرره وجاء ولید ظنوني، فإن اهللا وحده الذي یهدي القلوب ولیس العبد.(٧)

بعد اعتناقه دین حضرة بهاءاهللا، أصبح میرزا أبو الفضل خلقًا جدیدًا. فصار له 
من عمق البصیرة الروحانیة واإلیمان ما یندر وجوده لدى أتباع حضرة بهاءاهللا. 
یعود ذلك ربما، في الدرجة األولى، لطهارة قلبه التي أعانته خالل رحلة بحثه 
والفخر  بالعزة  الحجبات كالشعور  الحقیقة على مجاهدة وخرق كثیر من  عن 
منجذبة  مطهرة  نفس  سوى  فیه  یبق  لم  حتى  واألوهام،  الخرافیة  والمعتقدات 
لحضرة بهاءاهللا شأنها شأن قطعة حدید حیال مغناطیس قوي. وقد كان انجذابه 
تسلیمًا كامًال إلرادة حضرة  إرادته  أسلم  أنه  الممغنط،  لدرجة، كالحدید  تامًا 
لم  وإنجازات  بفضائل  مزینًا  الروح،  عمالقة  من  ذلك  نتیجة  وأصبح  بهاءاهللا 
الصفات  في  بهاءاهللا  إن كان هناك، من حواریي حضرة  القلیل،  فیها غیر  یُفْقه 

والكماالت.

بالدین  الواسع  علمه  فإن  بهاءاهللا،  دین حضرة  وبتأثیر  الثانیة،  الدرجة  وفي 
عملت  فقد  جدیدة.  وقوة  ونوعیة  بعدًا  اكتسب  والفلسفة  والتاریخ  عمومًا، 
فبدمج  العین.  بمثابة  بینما كان علمه  النور  بهاءاهللا كشعاع  قوى ظهور حضرة 
االثنین اكتسب رؤیة جدیدة. وهذا العلم، الذي صار اآلن موّجهًا بهدایة نور 
الدنیویة، أسبغ هبة فهم حقیقي  الشؤونات  اإلیمان ومؤیدًا باالنقطاع عن كل 
لیفهم،  كواسطة  المعرفة  هذه  واستخدم  اإللهي.  للعرفان  ینبوعًا  جعلته  لدرجة 
بهاءاهللا.  حضرة  ظهور  في  الكامنة  الحقیقة  اإلنسان،  یستوعبه  الذي  بالقدر 
ومن خالل عرفان اهللا، واالنقطاع عن كل عالئق الدنیا، والعیش وفق الحیاة 
لم  ربما  بدرجة  أمره  وعظمة  بهاءاهللا  حضرة  مقام  إدراك  من  تمّكن  البهائیة، 

القلیل. إّال  یبلغها 

إن عرفان المظهر اإللهي (حضرة بهاءاهللا في هذا العصر) هو أول خطوة نحو 
من شخص آلخر،  ویختلف  نسبي  العرفان  هذا  أن  وبما  روحانیًا.  النفس  ترقیة 
فإنه یتبین جلیًا بأن الذین ینجحون في إدراك عظمة ظهور حضرة بهاءاهللا إدراكًا 
عمیقًا، ویصبحون واعین حقًا بسمو مجده وهیبة جالله المذهلة، فإنهم یوهبون 
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قدرًا أعظم من قوى اإلدراك الروحاني. وقد نال میرزا أبو الفضل ذلك بدرجة فائقة 
وصار مصداقًا لقول حضرة بهاءاهللا:

السموات  جنود  تقعده  ال  بقیام  خدمتي  على  یقوم  عرفني  "من 
واألرضین."(٨)

أّما وأنه قد استوعب بمثل هذه البصیرة النافذة أهمیة یوم اهللا وعظمته الذي 
أشرق بظهور حضرة بهاءاهللا فإنه واضح بّین من كتاباته وسیرة حیاته.

وقد وصف المرحوم علي قلي خان،(١) الذي أمضى فترة طویلة مع میرزا أبو 
الفضل، العشق الذي كان یتوجه به األخیر في صالته ومناجاته، ویضیف معلقًا: 
إلى  أثناء ذلك مرجعه  في دعائه وصالته وبكائه  العشق  بذلك  توجهه  ’إن سبب 
مفهومه لعظمة اهللا ونكران ذاته هو ووجوده، معتقدًا بأن وجوده نفسه، الذي هو 
هبة من رحمة اهللا، إنما هو خطیئة في هذا الیوم الذي "ال ُیرى فیه إّال سناء النور 

المشرق من وجه ربك الكریم الفضال."‘(٩)
بهذه السجایا أصبح میرزا أبو الفضل مصدرًا للعرفان اإللهي ومثًال للفضائل 
في  عبدالبهاء  بحیث وصفه حضرة  الذات  ونكران  التواضع  من  وأبدى  البهائیة، 
إحدى خطبه(١٠) بعد وفاة میرزا أبو الفضل بأنه "مثل أعلى یحتذون به (البهائیون) 
الهدایة"،  "نور  األمر"،  ب"سراج هذا  إلیه  أشار  أخرى  مناسبة  في حیاتهم." وفي 
"نجم ساطع"، "بحر مّواج". وعندما كان في أمریكا بعث المولى ببرقیة إلى أحد 
األحباء في مصر یوصیه بأن یولي میرزا أبو الفضل عظیم عنایته ویقول: "وینبغي 

اعتبار شخصه نفس شخصي."

وقد وصفه علي قلي خان نفسه بهذه الكلمات: ’لو لم أَر حضرة عبدالبهاء 
رأتهم  ممن  النفوس  أعظم  الفضل  أبو  میرزا  العتبرت  أفندي،  شوقي  وحضرة 

عیني.‘(١١)

أدى خدمات جلیلة لألمر المبارك في األیام األولى لتأسیسه في الغرب، ومن بین خدماته أعمال   (١)
الترجمة.
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كان میرزا أبو الفضل مدركًا لعلو مقام حضرة بهاءاهللا، وبالوقت نفسه دنو 
حواریي  أحد  كان  لزیارته.  بالتشرف  االستئذان  من  منعه  مما  بالمقارنة،  ذاته 
حضرة بهاءاهللا ولكن لم ُیقدر له النظر إلى طلعة مواله. لكنه فاز بمحضر حضرة 
عشرة  قرابة  محبته  شمس  بدفء  واستمتع  ١٨٩٤م  سنة  مرة  ألول  عبدالبهاء 
المؤمنین  بقیة  منه  تعلم  بحیث  الذات  ومحویة  التواضع  من  أبدى  وهنا  أشهر. 
العبودیة الحقة واالنعدام الصرف. وصف علي قلي خان ذلك  الحاضرین معنى 

بهذا الوصف الجمیل:

في  وهو  مشاهدته  علیك  كان  حقًا،  عظمته  تعرف  لكي  ولكن  نعم،   ..."
محضر حضرة عبدالبهاء. حینذاك یهوي به علمه إلى العدم، بحیث یقترن مثله 

بمثل حصاة على شاطئ البحر."(١٢)

وبخصوص الفضل العظیم الذي أسبغ علیه بتشرفه بمحضر حضرة عبدالبهاء 
كتب هذا الوصف:

المقدسة  األرض  إلى  سافرت  لّما  المیالد  من   (١٨٩٤) سنة  في  وإني 
وساعدتني العنایة اإللهیة بالتشرف بالحضرة القدسیة قد دهشت وتحیرت 
فیما شاهدت من عظائم أطواره وآثاره. ورأیت بعیني في مدة عشرة أشهر 
أیام إقامتي في جواره مرارًا، ما بمحضره األقدس من كبار القضاة والعلماء، 
وأكابر رجال العسكریة والملكیة، من األمم والشعوب المختلفة في األدیان 
واللسان. وكانت تأتي إلیه الرسائل من أطراف الممالك رزمًا مع ما یحیط به 
من الصعوبات التي تنوء بها الجبال یكتب جواب كل واحد من تلك الرسائل 
بنفسه الكریمة. (والكل یكلمونه في حاجاتهم، ویجیبهم في مطالبهم) دون 
تأمل أو تفكر أو سكون قلم أو رجوع إلى مسودة أو مساعدة كاتب حتى 
السبع  إلى  األبهى  ربه  نداء  وبلغ  اآلفاق.  المقدسة جمیع  ألواحه  ملئت من 
الطباق. فانجذبت القلوب إلى ألواحه المنثورة، وطارت األرواح إلى صحفه 
المكرمة المنشورة، التي یفوح شذا طیب بیانه من كلماتها، وتنفجر ینابیع 

العلم والحكمة من آیاتها.(١٣)
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إن هذا الرجل العظیم، الذي أعّزه كل من حضرة بهاءاهللا وحضرة عبدالبهاء 
إعزازًا خاصًا، وأوصى حضرة عبدالبهاء أن یقتدي األحباء من أتباعه بسیرته كقدوة 
الرائعة، قد  المقام األعلى تخلیدًا لخدماته  أبواب  لهم، والذي ُسّمي باسمه أحُد 
ألنه  االمتیاز  من  المستوى  بذلك  اهللا  من خدمات ألمر  قّدم  ما  تقدیم  في  أفلح 
بصفة رئیسة انقطع عن كل الشؤونات الدنیویة وكانت لدیه األهلیة لیصبح موضع 

مواهب حضرة بهاءاهللا وتأییداته.(١)

انظر الملحق رقم ٢ لإلطالع على نبذة عن نشاطات میرزا أبو الفضل.  (١)
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  شدة القیود التي ُفرضت على حضرة بهاءاهللا في ثكنات عكاء، فقد
بّشر أتباعه بكل غبطة بأن أبواب السجن سوف ُتفتح قریبًا بقدرة اهللا، 
وإذ  مّطرد.  بنحو  كلها  األرض  المهیمن سیحیط  لظهوره  الروحاني  التأثیر  وبأن 
نستعرض سلسلة األحداث منذ یوم إعالن حضرة بهاءاهللا عن مقامه عام ١٨٦٣م 
السجن األعظم، نالحظ بذهول وعجب  الرضوان وحتى حبسه في  في حدیقة 
بنحو  أحیى  الذي  واتساع وحي ظهوره  التي حدثت وضخامة  الجسیمة  الوقائع 

فاعل مصائر جامعة االسم األعظم.

خالل هذه الفترة القصیرة من الزمن والتي لم تصل لست سنوات كاملة، كان 
حضرة بهاءاهللا، المظهر الكلي اإللهي، قد كشف عن بهاء طلعته المستورة "خلف 
"انغمست  عندما  الحدیقة،  تلك  في  أصحابه  من  لعدد  نور"  من  حجاب  ألف 
األشیاء في بحر الطهارة" طبقًا لما شهد به قلمه، وأشرقت األرض بضیاء طلعته. 
في تلك اللحظة ُغرست في المجتمع اإلنساني بذرة نظم عالمي جدید سماوي 
المنشأ ویمتلك قدرات تفوق التصور قّدر لها أن تنبت بعد عقد من السنین بنزول 

"الكتاب األقدس" عندما تصاغ أحكام ذاك النظم نفسه وحدوده ومؤسساته.

خالل تلك الفترة القصیرة الفاصلة بین إعالن دعوته وحبسه في عكاء، كان 
فیما  وانتموا السمه،  بهاءاهللا  أمر حضرة  إلى  أقبلوا  قد  الباب  أتباع حضرة  أغلب 
راح بعضهم سیرًا على األقدام في معظم األحیان، قاطعین مسافات طویلة ابتغاء 
المبارك  لشخصه  الخالق  الروح  بمعین  ونتیجة التصالهم  زیارته.  بشرف  الفوز 
المتعالي، صار معظمهم خلقًا جدیدًا. تحولوا إلى كرات من نار متوهجة، وعادوا 
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إلى أوطانهم وهم یشّعون بنور دینه الذي حملوه إلى جموع ال تحصى من أهالي 
إیران، وكثیرون منهم تقّبلوا راضین تاج الشهادة فادین أنفسهم في سبیله.

في الفترة ذاتها شهد أمر اهللا فیضًا عجیبًا من الوحي اإللهي طیلة خمس سنوات 
في أدرنة. وبلغ ذروته في إعالن رسالته التاریخي في تلك الدیار. نزلت "سورة 
وأكد  جبروته  صور  في  الملوك  مالك  نفخ  وبها  والقوة  الهیمنة  بلغة  الملوك"(١) 
الدین  لناصر  بـ"دمدمة" إعالنه، والموّجه  الذي دعاه  اللوح  أّما  تام.  بنحو  دعاویه 

شاه، فكان قد نزل لكنه لم ُیرسل بعد.

اللوح األول لناپلیون الثالث كان قد أرسل. و"سورة الرئیس"(٢) التي أّنب فیها 
عالي باشا، رئیس الوزراء، تأنیبًا شدیدًا وفیها شهد حضرة بهاءاهللا بأن منذ لحظة 
نزولها وحتى ذلك الیوم لم یعرف العالم السكینة، ولم تذق قلوب البشر الراحة 
واالستقرار، كانت قد نزلت وما جاء فیها من نبوءات بات موضع ترقب مشوب 

بالذهول والعجب.

إضافة لذلك ابتدأت عملیة تفكك النظم القدیم وطّي بساطه عندما قوبلت نداءات 
الفترة  تلك  وفي  التجاهل.  أو  بالرفض  إّما  ورؤسائه  العالم  ملوك  إلى  الجنود  رب 
القصیرة نفسها تم طرد میرزا یحیى – الذي نقض عهد حضرة الباب وسّماه حضرة 

بهاءاهللا بـ"الصنم األعظم" – بید القدرة واالقتدار من جامعة االسم األعظم.

بهذه األحداث الجسیمة تمیزت أوائل سنوات والیة حضرة بهاءاهللا منذ إعالن 
إحدى  في  المؤمنین  جموع  عن  عزله  ورغم  عكاء،  في  واآلن،  ببغداد،  دعوته 
حجرات السجن، ظل فیض وحیه مستمرًا دون انقطاع. واستمر بحر بیانه یموج 
ولسان العظمة ینطق بسلطان واقتدار مبین. فمن خلف جدران السجن األعظم، 
الملوك  من  أوًال ألقرب مضطهدیه  ونصائحه  تحذیراته  یوجه  األعلى  القلم  شرع 

ومن بعدهم أبرز ملوك العالم آنذاك.

انظر المجلد الثاني، الفصل ١٥.  (١)
انظر المجلد الثاني، الصفحة ٤٠٣.  (٢)
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العلني  البالغ  هذا  بمثل  (رسالة)  تبّلغ  لم  هذا  یومنا  حتى  الخلق  بدایة  "منذ 
الشامل". وهو یشیر إلى األلواح التي وجهها إلى حكام األرض، والتي امتدحها 
حضرة عبدالبهاء فیما بعد ووصفها بأنها "معجزة"، فیقول: "ُسّمي كل لوح 
والثالث  بـ"القارعة"،  والثاني  بـ"الّصیحة"،  األول  فُسّمي  باسم خاص؛  منها 
بـ"الحاقة"، والرابع بـ"الساهرة"، والخامس بـ"الطامة" وكذلك ُسّمیت األلواح 
بالصاّخة واآلزفة والفزع األكبر والصور والناقور وأمثال ذلك حتى  األخرى 
یوقن جمیع أهل األرض ویشاهدوا بأبصارهم وبصائرهم أن مالك األسماء 

كان وما زال غالبًا على البرّیة في كل األحوال".(١)

"لوح ناپلیون الثالث"
عندما تسّلم ناپلیون الثالث اللوح األول الذي أنزله حضرة بهاءاهللا له، والذي 
أرسل عندما كان حضرته في أدرنة، كان رّد فعله وقحًا متغطرسًا(١) إذ یروى بأنه 
رمى اللوح جانبًا وقال: ’إذا كان هذا الرجل هو إله، فإني إلهان!‘ أّما اللوح الثاني 
لناپلیون (بالعربیة) فأرسل إلیه سنة ١٨٦٩م، بعد استالم حضرة بهاءاهللا رسالة من 
أحد وزراء اإلمبراطور تفید بأنه حتى ذلك الحین لم یصدر جواب بعد على لوحه 
بلسان  نزل  قد  اللوح  هذا  فإن  لینة،  بلهجة  ُكتب  والذي  لألخیر،  األول. خالفًا 
الجالل والكبریاء، ویعلن صاحبه بجالء وبلهجة من له سلطان رفیع بأنه لیس إّال 
مالك الملوك. هذا وإن مطلع اللوح وحده كاف لیعطي القارئ لمحة عن عظمة 

بیان حضرة بهاءاهللا:

"قل یا ملك الباریس نّبأ القسیس بأن ال یّدق النواقیس تاهللا الحّق قد ظهر 
الناقوس األفخم على هیكل االسم األعظم وتّدقه أصابع مشّیة ربك العلي 
األعلى في جبروت البقاء باسمه األبهى... أن یا ملك أن استمع النداء من هذه 
النار المشتعلة من هذه الشجرة الخضراء في هذا الّطور المرتفع على البقعة 

المقدسة البیضاء خلف قلزم البقاء إنه ال إله إّال أنا الغفور الرحیم."(٢)

انظر المجلد الثاني، الصفحة ٣٦٠.  (١)
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یتنبأ حضرة بهاءاهللا في هذا اللوح بسقوط ناپلیون، مبینًا سبب ذلك، ویصرح 
بأن نهایته حتمیة ما لم یتدارك ما فات عنه ویقوم على خدمة أمره.

بیان حضرة  هیمنة  على  القارئ  تطلع  اللوح  من  المختارة  التالیة  الفقرات  إن 
بهاءاهللا في توبیخ أحد أقوى ملوك زمانه:

"أن یا َملك إّنا سمعنا منك كلمة تكّلمت بها إذ سألك َملك الروس عّما 
ُقلَت: كنُت راقدًا في  الخبیر،  العلیم  الغزا(١) إن ربك لهو  ُقضي من حكم 
األسود،  البحر  في  غرقوا  أن  إلى  ُظلموا  الذین  العباد  نداء  أیقظني  المهاد 
النداء  أیقظك  ما  بأنك  نشهد  شهید،  أقول  ما  على  وربك  سمعنا  كذلك 
من  القول وكن  لحن  اعرف  أن  معزٍل  في  بلوناك وجدناك  ألنا  الهوى  بل 
إذ  نبذَت كتاب اهللا وراء ظهرك  ما  الكلمة  لو كنَت صاحب  المتفرسین... 
أرسل إلیك من لدن عزیز حكیم، إنا بلوناك ما وجدناك على ما اّدعیت قم 
الُملك هللا ربك  الدنیا وما عندك ویبقى  تفنى  ما فات عنك سوف  وتدارك 
ورب آبائك األولین، ال ینبغي لك أن تقتصر األمور على ما تهوى به هواك 
اتق زفرات المظلوم أن احفظه من سهام الظالمین، بما فعلَت تختلف األمور 
في  نفسك  تجد  إذًا  عملك  جزاء  كّفك  من  الُملك  وُتخِرج  مملكتك  في 
خسران مبین، وتأخذ الزالزل كل القبائل في هناك إّال بأن تقوم على نصرة 
هذا األمر وتتبع الروح(٢) في هذا السبیل المستقیم، أِعّزك غّرك لعمري إنه ال 
یدوم وسوف یزول إّال بأن تتمّسك بهذا الحبل المتین، قد نرى الّذلة تسعى 
عن ورائك وأنت من الراقدین... دع القصور ألهل القبور والُملك لمن أراد 
ثم أقبل إلى الملكوت، هذا ما اختاره اهللا لك لو أنت من المقبلین... لو تحب 
الذي  المقام  تعالى هذا  أمر ربك،  لنصرة  أن احمله  الُملك  ثقل  أن تحمل 
من فاز به فاز بكل الخیر من لدن علیم حكیم... هل تفرح بما عندك من 
الزخارف بعد الذي تعلم أنها ستفنى أو تستّر بما تحكم على شبٍر من األرض 

حرب القرم.  (١)
حضرة المسیح.  (٢)
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بعد الذي كلها لم یكن عند أهل البهاء إّال كسواد عین نملٍة میتٍة دعها ألهلها 
ثم أقبل إلى مقصود العالمین، أین أهل الغرور وقصورهم فانظر في قبورهم 
لتعتبر بما جعلناها عبرة للناظرین، لو تأخذك نفحات الوحي لتفر من الُملك 

مقبًال إلى الملكوت وتنفق ما عندك للتقرب إلى هذا المنظر الكریم."(٣)
تحققت  اللوح،  هذا  نزول  من  فقط  أشهر  بضعة  بعد  أي  ١٨٧٠م،  سنة  في 

نبوءات حضرة بهاءاهللا ولقي اإلمبراطور نهایته.

أفندي عرضًا وجیزًا  الموعود" كتب حضرة شوقي  الیوم  أتى  في كتاب "قد 
لهذا، فیما یلي ترجمته (عن اإلنگلیزیة):

لقد انكشفت دالالت الكلمات الرهیبة المفعمة بالمعاني والتي نطق بها حضرة 
بهاءاهللا في لوحه الثاني، انكشفت دالالتها سریعًا. فالذي حّركته أهواؤه األنانیة 
إلثارة حرب القرم، مدفوعًا بضغینة ضد إمبراطور روسیا، وكان متلهفًا لتمزیق 
بنصر  عرشه  تزیین  وبقصد  موسكو،  لكارثة  الثأر  أجل  من  ١٨١٥م  معاهدة 
التراب، وجعلت فرنسا  به على  عسكري، وجد نفسه متورطًا بكارثة هوت 

تهبط من مكانتها الرفیعة بین األمم إلى دولة من الدرجة الرابعة في أوروپا.
جاءت معركة سیدان في عام ١٨٧٠م خاتمة لمصیر اإلمبراطور الفرنسي. 
ُعرف  استسالم  أضخم  بذلك  مسجًال  واستسلم،  بكامله  جیشه  تمزق  فقد 
حتى ذلك الوقت في العصر الحدیث. ُفرضت (على فرنسا) تعویضات مالیة 
ماحقة نتیجة ذلك. ُأخذ نفُسه أسیرًا. وابنه الوحید، األمیر اإلمبراطوري، ُقتل 
تحقیق  دون  إمبراطوریته  وانهارت  الزولو.  حرب  في  سنین  ببضع  ذلك  بعد 
أهداف برامجها. وأعلنت الجمهوریة إثر ذلك. أعقب ذلك حصار باریس ثم 
استسالمها. تال ذلك "العام الفظیع" الذي عّمت فیه الحرب األهلیة بنحو من 
ملك  األول  ویلهلم  ُأعلن  ثم  نفسها.  األلمانیة  الفرنسیة  الحرب  فاق  الشراسة 
پروسیا، إمبراطورًا أللمانیا في القصر نفسه الذي أقیم "صرحًا تذكاریًا عظیمًا 
ورمزًا لقوة وفخر لویس الرابع عشر، وهي قوة كانت إلى حد ما قد اكُتسبت 
الذي  المتباهي  األجوف  الملك  هذا  عانى  لقد  ألمانیا".  مذلة  حساب  على 
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"ترددت أصداء سقوطه بتلك الشناعة في أرجاء العالم كله" عانى في النهایة، 
به  یعبأ  لم  بهاءاهللا،  حالة حضرة  في  كما  الذي،  نفسه  النفي  مماته،  وحتى 

وتجاهله بكل جمودة قلب.(٤)

أرسل لوح حضرة بهاءاهللا إلى ناپلیون بواسطة شخص تمكن من إخراجه من 
السجن بإخفائه تحت قبعته خشیة اكتشافه من قبل الحراس. سلم اللوح بعد ذلك 
إلى وكیل القنصلیة الفرنسیة(١) بعكاء والذي قام بترجمته إلى الفرنسیة وإرساله إلى 
اإلمبراطور. وكان لقراءة اللوح المنزل بتلك اللغة الفخمة البلیغة، والمتضمن مثل 
والذي  القنصلیة  ابن وكیل  نفس  أثر عمیق في  اإلمبراطور،  إلى  اإلنذارات  تلك 
في  بهاءاهللا  نبوءات حضرة  تحقق  لشدة دهشته  المؤمنین عندما رأى  أصبح من 

ظرف زمن قصیر.

بالنسبة للذین اعتنقوا أمر حضرة بهاءاهللا واعترفوا بمظهریته اإللهیة، لیس هناك 
وجه مقارنة بین كلماته – التي هي كلمات اهللا – وكتابات البشر. بل في الحقیقة 
ال یمكن القیاس بین االثنین. فباإلضافة لكون كلماته خالقة، وتنفذ إلى أعماق 
القلوب وتقلب المجتمع اإلنساني إلى األفضل، فهي على المستوى األدبي وحده 
نجدها ال تتبع دائمًا النمط المنطقي الذي ابتدعته عقول البشر. إن الكاتب الملتزم 
بمهنته عادة یعالج كل موضوع على حدة، بانیًا الفكر خطوة خطوة بنحو منطقي. 
وهو ال یأتي بموضوع غیر مناسب لفكرته في وسط البحث. لكن كلمة الوحي 
اإللهي ال تنزل من عند اهللا وفق نمط تفكیر اإلنسان ومنطقه. فهي مقدسة عن 
حدودات البشر، إنها كمحیط غیر محدود ولیس في متناول اإلنسان، محیط ال 
یسع إدراك اإلنسان وفهمه إّال أن یأخذ قطرات قلیلة من أمواجه المتالطمة بشكل 

كلمات مماثلة. إّال أن فیوضاته ال تنزل أو تتبع نمطًا مما یعقله اإلنسان.

في لوح ناپلیون مثال على هذه االستقاللیة والبدع، حیث ُیلِزم حضرة بهاءاهللا 
أتباعه بأحد أهم األحكام وهو تبلیغ أمره بهذه الكلمات:

لویس كتافاجو، عربي مسیحي.  (١)
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"قد كتب اهللا لكل نفس تبلیغ أمره والذي أراد ما أمر به ینبغي له أن یّتصف 
المقبلین ومن  قلوب  بقوله  لتنجذب  الناس  یبّلغ  ثم  أوًال  الحسنة  بالصفات 

دون ذلك ال یؤّثر ذكره في أفئدة العباد..."(٥)
وینصح أحباءه كذلك:

الذین  إن  والبیان.  الحكمة  بسیوف  القلوب  مدائن  سّخروا  البهاء  أهل  "یا 
یجادلون بأهواء أنفسهم أولئك في حجاب مبین. قل سیف الحكمة أحر من 
الصیف وأحد من سیف الحدید لو كنتم من العارفین. أخرجوه باسمي وسلطاني 
ثم افتحوا به مدائن أفئدة الذین اعتكفوا في حصن الهوى كذلك یأمركم قلم 
األبهى إذ كان جالسًا تحت سیوف الغافلین. إن اطلعتم على خطیئة استروها 
لیستر اهللا عنكم إنه هو الستار ذو الفضل العظیم. یا مأل األغنیاء إن رأیتم فقیرًا 

ال تستكبروا علیه َتفّكروا فیما ُخلقتم منه قد ُخلق كل من ماء مهین."(٦)
مثال آخر هو عندما یختار حضرة بهاءاهللا أن یعلن، وسط لوحه لناپلیون، بأن 
أعظم عیدین هما عید الرضوان وعید إعالن دعوة حضرة الباب، وبأن بعدهما 
یأتي عیدان آخران هما ذكرى مولده ومولد حضرة الباب. في هذا اللوح أیضًا یعلن 

حضرة بهاءاهللا عن سن حكم الصوم محددًا أمده بتسعة عشر یوم.

هكذا هو شأن الوحي اإللهي!

"لوح البابا پیوس(١) التاسع"
أنزل حضرة بهاءاهللا اللوح الموّجه للبابا پیوس التاسع (بالعربیة) حوالي الفترة 
نفسها التي أنزل فیها لوح ناپلیون. یعّرف فیه حضرة بهاءاهللا نفسه بأنه رب األرباب 
البابا بلسان عظمة اهللا وسلطانه، معلنًا له بلغة ال لبس فیها عن رجعة  ویخاطب 
المسیح بمجد اآلب، وداعیًا إّیاه بصوت اهللا اآلمر كي یترك قصوره ویسرع في 

الحضور أمام عرش ربه.

تلفظ "پیه".  (١)
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فیما یلي بعض المقتطفات من هذا اللوح الجبار:

"أن یا بابا اخرق األحجاب قد أتى رب األرباب في ظلل السحاب وقضي 
األمر من لدى اهللا المقتدر المختار. أن اكشف السبحات بسلطان ربك ثم 
اصعد إلى ملكوت األسماء والصفات كذلك یأمرك القلم األعلى من لدن 
ربك العزیز الجبار إنه قد أتى من السماء مرة أخرى كما أتى منها أول مرة 

إّیاك أن تعترض علیه كما اعترض الفریسیون من دون بینة وبرهان...
أسكنت في القصور وسلطان الظهور في أخرب البیوت دعها ألهلها ثم أقبل 
إلى الملكوت... قم باسم ربك الرحمن بین مأل األكوان وخذ كأس الحیوان 

بید االطمینان أن اشرب منها أوًال ثم اسق المقبلین من أهل األدیان...
أن اذكر إذ أتى الروح أفتى علیه من كان أعلم علماء عصره وآمن به من 

یصطاد الحوت فاعتبروا یا أولي األلباب...
شطر  من  الرمم  مصّور  به  ینصحك  لما  استمع  أن  القوم  رئیس  یا  أن 
اسمه األعظم بع ما عندك من الزینة المزخرفة ثم أنفقها في سبیل اهللا مكّور 
اللیل والنهار. دع الُملك للملوك ثم اطلع من أفق البیت مقبًال إلى الملكوت 
ومنقطعًا عن الدنیا ثم انطق بذكر ربك بین األرض والسماء كذلك أمرك 

مالك األسماء من لدن ربك العزیز العّالم."(٧)
تجدر مالحظة مغزى سقوط سلطنة البابا الدنیویة بنحو درامي، بعد نزول هذا 
أثبتت  التي  السلطنة  تلك  السماوي.  اآلب  أثر كلمات  وبفعل  قصیر  بزمن  اللوح 
طیلة عدة قرون بأنها كانت أكثرها قوة في العالم المسیحي ولكنها كانت آخذة 

بالتضاؤل من حیث القوة والنفوذ لبعض الوقت.

وكتب حضرة شوقي أفندي، في تقییمه لهذا الحدث، ما یلي:

في سنة ١٨٧٠م، بعد إنزال حضرة بهاءاهللا لوحًا للبابا پیوس التاسع، شّن الملك 
روما  جیوشه  ودخلت  البابویة،  الدویالت  حربًا ضد  األول  عمانوئیل  ڤكتور 
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البابا الالتران(١) وصعد، رغم تقّدم سّنه  واحتلتها. في عشیة االحتالل، قصد 
وبوجه مبلل بالدمع، زاحفًا على ركبتیه إلى سكاال سانتا (الدرج المقدس). ومع 
بدء قصف المدفعیة صباح الیوم التالي، أصدر أمرًا برفع العلم األبیض فوق قبة 
القدیس بطرس. وإن ُسِلَب بذلك النحو، رفض البابا االعتراف بهذا "المخلوق 
الثوري"، وحرم كنسیًا الذین احتلوا دویالته، مستنكرًا ڤكتور عمانوئیل وواصفًا 
إّیاه "الملك اللص" وبأنه "غافل عن كل مبدأ دیني، ومستهین بكل حق، ودائس 
على كل قانون". وأخیرًا صارت روما، "المدینة الخالدة، التي عرفت خمس 
وعشرین قرنًا من المجد"، وتوالى علیها حكم البابوات بحق غیر قابل للنزاع 
لمدة عشرة قرون، صارت أخیرًا مقرًا للمملكة الجدیدة، ومسرحًا لتلك المذّلة 

التي تنبأ بها حضرة بهاءاهللا والتي جلبها سجین الڤاتیكان على نفسه.
البابا المسن ملیئة بالكروب‘ طبقًا لما  ’كانت األعوام األخیرة من حیاة 
كتبه أحد المعّلقین على حیاته. ’فإلى جانب علله البدنیة أضیف هّم مشاهدة 
انتهاك الدین، في أغلب األحیان، في قلب روما، ومؤسسات الرهبنة ُتسلب 

وُتضطهد، واألساقفة والقسیسین ممنوعین من أداء وظائفهم.‘
هذا ولم تثمر أّي من الجهود لتصحیح الوضع الذي ُخلق في سنة ١٨٧٠م. 
فقد استقبل مطران پوسان ببرود عندما ذهب لڤرساي التماسًا لتدخل بسمارك 
الضغط  بهدف  ألمانیا  في  كاثولیكي  حزب  ُنظم  بعد  فیما  البابویة.  لجانب 
الجبارة  فالعملیة  راح سدى.  ذلك  أن كل  إّال  ألمانیا.  مستشار  على  سیاسیًا 
آنفة الذكر كانت ماضیة في مسارها دون توقف. وحتى هذا الحین، بعد أزید 
من نصف قرن، لم ُیْجِد ما یسمى باستعادة السلطة الدنیویة إّال بتوكید عجز 
هذا األمیر القوي فیما مضى والذي كان الملوك یرتجفون من اسمه، ولسلطته 
داخل  تنحصر  التي  الدنیویة،  السلطة  هذه  وحتى  یستسلمون.  طوعًا  الثنائیة 
مدینة الڤاتیكان الصغیرة، وتترك روما ُملكًا ال ُینازع بید ملكیة علمانیة، كانت 
عنه،  اإلحجام  وتأخر  طال  مشروط،  غیر  اعترافُا  حسابه  على  اكتسبت  قد 

قصر البابا الصیفي.  (١)
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بالمملكة اإلیطالیة. أّما معاهدة التیران، التي تدعي تسویة روما تسویة نهائیة، 
فقد ضمنت في الواقع لسلطة دنیویة، فیما یتعلق بالمدینة المطّوقة (الڤاتیكان)، 
الكّتاب  أحد  والمخاطر. وسّجل  بالشكوك  مملوء  التصرف  في حریة  مجاًال 
الكاثولیك مالحظًا: ’إن روَحْي المدینة الخالدة قد انفصال عن بعضهما فقط 

لیعودا یصطدمان بشدة أكثر من ذي قبل.‘
وقد یتذكر الحبر األعظم جیدًا عهد من كان أقوى سابقیه، إینوتشنته الثالث 
الذي َنّصب وَعزل، خالل الثماني عشرة سنة البابویة، ملوكًا وأباطرة، وأوامر 
تحریمه التي سّببت تعطیل العبادات المسیحیة بین بعض األمم، وعند قدمْي 
الحرب  حمالت  انطلقت  لصوته  واستجابة  تاجه،  إنجلترا  ملك  سّلم  ممثله 

الصلیبیة الرابعة والخامسة.(٨)

"لوح القیصر ألكساندر الثاني"
أنزل  الثاني". وقد  ألكساندر  الروس  لوح آخر نزل في عكاء هو "لوح قیصر 
باللغة العربیة. یعلن فیه حضرة بهاءاهللا عن مقامه، معّرفًا نفسه بأنه اآلب السماوي، 
حضرة  كلمات  بعض  یلي  فیما  األمم.  بین  أمره  وإعالن  باسمه  للقیام  ویدعوه 

بهاءاهللا التي خاطب بها القیصر:

"أن یا َملك الروس أن استمع نداء اهللا الَملك القدوس ثم أقبل إلى الفردوس 
وفي  األعلى  مأل  بین  الحسنى  باألسماء  ُسّمي  من  استقر  فیه  الذي  المقر 
ملكوت اإلنشاء باسم اهللا البهي األبهى، إّیاك أن یحجبك هواك عن التوّجه 
إلى وجه ربك الرحمن الرحیم... إّیاك أن یمنعك الُملك عن المالك إنه قد 
أتى األب  العظیم، قد  الرب بمجده  الذرات قد ظهر  بملكوته وتنادي  أتى 
واالبن في الواد المقدس یقول لبیك اللهم لبیك والطور یطوف حول البیت 
والشجر ینادي بأعلى النداء قد أتى الوّهاب راكبًا على السحاب طوبى لمن 
تقّرب إلیه ویل للمبعدین، قم بین الناس بهذا األمر المبرم ثم ادُع األمم إلى 

اهللا العلي العظیم."(٩)
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وفي وصف علّو ظهوره وعظمته، یكتب حضرة بهاءاهللا:

"قل هذا نبأ استبشرت به أفئدة النبیین والمرسلین، هذا لهو المذكور في 
ناح في  الحمید... منهم من  العزیز  العالم والموعود في صحائف اهللا  قلب 
الشدائد في سبیلي ومنهم من فدى نفسه لجمالي  فراقي ومنهم من حمل 
إن أنتم من العارفین، قل إني ما أردت وصف نفسي بل نفس اهللا لو أنتم 
من المنصفین، ال ُیرى فّي إّال اهللا وأمره لو أنتم من المتبصرین، قل إني أنا 

المذكور بلسان أشعیا وُزّین باسمي التوراة واإلنجیل..."(١٠)
لكن نصائح حضرة بهاءاهللا وقعت على آذان صّماء. فاستمر ألكساندر الثاني 
یحكم بالده، دون أن تؤثر فیه دعوة رسالة بهذه الرفعة والعزة، إلى سنة ١٨٨١م 

حینما اغتیل، وبظهور البلشفیة عام ١٩١٧م أبیدت أسرته.

في إحدى فقرات هذا اللوح یشیر حضرة بهاءاهللا إلى تضّرع القیصر إلى اهللا لكن 
دون أن یكشف تفصیله، فیكتب:

"إنا سمعنا ما نادیت به موالك في نجواك لذا هاج عرف عنایتي وماج بحر 
رحمتي وأجبناك بالحّق إن ربك لهو العلیم الحكیم."(١١)

كان أحد مؤمني إصفهان، آقا محمد رحیم، قد ُسئل من قبل قنصل روسي 
في إستراباد بشأن الفقرة أعاله. فیما یلي روایته كما جاءت في مذكرات األستاذ 

علي أكبر البّناء(١) من یزد:

اعتنق آقا محمد رحیم أمر اهللا في أیام شهدت اضطهادات ومحنًا. لكنه لم یدع 
اإلعراض یصّده، بل راح یبّلغ أمر اهللا علنًا مما أدى إلى إیمان بعض النفوس 
إیذائه، ومن بینهم خصوصًا  بنّیة  في حین قام آخرون على اإلعراض والعداء 

كان األستاذ علي أكبر من أتباع حضرة بهاءاهللا البارزین واستشهد في یزد في عام ١٩٠٣م. عاش   (١)
تاریخ  غالبا  المبارك. وتقص مذكراته  لألمر  آباد وقدم خدمات جّلى  بضع سنوات في عشق 
األمر واألحباء في عشق آباد. وقد نزل "لوح التجلیات" في حقه. سنتطرق إلیه بتفصیل أوفى في 

المجلد القادم.
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والده الذي ناصبه عداًء شدیدًا. أخیرًا اضطر لترك ثروة أسرته ورفاهها، وهاجر 
منقطعًا عن كل أمور الدنیا، إلى سبزوار (مقاطعة خراسان) حیث اشتغل لفترة 
قرر  سبزوار  في  المؤمنین  اضطهاد  ونتیجة  بعد،  فیما  النحاس.  مناجم  في 

مغادرتها إلى عشق آباد حیث أقام فیها حتى نهایة حیاته.
إضافة لكونه مبّلغًا قدیرًا ألمر اهللا، كان آقا محمد رحیم كاتبًا أیضًا. زار 
عكاء مرتین خالل حیاته وفاز بلقاء حضرة بهاءاهللا. وقد أخبرنا هذه القصة:

القنصل  كان  مرة،  ألول  بهاءاهللا  حضرة  بزیارة  للتشرف  ذهابي  ’قبل 
الروسي في إستراباد قد أسّر لتاجر أرمیني رغبته في مالقاة أحد البهائیین من 
سبزوار یأتیه ببعض الكتب البهائیة. وقد تبّرع بدفع ما یترتب على ذلك من 
كاظم،  محمد  الحاج  إلى  الرسالة  األرمیني  التاجر  أبلغ  وفعًال،  مصاریف. 
وهو تاجر (بهائي) من إصفهان. بعد تشاور األخیر مع مؤمنین آخرین تقرر 

أن أقوم أنا بالمهمة.
كتب التاجر األرمیني رسالة تعریف إلى القنصل وأخذتها معي كما أخذت 
بعض الكتب البهائیة. سافرت إلى إستراباد حیث قصدت القنصل بعد یومین 
من وصولي وسلمته الرسالة. دعاني ألقیم معه في منزله، ففعلت. كنا نتحدث 
سویة في األمسیات، حیث تكلم عن بعض جوانب تاریخ أمر اهللا التي یعرفها، 
بینما زّودته من جانبي بمواضیع لم یكن مّطلعًا علیها بعد. قال لي ذات لیلة: 
التالیة  العبارة  الرئیس من دعوتك هنا هو أن أسألك عن معنى  ’كان الهدف 
التي وردت في لوح بهاءاهللا للقیصر وهي: (إنا سمعنا ما نادیت به موالك في 
بالحّق إن ربك  نجواك لذا هاج عرف عنایتي وماج بحر رحمتي وأجبناك 

لهو العلیم الحكیم).
فماذا سأل القیصر في دعائه واستجیب له؟ لم أكن أعلم بماذا أجیب، لذا 
قلت: ’اهللا أعلم بذلك‘. فقال: ’هذا واضح، لكن كیف تفسر هذه العبارة؟‘ 
فتأملت قلیًال بالموضوع ووصلت إلى استنتاج مفاده أن الملوك عادة ال یطلبون 
من اهللا سوى االنتصار في فتوحاتهم وهزیمة أعدائهم... ولعل القیصر كان یرید 
مع  حربه  في  النصر  اهللا  سأل  قد  القرم،  في حرب  روسیا  هزیمة  یعكس  أن 
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أفكر  ما كنت  للقنصل كل  فنقلت  مدنهم.  احتالل  من  ولیتمكن  العثمانیین 
به بهذا الخصوص واقترحت علیه بأن یكتب رسالة للقیصر ُیعلمه بأن دعائه 

سوف یستجاب وما علیه إّال أن ینفذ خططه ونوایاه.
بعد بضعة أیام دفع لي مصاریف عودتي لموطني. لكنني في سري كنت 
أخشى أن یكون تفسیري للوح غیر صحیح، فانتابني القلق حول هذا الموضوع. 
ظّل قلبي یتأرجح بین الخوف والرجاء حتى سفري إلى عكاء حیث نزلت في 
آقا جان (كاتب وحي  لم یمر وقت طویل قبل مجيء میرزا  للمسافرین.  نزل 
حضرة بهاءاهللا) لزیارتي. من جملة ما سألني: ’ما هي األمور التي قلتها للقنصل 
الروسي؟‘ وقد زادني ذلك خشیة وقلقًا وبقیت صامتًا. بعد ساعة تقریبًا جاء 
لزیارتي الغصن األكبر (میرزا محمد علي، ابن حضرة بهاءاهللا الذي أصبح فیما 

بعد الناقض األكبر لعهد حضرته). سألني أیضًا السؤال نفسه مما زاد في قلقي.
في الصباح التالي حضر الغصن األعظم (حضرة عبدالبهاء). حینذاك شعرت 
به.  صّرحت  فیما  بخطأي  واعترفت  بالدقة  حدث  ما  بكل  إخباره  بضرورة 
فتفضل حضرة عبدالبهاء قائًال: ’افرح واطمئن إذ ما صّرحت به كان صحیحًا، 
بالذات هناك  اللحظة  تلك  بأن في  المبارك  الجمال  األیام ذكر  أحد  ألن في 
شخص یقرأ لوح القیصر. ثم ذكر حضرة بهاءاهللا اسمك بعد ذلك قائًال: "لقد 
الملك؟‘‘ والجواب  الروسي أحد عبادنا: ’’ماذا كانت مناجاة  القنصل  سأل 
قائًال: "كان ذلك  اسمك  بعد ذلك كشف عن  تلقاه كان صحیحًا."  الذي 
سرور  أّیما  وسررت  لذلك  اهللا  فشكرت  اإلصفهاني."(١)  رحیم  محمد  آقا 

لسماعه.(١٢)

هذه األفكار التي خطرت ببال آقا محمد رحیم ونقلها للقنصل الروسي، تشیر 
لحرب سنة ١٨٧٧ – ١٨٧٨م بین روسیا وتركیا. ویبدو أن القیصر شن تلك الحرب 
ملموسًا  تقدمًا  أحرزت جیوشه  البدایة  في  القرم.  في حرب  والده  لیثأر الندحار 

آقا محمد  بل هي ذكریات  بالنص.  عبدالبهاء  أو حضرة  بهاءاهللا  لیست هذه كلمات حضرة   (١)
رحیم.
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وكانت تتحرك نحو اآلستانة. لكن بعد ذلك أوقف زحفهم من قبل األتراك وفي 
المعارك التي تلت هلك العدید من الجنود الروس. في تلك اآلونة تراءى للقیصر 
ذلك  في  القیصر  بأن  رحیم  محمد  آقا  استنتج  هذا  وعلى  أخرى،  هزیمة  شبح 
الوقت توجه هللا في دعائه سائًال عونه. في لوحه للقیصر یصرح حضرة بهاءاهللا بأن 

تضرعات القیصر وصالته قد استجیبت.

تجدر المالحظة هنا بأن حضرة بهاءاهللا كان قد تنبأ في "سورة الرئیس" التي 
أنزلها قبل بضع سنین في طریقه إلى عكاء، بما سیحل بحكومة تركیا وشعبها من 
نكبات عقابًا من اهللا لما اقترفوه من مظالم نحوه وأتباعه. وأكد ذلك فیما بعد في 

"الكتاب األقدس" حیث استنكر مجددًا الحكم الظالم في تركیا وتنبأ بسقوطه.(١)

حرب  تلته  ثم  العقاب،  بدایة  ١٨٧٦م  سنة  العزیز  عبد  السلطان  اغتیال  كان 
اإلمبراطوریة  تفكك  معها عملیة  للروس وبدأت  نصرًا  التي جلبت  ٧٧ – ١٨٧٨م 
العثمانیة. فقد احتل الروس أدرنة وتحرر ما ال یقل عن أحد عشر ملیون شخص 

من وحشیة ذلك النظام المستبد.

"لوح الملكة ڤكتوریا"
خاطب حضرة بهاءاهللا الملكة ڤكتوریا بلوح أنزله باللغة العربیة مفعمًا بالنصائح 

والتوجیهات. یعلن فیه مجيء الرب بمجده العظیم ویدعوها لإلقبال إلى أمره:

"یا أیتها الملكة في اللوندرة أن استمعي نداء ربك مالك البریة من السدرة 
اإللهیة إنه ال إله إّال أنا العزیز الحكیم، ضعي ما على األرض ثم زیني رأس 
الُملك بإكلیل ذكر ربك الجلیل إنه قد أتى في العالم بمجده األعظم وكمل 
إنا  القدیم،  إلى موالك  بقلبك  أقبلي  ثم  اإلنجیل... دعي هواك  ُذكر في  ما 
نذكرك لوجه اهللا ونحب أن یعلو اسمك بذكر ربك خالق األرض السماء إنه 

على ما أقول شهید."(١٣)

انظر الصفحات ١٥٦ –١٥٩.  (١)



133

أقوى حّكام األرض

الغلمان  بیع  "منعِت  ألنها  اللوح  هذا  في  الملكة  على  بهاءاهللا  حضرة  یثني 
هذا  الجمهور".  بأیادي  المشاورة  زمام  "أودعِت  ألنها  وكذلك  واإلماء"، 
وتجدر المالحظة هنا بأن حضرة بهاءاهللا في "الكتاب األقدس" قد حرم تجارة 
في  الناس.  عن  ممثلون  السلطة  فیه  یتولى  الذي  الحكم  نظم  یؤید  وهو  العبید. 
بهذه  البریطاني  البرلمان  مجلس  أعضاء  حضرته  ینصح  ڤكتوریا  للملكة  لوحه 

الكلمات:

على  لمن  وكالء  أنفسهم  ویرون  العباد  بین  أمناء  یكونوا  بأن  لهم  "ینبغي 
طوبى  حكیم...  مدّبر  لدن  من  اللوح  في  به  ُوعظوا  ما  هذا  كلها،  األرض 
لمن یدخل المجمع لوجه اهللا ویحكم بین الناس بالعدل الخالص أال إنه من 

الفائزین..."(١٤)
الممیزة  السمات  تشكل  التي  السامیة،  التعالیم  هذه  بین  التباین  أشد  ما 
والمؤسسات  المستقبل،  في  البهائي(١)  العالم  اتحاد  یضمها  التي  للمؤسسات 
عن  وبمعزل  ووطنه  ذاته  أجل  من  واحد  كل  فیها  یكافح  التي  الراهنة  السیاسیة 

غیره!

إن المبدأ األساسي لوحدة العالم اإلنساني، وهو في صلب تعالیم دین حضرة 
بهاءاهللا الذي وعد هو بتحقیقه على الصعید الروحاني عند تمام الوقت في عصر 
دینه الذهبي، یلعب دورًا هامًا في مواقف وسلوك أتباعه في حیاتهم الیومیة. ذلك 
أحب  واحد  إله  خلق  من  واحد  البشریة جنس  أن  أي  كهذه،  عالمیة  نظرة  ألن 

خلقهم، بالنسبة للبهائي تسمو على كل المفاهیم والمعاییر بهذا الشأن.

في هذا اللوح للملكة ثّبت حضرة بهاءاهللا هذا المبدأ األساسي لیعمل به أعضاء 
البرلمان. أما بخصوص نصحه: "ویرون أنفسهم وكالء لمن على األرض كلها" 
فقد یكون مقبوًال لبعض الناس على أساس أخالقي، لكنهم یعتبرون أنه ال یمكن 

لدراسة "الكومونولث البهائي العالمي" انظر كتاب "النظام العالمي لحضرة بهاءاهللا"، الصفحات   (١)
١٦١-٢٠٦ (من األصل اإلنجلیزي)، وكتابات أخرى لحضرة شوقي أفندي.
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تنفیذه عملیًا في عالم منقسم على نفسه بهذا الشكل، وقد یرى البعض اآلخر، 
ممن لم یقّروا بعد بالمصدر اإللهي لرسالة حضرة بهاءاهللا، استحالة تطبیقه. أّما في 
نظر الذین اعتنقوا دینه ویشهدون حالیًا ممارسة هذه الروح من المحبة العالمیة في 
نطاق مجالسهم المحلیة والقطریة والعالمیة، فال یراودهم شك في أن أعضاء هذه 
المجالس، وهي تتطور من مرحلتها الجنینیة الراهنة لحین وصولها إلى نقطة في 
أولئك األعضاء، عبر  المجتمعات اإلنسانیة نظامًا للحكم، إن  تتبناها  المستقبل 
هذا التطور، سیكونون قد اكتسبوا في كل بقاع األرض من هذه النظرة العالمیة 
الشاملة ما تتحقق معه بصورة تامة نصیحة حضرة بهاءاهللا آنفة الذكر في هذا اللوح. 

حینذاك یتحقق أیضًا "الصلح األكبر" الذي أشار إلیه حضرته.

عن وحدة العالم
بالعمل على  األرض  ینصح حكام  بهاءاهللا  أن حضرة  نجد  للملكة  لوحه  في 

تأسیس السالم والصلح في العالم. ثم یعقب ذلك بهذا التصریح الهام:

"لّما نبذتم الصلح األكبر عن ورائكم تمّسكوا بهذا الصلح األصغر لعّل به 
تصلح أموركم والذین في ظّلكم..."(١٥)

إن أي مراقب منصف یرغب بدراسة كتابات حضرة بهاءاهللا سوف یستنتج أن 
كل مبدأ أو نصح مما أتى به قبل أزید من قرن، قد أصبح جزءًا من روح العصر، 
وال سیما تلك المبادئ التي تمس الحیاة االجتماعیة لإلنسان على هذا الكوكب. 
مدفوعون  التعالیم، وهم  غافلون عن مصدر هذه  الناس  بینما  یجري  ذلك  كل 

بصورة متزایدة بقوى خارجة عن سیطرتهم تأییدًا وتنفیذًا لها.

أشكال  من  هو شكل  الذي  األصغر،  الصلح  تأسیس  هو  التعالیم  هذه  أحد 
عالمیة.  حروب  نشوب  لمنع  العالم  أمم  بین  شروطه  وتوضع  السیاسي.  السالم 
ویعتقد البهائیون بأنه لّما كان ذلك مما دعا حضرة بهاءاهللا إلیه فإن الصلح األصغر 
ال محالة سیتحقق مثله كمثل تعالیمه األخرى. إن الكلمات اإللهیة الخالقة التي 
نطق بها حضرة بهاءاهللا سوف تبسط نفوذها بحیث ال یسع اإلنسان إّال االنصیاع 
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وتأسیس الصلح األصغر. فقد صنع اإلنسان حتى اآلن وخزن من أسلحة الدمار ما 
یكفي للقضاء على النوع اإلنساني برمته. من المحتمل أن الصلح األصغر سیكون 

الحل األخیر وخطوة ال مناص منها إنقاذًا للبشریة من هالك تام.

ومع أن الصلح األصغر، وهو نظام سیاسي، أدنى بكثیر من الصلح األكبر وبعید 
كل البعد عن الِنعم والفضائل الذاتیة لألخیر، إّال أنه عالمة هامة على الدرب المؤدي 
إلى المصیر المجید لإلنسانیة الذي تنبأ حضرة بهاءاهللا به. وبخصوص الصلح األكبر، 
الذي یمكن اعتباره مرادفًا بمعناه لكل من تأسیس ملكوت اهللا على األرض الذي تنبأ 

عنه حضرة المسیح، ورابطة االتحاد العالمي البهائي، یكتب حضرة شوقي أفندي:

أّما السالم األعظم بحسب الوضع الذي حدده بهاءاهللا فهو سالم یتحقق بنفحة 
رحمانیة روحانیة في هیكل العالم وبه تندمج كافة الشعوب والملل واألجناس، 
وال سبیل إلى استقرار مثل هذا السالم وصیانته إّال بأن یقوم على أساس وقوة 

األوامر اإللهیة المنصوصة في صلب النظام العالمي قرین اسمه المقدس.(١٦)

مع تأسیس الصلح األكبر وتفعیل روحانیة شعوب العالم، فإن اإلنسان سیصبح 
مخلوقًا نبیًال متحلیًا بفضائل وكماالت إلهیة. هذه إحدى ثمرات ظهور حضرة 
بهاءاهللا التي وعد بها. سیبلغ اإلنسان درجة من النبل ویتطور روحیًا في المستقبل 
بحیث لن یحلو له أكل طعام وال یستریح في بیت وهو یعلم بوجود أحد في مكان 
العالم محروم من طعام أو مأوى. إن مهمة حضرة بهاءاهللا خلق مثل هذا  ما من 

النوع اإلنساني الجدید.(١)

أهل  إلى  أیضًا  نصحه  بهاءاهللا  حضرة  یوجه  ڤكتوریا،  الملكة  إلى  لوحه  في 
المجالس المنتخبین في أرجاء العالم بهذه الكلمات:

"یا أصحاب المجلس في هناك ودیار أخرى تدّبروا وتكّلموا فیما یصلح به 
العالم وحاله لو أنتم من المتوسمین. فانظروا العالم كهیكل إنساٍن إنه ُخلق 
طابت  وما  المتغایرة  المختلفة  باألسباب  األمراض  فاعترته  كامًال  صحیحًا 

انظر المجلد الثاني، الصفحتین ١٣٤ – ١٣٥.  (١)
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نفسه في یوٍم بل اشتّد مرضه بما وقع تحت تصّرف أطباء غیر حاذقة الذین 
في  أعضائه  من  وإن طاب عضو  الهائمین.  من  وكانوا  الهوى  مطّیة  ركبوا 
كذلك  كان،  فیما  أخرى  أعضاء  بقیت  حاذق  بطبیب  األعصار  من  عصر 
خمر  سكر  أخذهم  الذین  أیدي  تحت  نراه  والیوم  الخبیر.  العلیم  ینّبئكم 
الغرور على شأن ال یعرفون خیر أنفسهم فكیف هذا األمر األوعر الخطیر. 
إن سعى أحد من هؤالء في صّحته لم یكن مقصوده إّال بأن ینتفع به اسمًا 

كان أو رسمًا لذا ال یقدر على برئه إّال على قدر مقدور."(١٧)
لقد مضت مائة سنة اآلن منذ أن نطق المظهر الكلي اإللهي بهذه الكلمات، 
الذي  الحین  ذلك  ومنذ  البشر.  علل  لبرء  أتى  الذي  الحق  اإللهي  الطبیب  وهو 
بنحو  العالم  أوضاع  تدهورت  بالتنبوءات،  الزاخرة  الكلمات  تلك  عنه  صدرت 
خطیر. فقط عندما تعترف البشریة ككل بحضرة بهاءاهللا على أنه الطبیب اإللهي 

وتعتنق دینه، ستتحقق كلماته هذه التي خاطب بها الملكة ڤكتوریا:

"والذي جعله اهللا الّدریاق األعظم والسبب األتّم لصّحته هو اتحاد من على 
األرض على أمٍر واحٍد وشریعٍة واحدٍة هذا ال یمكن أبدًا إّال بطبیب حاذق 

كامل مؤید لعمري هذا لهو الحق وما بعده إّال الضالل المبین."(١٨)
الذین  الناس  السائد، وما أكثر  الرأي  أتباع حضرة بهاءاهللا ال یؤیدون  لذا فإن 
الخطیرة  المشاكل  باإلمكان حل  أنه  من  العالم،  في  مكان  في كل  به  یعتقدون 
التي تواجه اإلنسانیة باستعمال وسائل العالج المألوفة التي یبتدعها عقل اإلنسان. 
بل یؤمن البهائیون إیمانًا صادقًا بأن أحوال العالم المزریة لن تتحسن كلیة بوسائل 
وإجراءات علمیة، اقتصادیة أو سیاسیة، وبأن ما من واحدة من الطرق السهلة التي 
بإمكانها  الراهن،  الوقت  في  منها  یتبع  ما  الماضي، وال  القرن  استخدمت طوال 
معالجة جسد البشریة المعلول عالجًا ناجعًا. یمكن ألي شخص متبصر محاید 
الوصول لالستنتاج نفسه. ذلك ألنه من الواضح جدًا بأن مأزق اإلنسانیة، رغم كل 
الجهود المبذولة من قبل البشر عمومًا، حكامًا وعقالء، لتحسین وضع العالم، 

ورغم كل معارفهم ومنجزاتهم، یستفحل یومًا بعد یوم.
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في سنة ١٩٣١م كتب حضرة شوقي أفندي بهذا الشأن:

إن البشریة، سواء من منظور سلوك الفرد أو العالقات الراهنة فیما بین الجماعات 
المنظمة واألمم، قد أمعنت، لألسف، في التیه والضالل وعانت من فداحة 
غیر  المستقلة  المجهودات  طریق  عن  معه خالصها  یرجى  ال  ما  االنحطاط 
نوایاهم –  خلصت  – مهما  بهم  المعترف  وساستها  حكامها  لخیرة  المؤیدة 
ومهما اتسقت جهودهم، وتفانوا في اندفاعهم وتكریسهم لهذا الهدف. فما 
من منهج قد تبتكره حسابات أرفع السیاسیین شأنًا، أو خطة یأمل تقدیمها 
أشهر أنصار ومفسري النظریة االقتصادیة، أو مبدأ قد یسعى أشد دعاة المثل 
األخالقیة حماسًا لغرسها في األذهان، ما من شيء من هذا كله بقادر على أن 
یكون، في المدى األخیر، أساسًا یمكن أن یستقر علیه مستقبل عالم مشتت 

االنتباه مذهول.
كان  مهما  الدنیا،  حكماء  یرفعه  قد  المتبادل  للتسامح  نداء  من  ولیس 
مؤثرًا ومستمرًا، یمكنه تهدئة أهوائه أو المساعدة على إعادة حیویته. كما لن 
یجدي نفعًا أي مخطط عام، في أي میدان من النشاط اإلنساني، مهما بلغ 
من اإلبداع والعبقریة في فكرته وتصوره، واتساع مداه، وال یمكنه النجاح 
في إزالة جذور الشر الذي قلب اتزان المجتمع المعاصر. وكذلك بوسعي أن 
أقرر، أن حتى نفس القیام بابتكار الجهاز المطلوب لتوحید العالم السیاسي 
لن یستطیع بحد  اآلونة األخیرة –  بكثرة في  مبدأ راج  واالقتصادي – وهو 
ذاته تزوید تریاق ضد السم الماضي في تقویض حیویة المجتمعات البشریة 

المنظمة واألمم باّطراد.
أي شيء، أال یحق لنا التأكید واثقین، سوى قبول دون تحّفظ للبرنامج اإللهي 
الذي نادى به حضرة بهاءاهللا، منذ ستین عامًا وبهذه البساطة والقوة، والمتضمن 
في أساسیاته مخططًا إلهیًا لتوحید الجنس البشري في هذا العصر، مقرونًا بإیمان 
ال یتزعزع بفاعلیة مضمونه لكل وكافة خصومه، أي شيء سوى هذا سیكون في 
النهایة قادرًا على مجابهة قوى التحلل الداخلي التي، ما لم ُتكبت، سوف تستمر 
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بالضرورة في عملیة نحر حیویة مجتمع یائس. وإلى صوب هذا الهدف -هدف 
نظم عالمي، سماوي في أصله، یحتضن الجمیع في مداه، عادل في مبادئه، 

ومتحدیًا في مالمحه- یجب على بشریة منهكة أن تسعى.
لحضرة  الهائل  المخطط  علیه  ینطوي  ما  بكل  اإللمام  أحد  یّدعي  أن  أّما 
بهاءاهللا من أجل تضامن إنساني عالمي، أو أنه قد فهم أعماق مضمونها، فإنه 
تجرؤ وافتراض حتى بالنسبة للمسجلین من مؤیدي دینه. ومحاولة تخیله في 
كافة إمكاناته أو تقییم فوائده المستقبلیة، أو تصور مجده، فإنه أمر سابق ألوانه 

حتى في هذه المرحلة المتقدمة من تطور البشریة.(١٩)

البشریة  تتمتع  نظام  لیس مجرد  بهاءاهللا  تصوره حضرة  العالم كما  اتحاد  إن 
بین  فیما  بالعدل  العالم  وثروات  بخیرات  والمشاركة  سیاسي  باتحاد  بواسطته 
الشعوب والدول. بل إنه ینطوي على أكثر من ذلك بكثیر. فاالتحاد الذي یدعو له 
حضرة بهاءاهللا في ألواحه وكتبه هو قبل كل شيء اتحاد القلوب، وهذا یمكن أن 
یتحقق فقط حینما یعترف البشر بالمظهر اإللهي لهذا العصر ویقبلون إلیه ویصبح 
محط اهتمامهم وتوجههم، مؤمنین بكلماته على أن الكل قد ُخلقوا من قبل إله 

واحد ینبغي إطاعة ما أوصى به من محبة لكل إنسان. 

إن البیان التالي لحضرة بهاءاهللا هو مفتاح اتحاد العالم:

"األمل أن یّتجه أهل البهاء إلى الكلمة المباركة (قل كّل من عند اهللا). وهذه 
الكلمة العلیا بمثابة الماء إلطفاء نار الضغینة والبغضاء المكنونة المخزونة في 
من  الحقیقي  االتحاد  بنور  لتفوز  المختلفة  األحزاب  وإن  والصدور  القلوب 
العزیز  المقتدر  وهو  السبیل  ویهدي  الحّق  یقول  إنه  الواحدة.  الكلمة  هذه 

الجمیل."(٢٠)
لقد بّین التاریخ بأن كلمات المظاهر اإللهیة وتعالیمهم خالقة. فهي موهوبة 
بقدرة تمكنها من النفوذ في األفئدة وتحّرك الناس إلطاعتها والعمل بها. في الواقع 
القوى  بّث  إلهي خالل دورة رسالته هو  بها كل مظهر  مهمة یضطلع  أعظم  إن 
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الروحیة في العالم بحیث تجعل المقبلین إلیه ذواتًا مبتعثة بروح وحیویة متجددة. 
لكن كلمات اإلنسان، مهما سمت في نوعها ومستواها، قاصرة عن التأثیر في 

قلوب البشر وتوحیدهم.

إن مجيء مظهر إلهي للعالم مماثل جدًا لحلول الربیع في الطبیعة. فأشعة الشمس 
وزخات الربیع تجدد الحیاة في عالم المادة. وتظهر األثمار في الصیف نتیجة ما 
أمده الربیع من قوى حیویة. ثم یأتي الشتاء وتدخل الطبیعة في سبات وبرودة. وعند 

حلول الربیع التالي تعید العملیة نفسها ثانیة.

على غرار ذلك یكون مجيء المظاهر اإللهیة. فعند كل ظهور یهبون جسد 
تنتعش  الزمان  من  فترة محددة  دورة،  منهم  لكل  لكن  روحیة.  حیاة  اإلنسانیة 
خاللها اإلنسانیة من تعالیمه وتنبعث فیها نبضات من أثر إشراقه على آفاق القلوب 
تكون سببًا في تقدمها. یلي ذلك انحدار وسقوط نحو النهایة، وذلك عندما تفقد 
تعالیم ذلك الدین فاعلیتها تمامًا. وبعد الوصول إلى هذه المرحلة یبعث اهللا رسوًال 
جدیدًا للبشر إلطالق قوى روحیة جدیدة لیبعثوا مجددًا. وتأتي تعالیمه وفق أحوال 

ومتطلبات العصر الجدید.

إن تعالیم اهللا لهذا العصر، والتي أنزلها حضرة بهاءاهللا، تتمحور حول الوحدة 
مع  اإلنسان،  لكن  مغمومة.  إنسانیة  نحوها  تسعى  التي  الغایة  وهي  واالتحاد، 
كل موارده وقدراته، أعجز من أن یكون قادرًا على تأسیس سالم دائم بین أمم 
وشعوب العالم المتحاربة. هذا رغمًا عن حقیقة أن البشریة قد تقدمت تقدمًا هائًال 
في شتى میادین المعرفة ویوجد في صفوفها نفوس، رجال ونساء، ظهرت منهم 
منجزات عظیمة في كل مناحي الحیاة تقریبًا على هذا الكوكب. لكن شیئًا واحدًا 
أعداء لبعض، وجعلهم یحب  أثبتوا عجزهم فیه -أال وهو توحید قلوب من هم 

بعضهم اآلخر.

المتناحرة،  العربیة  القبائل  بین  توطدا  اللذین  القلوب  وتآلف  لالتحاد  إشارة 
یصّرح القرآن الكریم:
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أنفقت  لو  قلوبهم  بین  وأّلف  وبالمؤمنین.  بنصره  أّیدك  الذي  هو  اهللا   ..."
عزیز  إنه  بینهم  أّلف  اهللا  ولكن  قلوبهم  بین  أّلفت  ما  جمیعًا  األرض  في  ما 

حكیم."(٢١)
على  برهانًا  لتكفي  العالمیة  البهائیة  الجامعة  وتكوین  لطبیعة  عابرة  دراسة  إن 
التأثیر الخارق لكلمات حضرة بهاءاهللا في إحداث وحدة فیما بین قلوب مالیین 
ینتمون ألي منبت یمكن تصوره في سائر  أناس  الناس من شتى األصول،  من 
الجنسیات  متعددة  الجامعة  هذه  أفراد  بین  تجمع  التي  الوحدة  إن  العالم.  أنحاء 
والمتواجدة في كل بقاع األرض، غیر مستوحاة برغبة من أجل الصداقة أو أسباب 
نفعیة أخرى. بل إنها ولیدة وعي بمجيء مظهر إلهي(١) في هذا العصر، والخضوع 
الناطق بلسان وحي اهللا لهذا  المرء بأن حضرة بهاءاهللا هو  ألوامره. فعندما یؤمن 
التعصبات  مختلف  وترك  بموجبها،  والعمل  تعالیمه  قبول  علیه  یسهل  العصر، 
القدیمة التي أحدثت االنقسام بین البشر، واستبدالها بمحبة شاملة تضم كل إنسان. 
وهذا شبیه بأثر كلمات حضرة المسیح التي بدلت أتباعه في أوائل أیام المسیحیة 
بحیث ألهمتهم العمل بما أمر به بإدارة الخد اآلخر (إذا ُلطم المؤمن على وجهه).

انظر المجلد األول، الصفحة ٣٢٥.  (١)
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"سورة الهیكل"

  إحدى أهم وأخطر كتابات حضرة بهاءاهللا هي "سورة الهیكل". وكان
الملوك على  إلى  ألواحه  السورة مع  تلك  أن تستنسخ  أمر  قد  حضرته 
هیئة نجمة خماسیة ترمز لهیكل اإلنسان. فنسخت األلواح بالترتیب التالي: "سورة 
"لوح  الثالث"،  ناپلیون  "لوح  التاسع"،  پیوس  البابا  "لوح  ثم  نفسها،  الهیكل" 
القیصر ألكساندر الثاني"، "لوح الملكة ڤكتوریا" و"لوح السلطان" (ناصر الدین 
شاه). وفي ختام "سورة الهیكل" یربط حضرة بهاءاهللا بین هذا ونبوءة زكریا في 

العهد القدیم بهذه الكلمات:

"كذلك عّمرنا الهیكل بأیادي القدرة واالقتدار إن أنتم تعلمون. هذا لهیكل 
الذي وعدتم به في الكتاب تقربوا إلیه هذا خیر لكم إن أنتم تفقهون. أن أنصفوا 
یا مأل األرض هذا خیر أم الهیكل الذي بني من الطین. توجهوا إلیه كذلك 
أمرتم من لدى اهللا المهیمن القیوم. أن اتبعوا األمر ثم احمدوا اهللا ربكم فیما 

أنعم علیكم إنه لهو الحق ال إله إّال هو یظهر ما یشاء بقوله كن فیكون."(١)
یخاطب القلم األعلى في مختلف فقرات هذه السورة هیكل المظهر اإللهي 
كاشفًا ما وهبه اهللا من آیات عظمته وبهائه. في جوابه عن سؤال بهذا الشأن(٢)، 
بّین حضرة بهاءاهللا أن المقصود من الهیكل المخاطب في هذه السورة هو شخص 
ومن  نفسه.  هو صوته  الهیكل  یخاطب  الذي  الصوت  بهاءاهللا، وكذلك  حضرة 

المثیر أن نعلم بأن المتكلم بصوت اهللا في هذه السورة هو المخاَطب نفسه.

في هذه السورة یبین حضرته بأن الهیكل قد ُجعل مرآة تنطبع فیها وتنعكس 
علیها سلطنة اهللا ویظهر منها جماله وعظمته للبشریة جمعاء. بل قد ُوهب الهیكل 
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العلم والبیان، كما ُجعل مظهرًا  القدرة لیفعل ما یشاء. في فؤاده أودعت بحور 
لنفس اهللا لمن في السموات واألرض.

في إشارة لسمو العظمة والمجد اللذین اختص بهما الهیكل، یصّرح حضرة 
بهاءاهللا في هذه السورة:

في  إّال جماله وال  في جمالي  اهللا وال  إّال هیكل  في هیكلي  یرى  لن  "قل 
كینونتي إّال كینونته وال في ذاتي إّال ذاته وال في حركتي إّال حركته وال في 
سكوني إّال سكونه وال في قلمي إّال قلمه العزیز المحمود. قل لم یكن في 

نفسي إّال الحّق ولن ُیرى في ذاتي إّال اهللا."(٣)
من المستحیل على المرء أن یقّدر حق التقدیر عظمة وقوة هذا األثر البارز من 
قلم حضرة بهاءاهللا إّال في لغته األصلیة. یكفي لذلك القول بأنه في كل خطاب 
للهیكل فإنه یكشف عن وجه جدید للوحي اإللهي، وكأنما یفتح بذلك بابًا یؤدي 
لسر مكنون في كتاباته، سر كان مخفیًا عن أنظار العباد. وإذا ما قّدر لقلب طاهر 
أن ینال لمحة فقط من هذا الملكوت الالمحدود للوحي اإللهي والذي هو أبعد 
وأعمق من أن یدركه بعقله، فإن بوسع هذه اللمحة أن تغني بصیرته الروحانیة بما 

ال یمكن ألي مصدر بشري أن یأمل بإعطائه.

ویصرح حضرة بهاءاهللا في أحد ألواحه إشارة لسعة سماء وحیه وغناها بالتالي:

"...تغّمسوا في هذا البحر الذي فیه ُستر لئالئ الحكمة والتبیان..."(٤)
إن كلمات حضرة بهاءاهللا هذه تصبح حقیقة عندما یتأمل المؤمن، وهو منقطع 
عن هذا العالم، بآیات "سورة الهیكل". ذلك ألنه سیجد في بواطن آیاتها كثیرًا من 
مثل هذه اللئالئ المستورة. ففكرة الهیكل، على هیئة شكل إنسان یرمز لشخص 
حضرة بهاءاهللا، هي بحد ذاتها حافز ألفكار عدیدة وتفتح بدورها عدة أبواب لتفهم 
أعمق لوحي ظهوره. فبینما هیكل اإلنسان مكّون من لحم وعظم، إّال أن الهیكل 
هنا مكّون من الكلمة اإللهیة. ویصور حضرة بهاءاهللا ذلك بجالء تام في هذه السورة 
أعضاء  بعض  یخاطب  عندما  والحقیقة  الرمزیة  من  مزیدًا  علیها  مضیفًا  الشهیرة، 

وأطراف ذلك الهیكل، وكذلك الحروف (ه  – ي – ك – ل) المكّونة للكلمة.
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المعنى والداللة ما  كل كلمة وحرف ینطق بهما المظهر اإللهي یحمل من 
وحضرة  الباب  قلم حضرة  من  مطولة  ألواح  هناك  فمثًال  اإلنسان.  فهم  یتعدى 
السابقة.  لألدیان  المقدسة  الكتب  في  ذكر  مما  واحد  تفسیر حرف  في  بهاءاهللا 
في  بهاءاهللا  حضرة  یكشف  سابق.(١)  مجلد  في  أمثاًال  لذلك  ضربنا  أن  وسبق 
"سورة الهیكل" عن معاني الحروف المكّونة لكلمة "هیكل"، وما أودع اهللا في 
كل منها من قدرات. فیصّرح أن الهیكل هو مبدأ وجود خلق جدید، وبأن اهللا 
سوف یبعث من كل حرف من هذه الحروف "خلقًا ال یعلم عّدتهم إّال اهللا" 
و"ُیشهد من وجوههم نضرة الرحمن" "ویتحركون حول أمر اهللا كما یتحرك 
الظل حول الشمس" "ویحفظون جمال األمر من عجاج كل مشرك مبغوض" 
في  المحبوب".  للقاء  رجاء  وینفقونها  اهللا  في سبیل  أنفسهم  من  یخافّن  "وال 
هذا اللوح بشارات عدیدة بخصوص ظهور نخبة من المؤمنین المخلصین الذین 
في "سورة  نزلت  التي  الكلمات  البدیع. وهذه  بالخلق  بهاءاهللا  یدعوهم حضرة 

الهیكل" بهذا الشأن:

"ویبعث بإرادته خلقًا ما اّطلع بهم أحد إّال نفسه المهیمن القیوم".(٥)
ینصح حضرة بهاءاهللا عین الهیكل بأن "ال تلتفت إلى السموات وما فیها وال 
إلى األرض وما علیها ألّنا خلقناك لجمالي". ویعد بأن "نبعث بك أعینًا حدیدة 

وأبصرًا ناظرة كل یشهدن بارئهم".
ویشیر حضرة بهاءاهللا على سمع الهیكل بأن یطهر نفسه "عن نعیق كل ناعق 
مردود ثم استمع نغمات ربك..." ومرة أخرى ُینبئ بأن "نبعث بك آذانًا مطهرة 

إلصغاء كلمة اهللا" النازلة من قلمه في هذا الیوم.
ولسان الهیكل أیضًا مخاطب على هذا النحو – فإنه خلق لذكر اسم اهللا وثنائه. 
ویبشر بأن بخلق هذا اللسان "نبعث ألسنًا ناطقة كلها یحركن بالثناء في مأل البقاء 

وبین مأل اإلنشاء ببدایع الذكر هم یذكرون".

انظر المجلد األول، الصفحة ١٣٢.  (١)
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ثم یأمر حضرة بهاءاهللا الهیكل: "فابسط یدك على من في السموات واألرض 
ثم خذ زمام األمر في قبضة إرادتك". ویعد بأنه سوف "نبعث من یدك أیادي 
القوة والقدرة واالقتدار ونظهر بها قدرتي لمن في ملكوت األمر والخلق". وفي 

هذا المقام أنزل حضرته في هذه السورة ما یلي:

الغالم  القوة والغلبة وینصرّن  أیادي  القدرة  ُیخِرج اهللا من أكمام  "فسوف 
ویطهرن األرض عن دنس كل مشرك مردود ویقومّن على األمر ویفتحّن 

البالد باسمي المقتدر القیوم."(٦)
یصّرح حضرة بهاءاهللا بأن فؤاد الهیكل "مخزن علم ما كان وما یكون" وعن 

هذا العلم یتفضل حضرته قائًال:

اهللا  بظهور  لیوقنن كل  منه  الكائنات كلمة  نلقي على  لو  "ولنا علم أخرى 
وعلمه ویّطلعن بأسرار العلوم كلها ویبلغن إلى مقام الذي یشهدن أنفسهم 
غنیًا عن علم األولین واآلخرین ولنا علوم أخرى التي ال نقدر أن نذكر حرفًا 
منها وال الناس یستطیعن أن یسمعن ِذكرًا منها كذلك نبأناكم من علم اهللا 

العالم الخبیر."(٧)
"ذا  نفوسًا  سیبعث  الهیكل  فؤاد  علم  فیض  من  بأن  بهاءاهللا  حضرة  یؤكد 
علوم بدیعة وذا صنایع قویة ونظهر منهما ما ال خطر به قلب أحد من العباد". 
هذا وقد تحققت فعًال نبوءة حضرة بهاءاهللا هذه -وهي مجرد بدایة. فقد سبق 
العلوم  میادین  في  جدیدًا  عهدًا  افتتح  قد  الباب  حضرة  ظهور  بأن  القول(١)  لنا 
والتقنیة، والمواصالت بصفة خاصة، تمهیدًا لمجيء حضرة بهاءاهللا. وهذا أمر 
االفتراض  یجعل  مما  البشریة  لجمیع  ُبعثت  التي  العالمیة  رسالته  طبیعة  حّتمته 
منطقیًا بأن اهللا الذي أوحى إلیه بها هو نفسه الذي خلق الوسائل الالزمة لتسهیل 
إلى  نبأ مجيء حضرة بهاءاهللا  العالم، ألجل نقل  نشرها وشیوعها على مستوى 

كل أطراف األرض.

انظر المجلد األول، الصفحات ٢٣٠ – ٢٣٢.  (١)
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ظهور حضرة  منذ  االتصاالت  مجال  في  الذي حصل  التقني  التقدم  في  إن 
الباب لیشهد شهادة وافیة على هذا. وظلت وسائل االتصال تواكب دین حضرة 
بهاءاهللا في نموه وتقدمه باطراد. ففي أوائل أیام والیة حضرته كان أتباعه یسیرون 
على األقدام أو یركبون الدواب بصورة رئیسة في أسفارهم التبلیغیة، لكن لم یدم 
البخاریة واسطة للسفر. فحملوا  البعض منهم السفن  الحال طویًال قبل استخدام 

رسالته إلى الهند وبلدان أخرى بهذه الوسائط.

بعد صعود حضرة بهاءاهللا بفترة قصیرة، آن األوان لنشر أمر اهللا في العالم، ال سیما 
الغرب، لكن كانت خطواته ال تزال بطیئة. وعندما توّجه حضرة عبدالبهاء إلى الغرب 
سافر بواسطة السفن البخاریة والقطارات والسیارات. في ذلك الوقت بقیت الجامعات 
البهائیة في معظمها معزولة عن بعضها والحركة بطیئة. لكن الیوم نرى الجامعة البهائیة 
منهمكة في نشاط تبلیغي هائل یشمل العالم كله. فحیثما تتوفر الحریة الدینیة تجدهم 
یلفتون انتباه مواطنیهم لرسالة حضرة بهاءاهللا وبالتالي یعتنق أمر اهللا مزید من الناس. 
ففي قارات األرض الخمس هناك مئات من مشاریع التبلیغ المحلیة والعالمیة، إضافة 
أناسًا من كل األمم واألجناس، جاریة على قدم  التي تضم  الوظائف اإلداریة  إلى 
وساق. في كل هذه المشاریع یظهر واضحًا دور وسائل االتصاالت السریعة والعجیبة 
في تسهیل إنجازها، وهي جمیعًا ما ابتكر وصنع حدیثًا. ویعتقد البهائیون أن هذا لیس 
من قبیل الصدفة: فإن اهللا الذي دعا الناس إلى االتحاد بواسطة رسالة حضرة بهاءاهللا، 
قد جهز الوسائل واألسباب لتأسیس هذا االتحاد. في هذه األثناء تستمتع البشریة من 

كل ذلك دونما وعي باألسباب التي أتت بهذه المخترعات العجیبة.

وبال شك سینظر الذین یجهلون أمر اهللا أو من لم یعترف بمقام حضرة بهاءاهللا، 
بعین الشك إلى الرأي القائل بأن وسائل المواصالت الحدیثة إنما ظهرت بشكل 
رئیس نتیجة ظهور دین عالمي جدید. ألن ذلك یبدو من الغرابة بحیث یصعب 
قبوله. لكن عند استعراض تقدم دینهم، وجد أتباع حضرة بهاءاهللا أنه كلما احتاج 
نشر دینهم أو تأسیس نظمهم اإلداري(١) لوسائل مادیة، ظهرت األخیرة في الوقت 

انظر كتابات حضرة شوقي أفندي للمزید من اإللمام والتقییم للنظام اإلداري لحضرة بهاء اهللا.  (١)
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التي لعبت دورًا  المناسب وكأنما بمعجزة. هذا وإن بعض المخترعات الحدیثة 
حیویًا في تطور أمر اهللا كانت قد ظهرت في ذات الوقت الذي كان هناك حاجة 
معینة لها. لنأِت بمثال واحد من بین كثیر منها: لو ُجمع ما أنزله حضرة بهاءاهللا 
لقارب حجمها مائة مجلد. وال یقل ما ترك حضرة عبدالبهاء  ألواح وكتب  من 
من كتابات عن ذلك. وتتضمن آثار كل من حضرة بهاءاهللا وحضرة عبدالبهاء، 
بین موضوعات أخرى، تعالیم روحانیة واجتماعیة في طبیعتها، وأحكام ونصائح 
باهللا.  وعالقته  وجوده  وغایة  اإلنسان  تشمل  موضوعات  عدة  تخص  وتفاسیر 
فإلى  اهللا.  أمر  ولي  أفندي،  شوقي  لحضرة  وافرة  كتابات  هناك  لذلك  باإلضافة 
جانب مؤلفاته الشهیرة، حرر ما ال یقل من ستة وعشرین ألف رسالة، بلغ حجم 
تثمن  استوجب إصداره ككتاب. وتحتوي كتاباته على توجیهات ال  ما  بعضها 
بهاءاهللا.  لكلمات حضرة  الشرعي  المبّین  بصفته  البهائي  العالم  بها  زّود  قد  كان 
مواد  على  وتحتوي  في حجمها  هائلة  المقدسة  البهائیة  اآلثار  بأن  یتضح  وعلیه 

تتناول مصالح حیویة لعموم البشر.

فعندما تأسس بیت العدل األعظم، الهیئة اإلداریة العلیا لجامعة البهائیین في 
وهي  وضرورة  حیویة  الحاجات  أشد  إحدى  أمامه  كانت  ١٩٦٣م،  سنة  العالم، 
جمع وتمحیص كل آثار الشخصیات الرئیسة ألمر اهللا، وعمل فهرس شامل بكل 
ما فیها من موضوعات. كانت هذه ضرورة حیویة بالنسبة لهیئة أمر اهللا العلیا التي 
كان علیها الولوج في كل واحد من هذه الموضوعات المسجلة في هذه اآلثار، 
وذلك من أجل إرشاد الجامعة البهائیة على ضوء تعالیم حضرة بهاءاهللا وهدیها، 
نصًا صریحًا،  اآلثار  هذه  علیها  تنص  ال  أمور  في  للتشریع  لالستعداد  وكذلك 

وذلك عند مالءمة الوقت واقتضاء الحاجة لذلك.

لكن حین تشكیل بیت العدل األعظم كان من المحال حتى محاولة إعداد 
إعداد  على  تنطوي  التي  الجبارة،  المهمة  هذه  فمثل  الشامل.  الفهرس  هذا 
قائمة مفصلة بكل موضوع تتطرق إلیه هذه المجموعة الشاسعة من اآلثار، لم 
یكن ممكنا عملیًا أن تتم إذا أخذنا بعین االعتبار صغر حجم الجامعة البهائیة، 
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هذه  اختراع  تقریبًا  تزامن  لقد  آنذاك.  المتطورة  التقنیة  الوسائل  وجود  وعدم 
الوسائل الحدیثة، مثل أجهزة االستنساخ وآالت الطبع اإللكترونیة واستعمالها 
تلك  تمت  ما  وسرعان  بهاءاهللا.  حضرة  لدین  العلیا  الهیئة  مولد  مع  التجاري، 
قد  والذي  المناسب  الوقت  في  جاء  الذي  التطور  ذلك  ولوال  بعدئذ.  المهمة 
األعظم  العدل  لبیت  كان  كیف  المرء  یتصور  أن  یصعب  اآلن،  ضئیًال  یبدو 
الهیئة  على  بأن  علمًا  البهائي،  العالم  داخل  بكفاءة  المقدسة  وظائفه  ینجز  أن 
العلیا أن تراجع، قبل اتخاذ أي قرار هام، آثار كل من حضرة بهاءاهللا وحضرة 
العالقة  ذات  كلماتهم  االعتبار  بعین  آخذة  أفندي  شوقي  وحضرة  عبدالبهاء 

البحث. قید  بالموضوع 

وبینما یمضي المؤمنون قدمًا في نشر أمر حضرة بهاءاهللا وترسیخه، یهيء اهللا 
األسباب والوسائل لتقدمه وتثبیته في المدى األخیر كدین عالمي للبشریة جمعاء. 
تفكك  إن عملیة  بل  انتشاره.  تدعم  العالم  في  الهدم  البناء وقوى  قوى  فكل من 
لبسط  وتمهده  الطریق  تفسح  إیجابیة  هي خطوة  ذاتها  بحد  وطّیه  القدیم  النظم 

النظم الجدید.

خلقًا  فإن  بهاءاهللا،  حضرة  لظهور  الخّالقة  القوة  وبفضل  أخرى  ناحیة  من 
أمره. وبما  الوجود ویقومون على نصرة  إلى  زالوا یظهرون  ما  البشر  جدیدًا من 
روحیة  تأییدات  تجذب  والنفیس،  بالنفس  جّمة  تضحیات  من  هؤالء  یقدم 
تتضافر مع البركات المادیة النازلة من سماء العنایة اإللهیة لتؤدي إلى تقدم عجلة 

أمر اهللا إلى األمام.

یؤنب حضرة بهاءاهللا في "سورة الهیكل" أهل "البیان"(١) لعمیهم عن رؤیة أنوار 
ظهوره وذلك رغم أن حضرة الباب قد عكف على تربیتهم وإعدادهم لمجیئه. 

وفي هذه السورة ینسب نفسه بحضرة الباب عند مخاطبته البابیین:

أتباع حضرة الباب. إّال أن مصطلح "أهل البیان" هنا یشیر إلى أتباعه الذین لم یعتنقوا دین حضرة   (١)
بهاءاهللا.
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لقائي تاهللا الحق لن  "ولو كان نقطة األولى(١) على زعمكم غیري ویدرك 
العزیز  المهیمن  المقدس  بنفسه  واستأنست  بنفسي  ویستأنس  مني  یفارق 

القدیر."(٨)
یطنب حضرة بهاءاهللا في هذه السورة في ذكر ما عاناه من بالیا على ید الذین 
"بأّنا  أیضًا  ویذكر  أمره.  عن  وأعرضوا  أمانته  وخانوا  الباب،  نقضوا عهد حضرة 
اصطفینا من إخواننا (میرزا یحیى) أحدًا ثم رشحنا علیه من طمطام بحر العلم 
الكل  قام  الذي  مقام  إلى  وأرفعناه  اسم من األسماء  ألبسناه قمیص  ثم  رشحًا 
على ثناء نفسه وأحفظناه عن ضر كل ذي ضر".(٢) لكن مع ذلك لّما شاهد میرزا 
یحیى غلبة حامل الرسالة اإللهیة لهذا العصر، قام على معارضته وإنكاره، وقام 
متحدیًا عندما  یحیى  میرزا  أتباع  بهاءاهللا  أمره. ویحذر حضرة  قتله وجاحد  على 
یعلن:"أن یا مأل البیان أنتم إن لن تنصروه (أي حضرة بهاءاهللا) فسوف ینصره اهللا 
بإرادته  بأمره كن فیكون وُیبَعث  الغیب  بجنود السموات واألرضین ثم جنود 

خلق ما اّطلع أحد بهم إّال نفسه المهیمن القیوم".
یكشف حضرة بهاءاهللا في "سورة الهیكل" بأن اإلنسان أعجز من أن یدرك 
قدرة اهللا. وبواسطة هذه القدرة ظهرت الكائنات في عالم الوجود. ویؤكد حضرته 
منها  وأبعث  نفس  في  األشیاء  كل  من  األرواح  كل  نقبض  أن  نرید  "لو  بأنه 

ألقدر..." وهذه هي كلماته بهذا الشأن:
ونظهر  لنقدر  نهایة  وال  بدایة  لها  ال  ذرة شموسًا  من  نظهر  أن  نرید  "ولو 
كلها بأمري في أقل من الحین ولو نرید أن نبعث من قطرة بحور السموات 
واألرض ونفصل من حرف علم ما كان وما یكون لنقدر وإن هذا لسهل 

یسیر."(٩)

حضرة الباب.  (١)
انظر المجلدین األول والثاني. أعطي میرزا یحیى لقب "صبح األزل". وكان حضرة الباب قد   (٢)

عینه رئیسًا لجامعة البابیین.
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الشجر  المخلوقات مثل "األوراق على  أن  مبّینًا  الشرح  ویزید حضرته في 
عن  غافلة  كانت  ولكن  بنفسها  وقائمة  بوجودها  ظاهرة  كانت  قد  وإنها 

أصلها".
ففي "سورة الهیكل"، بینما یؤنب أهل البیان لضاللهم وعمیهم عن ظهوره، 
فإن حضرة بهاءاهللا یشیر إلى المظهر اإللهي الذي سوف یاتي من بعده.(١) وهذه 

كلماته:

"لم یكن مقصودي في تلك الكلمات نفسي بل الذي یأتي من بعدي وكان 
اهللا على ذلك شهید وعلیم. ال تفعلوا به ما فعلتم بنفسي."(١٠)

ما من شك بأن هذه الفقرة تشیر للمظهر اإللهي القادم بعد حضرة بهاءاهللا ألن 
أّید هذا في كتاباته.(٢) وفي لوح آخر هناك فقرة مماثلة  حضرة شوقي أفندي قد 

بشأن المظهر اإللهي التالي:

"لیس خوفي من أجل نفسي بل على الذي یأتي إلیكم من بعدي الذي یظهر 
بسلطان عظیم وقدرة غالبة."(١١)

إّال أن الفقرة التالیة من كتابات حضرة بهاءاهللا وهي مماثلة لما اقتبس أعاله 
تشیر إلى شخص حضرة عبدالبهاء:

قلبي  ویضج  األعلى،  الرفیق  في  علّي(٣)  وعین  عیني  یبكي  قوم!  یا  "تاهللا 
عند  المرسلین  وأفئدة  فؤادي  ویصیح  األبهى،  السرادق  في  محمد  وقلب 
في  بعدي  یأتي من  الذي  بل على  نفسي  یكن حزني من  لم  النهى...  أولي 
ظلل األمر بسلطان الئح مبین. ألن هؤالء ال یرضون بظهوره وینكرون آیاته 

ویجحدون بسلطانه ویحاربون بنفسه ویخادعون في أمره..."(١٢)

حسب نص "الكتاب األقدس" فإن المظهر اإللهي القادم لن یظهر قبل انقضاء ألف سنة على   (١)
األقل.

انظر "دورة حضرة بهاءاهللا"، الصفحة ٣٠.  (٢)
حضرة الباب.  (٣)
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لظهور حوریة  تشبیهات رمزیة  أو  إشارات  بهاءاهللا هناك  في كتابات حضرة 
بإعالن  الحوریة  قیام  بأسلوب ساحر  الهیكل" وصف  له.(١) وفي "سورة  السماء 
دعوته وهي رمز "الروح األعظم" -مصدر وحیه وإلهامه طوال فترة والیته. هكذا 

یصف تجّلي هذا الروح الخفّي األخفى علیه:

"فلّما شاهدت نفسي على قطب البالء سمعت صوت األبدع األحلى عن 
معلقة  ربي  اسم  ذكر  حوریة  رأیت  الفوق  إلى  توجهت  فلّما  رأسي  فوق 
ومسرورة  نفسها  في  مستبشرة  بأنها  وشهدت  رأسي  محاذى  الهواء  في 
في سرها كأن طراز الرضوان یظهر من وجهها ونضرة الرحمن تعلن من 
وتنادي  بنداء قدس محبوب  السموات واألرض  بین  تنطق  خدها وكانت 
نفسي  عنها  استبشرت  التي  ببشارة  وباطني  ظاهري  من  الجوارح  كل 
وخاطبت  رأسي  إلى  بإصبعها  وأشارت  مكرمون  عباد  منها  واستبشرت 
أنتم  ولكن  العالمین  لمحبوب  هذا  تاهللا  واألرض  السموات  في  من  كل 
وهذا  تعرفون  أنتم  إن  فیكم  وسلطانه  بینكم  اهللا  لجمال  وهذا  تفقهون  ال 
لسر اهللا وكنزه وأمر اهللا وعزه على من في ملكوت األمر والخلق إن أنتم 

تعقلون."(١٣)
التي  والروح  اإللهیة  المظاهر  طبیعة  فهم  اإلنسان  على  المستحیل  لمن  إنه 
طبیعة  الحیوانیة  المملكة  من  كائن  یدرك  أن  المستحیل  من  أنه  وكما  تحفزهم. 
اإلنسان، كذلك فإن اإلنسان ال حول له في فهم حقیقة رسل اهللا، ذلك ألنهم 
ینتمون لعالم روحاني أسمى وأرفع من أن یطاله اإلنسان. فیما سبق من دورات 
تنزیل  الكبرى ومّكنهم من  العالم  دیانات  القدس لمؤسسي  سماویة تجّلى روح 
التعالیم اإللهیة للبشریة. لكن اإلنسان لن یتمكن من إدراك ذلك أو المرور بتلك 
أشار كل رسول  فقد  اإللهیة،  بالقدرة  قائم  بأنه  أتباعه  إبالغ  أجل  التجربة. ومن 
الدیانات  كتب  ففي  فیه.  القدس  روح  وظهور  وحیه  لمصدر  رمزیة  بعبارات 
السماویة السابقة نقرأ كیف سمع حضرة موسى صوت اهللا من الشجرة المحترقة، 

انظر المجلد األول.  (١)



151

''سورة الهیكل''

وكیف هبطت حمامة من السماء على السید المسیح، وكیف تلّقى حضرة محمد 
روح  واحدة،  لذات  مختلفة  رموز  هذه  كل  جبریل.  المالك  بواسطة  بعثته  نبأ 
الواسطة أشبه ما تكون  أمره. هذه  التي تعمل كواسطة بین اهللا ومظاهر  القدس، 
بشعاع الشمس الذي ینقل طاقتها إلى الكواكب. أما حضرة بهاءاهللا، المظهر الكلي 
اإللهي(١) الذي بشرت الكتب السماویة بقدومه على أنه قدوم یوم اهللا نفسه،(٢) فقد 
صّرح في بعض ألواحه بأن روح القدس قد ُخلق بحرف مما نزل من عنده. وفي 

"سورة الهیكل" یعلن ذلك بقوله:

"قل إن روح القدس قد خلق بحرف مما نزل من هذا الروح األعظم إن أنتم 
تفقهون."(١٤)

یشیر حضرة بهاءاهللا في كتاباته إلى أنه في حین أن تجّلي الوحي اإللهي قد تم 
أنبیاء اهللا ورسله السابقین عن طریق وسیط، إّال أنه في هذه الدورة  في دورات 
تأكیدًا لهذا یصّرح  بهاءاهللا.  یمكن سماع صوت اهللا مباشرة من شخص حضرة 
حضرته في أحد ألواحه(١٥) بأن في هذا الیوم یمكن االستماع للصوت نفسه الذي 

كّلم موسى من الشجرة المحترقة وذلك من حضرة بهاءاهللا مباشرة.

لدى قراءة مثل هذه البیانات قد یخطئ المرء بظّنه أن حضرة بهاءاهللا ینسب 
األلوهیة إلى نفسه. إن مرّد مثل هذا الظن هو عجزنا عن فهم عوالم اهللا الالمحدودة. 
بینما عالم مظاهر اهللا هي فوق منال إدراكنا. هذا وقد صّرح  فعقولنا محدودة، 
حضرة بهاءاهللا بجالء بأن اهللا في جوهره وذاته ال یمكن أن ُیعرف، والطریق إلى 
ذلك مسدود بوجه الكل بمن فیهم مظاهر أمره. في إحدى مناجاته یصف حضرة 

بهاءاهللا نسبته مع اهللا بهذه الكلمات:

"یا إلهي إذا أنظر إلى نسبتي إلیك أحب بأن أقول في كل شيء بأنني أنا اهللا 
وإذا أنظر إلى نفسي أشاهدها أحقر من الطین."(١٦)

انظر المجلد األول، الصفحات ٣١١ – ٣١٣.  (١)
انظر المجلد األول، الصفحات ٦٧، ٢٥١ – ٢٥٣.  (٢)
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كلماته  قراءة  اإللهي. ومن خالل  الكلي  المظهر  هو  بهاءاهللا  مقام حضرة  إن 
ُوهب  لما  فهم محدود  اكتساب  من  نتمكن  قد  تأمًال خاشعًا  بها  والتأمل  فقط 
أفندي  بكلمات حضرة شوقي  إجمال وصفه  إلهیة، ویمكن  من صفات وقدرة 
حین كتب بأنه "ظاهرًا بعظمته الفائقة صافیًا في بهائه ذي الرهبة والجالل الذي 

ال یتدانى".(١٧)

تضم "سورة الهیكل" عدة مواضیع متحدیة. فكل سطر منها مشحون بقوة 
هائلة بینما كل موضوع یدل على عظمة أمر حضرة بهاءاهللا، عظمة تذهل وتتحدى 

التصور أحیانًا. ونختتم حدیثنا بالمقتبس التالي:

"قل الیوم قد هّبت لواقح الفضل على كل شيء بحیث حمل كل شيء على 
أثمار  من  األشجار  مثًال حملت  تحرمون.  أنفسكم ال  أنتم  إن  علیه  هو  ما 
البدیعة والبحور من لئالىء المنیرة واإلنسان من المعاني والعرفان واألكوان 
من تجّلیات الرحمن واألرض من بدایع الظهور فسوف یضعن كل حمله 
هو  وعّما  یظهر  عّما  األشیاء  كل  أحاط  الذي  الفضل  هذا  من  اهللا  فتبارك 

المكنون."(١٨)
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األمراء والعلماء

  في العالم  الملوك وحكام  إلى  إعالن رسالته  بدأ  قد  بهاءاهللا  حضرة 
(العثماني) عبد  التركي  السلطان  إلى  لوح  أول  بعث  اآلستانة حیث 
مطولة  الملوك"، وهي سورة  بإنزال "سورة  الذروة  إعالنه  بلغ  أدرنة  في  العزیز. 
موجهة للملوك مجموعین. استمرت عملیة اإلعالن تلك بنزول األلواح التي تشكل 
الهیكل"، وكملت بنزول "الكتاب األقدس" خالل السنوات  جزءًا من "سورة 

القلیلة بعد حبس حضرة بهاءاهللا في عكاء.

الملوك المخاطبون في "الكتاب األقدس"
هو  الحق"،  "قسطاس  بهاءاهللا  حضرة  سّماه  الذي  األقدس"،  "الكتاب  إّن 
أّم الكتاب في دورته. في الفصول ١٣-١٧ من هذا المجلد بحث مستفیض أكثر 
عنه. لكن مما له داللته أْن یخاطب حضرته في هذا الكتاب أیضًا الملوك والحكام 

ورؤساء الدین مجموعین وبعضهم فرادى.

فیما یلي بعض الفقرات المنتخبة من "الكتاب األقدس" یخاطب فیها حضرة 
بهاءاهللا حكام العالم بلسان العظمة والجالل داعیًا إّیاهم ألمره:

"یا معشر الملوك قد أتى المالك والُملك هللا المهیمن القّیوم. أّال تعبدوا إّال 
اهللا وتوّجهوا بقلوب نوراء إلى وجه ربكم مالك األسماء هذا أمر ال یعادله 
ما عندكم لو أنتم تعرفون. إّنا نراكم تفرحون بما جمعتموه لغیركم وتمنعون 
شغلتكم  قد  المحفوظ.  لوحي  إّال  یحصها  لم  التي  العوالم  عن  أنفسكم 
األموال عن المئال هذا ال ینبغي لكم لو أنتم تعلمون. طّهروا قلوبكم عن 



ظهور حضرة بهاءاهللا

154

ذفر الّدنیا مسرعین إلى ملكوت ربكم فاطر األرض والسماء الذي به ظهرت 
الزالزل وناحت القبائل إّال من نبذ الورى وأخذ ما أمر به في لوح مكنون... 
یا معشر الملوك قد نزل الناموس األكبر في المنظر األنور وظهر كل أمر 
مستتر من لدن مالك القدر الذي به أتت الساعة وانشق القمر وفّصل كل 
أمر محتوم. یا معشر الملوك أنتم الممالیك قد ظهر المالك بأحسن الطراز 
ویدعوكم إلى نفسه المهیمن القّیوم. إّیاكم أن یمنعكم الغرور عن مشرق 
الظهور أو تحجبكم الدنیا عن فاطر السماء قوموا على خدمة المقصود الذي 
خلقكم بكلمة من عنده وجعلكم مظاهر القدرة لما كان وما یكون. تاهللا ال 
نرید أن نتصّرف في ممالككم بل جئنا لتصّرف القلوب. إنها لمنظر البهاء 
یشهد بذلك ملكوت األسماء لو أنتم تفقهون. والذي اّتبع مواله إنه أعرض 
إلى  أقبلوا  ثم  البیوت  دعوا  المحمود.  المقام  هذا  وكیف  كلها  الدنیا  عن 
الملكوت هذا ما ینفعكم في اآلخرة واألولى یشهد بذلك مالك الجبروت 

لو أنتم تعلمون."(١)
یخاطب حضرة بهاءاهللا القیصر ویلهلم األول، إمبراطور ألمانیا، في "الكتاب 

األقدس" بهذه الكلمات:

"قل یا ملك برلین اسمع النداء من هذا الهیكل المبین. إنه ال إله إّال أنا الباقي 
الفرد القدیم. إّیاك أن یمنعك الغرور عن مطلع الظهور أو یحجبك الهوى عن 
مالك العرش والثرى كذلك ینصحك القلم األعلى إنه لهو الفضال الكریم 
اذكر من كان أعظم منك شأنًا وأكبر منك مقامًا أین هو وما عنده انتبه وال 
تكن من الراقدین. إنه نبذ لوح اهللا وراءه إذ أخبرناه بما ورد علینا من جنود 
الظالمین. لذا أخذته الذلة من كل الجهات إلى أْن رجع إلى التراب بخسران 
على  البالد وحكموا  سّخروا  الذین  أمثالك  وفي  فیه  تفكر  ملك  یا  عظیم. 
العباد قد أنزلهم الرحمن من القصور إلى القبور اعتبر وكن من المتذكرین. 
إنا ما أردنا منكم شیئًا إنما ننصحكم لوجه اهللا ونصبر كما صبرنا بما ورد 

علینا منكم یا معشر السالطین."(٢)
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في الفقرة أعاله یشیر حضرة بهاءاهللا إلى ناپلیون الثالث (اذكر من كان أعظم 
تجاهل  اختار  القیصر  لكن  لندائه.  لالستجابة  اإلمبراطور  ویدعو  شأنًا...)  منك 

النداء ولم یستجب له.

وانتهت  الثاني،  ویلهلم  وحفیده  األول  ویلهلم  حظوظ  تعثر  ابتدأ  ذلك  بعد 
بتفكك إمبراطوریته وتأسیس الجمهوریة. وفي موضع آخر من "الكتاب األقدس" 
یكشف حضرة بهاءاهللا عن هذه النبوءة العجیبة التي ظهر بجالء تام تحققها اآلن 

بمرور الحربین العالمیتین:

سیوف  علیك  سّل  بما  بالدماء  مغطاة  رأیناك  قد  الّرین  نهر  شواطئ  "یا 
عّز  على  الیوم  أنها  ولو  البرلین  حنین  ونسمع  أخرى  مرة  ولك  الجزاء 

مبین."(٣)
ملك آخر ورد ذكره في "الكتاب األقدس" بلهجة تأنیب كان ملك الهاپسبرگ، 
فرانسیس جوزیف، إمبراطور النمسا وملك هنغاریا. فقد زار القدس حینما كان 

حضرة بهاءاهللا في عكاء. بهذه الكلمات یعاتب حضرة بهاءاهللا اإلمبراطور:

"یا ملك النمسة كان مطلع نور األحدیة في سجن عكاء إذ قصدَت المسجد 
األقصى مررَت وما سئلَت عنه بعد إذ ُرفع به كل بیت وُفتح كل باب منیف. 
قد جعلناه مقبل العالم لذكري وأنت نبذت المذكور إذ ظهر بملكوت اهللا 
ربك ورب العالمین. كنا معك في كل األحوال ووجدناك متمسكًا بالفرع 
غافًال عن األصل إن ربك على ما أقول شهید. قد أخذتنا األحزان بما رأیناك 
تدور السمنا وال تعرفنا أمام وجهك افتح البصر لتنظر هذا المنظر الكریم. 
األفق  المشرق من هذا  النور  وترى  واألیام  اللیالي  في  تدعوه  وتعرف من 

اللمیع."(٤)
بعد نزول هذه الكلمات بفترة وجیزة توالت سلسلة من الكوارث والمصائب 
على أفراد األسرة الملكیة مما جلب التعاسة لحكم اإلمبراطور لكن هذه لم تكن 
قرابة خمسمائة سنة،  الحكم  في  دامت  النهائي ألسرة  للتالشي  سوى مقدمات 

وتمزق إمبراطوریة جبارة.
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مملكة أخرى طالما أدانها حضرة بهاءاهللا كانت تركیا. وكما سبق ذكره(١) فإنه 
أنذر حكامها وأدانهم بشدة منذ أیام إقامته في اآلستانة.

فیما یلي بعض نبوءات حضرة بهاءاهللا التي وردت في "سورة الرئیس":

"یا رئیس اسمع نداء اهللا الملك المهیمن القیوم... قد ارتكبَت ما ینوح به 
محمد رسول اهللا في الجّنة العلیا وغّرتك الدنیا بحیث أعرضَت عن الوجه 
الذي بنوره استضاء المأل األعلى. سوف تجد نفسك في خسران مبین... 
الزلزال  ویظهر  الَمِلك  ید  من  وتخرج  دونها  وما  السر  أرض  تبدل  سوف 
على  ورد  بما  األمور  وتختلف  األقطار  في  الفساد  ویظهر  العویل  ویرتفع 
هؤالء األسراء من جنود الظالمین. ویتغیر الحكم ویشتد األمر بحیث ینوح 
الكثیب في الهضاب وتبكي األشجار في الجبال ویجري الدم من األشیاء 

وترى الناس في اضطراب عظیم."(٥)
بعد نزول "لوح فؤاد" الذي تنبأ فیه بصراحة عن سقوط السلطان ونهایته(٢) نطق 

حضرة بهاءاهللا بهذه الكلمات المنبئة في "الكتاب األقدس":

"یا أیتها النقطة(٣) الواقعة في شاطئ البحرین قد استقر علیك كرسي الظلم 
واشتعلت فیك نار البغضاء على شأن ناح بها المأل األعلى والذین یطوفون 
یفتخر  والظالم  العاقل  على  یحكم  الجاهل  فیك  نرى  رفیع.  حول كرسي 
على النور وإنك في غرور مبین. أغّرتك زینتك الظاهرة سوف تفنى ورب 
العلیم  ینبئك  كذلك  القبائل  من  فیك  وما  واألرامل  البنات  وتنوح  البریة 

الخبیر."(٦)
إن سقوط السلطان عبد العزیز، ونهایة حكمه المخزي وحكم خلفائه، وانقراض 
أسرة تواجدت عبر ستة قرون ونصف، وتفكك إمبراطوریة كانت تمتد سابقًا ما 

انظر المجلد الثاني، الصفحة ٥٥.  (١)
انظر الصفحة ٩٥.  (٢)

اآلستانة.  (٣)
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بین هنغاریا في أوروپا وبحر قزوین في آسیا ووهران في أفریقیا، وفوق كل ذلك 
انهیار الخالفة اإلسالمیة، أقوى مؤسسة في اإلسالم، كل هذه األحداث وقعت 
في الفترة القصیرة التي أعقبت إصدار "سجین عكاء" تحذیراته وإنذاراته الواضحة 

بإنزال أفدح المصائب جزاء وفاقًا لحكام تركیا الطغاة.

وقد كتب حضرة شوقي أفندي مالحظات هامة حول زوال أسرة آل عثمان 
والخالفة:

ورغم أن حضرة بهاءاهللا كان قد نفي من وطنه فإن ذلك النفي لم یوقف تیار 
المصائب الشدیدة التي استمرت تنصّب علیه وعلى أتباع حضرة الباب. ذلك 
ألن حكم سلطان تركیا، العدو اللدود ألمر حضرة بهاءاهللا، بدأ فصًال جدیدًا 
في ِسفر بالیا حضرة بهاءاهللا ومصائبه. ولهذا فإن خلع السلطنة وزوال الخالفة 
منظار  بغیر  إلیه  ینظر  أن  یمكن  اإلسالم ال  السّنة من  أهل  اللذین هما عماد 
الذي  المریع  واالضطهاد  الفظاعة  نتیجة حتمیة ألشكال  جاء  أنه  وهو  واحد 
أظهره ضد هذا األمر ملوك آل عثمان خلفاء رسول اهللا محمد. ففي إسطنبول، 
مقر السلطنة والخالفة، قام رجال الحكم وجاهدوا ألكثر من ثالثة أرباع قرن 
وعملوا بكل قوة وحماس ال یضارعه أّي حماس آخر لیوقفوا تیار دین كانوا 
منه وجلین وله كارهین. ومنذ وطئت أقدام حضرة بهاءاهللا أرض تركیا وصار 
سجینًا ألقوى ملك إسالمي إلى السنة التي تحررت فیها األرض المقدسة من 
النیر التركي، كان الخلفاء المتعاقبون وخاصة السلطان عبد العزیز والسلطان 
عبد الحمید یعملون بما أوتوا من سلطة روحیة ودنیویة على إیقاع المصائب 
والبالیا بمؤسس دیننا وبمركز عهده على شأن ال یمكن لنا سبر غورها وبما 
یعجز القلم واللسان عن وصفها، وما من أحد غیرهما (حضرة بهاءاهللا ومركز 

عهده) یقّدر كنه تلك البالیا والمصائب التي احتمالها...
إن األوامر التي أصدرها هؤالء األعداء، والنفي الذي أفتوا به، واإلهانات 
التي وّجهوها، والخطط التي دبروها، والتحریات التي أجروها، واإلنذارات 
التي هددوا بها، والفظائع التي كانوا على استعداد الرتكابها، ثم المفتریات 
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كل   - وقادة عسكرهم  ووالتهم  ووزراؤهم  هم  إلیها  لجأوا  التي  والوضاعة 
األدیان،  تاریخ  في  له  شبه  وجود  جدًا  یصعب  الوقائع  من  سفرًا  یكّون  هذا 
بل إن مجرد سرد الوقائع البارزة في هذا السفر المشؤوم یكفي لملء مجلد 
ضخم. كان أولئك األعداء على یقین من أن المركز الروحي واإلداري للدعوة 
التي قاموا على قمعها قد أصبح اآلن ضمن ممالكهم، وأن قادة تلك الدعوة 
مواطنون في الدولة التركیة، وأن موارد أولئك المواطنین هي تحت رحمتهم. 
بالمكائد  والمدعمة  المطلقة  التركیة  السلطة  عنفوان  من  سنة  سبعین  ورغم 
(إیران)،  بلد مجاور  في  والدینیة  المدنیة  السلطات  قبل  المحاكة من  الحثیثة 
من  الخائنة  الزمرة  تلك  من  األكید  الدعم  على  السلطة  تلك  حصول  ورغم 
أقرباء حضرة بهاءاهللا الذین عصوا أمره وانفصلوا عنه، فقد فشلت هذه السلطة 
الطاغیة في النهایة في استئصال عصبة قلیلة من رعایاها المحكومین. الحق أن 
هذا لحادث جدیر بغیر شك أْن یظل في نظر كل شخص ال یدین بهذا الدین 

أبرز سفر وأعجب لغز بین أسفار التاریخ الحدیث وأحاجیه! 
فاألمر الذي كان حضرة بهاءاهللا زعیمه البارز قد فاز في النهایة فوزًا مبینًا 
رغم ما بذله عدو قصیر النظر بحیث ال یمكن لعقل منصف، وهو یستعرض 
الحاالت التي كانت محیطة بسجین عكاء، أْن یتردد في اإلقرار بهذا الفوز. 
ومع أن الشدة التي خفت وطأتها لفترة ما عادت بعد صعود حضرة بهاءاهللا 
فإن  بعد  استقر  قد  یكن  لم  بموقف  المحدقة  األخطار  وانتعشت  قوتها  إلى 
جراثیم االنحطاط المترصدة التي كانت تنخر منذ سنوات طویلة في عظام أمة 
مریضة كانت تقترب من نهایتها. فقد انسابت سلسلة من األزمات الداخلیة 
واالضطرابات والخلل كانت كل واحدة منها تفوق ما تقدمها وتعمل بدورها 
على إیقاع أشد ما عرف في التاریخ الحدیث من مصائب. فكان اغتیال العاهل 
وتركیا،  روسیا  بین  الحرب  نیران  باندالع  متبوعًا  ١٨٧٦م  سنة  في  الظالم 
سنة  في  التركیة  الثورة  واندالع  الفتاة  تركیا  حزب  فقیام  التحریر،  فحروب 
١٩٠٩م مؤذنة بسقوط عبد الحمید، ونشوب حروب البلقان وما ترتب علیها 
من النتائج الخطیرة، ثم تحریر فلسطین التي تضم عكاء وحیفا المركز العالمي 
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للدین المتحرر، وانسالخها من السلطنة بحكم معاهدة ڤرساي، وأخیرًا خلع 
السلطنة وسقوط دولة آل عثمان وزوال الخالفة، وإلغاء دین الدولة الرسمي، 
المختلفة  النظم  وإبطال  مدنیة،  بأخرى  واستبدالها  الشریعة  قوانین  وإبطال 
والعقائد والرسوم التي كانت متأصلة في صلب العقیدة وثیقة االتصال بالدین 
یجرؤ  لم  سریعة  سهلة  بصورة  وتمت  جرت  الوقائع  هذه  كل   - اإلسالمي 
أحد أن یتوقعه. وفي كل هذه الضربات الشدیدة التي تمت على ید الصدیق 
شاهد  باإلسالم،  یقرون  ومن  المسیحیة  األمم  وبأیدي  السواء  على  والعدو 
صعد  الذي  الدین  مؤسس  ید  آثار  المضطَهد  بهاءاهللا  لدین حضرة  تابع  كل 
إلى عوالمه األخرى وأجرى من ملكوته األخفى طوفان البالء المستحق على 

عقیدة وشعب متمرَدْین.
قارنوا بین العقاب اإللهي الذي حل بالذین اضطهدوا المسیح وبین هذا 
العصر  من  األول  القرن  من  األخیر  الشطر  في  الذي حل  العجیب  القصاص 
البهائي وهوى إلى الحضیض بالعدو الرئیس لدین حضرة بهاءاهللا. ألم یحدث 
بعد  الروماني،  اإلمبراطور  أن  المسیحي  األول  للقرن  الثاني  النصف  إّبان  في 
حصاره الشدید ألورشلیم، قد داس قدس األقداس وخرب الهیكل وجّرده 
إلى روما، وأقام مستعمرة وثنیة على جبل صهیون وذبح  من كنوزه ونقلها 

الیهود ونفى وشتت من بقي منهم على قید الحیاة؟
المضطَهد، كما شهد اإلنجیل، والتي  المسیح  أیضًا بین كلمات  قارنوا 
وجهها إلى أورشلیم وبین الخطاب الذي وجهه حضرة بهاءاهللا إلى إسطنبول 
بینما كان في سجنه البعید وهو المنصوص في كتابه األقدس. قال المسیح: 
إلیها. كم مرة  المرسلین  قاتلة األنبیاء وراجمة  یا  یا أورشلیم،  "یا أورشلیم 
ولم  جناحیها  تحت  فراخها  الدجاجة  تجمع  كما  أوالدك  أجمع  أْن  أردت 
تریدوا، هو ذا بیتكم یترك لكم خرابًا".وفي مقام آخر بینما كان یقترب من 
هذا  یومك  في  حتى  أیضًا  أنت  علمت  لو  "إنك  وقال:  علیها  بكى  المدینة 
ما هو لسالمك. ولكن اآلن قد أخفى عن عینیك. فإنه ستأتي أیام ویحیط 
بك أعداؤك بمترسة ویحدقون بك ویحاصرونك من كل جهة ویهدمونك 
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زمان  تعرفي  لم  ألنك  حجر  على  حجرًا  فیك  یتركون  وال  فیك  وبنیك 
افتقادك".(٧)

وّجه حضرة بهاءاهللا إلى رؤساء الجمهوریات في أمریكا الكلمات التالیة النازلة 
في "الكتاب األقدس":

على  الورقاء  به  تغّن  ما  اسمعوا  فیها  الجمهور  ورؤساء  أمریقا  ملوك  "یا 
الملك  هیكل  زّینوا  الكریم.  الغفور  الباقي  أنا  إّال  إله  ال  إنه  البقاء  غصن 
بطراز العدل والتقى ورأسه بإكلیل ذكر ربكم فاطر السماء كذلك یأمركم 
المقام  هذا  في  الموعود  ظهر  قد  حكیم.  علیم  لدن  من  األسماء  مطلع 
المحمود الذي به ابتسم ثغر الوجود من الغیب والشهود اغتنموا یوم اهللا 
إن لقاءه خیر لكم عّما تطلع الشمس علیها إن أنتم من العارفین. یا معشر 
األمراء اسمعوا ما ارتفع من مطلع الكبریاء إنه ال إله إّال أنا الناطق العلیم. 
أجبروا الكسیر بأیادي العدل وكّسروا الصحیح الظالم بسیاط أوامر ربكم 

اآلمر الحكیم."(٨)
في كافة كتاباته هذه تنبعث رسالة وهدف واحد على الخصوص منها بلغة 
ال التباس فیها، وعبارات تتسم بالقوة والبیان والجالل، أال وهو أن اهللا قد أظهر 
نفسه وأن الناطق بلسان عظمته في األرض یدعو الملوك لإلقبال إلیه. والتحذیرات 
بالفقرة  تلخیصها  ویمكن  االشتباه  تقبل  الرسائل كذلك جلیة ال  في كافة هذه 

التالیة النازلة في "سورة الملوك":

مبین  بدع  بلسان  الكتاب  هذا  في  أنصحناكم  بما  تستنصحوا  لن  "وإْن 
یأخذكم العذاب من كل الجهات ویأتیكم اهللا بعدله إذًا ال تقدرون أْن تقوموا 

معه وتكونّن من العاجزین. فارحموا على أنفسكم وأنفس العباد."(٩)
وعذابه  اهللا  وغضب  استجابة،  دون  ذهبت  التي  النداءات  تلك  صدور  منذ 
یالحق الملوك والملكیة بفعل القوى المنبعثة من كلمات حضرة بهاءاهللا الخّالقة. 
فما أعجب وأروع تحقق نبوءات حضرة بهاءاهللا التي تنذر باندثار سلطنة ملكیات 
استبدت طیلة العصور! وبهذا الشأن أصدر حضرة بهاءاهللا حكمه القاطع الجلي: 
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الملكیات بسرعة  العزة عن طائفتین: األمراء والعلماء."(١٠) لقد هوت  "ُرفعت 
بهاءاهللا،  حضرة  إنذارات  إبالغ  بعد  السنین  من  عقود  بضعة  خالل  في  بحیث 
أطیح بعدة ملكیات قویة بینما المتبقیة منها فقدت سائر سلطاتها. قامت بعد ذلك 
بنحو  قلبت  العالم  بعنف، في مختلف مناطق  ثورات، غالبًا ما كانت مصحوبة 

درامي نظام المؤسسات السیاسیة والحكومیة برمته.

في باب الملكیة
في "لوح سلمان" الذي سبق اإلشارة إلیه في الفصل األول من هذا المجلد 

أنزل حضرة بهاءاهللا المالحظة الهامة التالیة عن نظام الملكیة:

فتبقى  السلطنة.  أمر  یتحمل  لن  أحدًا  أن  العالم  بلوغ  عالمات  جملة  "ومن 
ظهور  أیام  هي  تلك  وزرها.  وحده  لیتحمل  منها  أحد  یقترب  وال  السلطنة 
العقل ما بین البریة. طوبى لنفس قام وحمل ذلك الثقل العظیم إلظهار أمر اهللا 
وانتشار دینه وطوبى لمن قبل هذه المشقة والتعب لحّب اهللا وأمره ولوجه 

اهللا وإظهار دینه."(١١)
لقد أعطى حضرة بهاءاهللا في كتاباته ثالث عالمات لبلوغ اإلنسانیة رشدها. 
وزواله.  الملكي  النظام  اضمحالل  بشأن  أعاله  المقتبس  في  ورد  ما  إحداها 
اآلخر هو ما أشرنا إلیه في المجلد السابق،(١) والمتعلق باكتشاف تحویل العناصر 
إلى ذهب. والثالث ورد في "الكتاب األقدس"  المعادن  (الكیمیائیة)، أي قلب 

وهو االتفاق على استعمال لغة عالمیة مساِعدة (بجانب اللغات القائمة).

لكن یجب أال ُیستنتج مما جاء أعاله بأن التعالیم البهائیة ُتدین الملكیة، بل 
عكس ذلك إذ صّرح حضرة بهاءاهللا في أحد ألواحه:

شوكة  ولكن  العالم  أهل  عموم  إلى  راجعًا  نفعها  كان  وإْن  الجمهوریة  "إن 
السلطنة آیة من آیات اهللا ال نحب أْن یحرم منها مدن العالم..."(١٢)

انظر المجلد الثاني، الصفحة ٢٦٣.  (١)
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هذا ومن المنتظر وفقًا للتعالیم البهائیة أْن تنبعث في المستقبل ملكیات دستوریة 
تعمل بنحو صحیح مقبول في مختلف بلدان العالم.

في لوح آخر یتنبأ حضرة بهاءاهللا عن مستقبل هذا النظام بهذه الكلمات:

"فسوف یظهر اهللا في األرض ملوكًا یتكئون على نمارق العدل ویحكمون 
بین الناس كما یحكمون على أنفسهم أولئك من خیرة خلقي بین الخالئق 

أجمعین."(١٣)
 حول موقف التعالیم البهائیة من النظام الملكي كتب حضرة شوقي أفندي هذا 

الشرح:

ولكن ال ینبغي أن یخطئ المرء فهم غایة حضرة بهاءاهللا أو یفسرها تفسیرًا مخطئًا 
من غیر قصد فإنه مهما قسا في تندیده بهؤالء الملوك الذین اضطهدوه، ومهما 
بواجب  القیام  بینًا عن  الذین عجزوا عجزًا  نقده وتجریحه ألولئك  في  عّنف 
البحث عن حقیقة دینه أو الضرب على أیدي الظالمین، فإن تعالیمه ال تتضمن ما 
یمكن أو یؤول بالتنكر للنظام الملكي أو الحّط من قدره ال تصریحًا وال تلمیحًا. 
أّما سقوط األسر المالكة الفاجع وزوال إمبراطوریات من تنبأ بنهایتهم المحزنة 
تنبؤًا خاصًا، أو إدبار األمر عن ملوك عصره الذین ندد بهم عمومًا – فهما أمران 
یدخالن في تكوین مرحلة منتهیة من مراحل تطور دینه –، فال ینبغي لحال من 
األحوال أْن یخلط بینها وبین مركز ذلك النظام في المستقبل. والواقع أننا لو أمعنا 
النظر في كتابات مؤسس الدین البهائي لما عجزنا أْن نستكشف فقرات ال حصر 
لها وال عد یمتدح فیها مبدأ الملكیة بعبارات ال یمكن ألحد أْن یسيء فهمها 
ویمجد فیها مكانة الملوك العادلین المنصفین ومسلكهم بل ویصور فیها قیام 
الملوك لیحكموا بین الناس بالعدل بل ویعتنقوا دینه ویلقن فیها واجب القیام 
على نصرة الملوك البهائیین. وعلى هذا فاالستدالل – من الكلمات الواردة آنفًا 
مما وجهه حضرة بهاءاهللا إلى ملوك األرض أو من سرد هذه الكوارث الرهیبة 
التي داهمت كثیرًا منهم، على أن أتباعه یعتنقون أو یتوقعون زوال النظام الملكي 

زواًال تاماً – أمر یوازي تشویه تعالیمه.(١٤) 
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العالم  في "الكتاب األقدس" ینبئ حضرة بهاءاهللا عن وقت سیعتنق فیه ملوك 
وحكامه أمره، ویخص كًال من هؤالء بفیض بركاته. فیما یلي كلماته بهذا الصدد:

"طوبى لملك قام على نصرة أمري في مملكتي وانقطع عن سوائي إنه من 
أصحاب السفینة الحمراء التي جعلها اهللا ألهل البهاء ینبغي لكل أن یعّزروه 
ویوّقروه وینصروه لیفتح المدن بمفاتیح اسمي المهیمن على من في ممالك 
الغیب والشهود. إنه بمنزلة البصر للبشر والغّرة الغّراء لجبین اإلنشاء ورأس 

الكرم لجسد العالم انصروه یا أهل البهاء باألموال والنفوس."(١٥)
أمر اهللا، یجدر هنا سرد قصة  الذین سیعتنقون  الملوك  الحدیث عن  بمناسبة 
الحاج شاه خلیل اهللا الفاراني، من المؤمنین المعروفین الذي حظي، رفقة والده 
الالمع، آقا میر محمد بیك، بمحضر حضرة بهاءاهللا بعكاء سنة ١٣٠٦ه  (١٨٨٩م). 
لعكاء  وصولهما  بمذكراته  یصف  خراسان.  بمقاطعة  فاران(١)  مواطني  من  كان 

وكیفیة تشرفهما بمحضر حضرة بهاءاهللا:

أخیرًا وصلنا إلى مدینة عكاء حیث ُنقلنا إلى بیت المسافرین البهائیین الكائن 
الزوار (البهائیون) والمؤمنون المقیمون بالمدینة.  في الخان(٢) حیث ینزل فیه 
في  المنقطعین.  المخلصین  المؤمنین  هؤالء  بصحبة  االنشراح  كل  انشرحنا 
نور  من  أبصارنا  فاستنارت  عبدالبهاء.  حضرة  لزیارتنا  جاء  الیوم  ذاك  عصر 
في  األحباء  وحال  رحلتنا  عن  وسألنا  ألطافه  بفیض  یغمرنا  شرع  ثم  محیاه. 

مختلف المدن. ونفخ في كیاننا روح االنشراح واالطمئنان.
في الیوم التالي ُدعینا لزیارة الجمال المبارك. واهللا أعلم بما كان علیه حالنا 
لسان  علینا  فتلّطف  طلعته.  مشاهدة  عند  عیوننا  من  الدموع  انهمرت  آنذاك. 
إلى هنا؟ وإّال فإن  القدرة  أتت بكم ید  العظمة(٣) مخاطبًا: ’هل رأیتم كیف 

انظر الصفحة ٧١.  (١)
خان العوامید. (أ. ط.)  (٢)

حضرة بهاءاهللا. (أ. ط.)  (٣)
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فاران تقع في طرف، وعكاء في طرف آخر من العالم...‘(١) بعد ذلك تحّدث 
إلینا بكلمات ملؤها العنایة واللطف وأفاض علینا من البركات ما یعجز قلمي 
عن تسجیله... وهكذا في كل یوم نلنا شرف زیارته ورزقنا من سلسبیل فضله. 
خالل ذلك كانت عین ألطافه الفیاضة غالبًا ما تتوجه نحونا... وفي أحد األیام 
ُدعینا (لمحضره) حین تنزیل الوحي(٢) حیث سمعنا تغنیات ورقاء الفردوس. 
سبحان اهللا! في مثل هذا الوقت لم تهتز النفس فقط وتطیر إلى عوالم القدس 
بل حتى كل ما حولنا من جدران الحجرة وبابها بل األشجار وأثمارها بدت 
البیان،  المبارك مستقرًا على عرش  الجمال  انفعالها واستجابتها. فكان  تردد 
األعلى  قلمه  ُیسمع صریر  بینما  الغزیرة  اآلیات  أمطار  وینزل من غمام وحیه 
یسجل ذلك. في كل یوم كنا نستلم رزقنا من بركات حضوره ونعمنا بمنتهى 
االنشراح والسرور... وفي أحد األیام علمنا في بیت المسافرین بأن حضرته 
في  بمحضره  التشرف  إلى  ُدعینا  ذلك  بعد  البهجة...(٣)  قصر  إلى  سیتوجه 

القصر... وتمت تهیئة مكان إلقامتنا بالمنطقة.(١٦)

وروى الحاج شاه خلیل اهللا لبعض األحباء قصة زیارة حضرة بهاءاهللا لهم في 
منزلهم في أحد األیام، قال:

الیوم  لزیارتنا عصرًا. وصل ذلك  بأنه سیأتي  أخبر حضرة بهاءاهللا والدي یومًا 
مع عدد من أصحابه فكان شرفًا رفیعًا لكلینا بحضوره إذ غمرنا مجددًا ببحر 
للمغادرة، فسرنا بصحبته حتى  الزمن نهض  فترة من  عنایاته وبركاته. وبعد 
باب المنزل وبینما هو خارج أومأ لنا بإشارة بأّال نتبعه أبعد من ذلك. بقیت 
اختفى عن  بهیبة وجالل حتى  یسیر  الخلف وهو  من  الجمیل  أرقب هیكله 
یا  واحسرتاه!  الحال:  بتلك  وأنا  لنفسي  وقلت  أفكاري  في  ناظري. سرحت 

لیست هذه كلمات حضرة بهاءاهللا بالنص. (أ. ط.)  (١)
حول نزول الكلمة اإللهیة انظر المجلد األول، الصفحات ١٩ – ٤٦.  (٢)

انتقل حضرة بهاءاهللا إلى القصر قبل ذلك بوقت طویل ولكنه كان یزور عكاء أحیانًا ویمكث فیها   (٣)
بعض الوقت.
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لیت ملوك العالم یعترفون به ویقومون على خدمته، فیرتفع بذلك شأن األمر 
والمؤمنین معًا في هذا الیوم.

عندما تشرفنا بمحضره في الیوم التالي، أدار وجهه المبارك نحوي وخاطبني 
بهذه الكلمات بمنتهى العذوبة واللطف: ’لو أن ملوك العالم وحكامه أقبلوا إلى 
األمر في هذا الیوم، لما أمكنكم أنتم الورود في هذه الساحة العلیا. بل لم یكن 
باستطاعتكم الدخول في محضرنا، ولما كانت لكم حظوة استماع كلمات 
رب العالمین. طبعًا سیأتي الیوم الذي سیؤمن فیه ملوك العالم وحكامه، ویظهر 
عّز أمر اهللا ومجده. لكن هذا سیحدث بعد أْن یكون المستضعفون واألذلة في 

األرض قد فازوا بهذه العطیة العظمى التي ال تقّدر بثمن.‘(١)(١٧)

نشأ الحاج شاه خلیل اهللا في مجتمع بهائي. كان والده من المؤمنین البارزین 
مركزًا  منزله  كان  باإللهیات.  عمیق  فهم  وذا  الناس  بین  كبیر  نفوذ  وصاحب 
للنشاطات البهائیة في فاران. فسار الحاج شاه خلیل اهللا على درب والده. صار 
من البهائیین البارزین الذین تقربوا إلى قلوب وإعجاب المؤمنین في إیران كلها بما 
أبداه من إخالص واشتعال في محبة أمر اهللا وخدمته. في مدینته كان مواطنًا موثوقًا 
به كأبیه من قبله، ورغم كونه بهائیًا معروفًا إّال أنه كان موضع احترام كثیر من غیر 

البهائیین الذین كانوا غالبًا ما یتوجهون إلیه طلبًا لمساعدة أو مشورة.

بعد صعود حضرة بهاءاهللا ببضع سنین تشرف بمحضر حضرة عبدالبهاء حیث 
حظي بعنایاته وألطافه لبعض الوقت في عكاء. وفي أیام والیة حضرة شوقي أفندي 
أیضًا ُأذن له مرتین بزیارة األرض األقدس حیث حظي بشرف الدخول إلى محضر 

حضرة شوقي أفندي یومیًا تقریبًا.

كان الحاج شاه خلیل اهللا مبّلغًا عظیمًا ألمر اهللا. فاستطاع بما ُوهب من دماثة 
الخلق وبشخصیته المحبوبة أْن یجذب كثیرین إلى أمر اهللا. فبما جمع من خصال 
روحانیة مقرونة بحب مشتعل لحضرة بهاءاهللا وأمره، صار مؤمنًا بارزًا ومصدر 

دفء لقلوب المؤمنین حیثما ذهب.

لیست هذه كلمات حضرة بهاءاهللا بالنص التي أنزلها في تلك المناسبة. (أ. ط.)  (١)
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رؤساء الدین المخاطبون في "الكتاب األقدس"
الدین.  رجال  هائلة هي  بسلطة  تمتعت  التي  الناس  من  األخرى  الفئة  كانت 
فوجهوا  القوة  زمام  على  یقبضون  المسجل  التاریخ  فترة  طوال  هؤالء  ظل  وقد 
الجماهیر وجهتهم. وربما كان ذلك ضروریًا في سالف األزمان حیث كان معظم 
الناس أمیین وبحاجة إلى من یقودهم. كانت السلطة التي یحكم بها رؤساء الدین 
داخل المجتمع، سواء في الشرق أو الغرب، تبلغ من العمق والرسوخ في قلوب 
الناس ما جعل حتى الملوك یحسبون لها حسابها ویطیعونها. مثال ذلك: حكم 
ملوك أسرة القاجار إیران حكمًا استبدادیًا مطلقًا. وفي وقت من األوقات أصدر 
أحد كبار علماء الدین بإیران أمرًا منع بموجبه على كل مواطن التدخین. ومع أن 
ذلك األمر لم یدم طویًال، إّال أن سائر الناس أرغموا على االلتزام به حتى إلغائه. 
حتى ملك القاجار لم یجرؤ في تلك الفترة على أْن یدخن في قصره. هكذا كانت 
سطوة رجال الدین ونفوذهم بإیران وقت ظهور حضرة بهاءاهللا! لكنه بحركة من 
قلم قدرته جّردهم من سلطتهم تلك بنسخه كیان مؤسسة رجال الدین، الكهنوت 
نفسها، وإعالنه بأنه قد قبض عنهم سطوتهم، تلك السطوة التي كانت لهم منذ 

القدم.

لّقبه حضرته  إیران والذي  خاطب حضرة بهاءاهللا الشیخ باقر، أحد مجتهدي 
بـ"الذئب" ألنه كان قد أفتى بقتل اثنین من ألمع البهائیین، خاطبه بهذه الكلمات:

"یا باقر ال تطمئن بعزك واقتدارك. مثلك كمثل بقیة أثر الشمس على رؤس 
الجبال سوف یدركها الزوال من لدن اهللا الغني المتعال. قد أخذ عزك وعز 

أمثالك وهذا ما حكم به من عنده أم األلواح..."(١٨)
فیما یلي منتخبات من خطاب حضرة بهاءاهللا لرجال الدین عمومًا كما وردت 

في "الكتاب األقدس":

"قل یا معشر العلماء ال تزنوا كتاب اهللا بما عندكم من القواعد والعلوم إنه 
القسطاس األعظم  بهذا  ما عند األمم  یوزن  قد  الخلق  بین  الحق  لقسطاس 
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وإنه بنفسه لو أنتم تعلمون. تبكي علیكم عین عنایتي ألنكم ما عرفتم الذي 
دعوتموه في العشي واإلشراق وفي كل أصیل وبكور. توجهوا یا قوم بوجوه 
بیضاء وقلوب نوراء إلى البقعة المباركة الحمراء التي فیها تنادي سدرة المنتهى 
إنه ال إله إّال أنا المهیمن القیوم. یا معشر العلماء هل یقدر أحد منكم أن یستّن 
معي في میدان المكاشفة والعرفان أو یجول في مضمار الحكمة والتبیان ال 
وربي الرحمن كل من علیها فان وهذا وجه ربكم العزیز المحبوب. یا قوم إنا 
قّدرنا العلوم لعرفان المعلوم وأنتم احتجبتم بها عن مشرقها الذي به ظهر كل 
أمر مكنون. لو عرفتم األفق الذي منه أشرقت شمس الكالم لنبذتم األنام وما 
عندهم وأقبلتم إلى المقام المحمود. قل هذه لسماء فیها كنز أم الكتاب لو أنتم 
تعقلون. هذا لهو الذي به صاحت الصخرة ونادت السدرة على الطور المرتفع 
على األرض المباركة الملك هللا الَملك العزیز الودود. إنا ما دخلنا المدارس 
وما طالعنا المباحث اسمعوا ما یدعوكم به هذا األّمّي إلى اهللا األبدي إنه خیر 

لكم عّما كنز في األرض لو أنتم تفقهون."(١٩)
وفي موضع آخر:

"یا معشر العلماء لّما نزلت اآلیات وظهرت البینات رأیناكم خلف الحجبات 
الناس  تحجبوا  أن  إّیاكم  األحجاب  خرقنا  إّنا  عجاب...  شيء  إّال  هذا  إن 
من  تكونن  وال  األنام  مالك  باسم  األوهام  سالسل  كّسروا  آخر  بحجاب 
الخادعین. إذا أقبلتم إلى اهللا ودخلتم هذا األمر ال تفسدوا فیه وال تقیسوا 
باهللا حین  آمنتم  لو  بعد...  قبل ومن  اهللا من  بأهوائكم هذا نصح  اهللا  كتاب 
ظهوره ما أعرض عنه الناس وما ورد علینا ما ترونه الیوم اتقوا اهللا وال تكوّنن 
من الغافلین... هذا أمر اضطرب منه ما عندكم من األوهام والتماثیل... یا 
معشر العلماء إّیاكم أن تكونوا سبب االختالف في األطراف كما كنتم علة 
اإلعراض في أول األمر اجمعوا الناس على هذه الكلمة التي بها صاحت 
أهل  یسمع  اآلیات...اخرقّن األحجاب على شأن  الملك هللا مطلع  الحصاة 
الملكوت صوت خرقها هذا أمر اهللا من قبل ومن بعد طوبى لمن عمل بما 

أمر ویل للتاركین."(٢٠)



الحاج شاه خلیل اهللا الفاراني
من البهائیین البارزین. فاز بمحضر حضرة بهاءاهللا في عكاء



میرزا عزیز اهللا جذاب
بهائي من أصل یهودي كّلفه حضرة بهاءاهللا بإبالغ دینه للبارون روتشیلد
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بعض  یلي  فیما  الدین.  علماء  إلى  بهاءاهللا  حضرة  أشار  ألواحه  من  كثیر  في 
بیاناته:

الناس من قال’إنه أعرض عن  "لّما تفرسنا وجدنا أكثر أعدائنا العلماء. من 
العلماء‘. قل إي وربي بل كنت من كّسر األصنام." 

 "قد نفخنا في الصور وهو قلمي األعلى إذًا انصعق العلماء والفقهاء والسالطین 

إّال من حفظه اهللا بفضله إنه هو الوهاب القدیم."

منه  أشرق  أفق  إلى  متوجهین  واألوهام  الظنون  ضعوا  العلماء.  معشر  "یا 
نیر اإلیقان. لعمر اهللا لن ینفعكم كل ما ملكتموه وال كل كنوز األرض وال 

ریاساتكم التي اغتصبتموها. اتقوا اهللا وال تكونوا من الهائمین."

"قل یا معشر العلماء! دعوا حجباتكم وغشواتكم لتسمعوا ما یدعوكم القلم 
األعلى في هذا الیوم البدیع."

"قد غشت العالم غبرة التراب من أثر أوهامكم واضطربت أفئدة المقربین من 
ظلمكم. اتقوا اهللا وكونوا من المنصفین."(٢١)

كتب حضرة شوقي أفندي حول هذا الموضوع بشيء من التفصیل في كتابه 
"قد ظهر یوم المیعاد"، وهنا بعض مالحظاته:

... واكب انحطاط مصائر أصحاب السلطة الدنیویة من المتّوجین، ترٍد ال یقل 
العالم الروحیین. فاألحداث الجسام  النفوذ الذي كان بید رؤساء  إجفاًال في 
تقریبًا  تزامنت  قد  واإلمبراطوریات  الملكیات  من  العدید  بتفكك  أنبأت  التي 
العملیة  تلك  وإن  العتیقة.  األدیان  من حصون  منیعًا  یبدو  كان  ما  تداعي  مع 
نفسها التي ختمت بتلك السرعة المفجعة على مصیر ملوك وأباطرة، وقضت 
واإلسالم،  المسیحیة  في  الدین  رؤساء  في  فعلها  عملت  قد  أسرهم،  على 
ملحقة الضرر بمكانتهم، وفي بعض الحاالت هادمة ألعلى مؤسساتهم. ولقد 
األولى،  الفئة  مجد  أفل  وبذلك  والعلماء".  "األمراء  من  العزة" حقًا  "ُرفعت 

وكسرت شوكة اآلخرین نهائیًا.
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سیطرة  بتوجیه  احتفظوا  الذین  الرؤساء  أولئك  إلى  أیضًا  ُوّجه  وقد  هذا 
قبل  من  والزجر  والتحذیر  التنبیه  ألدیانهم،  العائدة  الكنسیة  التشكیالت 
حضرة بهاءاهللا، بعبارات ال تقل جالء عن تلك التي خاطب بها الملوك الذین 
رؤساء  وباألخص  اآلخرون،  هم  هؤالء  رعایاهم.  مصائر  على  استحوذوا 
المستبدین  الحكام  مع  بالمشاركة  قاموا،  اإلسالمیة،  والطرق  المذاهب 
اهللا  دین  مؤسسي  ضد  بتكفیراتهم  وقذفوا  عدوانیة  بحمالت  والملوك، 
التمرد  أول من رفع علم  إیران  لم یكن علماء  أَو  وأتباعه ومبادئه ومؤسساته. 
واإلعراض، وهیجوا الجماهیر الجاهلة المستعبدة ضده، وحّرضوا السلطات 
المدنیة، من خالل احتجاجاتهم الصاخبة، وتهدیداتهم وأكاذیبهم وافتراءاتهم 
والبدء  القوانین  وتشریع  واإلبعاد،  النفي  أحكام  إلصدار  واستنكاراتهم، 
صفحات  تمأل  التي  والمذابح  اإلعدامات  بتنفیذ  والقیام  عدائیة  بحمالت 
تاریخها؟ بلغت وحشیة المجزرة وشناعتها التي ارتكبت في یوم من األیام، 
لـ"غلظة وقساوة مخیلة  مألوفًا  أنموذجًا  العلماء، وكانت  أثارها هؤالء  والتي 
األشرار" كما دمغها رینان في كتابه (Les Apotres) واعتبر ذلك الیوم على 

أنه "ربما ال نظیر له في تاریخ العالم".
بأعمالهم،  مؤسساتهم  انحالل  بذور  بذروا  الذین  هم  العلماء  هؤالء  إن 
مؤسسات كانت على درجة من القوة والشهرة وبدت بتلك المناعة عند مولد 
الدین. وكانوا هم الذین، بتحملهم تلك المسؤولیات الثقیلة بذلك النحو الهّین 
األرعن، ُیعتبرون مسؤولین بالدرجة األولى عن انطالق تلك المؤثرات العنیفة 
التي وّلدت كوارث ماحقة كالتي عصفت بالملوك واألسر الحاكمة  الهادمة 
واإلمبراطوریات، والتي تشكل أكثر العالمات الممیزة والجدیرة بالمالحظة 

في القرن األول من العصر البهائي.
ما  هذه  التفكك  عملیة  فإن  األولى،  مظاهرها  في  ُمجفلة  كانت  ومهما 
تزداد، كلما زادت وتعاظمت قوى  متناقصة، وسوف  بقوة غیر  تعمل  تزال 
نائیة،  میادین  وفي  المصادر  شتى  من  اهللا  دین  ضد  واالضطهاد  اإلعراض 

وتظهر آثارًا أكثر عجبًا لقدرتها المدمرة.(٢٢)
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أعلن حضرة بهاءاهللا دعوته لقادة العالم مجموعین ولقلیل من الملوك فرادى. 
كان  بل  األدیان وحدهم.  ورؤساء  بالملوك  یختص  یكن  لم  اإلعالن  هذا  لكن 
المفروض أْن تستمع له أیضًا جماهیر البشر عن طریق رؤسائهم إذ لم یكن یومها 
وسائل أخرى لالتصال. فوسائط اإلعالم العامة لم تكن موجودة في أیام حضرة 
بهاءاهللا. في التقدیر اإللهي كان على رؤساء العالم أْن ُیْقِبلوا إلى دعوته حین مجيء 
لذلك  یستجب  لم  لكن  لرعایاهم.  رسالته  ویبّلغوا  أمره  ویعتنقوا  اإللهي  المظهر 
واحد منهم. مع ذلك فإن اهللا قد وّفى بعهده تجاه خلقه بأن ضمن نزول وحیه 

وإعالنه لهم. وبقي اآلن األمر متروكًا لإلنسان لیستجیب مختارًا لنداء خالقه.

إعالن الظهور لرؤساء الیهود
یتضح من فحص خطابات حضرة بهاءاهللا إلى رؤساء العالم بأن كافة أمم العالم 
وأدیانه قد ُمنحت الفرصة لسماع نبأ مجیئه. لكن االستثناء الوحید ربما یكون الیهود إذ 
لم یكونوا یومها تابعین لدولة معینة. هذا وبخصوص إعالن دعوته إلى رؤساء العالم، 
عّلق حضرة بهاءاهللا، قبل صعوده بعام، قائًال بأنه قد أتّم حتى ذلك الحین مهمته تلك 
لرؤساء العالم المتّوجین، لكنه یرغب أن یعلن رسالة اهللا للبارون روتشیلد(١) الذي 
یمكن اعتباره رئیس أمة الیهود في ذلك الوقت. وّجه تعلیقه ذلك إلى مؤمن من أصل 
یهودي، هو میرزا عزیز اهللا جّذاب الذي كان قد توجه إلى عكاء للتشرف بزیارة 
حضرة بهاءاهللا للمرة الثالثة سنة ١٣٠٨ه (١٨٩١م). فعهد حضرة بهاءاهللا  إلیه أن یكتب 

للبارون روتشیلد معلنًا األمر وأن یذهب لزیارته لو أمكن ذلك.

إن سیرة حیاة میرزا عزیز اهللا وخدماته ألمر اهللا ممتعة وُملهمة حقًا. كان من 
أصل یهودي، ووالده المقیم في مدینة مشهد، كان رجًال متعلمًا ضلیعًا في كتاب 
لشباب  القدیم"  "العهد  یدّرس  األدیان. وكان  القدیم" وغیره من كتب  "العهد 

قد یكون البارون ناثانیال مایر، اللورد روتشیلد من لندن (١٨٤٠ – ١٩١٥م)، الذي كان یعتبر   (١)
وقتها زعیم الیهودیة العالمیة؛ أو البارون إدموند دي روتشیلد من پاریس (١٨٤٥ – ١٩٣٤م)، 

المحسن الكبیر آلالف الیهود الذین استوطنوا فلسطین حینها.
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الیهود. اعترف بأحقیة دین اإلسالم، بما ُوهب من قلب طاهر وتبّصر عمیق في 
أمور الدین، وأسّر بإیمانه للسلطات اإلسالمیة. وباستثناء زوجته لم یعلم باعتناقه 
اإلسالم أحد من طائفة الیهود وال حتى أوالده. كان ذلك قبل میالد الدعوة البابیة 
بستة عشر عامًا. أوصى أسرته بصفة خاصة أْن تترقب ظهور رب الجنود إذ تحقق 

لدیه من دراسة الكتب المقدسة أن مجیئه كان وشیكًا.

بعد ذلك بسنوات قلیلة، في ١٨٣٨م، أدت حادثة فاجعة إلى مذبحة قتل فیها 
قرابة خمسة وثالثین یهودیًا بمدینة مشهد على ید المسلمین. فالتجأ الیهود الناجون 
إلى منازل رجال الدین المسلمین، ومن أجل الحفاظ على حیاتهم قبلوا االعتراف 
الخفاء، ظلوا  إلى اإلسالم رسمیًا، لكنهم في  فبینما تم تحوّلهم  بدین اإلسالم. 
یعیشون  بقوا  أنهم  إّال  بحیاتهم،  نجوا  أنهم  ومع  هذا  الیهودي.  دینهم  یمارسون 
في حّي مستقل بالمدینة، ولم یندمجوا تمامًا في المجتمع اإلسالمي. وقد ُسّموا 

بـ"الوافدین الجدد" وظلوا یعانون من اضطهاد المسلمین.

عاش میرزا عزیز اهللا وسط هذه الجماعة. كان یذهب في طفولته إلى مدرسة 
القدیم"، وأصبح  "العهد  لتعلم  بدل ذلك  توجه  تركها.  ما  لكنه سرعان  إسالمیة 
واسع اإلطالع بالعقیدة الیهودیة ومارسها سرًا. ولو أن تحصیله الثقافي لم یتجاوز 

المرحلة االبتدائیة، إّال أنه صار تاجرًا ناجحًا وبرز كرجل أعمال نابغ.

إخوانه  أحد  له  ذكر  عندما  كانت  "بهاءاهللا"  كلمة  فیها  سمع  مناسبة  أول 
عزیز  میرزا  لكن  بدیع.  استشهاد  قصة  البهائي –  بالدین  آمن  قد  كان  – الذي 
یتابع  ولم  بذلك،  اهتمام  أي  ُیْبِد  لم  لدینه،  جدًا  متحمسًا  یهودیًا  لكونه  اهللا، 

أخوه األمر بعد ذلك.

معًا  الرحالت  من  بسلسة  القیام  األخوین  على  وكان  الزمن  من  فترة  مرت 
ألغراض التجارة. في أثناء تلك الرحالت قرر میرزا عزیز اهللا أْن یرفع من مستوى 
معرفته باللغة الفارسیة التي لم تتعدَّ مبادئ القراءة والكتابة األولیة. ونظرًا لمواهبه 

الذهنیة، فإنه لم یمِض وقت طویل قبل أْن یصبح قارئًا متمكنًا.
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في أحد األیام بینما كان أخوه خارج المنزل تناول أحد الكتب البهائیة وبدأ 
یقرأ. وقد حركه ما قرأ، إّال أنه لم یعبأ بفكرة دین جدید. ثم في إحدى اللیالي رأى 

في المنام حلمًا كتب عنه اآلتي في مذكراته:

سمعت في منامي نداًء بأن رب الجنود، موعود كل األزمنة، قد ظهر وأنه كان 
یتفحص مأل األنبیاء جمیعهم وكافة أتباعهم. فقصدت في الحال ذاك المكان. 
وجدته محًال واسعًا جدًا فیه حشود من الناس مجتمعین بهیئة صفوف. وكل نبي 
كان جالسًا بصف أتباعه باتجاه القبلة. وقد أدهشني حدة البصر التي أعطیت لعیني 
إذ كان باستطاعتي أْن أشاهد بیسر كافة الناس المصطفین في ذلك الفناء الفسیح.

ببعض  ینطق  كرسي  على  وقور  مهیب  شخص  جلس  الجموع  قبالة 
الكلمات. كنت واقفًا في نهایة صف. كان الشخص المبارك یجاوز الخمسین 
من العمر وله لحیة سوداء ویلبس تاجًا أخضر مخّیطًا بخیط حریر أخضر. أومأ 
لي بیده المباركة بالذهاب إلیه. بدوري عّبرت بحركة یدي ألقول: كیف آتي 
لهم  بیدیه  فأشار  للحركة؟  لي  أمامي ال یدعون مجاًال  الواقفین  أولئك  وكل 
للتقدم. عندئذ لم أكن  بإیماءة یده  فسجدوا جمیعًا على األرض. ثم دعاني 
متأكدًا فیما إذا كنت المقصود باإلشارة أو شخصًا آخر. فأعاد إشارة األمر، 
أمامي  الساجدین  إلیه ماشیًا على ظهور كل  لّبیت إشارته وأقبلت  المرة  هذه 
حتى وصلت إلیه. فسجدت عند قدمیه وقّبلتهما. فأعانني بیدیه على الوقوف 

على قدمّي وردد اآلیة القرآنیة: "فتبارك اهللا أحسن الخالقین."(٢٣)

بالرغم مما أحدثه هذا المنام من أثر عظیم في نفس میرزا عزیز اهللا، إّال أنه بقي 
متمسكًا بعقیدته الیهودیة حتى وقت الحق حیث تم إیمانه بدین حضرة بهاءاهللا 
اهللا  میرزا عزیز  توجه  بقلیل  إیمانه  وبعد  بدیع.  والد  المجید،  الحاج عبد  ید  على 
بهاءاهللا. كان ذلك سنة ١٨٧٦م، في  للتشرف بمحضر حضرة  إلى عكاء  وأخوه 
أول زیارة لألرض األقدس. وفي الموعد المحدد أدخل في حجرة حضرة بهاءاهللا 
بعكاء. ولم تكد عیناه تقعان على شخص حضرة بهاءاهللا حتى كاد ینصعق إذ وجد 
نفسه بمحضر ذات الشخص الذي سبق أْن رآه في منامه الخالد منذ سنین، مرتدیًا 
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المالبس نفسها والتاج األخضر عینه. فلم یكن منه إّال أن یتقدم بكل ما في جوارحه 
من إخالص وحب ویسجد فورًا عند قدمي مواله، وانحنى حضرة بهاءاهللا وأعانه 

على النهوض على قدمیه مرددًا اآلیة القرآنیة: "فتبارك اهللا أحسن الخالقین!"

بهاءاهللا وحضرة  بمحضر حضرة  اهللا  عزیز  میرزا  تشرف  بعكاء  إقامته  خالل 
عبدالبهاء عدة مرات. ونتیجة لذلك وهب روح إیمان جدید حّل في أعماق كیانه 
وزاده في إیقانه. كیف ال وقد شهد حضرة بهاءاهللا خالل تشرفه األول بمحضره، 
وهو ینزل األلواح من سماء الوحي، كما سمع صوته وهو ینزلها. وقد تركت تلك 
التجربة أثرًا باقیًا في نفسه. كان أسفه الوحید هو عدم قدرته قراءة العربیة مما حرمه 
من اإلدراك الكامل للكتابات المقدسة. كان ذلك بسبب تركه المدرسة في سن 
مبكرة وفقد فرصة تعلم العربیة. طالما شعر باألسف والتأنیب بسبب ذلك. وعندما 
تبرع شخص بعكاء تعلیمه العربیة اعتذر عن قبول العرض إذ لم یكن لدیه الوقت أو 

الصبر لدراسة لغة بهذا الغنى في مفرداتها وهذا التعقید في قواعدها.

في الیوم التالي عندما تشرف بمحضر حضرة بهاءاهللا توجه إلیه بقلبه راجیًا أن 
یتلطف علیه من فیض عطائه عسى أْن یجعله قادرًا على فهم اللغة العربیة دون استعمال 
الطریقة المألوفة في دراستها. وفعًال تم له مراده، وذات یوم وجد عزیز اهللا نفسه، 

لشدة دهشته وانفعاله، قادرًا على قراءة وفهم القرآن وألواح حضرة بهاءاهللا العربیة.

ُوهبوا من حضرة  لكنهم  متعلمین  یكونوا  لم  المؤمنین  أوائل  من  الكثیرین  إن 
بهاءاهللا معرفة لم تتوفر للمتعلمین الذین ینقصهم اإلیمان. وقد سبق أْن وصفنا(١) هذا 

النوع من المعرفة، وهي المعرفة التي تنبثق عن القلب وال تعتمد على الدراسة.

للقیام  لعكاء  الثالثة  زیارته  أثناء  إلیه  التي عهدت  الخاصة  المهمة  وبخصوص 
بإبالغ البارون روتشیلد بأمر اهللا، سجل میرزا عزیز اهللا في مذكراته التالي:

بعد مغادرة األرض األقدس(٢) وصلت إلى اآلستانة. كنت أعرف هناك سمسارًا 
یعرف اللغة الفرنسیة. سألته فیما إذا كان بإمكانه أْن یعلمني قلیًال منها كل یوم 

الصفحات ١٠١ –١٠٢.  (١)
كان ذلك في عام ١٨٩١م. (أ. ط.)  (٢)
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بروتشیلد.  لالجتماع  أثناء رحلتي  اللغة  بهذه  قلیًال  أتحدث  أْن  أستطیع  حتى 
خالل ذلك كنت قد حررت رسالة لروتشیلد ُترجمت إلى الفرنسیة. وفي تلك 
بشأن  القدیم"  "العهد  نبوءات  وتحقق  بهاءاهللا  بمجيء حضرة  أعلمته  الرسالة 
مجيء رب الجنود الذي شهد جبل الكرمل ظهوره في هذه األیام. شرحت 
بأن أتباع حضرة بهاءاهللا كانوا یدعوننا العتناق أمره، ومعهم البراهین واألدلة 
على أن النبوءات كلها قد تحققت. وذّكرته بأنه یمثل رئاسة الشعب الیهودي. 
عّلهم  المقدس  بیت  في  الیهود  علماء  إلى  األمر  هذا  یحیل  بأن  سألته  وعلیه 
یجیبون على هذا المطلب. وعالوة على ذلك بّینت بأن على المرء االختیار 
إّما أن یكّذب دالئل ونبوءات "العهد القدیم" أو اإلقبال والتصدیق بهذا األمر 
المبارك. وبعد إرسال هذا الخطاب بدأت أتعلم الفرنسیة. في تلك األیام كان 
الفرنسیة  بتعلم  اهتمامي  أثار فضوله  أفنان(١) في اآلستانة. وقد  آقا سید أحمد 
ووّد لو عرف سبب دراستي لها في هذه المرحلة من حیاتي، وألي غایة كنت 
أفكر بالذهاب إلى پاریس ولندن، ولكن لّما كانت زیارة روتشیلد أمرًا خاصًا 

فلم أشأ الكشف عنه...(٢٤)

لألسف إن مذكرات میرزا عزیز اهللا ال تبت بموضوع هذه الزیارة من حیث ال 
یوجد فیها ذكر قاطع فیما إذا نجح بمالقاة البارون أم ال.

ولمیرزا عزیز اهللا مهمة شیقة أخرى قام بها خالل فترة والیة حضرة عبدالبهاء 
وهي زیارة لیو تولستوي، الفیلسوف والكاتب الروسي الشهیر. كان تولستوي قد 
أبلغ أصًال بظهورْي حضرة الباب وحضرة بهاءاهللا، وأثنى على تعالیمهما. وقد نجح 
میرزا عزیز اهللا بمالقاته في أیلول ١٩٠٢م حیث تحدث إلیه بإسهاب حول تاریخ 
أمر اهللا وتعالیمه شارحًا مقام حضرة بهاءاهللا على أنه موعود كل األزمنة. إن تفاصیل 
المناقشات واألسئلة واألجوبة في هذا اللقاء ورّد تولستوي اإلیجابي، الذي اعتقد 

بأن أمر حضرة بهاءاهللا سینتشر في جمیع أرجاء العالم، كلها مسجلة في مذكراته.

أحد أفراد عائلة األفنان وكان یدیر مصلحة تجاریة في اآلستانة.  (١)
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إرسال "لوح السلطان"

  "الصیحة" بأنه  بهاءاهللا  حضرة  وصفه  إذ  عظیمة،  أهمیة  ذو  لوح 
لناصر  وُوّجه  أدرنة  في  أنزل  وحكامه.  العالم  لملوك  أمره  إلعالن 
الدین شاه، ملك إیران، إّال أنه أرسل إلیه من عكاء. وفي المجلد السابق وردت 
نبذة عن "لوح السلطان". وقد تطلب إبالغه وتسلیمه إّیاه رسوًال خاصًا إذ كان 

من المستحیل أن یصل لید الشاه بأیة واسطة أخرى.

إیران  وحكومة  الدین  رجال  من  كل  اتفق  شاه  الدین  ناصر  حكم  أیام  في 
أو  شخص  فكل  وحشیة.  بكل  العّزل  الولید  الدین  أتباع  اضطهاد  على  معًا 
وهدفًا  عرضة  صار  بهائي  أو  بابي  بكلمة  بعید،  أو  قریب  من  ارتبط،  شيء 
للهجوم والدمار. حتى حیازة رسالة فیها عالقة ما بأمر اهللا مع أحد قد تحمل 
ُیسئلون  كانوا  المدینة  المسافرین  دخول  عند  الشخص.  لذلك  عواقب خطیرة 
الرشاوى  على  اعتمدوا  ما  غالبًا  موظفین  قبل  من  ُیفتشون  وقد  هویاتهم  عن 
المضایقة  وسائل  ذلك  في  اتبعوا  وإن  رزقهم، حتى  لضمان  واالبتزاز كوسیلة 
أو الحبس أو التعذیب ضد الناس من أجل الحصول منهم على أكثر ما یمكن 
المال. وعندما یصادفون بهائیًا یفتشونه بدقة بحثًا عن مستمسكات بهائیة  من 
إن  بل  فقط  ُتصادر  فلن  منها  فإذا وجدوا شیئًا  ألواح.  أو  أو كتب  مثل رسائل 
حیاة ذلك البهائي تتعرض لخطر عظیم. نظرًا لهذه المصاعب فإن كل كتابات 
قام  ما  وغالبًا  المؤمنین  من  أفراد  بواسطة  إلیران  تؤخذ  كانت  بهاءاهللا  حضرة 
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أثناء  بمهمته  والتعقل  الحكمة  من  المؤمن  هذا  كان  سلمان.(١)  الشیخ  بذلك 
أسفاره بحیث لم یقع أي من األلواح التي ُعهد بها إلیه في أیدي األعداء.

إّال أن إرسال لوح إلى شاه إیران كان أمرًا یختلف عن المألوف. فإلى جانب 
ضرورة االلتزام بمنتهى الحكمة حفاظًا على اللوح، لكن توّجب على حامله أن 
یكون مستعدًا للفداء بحیاته أیضًا. عندما أنزل حضرة بهاءاهللا اللوح عّلق بأن الذي 
سیحمله لناصر الدین شاه لم یكن قد ُخلق بعد. ألن ذاك الشخص كان علیه أن 
الشدائد  وجه  في  والتحمل  الشجاعة  من  ویبدي  اإلیمان  درجات  بأرفع  یتحلى 
والعذاب ما یحیر العالم. وقد كتب حضرة بهاءاهللا بضعة أسطر عن تسلیم اللوح 

على غالفه:

هو اهللا تعالى
نسئل اهللا بأن یبعث أحدًا من عباده وینقطعه عن اإلمكان وتزین قلبه بطراز 
لحضرة  نزل  بما  اطلع  وإذا  األكوان  بین مأل  ربه  لینصر  واالطمینان  القوة 
السلطان یقوم ویأخذ الكتاب بإذن ربه العزیز الوهاب ویمشي مسرعًا إلى 
مقر السلطان وإذا ورد مقر سریره ینزل في الخان وال یعاشر مع أحد إلى أن 
یخرج ذات یوم ویقوم على معبره وإذا ظهرت طالئع السلطنة یرفع الكتاب 
بكمال الخضوع واآلداب ویقول قد أرسل من لدى المسجون. وینبغي له أن 
یكون على شأن إن یأمر السلطان بالقتل ال یضطرب في نفسه ویسرع إلى 
مقر الفداء ویقول أي رب لك الحمد بما جعلتني ناصرًا ألمرك وقدرت لي 
الشهادة في سبیلك فوعزتك ال أبدل هذه الكأس بكؤوس العالمین ألنك ما 
قدرت لها من بدیل وال یعادلها الكوثر والسلسبیل(٢) وإن تركه وما تعرض 
علیه یقول لك الحمد یا رب العالمین. إني رضیت برضائك وما قدرته لي 

أنعم علیه حضرة بهاءاهللا بلقب "رسول الرحمن"، حمل الشیخ سلمان ألواح حضرته إلى األحباء   (١)
المجلد  انظر  للمزید عن سیرة حیاته  لعدة عقود.  الخدمة  أدى هذه  إلیه. وقد  برسائلهم  وعاد 

األول، الصفحات ١١٠ – ١٢٠، والمجلد الثاني.
نهرین في الجنة.  (٢)
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في سبیلك ولو أني أردت أن تصبغ األرض بدمي في حبك ولكن ما أردته 
العلیم  وأنت  نفسك  في  ما  أعلم  وال  نفسي  في  ما  تعلم  إنك  لي  خیر  هو 

الخبیر.(١)

قصة بدیع
أّما الشخص الذي ُقّدر له أن ُیخلق من جدید وأنجز هذه المهمة المقدسة فكان 
شابًا في السابعة عشر من العمر اسمه آقا بزرگ والملقب بـ"بدیع". كان والده، 
الحاج عبد المجید النیشاپوري (وُیعرف أیضًا باسم "أبو بدیع") من أنصار الدعوة 
البابیة البارزین وأصبح فیما بعد من أتباع حضرة بهاءاهللا المخلصین. عرضت سیرة 
حیاته واستشهاده في سن متقدم في مجلد سابق.(١) رغم والدته ونشأته في بیت 
بهائي لمؤمن مخلص جدًا، إّال أن بدیع لم ینفذ إلى أعماق ذاته نور أمر اهللا بحیث 

یجعله یؤمن به، لذا بقي بمعزل عنه متحفظًا حیاله.

قرابة انتهاء أیام إقامته في أدرنة، كان حضرة بهاءاهللا قد بعث النبیل األعظم إلى 
إیران لتقویة إیمان األحباء بسبب عصیان میرزا یحیى ضد أمر اهللا. في أثناء تنقالته 
بإیران مر النبیل بمدینة نیشاپور حیث استضافه أبو بدیع والذي أعرب للنبیل خالل 
إقامته هناك عن عظیم حزنه وخیبته من ناحیة ابنه. ویذكر النبیل في تاریخه – الذي 
لم ُینشر – بأنه لّما ُدعي إلى بیت أبي بدیع في نیشاپور كان األخیر یقوم بنفسه على 
خدمته. فسأله النبیل: ’ألیس لك ولد كبیر؟‘ أجابه أبو بدیع بأن لدیه واحد لكنه 
عنود غیر مطیع.(٢) طلب النبیل حضور االبن فحضر. رآه فتى بسیط القلب طویل 

القامة، وطلب النبیل منه أن یقوم هو بدور مضیفه.

انظر المجلد الثاني، الصفحات ١٢٣ – ١٣٠.  (١)
كان سبب السؤال أن النبیل اندهش عندما قام أبو بدیع على خدمته بنفسه. ففي تلك األیام اعتاد   (٢)
صغار السن على احترام آبائهم، وفي حالة كتلك، كان من المفترض أن ال یدع االبن والده 
یخدم الضیف بنفسه، ذلك مع األخذ بعین االعتبار أنه كان من غیر المألوف أن تقوم إحدى 

أفراد العائلة من اإلناث بخدمة ضیف من الجنس اآلخر.
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شیئًا فشیئًا صار ینجذب للمسائل المرتبطة باهللا والروحانیات بحیث تأثر من 
أعماقه وُسمع وهو یبكي طوال اللیل. في الصباح أعد الشاي وخرج إلى المدینة. 
بعد خروجه تحدث أبو بدیع مع النبیل. قال: ’لم یسبق أن سمعته یبكي... ولو أنه 
یستقیم على أمر اهللا ویثبت فإني مستعد أن أخدمه.‘ أصّر آقا بزرگ على أن یرافق 
النبیل إلى مشهد لكن والده طلب منه أن ینهي دراسته أوًال، ثم یدرس "كتاب 

اإلیقان" ویستنسخه(١) قبل الذهاب في سفر كهذا.

المؤمنین  أحد  ذهب  طهران،  إلى  ووصوله  خراسان  النبیل  مغادرة  بعد 
المخلصین، اسمه الشیخ الفاني،(٢) إلى نیشاپور. هناك أفصح عن نّیته في السفر 
باصطحاب  بهاءاهللا  من حضرة  إذن  لدیه  بأن  وصّرح  أدرنة  إلى  ومنها  بغداد  إلى 
شخص واحد معه. فزّود أبو بدیع ابنه ببعض المال ودابة للركوب لیرافق الشیخ إلى 
بغداد حیث یلتقیان بالنبیل ثم یتوجهون منها معًا لزیارة حضرة بهاءاهللا. رافق بدیع 
الشیخ إلى مدینة یزد. هناك افترق عنه مسّلمًا إّیاه كل ممتلكاته وتوّجه لبغداد وحیدًا 
سیرًا على األقدام. بلغ به روح االشتعال بأمر اهللا حدًا بحیث تشّوق لمشاهدة طلعة 

حضرة بهاءاهللا واالنغمار ببهاء محضره شخصیًا.

خالل إقامة بدیع ببغداد، جرح أعداء أمر اهللا آقا عبد الرسول القمي(٣) جرحًا 
قاتًال، وهو من المؤمنین المتفانین بحبهم لحضرة بهاءاهللا وقد نذر نفسه للعمل 
الشاق بنقل ِقرب الماء(٤) من نهر دجلة إلى بیت حضرة بهاءاهللا في تلك المدینة. 
المؤمنین كانوا یسكنون في ذلك  إن عددًا من  إذ  العملیة ضروریة،  تلك  كانت 
البیت. حینما سمع بدیع بالقصة المأساویة الستشهاد آقا عبد الرسول تبرع بالقیام 

في األیام األولى من ظهور أمر اهللا لم تكن اآلثار المباركة تنشر. وكان أفراد األحباء ینسخونها   (١)
بخط الید.

الشیخ أحمد النیشاپوري، وهو غیر الشیخ محمد الِحصاري، الملقب أیضًا بالشیخ الفاني.  (٢)
انظر المجلد الثاني، الصفحة ٣٢٥.  (٣)

في تلك األیام في الشرق األوسط، لم تكن هناك میاه جاریة في المنازل. كان الماء یحمل من   (٤)
الینابیع أو األنهار؛ وكان هناك حاملو میاه في كل بلدة. وكانت أكثر الطرق شیوعًا هي حمل 

قربة كبیرة من الجلد على الظهر.
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بعمله وفعًال صار یحمل ِقرب الماء من النهر إلى بیت حضرة بهاءاهللا والمؤمنین 
ونتیجة لذلك أصبح هو نفسه هدفًا ألذى األعداء. فهوجم عدة مرات وهو یحمل 
الماء وفي كل مرة تصیبه طعنة سكین أو خنجر. لكنه لم یكترث لذلك ولم تمنعه 
جهالة الرعاع وحقدهم، بل استمر هذا الفتى، الذي ُقّدر له أن یصبح من خلق اهللا 
البدیع في هذا الیوم وأحد عمالقة الروح في هذه الدورة، استمر في عمله وخدمته. 

وقد ضمن اهللا حفظه وسالمته خالل تلك األیام المضطربة.

لقد سبق أن عرضنا لذكر مصیر المؤمنین المقیمین ببغداد. كان عددهم ثمانیة 
وثمانین جمیعًا من الذین ُنفوا إلى الموصل.(١) لكن بدیع لم یكن بینهم. كان قد 
سبقهم إلى الموصل، واستمر بخدمتهم في عملیة تزویدهم بالماء. وبعد فترة من 
الزمن وصلت للمؤمنین أخبار نفي حضرة بهاءاهللا إلى عكاء، أّما بدیع فلم یتمكن 

من الصبر فغادر الموصل متوجهًا إلى عكاء ماشیًا المسافة كلها.

إلیها في أوائل عام ١٨٦٩م. كان ذلك بعد وصول الحاج شاه محمد  وصل 
أمین البیان والحاج أبو الحسن أمین(٢) (أمینا حقوق حضرة بهاءاهللا) ببعض الوقت 
فقد  المدینة.  عند دخوله  یجد صعوبة كبیرة  لم  بدیع  أن  یبدو  المدینة.  تلك  إلى 
فشلت عیون الرصد لكل من السید محمد اإلصفهاني وعضیده آقا جان، اللذین 
السلطات بوصول أي شخص  یخبرا  أن  المدینة عسى  بوابة  أسكنا فوق  قد  كانا 
یشتبه بكونه بهائیًا، فشلت في تشخیص ذلك الفتى الذي دخل المدینة متسربًال 

عباءة قطن خشنة طویلة، كالتي یرتدیها األعراب، حامًال قربة ماء على كتفه.

هام بدیع في المدینة بعض الوقت حیث لم یعرف مقر مواله أو كیف یدخل 
تلقائیًا  وأدرك  اإلیرانیین  من  نفرًا  مسجد حیث الحظ  إلى  ذلك  بعد  توجه  إلیه. 
بأن الشخص الواقف أمامهم لم یكن سوى حضرة عبدالبهاء. فانتظر حتى انتهت 
الصالة ثم أقبل إلى المولى بعظیم االحترام وسّلمه ورقة كان قد سّطر علیها بیتین 
من الشعر أّلفهما بعجالة آنذاك. وفیها أعرب، دون تعریف نفسه، عن والئه للمولى 

انظر المجلد الثاني، الصفحة ٣٢٧.  (١)
انظر الفصل الرابع.  (٢)
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ببدیع  عبدالبهاء  حضرة  فرّحب  مؤثرة.  رقیقة  بعبارات  بهاءاهللا  بحضرة  وإیمانه 
بحرارة وتمكن من أن یأخذه إلى الثكنات.(١)

جاء في أحد األلواح(٢) المكتوبة بخط میرزا آقا جان، بأن بدیع كان قد حظي 
بزیارتین لمحضر حضرة بهاءاهللا بمفرده. هذا ولم یعلم أحد بما جرى في اللقاءین 
سوى أن حضرة بهاءاهللا تفضل بأن اهللا كان بصدد خلق جدید وأن بدیع نفسه لم 
یعي ذلك. في لوح آخر(٣) یقرر حضرة بهاءاهللا بأنه قد خلقه خلقًا جدیدًا بأیادي 
القدرة واالقتدار وأرسله ككرة النار. وفي أثناء تلك المقابلتین منحه حضرة بهاءاهللا 

لقب "بدیع".

وفي لوح آخر(٤) یصرح حضرة بهاءاهللا بأنه أخذ قبضة من التراب وعجنها بماء 
القدرة واالقتدار ونفخ فیها روحًا جدیدًا من عنده ثم زینها بطراز اسم (بدیع) في 

ملكوت اإلنشاء وأرسلها إلى السلطان بكتاب أنزل من لدى اهللا.

ما جرى من  مثیرة  بعبارات  بهاءاهللا  بدیع یصف حضرة  أبي  إلى  لوح(٥)  في 
أحداث شیقة عندما تشرف ابنه بمحضره. یشیر فیه إلى أنه لّما أراد أن یخلق خلقًا 
أركانه. ویؤكد  لها  إلى غرفته ونطق بكلمة اضطربت  جدیدًا دعا بدیع للحضور 
بأنه في تلك الحال كاد ینصعق لوال أن اهللا عصمه. وشرعت ید القدرة بعد ذلك 
كما یصف حضرة بهاءاهللا، بخلقه من جدید ونفخت فیه روح القدرة واالقتدار. 
ویشهد حضرته بأنه لو أمر بدیع، بما أصبح لدیه من قوة اهللا واقتداره، لسّخر العالم 

بمفرده.

یصرح حضرة بهاءاهللا بأنه عندما ظهر هذا الخلق الجدید إلى حیز الوجود ابتسم 
أمام وجه مواله وأظهر من االستقامة ما استبشرت به المأل األعلى(٢) و"ارتفع النداء 

عزیز اهللا جذاب (انظر الصفحة ١٧٢)، مؤمن مخلص، سجل في مذكراته أن عبد األحد (انظر   (١)
أن حضرة  الممكن  ومن  الثكنات.  داخل  إلى  خاصته  الماء  قربة  مع  بدیعًا  أخذ   (٥٧ الصفحة 

عبدالبهاء قد أمر عبد األحد باصطحاب بدیع إلى السجن.
أرواح األنبیاء والقدیسین في العالم اآلخر.  (٢)
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من شطر الكبریاء: "تبارك البهاء الذي خلق ما شاء إنه هو العزیز الوهاب." یشهد 
كیانه  في  بّث  ذلك  ونتیجة  األمر"  "ملكوت  لبدیع  كشف  أنه  بهاءاهللا  حضرة 

انقطاعًا تامًا عن الدنیا والقیام لنصرة أمر مواله.

یذكره حضرة  الذي  األمر"  لـ"ملكوت  عدیدة  إشارات  المباركة  اآلثار  في 
في  وفهمه.  اإلنسان  إدراك  یفوق  الملكوت  وهذا  الذكر.  آنف  اللوح  في  بهاءاهللا 
وحي  یتنزل خالل كل  الذي  الملكوت  إنه  عنه.  بإیجاز  كتبنا  السابق(١)  المجلد 
ورسالة إلهیة. وملكوت اإلنشاء، الذي یشّكل اإلنسان جزءًا منه، قد ُخلق أیضًا 
عن طریق "ملكوت األمر". وغالبًا ما ُیشار لهما معًا في الكتابات البهائیة. وما 
زال اإلنسان في هذه الدنیا یتوجب علیه خدمة "ملكوت األمر" ألنه سّنة الخلق 
بواسطة  للبشریة  بهاءاهللا  أمر حضرة  أنزل  لقد  فوقها.  ما  الدنیا  المملكة  تخدم  أن 
حضرة  أمر  خدمة  هي  الحقیقیة  المؤمن  وظیفة  فإن  وعلیه  األمر"،  "ملكوت 

بهاءاهللا، وهناك عدة ألوف ممن فدوا حتى بحیاتهم في هذا السبیل.

على ضوء ذلك فإنه لن یسعنا فهم العطیة الفریدة التي مّن بها حضرة بهاءاهللا 
ما  "ملكوت األمر". وكل  مّكنه، وهو بمحضره، من رؤیة  بدیع بحیث  على 
یمكننا استنتاجه من مالحظتنا لهذا الفتى اللمیع هو أنه مهما حدث له في محضر 
حضرة بهاءاهللا، فإنه كان شخصًا آخر تمامًا عند خروجه. قبل ذلك كان مجرد 
"قبضة من التراب"، لكنه بعد لقاءین مع حضرة بهاءاهللا أصبح خلقًا جدیدًا ُنفخت 
فیه "روح القدرة واالقتدار". هذا ولم یكن لسبب بسیط أن ُیعد اسم هذا الشاب، 
وهو في السابعة عشر من العمر، ضمن حواریي حضرة بهاءاهللا التسعة عشر. نحن 
ال نحاول بهذا عمل مقارنة بین مقام هؤالء الحواریین ألنه أمر یتعدى مقدرة أي 
إنسان القیام بتقدیر المقام الذي قدره اهللا ألصفیائه في عوالم اهللا، مع هذا یمكننا 
أن نعرف بأنه ُوضع في المرتبة الثانیة بینهم، مسبوقًا بمیرزا موسى، آقا كلیم،(٢) 

أخلص أخوة حضرة بهاءاهللا.

انظر المجلد الثاني، الصفحتین ١٨٢ – ١٨٤.  (١)
انظر المجلدین األول والثاني.  (٢)
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لم تكن تجربة بدیع، وقد انتقل به حضرة بهاءاهللا عند حضوره بین یدیه إلى عوالم 
البهجة والنعیم األبدي، لم تكن بحد ذاتها تجربة فریدة. فكل واحد من أتباعه طاهري 
القلوب أحس وتأثر بأعماقه بمشاعر النشوة والرفعة عند لقائه بحضرته، تمامًا كما یتأثر 
الحدید بالمغناطیس. لكن بدیع كان حالة خاصة. ولقد شرح الحاج میرزا حیدر علي 
-الذي وردت سیرة حیاته وخدماته في مجلدات سابقة وغالبًا ما ُیذكر بعبارة "مالك 
الكرمل" كما سماه حضرة عبدالبهاء- شرح بعض تجاربه بمحضر حضرة بهاءاهللا في 
عكاء مع تعلیق عن بدیع. فیما یلي ترجمة لبعض كلمات الحاج میرزا حیدر علي في 

وصف األثر في نفسه وهو بمحضر حضرة بهاءاهللا عند ترتیله لوحًا أنزله في حقه:

هذا اللوح... أنزل مرتًال من سماء وحي جمال المنان.(١) أّما أي أثر كان له في 
نفسي، وإلى أي عالم ُرفعت، وأیة جنة وأي رضوان دخلت، وماذا شهدت، 
وصف  یمكنني  فال   ... النغم!  وذلك  الصوت  لذلك  استمعت  كیفیة  وبأي 
ذلك. فقد دخلت الجنة التي ما رأت عین، وال سمعت أذن، وما خطر على 
قلب. شهدت ملكوت العظمة والجالل والقدرة والقوة واإلجالل وسلطنة اهللا 
الحّي الباقي الفرید. فیعجز هذا الفاني وكل من في الوجود عن التحریر والتشبیه 
والتمثیل والتقدیس والتنزیه واإلشارة والتوصیف والتعریف والحكایة والروایة 
والِذكر. فنحن إنما نعّبر باأللفاظ والعبارات، في حین تقف تلك التجربة وتلك 
الحالة مقدسة عن كل هذه األشیاء. فال یمكن وضعها في قالب ألفاظ وال 
وصفها بالتعابیر. كما ال یمكن ألحد تفسیر اختالجات ضمیره... لكن هذه 
إنها تجربة خاطفة. وظهورها في باطن  الحالة ال تبقى سوى للحظة واحدة. 
إنسان هو عطیة خاصة من عند اهللا. أما دوامها الذي یتراوح من لمح البصر إلى 
العطیة. بعد  أبعد من ذلك فیتوقف على مدى استعداد الشخص لتسّلم هذه 
ذلك فإن أعمال الشخص وأفعاله نفسها تدلل على وجودها. لكن لم یسمع 
بأن هذه الحالة قد دامت لدى شخص مدة ثالثة أو أربعة أشهر سوى حضرة 

بدیع...(٦)

حضرة بهاءاهللا. (أ. ط.)  (١)



187

فخر الشهداء

لّما علم بدیع بأن حضرة بهاءاهللا كان یبحث عن شخص یقوم بمهمة تسلیم 
لوح خاص إلى ناصر الدین شاه، التمس أن یؤذن له بتنفیذ تلك الخدمة، ولو كان 
على یقین تام بأن ذلك سیعني التضحیة بحیاته. فقبل حضرة بهاءاهللا طلبه للقیام 
وأشار  اللوح  له  سیسلم  حیث  حیفا  إلى  بالتوجه  وأمره  الخطیرة،  المهمة  بهذه 
علیه بأّال یتصل بأحد من المؤمنین سواء في طریقه أو في طهران. فلم ُیسلم اللوح 
الحاج شاه محمد  إلى  بهاءاهللا قد عهد  لبدیع في عكاء. وكان حضرة  المذكور 

أمین(١) بصندوق صغیر ولوح لیسّلما بید بدیع.

فیما یلي قصة ذلك كما رواها الحاج شاه محمد إلى الحاج میرزا حیدر علي 
وسجلها األخیر:

... سّلم إلّي صندوق صغیر... وأبلغت بتسلیمه إلى بدیع مع مبلغ صغیر من 
المال. لم أكن أعلم بما احتواه ذلك الصندوق.التقیت به في حیفا وبّشرته 
سّلمته  حیث  الكرمل  جبل  وصعدنا  المدینة  تركنا  بأمانة...  ُشرف  قد  بأنه 
أیضًا  سّلمته  األرض.  على  ساجدًا  خّر  ثم  وقّبله  بیدیه  أخذه  الصندوق. 
مغلفًا مختومًا (لوح من حضرة بهاءاهللا لبدیع نفسه). خطى قرابة عشرین أو 
ثم سجد  اللوح  قرأ  (عكاء)،  األقدس  قبالة ساحة  ثم جلس  ثالثین خطوة 
فسألته  واالستبشار.  االبتهاج  بضیاء  وجهه  أنار  األرض.  على  أخرى  مرة 
أن  فعلمت  وقت.‘  هناك  ’لیس  أجاب:  أیضًا.  اللوح  بقراءة  لي  یسمح  لو 
أیة فكرة. فلم أكن  األمر كله شخصي. لكن یا ترى ما هو؟ لم تكن لدي 

ألتصور مهمة كهذه.
أسّلمه  أن  (حیفا) ألجل  للمدینة  ذهابنا  یستحسن  بأنه  ذكرت  ذلك  بعد 
بعضًا من النقود كما أمر حضرة بهاءاهللا. قال: ’إني لست ذاهبًا إلى المدینة، 
فاذهب أنت واحضر النقود إلى هنا.‘ ذهبت، وعندما رجعت لم أجده، رغم 
أخباره حتى سمعنا  ولم نحصل على  اختفى...  فقد  علیه.  العثور  محاوالت 
باستشهاده في طهران. عندئذ عرفت بأن الصندوق كان یحوي لوح حضرة 

أول أمناء حضرة بهاءاهللا؛ انظر الصفحة ٨١.  (١)



ظهور حضرة بهاءاهللا

188

بهاءاهللا لناصر الدین شاه، بینما الظرف المختوم كان فیه لوح بشر باستشهاد 
من كان جوهر الثبات والقوة.(٧)

الحاج  وهو  المؤمنین،  أحد  نقله  كما  اآلتي  المقال  نفسه  الراوي  وقد كتب 
علي، الذي قابل بدیع في طریق عودته إلى إیران وسافر معه مسافة في الطریق:

كان شخصًا سعیدًا جدًا، متبّسمًا، صبورًا، شكورًا، حلیمًا، ومتواضعًا. كل 
ما عرفناه عنه أنه كان قد فاز بمحضر حضرة بهاءاهللا وأنه كان عائدًا لموطنه في 
خراسان. وكان ُیشاهد أكثر من مرة وهو ینحرف بعیدًا عن الطریق بحوالي مائة 
قدم على أحد الجانبین ویستدیر متجهًا صوب عكاء ویسجد على األرض مرددًا: 

’اللهم ال تأخذ مني بعدلك ما وهبتني بفضلك وقّوني للحفاظ علیه.‘(٨)

أّما اللوح(٩) الذي أرسله حضرة بهاءاهللا إلى بدیع نفسه عندما كان في حیفا 
فإنه مؤثر وجمیل جدًا. ففیه یستعمل اسمه الجدید: بدیع، ویدعوه لیرتدي قمیص 
ذكر ربه البدیع ویتّوج رأسه بإكلیل حّبه. ویذّكره بحتمیة فناء هذه الحیاة الدنیا، 
ویحّضه على إنفاق جسده الفاني في سبیل محبوبه فینال حیاة الخلد ومجدًا باقیًا 

ال یزول.

قطع بدیع كل الطریق إلى طهران ماشیًا. عندما وصل في صیف سنة ١٨٦٩م، 
وجد أن الشاه قد ذهب في رحلة خارج المدینة. فتوجه صوب المنطقة وجلس 
ولیاٍل في صوم  أیام  ثالثة  بقي في موضعه  الشاه.  قبالة سرادق  على قمة صخرة 
یتأمل  وهو  بباله  خطرت  أفكار  أي  ترى  الملكیة.  الحاشیة  لمرور  ترقبًا  ودعاء 
ویناجي مواله، وأیة مشاعر وعواطف غمرت وجدانه وهو جالس على مشارف 
موضع سیشهد تحقیق ما عهد إلیه من مهمة مقدسة؟ ما من أحد یمكنه القول. 
لكننا متأكدون من شيء واحد هو أنه توفر على قوة خارقة وكان بمنتهى الفرح 

واالبتهاج وواثقًا من النصر.

رجًال  الحظ  منظاره  عدسة  خالل  من  ینظر  الشاه  وبینما  الرابع،  الیوم  في 
عمیق.  احترام  عن  تنم  بهیئة  مقابله  على صخرة  حراك  دون  جالسًا  أبیض  برداء 
فبعث  لمشاكله.  عونًا  ینشد  ربما  أو  بالعدل  فیها  یطالب  عریضة  لدیه  أن  فظّن 
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رجاله الستقصاء أمره ویعرفوا من هو وماذا یرید. أخبرهم بدیع بأن لدیه رسالة من 
شخص رفیع الشأن وعلیه تسلیمها لید الشاه شخصیًا. ففتشه الضباط ثم أتوا به 
إلى الشاه. ومما یدعو لالستغراب والعجب هنا هو أن هؤالء الموظفین المعروفین 
التفسیر  بها.  ویعودوا  عنوة  منه  الرسالة  یسلبوا  لم  وطغیانهم  وتجّبرهم  بغرورهم 
الوحید هو أنهم ال بد شعروا بما كان لبدیع من قوة تأثیر غیر عادیة، وهي القوة 
التي وهبها حضرة بهاءاهللا لرسوله. وإّال فإنه من غیر المألوف تمامًا السماح لمواطن 

عادي بالمجيء ومالقاة الشاه وجهًا لوجه.

إن الذین اطلعوا جیدًا على تاریخ إیران في القرن التاسع عشر هم فقط یمكنهم 
أن یقّدروا مدى األخطار التي كان سیواجهها شخص عادي مثل بدیع لو رغب 
أن یقابل أحد خدام القصر، فكیف الشاه نفسه. فإن طاغیة مثل ناصر الدین شاه 
حكم بالده بید من حدید. وبسط موظفو الدولة سلطتهم عن طریق االستبداد. 
أو یرفع  یعاملوا أي شخص بال رحمة إن تجرأ أن یجابههم بكلمة،  أن  واعتادوا 
إصبعًا في وجههم أو النظام القائم. إذ إن مجرد منظر جندي بالزي العسكري، أو 
حتى موظف حكومي برتبة متواضعة، كان كافیًا لبعث الخوف بالنفوس لدرجة 
الفرار. وإذا مّر هؤالء في الشوارع كان معظم الناس یبدون لهم االحترام، وأحیانًا 

كانوا یرشونهم بینما الجبان غالبًا ما یهرب من أمامهم.

الشاه في  مرافقي  فعندما كانت تصل طلیعة  أشد هلعًا!  الشاه فكان  لقاء  أّما 
الشارع، كانت صیحة المنادي الذي یعلن للناس اقتراب حاشیة الشاه تكفي لبث 
الرعب في قلوب المواطنین. وكانت عبارة مفهومة ومألوفة للجمیع عندما كان 
الشاه وحاشیته یجب على  الكل یعمى!" أي عند مرور  یصیح: "الكل یموت، 
كل مواطن یشهد ذلك الوقوف بال حراك كجثة میت واألعین تتجه إلى األرض 

كأنها ال ترى.

مدى  نقّدر  أن  الوقت،  ذلك  في  السائدة  الظروف  معرفة  بعد  إذًا،  یمكننا 
شجاعة بدیع وثباته وروح الغلبة والجرأة الخارقة التي ظهرت من هذا الشاب الذي 
لم یتجاوز السابعة عشر من العمر وهو یقف واثقًا مطمئنًا، مستقیمًا رافع الرأس، 
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وجهًا لوجه أمام الشاه وهو یسّلم اللوح للشاه بهدوء وأدب ردد بصوت عال مؤثر 
آیة شهیرة من القرآن: "یا ملك! قد جئتك من سبأ بنبأ عظیم."(١)

بعد ذلك ُقبض على بدیع. أّما الشاه، الذي ال بد عادت إلیه ذكریات محاولة 
البابیین قبل نحو عشرین سنة، فقد فوجئ بجرأة رسول  اغتیاله على ید اثنین من 
أحد  الَكني،  المّال علي  إلى  اللوح  إرسال  أن طلب  بعد  بهاءاهللا وشجاعته.  حضرة 
علماء اإلسالم المعروفین، لإلجابة علیه، أمر رجاله أن یستحصلوا من بدیع، أوًال 
باإلقناع واإلغراء، وإن لم یتعاون فبالتعذیب، أسماء غیره من البهائیین. كان اسم كبیر 
المسؤولین عنه كاظم خان قرچه داغي. لّما فشل هذا في إقناع بدیع لیكشف أسماء 
بهائیین آخرین له، أمر بتجریده من لباسه وكّیه عدة مرات بالحدید المحّمى. فتحمل 
الذین كانوا یشهدون  المسؤولین  بثبات حّیر  أیام متتالیة  لثالثة  العذاب  بدیع ذلك 
ما جرى له. تحیروا ودهشوا إذ رأوه مبتهجًا كل االبتهاج وهم یفعلون ما فعلوا به. 
یبدو  بدا لهم وكأن بدیع فقد اإلحساس باأللم، خصوصًا عندما رأوه أحیانًا  بل 
ضاحكًا. هذا رغم أن بعضهم لم یحتمل الرائحة والدخان الذي نتج عن الكّي المتكرر 
واشتعال اللحم بحیث خرجوا من الخیمة. أّما الشاه الذي كان عادة مولعًا برؤیة الصور 
الفوتوغرافیة للسجناء، فقد أمر بالتقاط صورة لبدیع خاصة بعد سماعه أخبار ثباته 
تحت التعذیب. ویظهر في الصورة المجمر وعلیه حدید الكّي في مقدمتها، وهي خیر 

شاهد على روح الثبات والتسلیم والسكینة والیقین المتجلي في وجه بدیع.

عن  معلومات  استخراج  في  بالكّي  التعذیب  من  الثالثة  األیام  تثمر  لم  ولّما 
هویات بهائیین آخرین من بدیع، جرب كبیر المأمورین كاظم خان وسیلة التهدید 
بقتله ما لم یتعاون معهم. كان رد بدیع أن ابتسم تلقاء ذلك التهدید، ولّما خاب 
وسحقت  رأسه  على  بندقیة  بأخمص  ُضرب  اسم،  أي  لهم  یكشف  ولم  أملهم 
جمجمته. ثم ألقي بجسده في حفرة وطمر بالتراب والحجارة. حدث ذلك في 

شهر تموز سنة ١٨٦٩م.

القرآن الكریم، سورة النمل، اآلیة ٢٢. تختلف هذه اآلیة عما تفوه به بدیع في محضر الشاه.   (١)
تشیر اآلیة إلى الكلمات التي وجهها الهدهد إلى سلیمان عندما جاء بأنباء سارة من سبأ.
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وفي سنة ١٩١٣م، أثناء زیارة حضرة عبدالبهاء لپاریس كان هناك ضابط إیراني 
متقاعد برتبة عالیة (مشیر) اسمه محمد ولي خان، جاء للعالج الطبي. تصادف أن 
تعرفت علیه السیدة درایفوس – بارني، إحدى المؤمنات األمریكیات المخلصات. 
وكانت السیدة بارني قد سبق أن زارت حضرة عبدالبهاء في األرض األقدس في 
السنوات السابقة وقدمت له مجموعة أسئلة لیجیب عنها. فیما بعد ُجمعت تلك 

اإلجابات ونشرت بهیئة كتاب تحت عنوان "مفاوضات عبدالبهاء".

اإلیراني،  الضابط  بذلك  دریفوس-بارني  السیدة  التقت  عندما  پاریس  في 
قدمت له نسخة من ذلك الكتاب. عندما وصل محمد ولي خان في قراءته إلى 
حدیث حضرة عبدالبهاء عن دعوة حضرة بهاءاهللا وألواحه إلى الملوك وبضمنهم 
من  عرفه شخصیًا  ما  بعض  الصفحة  على هامش  بقلمه  الدین شاه، خّط  ناصر 
كاظم خان المذكور أعاله، ذلك المأمور الذي عذب وأخیرًا قتل بدیع الشهید. 

فیما یلي ترجمة مالحظاته:

٦ ربیع األول ١٣٣١ه 
٢٦ شباط ١٩١٣م

پاریس، فندق األلب، شارع الشانزلیزیه

في تلك السنة، التي أرسلت فیه الرسالة (لوح حضرة بهاءاهللا)، جاء حاملها (بدیع) 
إلى الشاه الذي كان وقتها في مصیف الر، وفیما یلي تفصیل ما حدث:

كان المرحوم الشاه یحب مصایف الر ونور(١) وُكجور. أمر الشاه أبي، 
سعید الدولة الحاكم، وأنا (كنت شابًا آنذاك برتبة زعیم [كولونیل])، بالذهاب 
إلى كجور وإعداد المؤن واألغذیة للمخیم الملكي.(٢) قال: ’سآتي إلى مصیف 
الر ومن هناك إلى مصیف "َبَلِده" في منطقة نور ومنها إلى كجور.‘ وهذه 

منزل أسالف حضرة بهاءاهللا في مقاطعة نور. (أ. ط.)  (١)
عندما كان ناصر الدین شاه یذهب إلى رحلة صید أو للسیاحة في الصیف كان یصطحب حاشیة   (٢)

كبیرة تضم وزراءه واآلالف من الجنود والضباط والخدم والجالدین. (أ. ط.)
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المصایف قریبة ومتصلة ببعض. كنت مع والدي آنذاك في ضواحي "َمْنِجیل 
كجور" عندما وصلتنا أخبار وصول الشاه إلى الر، وبأنه أعدم شخصًا خنقًا. 
بعد ذلك علمنا بأن ذلك الشخص كان رسوًال أرسل من قبل البابیین. لم تكن 
حینذاك كلمة بهائي معروفة ولم نسمع بها أبدًا. فرح كل الناس بمقتل ذلك 
الرسول. وصل الشاه بعد ذلك إلى "َبَلِده" في منطقة نور. فذهبت مع والدي 
لنرحب به. فقد نصبوا سرادق الشاه قریبًا من قریة "َبَلِده" حیث یجري عندها 
نهر كبیر، لكن الشاه لم یكن قد وصل بعد، وجدنا كاظم خان التركي،(١) 
قهرمان الشاه (فّراش باشي)، قد أتى بالمعدات األولیة. فأحببنا أن نمّر عنده، 
ألن والدي الذي كان برتبة لواء (جنرال) ولم یكن بعد منح لقب سعید الدولة، 
المأمور.‘  هذا  ونزور  نذهب  ’هلم  لي:  فقال  هذا.  خان  كاظم  یعرف  كان 
فذهبنا وصعدنا إلى موضع السرادق وترّجلنا. كان كاظم خان جالسًا في أبهة 
وغرور في خیمته. دخلنا السرادق وجاء كاظم خان لیستقبل والدي باحترام 
حول  الحدیث  دار  بالشاي.  لنا  وأوتي  جلسنا  اللطف.  من  كثیرًا  لي  وأبدى 
الرحلة. بعد ذلك قال أبي: ’یا حضرة القهرمان، من كان ذلك البابي وكیف 
ُقتل؟‘ أجاب: ’أیها اللواء، دعني أقص لك حكایة. كان هذا الرجل مخلوقًا 
لم  لكني  للصید.  للذهاب  الشاه  آب الر" ركب  "سفید  موقع  وعند  غریبًا. 
أكن قد ركبت بعد. فجأة رأیت فارسین یقتربان نحوي. لقد أرسل الشاه في 
برسالة.  قد جاء  بابیًا  بأن  الشاه  لي  قال  وعندما وصلت  فورًا  فركبت  طلبي. 
’أمرت بالقبض علیه‘، قال الشاه، ’وهو اآلن موقوف لدى "ِكِشكچي باشي" 
(رئیس الحرس). اذهب وخذه إلى مقر الحرس. عامله باللین أوًال، وإن لم 
تفلح فلك استعمال كل أشكال القوة لجعله یعترف ویدل على هویة أصحابه 
وأماكنهم، حتى أرجع من الصید.‘ فذهبت وأخذته من رئیس الحرس مقید 
الیدین والذراعین. لكن دعني أخبرك بدهاء الشاه وفراسته. فلم یكن هذا الرجل 

هو كاظم خان قرچه داغي نفسه الذي كان والده، إسماعیل خان صهرًا لفتح علي شاه، وكان   (١)
موجودا في مؤتمر تبریز عندما أعلن حضرة الباب دعوته رسمیًا أمام مجمع العلماء وناصر الدین 

شاه ولي العهد. (أ. ط.)
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راكبًا في تلك البادیة وحالما رفع ورقته مشیرًا بأن لدیه رسالة لتسلیمها، أحس 
الشاه بأن ال بد وأن یكون بابیًا فأمر بإلقاء القبض علیه وأخذ أي رسالة كانت 
معه. فأودع بالتوقیف والرسالة كانت ما تزال معه لم یسلمها ألحد محتفظًا بها 
في جیبه. أخذت هذا الرسول إلى بیتي. في البدایة تحدثت معه برفق وعطف: 
’هیا حدثني عن كل هذا. من أعطاك هذه الرسالة؟ من أین أتیت بها؟ متى 
كان ذلك؟ ومن هم رفاقك؟‘ قال: ’هذه الرسالة أعطیت لي في عكاء من 
حضرة بهاءاهللا. قال (حضرته) لي: [علیك أن تأخذ هذه الرسالة وتذهب إلى 
إیران وحدك وتسلمها بطریقة ما إلى شاه إیران. لكن حیاتك ستكون في خطر. 
وقد  المهمة.  قبلت  آخر.]  رسوًال  فسأرسل  وإّال  فاذهب،  بذلك،  قبلت  إذا 
مضى اآلن ثالثة أشهر منذ أن غادرت (عكاء). وكنت أترقب الفرصة لتسلیم 
الیوم  أتممت  إذ  هللا  والحمد  إلیها.  انتباهه  أجلب  وأن  الشاه  لید  الرسالة  هذه 
خدمتي. إن كنت ترید البهائیین فهم كثیرون في إیران، وإن أردت رفاقي فإني 
كنت وحیدًا ولیس معي أحد.‘ فضغطت علیه لیكشف أسماء أصحابه وأسماء 
البهائیین في إیران، وباألخص في طهران. وظل هو ینكر: ’لیس لي رفیق وال 
األسماء سأضمن  أعطیتني هذه  ’لو  له:  أقسمت  إیران.‘  في  البهائیین  أعرف 
أشتاق  ’إني  لي:  الموت.‘ كان رده  من  ونجاتك  إطالق سراحك  الشاه  من 
الفلقة  أرسلت إلحضار  بذلك؟‘ عند ذلك  بأنك تخیفني  الموت. هل تظن 
وبدأ الفّراشون (ستة منهم في كل دفعة) بضربه. ومهما ضربوه لم یصرخ أو 
یتأوه، كما لم یتوسل. ولّما رأیت تلك الحال أمرت بفّكه من الفلقة وإحضاره 
یجبني  فلم  أصحابك.‘  أسماء  لي  ’قل  مجددًا:  له  وقلت  بجانبي  للجلوس 
كان.  نحو  بأي  یؤلمه  لم  الضرب  ذلك  كل  أن  یبدو  یضحك.  وبدأ  إطالقًا 
أثار ذلك غضبي. عندئذ أمرت بإحضار حدید الكّي ومجمر مشتعل.(١) بینما 
كان األخیر ُیعّد قلت له: ’تعال وقل الحقیقة، وإّال سآمر بكّیك.‘ فالحظت 

الحدید  إیران. فكانت قضبان  في  األیام  تلك  في  التعذیب  في  متبعة  الشخص عادة  كان كّي   (١)
توضع في منقل من الفحم الملتهب. وعندما تحمّر القضبان توضع على الجسد العاري للضحیة 

وتترك كذلك حتى تبرد.
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عند ذلك أنه ازداد ضحكًا. بعدها أمرت بالفلقة ثانیة. ضربوه لدرجة أنهكت 
الفّراشین. وأنا نفسي عییت أیضًا. أمرت بفك رباطه ونقله إلى مؤخرة خیمة 
أخرى، وأخبرت الفّراشین بأن ینزعوا بالكّي اعترافًا منه. فشرعوا یكووه بحدید 
أیضًا.  وأشّمه  المحترق  اللحم  أزیز  أسمع  على ظهره وصدره. كنت  محّمى 
ولكن مهما حاولنا أكثر لم نفلح بالحصول على شيء منه. كان وقت الغروب 
عندما عاد الشاه من الصید وأرسل یطلبني. ذهبت وأخبرته بكل ما حدث. 
فأصّر الشاه على أن أحمله على االعتراف ثم أقتله. عدت وأمرت بعملیة كّي 
أخرى. وعاد هو یضحك تحت وطأة الحدید المحّمى دون أن یسترحم أبدًا. 
بل إني قبلت أن یقول أن ما جاء به كان عریضة وال یذكر بأنها رسالة لكنه 
رفض حتى ذلك. عند ذاك فقدت أعصابي وأمرت بإحضار لوحة من الخشب. 
وضع الفّراش اللوحة على األرض ووضع رأس هذا الرجل علیها بینما حمل 
الحدید داخل األرض،  أوتاد  بیده ِمّدك حدید ضخم، مما یستعمل لغرس 
في وضع فوق رأس الرجل. قلت له: ’إن كشفت عن أسماء أصحابك سیطلق 
سراحك، وإّال سآمرهم بإنزال المدك على رأسك.‘ صار یضحك ویحمد اهللا 
إذ تحقق مبتغاه. مرة أخرى أبدیت استعدادي إن قال بأن ما أتى به هو عریضة 
ولیس رسالة. لكنه لم یوافق حتى على قول ذلك. ورغم كّیه بالحدید المحّمى 
لم یحدث لدیه ألم وال عذاب. وعلیه وأخیرًا أعطیت اإلشارة للفّراش فأنزل 
المدك على رأسه مهشمًا جمجمته بحیث ُعصر مخه من خالل منخریه. بعد 

ذلك ذهبت بنفسي ونقلت كل ما وقع للشاه.‘
اصطبار  من  الرجل  ذلك  في  شهد  بما  القهرمان  خان  كاظم  ذهل  لقد 
التعذیب من ضرب وكّي  ألوان  وتحّمل. ذهل وهو یرى كیف فشلت كافة 
بالحدید المحّمى بالتأثیر علیه أو أن تسبب له أي معاناة... أّما الرسالة تلك فقد 
أرسلها الشاه إلى المّال علي الكاني في طهران وغیره من المّالوات لقراءتها 
والرد علیها. لكنهم قالوا أن لیس هناك ما ُیرد علیه، وكتب الحاج المّال علي 
إلى مستوفي الممالك (الذي كان رئیس الوزراء آنذاك) لیقول للشاه بأن ’لو 
كان لدیك شك باإلسالم، ال قّدر اهللا، ولم یكن إیمانك راسخًا تمامًا، فإنه 
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یتعین علّي اتخاذ الالزم من أجل إزالة هذه الشكوك، وإّال فإن رسائل كهذه 
ال یوجد رد علیها. بل إن جوابها هو عین ما فعلت برسول كاتبها. واآلن یجب 
أن تكتب إلى السلطان العثماني لیكون في أقصى الصرامة معه وأن تمنع كل 
الحیاة وحصل  قید  آنذاك على  العزیز  السلطان عبد  االتصاالت.‘ هذا وكان 

ذلك إبان حكمه.

٢٧ ربیع األول ١٣٣١ه ، ٢ آذار ١٩١٣م
كتب في فندق األلب بپاریس

لم أستطع اللیلة النوم. أرسلت لي السیدة دریفوس هذا الكتاب ولم أقرأه 
بعد. الوقت اآلن هو الصباح الباكر. بدأت بقراءة الكتاب حتى وصلت موضوع 
الرسائل الموجهة للملوك وإلى ناصر الدین شاه. وبما أنني كنت هناك في تلك 
فقد  خان،  كاظم  القهرمان،  من  شخصیًا  الحادثة  وقائع  وسمعت  المناسبة 

قمت بكتابتها.
هذا وبعد تلك الحادثة بعام ونصف، وخالل رحلته إلى كربالء، ُأصیب 
كاظم خان هذا بالجنون. فأمر الشاه بربطه بالسالسل وانتهت حیاته بأتعس 
حال. وفي السنة التي ذهبت إلى تبریز، بصفة حاكم عام آلذربیجان، وجدت 

أحد أحفاده یتسول. "فاعتبروا یا أولي األبصار".

اللواء محمد ولي(١٠)

یروى بأن الشاه كان في غایة الكدر حیال موقف العلماء إذ رفضوا االستجابة 
للتحدي وكتابة رّد على حضرة بهاءاهللا إّال أنه لم یتمكن أن یعمل شیئًا بتاتًا لتبدیل 

قرارهم.

صبر الشهداء
لم یكن موقف بدیع، بصموده واصطباره أمام العذاب الذي ال یطاق، بنحو من 
االبتهاج بحیث لم یبُد علیه التألم أو الشعور به خالل جلسات التعذیب، لم یكن ذاك 
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بحد ذاته فریدًا في تاریخ أمر اهللا. فما أكثر الشهداء اآلخرین الذین فدوا بأرواحهم، 
خالل أیام والیَتْي حضرة الباب وحضرة بهاءاهللا، راضین مستبشرین وبذلك أثبتوا 
ألعین من شاهدهم بنحو ال یرقى إلیه الشك أبدًا بأنهم كانوا یتوقون لتاج الشهادة 
في سبیل موالهم. وأثبتوا أیضًا على أن ما ظهر منهم من البطولة والتضحیة بالنفس لم 
یسبق له مثیل في تاریخ البشریة. فمنهم الكثیرون ممن تعرضوا وتحملوا أشد التعذیب 
إیالمًا (بالنسبة لغیرهم) ولكنهم لم یبدوا أي شعور باأللم. مثال ملحوظ كان المّال 

محمد رضا من "محمد آباد" المعروف أیضًا باسم الشیخ رضا الیزدي.

السّجان  انهال علیه  المّال رضا في مجلد سابق.(١) فقد  وردت قصة سجن 
ورجاله جلدًا على ظهره العاري لمدة طویلة لكنه لم یئن أو یِصْح أو حتى یظهر 
السجین  البهائي  لصاحبه  أسّر  معاناته  انتهاء  وعند  وجهه.  على  تألم  عالمة  أقل 
حضرة  بمحضر  كان  الضرب  خالل  وبأنه  ألم  بأقل  یشعر  لم  فعًال  بأنه  معه 

یناجیه. بهاءاهللا 

ولم یكن المّال رضا أو بدیع الوحیدین اللذین أظهرا هذا الصبر الخارق، فتاریخ 
األمر مليء بقصص مماثلة. ألن قوة اإلیمان، كما أكد حضرة المسیح، یمكنها 
بهذا  وتأكیدات مشابهة  عبارات  بهاءاهللا  الجبال. وفي كتابات حضرة  تحرك  أن 
بإیمانه، بوسعه أن یحقق منجزات عظیمة  إذا أخلص  المعنى تفید بأن اإلنسان، 

تتناسب ودرجة إیمانه.

دعنا نحاول اكتشاف السبب لهذا الثبات غیر العادي الذي تحّلى به الكثیرون 
من شهداء األمر، وذلك من خالل دراسة كتابات أمر اهللا وكذلك تاریخه الذي 
تعرض  قد  أو كان  قبل جالده  من  استشهاده  لمكان  مؤمن سیق  أن كل  یؤكد 
لتعذیب وحشي قبل االستشهاد، كان یختار ما بین التضحیة بحیاته في سبیل اهللا، 

أو إنكار عقیدته وفي هذه الحالة األخیرة یضمن سالمته وحریته.

انظر المجلد األول، الصفحة ٩٢. وهناك قصة مشابهة، عندما ضرب المّال رضا على أقدامه،   (١)
انظر المجلد األول، الصفحتین ٨٨ – ٨٩.
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فلو لم یستطع حین البّت والقرار قطع عالئقه بهذا العالم من ملذاتها ومتعها، 
أو مسرات حیاة األسرة التي تضمن له العیش مع الذین یحبهم، فإن شخصًا كهذا 
سیبقى متعلقًا كل التعلق بهذه الدنیا وبذلك یقطع عالقته بحضرة بهاءاهللا. وفي 
تلك اللحظة تحت التهدید بالموت یحرم المرء نفسه من قوة حضرة بهاءاهللا التي 
تسنده، ونتیجة لذلك یتملكه من الهلع ما یجعله ینكر إیمانه إلنقاذ حیاته. فبعد 
أن كان یعتبر أحد المؤمنین قبل تلك االمتحانات الشدیدة واالفتتان العسیر، إّال 
أنه بسبب فشله في االنقطاع عن الدنیا، نجده یتهاوى تحت ضغط االمتحانات، 

كمن كان فوق قمة جبل وسقط إلى أسفل الهاویة.

لقد سبق أن بحثنا بتفصیل واسع فكرة أن العائق الوحید الذي یفصل بین اإلنسان 
والمظهر اإللهي هو التعلق بالدنیا، وأن هذا الحاجز نفسه هو الذي یمنع عن ذلك 

اإلنسان مدده من فیض القوى اإللهیة ویعریه من رداء الشجاعة واإلیمان.

من الناحیة األخرى، لو اختار المؤمن في ساعة امتحانه األخطر أّال یقایض هبة 
إیمانه الثمینة مقابل حیاة الدنیا العابرة، فإن مؤمنًا كهذا یبلغ قمة االنقطاع. وهذا 
التي  اللحظة  بالحیاة. في  التضحیة  انقطاع أعظم من  إذ لیس هناك  المنال  منتهى 
ُیتخذ فیها هذا القرار بفضل االنقطاع التام عن هذا العالم، تهبط على قلب المؤمن 
هذا من قوى عوالم الروح ما یجعله في مصاف عمالقة الروح. فیصبح في الحین 

مهبطًا لتأییدات حضرة بهاءاهللا التي تحیط به وتقّویه.

فمع أنه ما یزال هنا مع الناس، لكنه في الحقیقة قد ارتقى إلى عالم آخر. لم 
یعد للخوف أي أثر في كیانه. وبدًال عن ذلك یصیر وجهه منیرًا بالِبشر والقوة مما 

یتحیر منه الذین یشاهدونه وهو یسّلم حیاته.

یؤكد حضرة بهاءاهللا في كثیر من ألواحه بأن النفس المنقطعة تحظى بفیض 
عظیم من القوى والتأییدات النازلة من المأل األعلى. مثال لذلك یصرح في أحد 
األلواح(١١) بأن الذي ینقطع عّما سوى اهللا یكون قادرًا على التأثیر في حقائق سائر 
الموجودات وأن یفعل ما یشاء. ألن شخصًا كهذا لن یرى في الوجود سوى وجه 

محبوبه كما لن یخاف من أحد ولو قام أهل العالم ضده.
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القلیلون من أشباه بدیع والمّال رضا ممن ارتقوا إلى ذروة اإلیمان كانت لهم 
بحیث  بهاءاهللا  منجذبین لحضرة  فكانوا  الخارق.  الصبر  منها  اعتیادیة  غیر  قوى 
فلم  بالروح.  معه  الحقیقي  الوصل  استمرار  من  عنه  الجسماني  البعد  یمنعهم  لم 
یكن اعتبارهم بأنهم بمحضره الدائم معه مجرد عبارات بالقول أو تّوهم. بل ال 
روحیًا  متصًال  كان  مثًال،  فبدیع،  لهم.  بالنسبة  حقیقیة  تجربة  كانت  وأنها  بد 
بحضرة بهاءاهللا اتصاًال بلغ بحقیقته مستوى كان یرى نفسه في محضره، خالل 
بالبالیا  یتأثر  لم  بحیث  تعذیبه،  من  الطویلة  الساعات  تلك  أو  استشهاده  وقت 

مهما كانت.

وعلیه لن یتمكن َمْن لم یبلغ ذروة اإلیمان القصوى من أن یقّدر حقًا مثل هذه 
الحالة من الوجود. لكن أولئك األلوف من الرجال والنساء الذین سقطوا في میادین 
االستشهاد مستبشرین في سبیل اهللا، ال بد وأنهم لمسوا حضور حضرة بهاءاهللا في 
ذواتهم كوجود حقیقي واضح بدرجة صار إنفاق الحیاة لهم سرورًا ولیس تعذیبًا. 
مثال واحد على ذلك قصة رواها الحاج محمد طاهر المالمیري(١٢) عن میرزا آقا 
حلبي ساز وهو مؤمن مخلص كان قد تشرف بمحضر حضرة بهاءاهللا. كان یعمل 
سمكریًا وله دكان في أحد أسواق یزد. في سنة ١٨٩١م ُقتل سبعة بهائیین بأمر من 
محمود میرزا، جالل الدولة، حاكم یزد. ُعرفوا بشهداء یزد السبعة اُألَول، والذین 
اقتید  فقد  اللندنیة.(١)  التایمز  جریدة  إلى  استشهادهم  قصة  بهاءاهللا  أرسل حضرة 
السبعة مربوطین بسلسلة معًا نحو السوق وسط مشاهد ابتهاج العوام، وعند كل 
مفترق أو تقاطع طرق رئیسي كان ُیقتل أحدهم بنحو یتسم بمنتهى البربریة. أّما 
المؤمنون اآلخرون من أصحاب الحوانیت والتجار فأرغموا على البقاء بمحالتهم 

والمشاركة مع اآلخرین في تزیین محالتهم احتفاًال بالمناسبة.

بینما كان الحاج میرزا جالسًا في حانوته مكتئب القلب إزاء تطور األحداث 
المؤمنین  بقیة  أمام حانوته  العصیبة عندما مّرت من  اللحظات  المأساوي. جاءت 
حیث  التالي،  الطرق  ملتقى  یكن  ولم  هذا  بعضهم.  إلى  مربوطون  وهم  السبعة 

سیرد وصف لذلك في المجلد القادم.  (١)
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هناك.  من  المنظر  رؤیة  یمكن  بحیث  حانوته  عن  كثیرًا  یبعد  أحدهم،  سُیعدم 
ویروي الحاج محمد طاهر المالمیري بأن الحاج میرزا طالما حّدث مؤمني یزد 
عن تجربته العجیبة التي رواها في تلك المناسبة. فلشدة دهشته رأى حضرة بهاءاهللا 
نفسه یمر أمام حانوته خلف المؤمنین الذین قدر لهم االستشهاد، ببضع مئات من 
الخطوات فقط وكان یسیر مسرعًا لیتمكن من اللحاق بهم. عند ذلك خرج الحاج 
میرزا من حانوته لیتبع حضرة بهاءاهللا لكنه أشار علیه بحركة من یده أن یعود إلى 
حانوته. ومن هناك صار الحاج میرزا یراقب المشهد حیث رأى أن حضرة بهاءاهللا 
قد التحق بالمجموعة عند مفترق الطرق وفي الوقت الذي فّك الجالد السلسلة 

عن أحد الرجال وقتله.

كان الحاج میرزا یعلم طبعًا أن حضرة بهاءاهللا لم یكن آنذاك في یزد بل في عكاء، 
لكنه بالوقت نفسه لم یشك أبدًا في أن الذي رآه في السوق في تلك المناسبة المفجعة 
كان حضرة بهاءاهللا. فأدرك من تلك الرؤیا العجیبة بأن في ساعة االستشهاد لم یكن 
الشهداء وحیدین، وبأن بطولتهم وشجاعتهم الفذة التي ال مثیل لها لم ترجع كلها 
ألنفسهم، بل كان حضرة بهاءاهللا یمدهم بقوته الفیاضة دومًا، وبأن الذین بلغوا ذروة 
اإلیمان واإلیقان حتمًا كانوا یأنسون بوجود حضرة بهاءاهللا إلى جانبهم. من الطریف 

أن الحاج میرزا نفسه قد استشهد، بعد سنوات، في یزد.(١)

إن ما شهده الحاج میرزا في السوق، ولو یستحیل إثباته، لم یكن مجرد خیال 
وتصّور. فظهور حضرة بهاءاهللا لیس دعوة أو فرقة من صنع مخیلة اإلنسان وفكره. 
فأي مذهب یبتدعه عقل اإلنسان ال یمكن التعبیر عنه إّال في إطار تجربة مبدعه 
وما تفرضه محدودیتها. لكن ظهور حضرة بهاءاهللا، على عكس ذلك، مصدره 
من عند اهللا، وفّجر من القدرات الكامنة، على الصعیدین المادي والروحي، في 
المجتمع اإلنساني ما ال یمكن تخیله. وكغیره من األدیان أتى أیضًا بأسرار یعجز 
بما شهد  تجارب شبیهة  اهللا على  أمر  تاریخ  یحتوي  إدراك كنهها.  اإلنسان عن 

الحاج میرزا.

انظر قصة حیاته في المجلد الثاني، الصفحات ٣٤٧ – ٣٥٧.  (١)
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ُعرف  ماه كو،  قلعة  في  الباب  واحد على ذلك: عندما ُحبس حضرة  مثال 
ولم  واجباته،  تنفیذ  في  للغایة  متشددًا  بأنه كان  القلعة، علي خان،  عن حارس 
یسمح ألي من أصحاب حضرة الباب بزیارته. من بین أولئك كان الشیخ حسن 
الزنوزي، أحد تالمیذ حضرة الباب المتحمسین. وقد سرد النبیل األعظم القصة 

التالیة كما رواها السید حسین الیزدي، كاتب وحي حضرة الباب:

وأضاف السید حسین قائًال: ﴿ في األسبوعین األولین لم یسمح ألحد بزیارة 
حضرة الباب. وكنت أنا وأخي الوحیدین المسموح لنا بمالقاته، وكان السید 
الیومیة  اللوازم  حسن في كل یوم ینزل إلى المدینة ومعه أحد الحراس لشراء 
الضروریة، وأما الشیخ حسن الزنوزي الذي وصل إلى ماه كو فصرف اللیالي 
أتباع حضرة  بین  وسیط  بدور  یقوم  وكان  المدینة،  بوابة  خارج  في مسجد 
السید حسن،  للزیارة في ماه كو وبین أخي  أحیاًنا  یأتون  الذین كانوا  الباب 
الذي بواسطته كانت تسّلم العرائض من المؤمنین إلى موالهم وترسل األجوبة 

بواسطته إلى الشیخ حسن الزنوزي.
وفي ذات یوم طلب حضرة الباب من أخي أن یبلغ الشیخ حسن بأنه سوف 
یطلب بنفسه من علي خان أن یغیر سلوكه تجاه المؤمنین الذین یزورون ماه 
لیأتي  غًدا  المحافظ  آمر  سوف  بأني  ’أخبره  وأضاف:  قسوته.  یترك  وأن  كو 
الرسالة. وفكرت في نفسي  المكان.‘ فحصلت لي دهشة من هذه  إلى هذا 
وفي  انضباطه.  قسوة  من  یلطف  أن  المتسلط  خان  علي  إقناع  یمكن  كیف 
المغلقة فجأة مع علمنا  القلعة  التالي في وقت مبكر دهشنا لطرق بوابة  الیوم 
األكید بأن األوامر أعطیت أن ال یسمح ألحد بالدخول قبل طلوع الشمس. 
وأخبرني  أحدهم  وجاء  الحرس،  مع  یتناقش  وهو  خان  علي  وعرفنا صوت 
بأن محافظ القلعة مصمم على التصریح له بالدخول لمقابلة حضرة الباب في 
زنزانته. فأوصلت الرسالة وأمرت أن أدخله إلى محضره. وإذ شرعت بالخروج 
من الغرفة المجاورة لغرفته، وجدت علي خان واقًفا على العتبة بهیئة خضوع 
تام وتظهر على وجهه عالئم الخشوع والتعجب على غیر المعتاد. وظهر لي أن 
ِكبره وغطرسته قد زالتا بالكلیة. وبكل خضوع وبكمال األدب رد علّي التحیة 
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التي  الغرفة  إلى  الباب. فأخذته  له بالدخول لمقابلة حضرة  ورجاني أن أصرح 
یشغلها موالي، وكانت أطرافه ترتعش وهو یتبعني. وظهر في باطنه هیجان 
الباب من  فقام حضرة  أساریر وجهه.  إخفائه وظهر جلًیا على  یقدر على  لم 
أقدامه  له وارتمى على  به. فاقترب علي خان وانحنى تعظیًما  مقعده ورّحب 
العظیم أن  بالنبي جّدك  وتوسل قائًال: ’خلصني من حیرتي، فإني أستحلفك 
تقشع عني شكوكي ألن ثقلها علّي یقّطع نیاط قلبي. فإني كنت أقود جوادي 
بعیَني فجأة  الفجر، رأیتك  المدینة وقت  بوابة  اقتربت من  البیداء وعندما  في 
إلى  مرتفعتین  تؤدي صالتك. وبیدین ممدودتین وعینین  واقًفا  النهر  بجانب 
بالمناجاة هللا. فوقفت ساكًنا أالحظك وانتظرت حتى  السماء كنَت مشتغًال 
أتممت الصالة ألقترب منك وأوبخك على التجاسر لترك القلعة دون أذني. 
وكنت أثناء مناجاتك مع اهللا منهمًكا في العبادة واالبتهال ناسًیا نفسك تماًما، 
وفجأة  بتاًتا.  بوجودي  تشعر  ولم  وله  حالة  في  وأنت  بهدوء  منَك  فاقتربُت 
شعرت بخوف شدید ورجعت عن عزمي عن إیقاظك من هیامك، فقررت 
ما  سرعان  ولكني  إهمالهم.  على  ألوبخهم  الحرس  إلى  وأذهب  أتركك  أن 
بناء  إال  ُیفتحا  الخارجیة والداخلیة مغلقتین ولم  البوابتین  إذ وجدت  دهشت 
على طلبي، فدخلت إلى محضرك، واآلن وجدتك جالًسا أمامي مما أوجب 
الباب قائًال: ’إن  تعجبي وارتبت أن یكون عقلي قد فارقني.‘ فأجابه حضرة 
الذي رأیت هو حق ال ینكر. لقد بخست قدر هذا األمر واحتقرت صاحبه 
ولم یشأ اهللا برحمته أن یوقعك في العقاب بل أراد أن یظهر الحق أمام عینیك 
وبتوسطه اإللهي أوقع في قلبك محبة ولّیه وجعلك تعترف بقوة أمره التي لن 

ُتقهر.‘﴾

وقّلبت هذه الحادثة العجیبة قلب علي خان كلیة. وهّدأت تلك الكلمات 
اضطرابه وأخضعت وحشیته وأزالت عداوته. وأراد أن یكّفر عن سابق سلوكه 
بكل ما أوتي من نفوذ، وأسرع بإخبار حضرة الباب قائًال: ’هناك شیخ مسكین 
یحّن للقائك وهو قاطن في مسجد خارج بوابة ماه كو. أرجوك أن تأذن لي 
أن أحضره بنفسي إلى هذا المكان لمقابلتك. وبذلك العمل أرجو أن تغفر لي 
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سیئاتي حتى أكون قادًرا على محو شوائب آثار سلوكي السیئ مع أحبائك.‘ 
فأذن له في ذلك، وذهب تًوا وأحضر الشیخ حسن الزنوزي للمثول بین یدي 

مواله.(١٣)

مقام بدیع
عودًا على قصة بدیع: فبعد استشهاده ناح قلم حضرة بهاءاهللا للتعذیب الذي 
تعرض له، ومّجد تضحیته وبطولته منعمًا علیه لقب "فخر الشهداء". وظل یشیر 
العبارات  بألمع  أنزله لثالث سنوات بعد استشهاده  تقریبًا  إلى بدیع في كل لوح 

ذاكرًا إیمانه الراسخ. وقد خّص هذه األلواح بعبارة "ملح ألواحي".

في هذه األلواح ال یمجد حضرة بهاءاهللا مقام بدیع فقط، بل یعّلق أهمیة كبرى 
على إعالن رسالته لشاه إیران. ففي أحد هذه األلواح(١٤) یصرح في سیاق إشارته 
لبدیع بأنه قد أنفق حیاة أحد عباده بعد أن نفخ فیه روحًا جدیدًا بأیادي القدرة 
واالقتدار، وبعثه صوب فم الثعبان مباشرة، لیعلم أهل العالم ویوقنوا بسطوة اهللا 
وهیمنته على خلقه. ویصرح حضرة بهاءاهللا أیضًا بأنه قد أرسل بدیع بكتاب أعلن 
فیه أمره وأتّم حجته على العالمین، ویؤكد بأنه قد رفع عن شخص بدیع كل أثر 
للخوف وزینه بطراز اإلیمان والقوة، وبكلمة واحدة أوقد روحه وأرسله ككرة 

النار إلعالن أمره.

نجد عبارات مثل هذه في كثیر من األلواح التي نزلت من قلم حضرة بهاءاهللا 
خالل هذه السنوات الثالث.

كان إلعالن أمر حضرة بهاءاهللا لشاه إیران داللة خاصة. فكان المقصود من 
بدین حضرة  إیران  أهالي  تعریف  الشاه شخصیًا  لید  الخطیر(١)  اللوح  هذا  تسلیم 
بهاءاهللا في منظوره الحقیقي. كان سكان ذلك البلد على علم واسع بدین حضرة 

الصفحات  الثاني،  المجلد  في  باختصار  السلطان"  "لوح  في  الرئیسة  المواضیع  شرحت   (١)
.٣٢٩ – ٣٤٧
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الزمن  من  عقدین  من  إیران ألكثر  أهالي  وقد شهد  أغلبهم ضده.  ووقف  الباب 
مواقف بطولیة أبداها ثلة األبطال القالئل ممن ثملوا بمحبة اهللا فأضرموا بإیمانهم 

وفدائهم نارًا كبرى اندلعت في طول البالد وعرضها.

المحّولة  دینه  وقوة  استشهاده  وروایات  الباب،  حضرة  رسالة  كانت  وقد 
منتشرة في كل زاویة من البالد كما ترددت أصداؤها من هناك إلى عالم الغرب. 
لكن بالنسبة ألهل إیران لم یمیزوا بین دعوة حضرة بهاءاهللا ودعوة حضرة الباب. 
یمیزوا  أن  دون  الشيء  ذات  أنهما  على  الدعوتین  یعتبرون  الناس  معظم  ظل  إذ 

الفروقات الكبیرة بین تعالیم كل منهما.

أو  اهللا،  أمر  طبیعة  فإن  األلواح(١٥)،  أحد  في  بهاءاهللا  حضرة  شهد  وكما 
ادعاءات مؤسسه أو تعالیمه ومبادئه لم تكن، قبل تسلیم هذا اللوح الخطیر إلى 
بأنه  نفسه  اللوح  في  ویذكر  البالد.  في  الحكم  بجالء ألولي  أعلنت  قد  الشاه، 
اهللا قد تمت  لم تكن حجة  الملك  إلى  الجبارة  الرسالة  تلك  بدیع  ٌیسلم  أن  قبل 
بعد أو براهین دینه الالئحة قد أعلنت. لكن بعد إعالن رسالته لم یبَق عذر ألحد 
في إعراضه وعدائه ألمر اهللا. ولّما لم یستجب سكان إیران لنداء اهللا، الذي أعلنته 
تلك الرسالة بوضوح تام، حّق علیهم ما كان قلم حضرة بهاءاهللا قد تنبأ به أصًال 

من غضب اهللا جزاًء وفاقًا.

العقاب اإللهي
نزل ذلك في إحدى صوره بشكل مجاعة في البالد بعد استشهاد بدیع بقلیل 
مما أودى بحیاة نفوس كثیرة. وصل تأثیر المجاعة لدرجة من الدمار بحیث أن 
الحاج المّال علي أكبر الشهمیرزادي، المعروف بالحاج آخوند،(١) اضطر لكتابة 
رسالة إلى حضرة بهاءاهللا یلتمس المغفرة للشعب اإلیراني ویطلب الغوث وتخفیف 

أحد أیادي أمر اهللا الذین عینهم حضرة بهاءاهللا قبل صعوده ببضع سنوات. سوف نستعرض ذلك   (١)
في المجلد القادم.



ظهور حضرة بهاءاهللا

204

عنائهم. في اللوح(١٦) الذي أرسل جوابًا له، یؤكد حضرة بهاءاهللا على أن المجاعة 
تلك كانت عقابًا من اهللا لقتل بدیع، مصرحًا بأنه سبق له في ألواحه أن تنبأ قبل ذلك 
بما سیرد من بالیا وكوارث قریبة، ویعلن بأنه لوال المؤمنین (البهائیین) ألخذ اهللا 
تلك األمة برمتها. بعد ذلك یستجیب لتوسط الحاج آخوند مؤكدًا له أن الوضع 

سیتغیر قریبًا وأن اهللا سیفرج علیهم.

شاه  إبالغ  بعد  بأنه  بهاءاهللا  حضرة  یصرح  الذكر  آنفة  األلواح(١٧)  أحد  في 
إیران رسالته، ومن خالله إلى عموم الرعیة، لم یبَق عذر ألحد. بعد ذلك یصرح، 
في إشارة مثیرة لالهتمام لحتمیة الجزاء اإللهي، بأنه ینبغي للمؤمنین أن یتفكروا 
ویتأملوا في سبب نزول غضب اهللا بتلك السرعة على الناس بینما قّدر للشاه نفسه 

مهلة إلى حین.

هذه نقطة كانت قد حّیرت كثیرًا من المؤمنین بخصوص ناصر الدین شاه، 
الذي لّقبه حضرة بهاءاهللا بـ"أمیر الظالمین"، والذي أذاق أتباع حضرة الباب وحضرة 
بهاءاهللا مّر العذاب واالضطهاد. لكن رغم كل قساوة أفعاله قدر له البقاء خمسین 
سنة في الحكم، في حین لم یمض زمن طویل على سقوط ناپلیون بعد تحذیر 

حضرة بهاءاهللا الذي أرسله إلیه.

لقد شرح حضرة بهاءاهللا هذه المسألة بعدة طرق. ففي أحد ألواحه(١٨) یصرح، 
بإیران وعدائهم المستمر ألمر اهللا من  الدین  في معرض تعلیقه على فساد علماء 
فوق المنابر، بقوله بأن لوال رحمة اهللا التي أحاطت العالمین، لهلك كل أعداء أمر 
اهللا. وكان هناك سببان لبقائهم في منجى من ذلك. أحدهما هو مغفرة اهللا، واآلخر 

هو سوء أعمال بعض المدعین بالوالء ألمره.

الثاني، دعنا نتفحص عالقة المؤمنین بحضرة بهاءاهللا.  وألجل تفّهم السبب 
البهائي  بالنسبة للمجتمع غیر  المؤمنین "أحباء" اهللا. وحتى  یعتبر  فصاحب األمر 
أیضًا فإن المؤمنین، أفرادًا أو جماعة، هم على صلة وثیقة بحضرة بهاءاهللا بحیث إن 
سلوكهم، حسنًا كان أم قبیحًا، ینسب عادة إلى حضرته. وعلیه فیمكن ألي عمل 
سیئ یصدر من أحد أتباع حضرة بهاءاهللا أن یعتبر في عین الناس بأنه صادر عن 
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حضرته. فطبقًا لقول حضرة بهاءاهللا بهذا الصدد نرى كیف أن إجراء العدل ُیعاق 
عندما یكون المذنب المستحق للعقاب هو نفسه كان ضحیة اعتداء أو ظلم صدر 
عن أولئك الذین یقّرون بوالئهم ألمر اهللا ویرتبطون باسم صاحبه. فكیف یعاقب 

اهللا شخصًا قام ضد أمره، حینما كان أحباؤه قد أساءوا التصرف معه؟

الالمع،  والده  رفقة  الذي تشرف،  أفنان  اهللا  میرزا حبیب  الحاج  وقد سجل 
میرزا آقا، الملقب "نور الدین"،(١) بمحضر حضرة بهاءاهللا في حیفا وعكاء سنة 

١٨٩١م، في مذكراته ما یلي:

كان المرحوم الحاج أبو الحسن الشیرازي... حاضرًا. عرض لحضرة بهاءاهللا 
أنه في حین زال عهد یزید(٢) بعد استشهاد اإلمام الحسین بثالث سنوات، فإن 
ناصر الدین شاه ما یزال یحكم بسلطة غیر متناقصة منذ حوالي خمسین عامًا 
بعد استشهاد حضرة الباب. هذا علمًا بأنه ال یكّف لیل نهار عن مقاومة أمر 
اهللا، دون أن یقتص اهللا منه، وبدل ذلك فقد أعطي هذه المهلة الطویلة. فكان 
رّد حضرة بهاءاهللا هو أن تأخیر نهایته یرجع إلى محاولة االعتداء على حیاته من 
قبل بعض المؤمنین الجهلة في أوائل أیام أمر اهللا. لكن عاد حضرة بهاءاهللا وأكد 

له بأن دوره هو اآلخر سیأتي أیضًا.(١٩)

بدیع،  أبي  المجید،  الحاج عبد  إلى  والموّجه  المذكور سابقًا  اللوح(٢٠)  في 
یصرح حضرة بهاءاهللا بأن هیكل أمر اهللا قد تزّین ببدیع وبأن مقامه بلغ من الرفعة 
بحیث ما من قلم یستطیع وصفه. ویؤكد حضرة بهاءاهللا بأن من خالله اضطربت 
أركان الظلم وأشرق وجه النصر. أّما علو مقامه الذي ارتقى إلیه في العوالم العلیا 

فال یمكن ذكره أبدًا.

كان أحد أفراد عائلة حضرة الباب الممیزین. وكان االبن الوحید ألخت حرم حضرة الباب،   (١)
وتابعًا مخلصًا لحضرة بهاءاهللا وخدماته ألمر اهللا موضع تقدیر حضرته. سنعرض لمحة مختصرة 

عن حیاته في المجلد القادم.
یزید األول، أحد الخلفاء األمویین، تسبب في استشهاد اإلمام الحسین.  (٢)
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فقد  األساسیة.  اهللا  تعالیم  أحد  لألذهان  اللوح  هذا  في  بهاءاهللا  حضرة  یعید 
كتب لكل ابن(١) خدمة أبیه وأن ذلك أمر قدر في كتاب اهللا. ثم یوصي الحاج عبد 
المجید بأّال یعفو عن ابنه عما فاته في خدمة أبیه في حیاته فحسب بل أن یرضى 

عنه أیضًا.

أنباء بدیع وقصة  أصبح الحاج عبد المجید من أكثر اآلباء فخرًا عندما سمع 
حضرة  بمحضر  تشرف  حیث  عكاء،  إلى  ١٨٧٦م  سنة  في  فسافر  استشهاده. 

بهاءاهللا. فیما یلي كلماته:

حظیت یومًا بشرف محضر الجمال المبارك وهو یتحدث عن بدیع الذي كان 
إلى طهران (إلى ناصر  المبارك  الكریم، ثم حمل لوحه  قد تشرف بمحضره 
بینما كان حضرته یتحدث، سالت دموعي  الشهادة.  بتاج  الدین شاه) وفاز 
بغزارة حتى ابتّلت لحیتي. التفت إلّي حضرة بهاءاهللا قائًال: ’یا أبا بدیع إن رجًال 
قضى ثالثة أرباع عمره ینبغي أن ینفق بقیته في سبیل اهللا...‘ فسألت: ’ُترى هل 
یمكن للحیتي المبتلة بدمعي أن تخّضب یومًا بحمرة دمي؟‘ فأجاب الجمال 

المبارك: ’إن شاء اهللا...‘(٢)(٢١)

وكان كذلك، إذ تّوج أبو بدیع رأسه هو اآلخر بإكلیل الشهادة كما وردت 
قصته في مجلد سابق.(٣)

ینطبق هذا بالطبع على البنت أیضًا.  (١)
الكلمات المنسوبة لحضرة بهاءاهللا لیست بالضرورة نص كلماته بالضبط.  (٢)

المجلد الثاني، الصفحات ١٢٣ – ١٣٠.  (٣)
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  قد مّر أقل من سنتین على ورود حضرة بهاءاهللا وحبسه في الثكنات
عندما وقعت فجأة أفجع حادثة. كانت وفاة میرزا مهدي، الملقب 
بالغصن األطهر، أخ حضرة عبدالبهاء األصغر، والذي سقط من سطح الثكنات 

ومات متأثرًا بجرح قاتل.

البالیا  أمواج  تتقاذفهم  الباب  حضرة  أتباع  كان  حینما  ١٨٤٨م،  عام  في 
واالضطهاد، ولد بطهران ابن لحضرة بهاءاهللا وحرمه المكرمة آسیة خانم، الملقبة 
نّواب.(١) كان أصغر من حضرة عبدالبهاء بأربع سنوات وسّمي مهدي إحیاء السم 
أخ لحضرة بهاءاهللا كان عزیزًا علیه وقد توفي قبل ذلك بسنة. فیما بعد لقبه القلم 

األعلى بـ"غصن اهللا األطهر".

خالفًا لحضرة عبدالبهاء لم تكن لمیرزا مهدي ذكریات عن حیاة ترف في 
في سیاه  والده  عندما حبس  بقلیل  أعوام  أربعة  من  أزید  إذ كان عمره  طهران، 
الشهور األربعة  أثناء  أمر اهللا. في  أعداء  چال، ثم نهبت كل ممتلكاته وصادرها 
المباركة  الشنیع، قضت عائلته  السجن  بهاءاهللا في ذلك  التي وضع فیها حضرة 
أیامها في هلع وكرب، ال یعلم أحد منها ما قد یحدث له. أما الطفل، الذي كان 
رقیق الطبع والكیان وواعیًا ومتأثرًا بجو الخوف والقلق السائد حوله، فلم یكن له 
ملجأ ومالذ سوى ذراَعْي أم محبة متفانیة. لكن شاءت عنایة اهللا أن تحرمه حتى 
ذلك أیضًا. ألن رحلة النفي التي كانت تنتظرهم، في أوج موسم الشتاء وما انطوى 
علیها من مشاق ومخاطر جمة ال یحتملها طفل رقیق مرهف كمیرزا مهدي، 

انظر المجلد األول، الصفحة ١٦.  (١)



میرزا مهدي، الغصن األطهر
االبن العزیز لحضرة بهاءاهللا والذي انطلقت بوفاته في ثكنات عكاء  قوًى روحانیة هائلة 

لتوحید الجنس البشري



الغصن األطهر مع حضرة عبدالبهاء
صورة التقطت في أدرنة
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استوجبت تركه في طهران برعایة بعض األقرباء. بقي لمدة تقارب سبع سنوات 
یعاني مرارة الفراق عن والدیه المحبوبین. یبدو أن اهللا كان بصدد إعداد روحه، 
بهذه السن المبكرة، من خالل المعاناة واأللم لیتحمل فیما بعد دورًا رئیسًا في 

میدان التضحیة والفداء ویضفي بذلك بریقًا ال یخبو على دین أبیه السماوي.

ُأخذ میرزا مهدي إلى بغداد لاللتحاق بأسرته سنة ١٢٧٦ه  (حوالي ١٨٦٠م). 
في تلك المدینة فتح هذا الصبي الطاهر النقي، الذي عرف بوداعته، بصیرة روحه 
على أنوار الروح اإللهي. فانجذبت روحه وانتعشت بما مّر علیها من نسائم ظهور 
حضرة بهاءاهللا . منذ ذلك الوقت فصاعدًا كّرس كل لحظة من حیاته لخدمة أبیه 
السماوي. فكان رفیق حضرة بهاءاهللا في كل من بغداد وأدرنة وعكاء، وقد عمل 
كاتب وحي(١) له حتى أواخر حیاته، تاركًا لألجیال الالحقة ما خّط بیده من ألواح. 
والمعاناةالتي فرضت  بالشدائد  األخیرة من عمره زاخرة  العشر  السنوات  كانت 

على حضرة بهاءاهللا  وأصحابه خالل مراحل النفي الثالث من بغداد إلى عكاء.

كان الغصن األطهر یشبه حضرة عبدالبهاء، وقد تحلى، طوال حیاته الحافلة 
المؤمنون  فأحّبه  الالمع.  أخاه  مّیزت  التي  نفسها  الروحانیة  بالسجایا  القصیرة، 

ووقروه كما فعلوا تجاه حضرة عبدالبهاء.

سكن الغصن األطهر في عكاء قرب والده داخل الثكنات. في أغلب األحیان 
یوم ٢٢  في  للوحي.  لیعمل كاتبًا  النهار  نهایة  قرب  والده  یتشرف بمحضر  كان 
له  بأّال حاجة  ابنه  المساء، أخبر حضرة بهاءاهللا  أوائل  حزیران عام ١٨٧٠م، وفي 
الیوم للكتابة وأن بإمكانه بدًال من ذلك أن یقضي وقته في الصالة والتأمل  ذاك 
على سطح السجن كالمعتاد. تجدر اإلشارة هنا إلى أن الصعود إلى سطح السجن 
بالنسبة للسجناء كان أمرًا عادیًا بغیة التمتع بهواء طلق بارد نسبیًا في المساء سیما في 
فصل الصیف. وطالما استعمل الغصن األطهر ذلك السطح یتمشى بخطواته جیئة 
وذهابًا وهو غارق في دعائه ومناجاته وتأمالته. لكن في تلك األمسیة المحتومة 

یجب مالحظة أن میرزا آقا جان كان كاتب وحي حضرة بهاءاهللا، وكان هناك أیضا آخرون كانوا   (١)
یقومون بتلك المهمة من حین آلخر.
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وهو مستغرق في نشوة تالوة وتأمل عمیق في "القصیدة الورقائیة"، إحدى أعمق 
قصائد حضرة بهاءاهللا وأشدها أثرًا في النفس والتي نزلت في كردستان،(١) بحیث 
كان في حالة انقطاع صرف عن الدنیا، وبینما هو كذلك عاكفًا في مناجاته ماشیًا 
في  لإلنارة  إلى فجوة  تقوده  بقدمه  وإذا  المكان  ذلك  في  العین كعادته  مغمض 
السقف فسقط خاللها ووقع على قفص خشبي كان على األرض في األسفل. 
عنه  ثیابه  لتمزیق  اضطروا  بحیث  بغزارة  ونزف  بلیغًا  جرحًا  ذلك  أثر  على  جرح 
إلزالتها. فیما یلي وصف لذلك الحادث المفجع تركه حسین آشچي، طباخ عائلة 
المأساة وكیفیة سقوط  یشیر لظروف  المخلصین،  بهاءاهللا ومن أصحابه  حضرة 

الغصن األطهر ووفاته:

والعشق  الذات  ونكران  التواضع  مدى  یتصور  أو  یصف  أن  یمكن ألحد  ال 
عبدالبهاء)  (حضرة  المولى  یصغر  كان  األطهر.  الغصن  حیاة  في  والمحویة 
ببضع سنوات لكنه أطول منه قلیًال. كرس نفسه للخدمة كاتبًا لوحي حضرة 
بهاءاهللا وعكف على نقل اآلثار المباركة واستنساخها... اعتاد أن یصعد، بعد 
فراغه من الكتابة، إلى سطح الثكنات للدعاء. كانت توجد فتحة لإلنارة في 
رأسه  رافعًا  الدعاء  في  استغراقه  أثناء  المطبخ. وفي  موقع  قرب  السطح  وسط 
صلبة.  مواد  على  ووقع  الفتحة  خالل  سقط  األبهى،  الملكوت  إلى  منجذبًا 
فزعنا جمیعًا لسماع صوت ارتطامه الفظیع، فهرعنا لمنظر الفاجعة وروعنا بما 
وقع بقضاء اهللا، وبال وعي ضربنا على رؤوسنا أسفًا ولوعة من شدة الصدمة. 
ثم خرج جمال القدم مستفسرًا عما كان سبب سقوطه. فأجاب الغصن األطهر 
بأنه كان یعي بوجود الفتحة وموقعها، وفي السابق دأب على اجتنابها وعدم 

االقتراب منها، لكن في هذه المرة كان القدر وراء غفلته عنها.
لم  لكنه  إیطالي  طبیب  بطلب  وأرسلنا  غرفته  إلى  الغالي  جسده  حملنا 
یقدر أن یفعل شیئًا... هذا ورغم ما كان یعانیه من ألم شدید، ورغم ضعفه، 
وافر  لهم  وأبدى  بحرارة  حّیاهم  بل  سریره  قرب  وقف  من  یتجاهل  لم  فإنه 

انظر المجلد األول، الصفحتین ٦٥ – ٦٦.  (١)
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في  الفراش  على  مستلقیًا  البقاء  الضطراره  اعتذر  وحتى  واللطف،  المحبة 
محضرهم...(١)

تجمع حوله أفراد العائلة وعدد من األصحاب وهم في غایة الغم والحزن، وبلغوا 
من التألم واللوعة بحیث دخل حضرة عبدالبهاء بعیون تدمع إلى محضر حضرة بهاءاهللا 
وركع عند قدمیه ملتمسًا إنقاذه. یروى أن حضرة بهاءاهللا أجاب: ’یا غصني األعظم 
دعه بید بارئه.‘ ثم قام وتوجه إلى حیث رقد ابنه الجریح، وطلب من الحاضرین 
إخالء الغرفة وبقي معه لبعض الوقت. ولو أن أحدًا لم یسمع ما دار بینهما خالل 
تلك الساعة الغالیة بین العاشق والمحبوب، لكن بإمكاننا التأكد من أن ابن حضرة 
بهاءاهللا هذا، الذي لم یعرف حبه وإخالصه المتفاني ألمر أبیه حدودًا، شعر بمنتهى 

االطمئنان واالنشراح بما خّصه مواله من فیض ألطافه وحّبه.

الذین  أسرته  وأفراد  بهاءاهللا  بین حضرة  الشخصیة  العالقة  بأن  نتذكر  أن  ینبغي 
استقاموا في والئهم وإخالصهم ألمر اهللا لم تكن تشبه العالقة السائدة بین أفراد 
من  بكثیر  یّتسم  موقفًا  وابنه  األب  یتخذ  بیت  أي  في  عادة،  األخرى.  العائالت 
التقارب والعالقة غیر الرسمیة تجاه كل منهما لآلخر. لكن في حالة حضرة بهاءاهللا 
وأبنائه المخلصین، كانت العالقة مختلفة تمامًا، ولو أن عالقة األب واالبن كانت 
طبعًا قائمة بأكمل حال. إّال أن مقام حضرة بهاءاهللا كمظهر إلهي طغت على مكانته 
كوالد جسماني. فلم ینظر حضرة عبدالبهاء والورقة العلیا والغصن األطهر إلى حضرة 
بهاءاهللا كمجرد أب لهم، بل على أنه موالهم. ولّما كانوا مدركین لمقامه، فإنهم 
تصرفوا دومًا حیاله كعباد في أدنى مراتب العبودیة لدى عتبته. فعندما كان حضرة 
عبدالبهاء یدخل في محضر حضرة بهاءاهللا كانت تتجسد في هیئته وتصرفاته سمات 
العبودیة البحتة ونكران الذات الصرف والتواضع األصیل والتبجیل مما لم یظهر مثله 
من قبل كل أصحابه. إن مثال التواضع الذي تجسد في حضرة عبدالبهاء وهو ینحني 
أمام والده، أو یسجد عند قدمیه أو ینزل عن مطیته عند اقترابه من القصر (البهجة) 
الذي كان یقیم فیه حضرة بهاءاهللا، إن كل ذلك یبرهن على العالقة الفریدة التي 

كانت تربط بین هذا الوالد وإبنیه وابنته المخلصین.
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على ضوء ذلك كله بوسعنا أن نقّدر ما شعر به الغصن األطهر حینما ذهب 
أبوه إلى جانب سریره. فال یمكننا أن نتخیل أي عبارات من اإلخالص والحب 
واالمتنان نطقت بها شفتاه في تلك المناسبة. كل ما نعرفه هو أن حضرة بهاءاهللا، 
بما كان یملك في یدیه مقدرات الحیاة والموت، قد سأل ابنه الذي كان یقترب 
من الموت فیما إذا كان یرغب بأن یعیش وأكد له بأنه لو كان ذلك ما یرید فإن 
اهللا سیمكنه من الشفاء ویمنحه صحة جیدة. إّال أن الغصن األطهر تّوسل بحضرة 
بهاءاهللا أن یقبل حیاته فداء عسى أن تفتح مقابلها أبواب السجن ویتمكن كثیر من 
المؤمنین المتلهفین من القدوم والدخول في محضر موالهم. فقبل حضرة بهاءاهللا 

تضحیته ومات في ٢٣ حزیران ١٨٧٠م، بعد اثنتین وعشرین ساعة من سقوطه.

هكذا انتهت حیاة من صّرح حضرة بهاءاهللا بأنه "ُخلق من نور البهاء"، وكانت 
والدته في أحلك ساعات تاریخ أمر اهللا، وقضى سني الطفولة في مهد المصائب، 
واشتعلت روحه منذ عمر مبكر بنار الرزایا واالفتراق، وصرف أیام فرحه ومرحه 
بالفداء  محمر  برداء  الدنیا  ترك  موته  وبفاجعة  السجن،  وبین جدران  المنفى  في 

والتضحیة، وبذلك ألقى سناء خالدًا على دین والده الماجد.

خلقت وفاة الغصن األطهر داخل أسوار السجن اضطرابًا مریرًا بین األصحاب 
الذین ثكلوا وناحوا على فقدان أحد ألمع أفراد عائلة حضرة بهاءاهللا المباركة. فیما 

یلي موجز لمذكرات حسین آشجي:

له  السماح  المولى  من  محمود(١)  الشیخ  التمس  األطهر  الغصن  توفي  عندما 
بشرف غسل جسده وأّال یدع ألحد من مدینة عكاء القیام بتلك الخدمة. أذن 
المبارك  الثكنات. وضعنا جسده  له بذلك. فنصبت خیمة في وسط  المولى 
فوق منضدة وسط الخیمة وبدأ الشیخ محمود مهمة الغسل.(٢) في أثناء ذلك 
باكین  نائحین  اهللا،  یدا  أوقدتها  التي  الشمعة  حول  یطوفون  اهللا  أحباء  كان 

انظر الصفحات ٧٣ – ٧٦.  (١)
وشخص آخر شارك في غسل الجثمان كان میرزا حسن المازندراني، ابن عم حضرة بهاءاهللا.   (٢)

انظر الصفحة ٢٢٠.
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النور. فأتیت بالماء وشاركت  الَفراش الذي یدور حول مصدر  بحرقة، مثل 
الخیمة ذهابًا وإیابًا وقد بدا  المولى فكان یتمشى خارج  أما  الجثمان.  بغسل 

على وجهه حزن عمیق...
ذلك  وعند  جدید.  صندوق  داخل  جثمانه  وضع  والتكفین  الغسل  بعد 
الحین تعالت أصوات العویل والنحیب وبلغت السماء. ثم حمل النعش على 
تم  فائق.  وجالل  مهیب  بوقار  الثكنات  خارج  به  وساروا  الرجال  أكتاف 
الدفن في مقبرة النبي صالح خارج عكاء... وعند العودة إلى الثكنات وقعت 
هزة أرضیة في تلك المنطقة وعلمنا جمیعًا بأنها كانت من تأثیر دفن ذلك 

الكیان القدسي.(٢)

وقد ذكر النبیل األعظم بأنه، والسید مهدي الدهجي(١) والنبیل القائني(٢) كانوا 
في الناصرة عند وقوع الزلزلة. دامت لثالث دقائق وفزع الناس لها. وعندما علموا 
فیما بعد بصعود الغصن األطهر فطنوا باتفاق حدوثها مع وقت دفنه وعرفوا سببها. 
ویؤكد حضرة بهاءاهللا في أحد ألواحه التي یشیر فیها للغصن األطهر سبب وقوع 

تلك الهزة بهذه الكلمات:

ما  رب  اهللا  إلى  بك  ویتقرب  قبرك  ویزور  إلیك  یتوجه  ولمن  لك  "طوبى 
كان وما یكون... وأشهد أنك رجعت مظلومًا إلى مقرك طوبى لك وللذین 
تمسكوا بذیلك الممدود... إنك أنت ودیعة اهللا وكنزه فیهذه الدیار سوف 
یظهر اهللا بك ما أراد إنه لهو الحق عالم الغیوب. باستقرارك على األرض 
تزلزلت في نفسها شوقًا للقائك كذلك قضي األمر ولكن الناس ال یفقهون... 
إنا لو نذكر أسرار صعودك لینتبهن أهل الرقود ویشتعلن الوجود بنار ذكر 

اسمي الودود."(٣)
بعد الموت المفجع للغصن األطهر حزنت علیه أمه المقدسة وبكته بال انقطاع 
فداء  أنه  على  وفاته  َقِبَل  قد  اهللا  بأن  بهاءاهللا  حضرة  طمأنها  عندما  ولكن  تقریبًا. 

انظر المجلد الثاني.  (١)
انظر الصفحتین ٦٠ – ٦١.  (٢)
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مقدس ألجل انفتاح األبواب في وجه المؤمنین القاصدین وجه موالهم ومحضر 
محبوبهم، وأن یكون سببًا في تنّبه العباد عامة وابتعاثهم، شعرت تلك األم النبیلة 

بالسكینة ووجدت في كلماته سلوانًا فكّفت عن البكاء.

الثمینة، بأثوابه  آثاره  العلیا، ضمن  احتفظت أخته المخلصة، الورقة المباركة 
المدماة كتركة ألجیال المستقبل تشهد بصمت على هذا الفداء العظیم.

داخل  في  كثیرة  قیود  خففت  قصیرة  بفترة  األطهر  الغصن  استشهاد  فبعد 
الثكنات وسمح لعدة مؤمنین ممن كانوا متلهفین للتشرف بمحضر حضرة بهاءاهللا 
بالقیام بذلك. وبعد نحو أربعة أشهر من تلك الفاجعة غادر حضرة بهاءاهللا وأصحابه 
ثكنات السجن نهائیًا. كما سنرى فیما بعد، فقد أقام حضرته بمنزل بعكاء، ولم 

یمِض زمن طویل قبل وصول العدید من الزوار من إیران للتشرف بمحضره.

من  عدد  بصحبة  أفندي،  شوقي  قام حضرة  ١٩٣٩م  األول  كانون  شهر  في 
األطهر،  الغصن  رفات  بنقل  جمة  ومصاعب  عظیمة  أخطار  ووسط  المؤمنین 
من  خانم)،  (آسیة  الالمعة  أمه  رفات  وكذلك  شخصیًا،  وبیده  العنایة  بمنتهى 
في  وأودعهما  كتفه  على  بصندوق  وحملهما  عكاء،  في  منفصلتین  مقبرتین 
مستقرهما األخیر على سفح جبل الكرمل بجوار مرقد الورقة المباركة العلیا قریبًا 

من ضریح حضرة الباب.(١)

إن وفاة الغصن األطهر یجب اعتبارها بأنها فداء حضرة بهاءاهللا نفسه، فداء 
شوقي  یصرح حضرة  الباب.  واستشهاد حضرة  المسیح  السید  بمستوى صلب 
أفندي، ولي أمر اهللا، حول هذا الموضوع بأن حضرة بهاءاهللا قد رفع من شأن وفاة 
الغصن األطهر إلى "منزلة الفداء العظیم الذي فدى ولد إبراهیم، وإلى مقام صلب 
السید المسیح، واستشهاد اإلمام الحسین."(٤) وفي مناسبة أخرى یصرح حضرة 
الذي ضحى  نفسه  الباب  البابیة كان حضرة  الدورة  قربان  بأن  أفندي(٥)  شوقي 
بحیاته من أجل خالص البشریة وتطهیرها. وفي دورة حضرة بهاءاهللا كان الغصن 

انظر الملحق رقم ٣.  (١)
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األطهر قربانها إذ ضحى بحیاته لتنطلق كل القوى الالزمة لتحقیق وحدة الجنس 
البشري واتحاده.

العالم، لكننا نجد  التضحیة في هذا  أننا لن نقدر أن نفهم فهمًا تامًا سّر  ولو 
في اآلثار المباركة ما یؤكد على أن قوى هائلة تنطلق حینما یفدي إنسان بشيء 
في سبیل اهللا. وقد سبق أن ناقشنا هذا الموضوع في المجلد الثاني. یصرح حضرة 
عبدالبهاء في أحد ألواحه بأنه ما لم تتالشى البذرة وتتحلل تمامًا في باطن األرض 
فال ترتفع منها شجرة. عندئذ، وبعد تضحیة البذرة بنفسها تضحیة تامة، یمكن 
رؤیة الحبة، ذلك الكائن البسیط في ظاهره، وقد تحولت إلى شجرة جبارة ذات 
أغصان وأثمار وأزهار. ویحصل الشيء نفسه عندما یضحي اإلنسان بشيء مما 

یملك.

القوة الحیوانیة والقوة الروحیة. فالطبیعة  في باطن اإلنسان قوتان متضادتان، 
أتباعهم  اهللا على حّث  لذلك دأب مظاهر  المادیات.  إلى عالم  به  تمیل  الحیوانیة 
لینقطعوا عن العالئق المادیة وبذلك ترجح كفة الجانب الروحاني على المادي. 
وكما صرحنا في هذا المجلد وما سبقه،(١) فلیس المقصود باالنقطاع نبذ الدنیا، 
إرادة  التنسك. وبعبارة موجزة فإن االنقطاع یعني تفویض  أو  للتسول  اللجوء  أو 
اإلنسان إلرادة اهللا وابتغاء مرضاته قبل رضائه هو. وعلیه فإن التحدي الذي یواجه 
كل مؤمن في هذه الحیاة هو انقطاعه عما سوى اهللا. واالنقطاع عن أي شيء في 
هذا العالم عملیة مؤلمة، ولذلك تصبح التضحیة هنا أمرًا ضروریًا، ألن اإلنسان 
اإلنسان شیئًا من هذه  یفدي  بنحو طبیعي. عندما  العالم وبنفسه  بهذا  مجذوب 
الدنیا، وبذلك یضحي أو یعاني حرمانًا من متعة أو راحة مادیة، فإنه سیرتقي إلى 

مقام روحاني أسمى، تبعًا ألهمیة التضحیة وقیمتها.

وعندما یضحي بشيء عزیز علیه في سبیل أمر اهللا فإن قوى خفیة، كما یشهد 
حضرة بهاءاهللا في آثاره المنزلة، سوف تنطلق وتعمل على نمو أمر اهللا. فإذا ما قام 

للمزید من الشرح حول هذا الموضوع الهام انظر المجلدین األول والثاني.  (١)
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مؤمن مضحیًا بوقته، أو عمل على تأسیس أحد المراكز األمریة في موقع ما، أو 
هجر حیاة الرفاه والراحة بمنزله لیهاجر إلى بلد غریب، أو یتبرع بماله لتقدم أمر 
اهللا، أو یتحمل اضطهادًا في سبیل دینه، فكل هذه التضحیات ممدوحة ومقبولة 
النیة وصدقها  توفر حسن  بهاءاهللا بال شك، شریطة  عند اهللا وتنصر دین حضرة 
لدیه. أما إنفاق النفس في سبیل اهللا إذا استوجبت الظروف فهو أسمى مراتب الفداء. 
إنه أشبه بتضحیة الحبة بذاتها للتربة المحیطة بها. لقد ُخّیر آالف من الشهداء في 
لفدائهم  نتیجة  انطلقت قوى هائلة  الموت، وبذلك  أو  إنكار عقیدتهم  بین  إیران 
دفعت عجلة تقدم أمر حضرة بهاءاهللا وتدعیمه إلى األمام. ذلك ألن شیئین هما 
المسؤوالن عن نشر أمر اهللا ونفاذه إلى القلوب. أولهما فیض طاقات ظهور حضرة 
بهاءاهللا بما له من آثار محییة للنفوس ومجددة للعالم وهي بمثابة أشعة الشمس في 
فصل الربیع وهي تمد حیاة جدیدة لكل المخلوقات، واألخرى دماء الشهداء التي 
بها تسقى شجرة أمره. في إحدى رسائله(٦) للمؤمنین في الشرق، نسب حضرة 
شوقي أفندي جمیع انتصارات أمر اهللا العظیمة في الغرب، بما فیها اهتداء الملكة 
ماري، ملكة رومانیا،(١) للقوى الخفیة التي ُأطلقت بفضل دماء عدد ال یحصى 
من الشهداء في إیران. إّال أن في هذه الدورة نصح حضرة بهاءاهللا أتباعه أّال یبتغوا 
االستشهاد. وكتب بدل ذلك على المؤمنین أن یستثمروا هذه الحیاة لتبلیغ أمر 

اهللا، وقد رفع ثواب التبلیغ إلى مقام االستشهاد.(٢)

ولكونه فداًء لحضرة بهاءاهللا نفسه، فإن الغصن األطهر بفدیه حیاته في سبیل أن 
یفتح اهللا أبواب السجن قد تسبب في انطالق طاقات روحانیة ال یمكن قیاسها في 
بواطن المجتمع البشري، طاقات من شأنها أن تحقق، في تمام الوقت المناسب 
أنزلها حضرة  مناجاة  ففي  البشري.  الجنس  بهاءاهللا، وحدة  لتأكید حضرة  طبقًا 
وصفها  التي  العبارات  بهذه  نطق حضرته  األطهر،  الغصن  وفاة  یوم  في  بهاءاهللا 

حضرة شوقي أفندي بأنها "مذهلة":

للمزید من المعلومات انظر "كتاب القرن البدیع"، الصفحات ٤٨٤ – ٤٩٣.  (١)
انظر المجلد الثاني، الصفحة ٩٢.  (٢)
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"سبحانك اللهم یا إلهي تراني بین أیادي األعداء واالبن محمر بدمه أمام 
وجهك یا من بیده ملكوت األسماء. أي رب فدیت ما أعطیتني لحیوة العباد 

واتحاد من في البالد."(٧)
ولوال نطق حضرة بهاءاهللا بهذه العبارات، التي كشف بها عن الكوامن المهولة 
لم یستطع  أتباعه  أحدًا من  أن  المحتمل  فإنه من  الفداء،  انطوى علیها ذلك  التي 
شوقي  حضرة  بعثها  رسالة  وفي  وأهمیتها.  النبیل  االبن  هذا  وفاة  مغزى  تصور 
أفندي ألحباء اهللا في الشرق،(٨) مقتبسًا فیها العبارات آنفة الذكر، بمناسبة نقل 
رفات الغصن األطهر وأمه المجیدة إلى مقرهما األخیر الرائع على جبل الكرمل، 
أوضح في رسالته بأن انبعاث نفوس أهل العالم، واتحاد األمم على هذا الكوكب، 
ووحدة العالم اإلنساني – وهي األهداف األساسیة لهذا الظهور – إنما ستتحقق 

نتیجة ما انطوى علیه فداء الغصن األطهر من قوى الغیب الخفیة.

كم هو الئق ومناسب إذًا أن یكون موضع المباني التي ستضم مؤسسات أمر 
اهللا اإلداریة العالمیة – وهي المنشآت التي ستعكس نظم حضرة بهاءاهللا الشامل 
والمنجي لكل العالم والتي تقام اآلن وینتظر إنجازها قریبًا. وبذلك ستتم وحدة 
قوس  على  مرتبة  الكرمل  على سفح جبل  موضعها  یكون  أن  البشري –  الجنس 
تقع في مركز دائرته لیس فقط رفات الورقة المباركة العلیا، ابنة حضرة بهاءاهللا 
القدیر  العزیز  أبوه  فداه  الذي  األطهر  لغصنه  تعود  التي  تلك  بل  وأمها،  الالمعة، 
عسى أن ُیقدر لنا، نحن عباده، حظ من كوثر حیوانه لحیوة العباد واتحاد من 

في البالد.
في عام ١٩٣٩م كتب حضرة شوقي أفندي الكلمات المرشدة التالیة في تعلیق 
عرض فیه بإسهاب مستقبل مركز أمر اهللا العالمي وارتباطاته الروحیة بهؤالء األفراد 

الثالثة من أسرة حضرة بهاءاهللا:

هذا،  تأكید  في  المغاالة  یمكن  وال  واضحًا،  مفهومًا  یكون  أن  یجب  إذ 
لیضاعف  وأمها  أخیها  من  بكل  العلیا  المباركة  الورقة  مرقد  إلحاق  بأن 
في  لها، وهي  المقّدر  المقدسة  البقعة  لهذه  الروحانیة  القدرات  بال حدود 
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الباب ومقامه األعلى، وبجوار موقع مشرق األذكار(١)  ظل ضریح حضرة 
المنتظر بناؤه مستقبًال على جانب منه، أن تتطور لتصبح المركز المحوري 
وجهة  وتوجهه  به  وتحیط  العالم  ستهز  التي  اإلداریة  المؤسسات  لتلك 
حضرة  وانتظرها  بهاءاهللا  حضرة  بها  أمر  كما  المستقیم،  والصراط  الحق 
عبدالبهاء، والتي ستعمل وفق المبادئ التي یسترشد بها كل من مؤسسَتْي 
والیة األمر وبیت العدل األعظم التوأمین. عندئذ فقط، سوف تتحقق هذه 
الكرمل"(٢):  "لوح  في  الختامیة  الفقرات  بها  تستنیر  التي  الجبارة  النبؤة 
في  ذكرهم  الذین  البهاء  أهل  ویظهر  علیك  اهللا  سفینة  تجري  "سوف 

األسماء." كتاب 
إن محاولة القیام بتصّور المجد، ولو بأبسط صوره، الذي سیحیط بهذه 
المؤسسات، ومحاولة إعطاء وصف مبدئي وجزئي فقط لطبیعتها أو كیفیة 
المؤدیة  القیام بسرد، مهما یكن غیر واف، لمسلسل األحداث  عملها، أو 
لنشوئها وتأسیسها أخیرًا إنما هو خارج عن استعدادي ومقدرتي الشخصیة. 
یكفي هنا القول بأن في هذه الحقبة من تاریخ العالم المضطرب ُیعتبر تجمع 
یعلون  والذین  تضاهى  قّیمة ال  مكانة  من  علیه  بما هم  الثالثة  الذوات  هذه 
األبطال  حشود  فوق  لألمر،  الثالثة  المركزیة  الذوات  بعد  مقامهم،  في 
الضخمة، وحروف الحّي والشهداء، واألیادي والمبلغین واإلداریین في أمر 
بالطاقات  المشحون  البقعة والمركز  حضرة بهاءاهللا، تجمعهم في مثل هذه 
الروحانیة واإلداریة، لهو بحد ذاته حدث من شأنه أن یطلق القوى الجدیرة 
جغرافیًا  تمثل،  أرض  في  العالمي،  النظام  ذلك  لئالئ  أسنى  ظهور  بتعجیل 
ینمو برحم  الذي ما زال  النظم  الكوكب، ذلك  وروحیًا وإداریًا، قلب هذا 

هذا العصر.(٩)

مكان العبادة البهائي. انظر الصفحات ٣٥١ – ٣٥٣ أدناه. (أ. ط.)  (١)
یمكن اعتبار "لوح الكرمل"، الذي أنزله حضرة بهاءاهللا، بأنه دستور بناء المركز العالمي للدین   (٢)

البهائي. سوف نستعرض لهذا اللوح في المجلد القادم. (أ. ط.)
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األعلى  القلم  األطهر –  الغصن  – موت  المفجع  الحدث  ذاك  یمنع  ولم  هذا 
عن إنزال كلمات اهللا. فإن مظهر اهللا لن یشغله شأن واحد في وقت ما ولیس من 
شيء في هذه الدنیا یمكنه أن یغشي أو یحجب نظرته المحیطة بكل شيء. فهو 
غیر محدود أو مقّید، كما هو شأن البشر، في تعامله مع األشیاء. وقد ناقشنا في 
فیه  الذي صعدت  الیوم  اإللهي.(١) ففي  المظهر  من  الناحیة  سابقة هذه  مجلدات 
روح الغصن األطهر إلى عوالم الغیب العلیا، أنزل حضرة بهاءاهللا لوحًا في حق أحد 
األحباء في قزوین ذكر فیه ابنه بعبارات تلهج بالثناء وتسبغ بالبركات. فیما یلي 

جزء من اللوح:

"هذا حین فیه یغسلون االبن أمام الوجه بعد الذي فدیناه في السجن األعظم، 
بذلك ارتفع نحیب البكاء من أهل سرادق األبهى وَنوح الذین ُحبسوا مع 
الغالم في سبیل اهللا مالك یوم المیعاد. في مثل هذه الحالة ما ُمنع القلم عن 
ذكر ربه مالك األمم، َیدُع الناس إلى اهللا العزیز الوّهاب. هذا یوم فیه استشهد 
من ُخلق من نور البهاء إذ كان مسجونًا بأیدي األعداء. علیك یا غصن اهللا 
ذكر اهللا وثنائه وثناء من في جبروت البقاء وثناء من في ملكوت األسماء. 
طوبى لك بما وفیت میثاق اهللا وعهده إلى أن فدیت نفسك أمام وجه ربك 
العزیز المختار. أنت المظلوم وجمال القیوم قد حملت في أول أیامك في 
سبیل اهللا ما ناحت به األشیاء وتزلزلت األركان. طوبى لمن یذكرك ویتقرب 

بك إلى اهللا فالق األصباح."(١٠)

"لوح ابن العم"
ابن عم  المازندراني،  اللوح في ثكنات عكاء في حق میرزا حسن  أنزل هذا 
الثكنات وبقائه  إلى نجاح میرزا حسن في دخول  حضرة بهاءاهللا. سبق أن أشرنا 
فیها لفترة من الزمن. وقدر له أن یكون هناك حین صعود الغصن األطهر، وشارك 
میرزا  وّجه  عندما  اللوح  بهاءاهللا هذا  أنزل حضرة  بغسل جسده.  الشیخ محمود 

انظر المجلد األول، الصفحتین ٢٧٩ – ٢٨٠؛ والمجلد الثاني، الصفحتین ٤٠٨ – ٤٠٩.  (١)
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حسن للعودة لموطنه. كان ابن العم هذا عزیزًا على حضرة بهاءاهللا إذ تّم على ید 
حضرته اعتناق ابن عمه دعوة حضرة الباب في أوائل نشوئها وذلك بعد أن بّلغ 
حضرة بهاءاهللا عمه، والد میرزا حسن، المّال زین العابدین بدین حضرة الباب. 
وصار ابنه، میرزا حسن، بعد ذلك من المؤمنین المخلصین ألمر اهللا وكّرس نفسه 

لخدمة مؤسسه.

في مطلع اللوح یحّث حضرته میرزا حسن أن یحمد اهللا إذ سبق جمیع ذوي 
إذ لم  الفضل  القدم في السجن األعظم. وأن یغتنم هذا  القربى في زیارة جمال 
تنقطع أواصر القربى بینهما، ذلك الفضل الذي ال یعادله كل ما خلق في السماء 

واألرض. 

بهاءاهللا  أقرباء حضرة  فإن عددًا من  السابقین(١)  المجلدین  في  مّر سابقًا  وكما 
بضمنهم أعمامه وأبناؤهم، وكذلك من إخوته وأخواته، قد اعترفوا اعترافًا كامًال 
بمقام حضرة بهاءاهللا وصاروا من أتباعه المخلصین. وبذلك كانوا بنظره ممتازین عن 
غیرهم من حیث إنهم دعموا وقووا عالقتهم العائلیة بأواصر روحیة تنبع من اإلیمان. 
ولّما كانت الغایة األولى لبعثة مظهر أمر اهللا توعیة النفوس ومنحها حیاة روحانیة، 
فكل من ُمنع وُحرم من هذا ُیعتبر بنظره كالمیت. وكلمة "میت" في آثار حضرة 
لإلشارة  استعملت  ما  غالبًا  األخرى،  للدیانات  المقدسة  الكتب  بهاءاهللا وكذلك 
إلى الذین خلت نفوسهم من اإلیمان والحیاة الروحانیة. وعلى ضوء ذلك فإن أقرباء 

حضرة بهاءاهللا الذین لم تتنور صدورهم بنور اإلیمان به قد قطعوا فعًال قرابتهم به.

یسلك  وأن  محبوبه  بذكر  میرزا حسن  بهاءاهللا  ینصح حضرة  اللوح  هذا  في 
بكیفیة من الُخلق بحیث یجد منها جمیع أهل الدیار رائحة قمیص المختار، وأن 
یظهر بین البریة بالسجایا اإللهیة حتى یشاهد منه الناس كل ما هو محبوب لدى 
الحق. ویشیر علیه باالنقطاع عن الدنیا ومتاعها الزائل. وأن یسعى بدل ذلك لیزین 

نفسه ببهاء اسمه الباقي الذي ال یزول.

انظر المجلد األول، الصفحات ٨، ١٣ – ١٧، ٥١ – ٥٢، ١٢٨ – ١٢٩؛ والمجلد الثاني، الصفحة   (١)
٢٠٤ح.



ظهور حضرة بهاءاهللا

222

بقیة اللوح تتضمن نصائح ألناس آخرین. في أولها هناك رسالة طویلة یبدو أنها 
موجهة ألخ حضرة بهاءاهللا غیر الشقیق، میرزا رضا قلي. ولو أنه لم یذكر األخیر 
باالسم في هذا اللوح، لكن ُیفهم من مضمونه ولهجته بأنه یحتمل أن یكون له. 
وقد أشرنا لهذا األخ بإیجاز في مجلد سابق.(١) ورغم أن زوجته مریم،(٢) ابنة عم 
حضرة بهاءاهللا، كانت مؤمنة مخلصة، إّال أن میرزا رضا قلي نفسه لم یتنور قلبه 
بنور أمر اهللا بحیث ینضم إلى أتباعه. فظّل بعیدًا عن حضرة بهاءاهللا. وفي هذا اللوح 
تلمیح بأن أخاه كان في فترة قد طلب من حضرته أّال یراسله. تجدر هنا المالحظة 
بأن حضرة بهاءاهللا كان من حین آلخر یبقى على االتصال بهذا األخ حاّثًا إّیاه أن 
یفتح بصیرته عسى أن یستطیع رؤیة مواله ویعتنق أمره. في هذا اللوح یبدي حضرة 
بهاءاهللا حزنه وأسفه العمیق على أخ اختار موقفًا متحفظًا حیال أمر اهللا، ثم ینصحه 

بلطف أن یقوم لیتدارك ما فات عنه.

كان لمیرزا رضا قلي منزلة عالیة وتقدیر في طهران. هذا وتلقي القصة التالیة 
حضرة  تجاه  موقفه  على  الضوء  بعض  علي  حیدر  میرزا  الحاج  سجلها  التي 
الذي عمل سفیرًا  الدولة،(٣)  بمیرزا حسین خان، مشیر  القصة  وترتبط  بهاءاهللا. 
ُعین  لطهران وفي عام ١٨٧١م  استدعي  لمدة عشر سنوات.  تركیا  لدى  إلیران 

رئیسًا للوزراء.

ولّما ذهب (مشیر الدولة) إلى طهران توافد على زیارته الوزراء والرؤساء وكبار 
الشخصیات. كان من بینهم المرحوم الحاج میرزا رضا قلي، األخ غیر الشقیق 
لجمال القدم. وقد ُقّدم على أنه أخا حضرة بهاءاهللا. إّال أنه بدافع من اإلحراج 
والخوف عّلق بقوله: ’لي أب، ِلَم ال تعرفوني بواسطته؟‘ ولدى سماعه ذلك 
بكونك  وتعتّز  تفتخر  أن  لك  ’ینبغي  تأنیب:  وبنبرة  بقوة  الدولة  أجاب مشیر 
أخو بهاءاهللا. بل إنه لشرف عظیم ومصدر فخر إلیران وسكان إیران أن یكون 

انظر المجلد األول، الصفحة ١٣.  (١)
انظر المجلد األول، الصفحتین ١٣ – ١٤.  (٢)

انظر المجلد الثاني.  (٣)
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بهاءاهللا من مواطني هذه البالد. فلم یذهب أمیر أو وزیر أو حاكم من إیران إلى 
إسطنبول في أي وقت إّال وأصبح، بكیفیة ما، مصدر خزي وحقارة لحكومة 
إیران وشعبها... لكن بهاءاهللا، رغم كونه منفیًا من قبل الحكومة، فقد تصرف 
الحیاة  النفس وأظهر من السطوة والمجد ما أعاد  بنحو من االستقامة وعزة 

إلیران وأهلها...‘(١١)

أّما وأن یصدر مثل هذا الثناء المجید عن میرزا حسین خان، مشیر الدولة(١) 
الذي ناصب العداء لحضرة بهاءاهللا بكل همة في سابق عهده كسفیر إلیران في 
تركیا، لكنه غیر موقفه فیما بعد، لهو برهان یثبت على أنه لیس هناك شيء فاعل 
أمر اهللا. ونجد في  بأحقیة  الناس  المقدسة إلقناع  الطاهرة  الصادقة  مثل األعمال 
كتابات حضرة بهاءاهللا وصایا عدیدة بهذا الشأن. ففي "لوح اإلشراقات" یصرح 

حضرته:

واألخالق  األعمال  هي  الظهور  هذا  في  المنصورة  الجنود  "إن 
المرضیة."(١٢)

ویصرح في لوح آخر:

"إن اإلنسان بمثابة الشجرة، فإذا تزین باألثمار كان الئقًا للمدح والثناء وال 
یزال یكون، وإّال فالشجرة التي ال تثمر تلیق بالنار. إن أثمار السدرة اإلنسانیة 
الحسنة  واألعمال  المرضیة  واألخالق  ومحبوبة،  وممدوحة  للغایة  لطیفة 
والكلمة الطیبة إنما هي أثمار تلك الشجرة، وفي كل سنة یظهر ربیع األشجار 
الحق جل  أیام ظهور  هو  اإلنسانیة  األشجار  ربیع  ولكن  وُیشاهد،  الظاهرة 
جالله، فإذا تزینت سدرات الوجود في الربیع اإللهي بتلك األثمار المذكورة، 
راحة  في  نفس  كل  وُیرى  األرض  على  من  تحیط  العدل  أنوار شمس  فإن 

واطمئنان في ظل حضرة المقصود."(١٣)

للمزید من المعلومات عنه والتغیر الذي طرأ على موقفه من حضرة بهاءاهللا انظر المجلد الثاني،   (١)
الصفحات ٣٨٨ – ٣٩٠.
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وفي "لوح الدنیا" یصرح حضرة بهاءاهللا:

"إن هذا المظلوم قد منع حزب اهللا عن الفساد والنزاع ودعاهم إلى األعمال الطیبة 
والتخّلق باألخالق المرضیة الروحانیة. إن الجنود التي تنصر األمر في هذا الیوم 

هي األعمال واألخالق طوبى لمن تمّسك بهما وویل للمعرضین."(١٤)



225

QQ

مظلوم العالم

انفتاح أبواب السجن

  صعود الغصن األطهر بأربعة أشهر تقریبًا، وكما تمنى وهو على فراش
وعائلته  بهاءاهللا  بعكاء. فخرج حضرة  السجن  أبواب  ُفتحت  الموت، 
وأصحابه مغادرین الثكنات بعد أن حبسوا فیها مدة عامین وشهرین وخمسة أیام. 
بسبب  اضطراریًا  كان  ١٨٧٠م،  عام  خریف  في  الذي حدث  االنتقال،  هذا  إن 
بهاءاهللا  بیت إلقامة حضرة  الثكنات. فخصص  في  أتراك  إیواء جنود  إلى  الحاجة 
وعائلته بینما سكن بعض أصحابه في منازل أخرى والباقون وضعوا في نزل یدعى 

خان العوامید.

أقام حضرة بهاءاهللا في عدة منازل، مكث في كل منها بضعة أشهر. انتقل أوًال 
إلى بیت َمِلك، ومنه إلى بیت منصور خّوام المجاور الذي ألحق به. من هناك انتقل 
إلى دار "رابعة". وأخیرًا نقل محل إقامته إلى بیت عودي خّمار. كان هذا المنزل 
االثنان  بعد. وصار  فیما  أزیل  بینهما  الفاصل  الجدار  لكن  عّبود.  لبیت  مالصقًا 
الجزء  أّما  خّمار،  بیت  هو  الشرقي  الجزء  كان  عّبود.  ببیت  ُعرف  واحدًا  منزًال 
الغربي المواجه للبحر فكان بیت عّبود. وكان عودي خّمار مسیحیًا وكذلك عّبود 
وتربطهما صلة قرابة. كان منزل عودي خّمار غیر كاف لحضرة بهاءاهللا وأسرته، 
فاختص حضرته لنفسه حجرة صغیرة في الطابق العلوي من الجناح الشرقي للمنزل. 
أقام فیها ثالثة  إذ في وقت ما  العلوي كانت مزدحمة،  الطابق  الثانیة في  والغرفة 
یرقدون في صفوف. والقصة  النوم كانوا  الجنسین وعند  عشر شخصًا من كال 
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مشهورة عن أحدهم عندما سقط أثناء نومه في إحدى اللیالي من الرف الذي كان 
ینام علیه ووقع على آخرین كانوا تحته!

غالبیة  لكن  للسكن  یصلح  ال  للمسافرین  نزًال  فكان  العوامید  خان  عن  أما 
أصحاب حضرة بهاءاهللا كانوا قد حشروا فیه، وقد شغلوا طابقه األعلى في كل 
من جناحیه الغربي والجنوبي. في إحدى حجراته أقام حضرة عبدالبهاء نفسه وهي 
الزوار  الضیوف. وعندما كان  الوقت الستقبال  بعد ولبعض  فیما  التي خصصها 
یفدون من إیران كان حضرة عبدالبهاء یستقبلهم في تلك الغرفة. وقد أخذ على 
عاتقه تهیئتهم للتشرف بمحضر حضرة بهاءاهللا. من ذلك أنهم لم یتعلموا فقط، 
التواضع والخشوع في محضر حضرة  التام، كیفیة  من خالل لطفه ونكران ذاته 
بهاءاهللا، بل تلقوا منه أیضًا دروسًا في تحسین وتلطیف مظهرهم الخارجي -مثًال 

باكتساء ألبسة جدیدة عند التشرف بمحضره المبارك.

لبیع  عبدالبهاء  حضرة  فاضطر  وقذرة.  رطبة  العوامید  خان  حجرات  كانت 
هدیة أعطیت له في بغداد وصرف عائدها في إصالح الغرف وترمیمها ألصحاب 
حضرة بهاءاهللا. هذا وقد ترك إصالح غرفته إلى اآلخر. لكن النقود نفدت قبل انتهاء 
اإلصالحات وكان نتیجة ذلك أن غرفته بقیت دون إصالح وبحالة سیئة جدًا. فإلى 
جانب رطوبة الجدران واألرضیة الترابیة كان السقف ینضح ماء. وفي تلك الغرفة 
كان حضرة عبدالبهاء یجلس على حصیرة وینام علیها. وكان غطاء فراشه جلد 
خروف، مما شجع تجمع البراغیث ولسعاتها إذ كانت الحجرة عامرة بها. لكن 
حضرة عبدالبهاء دبر خطة لتقلیل مضایقتها وذلك بقلب غطائه على فترات. فكان 
إلیه، أي الوجه الصوفي الداخلي للجلد،  البرغوث طریق عودته  ینام حتى یعرف 
فیقلبه خارجًا، وهكذا كل لیلة كان یلجأ لتلك الحیلة ما بین ثماني لعشر مرات.

كان أصحاب حضرة بهاءاهللا هؤالء مضطرین للعیش في تقشف شبیه بذلك 
أن  أبعد من  الیومیة  الفرد  قلیًال وحصة  فالطعام كان  الثكنات.  ألفوه داخل  الذي 
تكون كافیة. مع ذلك قضوا أوقاتهم بمنتهى السعادة. وكان أعظم اشتیاقهم للحظة 
دعوتهم لمحضر موالهم. كان تعلقهم بحضرة بهاءاهللا مصدر قّوتهم. فهو الذي 
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مّكنهم من أن یعیشوا بنهایة الفرح رغم كل الصعوبات التي تعرضوا لها في ذلك 
المحیط الكئیب. لكن مع مرور الزمن تغیرت األحوال، فصار أصحاب حضرة 
االشتغال  من  وتمكنوا  بالمدینة  آخر  بإیجاد سكن  لهم  یسمح  في وضع  بهاءاهللا 
ببعض الحرف المتواضعة. فصار خان العوامید أول بیت للمسافرین البهائیین في 
األرض األقدس. فأقام فیه بعض األفراد وتبرعوا بمهمة خدمة الزوار الذین اختاروا 
البقاء عدة أشهر، وبعضهم لسنوات. من أبرز أولئك الذین مكثوا مدة طویلة كان 

زین المقربین ومشكین قلم اللذین سبق الحدیث عنهما في المجلد األول.

"لوح الرؤیا"
ُأنزل "لوح الرؤیا" بالعربیة، بأسلوب یشبه ما نزل في "لوح الحوریة"،(١) وذلك 
سنة ١٨٧٣م ببیت عودي خّمار لیلة ذكرى مولد حضرة الباب التي صادفت في 
أحد  في حق  اللوح  هذا  بهاءاهللا  أنزل حضرة  آذار.(٢)  شهر  من  األول  السنة  تلك 
حیث  الظلماني،  العالم  هذا  في  الروح  عالم  من  لمحة  یشاهد  لیجعله  المؤمنین 
أمواج  القطرة  ومن  الشمس،  أنوار  الذرة  من  یظهر  أن  أراد  لو  بأنه  فیه  یصرح 
البحر لیقدر. في هذا اللوح الرائع بلغة االستعارة، تصویر لرؤیا روحانیة جمیلة في 
مفهومها وغنیة في أسلوبها الوصفي التشبیهي. فال عجب أن بقراءته یسمو القلب 

ویندهش العقل.

یصّور حضرة بهاءاهللا رؤیاه لظهور حوریة السماء أمامه، وهي رؤیا مما یمتنع 
رمز  بأنها  أحیانًا  الحوریة  ُوصفت  لقد  الفاني.  البشر  لدى  حقیقته  وفهم  إدراكه 
لتجسید "الروح األعظم" الذي تنّزل في حضرة بهاءاهللا. وقد ُوصف نزول روح 
القدس في مظاهر اهللا السابقین بنحو رمزي على هیئة نار السدرة، والحمامة ثم 

المالك جبریل.

انظر المجلد األول، الصفحة ١٣١.  (١)
یحتفل بعیدي میالد حضرة الباب وحضرة بهاءاهللا في الشرق حسب التقویم الهجري.  (٢)
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العرش  على  مستویًا  كنا  إنا  رؤیاه:  بهاءاهللا  یصف حضرة  الرؤیا"  "لوح  في 
دخلت ورقة نوراء البسة ثیابًا رفیعة بیضاء... ثم ازدادت سرورًا وفرحًا وشوقًا 
إلى أن تغیرت وانصعقت فلّما أفاقت تقربت وقالت نفسي لسجنك الفداء یا سّر 
الغیب في ملكوت اإلنشاء... إلى َم أودعت نفسك بین هؤالء في مدینة عكاء 
اقصد ممالكك األخرى المقامات التي ما وقعت علیها عیون أهل األسماء. هذه 
الكلمات قدر لها أن تتحقق بعد ذلك بتسعة عشر عامًا بصعود حضرة بهاءاهللا. 

موضوع هذا اللوح من العمق بحیث ال سبیل إلدراك أسراره.

بعد انتقال حضرة بهاءاهللا بقلیل إلى بیت عودي خمار تفجرت فجأة أزمة كانت 
تتفاقم داخل جامعة المؤمنین (منذ ورودهم عكاء)، تفجرت عن كارثة جسیمة 
مّست كًال من حضرة بهاءاهللا وحضرة عبدالبهاء وعددًا من األصحاب. كانت تلك 
حادثة قتل قام بها سبعة من المؤمنین لكل من السید محمد اإلصفهاني،(١) وآقا جان 
كج ُكاله(٢) ومیرزا رضا قلي التفرشي، الذین ادعوا بأنهم أتباع میرزا یحیى. ولقد 
جلب هذا العمل المنكر الذي یتنافى مع تعالیم أمر حضرة بهاءاهللا ومبادئه وروحه، 

أعظم الحزن والغّم لقلب حضرته كما لّطخ سمعة أمر اهللا الطیبة لفترة طویلة.

كما مر ذكره فإنه بعد ورودهم عكاء بفترة قصیرة، كان السید محمد وآقا 
جان، قد ُنقال وأسكنا في موضع یشرف على بوابة المدینة حیث یسهل علیهما 
التجسس على كل البهائیین الذین یحاولون الدخول إلى عكاء. وبهذه الوسیلة تّم 
طرد كثیر من الزوار عن المدینة. اتخذ السید محمد لنفسه اسم "قدوس أفندي"، 
یحیى.  میرزا  إّیاه  منحه  لقب  الحق"، وهو  بـ"سیف  نفسه  یلقب  وآقا جان صار 
وهكذا شرع كل منهما یعمل كل ما استطاع لتشویه سمعة حضرة بهاءاهللا. من 
رفاقهما كان میرزا رضا قلي، المشار إلیه أعاله، والذي وّظف لالختالط بحریة 
مع أصحاب حضرة بهاءاهللا. لكنه كان یحیا حیاة تناقض تعالیم أمر اهللا وارتكب 
بعض األعمال المنكرة المخزیة بصحبة بعض المسیحیین في المدینة. وبسلوكه 

انظر الصفحة ٥٩، وكذلك المجلدین األول والثاني.  (١)
انظر الصفحة ٥٩، وكذلك المجلد الثاني، الصفحتین ٣١٩، ٣٩١.  (٢)
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الشائن ألحق الخزي بدین حضرة بهاءاهللا في أوساط المجتمع بحیث طرد أخیرًا 
من جامعة المؤمنین.

، قام میرزا رضا قلي وأخته بدري جان،(١)  بعد أن وجد نفسه مطرودًا ذلیًالً
مفتریات ضد  في حملة  السید محمد  مع  باالشتراك  یحیى،  لمیرزا  ناشز  زوجة 
حضرة بهاءاهللا بغیة الحّط من شأنه في نظر الناس، الذین بدءوا في تلك اآلونة بتلیین 
موقفهم من جماعة المنفیین. كان نتیجة تلك الحملة من األكاذیب والتشویه أن 
تسممت عقول الناس تجاه حضرة بهاءاهللا وأتباعه المخلصین. وسرعان ما أحاط 
لهیب الفتنة والفساد، الذي أوقده أولئك األربعة في قلوب أهالي عكاء، بجامعة 
االسم األعظم. صار الناس یبدون عداء سافرًا وحقدًا ظاهرًا حیال المؤمنین. في 
ذلك الوقت قرر حضرة بهاءاهللا أّال یسمح ألحد من األحباء أو األعداء، بدخول 
بیته أو التشرف بمحضره. وكذلك ترك حضرة عبدالبهاء خان العوامید وبقي قریبًا 
من والده في بیت عودي خّمار. جلب انزواء حضرة بهاءاهللا وعزلته، الشيء الذي 
حصل مثله عندما انتقل إلى بیت رضا بیك في أدرنة، هّمًا وحزنًا لقلوب أصحابه 

إذ قطعت صالته عن كل واحد منهم.

"لوح قد احترق المخلصون" (لوح االحتراق)
األوفیاء  أتباعه  أحد  من  رسالة  بهاءاهللا  استلم حضرة  ١٨٧١م  عام  نهایة  قرب 
اهللا  اسم  السید مهدي،  أخ  ابن  الدهجي،  أكبر  الحاج سید علي  إیران، وهو  في 
المهدي.(٢) فأجاب حضرة بهاءاهللا على تلك الرسالة بإنزال لوح عرف باسم "لوح 
قد احترق المخلصون". في المجلد السابق(٣) ُأشیر إلى الحاج سید علي أكبر، الذي 
نزل في حقه هذا اللوح، مع سیرة موجزة لحیاته وخدماته ألمر اهللا. وتجدر اإلشارة 

كانت قد تركت میرزا یحیى في أیام أدرنة والتجأت إلى منزل آقا كلیم، األخ المخلص لحضرة   (١)
بهاءاهللا. وكانت مع أخیها ضمن األصحاب المنفیین إلى عكاء.

انظر المجلد الثاني، الصفحات ١١٤ – ١١٥، ٢٦٩ – ٢٧٢، ٢٨٥.  (٢)
المجلد الثاني، الصفحة ٢٧٢.  (٣)
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إلى أن حضرة بهاءاهللا أحّب هذا المؤمن بدرجة أنه سّمى عّمه (عم المتوفى) علي 
أكبر بعد وفاة األخیر إحیاء لذكراه.

بقوى  فهو مشحون  بهاءاهللا،  ألواح حضرة  أشهر  أحد  االحتراق"  "لوح  یعتبر 
الشدائد والمعاناة. ویصرح حضرة  لتالوته عند  المؤمنون  یلجأ  ما  عظیمة وغالبًا 
بهاءاهللا عن هذا اللوح (في ختامه) بقوله مؤكدًا بأن "لو یقرئه العباد طرًا ویتفكرون 
فیه لیضرم في كل عرق من عروقهم نارًا یشتعل منها العالمین."(١) نزل "لوح 
االحتراق" بالعربیة بأسلوب فیه الوزن والقافیة، وهو یحرك الوجدان خصوصًا عند 
تالوته بهذه اللغة األصیلة. وقد أنزل في أشد وأحلك فترة من البالیا واآلالم التي 
النفر  أولئك  اقترفها  التي  والشرور  والخیانة  للعداء  نتیجة  بهاءاهللا  أحاطت حضرة 
القلیل ممن سبق لهم أن ادعوا تأیید أمر اهللا ونصرته. یكشف حضرة بهاءاهللا في 
هذا اللوح عن لوعة قلبه ویسهب في وصف بالیاه. ذلك ألن ما من شيء یحزن 
قلب مظهر أمر اهللا مثل الخیانة والغدر الصادرین من داخل جامعة أحبائه. فالحبس 
وكل أشكال االضطهاد من األعداء الخارجیین ال یمكن أن یؤذي أمر اهللا. بل الذي 
یؤذیه حقًا هو أفعال بعض المنتسبین السمه ممن یعملون ضد مرضاته. فقد قامت 
تلك الشرذمة القلیلة من ناقضي عهد حضرة الباب ومیثاقه ممن اتبعوا میرزا یحیى 
بالتمرد ضد حضرة بهاءاهللا من الداخل وسببوا البلبلة في جامعة المؤمنین وفیما بین 
أهالي عكاء بحیث أطلق حضرة بهاءاهللا لقلمه العنان في الندبة في هذا اللوح بنحو 

لم یسبق له مثیل في أي من كتاباته األخرى.

ولّما أنزل هذا اللوح تبین ألتباع حضرة بهاءاهللا مدى معاناته وشدة كربه على 
ید أولئك الناقضین األشرار. فیخاطب حضرته الحاج سید علي أكبر، الذي نزل 
اللوح في حقه، بهذه الكلمات: "أن یا علي قبل أكبر أن اشكر اهللا بهذا اللوح 

الذي تجد منه رائحة مظلومیتي وما أنا فیه في سبیل اهللا معبود العالمین."(٢)
في فقرة موجهة للسید مهدي الدهجي، آنف الذكر، یصرح حضرة بهاءاهللا 
والغبطة  الفرح  مشاعر  بداخله  لیخلق  أخیه  ابن  بحق  االحتراق"  "لوح  أنزل  بأنه 

ویشعل في قلبه نار محبة اهللا.
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لقد أنزل حضرة بهاءاهللا هذا اللوح بأسلوب خاص عسى أن یتمكن عقل اإلنسان، 
على ما هو علیه من محدودیة، من التفكر والتأمل بما تعرض له مظهر أمر اهللا من 
عناء وعذاب، وبالوقت نفسه من أن یشاهد لمحة من ذاته األبهى. ففیه یبدو وكأن 
شخصه البشري، المتمیز عن مظهریته اإللهیة، هو الذي یعدد بالیاه ویسرد المظالم 
التي یكیلها إلیه أعداؤه. بعد ذلك یأتي صوت اهللا واستجابة حضرة بهاءاهللا له. لكن في 
الحقیقة ال یمكن لحضرة بهاءاهللا، المظهر الكلي اإللهي، أن ینقسم إلى ذاتین. فطبیعته 
البشریة وروحه اإللهیة مندمجتان وملتحمتان بحیث ال یمكن تصوره في وقت ما 
باعتباره رجًال خالیًا من الروح األعظم الذي كان متجلیًا دومًا فیه. وعلیه ال یمكن 
قبول االفتراض بأن مظهر أمر اهللا یفتقر لصفة المظهریة ویكون مجرد إنسان عادي. 
بل على العكس، فإنه ال یزال دائمًا مظهر أمر اهللا ولو أنه في غالب األحیان یحجب 
عظمته ومجده(١) ویبدو كبشر عادي. ولتفهم هذه الوحدة التي ال تتجزأ في ذاتیة 
مظهر أمر اهللا دعنا نعتبر اإلنسان وازدواجیة طبیعته. فنالحظ ولو أن لإلنسان طبیعتان، 
حیوانیة وروحانیة، إّال أنه إنسان دائمًا وال یمكن أبدًا اعتباره في وقت ما بأنه حیوان 
بحت خال من روح اإلنسان أو أنه تجرد بصورة مؤقتة من سجایا وقوى اإلنسان. 

وعلى غرار ذلك ال یمكن افتراض أو قبول انقسام ذاتیة مظهر أمر اهللا إلى جزأین.

ینطق  أن  بهاءاهللا  حضرة  اختیار  في  الرئیس  السبب  یكون  أن  المحتمل  من 
في "لوح االحتراق" بصوته البشري یعود إلى أنه أراد أن یقّدر المؤمنون خطورة 
التشرف  عن  ُمنعوا  الذین  أصحابه  معاناة  ومدى  ضده،  شّنت  التي  الهجمات 
بینه  الذي ُفرض  الفراق  إلى هذا  بهاءاهللا  اللوح یشیر حضرة  بمحضره. في مطلع 

وبین أحبائه ویناجي اهللا سائًال رحمته وفرجه لیخفف عنهم:

"قد احترق المخلصون من نار الفراق أین تشعشع أنوار لقائك یا محبوب 
العالمین. قد ترك المقربون في ظلماء الهجران أین إشراق صبح وصالك یا 
مقصود العالمین. قد تبلبل أجساد األصفیاء على أرض البعد أین بحر قربك 

یا جذاب العالمین."

انظر الصفحة ٢.  (١)
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وكل  أصحابه  كل  عن  انعزاله  إلى  بهاءاهللا  حضرة  یشیر  أخرى  فقرات  وفي 
الناس، عندما یذكر عن نفسه: "ترى مشرق اآلیات في سبحات اإلشارات"، أو 

عندما یصرح بأن "قد ركد بحر العنایة"، و"قد غلق باب اللقاء".

یجد المرء في هذا اللوح عبارات تشیر بوضوح إلى ما كان یقوم به السید محمد 
وأعوانه من أعمال شیطانیة. ویشیر حضرة بهاءاهللا إلیهم بعبارة "قد قام المشركون 
باالعتساف"، ویصف نشاطاتهم بـ"نباح الكالب" و"وساوس الشیطان"، وأن 
بأعمالهم "قد خبت مصابیح الصدق والصفاء والغیرة والوفاء"، ویزید مؤكدًا بأن 

من خالل روحهم الشریرة "قد اصفّرت األوراق من سموم أریاح النفاق".

یسهب حضرة بهاءاهللا في هذا اللوح في ذكر مصائبه ومعاناته. فیذكر "الذلة" 
و"األحزان" التي أحاطت به ویقول: "قد بقي الوجه في غبار االفتراء"، وأن "قد 
تكّدر ذیل التقدیس من أولي التدلیس". یتضح من هذه المقتطفات، التي تعصر 
القلب حزنًا، وتشیر بجالء إلى آثار الحملة الواسعة من التشهیر واالفتراء التي قادها 
السید محمد ضد حضرة بهاءاهللا في المجتمع، بأن في ذلك شهادة ودلیل وافر 

على فظاعة األذى الذي ألحق بحضرته.

بعدما أسهب في وصف كروبه ومعاناته، یجیب حضرة بهاءاهللا، بكونه "لسان 
العظمة" نفسه بهذه المقتطفات مما أنزله في هذا اللوح:

العالمین. ترى  یا فخر  العزة والبلیة طراز هیكلك  الذلة قمیص  "قد جعلنا 
القلوب ملئت من البغضاء ولك اإلغضاء یا سّتار العالمین. إذا رأیت سیفًا أن 

أقبل إذا طار سهم أن استقبل یا فداء العالمین."
"أین  بسؤاله  أعدائه،  على  اهللا  بهاءاهللا غضب  یستنزل حضرة  اللوح  هذا  في 
في  انتقامك".  أسیاف  نارك" و"أین  غضنفر غیاض سطوتك"، و"أین شهاب 
أیضًا غضبه. إحدى هذه  أن اهللا ودود وغفور، لكنه من حین آلخر یظهر  حین 
المناسبات هي عندما یقوم فرد ضد مظهر أمره وهو یعلم بما یفعل ویدرك هویة 
من  على  اهللا  یستنزل غضب  أن  اهللا  أمر  مظهر  یقدر  وبینما  ومقامه.  یعارض  من 
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الدورة منع  بأن یفعل ذلك. ففي هذه  له  العبد ال حق  العباد، لكن  یستحق من 
حضرة بهاءاهللا أتباعه من إدانة أحد أو الحكم علیه.

وفي أحد ألواحه(٣) النازلة في عكاء یشیر حضرة بهاءاهللا إلى هذا الموضوع. 
یقتبس لذلك الفقرة التالیة من "لوح االحتراق": "قد طالت األعناق بالنفاق أین 
أسیاف انتقامك..."، ویصرح بقوله أنه ولو في ظاهرها تبدو هذه الكلمات مناقضة 
لتعالیم اهللا لهذا العصر إذ فیها دعوة لغضبه وانتقامه، لكن لیس القصد أو المعنى 
ترویج النزاع والفساد. بل إن مثل هذه البیانات وردت بقصد تبیان وتأكید فداحة 
مدى  تجاوزاتهم  بلغت  فقد  األشرار.  من  قلیل  نفر  سببها  التي  والمعاناة  األذى 

جعلت القلم األعلى یضج وینوح بهذا األسلوب.

بعد شرحه األسباب التي استوجبت طلب الغضب اإللهي، یحذر حضرة بهاءاهللا 
أتباعه في هذا اللوح من استعمال هذه التعبیرات كعذر لخلق الفتنة والفساد. وهو 
العالم،  إلى االتحاد والمحبة والعطف حیال سائر شعوب  ینصحهم بأن یجنحوا 
مصرحًا بأن الجنود المنصورة في هذا الظهور هي األعمال واألخالق المرضیة، 

وأن قائد هذه الجنود تقوى اهللا.(١)

عندما نتفحص كتابات حضرة بهاءاهللا وكتابات شخصیات أمر اهللا الرئیسة، 
نالحظ بأن الجزء األعظم منها یتألف من نصائح وأوامر تدعو إلحیاء حیاة تستند 
وتستنیر بأنوار التعالیم الروحانیة اإللهیة. ففي معظم ألواحه، ینصح حضرة بهاءاهللا 
أتباعه بالخلق الطیب واألعمال الطاهرة والسلوك الحسن. ویحثهم على تبني روح 
األلفة واالتحاد بین أهل العالم وأن یصبحوا قدوة ومثًال في اللطف والمودة لكل 

سكان األرض.

موجهًا النصح لبدیع اهللا، أحد أبنائه، أنزل حضرة بهاءاهللا المواعظ التالیة من 
أجل حیاة تتمثل فیها العبودیة الحقة. ویمكن اعتبار النصائح الواردة في هذا اللوح 

أنموذجًا وخالصة لتعالیم حضرة بهاءاهللا في مجال سلوك الفرد في هذه الحیاة:

انظر المجلد الثاني، الصفحات ٩٠ – ٩١.  (١)
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"كن في النعمة منفقًا وفي فقدها شاكرًا وفي الحقوق أمینًا وفي الوجه طلقًا 
وللفقراء كنزًا ولألغنیاء ناصحًا وللمنادي مجیبًا وفي الوعد وفیًا وفي األمور 
منصفًا وفي الجمع صامتًا وفي القضاء عادًال ولإلنسان خاضعًا وفي الظلمة 
ناصرًا  وللمظلوم  ملجأ  وللمكروب  بحرًا  وللظمآن  فرجًا  وللَهموم  سراجًا 
وعضدًا وظهرًا وفي األعمال متقیًا وللغریب وطنًا وللمریض شفاء وللمستجیر 
حصنًا وللضریر بصرًا ولمن ضل صراطًا ولوجه الصدق جماًال ولهیكل األمانة 
طرازًا ولبیت األخالق عرشًا ولجسد العالم روحًا ولجنود العدل رایة وألفق 
الخیر نورًا ولإلرض الطیبة رذاذًا ولبحر العلم فلكًا ولسماء الكرم نجمًا ولرأس 

الحكمة إكلیًال ولجبین الدهر بیاضًا ولشجر الخضوع ثمرًا."(٤)

تسلیم مظهر أمر اهللا باالمتحانات
مقام  األول  بهاءاهللا.  لحضرة  مختلفین  جانبین  االحتراق"  "لوح  في  نالحظ 
أثر  ال  المقام  هذا  في  اإلنسان.  عالم  فوق  یسمو  مقام  وهو  والربوبیة،  السلطنة 
لمصائب وتقلبات هذه الحیاة علیه، ألنه یتحرك بإرادة الروح األعظم الذي یجعله 
مستقًال عما سوى اهللا. المقام الثاني هو الخضوع والتسلیم هللا. هذا هو المقام الذي 
یشیر إلیه في كثیر من األلواح بعبارة "مظلوم العالم". في مقامه هذا یسّلم نفسه 
ألعدائه، یرحب بالبالیا ویقبل السجن والقیود في سبیل تحریر البشریة في هذه 

الدورة اإللهیة من نیر الظلم والطغیان وتستنیر بنور االتحاد.

في "لوح السلطان" (إلى ناصر الدین شاه) نجد هذه المالحظات الباعثة على 
التفكر:

"تاهللا لو ینهكني اللغب ویهلكني السغب ویجعل فراشي من الصخرة الصماء 
ومؤانسي وحوش العراء ال أجزع وأصبر كما صبر أولو الحزم وأصحاب 
اهللا على كل األحوال  األمم، وأشكر  القدم وخالق  مالك  اهللا  العزم بحول 
ونرجو من كرمه تعالى بهذا الحبس یعتق الرقاب من السالسل واألطناب 

ویجعل الوجوه خالصة لوجهه العزیز الوهاب."(٥)
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في لوح آخر یبین حضرة بهاءاهللا بوضوح بأنه قد قبل البالیا في سبیل خالص 
الجنس البشري. فیما یلي كلماته العلیا بهذا الموضوع:

"ُترى األرض حاملة الیوم وعّما قریب ُتشاَهد أثمارها المنیعة وأشجارها الباسقة 
السبحان قد  تعالت نسمة قمیص ربك  الجنیة  المحبوبة ونعماءها  وأورادها 
مّرت وأحیت طوبى للعارفین. ومن المعلوم والواضح أن سلطان الّظهور لیس 
له من مقصد من تلك األمور ومع علمه بأن تلك ستكون سبب البالیا وعلة 
الرزایا واشتداد األمور إّال أنه أغمض عینیه عن راحته وحمل ما لم یحمله ولن 
األسماء  مالك  وإظهارًا ألمر  لألموات  وإحیاًء  ورحمًة  منه  عنایًة  أحد  یحمله 

والصفات ولنجاة من على األرض."(٦)

في هذا وكثیر غیره من األلواح یصرح حضرة بهاءاهللا بأن لم یجِر على أحد في 
الدنیا ولن یجري ما القاه هو من كرب وبالء. وقد یصعب على الذین لم یّطلعوا 
یجادلوا  وقد  كهذا.  تصریحًا  یقبلوا  أن  كامًال  إطالعًا  بهاءاهللا  حضرة  دین  على 
یطاق وعاشوا حیاتهم  لتعذیب ال  تعرضوا  الكثیرون ممن  قد كان هناك  بقولهم 
كلها في عذاب ومعاناة. وألجل أن یقدر المرء كلمات حضرة بهاءاهللا حق قدرها 
في هذا المجال دعنا نستعین بمثل نفترض فیه وجود مجتمع في موضع ما في 
العالم سكانه متوحشون قساة في منتهى الهمجیة. فالحیاة بالنسبة للذین یولدون 
وینشئون ویعیشون كل حیاتهم في هذا المجتمع دون أن یكون لهم سابق اتصال 
بأیة حضارة أو تمدن، ستكون هي الشكل الطبیعي الذي ألفوه. ومع أن مستوى 
أو یبدو وحشیًا وقاسیًا جدًا،  یعتبر  الحیاة وطبیعتها بنظر شخص خارجي  تلك 
إّال أنه بنظر أبناء ذلك المجتمع كل ما یحدث فیه یعتبر شیئًا اعتیادیًا وُیقبل على 
هذا األساس. وكما هو الحال في أي مجتمع، ال بد هناك لحظات فرح وارتیاح 
نبیًال  بأن شخصًا  ُفرض  فلو  المجتمع.  هذا  أفراد  بین  والعناء  الحزن  من  وأخرى 
من مجتمع راق جدًا أرغم على العیش وسط هذا المجتمع غیر المتحضر، فإنه 
من الطبیعي سیعاني أزید من غیره بكثیر. إذ أن مجرد نشوئه وعیشه في مستوى 
حضاري أعلى بكثیر یؤهله للقول بأنه قد تعرض لقسوة وعذاب لم یتعرض له أحد 

غیره في ذلك المجتمع.
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هذا ما یحدث لمظهر أمر اهللا الذي ُیبعث لیعیش بین البشر. فهناك اختالف 
وتضاد شاسع فیما بین عالم اإلنسان وعالم مظهر أمر اهللا. األول محدود ومليء 
بالنقائص بینما اآلخر عالم الكمال الذي یسمو فوق إدراك البشر. إن مجیئهم نفسه 
من عالم كهذا، مزین بسائر الفضائل اإللهیة ومتحلین بالصفات اإللهیة، وهبوطهم 
جهل  یجدون  هنا  مكوثهم  وخالل  البشر.  بني  بین  سجناء  یجعلهم  العالم  لهذا 
تعذیب  كأدوات  ونقائصه  ذنوبه  وكل  ونفاقه  وأنانیته  وشروره  وقسوته  اإلنسان 
تجرح وتؤلم روح مظهر أمر اهللا الذي لیس له، في هذه األحوال، إّال أن یتحمل 
تنم  نظرة  حتى  -أو  خیاني  تصرف  أو  فعل  یكفي  وتسلیم.  بسكون  العناء  ذلك 
وتفضح نفاق شخص أو فكرة شائنة تمر بخاطر أحد- ألن یكون بمثابة عذاب ألیم 
بالنسبة له. إّال أنه نادرًا ما یفضح نقائص البشر، أو یبث آالمه الشخصیة وكروبه. 
الكثیر،  یعرف  ال  وكأنه  لهم  ویبدو  الصغار  مستوى  إلى  ینزل  الذي  وكالمعلم 
كذلك یأتي مظهر أمر اهللا إلى هذا العالم بهیئة إنسان یبدو كغیره من البشر.(١) ونظرًا 

لمدى ستره لذنوب الناس وخطایاهم، فقد یظن بعض الناس بأنه ال یعلم.

خالل األربعین سنة من والیته، كان حضرة بهاءاهللا یعامل الناس بهذه الكیفیة. 
فتحمل من أعدائه مدى حیاته شتى المصاعب وألوان االضطهاد في تمام التسلیم، 
كما أنه غض الطرف دومًا عن نقائص المؤمنین إّال إذا مّس أحدهم أمر اهللا بضّر 
الودود ألیة خدمة  بالتشجیع  أتباعه  الخزي والعار. كان یفیض على  له  أو جلب 
یقّدمونها. حتى في حالة بعض األتباع المغرورین من أمثال جمال البروجردي أو 
السید مهدي الدهجي(٢) اللذین كانا مشغولین بحماس في تبلیغ أمر اهللا، حتى مع 
هؤالء فإنه كان دومًا یتلطف علیهما بعنایاته وبالوقت نفسه ینصحهما بالسلوك 
القویم وخلوص النیة. كان تسّتر حضرة بهاءاهللا، على عیوب هؤالء وغیرهما، من 
اإلحاطة والشمول بحیث ظّن الكثیرون أن حضرة بهاءاهللا لم یكن یدري بما كان 

مكنونًا في قلوبهم!

انظر الصفحات ٢ – ٤.  (١)
هذان الرجالن اللذان كانا من أشهر مبّلغي أمر اهللا، طردا من جامعة األحباء عندما أصبحا ناقضین   (٢)

للعهد.
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مقتل األزلیین الثالثة
استغل السید محمد وأعوانه الفترة التي اعتكف خاللها حضرة بهاءاهللا في بیت 
باالختالط  ناحیة  فقاموا من  بالتشرف بمحضره.  یأذن ألحد  ولم  عودي خّمار 
ببعض أتباع حضرة بهاءاهللا، ومن جهة أخرى كثفوا حملة مفتریاتهم ضد صاحب 
أمر اهللا. كان بحوزة میرزا رضا قلي بعض ألواح حضرة بهاءاهللا. فقام هو والسید 
محمد بتحریف هذه الكتابات بنحو ُقصد فیه إثارة عداء األهالي، ووزعوا هذه 
النسخ المزورة على نطاق واسع. وقام میرزا رضا قلي وأخته بدري جان، اللذین 
من  بانسحابهما  علنًا  بالتصریح  المؤمنین،  جامعة  من  بهاءاهللا  حضرة  طردهما 
البهائیین بمحض إرادتهما وأنهما قد اصبحا مسلمْین. بعد ذلك فعل السید محمد 

وآقا جان الشيء نفسه.

أنزل حضرة بهاءاهللا  لم یمِض وقت طویل بعد نزول "لوح االحتراق" حتى 
بأنه  بالء عظیم. وصفه  بقرب ظهور  واضح  بشكل  فیه  تنبأ  آخر(٧)  هامًا  لوحًا 
یمِض  لم  اهللا.  أمر  بفلك  المتالطمة  أمواجه  أحاطت  الذي  الهائج  البالیا  كبحر 
أحاط  التالي  الیوم  عصر  ففي  تحققها.  على  واحد  یوم  سوى  النبوءة  تلك  بعد 
الجنود بمنزله واستدعوه لمكتب المتصرف وأودع التوقیف هناك. كان السبب 
في ذلك هو أن السید محمد ومیرزا رضا قلي وآقا جان وجدوا مذبوحین على 
ید سبعة من أتباع حضرة بهاءاهللا. تسبب هذا الحادث المریع، الذي یتنافى مع 
تجاه  األهالي  من  كراهیة  موجة  إحداث  في  ونصائحه،  بهاءاهللا  حضرة  تعالیم 

جامعة األحباء ورئیسها.

لمقر  ذهبت  التي  هي  القتیل،  قلي  رضا  میرزا  أخت  جان،  بدري  كانت 
هؤالء  بقتل  أمر  الذي  هو  بهاءاهللا  حضرة  بأن  خجل،  دون  وأفادت،  الحكومة 
الرجال. فعلت ذلك رغم حقیقة علمها یقینًا بأن حضرة بهاءاهللا ما انفك ینصح 
ویحذر أصحابه باجتناب كل عمل من شأنه أذیة أي إنسان ولو بأدنى أذى وكیف 
هذا المنكر المبین. كذلك كانت تعلم بأن حضرة بهاءاهللا قد نهى بشدة أولئك 
النفر من أتباعه الذین التمسوا إذنه لیتولوا أمر الخائنین بأنفسهم، عن عمل أي شيء 
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بهذا الصدد. وكذلك كانت تعلم بأن حضرة بهاءاهللا نفسه كان قد قطع كل اتصال 
بالمؤمنین من أتباعه.

بل في الواقع إن السید محمد كان قد أرسل عدة رسائل إلى األحباء في إیران 
یقول فیها بأن حضرة بهاءاهللا قد قطع اتصاالته بأصحابه كلیًا.

وبغیاب  بهاءاهللا  حضرة  لنصیحة  خالفًا  اقترفوا،  الذین  السبعة  المؤمنون  أما 
علمه، تلك الجریمة النكراء فكانوا یعلمون تمام العلم بأن فعلتهم ستجلب غضب 
حضرة بهاءاهللا. وعرفوا أیضًا بأن الذي طرد میرزا رضا قلي من جامعة المؤمنین 
لمجرد سوء تصرفه في المجتمع، سوف یتبرأ منهم ویخرجهم من محضره إلى 
األبد، لو أنهم نفذوا نیتهم والتي هي أشنع وأقبح مما اقترفه میرزا رضا قلي. وفي 
وتلطیخ  الجریمة  تلك  ارتكابهم  أن  االستنتاج  إلى  قد خلص  بعضهم  الواقع كان 
اسم أمر اهللا بالخزي، فإنهم لن یطمعوا بغفران اهللا أبدًا وأن أرواحهم سوف تدان 
وتلعن في عوالم اهللا كافة. لكنهم مع ذلك لم یتحملوا رؤیة حضرة بهاءاهللا وأحبائه 
یضحوا  أن  فقرروا  واالتهامات.  االفتراءات  من  شرسة  لحملة  هدفًا  صاروا  وقد 
بوجودهم الروحي بتنفیذ هذه الجریمة النكراء وال یدعوا موالهم یستمر بمعاناته 

بهذه الكیفیة.

وقد وصف حضرة بهاءاهللا نفسه تفاصیل سجنه في لوح أنزل بكلمات كاتب 
الفاجع، كتب حضرة شوقي  الفصل  تعلیق على هذا  آقا جان. في  وحیه، میرزا 

أفندي ما یلي مسندًا قسمًا من روایته على هذا اللوح:

كلفوا  الذین  الحراس  ویصرف  تخف،  الشدیدة  العزلة  وطأة  كادت  وما 
بتشدید الحراسة حتى حدثت أزمة داخلیة كانت مراجلها تغلي بین الجماعة 
من قبل، ووصلت فجأة إلى حد الكارثة. وبیان ذلك أن تصرفات اثنین(١) ممن 
إلى طردهما  إلى عكاء ساءت فاضطر حضرة بهاءاهللا  صحبوا حضرة بهاءاهللا 
استغالل.  أسوأ  استغالله  في  محمد  السید  یتردد  لم  الذي  األمر  النهایة،  في 

میرزا رضا قلي وأخته بدري جان. (أ. ط.)  (١)
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فبدأ یشن حملة من القذف والوشایة والسعایة والتآمر كانت أخس وأدنأ من 
القدامى  أعوانه  إلى  المطرودان  انضم هذان  التي شنها في اآلستانة. وقد  تلك 
واجتهدوا في التجسس. وكان هدفهم إثارة األهالي المتحاملین المتشككین، 
وإیغار صدورهم ودفعهم إلى درجة أكبر من الكراهیة والبغضاء والهیاج. ومن 
ثم أحدق بحضرة بهاءاهللا خطر جدید. وبالرغم من أنه حّرم على أتباعه شفاهًا 
وكتابة وفي أكثر من مناسبة القیام بأي حركة انتقامیة ضد هؤالء الظالمین، 
حتى إنه أعاد إلى بیروت مؤمنًا عربیًا متهورًا كان یفكر في الثأر لكل المظالم 
من  ثالثة  قتلوا  األصحاب  من  سبعة  أن  إّال  المحبوب،  زعیمه  عاناها  التي 

الخصوم في الخفاء من بینهم السید محمد هذا وآقا جان.
وكان الفزع الذي استولى على الجامعة المظلومة یجّل عن الوصف والبیان. 
ولم یكن الستنكار حضرة بهاءاهللا واستفظاعه لهذه الفعلة النكراء أي حدود. 
بقلیل  الفعلة  هذه  بعد  رقمها  التي  األلواح  أحد  في  مشاعره  عن  عبر  ولقد 
كل  و"یندك  واألرضون"  السموات  عنه  لتنفطر  منه  حرفًا  أذكر  بقوله:"لو 
جبل شامخ رفیع". وكتب في مناسبة أخرى یقول: "لیس ضري سجني بل 
عمل الذین ینسبون أنفسهم إلّي ویرتكبون ما ناح به قلبي وقلمي." وكتب 
مرة أخرى یقول: "لیس ذلتي سجني لعمري إنه عز لي بل الذلة عمل أحبائي 

الذین ینسبون أنفسهم إلینا ویتبعون الشیطان في أعمالهم".
وبینما كان یملي ألواحه على كاتب وحیه إذا بالحاكم على رأس جنود 
في  العسكریة  والسلطات  األهالي  بیته. وكانت  یطوقون  أسلحتهم  شاهرین 
هیاج شدید، بینما تعالى صیاح الناس وضجیجهم من كل حدب وصوب. 
استجوابه  وبعد  الحكومة،  سراي  إلى  بهاءاهللا  استدعي حضرة  الفور  وعلى 
ثم  الشاوردي،  خان  غرفات  إحدى  في  أبنائه  أحد  مع  لیلة  أول  احتجزوه 
ولم  أخریین.  لیلتین  مكث  وهناك  الناحیة.  تلك  في  أفضل  مكان  إلى  نقل 
یؤذن له في العودة إلى بیته إّال بعد سبعین ساعة. أّما حضرة عبدالبهاء فقد 
أن  له في  أذن  ثم  اللیلة األولى.  بالسالسل واألغالل في  احتجزوه وقیدوه 
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آخر،  سجن  في  األصحاب  من  وعشرون  خمسة  واحتجز  بوالده.  یلحق 
الشاوردي  خان  إلى  أخرى  أیام  ستة  بعد  اقتیدوا  ثم  بالسالسل،  وقیدوا 
حیث احتجزوا ستة أشهر. وأّما المجرمون الذین ارتكبوا هذه الفعلة النكراء 

فقد سجنوا عدة أعوام.
التفت حاكم المدینة العسكري إلى حضرة بهاءاهللا بعد وصوله إلى سراي 
الحكومة وسأله في جرأة: ’هل من المناسب أن یتصرف بعض أتباعك على 
هذا النحو؟‘ فكان الرد السریع هو: ’وهل تعتبر أنت مسؤوًال إذا ارتكب أحد 
جنودك فعلة نكراء فتعاقب أنت بدًال منه؟!‘ وفي أثناء االستجواب سئل عن 
اسمه واسم البالد التي أتى منها فأجاب: ’إنه أظهر من الشمس‘. وعند تكرار 
السؤال علیه أجاب’ال داعي لذكر االسم فهو مدون عندكم في فرمان الدولة‘. 
بهاءاهللا هذه  فنطق حضرة  ملحوظ.  باحترام  أخرى  مرة  السؤال  علیه  فأعادوا 
الكلمات في وقار وجالل واقتدار: ’اسمي بهاءاهللا وبلدي نور، فهل عرفتم؟‘ 
المفتي والمه لومًا خفیفًا ثم تحدث إلى جمیع الحاضرین في  إلى  التفت  ثم 
تال  ثم  التعقیب.  على  یجسر  لم  أحدًا  أن  والجالل  الحرارة  من  بلغت  لهجة 
ما  وسرعان  االجتماع.  وغادر  ونهض  الملوك"  "سورة  آیات  بعض  علیهم 
أرسل إلیه الحاكم رسالة یعتذر له فیها عما حدث، ویعطیه مطلق الحریة في 

العودة إلى بیته.
ضد  شدیدة  عداوة  المتشككین  األهالي  تملكت  الحادث  هذا  بعد 
التهم  علیهم  وانهالت  بصلة.  الدین  هذا  إلى  انتمى  من  كل  وضد  المنفیین، 
العلنیة بالفسق والفجور واإللحاد والمروق وإشاعة الرعب واإلرهاب، وقّوى 
عّبود، الذي كان یسكن المنزل المجاور، الحائط الذي یفصل منزله عن هذا 
الجار المخیف المشكوك في أمره، بل إن الناس كانوا یطاردون أوالد المنفیین 
في  وظهروا  تجاسروا  هم  إذا  بالحجارة  ویرجمونهم  ویسبونهم  المسجونین 

الشوارع في تلك األیام.(٨)

حكمت السلطات على مرتكبي الجریمة بالسجن لفترة طویلة بینما أبقي على 
آخرین في الحجز لمدة ستة أشهر ثم أفرج عنهم إذ تبین بمرور األیام عدم توّرطهم. 
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ومع مرور الزمن تبین جلیًا لكل واحد بأن حضرة بهاءاهللا نفسه ال یمكن أن یكون 
له دور إطالقًا بعمل شنیع كهذا، ناهیك بأن یكون القوة المدبرة وراءه.

قضایا یقّیمها التاریخ
إن إحدى النواحي المأساویة في حیاة حضرة بهاءاهللا هي أن أغلب الناس الذین 
تعرفوا على أمر اهللا قد فشلوا تمامًا في تقدیره شخصیًا وتقدیر ادعاءاته. وفي الحادثة 
المذكورة أعاله أمثلة على ذلك. من الطبیعي أن ُیتوقع ممن كانوا أعداءه األلداء 
أن یشوهوا ویحرفوا سیرته وأهدافه. وكذلك قام بعض المؤرخین غیر البهائیین، 
انطباعات  بإعطاء  أو متعصبین-  والمبشرین -ممن كانوا منحازین  والمستشرقین 
مغلوطة عنه. ومع ذلك فإنه حتى الذین كانوا محایدین أو محبین فإنهم لم یتمكنوا 
ادعاءات  طبیعة  حقیقة  یعرفوا  لم  إنهم  إذ  بشأنه،  صحیح  حكم  إصدار  من  أبدًا 

حضرة بهاءاهللا أو مقامه.

اإلمبراطوریة  داخل  دینه  تبلیغ  من  بشدة  أتباعه  منع  قد  بهاءاهللا  حضرة  كان 
العثمانیة. لذلك فقد فات حتى عن بعض الشخصیات الهامة ممن كانوا یودونه 
ومعجبین به إدراك مقامه بشكل تام ولذلك اكتفوا باعتباره زعیمًا دینیًا أو رئیس 
ولكنهم  وسلطانه،  بجالله  وأذعنوا  أقروا  جدًا  عظیمًا  شخصًا  وطائفة،  مذهب 
من  المعاصرین  المؤرخین  معظم  أن  نجد  السبب  ولهذا  مقامه.  حق  یدركوا  لم 
غیر البهائیین والكّتاب قد خلفوا لألجیال روایات إّما أنها مغلوطة تمامًا وتنضح 

بالتعصب، أو فیها الشيء الكثیر من المعلومات الخاطئة.

موضوعیًا  أو  محایدًا  كان  مهما  بحاثة،  أو  لعاِلم،  بها  یمكن  طریقة  من  فما 
أن یكتب ترجمة صادقة حقیقیة لسیرة حیاة حضرة بهاءاهللا، أو أن یعطي تقییمًا 
أصیًال عن بعثته، إّال إذا كان من المؤمنین بدینه. فكما یعجز الشخص العادي عن 
تقدیر وتقیم عمل العاِلم واكتشافه إّال بكیفیة سطحیة – إذ یتوجب علیه أن یكون 
نفسه عاِلمًا لیفهم المغزى الحقیقي ألي اكتشاف علمي – كذلك فإن من یكتب 
تاریخ دین من األدیان علیه أن ُیْقِرَن األحداث التاریخیة بحقیقة وحي اهللا الكامن 
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البراعة في تدوین أي  للمتشكك. فإن  بالنسبة  الدین. وهذا غیر ممكن  في ذلك 
تاریخ ال تكمن في مجرد وصف األحداث بل ربطها ببعضها ووضعها في مواقعها 
الوحي نفسه موضعًا مركزیًا بطبیعة  المناسبة. وفي تاریخ األدیان یحتل موضوع 
الحال، وال یمكن إهماله أو حذفه. ولّما كان مؤسسو الدیانات یتلقون تعالیمهم 
فإنها تصبح خارج  لذا  أبدًا،  بلوغها  بشر  یقدر  لن  تجربة  بوحي سماوي، وهي 

نطاق البحث العلمي.

بدرجة محدودة، صورة  یقّدم،  أن  یمكنه  الذي  الوحید  التاریخي  العمل  إن 
له  المخلصین  المؤمنین  أحد  ما یسجله  بهاءاهللا وظهوره هو  حقیقیة عن حضرة 
ممن ألّم إلمامًا جیدًا بكتاباته – شخص یفهم ادعاءاته وقادر على أن یفّسر أعماله 
وبیاناته على ضوء تعالیمه. لكن حتى مثل هذا الشخص لن یكون باستطاعته القیام 
بتقییم كامل لألحداث المرتبطة بحیاة مظهر أمر اهللا. وذلك لسبب بسیط هو عجز 
في  بهاءاهللا  یصرح حضرة  تام.  بنحو  اإللهي  المظهر  فهم  عن  وقصوره  اإلنسان 

"الكتاب األقدس":

"قل یا معشر العلماء ال تزنوا كتاب اهللا بما عندكم من القواعد والعلوم إنه 
لقسطاس الحق بین الخلق قد یوزن ما عند األمم بهذا القسطاس األعظم 

وإنه بنفسه لو أنتم تعلمون."(٩)
هناك عدد من أتباع حضرة بهاءاهللا ممن كتبوا روایاتهم عنه. كما سجل كل 
منهم وفق أهلیته الروحانیة بعض نواحي تاریخ أمر اهللا. منهم النبیل األعظم الذي 
كتب سجًال مسهبًا، ُنقح وُنشر جزء منه في كتاب "مطالع األنوار". یعتبر البهائیون 

روایاته من بین أكثر التواریخ الموثوقة عن والیَتْي حضرة الباب وحضرة بهاءاهللا.

وال یمكن أن یكون تاریخًا ما عن أمر اهللا مكتمًال دون ذكر "كتاب القرن 
البدیع" لحضرة شوقي أفندي، ولي أمر اهللا. یتناول هذا الكتاب األحداث التاریخیة 
عبدالبهاء،  وحضرة  بهاءاهللا  وحضرة  الباب  حضرة  من  كل  بوالیة  المرتبطة 
– بلیغ  التاریخ  تحف  من  تحفة  إنه  وتطوره.  اإلداري  النظم  نشوء  إلى  باإلضافة 
في إیجازه لكنه رغم ذلك ممتلئ بتفصیالت ناطقة بجالئها عن أحداث القرن 
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الفذ جمع حضرة  بالغة ومغزى كبیر. فبأسلوبه  البهائي ذات أهمیة  للدین  األول 
مجلدات  یعادل  ما  فقط  الصفحات  من  مئات  بضع  في  ولّخص  أفندي  شوقي 
بكثیر  عامر  الكتاب  هذا  من  تقریبًا  سطر  كل  فإن  لذا  والمعلومات.  المواد  من 
من المعلومات والوثائق التاریخیة إضافة إلى مقتبسات وفیرة من المخزن الزاخر 

لكتابات الشخصیات الرئیسة ألمر اهللا.

ولكونه ولي أمر اهللا، فإن حضرة شوقي أفندي كان مؤهًال أكثر من أي شخص 
آخر لكتابة مثل هذا الكتاب في التاریخ البهائي. وكمفّسر معصوم لكتابات حضرة 
فهم ظهور  فریدة على  بقدرة  بعد حضرة عبدالبهاء، موهوبًا  فقد كان،  بهاءاهللا 
حضرة بهاءاهللا وتقییمه لدرجة ال یمكن لسواه من البشر أن یرجو تحقیقها. فهو 
یوضح كل حدث هام في ضوء وحي حضرة بهاءاهللا ویسبغ على كل موضوع 
قسطًا من حقیقة الدین.وفي سیاق كتابة ِسَیر الشخصیات الرئیسة ألمر اهللا وحیاة 
آثار هذه األعمال،  أفعالهم، مقّدرًا  الحقیقي وراء  الدافع  فإنه یشرح  تالمیذهم، 
وإطارها  منظورها  في  والبهائیین  البابیین  الشهداء  وتضحیات  بطولة  واضعًا 
الصحیح، معّددًا وقائع مسلسل االنتصارات واألزمات التي واجهها أمر اهللا، راویًا 
سقوط أعدائه، مدّلًال على تفّتح مؤسساته المعنیة بشؤون العالم ومنبئًا بمستقبل 

مسیرتها ومصیرها.

على نقیض من كتابات حضرة شوقي أفندي، الذي كان على بّینة تامة وفهم 
حقیقي لمقام حضرة بهاءاهللا، وكان في موقع یؤهله لتوضیح أعماله، نجد كتابات 
أولئك الذین لم یّلموا إّال بقلیل من المعرفة عن أمر اهللا وتركوا وراءهم كثیرًا من 
یكن  لم  وإن  بالتعصب،  مليء  وهو  إنسان  یتمكن  فكیف  الخاطئة.  المعلومات 
كذلك، فهو من َعْمِي البصیرة بحیث ال یمكنه مشاهدة حقیقة مظهر أمر اهللا، 
كیف یتمكن من كتابة وصف صحیح لسیرة حیاته أو أن یتمكن من تفسیر كلماته 
وأفعاله؟ كیف یمكن أن ُیتوقع من الجیل الُمعرض والمعاصر للسید المسیح، بمن 
فیهم الیهود في ذلك الیوم، أن یعطي تقییمًا لحیاته وتعالیمه؟ لم یكن باستطاعتهم 
والشيء  ومجده.  معرفة عظمته  عن  أنفسهم محجوبین  كانوا  إذ  ذلك  یفعلوا  أن 

نفسه ینطبق على أیام حضرة بهاءاهللا.
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الناس هناك،  الثالثة في عكاء. فكثیر من  الرجال  مثال ذلك هو حادثة ذبح 
سواء من أعیان السكان أو عاّمتهم، كانوا في بدایة مراحل القضیة قد اعتبروا حضرة 
بهاءاهللا المدّبر والمحّرض لهذا العمل القبیح. لكن بمرور الزمن سرعان ما أدرك 
من  أعماله.  وطهارة  فضائله  سمّو  یرون  وبدأوا  واعتقادهم  ظنهم  معظمهم خطأ 
بین الكّتاب الغربیین سمع بعضهم روایات مغرضة وتقاریر محّرفة عن استجوابه، 
وسجلوا ذلك في مراسالتهم ومذكراتهم. والذي لم یدركه هؤالء هو أن أولئك 
لم  االستجواب  حین  المسؤولین  مع  یتكلم  وهو  بهاءاهللا  لحضرة  استمعوا  الذین 
التعبیرات  أو  المصطلحات  یفهموا  لم  أنهم  كما  بادعاءاته،  معرفة  على  یكونوا 

الخاصة الواردة في بیاناته.

الشرف  كرسي  على  جالسًا  بهاءاهللا  كان حضرة  حینما  هو  ذلك  على  مثال 
وبحضور مسؤولي المدینة وأعیانها البارزین بمن فیهم مفتي عكاء، تال حضرة 
بهاءاهللا بصوت رّنان بعض المقاطع من "سورة الملوك" وألواح أخرى. إن الذین 
لهم إلمام ودرایة بهذه الكتابات یعرفون أنه ما لم یكن المرء مطلعًا إطالعًا جیدًا 
بتعالیم حضرة بهاءاهللا وبیاناته فلن یكون باستطاعته تقییم مغزى اإلشارات المختلفة 
التي تضمنتها تلك األلواح، وهي إشارات واضحة لدى المؤمنین، لكنها لیست 
غیر  المؤلفین  جانب  من  فادح  فهم  ذلك سوء  نتیجة كل  كان  لغیرهم.  مفهومة 

البهائیین الذین كتبوا مقاالتهم حول استجواب حضرة بهاءاهللا.

ولإلتیان بمثال واحد على ذلك: لقد ادعى لورنس أولیفانت، رحالة مشهور، 
في كتابه "حیفا، أو الحیاة في األرض المقدسة"، بأن حضرة بهاءاهللا بعد استجوابه 
قد "ُأطلق سراحه وُأعفي من الحضور للمحكمة في المستقبل بعد أن دفع رشوة 
ضخمة."(١٠) فلو كان أولیفانت مهتمًا بمعرفة المزید عن حضرة بهاءاهللا، الذي 
سّلم نفسه ومصیره ألعدائه طیلة ثالثین سنة تقریبًا، تسلیمًا طوعیًا غیر مشروط، 
كان  ولو  الحقیقة.  عرض  في  الفادحة  اإلساءة  تلك  مثل  تسجیل  على  أقدم  لما 
حضرة بهاءاهللا مهتمًا حقًا، كما ُزعم، بتحریر وتخلیص نفسه من السجن بالكیفیة 
المزعومة، الستطاع بسهولة أن یخلص نفسه من سجن سیاه چال بطهران قبل 
ذلك بعشرین سنة، أو من العذاب والعناء في أدرنة أو في ثكنات عكاء. لو استطاع 
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كاتب هذا التقریر أن یتحرى، ولو بسرعة واختصار، تعالیم هذا الدین وما كان 
یتحلى به مؤسسه من كماالت إلهیة وفضائل سماویة، ألمكنه أن یرى ببصیرته أن 
القصة التي ُنقلت إلیه كانت افتراء بهدف اإلساءة السم حضرة بهاءاهللا وسمعته. ثم 
لو علم بحیاة التقشف التي كان یعیشها حضرته هو وعائلته آنذاك، لكتب تقریرًا 

مغایرًا بالكلیة.

لیس غرض هذا الكتاب تفنید أباطیل مختلف الكّتاب غیر البهائیین إّال أنه في 
هذه الحالة هناك ما یثیر االهتمام في متابعة النظر في تقریر أولیفانت الذي یحتوي 
على ادعاءات أخرى عاریة عن الصحة. مثًال، ُروي أنه لّما ُسئل أثناء استجوابه عن 
مهنته، أجاب حضرة بهاءاهللا الضابط المستنطق: "... إني لست راعي ِجمال، وال 
التوالي. هنا  المسیح على  والسید  النبي محمد  إلى حضرة  -إشارة  نّجار..."  ابن 
أیضًا یتضح بأن الشخص الذي نقل هذه العبارات المغرضة إلى أولیفانت قد قصد 

تعریف حضرة بهاءاهللا على أنه رجل متكبر كافر ال اعتبار له لألنبیاء اآلخرین.

أبعد  ما هو  فلیس هناك  وتعالیمه  بهاءاهللا  یعرفون حضرة  للذین  بالنسبة  لكن 
عن الحقیقة مثل هذه المفتریات. ففي ألواح ال حصر لها سطر حضرة بهاءاهللا ثناء 
عاطرًا وتمجیدًا ساطعًا بحّق حضرة محمد والسید المسیح. في الواقع لیس بین 
أتباع هذین الدینین من كتب عن مؤسسیهما بكیفیة وأسلوب یضارع في إخالصه 
وقوته وجماله وعمقه وبیانه ما نطق به حضرة بهاءاهللا في الثناء على مقام هذین 
أنزل إجابة عن بعض  المظهرین اإللهیین وتمجیدهما. مثال على ذلك: في لوح 
األسئلة من قبل مطران مسیحي یقیم باآلستانة، یكیل حضرة بهاءاهللا الثناء التالي 

على السید المسیح:

ولكن  كلها  األشیاء  بكت  قد  الروح  أسلم  الذي  حین  االبن  بأن  "اعلم 
الخالئق أجمعین.  بإنفاقه روحه قد استعد كل شيء كما تشهد وترى في 
العلوم وكل صانع  منه  فّصلت  الحكمة وكل عالم  منه  كل حكیم ظهرت 
تأیید روحه  القدرة كلها من  منه  الصنایع وكل سلطان ظهرت  ظهرت منه 
المتعالي المتصرف المنیر. ونشهد بأنه حین الذي أتى في العالم تجلى على 
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الممكنات وبه طّهر كل أبرص عن داء الجهل والعمى وبّرء كل سقیم عن 
سقم الغفلة والهوى وُفتحت عین كل عمي وتزّكت كل نفس من لدن مقتدر 
قدیر. وفي مقام ُتطلق البرص على كل ما یحتجب به العبد عن عرفان ربه 
والذي احتجب إنه أبرص وال ُیذكر في ملكوت اهللا العزیز الحمید وإنا نشهد 
َطُهَر كل أبرص وبرء كل علیل وطاب كل مریض وإنه  بأن من كلمة اهللا 

لمطّهر العالم طوبى لمن أقبل إلیه بوجه منیر."(١١)
نبّي  حق  في  بالثناء  تلهج  بهاءاهللا  حضرة  قلم  من  كثیرة  ألواح  أیضًا  هناك 
لمظاهر  وتبجیل  مدیح  وإشارات  بفقرات  األعلى  قلمه  آثار  تزخر  اإلسالم. كما 
اإلیقان"، مثًال، لمالحظة مدى  القارئ مطالعة "كتاب  اهللا عمومًا. ویكفي  أمر 
االحترام في أسلوب اللغة التي یستعملها حضرة بهاءاهللا عند اإلشارة ألصفیاء اهللا 
في األرض وفي إعالء مقامهم. كل هذه تعتبر شواهد وافیة على نبل نظرة حضرة 
وتعظیم  لهم  تقدیره  سمو  وعلى  األنبیاء  من  سبقه  لمن  الجلیل  واعتباره  بهاءاهللا 
من  في محضره،  أن یحط،  أو یسمح ألحد  لیقبل  یكن  لم  الواقع  في  مقامهم. 

شأنهم أو حتى یشیر لهم بما ال یلیق من أدب الكالم.

أمیر  تقي خان،  بمیرزا  النقطة. وهي تختص  التالیة على هذه  الروایة  تبرهن 
الدین  ناصر  عهد  في  طویلة  لسنوات  إیران  في  للوزراء  رئیسًا  كان  الذي  النظام 
جامعة  ضد  الشنائع  أسفل  واقترف  الباب  حضرة  بإعدام  أمر  الذي  وهو  شاه. 

البابیین.

یروي حضرة عبدالبهاء(١٢) بأن في یوم ما حضر میرزا تقي خان مجلسًا في 
إلى  بهاءاهللا قد شّرفه بمحضره. وكان میرزا تقي خان یشیر  طهران كان حضرة 

بعض آیات القرآن بسخریة واستهزاء وهو یتساءل عن حقیقة معنى اآلیات التالیة:

"ویعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إّال یعلمها وال حبة في ظلمات 
األرض وال رطب وال یابس إّال في كتاب مبین."(١٣)

كان رد فعل حضرة بهاءاهللا الفوري أن اعترض على موقف میرزا تقي خان 
وأكد بأن اآلیات المذكورة كانت صادقة فیما تتضمنه. ولّما سأل عن مزید من 
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الشرح بّین له حضرة بهاءاهللا بأن القرآن هو مخزن الكلمة اإللهیة. فهو یحتوي على 
شتى الموضوعات مثل التاریخ والتأویل والنبوءات وغیرها. وفي بواطن صحائفه 
تكمن حقائق ذات مغزى عظیم بل قد یكتشف المرء حقًا بأن في هذا الكتاب 

ذكر لكل شيء.

’وهل أنا مذكور فیه؟‘، سأل میرزا تقي خان بغرور.
’نعم، إنك مذكور.‘ كان جواب حضرة بهاءاهللا في الحین.

’وهل أنا مشار إلّي أم مذكور صراحة باالسم؟‘ سأل میرزا تقي خان.
’بصریح االسم‘، أعلن حضرته.

التهكم، ’بأني لم أجد بعد  ’هذا أمر غریب‘، رد میرزا تقي خان بشيء من 
إشارة لنفسي في القرآن!‘

’إن اإلشارة السمك،‘ تفضل حضرة بهاءاهللا قائًال، ’موجودة في هذه اآلیة: 
(قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقیًا).‘(١٤)

عندما سمع إشارة ذمیمة لنفسه كتلك التي نسبها إلیه حضرة بهاءاهللا، غضب 
میرزا تقي خان أشد الغضب لكن دون أن یظهره. قام بدًال من ذلك بمحاولة أخرى 

لالستهزاء بتلك اآلیة القرآنیة والتقلیل من شأن حضرة بهاءاهللا. فسأل:

’وماذا عن أبي، قربان، هل في القرآن ذكره أو إشارة إلیه أیضًا؟‘ ’بلى، هناك 
ُذكر  أم  إلیه،  ُمشار  بهاءاهللا مؤكدًا. ’وهل هو  أجاب حضرة  القرآن‘،  في  ذكره 
باالسم؟‘ سأل میرزا تقي خان. ’بل هو مذكور باالسم في هذه اآلیة‘، أجاب 

حضرة بهاءاهللا: ’حتى یأتینا بقربان تأكله النار...‘(١٥)

قصة أخرى تبرهن على أن حضرة بهاءاهللا كان دائمًا یدافع عن األنبیاء السابقین، 
تلك التي رواها میرزا أبو الفضل.(١) تعود وقائعها إلى وقت كان حضرة بهاءاهللا ما 

یزال شابًا في طهران، قبل میالد الدین البابي:

انظر الصفحة ٩٩.  (١)
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ولو أنه (حضرة بهاءاهللا) لم یتعلم في أي مدرسة(١) في إیران ولم یحصل على 
على  ظهرت  شبابه  حداثة  منذ  أنه  إّال  التعلیم،  معاهد  من  أي  في  المعارف 
نحو  على  الحاد،  والذكاء  الصائب  والرأي  والجالل،  العظمة  أمارات  محیاه 
العلم  كبار رجال  مجالسهم، كان  ومتى حضر  كبیر.  بشكل  االنتباه  یلفت 
غیر قادرین على الكالم تلقاء بیانه القوي المذهل والذي كان منذ األزل تلك 

العالئم المبكرة التي تحكي عن أحقیة مظاهر أمر اهللا.
روى أحد أقطاب المجتمع اإلسالمي القصة التالیة: ’كنت في أحد األیام 
موظفي  وكبار  الدولة  شخصیات  من  مجموعة  یضم  اجتماع  في  حاضرًا 
الحكومة بمحضر الفیلسوف الدیني المعروف میرزا نظر علي حكیم القزویني. 
كان هذا زعیمًا ومرشدًا روحیًا لمحمد شاه القاجاري، ومرجعًا یقصده كل 

الحكماء والمتصوفة الورعین في زمانه طلبًا للهدایة.
آنذاك،  الشائعة  المعرفة  بعبارات  الشهیر یتحدث،  الفیلسوف  ’كان هذا 
مبینًا بإسهاب بلوغ اإلنسان إلى أعلى مراتب الكمال الروحاني. ما فتئ یتكلم 
الحّسیة،  وغرائزه  الكامنة  أنانیته  أعماقه  في  استیقظت  حتى  الموضوع  بهذا 
حقق  ما  إلى  اهتمامه  وحّول  مبحثه  عن  فحاد  كالمه.  زمام  أخذت  بحیث 
من منجزات. وفي ذكر منجزاته وكماالته الشخصیة قال: ’’مثًال لو جاءني 
یستأذن  بالباب  یقف  المسیح  عیسى  بأن  لیخبرني  اللحظة خادمي  هذه  في 
الدخول لیفوز بمحضري، فإني سأجد نفسي في غنى عنه ولست راغبًا في 

لقائه.‘‘
’ظّل قلیل من الحاضرین في صمت بینما األغلبیة، كما هو شأن جمهور 
المنافقین المّداحین، أبدوا تأییدهم ورضاهم على ما قال. كان حضرة بهاءاهللا 
حاضرًا في المجلس. ولدى سماعه تعلیقًا جارحًا كهذا یحط من مقام السید 
المسیح... استفزه ذلك إلعالن معارضته إذ لم یحتمل أن یساء لمظهر إلهي 

المعتاد لشخص من طبقته. ولم یدخل مدارس  تعلیمًا بسیطًا كما كان  بهاءاهللا  تلّقى حضرة   (١)
التعلیم العالي التي خصصت للمتفقهین والعلماء. انظر المجلد األول، الصفحات ١٩ – ٢١.
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الفیلسوف  سأل  االنفعال،  أمارات  وجهه  على  بدت  وبینما  الوقاحة،  بهذه 
العّالمة إذا كان مستعدًا لإلجابة عن سؤال. عندما وافق، خاطبه حضرة بهاءاهللا 
رئیس  أن  ولنفرض  لك،  المتحمسین  المعجبین  من  الملك  أن  قائًال: ’’ولو 
إلى  للقبض علیك واصطحابك  الجنود  برفقة عشرة من  الجالدین جاء اآلن 
أم تنصاع ألمره  الملك، فهل تشعر بالخوف في هذه الظروف وتضطرب، 
الحكیم: ’’في  أجاب  والتأمل  التردد  من  لحظات  بعد  هادئًا دون خوف؟‘‘ 
الواقع سأكون خائفًا جدًا، ولن أقدر على البقاء هادئًا بل حتى لساني سیعجز 
عن الحركة.‘‘ فقال له حضرة بهاءاهللا: ’’إن شخصًا على هذا الضعف في موقفه 
قوله وُدهشوا  الحاضرون بصرامة  فانصعق  بادعاء كهذا!‘‘  التفوه  له  ال یحق 

بقوة حجته.‘(١٦)

جالل حضرة بهاءاهللا
لقد أشار بعض أتباع حضرة بهاءاهللا الذین تشرفوا بمحضره إلى جالل شخصه 
السامي. كان هذا من مظاهر شخصیته الباهرة التي بهرت كل من قّدر له مالقاته 
وفي  محضره.  في  الكالم  عن  اللسان  یعجز  كان  ما  غالبًا  بحیث  لوجه  وجهًا 
سیاق روایاته عن زیارته لعكاء، سّجل الحاج میرزا حیدر علي مالحظاته بهذه 

الكلمات:

في الظاهر كان (حضرة بهاءاهللا) سجینًا ُمدانًا مظلومًا، إّال أنه في الحقیقة كان 
والوقار.  السكینة  ملكوت  وسلطان  والجالل،  العظمة  ومظهر  البهاء  شمس 
وبالرغم من أنه كان یظهر قدرًا كبیرًا من المحبة والعطف، ویولي كل واحد 
زائریه  على  یتلطف  كان  ما  غالبًا  بل  وتواضع،  رقیقة  برعایة  محضره  قصد 
بتعلیقات تتسم بالمرح والفكاهة لیشعروا باالرتیاح ولیزول ارتباكهم ووجلهم، 
ومع كل ذلك كان من غیر الممكن ألحد، مؤمنًا كان أو غیر مؤمن، متعلمًا 
أو أّمیًا، عاقًال أو أحمق، أن ینطق في محضره بعشر كلمات مما ُیقال اعتیادیًا 
في الحیاة الیومیة. في الواقع كان یجد الكثیرون أنفسهم مسلوبي القدرة على 

الكالم.
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كان بعض الناس یستأذنون لزیارة محضره فقط بقصد عقد حوار للمناقشة 
وإثارة الجدال. في هذه األحوال كان حضرته یأذن لهم بالدخول في ساحة 
عزه ومجده تحقیقًا للحجة وإقرارًا لألدلة بنحو قاطع، عند ورودهم محضره 
التطلع إلى  أول ما یستمعوا له هو صوت ترحابه بهم، ثم یمكنهم بعد ذلك 
محیاه الذي كان یشع بنور العظمة قبل أن یجدوا أنفسهم وقد خّروا ساجدین 

لدى بابه.
جلوسهم  أماكن  إلى  لهم  یشیر  وعندما  ویجلسون.  یدخلون  بعدئذ 
وعند  باألسئلة.  إلیه  التقدم  أو  بكلمة  التفوه  عن  عاجزین  أنفسهم  یجدون 
مغادرتهم ال مناص من انحنائهم ال إرادیًا. أما أثر الزیارة فیختلف باختالف 
عامر  بقلب  ویغادرون  بتأثیرها  بعضهم  ینقلب  بینما  إذ  الزائرین،  نفوس 
أن  حین  في  به،  معجبین  یغادرونه  اآلخرون  كان  واإلیمان،  باإلخالص 
به  غیرهم یغادرون محضره كما دخلوا في جهل وغفلة، ینسبون ما مروا 

من تجربة إلى مجرد سحر.
تشرفه  خالل  لتجربته  وصفًا  یروي  الذي  المؤمن  انطباعات  تفسر  قد 
بمحضر حضرة بهاءاهللا، على أنها حصیلة موقفه الشخصي كمؤمن نكر ذاتیته 
وال یرى وجوده إّال عدمًا صرفًا تلقاء حضرته. لكن ألي شيء ُینسب دخول 
عنده  من  یخرج  أو ورود عدو  مؤمنًا،  إلى محضره وخروجه  معاد  شخص 
صدیقًا، أو مجيء مجادل ال ینوي سوى إثارة نقاش جدلي، لكنه یغادر دون 
أن یتفوه بشيء ثم ینسب هذا، عن عمي متعّمد، إلى السحر؟ وباختصار فإن 
العطایا والمواهب التي ُیختص بها من تشرف بمحضره ال یمكن وصفها وال 

معرفتها. فدلیل وجود الشمس هو نفسها.(١٧)

مثال ذلك: ولو أن حضرة بهاءاهللا كان من حین آلخر یأذن للبعض من غیر 
البهائیین في عكاء بزیارته، إّال أن هذا كان االستثناء ال العرف. وعلى مر السنین 
أصبح أقل میًال للسماح للناس بزیارته. وقد حدث في فترة أن رغب أحد حّكام 
كان  سنوات.  لعدة  اإلذن  یمنحه  لم  ولكنه  بهاءاهللا  حضرة  بزیارة  عكاء  مدینة 
علیه، بدل ذلك، أن یقابل حضرة عبدالبهاء. وبعد مرور بضع سنوات على هذا 



255

مظلوم العالم

الحال من الرفض لطلب زیارته رغم محاولة ذلك عدة مرات، حدث أن طلبت 
الحكومة المركزیة بسوریا من الحاكم المذكور زیارة حضرة بهاءاهللا. لّما أصبح 
األمر كذلك أذن له، صحبة جنرال (لواء) أوروپي، بالدخول إلى محضر حضرة 
بهاءاهللا. وما كادا یدخالن الغرفة حتى ذهل كالهما بما رأیاه من جالل شخصه. 
كان تأثرهما بمهابة شخصیته بحیث ركعا عند الباب. مع أن حضرة بهاءاهللا أشار 
علیهما بالجلوس على مقاعد إّال أنهما بقیا في موضعهما دون حراك. كان ذلك 
صعبًا بصفة خاصة على الجنرال إذ كان شخصًا بدینًا. ولّما لم یكن لحضرة بهاءاهللا 

ما یقوله لهما، استأذنا بعد حوالي عشرة دقائق لالنصراف.

بالجمهور  االختالط  اعتاد  بهاءاهللا  فإن حضرة  سابق،(١)  مجلد  في  بّینا  كما 
بحریة لّما كان ببغداد ثم إلى حد أقل في أدرنة. لكنه في عكاء اعتزل نهائیًا تقریبًا 
عن سكان المدینة تاركًا لحضرة عبدالبهاء مهمة االتصال بالجمهور. بذلك كان 
الفرق بین أیامه ببغداد وتلك في عكاء كبیرًا حقًا. ففي بغداد لم یكن حضرة بهاءاهللا 
قد أعلن بعد بعثته. كان الجمهور یعتبره وأصحابه رسمیًا من أتباع حضرة الباب. 
انشغاالته  كانت  بغداد  في  ما  ولفترة  بالناس.  واالتصال  الحركة  في  حرًا  وكان 

الیومیة المعتادة على هذه الشاكلة:

بعد تناول الفطور داخل حرم الدار(٢) یذهب عادة للجلوس في حجرة االستقبال 
فیها  یجتمع  كان  البیت.  من  الخارجي  الجزء  في  والكائنة  للضیوف  المخصصة 
األصحاب المؤمنون حیث یحظون بشرف محضره لمدة تتراوح بین نصف ساعة 
إلى ساعة تقریبًا. خالل تلك الفترة اعتاد حضرته أن یجلس أو یتمشى ذهابًا وإیابًا 
في الغرفة. بعد ذلك یخرج قاصدًا إحدى المقاهي الشرقیة في القطاع القدیم من 
المدینة، برفقة اثنین على األقل من المؤمنین. كان صاحب المقهى، وهو عربي 
اسمه السید حبیب، من غیر البابیین لكنه كان یكّن إعجابًا كبیرًا بحضرته ویظهر 

انظر المجلد الثاني، الصفحة ٦٠.  (١)
كانت المنازل في الشرق األوسط تشمل قسمًا داخلیًا وقسمًا خارجیًا. فكان القسم الخارجي   (٢)

یخصص دائما للزوار والضیوف، بینما یبقى القسم الداخلي خاصًا بأصحاب المنزل.
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مالقاة  وبسطائهم  الناس  كبار  من  للعدید  أتیح  بلیغًا.  وتبجیًال  فائقًا  احترامًا  له 
للتحدث معهم عن  الفرصة  المقهى. كان حضرته یجد  بهاءاهللا في ذلك  حضرة 
دعوة حضرة الباب وشرح بعض حقائق أمر اهللا. بعد انتهاء اللقاء في المقهى والذي 
یستغرق نحو ساعة كان حضرته یعود إلى بیته، حیث یتسنى للمؤمنین نعمة زیارته 
عصرًا مرة أخرى. بعد ذلك یعود ثانیة للمقهى حیث یبقى فیه حتى الغروب عندما 
بعض  أمسیات  لبیته خالل  یأتون  المؤمنون  كان  من حین آلخر  بیته.  إلى  یرجع 
بعض كبار  الذین قصدوه من وقت آلخر  بمحضره. من جملة  للتشرف  األیام 
الشخصیات واألعالم المدنیین والدینیین، وأمراء إیرانیین وغیرهم، فكانوا یردون 
یبادلهم  لم  بهاءاهللا  حضرة  أن  إّال  قدمیه،  عند  ویجلسون  االسترشاد  ابتغاء  علیه 

الزیارة لمنازلهم ولو أنه كان أحیانًا یذهب لزیارة بیوت بعض المؤمنین.

ببغداد.  یفعل  الجمهور كما كان  بین  بهاءاهللا  فلم یظهر حضرة  أدرنة  أّما في 
لكنه كان یذهب أحیانًا إلى المساجد، وفي بعض المناسبات كان یستقبل ضیوفًا 
مرموقین مثل حاكم المدینة. لكن كما سبق أن بّینا بأنه مع مرور السنین نادرًا ما 
الحال كانت  بطبیعة  به.  المؤمنین  استقبل أي شخص في عكاء من غیر جماعة 
هناك دائمًا حاالت استثنائیة. مثال ذلك، بعد مذبحة األزلیین الثالثة بفترة قصیرة 
ُعزل الحاكم صالح باشا الذي لم یكن محبًا لحضرة بهاءاهللا، واسُتبدل بأحمد بیك 
توفیق، الذي كان أكثر حنكة من سابقه. بعد تعیینه حاكمًا بفترة قصیرة ذهبت 
بدري جان، أخت القتیل میرزا رضا قلي، لمقابلته بهدف تشویه سمعة حضرة 
بهاءاهللا. وتحقیقًا لمحاولة تسمیم أفكار الحاكم بصفة تامة ضد حضرته، قامت 
باغتیاب حضرة بهاءاهللا باتهامات شنیعة مدعیة بأنه یطمح إلخضاع جمیع الناس 
لسلطانه وحكمه بمن فیهم الملوك. وإلثبات ادعاءاتها، تركت عنده نسخة من 

"سورة الملوك" وألواح أخرى.

شهادة  وحسب  توقعته.  ما  عكس  كانت  السورة  لتلك  قراءته  نتیجة  لكن 
حضرة بهاءاهللا نفسه في لوح(١٨) حرر بكلمات كاتب وحیه، میرزا آقا جان، فقد 
أخذ الحاكم تلك السورة واأللواح األخرى إلى حضرة عبدالبهاء وأخبره بأنه بعد 
إطالعه علیها أیقن بأحقیة أمر اهللا، والتمس لقاء حضرة بهاءاهللا. بعد ذلك بفترة 
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من الزمن قصد عّبود حضرة بهاءاهللا ملتمسًا أن یأذن للحاكم بزیارته، وقد وافق 
حضرته على طلبه. في أثناء ذلك اللقاء انجذب قلب الحاكم حبًا لحضرة بهاءاهللا 
وإعجابًا عمیقًا بقدراته الروحانیة. فعرض ملتمسًا القیام بأي خدمة له. لكن حضرة 
بهاءاهللا لم یقبل منه أي خدمة شخصیة، واقترح بدل ذلك القیام بمشروع صیانة 

قناة قدیمة للمیاه لفائدة أهالي عكاء، وهو اقتراح نال ردًا إیجابیًا من الحاكم.(١)

لحضرة  المتمیزة  والفضائل  بالخصال  أقّر  الذي  نفسه  هو  الحاكم  هذا  كان 
عبدالبهاء مما جعله من أشد المعجبین به. فصار غالبًا ما یأتي إلى المولى یسترشده 
لم  الذي  نفسه  واجباته. وهو  تأدیة  المشاكل في سیاق  یواجهه من صعاب  فیما 
یمانع بقدوم سیل من الزوار المؤمنین من إیران، رغم علمه بأن ذلك كان خالفًا 

لما نص علیه فرمان السلطان بهذا الخصوص.

مع أن حضرة بهاءاهللا لم یختلط بعامة الناس في عكاء، إال أن فیوضات فضله 
وعنایاته لم تنقطع عنهم. ذلك بأن حضرة عبدالبهاء، نیابة عن والده، كان یضم 
على الدوام تحت جناحي العنایة والحمایة أهالي عكاء والبقاع المجاورة لها. كان 
یقصده الناس من العالي والداني. فمن حكام إلى رؤساء الدین ورجال األعمال 
ابتغاء عونه أو  إلیه  الناس بعكاء، ال سیما فقراؤها، جاءوا كلهم  والسیاح وعامة 
لمجرد الجلوس عند قدمیه مستنیرین روحیًا بأنوار شخصه المبارك. وخالل حیاة 
حضرة بهاءاهللا كانت الحجرة المخصصة التي یستقبل فیها حضرة عبدالبهاء الناس 
تظل مفتوحة دائمًا حتى ساعات الصباح المبكرة. وهكذا دأب حضرة عبدالبهاء 
على قضاء حاجات الناس بدرجة من المحبة الصادقة والعنایة بحیث ُلقب بـ"أبو 
الفقراء" بینما كان البعض یشیر له بـ"مولى عكاء". وما كان حبه الشامل هذا وما 
ُوهب من قدرات إّال انعكاسًا لما كان ینبعث من حضرة بهاءاهللا الذي مّن على ابنه 

بكل الطاقات الكامنة في أمره.

للمزید من المعلومات عن هذه الحادثة انظر الصفحتین ٢٢ – ٢٣.  (١)
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  الفضل بصفة رئیسة لمجهودات حضرة عبدالبهاء وتأثیر شخصیته
حیث  من  عكاء  أهالي  لدى  تدریجي  تغییر  إحداث  في  الجذابة 
تحّول  إذ  أصحابه  من  المنفیین  وجماعة  بهاءاهللا  حضرة  تجاه  العدائي  موقفهم 
شعورهم ذاك أخیرًا إلى تفّهم واحترام. كما أن باب بیت حضرة بهاءاهللا الذي كان 
مسدودًا في وجه األصدقاء واألعداء على السواء صار اآلن مفتوحًا، فتمكن بذلك 

بعض المؤمنین القادمین من إیران من الفوز بزیارته في بیت عودي خّمار.

قصة اسم اهللا األصدق
لّقبه حضرة  الذي  الخراساني(١)  المّال صادق  الزوار كان  أولئك  أبرز  بین  من 
بـ"اسم اهللا األصدق". كما سنرى، كان هذا الرجل سببًا في دخول أول  بهاءاهللا 

یهودي في دین حضرة بهاءاهللا.

كان حضرة بهاءاهللا هو الذي أرسل لوحًا، ودون أن ُیلتمس بذلك، إلى اسم اهللا 
األصدق في خراسان داعیًا إّیاه للقدوم إلى عكاء لزیارته. كان واحدًا من أبرز المؤمنین 
المخلصین في هذه الدورة. كان رجًال متعلمًا، وقبل اعتناقه دین حضرة الباب كان 
من رجال الدین المسلمین المعروفین والمحترمین الستقامته ووقاره، وقد اشتهر 
عبر إقلیم خراسان بتقواه وصدقه. ولكونه أصًال من الشیخیة، فقد حظي باالمتیاز 

٢٨٩ح،   ،١٠٦ الصفحات  الثاني،  والمجلد  ٩٦ – ٩٧؛  الصفحتین  األول،  المجلد  أیضًا  انظر   (١)
.٣٧٩
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الفرید بمالقاة حضرة الباب في كربالء عدة مرات قبل إعالن دعوته. وفي أثناء تلك 
الفترة أعجب وتأثر كل التأثر بما وجد من حضرة الباب من نورانیة ورّقة ممزوجة 
بجالل وهیبة سیما خالل دعائه ومناجاته داخل مقام الحسین والدموع تنهمر بغزارة 
على وجهه. هذا وُیروى أنه حینما وقع نظر اسم اهللا األصدق على هیكل حضرة 
الباب ألول مرة هتف: "سبحان ربنا األعلى!" وقد أصبح من المعجبین المخلصین 
لذلك الشاب في فترة كربالء هذه رغمًا عن كونه في ذلك الوقت من علماء الدین 
المتعلمین ممن یقیم الناس له اعتبارًا وتقدیرًا عالیین في حین كان حضرة الباب في 
الظاهر شابًا لم یحّصل إّال قدرًا قلیًال من التعلیم. وقد رأى أیضًا في تلك الفترة مدى 
االحترام والتبجیل اللذین كان السید كاظم الرشتي(١) یبدیهما بنحو غیر عادي تجاه 
ذلك الشاب إذ كان الرشتي یومئذ زعیم طائفة الشیخیة الشهیر والذي كان یعلم بأن 

ذاك الشاب لم یكن سوى القائم نفسه، موعود اإلسالم المنتظر.

عندما كان المّال حسین في طریقه إلى طهران، بعد إعالن حضرة الباب دعوته 
بظهور  وأخبره  إصفهان  مدینة  في  األصدق  اهللا  باسم  التقى  بقلیل،  ١٨٤٤م  عام 
حضرة الباب وأعطاه بعضًا من كتاباته لیقرأها. وبمجرد قراءته بضع صفحات منها 
أصبح من المؤمنین المتحمسین. إّال أن المّال حسین، وفق أمر حضرة الباب بهذا 

الخصوص، لم یكن مسموحًا له أن یكشف عن هویة حضرة الباب بعد.

ویسجل النبیل األعظم في تاریخه الظروف التي تهیأت لكي یصبح اسم اهللا 
األصدق مؤمنًا متحمسًا كاآلتي:

أما المّال صادق الخراساني الذي كان یلقب بـ"المقّدس"، والذي سّماه حضرة 
بهاءاهللا بـ"اسم اهللا األصدق"، فأقام في إصفهان مدة خمس سنوات باحًثا عن 
مجيء األمر الجدید بناء على تعالیم السید كاظم، وكان من المؤمنین األوائل 
الذین شهروا نسبتهم إلى حضرة الباب. إذ إنه لما علم بوصول المّال حسین 
إلى إصفهان أسرع لمقابلته. وحكى المّال صادق الخراساني الروایة اآلتیة عن 
النهري، قال: ’سألت  المّال محمد علي  التي جرت في منزل  مقابلته األولى 

للمزید من المعلومات انظر كتاب "مطالع األنوار".  (١)
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المّال حسین أن یخبرني باسم الذي یّدعي أنه المظهر الموعود، فأجاب: ’’إن 
لي  فسألته: ’’هل  ممنوعان.‘‘  كالهما  به،  واإلفضاء  اسمه  عن  االستفهام 
برحمته؟‘‘  لي  یبّینه  أن  صلواتي  في  اهللا  وأسأل  الحّي  كحروف  أعتكف  أن 
فأجابني: ’’إن باب رحمته لن ُیغلق أبًدا أمام وجه َمن یجاهد في البحث عنه.‘‘ 
فانصرفت حاًال من محضره وسألت مضیفه أن یخصص لي غرفة للخلوة في 
أثناء مناجاتي  منزله، بحیث أتمكن لوحدي من مناجاة اهللا بال انقطاع. وفي 
تذكرت وجه ذلك الشاب الذي رأیته مراًرا في كربالء وهو واقف یصلي عند 
الوجه اآلن  الحسین والدموع تكسو وجهه. فتمثل ذلك  مدخل مرقد اإلمام 
أمام عیَني. وفي الرؤیا شاهدت ما یبدو أنه وجهه نفسه، بالمالمح نفسها التي 
ُتظهر سروًرا ال یمكن وصفه. وابتسم وهو یحدق بي. فذهبت نحوه متأهًبا 
قد  المنیر  الهیكل  ذلك  وجدت  انحنائي  أثناء  ولكنني  قدمیه،  على  ألرتمي 
مستبشر،  وأنا  بالرؤیا  وأخبرته  حسین  المّال  إلى  فذهبت  أمامي!  من  اختفى 
فاستقبلني بنشوة وأكد لي بأني قد وصلت في آخر المطاف إلى مراد قلبي. 
إال أنه أمرني بكتم مشاعري. وحثني قائًال: ’’إن الوقت لم یِحن بعد لإلفضاء 
برؤیاك ألي أحد. لقد جنیت ثمرة انتظارك الصبور في إصفهان، فعلیك اآلن 
أن تذهب إلى كرمان وتبلغ الدعوة للحاج میرزا كریم خان. ومن هناك تسافر 
إلى شیراز وتسعى في تنبیه سكان تلك المدینة من غفلتهم، وأتعشم أني أنضم 

إلیك في شیراز وأقاسمك نعمة االجتماع المبهج ثانیة مع محبوبنا.‘‘‘ (١)

األصدق  اهللا  اسم  على  تنهال  بدأت  بقلیل  الباب  حضرة  دین  اعتناقه  بعد 
االضطهادات والبالیا فواجهها بصبر وسرور مثالیین. كان واحدًا من أول ثالثة 
أّما اآلخران فهما  تعرضوا للتنكیل والتعذیب الشدید في تاریخ أمر اهللا في إیران. 
القدوس(١) والمّال علي أكبر األردستاني. أّما مكان ذلك االضطهاد الشنیع فكان 
إلیه باسم  الذي یشیر  النبیل فیما یلي قصة اسم اهللا األصدق  مدینة شیراز. یروي 

المّال صادق:

آخر وأعظم تالمیذ حضرة الباب. راجع كتاب "مطالع األنوار".  (١)
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’كنت  قال:  مؤمًنا،  یكن  لم  شیراز،  سكان  من  عیان  شاهد  لي  روى  وقد 
أرى كیف كان مضطهدوه  المّال صادق. وكنت  یجلدون  كانوا  إذ  حاضًرا 
ولم  قواه  أنهكت  واستمر جلده حتى  الدامیتین،  كتفیه  على  الجلد  یتناوبون 
یكن أحد یصدق أن المّال صادق وهو طاعن في السن وضعیف البنیة یقدر 
أن یتحمل أكثر من خمسین جلدة من هذا الجلد الوحشي. وكنا نعجب من 
تحمله إذ علمنا أن عدد الجلدات قد زاد على تسعمائة ومع ذلك احتفظ وجهه 
بوقاره وهدوئه المعهودین. وكانت تلوح على وجهه ابتسامة وهو واضع یده 
على فمه ویظهر عدم المباالة بالضربات التي كانت تمطر علیه. وقد اجتهدت 
حتى وصلت إلیه بعد طرده من المدینة، وسألته لماذا كان یضع یده على فمه؟ 
وأظهرت له تعجبي من تبسمه. فأكد لي قائًال: ’’كنت شدید التألم في السبع 
جلدات األولى، وأما باقي الجلدات فیبدو أنني أصبحت غیر مبال بها. وكنت 
أتعجب هل كانت الجلدات التالیة تنزل على جسمي أم ال؟ فقد احتل روحي 
وأمنع ضحكي.  مشاعري  أخفي  أن  أجتهد  وكنت  وانشراح،  فرح  إحساس 
واآلن أدرك كیف أن ربنا المخّلص قادر أن یغیر األلم بالراحة والحزن بالسرور 
فلما  الفانین.‘‘‘  خلقه  إدراكات  فوق  قدرته  تعالت  البصر،  لمح  من  أقل  في 
قابلت المّال صادق بعد مرور عدة سنین أكد لي صحة تفاصیل تلك الحادثة 

المؤثرة.(٢) 

قسوة  أشد  تعذیبات  من  لسلسلة  مقدمة  مجرد  الحادثة  هذه  اعتبار  یمكن 
تعرض لها هذا الرجل المؤمن باهللا حتى نهایة حیاته. وخالل تجواله في أنحاء إیران 
وهو مشغول بتبلیغ أمر اهللا، طالما أحاط به األعداء وعذبوه بشتى ألوان العذاب 
القدوس  أصحاب  بین  من  كان  الطبرسي(١)  الشیخ  قلعة  في  قتله.  على  وتآمروا 
والمّال حسین. لكن العنایة اإللهیة شاءت أن تبقیه حیًا بعد كل اآلالم والمعاناة 
الفظیعة خالل تلك الملحمة وذلك لیتمكن من إظهار بطولة وتضحیة أعظم فیما 

بعد في سبیل من كان مقصود محبة حضرة الباب وتالمیذه.

انظر كتاب "مطالع األنوار".  (١)



263

أوائل المؤمنین من غیر المسلمین

أدرك اسم اهللا األصدق مقام حضرة بهاءاهللا بذات التلقائیة التي أدرك فیها مقام 
حضرة الباب. فاز بمحضر حضرة بهاءاهللا في بغداد وأیقن تمامًا بسمو مقامه على أنه 
"من یظهره اهللا" وذلك قبل أن یعلن حضرة بهاءاهللا دعوته في حدیقة الرضوان. ظّل 
یتنعم بدفء عنایة حضرة بهاءاهللا وألطافه في تلك المدینة قرابة أربعة عشر شهرًا، عاد 
بعدها إلى إیران بتوجیه من حضرته، وهو متوقد بحرارة حب مواله الجدید. برز بین 
المؤمنین كقلعة متینة وصار سببًا لهدایة ما ال یحصى من النفوس إلى أمر اهللا. من بین 
أولئك أشخاص اشتهروا في األمر، مثل أحمد الیزدي، الذي أنزل له "لوح أحمد" 

المشهور، وكذلك الحاج میرزا حسن علي، أصغر أخوال حضرة الباب.

متقدم،  سن  في  وهو  الثانیة،  للمرة  حجه  موضع  عكاء،  لزیارة  برحلته  قام 
فقد تركت ما یقارب من ثالثة عقود من السنین، بكل ما تجرع فیها من مشاق 
وعذاب، تركت فیه آثارها ما بین نحافة الجسد وضعف وعلل شتى. وعندما دعاه 
حضرة بهاءاهللا إلى عكاء، طلب منه أن یترك ولده(١) في الوطن ویسافر مع مؤمن 
یستطیع رعایته خالل الرحلة. وصل عكاء في أوائل عام ١٨٧٤م على األرجح، 
اثنین من أصحابه،  ألن الشیخ كاظم سمندر(٢) یذكر بأنه لّما وصل عكاء رفقة 
الحاج نصیر القزویني(٣) ومنصور األسكوئي، كان اسم اهللا األصدق موجودًا هناك. 
وكان الشیخ كاظم قد وصل عكاء في ١ آذار ١٨٧٤م. بالنسبة السم اهللا األصدق 
كان ذلك الحج تاج فخر ومجد حیاته. وبعد مكوث دام عدة أشهر في عكاء، 
تشرف خاللها بمحضر حضرة بهاءاهللا عدة مرات، أشار علیه حضرته في لوح 

أنزله له بالعودة إلى موطنه.

في هذا اللوح(٣) أنزل حضرة بهاءاهللا رشحات بركاته علیه وأقّر بأن في زیارته 
هذه وما قبلها إلى بغداد، قد شرب من أعماق كوثر الحیاة األبدیة من ید عطاء 
ربه. ثم یأمره بإبالغ المؤمنین وصایاه عسى أن یتمكنوا من أن یزینوا أنفسهم بطراز 

علي محمد، المعروف بابن أصدق، عّینه حضرة بهاءاهللا فیما بعد أیادیًا ألمر اهللا.  (١)
انظر الصفحات ٩٦ – ٩٩.  (٢)

انظر المجلد الثاني، الصفحات ٢٤١ – ٢٤٥.  (٣)



ظهور حضرة بهاءاهللا

264

الخلق الحمید ویحیوا حیاة مقدسة. ویصرح بأن أفضل األعمال الیوم هو الثبات 
على أمر اهللا بحیث ال تؤثر فیهم أوهام الناس وظنونهم.

"لوح األحباب"
"لوح  بینها  من  األصدق  اهللا  اسم  حق  في  ألواح  عدة  بهاءاهللا  حضرة  أنزل 
األحباب". وهذا من ألواح حضرته المعروفة وقد أنزل بالعربیة ویحتوي على عدة 
فقرات من التشجیع الودي لعدد من المؤمنین المخاطبین فیه. یبدو أن هذا اللوح 
قد نزل حینما كان حضرته ما یزال في الثكنات أو بعد خروجه منها بفترة قصیرة. 
ذلك ألنه یذكر فیه بأنه قد أنزل ألواحًا إلى بعض الملوك، وكذلك یثني على بدیع 

ثناء مجیدًا. فهو من بین كتاباته التي أشیر إلیها بعبارة "ملح ألواحي".

الثناء  من  األصدق  اهللا  اسم  على  بهاءاهللا  حضرة  یمطر  األحباب"  "لوح  في 
بحیث ال یمكن وصفه جمیعه. یشیر إلیه بكونه ممن أقر واعترف بالموعود حالما 
فقرات من كتابات  المّال حسین وقراءته بعض  لقائه مع  إلى  -إشارة  نداءه  سمع 
حضرة الباب. یتضح من بیانات حضرة بهاءاهللا في هذا اللوح وغیره بأن حضرته 
اعتبره واحدًا من أخلص أتباعه ومؤمنًا حقیقیًا بكل ما في الكلمة من معنى، وأهًال 

ألن ُیقتدى بسیرته.

حضرة  نصائح  أّما  لألحباء.  موجهة  فقرات  األحباب"  "لوح  أغلب  یتضمن 
القلم أن یصف  إیجازها. كما ال یقدر  اللوح فكثیرة وال یمكن  بهاءاهللا في هذا 
العبارات التي صیغت بنزولها. إن قوة كلمات مظهر اهللا وروعتها ال تبدو إّال من 
خالل ألفاظها نفسها، ولیس بواسطة تفسیر إنسان لها. رغم ذلك فهذه محاولة، 

مهما كانت غیر وافیة، لإلشارة لبعض تعالیمه الواردة في هذا اللوح.

یحث حضرة بهاءاهللا المؤمنین على االستقامة في أمره واالنقطاع عما سوى اهللا، 
واالتحاد فیما بینهم. ویذّكرهم بأنه اختار البالیا الصالح العالم واتحاد من فیه. 
وعلیه فإنه یحذرهم بأّال یتكلموا بما یختلف به األمر. وأن یتحدوا في أمر اهللا على 
شأن ال تمر بینهم أریاح االختالف. لذا یأمرهم أوًال بأن یحیوا بموجب تعالیمه ثم 
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التوجه لفتح مدائن قلوب الناس باسمه من خالل األعمال المقدسة والخلق الرفیع. 
ویأمرهم أیضًا بالتمسك بحبل الحكمة والبیان في تبلیغ أمر اهللا، ویحثهم أن یقوموا 
على نصرة أمر اهللا على شأن ال تخوفهم جنود األرض كلها عن تحقیق غایتهم، 
مطمئنًا إّیاهم ومؤكدًا على أنهم تحت لحاظ ربهم، ومنبئًا بأنه سیأتي الیوم الذي فیه 
ترتفع أعالم األمر في كل مدینة، عندما یفتخر من على األرض بأسماء األحباء 

وینوحون على ما ورد علیهم من الذین كفروا باهللا فالق األصباح.
فیما یلي كلمات من یراع حضرة عبدالبهاء في ثناء هذا المؤمن النبیل البارز، 
اسم اهللا األصدق، والذي أكرمه بعد وفاته بلقب أیادي أمر اهللا، وتعتبر خیر مرثیة 

في ذكراه العزیزة:

أّما هو فكان بحرًا زاخرًا في العلوم وباّزًا مرتفعًا في آفاق الفنون المتنوعة ذا قدرة 
الدامغة وأدلته المسكتة  التبلیغ، براهینه  وقوة عجیبة واستقامة ال تجارى في 
كالمطر  آماقه  من  الدموع  تنهمر  المناجاة  تالوة  حال  وكان  كالسیل  تتدفق 
الطلعة رحماني األخالق عالمًا ملهمًا، هّمته سماویة  نوراني  المدرار وكان 

وانقطاعه وزهده وورعه وتقواه كان ربانیًا.(٤)

ُنِشْر إلى حبسه في سیاه چال  لن تكتمل قصة حیاة اسم اهللا األصدق ما لم 
بطهران حیث أفلح بتبلیغ أمر اهللا وإدخال أول مؤمن من یهود إیران في ظله. ولم 
أمر اهللا  إیران في  الیهود في  العدید من  یمِض بعد ذلك وقت طویل على دخول 
واعترافهم بحضرة بهاءاهللا على أنه الرب الموعود وأصبحوا من المؤمنین المتحمسین 
الفاعلین. وألجل تقییم القصة بنحو واف، یستلزم فهم الظروف التي كانت سائدة 

وقتها في إیران فیما یتعلق باألقلیات الدینیة وموقفهم حیال الدین الولید.

األقلیات الدینیة في إیران
في زمن ظهور حضرة الباب كان في إیران ثالث أقلیات دینیة هي: الزرادشتیة، 
الشیعة.  المسلمین  فكانوا  السكان  من  العظمى  الغالبیة  أما  والمسیحیة.  الیهودیة 
أقل،  بنحو  والزرادشتیون  الیهود خصوصًا،  الثالث كان  األقلیات  بین هذه  من 
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یعاملون باحتقار وأحیانًا یتعرضون الضطهاد الهمج المتعصبین من األهالي ممن 
یحركهم غالبًا علماء الدین المسلمون. لكن المسیحیین، وأغلبهم من أصل أرمني 
أو آشوري، تمتعوا بقدر أكبر من الحریة واالحترام. كان هذا یرجع بصفة رئیسة 
للروابط الدینیة مع الحكومات األوروپیة التي كان لها في ذاك الوقت نفوذًا عظیمًا 

في إیران.

فالزرادشتیون، والیهود على األخص، كانوا مستضعفین مغبونین. عاشوا في 
بعض  مراعاة  علیهم  وكان  االضطهاد.  من  دائم  خوف  وفي  بهم  خاصة  أحیاء 
القواعد في تعاملهم مع المسلمین مثل إظهار االحترام للمسلم في الشارع، وعدم 
المجادلة معه على اإلطالق. وإذا سار بصحبته علیه أّال یمشي بمحاذاته أبدًا بل 
نجسة.  اعتبرت  وإّال  ثیابه  یمس  أّال  علیه  كما  اثنتین.  أو  بخطوة  وراءه  یتخلف 
وكذلك النقود التي على الزرادشتي أو الیهودي دفعها أو تسلیمها لمسلم متدّین 

كان یجب أن ُتغسل أوًال قبل أن یضعها المسلم في جیبه.

سجل الحاج محمد طاهر المالمیري بعض الوقائع التي كانت تحدث یومیًا 
في إحدى مناطق یزد وتسبب في كثیر من األحیان اضطرابات یتورط فیها عموم 

أفراد الطائفة الزرادشتیة الكبیرة هناك. فیما یلي موجز لمالحظاته:

بینما تمتع رجال الدین المسلمون بسلطة علیا كانت الحكومة ضعیفة. فكل 
یوم كان فیه قصة وعذر ُیبتدع من أجل اتهام الزرادشتیین ورفع شكایة ضدهم. 
مرأى  على  حماره  راكبًا  شوهد  الزرادشتیین  أحد  بأن  للعوام  یشیعون  مثًال 
المسلمین.(١) وكان مفهومًا أن عمًال كهذا یعتبر خالفًا للُعرف إذ ال یجوز له 
الركوب إذا كان المسلم ماشیًا. إن اتهامًا كهذا نتیجته العقاب البدني للضحیة. 
أو قد یّدعون بأن لون غطاء رأس أحد الزرادشتیین التجار كان داكنًا یشبه لون 

عاش معظم الزرادشتیین في إیران في مدینة یزد والقرى المجاورة. وأولئك الذین كانوا في القرى   (١)
كانوا یضطرون إلى ركوب الدواب للوصول إلى المدینة، ولكن بعد الوصول إلى األسواق كانوا 

ینزلون عن دوابهم كعالمة على االحترام للمسلمین.
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عمامة األسیاد،(١) بینما یفترض أن یكون لونها أصفر فاقعًا. إن الهرع العام الذي 
ینجم عن حدث كهذا یكون من القوة بحیث یمكن أن یؤدي إلى اضطراب 

فوري في المدینة.
في یوم آخر قد یّتهمون زرادشتیًا بأنه عند مروره بمسلم في الطریق لم یحّیه. 
أو أن مسلمًا كان له ما یبرر ضرب رزادشتي، وفي أثناء ذلك تجرأ األخیر أن 
یرفع یده فقط لحمایة نفسه. مثل هذا الشخص یكون عرضة للمعاقبة من قبل 
السلطات. وطبقًا لحكم شائع متوارث فإن لكل رزادشتي یخرج من بیته أن 
یحمل معه قطعة قماش. كان ذلك ضروریًا إذا أراد الجلوس(٢) حتى ال ینّجس 

األرض.(٥)

توّلد لدى  الحكم اإلسالمي،  لمدة قرون من  المعاملة  الحال من سوء  بهذه 
الیهود والزرادشتیین كراهیة هائلة للمسلمین وبالوقت نفسه تطورت لدیهم، نتیجة 
تلك األوضاع، وسائل ومواقف دفاعیة. ولعل أكثر تلك فاعلیة كانت انعزالیتهم 
عن المجتمع اإلسالمي ومؤسساته. ونشأت لدیهم كراهیة للثقافة اإلسالمیة واللغة 

العربیة وكل ما یمت لإلسالم بصلة.

في وسط مجتمع كهذا ظهر حضرة الباب وحضرة بهاءاهللا. وكل منهما انحدر 
من خلفیة إسالمیة. فكان حضرة الباب من ذریة النبي محمد. كما كان عیسى 
المسیح، الذي نشأ من أصل یهودي ومارس تلك العقیدة، فإن كًال من حضرة 
الجدید.  الدین  ظهور  قبل  المتدینین  المسلمین  من  كان  بهاءاهللا  وحضرة  الباب 
لها  كان  وبیاناتهما  تعالیمهما  فإن  إلهیان  مظهران  بأنهما  دعوتیهما  أعلنا  وعندما 
صبغة إسالمیة قویة بحیث بدت عالقتها الوثیقة باإلسالم من وجهة نظر أقلیات 
إیران الدینیة في أوائل أیام الدعوة وكأنها إحدى مذاهب اإلسالم. لهذا السبب كان 
من الطبیعي أن یحاول الیهود والزرادشتیون االبتعاد تمامًا عن الطائفة الجدیدة بأي 

نسل النبي محمد. كان لهم وحدهم حق ارتداء العمامات الخضراء.  (١)
المنازل، وكان من  الناس المقاعد في الدكاكین أو المحالت أو  في تلك األیام لم یستعمل   (٢)

المألوف الجلوس على األرض.
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ثمن. من جهة أخرى كان هناك عائق أو مثبط آخر لهم هو كون أغلبیة كتابات 
حضرة الباب وحضرة بهاءاهللا نزلت باللغة العربیة التي، بجانب عدم معرفتهم لها، 

كانوا یكرهونها ویحتقرونها ألنها لغة اإلسالم.

ُیفهم من هذا بسهولة بأن انقالب الیهود والزرادشتیین لدین حضرة بهاءاهللا، 
وأتباعه  بالعربیة  وكتاباته  لإلسالم،  امتدادًا  مظاهره  في كل  لهم  بدا  الذي  الدین 
بصفة قاصرة من المسلمین، كان انقالبهم ذاك أحد معجزات ذلك الزمان. ویبرهن 
كذلك على القوة الخالقة لدعوة حضرة بهاءاهللا التي، رغم عقبات عدیدة، أثرت 
تأثیرًا هائًال في هؤالء النفوس بحیث أنعشت أرواحهم، وأمدتهم برؤیة جدیدة، 
وأدخلتهم تحت رایة أمره وجعلتهم یقّدمون خدمات مجیدة في نشر رسالته، فیما 

بین مجتمعاتهم أوًال وبقیة األمة فیما بعد.

وأحقیة  بهاءاهللا  حضرة  رسالة  عالمیة  على  أعظم  دلیل  ثمة  لیس  فإنه  وعلیه 
ادعائه بأنه موعود كل األزمنة، من اعتناق الیهود والزرادشتیین في إیران ألمره في 
القرن التاسع عشر. فلم یكن إیمانهم به أمرًا سطحیًا، ولم یكن إجراء نفعیًا یهدف 
العكس، لقد تضاعف عذابهم  الكبت والطغیان. بل على  نیر  إلى خالصهم من 
واضطهادهم عند انضمامهم إلى صفوف البهائیین. ذلك ألنهم أصبحوا لیس فقط 
هدفًا الضطهادات جدیدة من قبل المسلمین الذین زاد حقدهم بسبب اعتناقهم 
ألمر حضرة بهاءاهللا، بل اضطهاد بني جنسهم أنفسهم إذ أدى في بعض الحاالت 
الدین  رجال  ثار  یزد  في  مثًال  طائفتهم.  أبناء  أیدي  على  بعضهم  استشهاد  إلى 
الزرادشتیون ضد نفر من طائفتهم ألنهم أصبحوا بهائیین. وما وقع من اضطهادات 
داخل الحّي الزرادشتي على ید الزرادشتیین، وغالبًا ما كان یتم ذلك باتفاق بین 
رجال الدین هؤالء وعلماء الدین المسلمین وغیرهم من الرجال المتعصبین ضد 
الفئة المؤمنة بحضرة بهاءاهللا كان مماثًال للفظائع التي اقترفها المسلمون، ألد أعداء 
األمر في إیران. وبهذا النحو استشهد زوجان بهائیان من أصل زرادشتي في القرى 
المحیطة بیزد. وفي المدینة ُقتل شخص بارز بسبب اهتمامه المخلص وتعاطفه 

مع الدین الناشئ.
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تعرضوا  فقد  بأفضل.  بهاءاهللا  أمر حضرة  اعتنقوا  الذین  الیهود  یكن مصیر  لم 
الیهود  إیمان  كان  وخارجها.  أحیائهم  داخل  واضطهادات  لمضایقات  أیضًا  هم 
والزرادشتیین بأمر حضرة بهاءاهللا عملیة تحّول عقائدي أصیل. فقد اعتقدوا اعتقادًا 
المقدسة، والذي وصفه حضرة شوقي  المذكور في كتبهم  الموعود  بأنه  كامًال 

أفندي بهذه الكلمات:

إن الذي تلقى العبء الفادح لهذا الظهور الفائق المجد، في مثل هذه الظروف 
المؤثرة، لم یكن سوى هذا الذي سوف تفتخر به األجیال القادمة وتمّجده، 
بل ویؤمن به الیوم أتباع یفوقون العّد والحصر، باعتباره قاضي الجنس البشري 
ومشّرعه ومخّلصه، ومنّظم الكوكب كله، وموّحد بني اإلنسان كلهم، وفاتح 
العصر األلفّي المرتجى، ومنشئ "الكور العالمي"، ومؤسس السالم األعظم، 
ومنبع العدل األعظم، ومعلن بلوغ النوع اإلنساني سن الرشد، ومبدع النظام 

العالمي الجدید، وملهم الحضارة العالمیة وخالقها.
لبني إسرائیل لم یكن بأكثر وال بأقل من تجسید "األب األبدي"، "رب 
الجنود" الذي "أتى من ربوات القدس"، وللعالم المسیحي عودة السید المسیح 
نزول  السنة  الحسین، وألهل  أبیه" ولشیعة اإلسالم رجعة اإلمام  "في مجد 
وللهندوس  الموعود،  بهرام  شاه  وللزرادشتیین  المسیح)،  (عیسى  "الروح" 

تجسید كریشنا، وللبوذیین بوذا الخامس.(٦)

أثبت اإلیمان بأمر اهللا من قبل فئات من هذه المجموعتین من األقلیات الدینیة 
في إیران في أوائل أیام ظهوره لسكان تلك البالد بأن أمر حضرة بهاءاهللا إنما كان 
دینًا مستقًال. وأسكت وخیب األعداء الذین طالما قاوموا األمر، سعیًا منهم لخنق 
الدین الولید وتقویض أسسه، على أنه نتاج مغامرة ابتدعها مؤسسوه الذین انحدروا 

من أصل إسالمي، ومّوهوا على الناس باطًال بأنه مذهب إسالمي.

وكذلك برهن على قوة كلمة حضرة بهاءاهللا وخالقیتها من حیث أن أتباع هاتین 
المّلتین قد أقروا، حال إیمانهم بحضرة بهاءاهللا، بأحقیة األصل السماوي لرساالت 
كل أنبیاء اهللا، مؤسسي دیانات العالم الكبرى، بمن فیهم حضرة المسیح وحضرة 
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المسلمین استمعوا باإلعجاب واالستغراب لكلمات  محمد. لذا فإن كثیرین من 
الثناء والتمجید للرسول محمد ودالئل أحقیة دعوته تخرج من أفواه بهائیین كانوا 
في السابق ضمن المجتمع الیهودي أو الزرادشتي. لكنه بالوقت نفسه كان یغضب 
جدًا المسلمین المتعصبین ذلك ألنهم كانوا یعلمون بأن قلة قلیلة من المسلمین، إن 
وجدوا، عبر األلف سنة األخیرة كانوا قد أفلحوا في إقناع بعض الیهود والزرادشتین 
بأحقیة اإلسالم بینما رأوا اآلن، بفضل أثر كلمة حضرة بهاءاهللا، آالفًا من هاتین 
الطائفتین قد أقبلوا وآمنوا. إّال أن هناك آخرین من المسلمین ممن أثلج صدورهم 
وقلوبهم الطاهرة سماع اعتراف هؤالء بأحقیة اإلسالم، ونتیجة لذلك اندفع بعضهم 

یتحرى دین حضرة بهاءاهللا وأدى أخیرًا إلیمانهم به وأصبحوا بهائیین.

منذ أوائل ظهور أمر اهللا كانت جامعة البهائیین في إیران تتكون من عناصر منحدرة 
من أصول األدیان الرئیسة الثالثة. أّما األغلبیة فكانوا من أصل إسالمي بینما البقیة من 
الدیانتین الیهودیة والزرادشتیة. لكن أمر اهللا لم یجد من بین الطائفة المسیحیة من یقبل 
إلیه. وأغلبیة المسیحیین الذین دخلوا في أمر اهللا كانوا من سكان بلدان غرب أوروپا. 

بدأت هذه العملیة خالل السنوات األولى من والیة حضرة عبدالبهاء.

حكایة حكیم مسیح، أول مؤمن یهودي
إن أول من آمن من طائفة الیهود وأقر بأحقیة بعثة حضرة بهاءاهللا في إیران كان 
طبیبًا معروفًا باسم مسیح ویشار إلیه باسم حكیم مسیح.(١) بلغ بحذقه وشهرته أن ُعّین 
طبیبًا في بالط محمد شاه، وعندما سافر الشاه إلى العراق كان حكیم مسیح بمعّیته. 
وخالل وجوده ببغداد علم بأن الطاهرة كانت تقیم بمنزل أحد قدماء المؤمنین، 
وكانت بصدد مناقشات مع علماء الدین بتلك المدینة. فقصد المكان لیّطلع بما 
كان یقال. وما كاد یستمع ألقوال الطاهرة وبیناتها الموجهة لجماعة العلماء، وشهد 
بنفسه مدى عجزهم في دحض حججها المؤیدة لدعوة دینها الجدید، حتى ُسحر 
بدالئلها وبراهینها القویة ومحض شخصیتها. ورغم أن حكیم مسیح لم یسمح له 

كان لقب "حكیم" یعطى لألشخاص الذین برعوا في الطب والحكمة والعلوم اإللهیة.  (١)
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بالمشاركة في المناظرات هذه، إّال أنه كان متلهفًا لمعرفة كیفیة حصول الطاهرة 
على تلك البالغة والمواهب والقدرات التي قاربت خوارق العادة.

فیما یلي مذكرات مما خلفه الشیخ كاظم سمندر(١):

ینّضم  یهودي  أول  یهودي. وهو  الذي كان من أصل  التقیت بحكیم مسیح 
الحماس  دافق  مخلصًا  ودودًا،  رأیته  لّما  عجبت  وقد  األحباء.  لجماعة 
والمحبة، فاندفعت قائًال له: ’هناك فجوة واسعة ما بین دین موسى وهذا األمر 
العظیم. فكیف طویت هذه الرحلة الطویلة المجیدة وبلغت إلى هذا المستقر؟‘ 
قال: ’تصادف أن تكون زیارتي لبغداد أثناء وجود الطاهرة في تلك المدینة. 
وبواسطة بعض الظروف تهیأ لي الحضور في بعض المجالس حیث عقدت 
مناظراتها مع العلماء. فتملكتني الدهشة وصعقت بكیفیة كالمها وطریقة إجراء 
انجذبت وعزمت على االستقصاء والتأمل في األمر  حوارها وبقوة منطقها. 
وأماكن  بغداد  في  االستعالمات  ببعض  وفعًال قمت  عنه.  معلوماتي  وتعمیق 

أخرى فیما بعد، حتى بلغت مبتغى فؤادي.‘(٧)

اهللا  باسم  مسیح  حكیم  التقى  سنوات،  ببضع  ببغداد  الطاهرة  مالقاة  بعد 
األصدق، لقاء دّبرته العنایة اإللهیة. ذلك عندما أحضروا اسم اهللا األصدق مقبوضًا 
علیه، بسبب والئه ألمر اهللا، مقیدًا بالسالسل إلى طهران تحت الحراسة. تّم ذلك 
القاسي بأمر حاكم خراسان تنفیذًا لفتوى أصدرها ما ال یقل عن ثمانیة  اإلجراء 
عشر من علماء اإلسالم في تلك المقاطعة. وقد أرغم اسم اهللا األصدق على أن 
یأخذ معه ابنه األصغر، ابن األصدق، الذي كان آنذاك طفًال. كما سیق معه مؤمنان 

آخران مقیدین بالسالسل إلى طهران.

كانت الّنیة أن ُیعدموا في العاصمة. إّال أن الحكومة أمرت بدل ذلك بوضعهم 
في سجن سیاه چال. فقیدوا األب واالبن معًا وحبسا في ذلك السجن الرهیب 

مدة عامین وأربعة أشهر تقریبًا.

انظر الصفحات ٩٦، ٢٦٣.  (١)
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خالل ذلك لم یحتمل الطفل حیاة السجن فمرض مرضًا شدیدًا. كان رئیس 
یكن  لم  طبیب.  بطلب  فأرسل  طیبًا  رجل  علي،  المشهدي  المدعو  السّجانین، 
یوجد من األطباء من له االستعداد لمعالجة شخص بابي. فاضطر لالتصال بحكیم 

مسیح الیهودي. فوافق هذا وقصد السجن فورًا.

ظل یعاود عالج الطفل بانتظام لفترة شهرین حتى شفي من عّلته. في أثناء ذلك، 
ولّما یزال انطباعه العمیق وتأثره بالطاهرة، وجد أمامه فرصة لیعرف عن أمر اهللا 
أكثر عن طریق مؤمن المع. بقي حتى بعد شفاء مریضه بصفة كاملة یقضي ساعات 
في السجن جالسًا عند قدمي اسم اهللا یتعلم عن األمر. بعد ذلك بفترة قصیرة أصبح 
"رب  األبدي"،  "األب  القدیم،  العهد  موعود  بأن  كامًال  إدراكًا  مدركًا  مؤمنًا 
الجنود"، قد أظهر نفسه. لّما ُأخبر حضرة بهاءاهللا بإیمانه أنزل لوحًا كریمًا في حقه. 
وأنزل ألواح أخرى له كذلك ولكن لسوء الحظ تلف معظمها. ذلك ألن المؤمنین 
في تلك األیام اضطروا إلخفاء ما لدیهم من كتابات بهائیة حفاظًا علیها بوضعها 
داخل الجدران أو في باطن أرضیة منازلهم، لئال تقع في أیدي األعداء. ولألسف 

عندما ُنقبت وجد أن ألواح حكیم مسیح كانت قد تلفت بتأثیر الرطوبة.

الثبات  على  مسیح  بهاءاهللا حكیم  یحّض حضرة  األلواح،(٨)  أحد هذه  في 
الناس  بأن  الهاّبة من جهة األعداء. ویبین  أریاح اإلعراض  أمر اهللا لئال تهّزه  على 
یتبعون ما تملیه علیهم أهواؤهم ومشتهیاتهم، وینصحه بأن یشیر على مثل أولئك 
الناس بأن یدعوا ما لهم من طرق شریرة ویتوجهوا إلى ربهم. في هذا اللوح ینعم 
حضرة بهاءاهللا على حكیم مسیح من فیض عطایاه مؤكدًا بأنه وهبه مقامًا رفیعًا. 
قام حكیم مسیح بتبلیغ أفراد أسرته الذین أصبحوا مؤمنین مشتعلین. من بین ذریته 
البارزین الدكتور لطف اهللا حكیم، أصغر أحفاده، والذي خدم المولى وحضرة 
العدل األعظم عام ١٩٦٣م  أفندي بإخالص مثالي وانتخب لعضویة بیت  شوقي 

عند تأسیس تلك الهیئة العلیا ألمر اهللا ألول مرة.

مسیح هدى  قلب حكیم  أضاء  الذي  الجدید  اهللا  دین  نور  فإن  لذلك  إضافة 
آخرین كثیرین من بین صفوف مّلته في إیران. ففي البدایة اعتنق القلیل أمر حضرة 
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بهاءاهللا في همدان وكاشان وبعد ذلك بقلیل انضمت أعداد كبیرة لألمر من طائفة 
أنزلها حضرة  ألواح عدیدة  بإیران. هناك  المؤمنین  بذلك صفوف  وأغنت  الیهود 

بهاءاهللا في حق مؤمنین من أصل یهودي.

دخول الزرادشتیین في أمر اهللا
لم یكن دخول أمر اهللا ونمّوه بین صفوف الزرادشتیین أقل إثارة لإلعجاب أو 

أقل بعدًا في تأثیره. فیما یلي قصة رواها حضرة عبدالبهاء:

وأعظم التجارب قضیة یروونها وهي: كان ممن صّدق األمر الجدید في كاشان 
شخص سطت علیه ید الغارات فاستنزفت أمواله وسلبت أمتعته وشتتت عیاله 
بل غادرتهم عرایا وانتهى هذا الغدر بجلده ثم التمثیل به وذلك أنهم شوهوا 
محاسنه ولحیته وأركبوه الدابة منعكسًا وساموه كل أذى وطافوا به في األسواق 
والشوارع مع الطبل والبوق والتار والطنبور وكان من تلك الشوارع والطرق 
التي شهروه بها شارع به خان انزوى فیه زرادشتي ال علم عنده بالدنیا وما فیها. 
الشارع مسرعًا یستجلي  إلى  إلى مسمعه ركض  الناس  فعندما وصلت جلبة 
الخبر حتى أحاط خبرًا بالمجرم وجرمه ووقف على العلة والسبب تفصیًال. ثم 
ظل یبحث وینقب حتى انخرط ذلك الیوم في سلك الزمرة البابیة وقال إن هذا 
االضطهاد برهان حقیقة األمر وعین الدلیل على صحته ولوال وقوع أمثال هذه 

التشهیرات ألمكن مرور ألف سنة دون أن یّطلع مثلي علیه.(٩)

وذكر الحاج معین السلطنة، وهو مؤرخ من تبریز، بأن المؤمن البابي المضطهد 
المشار إلیه أعاله كان الحاج محمد رضا، تاجر من كاشان، وأن الزرادشتي الذي 
اعترف بأحقیة دین حضرة الباب كان سهراب پور كاووس. لسوء الحظ ال تتوفر 

عنه معلومات كثیرة.

معروف  بهاءاهللا  حضرة  والیة  فترة  خالل  الزرادشتیین  من  مؤمن  أول  أن 
باسم كیخسرو خداداد، وحكایة وعیه بحقیقة األمر مماثلة لقصة سهراب پور 
كاووس. فكان كیخسرو من مواطني یزد ویسكن في كاشان حیث یعمل فیها 
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بالتجارة. وشهد منظر تعذیب أحد المؤمنین ثم قتله. فدفعه ذلك المشهد الشنیع 
أتباعه. ویدین بعض المؤمنین  النتیجة أن صار أحد  ألن یتحرى أمر اهللا وكانت 
إلى  اهللا  ألمر  بوالئهم  كاشان،  في  به  اتصلوا  الذین  الزرادشتیین،  من  األوائل 

التبلیغیة. جهوده 

كان كیخسرو خداداد معروفًا بین الطائفة الزرادشتیة. وكان عضوًا في "مجلس 
الزرادشتیین" الذي أسسه مانكچي صاحب. وهذا األخیر كان قد قدم من الهند 
إلى إیران بهدف إعانة أتباع دینه في ذلك البلد وتحقیق مزید من الحریة لهم. فقابل 
ناصر الدین شاه ونجح في الحصول على مرسوم شاهنشاهي یعفي الزرادشتیین 
األقلیات  على  طویلة  لسنوات  مفروضة  كانت  التي  الجزیة  بدفع  االستمرار  من 
لالنضمام  البارزین  الزرادشتیین  من  عدد  استدعاء  على  وعمل  إیران.  في  الدینیة 

والعمل داخل ذلك المجلس الذي حظي باعتراف الشاه.

"لوح مانكچي صاحب"
وجود  فترة  في  ببغداد  مّر  إیران  إلى  متوجهًا  صاحب  مانكچي  كان  عندما 
حضرة بهاءاهللا فیها. فتشرف بزیارته وأصبح بعدها من المعجبین به. وفي السنوات 
الالحقة أبقى اتصاالته به عن طریق المراسلة. تّم ذلك بمساعدة میرزا أبو الفضل 
أنزل حضرة  اهللا.  بأمر  آمن  أن  بعد  لعدة سنوات  له  قد عمل سكرتیرًا  الذي كان 
نزل  مانكچي صاحب".(١٠)  بـ"لوح  ُعرف  لوحًا  منه،  رسالة  على  ردًا  بهاءاهللا، 
معظمه باللغة الفارسیة األصیلة(١) إذ حرص مستلم اللوح على الحفاظ على اللغة 

عندما صار اإلسالم دین إیران الرئیسي أدخلت كلمات عربیة على اللغة الفارسیة. فلغة فارس   (١)
الحالیة مطّعمة بعدة كلمات عربیة، والتي أصبحت جزءًا من مفردات اللغة السائدة. مقابل ذلك 
التي لیست شائعة االستعمال نطقًا، لكنها ُتكتب أحیانًا هناك بین  هناك "الفارسیة الخالصة" 
المتعلمین ممن تفوق بها، وكان أبو الفضل أحدهم. لكن الفارسیة األصیلة غیر متداولة بشكل 
معًا. وعدد  والفارسیة  العربیة  الكلمات  تمتزج  الفارسیة،  بهاءاهللا  ألواح حضرة  معظم  في  عام. 
قلیل فقط من األلواح، تلك التي وجهها للزرادشتیین المؤمنین، نزلت بصورة رئیسة بالفارسیة 

األصیلة.



حكیم مسیح
أول بهائي إیراني من الطائفة الیهودیة في إیران



كیخسرو خداداد
یعتقد بأّنه أول بهائي من الطائفة الزرادشتیة



277

أوائل المؤمنین من غیر المسلمین

الفارسیة األصیلة وتعزیزها. هذا ولو أن مانكچي صاحب لم یصبح بهائیًا، إّال أنه 
ظل صدیقًا متعاطفًا.

من الناحیة األدبیة فإن لوح حضرة بهاءاهللا لمانكچي صاحب یعتبر تحفة في 
اللغة الفارسیة األصیلة. سواء في جالله وبالغته، أو ثرائه وجماله، فإنه ال یقل بشيء 
اللوح بعض صفوة  الفارسیة. ویضم هذا  أو  بالعربیة  المنزلة  الشهیرة  األلواح  عن 
وأوراق  واحدة،  شجرة  أثمار  "كلكم  المعروف:  فبیانه  بهاءاهللا.  حضرة  بیانات 
غصن واحد"، نزل في هذا اللوح.(١) یدعو حضرة بهاءاهللا أهل العالم بهذا اللوح 
للدخول في أبواب الحریة التي فتحت بظهوره على مصاریعها، وأن یكرعوا من 
ینابیع العرفان التي تفجرت من بیاناته. ویستعمل تشبیه جفن العین مثًال لحجاب 
الشهوات الذي یحجب نور الروح كما یحجب الجفن الرؤیا والبصر عن العین. 
لدى  یقع  الطیب  اللسان  بینما  القاطع،  بالسیف  القاسیة  الكلمات  كذلك  یشبه 
السامع موقع الغذاء المنعش، مبّینًا على أن اهللا الخالق یرید لإلنسان أن یعمل على 
رفع جهله وزیادة علمه وفهمه، ومؤكدًا بأن اإلنسان سینعم بالسالم والسكون 
إن هو تمنى الخیر لكافة سكان األرض. ثم ینصح الناس بعد هذا لیخرجوا من 

ظلمات العداوة والفرقة ویدخلوا في نور الوحدة واالتحاد.

فیما یلي ترجمة قسم صغیر من "لوح مانكچي صاحب":

العالج  العلة ویصف  یشخص  فهو  اإللهي،  الطبیب  ید  في  العالم  نبض  "إن 
بعلمه وحكمته، ولكل عصر علله الخاصة ولكل نفس آمالها. إن ما یحتاجه 
الیوم من عالج یشفي آالمه وأوجاعه لن یكون العالج نفسه الذي قد  العالم 
زوا  وركِّ زمانكم،  بمقتضیات  عظیمًا  اهتمامًا  اهتّموا  إذًا  الغد.  عالم  یحتاجه 
ة. ویمكن مالحظة كیف أن الجنس  مداوالتكم حول مطالبه وحاجاته الملحَّ
فراش  على  یرقد  ونراه  العدیدة  العظیمة  بالمصاعب  محاط  بأكمله  البشري 
السقم والبالء والحیرة. أّما المبتلون بخداع النفس فقد أوكلوا ألنفسهم حرمان 

هذه الفقرة الشهیرة موجودة أیضًا في "لوح اإلشراقات".  (١)
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الناس  كل  أوقعوا  كیف  واشهد  المعصوم.  اإللهي  الطبیب  عالج  من  البشر 
بما في ذلك أنفسهم في شباك أسالیبهم الماكرة. فال یملكون اكتشاف علة 
المرض وال لهم درایة بالعالج. وابتكروا شیمة االعوجاج وتصوروا صدیقهم 
وارفعوا  وقوموا  المسجون  هذا  من  الشجیة  لأللحان  بآذانكم  توجهوا  عدوًا. 
النداء عسى أن یستیقظ النائمون. قل یا مأل األموات إن ید العنایة اإللهیة تمتد 
إلیكم بماء الحیاة هلموا واشربوا ما استطعتم، فكل من أحیي من جدید في هذا 

الیوم لن یموت أبدًا وكل من بقي میتًا لن یحیا أبدًا.(١١)

"لوح األسئلة السبعة"
كان مجلس الزرادشتیین الذي شّكله مانكجي صاحب یتكّون من أبرز أفراد 
الطائفة الزرادشتیة في یزد. في وقت ما بلغ عدد أعضائه تسعة عشر صار ستة منهم 
بهائیین. وكما سبق ذكره فإن كیخسرو خداداد، كان أول المؤمنین من بینهم. أّما 
اآلخرون الذین اتبعوهم فكانوا إّما رجاًال متعلمین أو أفرادًا یتمتعون بتقدیر عال في 
المجتمع. في مقدمة هؤالء كان األستاذ جوان مرد المشهور، أمین سر المجلس. 
كان یمتهن التعلیم وأصبح مؤمنًا مخلصًا. بعث إلى حضرة بهاءاهللا برسالة تضمنت 
عددًا من األسئلة. فنزل في حقه "لوح األسئلة السبعة" بالفارسیة األصیلة. یخاطبه 
حضرة بهاءاهللا في هذا اللوح باسم "الرجل األسد" (شیر مرد). فیما یلي مقتطف 

قصیر من "لوح األسئلة السبعة":

"یا معشر دساتیر الزرادشتیین، أعطیتم آذانًا لإلصغاء إلى سّر من كان غنیًا عن 
العالمین، وأعینًا لمشاهدة جماله فلم تفرون؟ قد ظهر الفرد الواحد المحبوب 
وینطق بما ینجیكم ویخلصكم. أیها الدساتیر، لو استشممتم عطر ورد حدیقة 
العرفان لما طلبتم ما سوى الحق، ولعرفتم موالكم الحكیم الفرید من َعْرف 
یبتغیه وقمتم على  العالم ومن  قمیصه الجدید، ولتوجهتم بأعینكم بعیدًا عن 
نصرة نفسه العزیز... قد تحقق كل ما وعدتم به في الكتب والصحف وظهرت 
الكل  الیوم ویبشر  القدیر في هذا  الرب  الجهات. وینادي  العالمات من كل 

بالفردوس األعظم."(١٢)
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كان شیر مرد أول زرادشتي من البهائیین یدفن خالفًا لعرف تلك الملة حیث 
المتوفى في موضع معین (دخمة).(١) قام بهائیون من أصل زرادشتي  ُتطرح جثة 
بعده باإلقتداء به وبنوا مقبرة بهائیة خاصة. لكن هذا العمل أثار إعتراضًا عنیفًا لدى 

الطائفة مما أدى لمهاجمة المقبرة وانتهاك حرمة بعض القبور فیها.

األمر  كان  بل  فقط.  الدفن  موضوع  بسبب  والمعارضة  العداء  ذلك  یكن  لم 
یتعلق بتحول عقیدة بعضهم واعتناق الدین الجدید، وهو حدث لم ُیعرف مثله بین 
الزرادشتیین منذ أوائل ظهور اإلسالم، وبسببه ثار غضب رجال دینهم وعداؤهم 
ضد الفئة التي آمنت وجاهرت أمام طائفتهم بأن شاه بهرام، موعود الزرادشتیین، 
التي كانت  ما بدأت االضطهادات  بهاءاهللا. سرعان  قد ظهر في شخص حضرة 
أحیانًا بموافقة صریحة من علماء الدین المسلمین. فراح ضحیة ذلك أحد األعضاء 
الممیزین في المجلس الزرادشتي، واسمه األستاذ خدا بخش، وكان معلمًا واسع 
ومساندته  لتعاطفه  بالرصاص  قتل  فقد  رسمیًا  بهائیًا  یكن  لم  أنه  ورغم  الشهرة 
ارتفع عدد  بطرق مختلفة، ومع ذلك  آخرین  للبهائیین. هذا واضطهدوا  السخیة 
المقبلین إلى األمر من هذه الطائفة. ومما أدهش المسلمین والزرادشتیین أن عددًا 
كبیرًا من العائالت اعترفت بمقام حضرة بهاءاهللا، وبذلك أغنت صفوف المؤمنین 

خصوصًا في یزد وقراها المجاورة.

إن إقبال المسلمین والیهود والزرادشتیین على دین حضرة بهاءاهللا في إیران في 
األیام األولى لوالیة كل من حضرة الباب وحضرة بهاءاهللا قد تاله إقبال أتباع أدیان 
أخرى في مناطق مختلفة من العالم. ففي فترة قصیرة من الزمن دخل في ظل أمر 
اهللا أتباع من جمیع الدیانات والعقائد واالتجاهات الفكریة وكذلك من الوثنیین 
واألجناس  األلوان  كل  من  أقوامًا  جمیعًا  یمثلون  وهم  والملحدین  والالأدریین 
والقبائل، وصاروا یشیدون متحدین أسس الجامعة البهائیة العالمیة. تمیزت عملیة 
دخول أفواج من شتى أهل العالم في األمر بحیویة بحیث في ظرف أقل من مائة 

برج مفتوح یشید عادة خارج المدینة توضع فیه جثامین الزرادشتیین وتترك مكشوفة للطبیعة.   (١)
وبعد أن تلتهم العقبان اللحم ترمى العظام في بئر عمیقة.
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من  كبیر  عدد  قام  الرضوان،  في حدیقة  رسالته  بهاءاهللا  إعالن حضرة  على  عام 
المهاجرین الفاتحین والمبلغین الجّوالین من شتى األصول باالنتشار حول األرض 
إن هذه  العالم.  إلى جماهیر  دینه  نور  وإیصال  بهاءاهللا  أمر حضرة  ونشر  إلعالن 
العملیة التي بدأت في األیام األولى لألمر تستجمع اآلن اندفاعها وقوتها وستمضي 
ُقدمًا حتى تتحقق بصفة كاملة أهدافها األساسیة في توحید الجنس البشري قاطبة 

والوالء العالمي ألمر حضرة بهاءاهللا.



ت عودي خمار في عكاء
بی

س"
ب األقد

صورة إلى الیسار، الغرفة التي أنزل فیها "الكتا
وفي أعلى ال



الغرفة التي أنزل فیها "الكتاب األقدس"
غرفة حضرة بهاءاهللا في بیت عودي خمار. أضیف األثاث فیما بعد
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QS

"الكتاب األقدس" –١– حدود اهللا

  بعد ١٨٧٣م،  عام  أوائل  في  األقدس"  "الكتاب  بهاءاهللا  حضرة 
قرابة خمسة أعوام من وروده لعكاء عندما كان حبیسًا في بیت 
عودي خّمار. ذلك الكتاب الذي یعتبر أم الكتاب لهذه الدورة، ویتفرد بین كتب 
بأنه "منبع  المقدسة إذ ال یضاهیه أحد منها، كتاب وصفه صاحبه بنفسه  العالم 
الحقیقي"، و"قسطاس الحق"، و"الصراط األقوم"، و"محیي البشر"،  الفرح 
بعبارات: "سماء  القبل  أنبیاء  أشار  وإلیه  أحكامه".  الرحمة"، و"سفینة  و"فرات 
القدس"،  و"مدینة  الناس"،  مع  اهللا  و"مسكن  جدیدة"،  و"أرض  جدیدة" 
النازلة من السماء". في نظر حضرة شوقي  و"العروس"، و"أورشلیم الجدیدة 
أفندي ُیعتبر "الكتاب األقدس" میثاق حضرة بهاءاهللا ودستوره لنظم عالمي جدید 

وحضارة عالمیة للمستقبل.

القلم  سطره  ما  أسطع  ویعتبر  العربیة،  باللغة  نزل  الذي  الكتاب،  هذا  یتمیز 
األعلى، بین كل كتابات حضرة بهاءاهللا بكونه "أم الكتاب" لدورته. ویلیه مرتبة 
"كتاب اإلیقان".(١) وعن "الكتاب األقدس" یصرح حضرة بهاءاهللا بقوله: "قل 
لحجة  "إنه  وكذلك:  والنواهي"،  األوامر  بأنجم  زّیناها  سماء  هو  الكتاب  إن 

العظمى للورى وبرهان الرحمن لمن في األرضین والسموات."(١)
"الكتاب  فإن  بهاءاهللا،  حضرة  كتابات  وأسمى  أعظم  كونه  جانب  وإلى 
األقدس" یعتبر من وجهة النظر األدبیة اللغویة إحدى أجملها. فال ُیضارع ببالغته 
ووضوحه في حین یّتسم بأسلوب ساحر وصیاغة فائقة الروعة بشتى الموضوعات. 

انظر المجلد األول، الفصل ١٠.  (١)
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فكل جملة یمكن للقارئ فهمها ببساطة، ولكن یستحیل اإلتیان بتعبیر أو إنشاء 
أفضل أو أبلغ. فهو قمة ما نطق به حضرة بهاءاهللا. هذا ومع أنه في أساسه كتاب 
أحكام وحدود، إّال أنه نزل بطیفیة امتزجت فیها األحكام مع النصائح واإلرشاد 
الروحاني، والبالغات الخطیرة والهدي السماوي. والكیفیة التي تّم بها ذلك ال 
إّال وأن یؤخذ بجمالها  للقارئ  فریدة في أصالتها وبدعها. وال یمكن  أنها  شك 
منه  یتحیر  شأن  على  نزل  قد  "لعمري  عنه:  بهاءاهللا  حضرة  ویتفضل  وسحرها. 

العقول واألفكار". ویصرح في فقرة أخرى:

لشدة  المقّنعة  واإلشارات  نّزل  ما  عظمة  من  الكالم  ظهر  یرتعد  "تاهللا 
ظهورها".(٢)

سماوي  بطیر  بهاءاهللا  حضرة  تشبیه  یمكن  األقدس"،  "الكتاب  تنزیله  عند 
المجد  فضاءات  یجوب  وهو  اإلنسان،  إدراك  فوق  یعلو  الروح  عالم  في  مأواه 
الروحاني. في مقامه ذاك یتحدث حضرته عن مسائل روحانیة، ویكشف حقائق 
أمره وبهاء ظهوره لبني البشر. ثم یهبط هذا الطیر الروحاني فجأة من علیاء ذلك 
المقام واألفق األعلى إلى عالم التراب. هنا ومن هذا المقام نجد حضرة بهاءاهللا 
یعلن ویشّرع السنن واألحكام ویفّصلها. ثم یعود بعد ذلك طائرًا في عوالم الروح. 
وهناك یمضي لسان العظمة ینطق بجالل وسلطان، منزًال بعضًا من صفوة فقراته 

المخزونة في "الكتاب األقدس".

وسّن  جهة،  من  الروحانیة  التعالیم  إنزال  أي  والنزول،  العروج  هذا  ُیالحظ 
األحكام من جهة أخرى، یتبع واحد اآلخر خالل متن الكتاب. كما أنه ال یبدو 
هناك نسق ظاهر یدمجهما ببعض، وال من عالقة ظاهرة بینهما. ففي حین الذي 
یشرع حضرة بهاءاهللا بتبیان بعض خیرة تعالیمه أو ینزل بعض نصائحه وتحذیراته 
نجده یغیر الموضوع فجأة بإدخال واحد أو أزید من أحكامه والتي قد ال یكون في 

ظاهره متصًال أو مناسبًا لما سبقه.

لهذه  كان  وقد  مؤسسوها.  سنها  أحكامًا  الرئیسة  األدیان  من  دین  لكل  إن 
والیهودیة  أفرادها.  نفوس  وهدایة  الملة  بشؤون  التحكم  في  هامًا  دورًا  األحكام 
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المسیحیة أحكامًا كثیرة سّنها  الدیانة  واإلسالم خیر مثال على ذلك. فلیس في 
خلفیة  من  ألشخاص  الصعب  من  یكون  قد  ذلك  على  وبناء  المسیح،  السید 
مسیحیة أن یقّدروا حقًا أهمیة األحكام الدینیة ومغزاها وما لها من دور هام في 
ینزل  لم  المسیح  السید  أن  في  السبب  یكون  أن  المحتمل  ومن  المجتمع.  حیاة 
الكثیر من األحكام هو أن رسالته كانت تستهدف بصفة رئیسة خالص الفرد، 
المجتمع ككل. فقد شّدد كثیرًا  وعلیه لم یترك توجیهات رئیسة تخص شؤون 
على صحة الفرد الروحیة كما لّخصتها موعظة الجبل، بینما لم یترك أحكامًا تتصل 

بأنشطة الجماعات واألمم وتحدد العالقات فیما بینهم.

إن شریعة كل دین تظل نافذة وجاریة لحین ظهور المظهر اإللهي التالي. لكن 
بعد ذلك تفقد فاعلیتها وتصبح بالیة، وال یشعر الناس بدافع العمل بها واتباعها. على 
سبیل المثال فإن شریعة موسى بقیت تماشي روح العصر حتى مجيء السید المسیح 
حیث انتهى أجلها. فهناك الكثیر من أحكام العهد القدیم التي كانت صالحة للزمان 
الذي قدرت وصیغت له والتي عمل بموجبها ألزید من ألف عام، لم تعد صالحة 
بعد ذلك. كذلك أحكام اإلسالم التي جاء بها النبي محمد ےلص كانت نافذة حتى 
ظهور حضرة الباب. وبقیت هذه األحكام معموًال بها بین األمم اإلسالمیة قرابة 
ألف وثالثمائة سنة قمریة. ومنذ نزول ”الكتاب األقدس“، الذي أتى بأحكام العصر 
الجدید، أصبحت معظم أحكام اإلسالم غیر معمول بها. فلم تجد بعض الحكومات 
اإلسالمیة نفسها مرغمة على إبطال العمل بشریعة اإلسالم لصالح أحكام ودساتیر 
مدنیة سّنوها بأنفسهم فحسب، بل إن روح العصر الجدید، الذي تجّسد من خالل 
ظواهر وعملیات بناءة وهدامة، كان قد بّدل الظروف االجتماعیة بشكل جذري 

بحیث استحال معها في بعض الحاالت تطبیق أحكام شریعة اإلسالم.

إن األحكام المنزلة في "كتاب البیان" قد قّدر حضرة الباب لها أجًال قصیرًا. 
وإن بعضها ترك غیر مكتمل، معلقًا ذلك صراحة أو باالستنتاج عقًال على مجيء 
"من یظهره اهللا".(١) وبنزول "الكتاب األقدس" نسخت شریعة الدین البابي، إّال 

حضرة بهاءاهللا. انظر المجلد األول، الفصل ١٨.  (١)
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قلیًال من أحكامها التي أیدها حضرة بهاءاهللا وثبتها في الكتاب نفسه. وقد صّرح 
حضرة عبدالبهاء بأن تلك األحكام التي أتى بها حضرة الباب ولم یثبتها "الكتاب 
األقدس" تعتبر منسوخة.(٣) كما صّرح في لوح آخر بأن أي حكم نزل في آثار 
األقدس"  "الكتاب  أحكام  یتفق ونصوص  إن كان ال  األخرى،  بهاءاهللا  حضرة 
یعتبر غیر نافذ. أّما تلك األحكام التي ال تتعارض مع "الكتاب األقدس" أو لم یرد 

ذكرها فیه فهي نافذة وملزمة.

ألواح  على عدة  نعثر  بهاءاهللا،  كتابات حضرة  نستعرض  عندما  الواقع،  وفي 
تتضمن بعض األحكام أو تتناول بالشرح إجراء ما جاء فیها. ومثل هذه األلواح 
تعتبر ملحقًا "للكتاب األقدس". وعلیه یتضح بأن "الكتاب األقدس" وحده ال 
یحتوي على كل أحكام حضرة بهاءاهللا. وبعد إنزاله أذن حضرته لزین المقربین،(١) 
أحد حوارییه األوفیاء، الذي كان في سابق حیاته مجتهدًا وله خبرة عالیة في تطبیق 
الشریعة اإلسالمیة، بأن یستفسر عما یشاء بخصوص تطبیق أحكام حضرته. وتّم 
"للكتاب  ملحقًا  یعتبر  الذي  وجواب"  بـ"سؤال  یعرف  كتاب  في  إجاباته  تدوین 

األقدس".

في لوح(٤) بخط ید میرزا آقا جان، كاتب وحي حضرة بهاءاهللا، مؤرخ في ١٥ 
أنزل  أن "الكتاب األقدس" قد  جمادى األولى ١٢٩٠ه (١١ تموز ١٨٧٣م) ورد 
حوالي ذلك الوقت. كما یشیر فیه إلى الظروف التي مهدت لنزوله. فلعدة سنوات 
كان المؤمنون یسألون عن أحكام أمر اهللا ولكن حضرة بهاءاهللا أرجأ الرد علیها إذ لم 
یجد الوقت مناسبًا لذلك. في أثناء فترة أدرنة، أنزل حضرة بهاءاهللا عددًا من األحكام 
أنه لم یعلنها لألحباء. فیما بعد استمرت األسئلة تصل  إّال  بالفارسیة،  في كتاباته 
إلى حضرته في عكاء، وحینما وجد حضرة بهاءاهللا الوقت مناسبًا أنزل "الكتاب 
األقدس". لكنه منذ البدایة كان یؤكد على أتباعه ضرورة االلتزام بالحكمة والحصافة 
في تطبیق أحكامه. فنصحهم باجتناب العمل بما فیه من تلك األحكام والوصایا مما 

قد ال یكون قد حان وقته أو قد یثیر اضطراب الناس وهیاجهم.

انظر المجلد األول، الصفحتین ٢٦ – ٢٧.  (١)
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من  الكربالئي،(١)  جواد  السید  الحاج  أبدى  قصیرة،  بمدة  إنزاله  وبعد  هذا 
لهفًا  أبدى  البهائیة،  الجامعة  في  مرموقة  مكانة  وصاحب  المتمیزین،  األحباء 
الكتاب. وفي لوح وجهه حضرة  البهائیین بتطبیق أحكام ذلك  وحماسة لشروع 
مشیرًا  األقدس"،  "الكتاب  یحتلها  التي  العلیة  المكانة  عن  یكشف  له،  بهاءاهللا 
إلیه بأنه المغناطیس األعظم الذي ستنجذب إلیه قلوب أهل العالم، ومتنبئًا بأن به 
أنه بالوقت نفسه ینصح الحاج السید  ستظهر عظمة اهللا وسلطانه عما قریب. إّال 
جواد بالتزام الحیطة والحكمة في تطبیق أحكامه في ذلك الوقت. فیما یلي مقتطف 

من اللوح المذكور للحاج السید جواد:

أماكن  من  شّتى  عرائض  األقدس  الشطر  إلى  وردت  معدودات  سنین  "في 
مختلفة سأل فیها الّناس عن األوامر اإللهیة، إنا أمسكنا القلم على ذكرها إلى 
أن أتى المیقات". إذًا أشرق نیر األحكام من أفق إرادة اهللا وهذا من فضله على 
یسبح  بحر  اهللا  إن حدود  لعمري  الكریم...  الرحیم  إنه هو  أجمعین.  الخالئق 
تلزم  الحدود  یعلمون. ولكن في إجراء  لو كانوا  أبناء اإلنسان كاألسماك  فیه 
بالحكمة  التقید  ینبغي  لذا  اهللا.  بمقصد  الناس ضعاف جاهلون  الحكمة ألن 
نعاق  ویرتفع  الفساد  ویظهر  األحوال  تضطرب  لئال  األمور  كل  في  والیقظة 
الجاهلین. لعمري قد أحاط فضله األكوان كلها وشملت عنایاته كل من على 
األرض. ینبغي هدایة البشر إلى بحر العرفان الحقیقي بروح المحبة والعطف. 

یشهد كتابي األقدس بعنایة الرب العطوف.(٥)

وفي السنة نفسها التي أنزل فیها "الكتاب األقدس"، أذن حضرة بهاءاهللا لجمال 
البروجردي،(٢) الذي كان وقتها في عكاء، أن ینسخ بعض أجزائه إلطالع األحباء 

انظر المجلد األول، الصفحات ٢٣٧ – ٢٤١.  (١)
ما یثیر االهتمام هنا أن نالحظ أن جمال المغرور كان قد سأل حضرة بهاءاهللا أن یعفیه من إطاعة   (٢)
أحكام "الكتاب األقدس". وقد لبى حضرته أمنیته تلك وأبلغه أنه حر وال یجبر على اإلطاعة ألي 
حكم من ذلك الكتاب. للمزید من المعلومات حول هذا الشخص الشریر الذي نقض العهد في 

النهایة، انظر المجلد الثاني.
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تطبیق  في  والتعقل  الحكمة  مراعاة  له ضرورة  مؤكدًا  عاد  لكنه  علیها.  إیران  في 
أحكامه. وقد سبق القول في المجلد السابق كیف أن المظاهر اإللهیة، من محض 
رحمتهم وعطفهم على العباد، ال یعلنون ألتباعهم عن كل أحكامهم الجدیدة مرة 
واحدة. ولعلمهم بمدى تعلق البشر بشرائعهم وتقالیدهم القدیمة، فإنهم -مظاهر 
اهللا- یؤتون بأحكامهم الجدیدة تدریجًا عبر فترة من الوقت تتیح ألتباعهم الوقت 

الكافي لالستنارة والتبصر واالستعداد لقبولها.(١)

معظم  بأن  عبدالبهاء  بهاءاهللا وحضرة  كتابات حضرة  دراسة  عند  یتبین جلیًا 
أحكام "الكتاب األقدس"، فیما عدا تلك الروحانیة في طبیعتها، أو تنسجم مع 
الدین  للمستقبل عندما یصبح  إنما مقصودة  الوقت،  ذلك  في  السائدة  األحوال 
البهائي دین الدولة. فعندئذ ستنفذ هذه األحكام كاملة في إطار حضارة جدیدة 

تنبثق فیما بعد من وسط الفوضى واالضطراب السائدین في المجتمع الراهن.

لقد وصف حضرة شوقي أفندي، ولي أمر اهللا، أحكام "الكتاب األقدس" بأنها 
تتمكن  إذ بدون هذه األحكام لن  العالمي.  بهاءاهللا  "لحمة وسداة" نظم حضرة 
البشریة من المساهمة في تأسیس ملكوت اهللا الموعود على األرض. إال أن نظم 
حضرة بهاءاهللا العالمي ما یزال ینمو عبر كیانه الجنیني. وعند تمام الوقت سیولد 
وبوالدته سیفتتح عصرًا ال یمكننا في هذا الیوم أن نتصور أمجاده وروعته بنحو 
تام، عصر ستأخذ فیه تعالیم حضرة بهاءاهللا بید اإلنسانیة لتهدیها وتدیر شؤونها 
على هذا الكوكب. عندئذ فقط ستتبین حكمة وأهمیة أحكام "الكتاب األقدس" 
جمیعها، وكذلك مناسبتها الحتیاجات العصر ویصبح العمل بها ضرورة حیویة.

في "كتاب القرن البدیع"، وفي ثالث صفحات، لّخص حضرة شوقي أفندي 
مواضیع "الكتاب األقدس" ببراعة فائقة بحیث لو یدرسها القارئ بإمعان لعلم كل 
الموضوعات الرئیسة الواردة في هذا الكتاب الكریم. فیما یلي جزء من ملّخصه 

الذي یجمع بعض األحكام األساسیة لهذه الدورة:

للمزید من المعلومات حول هذا الموضوع انظر المجلد الثاني، الصفحات ٣٤٣ – ٣٤٥.  (١)
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وفي هذا الكتاب أیضًا یفرض الصالة، ویحدد میقات الصیام ومدته، ویرفع 
حكم صالة الجماعة إّال على المیت، ویعین القبلة، ویقرر حقوق اهللا، ویضع 
الضیافات  ویقیم  األذكار،  مشرق  مؤسسة  على  وینص  المواریث،  أحكام 
التسع عشریة ویحدد األعیاد البهائیة وأیام الهاء، ویلغي مؤسسة رجال الدین، 
ویحرم الرق والتصوف والتسول والرهبنة وشعیرة االعتراف واستخدام المنابر 
وتقبیل األیدي، ویوصي بالزواج من واحدة، ویستنكر القسوة على الحیوان، 
ویحّرم  الطالق،  من  وینّفر  واالفتراء،  والغیبة  والتواكل  الكسل  عن  وینهي 
عقوبة  ویحدد  العقل،  به  یذهب  ما  وكل  والخمر  األفیون  وتعاطي  المیسر 
القتل وإحراق البیوت عن عمد والزنى والسرقة، وینّبه على أهمیة الزواج ویعین 
االشتغال  هذا  جاعًال  والحرف  بالمهن  االشتغال  ویفرض  الرئیسة.  شروطه 
عین العبادة. ویؤكد ضرورة التكفل بتعلیم األبناء، ویكلف كل إنسان بكتابة 

وصیته، ویقرر ضرورة إطاعة الحكومة إطاعة دقیقة كاملة.(٦)

هناك بعض األحكام لم یسنها حضرة بهاءاهللا ضمن "الكتاب األقدس" أو في 
ألواح أخرى. فقد ترك مثل هذه الثغرات متعمدًا في صرح شریعته سیتعین ملؤها من 
قبل بیت العدل األعظم، الهیئة التشریعیة العلیا ألمر اهللا، والتي استخلفها حضرة 
بهاءاهللا لهذه المهمة فتشرع ما لم ینص "الكتاب األقدس" علیه صراحة. فاألحكام 
فترة  الهیئة نفسها في  قبل  تبدل من  أو  تبطل  أن  الهیئة یمكن  التي تشرعها هذه 
المجتمع ومتطلباته، وهذا  أحوال  تغییرات جذریة في  استدعت ذلك  إذا  الحقة 
البشریة  تقدم  مسایرة  على  القدرة  المؤقتة  الطبیعة  ذات  لألحكام  یضمن  التدبیر 

ومواجهة متطلباتها المتغیرة.

إّال أن األحكام التي شرعها حضرة بهاءاهللا هي أحكام أساسیة ثابتة غیر قابلة 
التالي.  للتبدیل طوال دورة رسالته. وال یمكن أن ینسخها سوى المظهر اإللهي 
یجب أن ُیالحظ بأن هناك أحكامًا أتى بها حضرة بهاءاهللا والتي وضعت لظروف 
وأحوال مجتمع المستقبل، ال یمكن العمل بها دون تشریع مالئم من بیت العدل 
األعظم ألجل تطبیقه. یكتب حضرة شوقي أفندي، عن طریق سكرتیره، ما یلي:
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"كل ما لم یشرع في "الكتاب األقدس" ثم جزئیات األمور والمسائل الفرعیة 
التي تظهر نتیجة إجراء األحكام المنزلة من قبل حضرة بهاءاهللا وتنفیذها یجب 
التي  القوانین  وضع  الهیئة  هذه  بإمكان  إذ  العمومي.  العدل  بیت  یشرعها  أن 
أحكام  نسخ  أبدًا  یستطیع  ال  ولكنه  المنصوصة  بهاءاهللا  أحكام حضرة  تتمم 
األمر  لولي  یحق  ال  كما  علیها.  تغییر  أبسط  إجراء  أو  المنصوصة  حضرته 
ناهیك  أساسي مقدس كهذا  أثر نصوص كتاب  قوة  بأن یخفف من  إطالقًا 

بنسخها."(٧)

هذا ولم ُیترجم "الكتاب األقدس" بعد إلى أیة لغة من قبل سلطة بهائیة. والسبب 
في ذلك هو أنه بدون الرجوع إلى ألواح أخرى تكون مجرد ترجمته غیر وافیة بل 

مضللة فعًال. وقد شرح بیت العدل األعظم هذه النقطة بهذه الكلمات:

من  ضخمة  لمجموعة  األساس  المرجع  هو  نفسه  األقدس"  "الكتاب  إن 
أثناء  في  المقبلة  والقرون  السنوات  عبر  ظهورها  یُنتظر  التي  البهائیة  األحكام 
تأسیس وحدة العالم اإلنساني وتطورها. وعلیه فمن أجل فهم محتوى ذلك 
بهاءاهللا  حضرة  ألواح  من  العدید  قراءة  أیضًا  ینبغي  واٍف  الئق  بنحو  الكتاب 
من  كل  وشروح  تفسیرات  على  اإلطالع  وكذلك  العالقة،  ذات  األخرى 
حضرة عبدالبهاء وولي أمر اهللا، حیث یتبین مدى التفصیالت والمواد الكثیرة 
التي ترك أمرها حضرة بهاءاهللا لبیت العدل األعظم لیشّرع بشأنها ویبدلها وفقًا 
ترجمة  ُتراَع  لم  ما  فإنه  لذلك  باإلضافة  باستمرار.  یتطور  مجتمع  لضرورات 
"الكتاب األقدس" بحیث تشتمل على مالحظات هامشیة توضیحیة تتصل 
إلیها أعاله) والتي توضح وتفصل أحكامه إلى جانب  بتلك األلواح (المشار 
تفاسیر وإیضاحات حضرة عبدالبهاء وولي األمر، فإن ترجمة كهذه یمكن أن 
تعطي انطباعًا خاطئًا ومضلًال جدًا للقارئ -هذا عدا مشكلة القصور في بلوغ 
محاكاة جمال  یمكنها  إنجلیزیة  لغة  في  األسلوب  من جمال  المستوى  ذاك 

األصل."(٨)

وفي مناسبة أخرى كتب بیت العدل األعظم ما یلي:
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لقد شرح ولي أمر اهللا ضرورة إعداد وجیز مصنف بأحكام "الكتاب األقدس" 
وأوامره كمقدمة لنشره. ثم یلي ذلك في الوقت المناسب إعداد ترجمة كاملة 
مفصلة.  شروحًا  تضم  المتخصصین،  من  كفؤة  لهیئة  ُتعهد  نفسه،  للكتاب 
ویجب أن تشیر هذه الشروح بال شك إلى ألواح حضرة بهاءاهللا العدیدة التي 
عبدالبهاء  حضرة  تفاسیر  إلى  وكذلك  األقدس"،  "للكتاب  ملحقًا  تشكل 
وكتابات حضرة شوقي أفندي، كما توضح بعض فقرات الكتاب وتبّین ما 

أشار إلیه من مسائل دینیة وحضاریة وتاریخیة.
من الواضح أن كتابًا كهذا، غني في تلمیحاته وإشاراته ألحكام وأعراف 
الدورات السابقة، قد یسهل إساءة فهمها من قبل أي شخص لم یألف أحكامًا 
وتقالید كهذه، وغیر مطلع إطالعًا تامًا بتعالیم حضرة بهاءاهللا وأهدافه األساسیة. 
فترجمات غیر وافیة ودقیقة على الخصوص یمكنها أن تضلل بشكل خطیر. 
"الكتاب  ترجمة  محاولة  على  حیاته  أیام  أثناء  عّلق  قد  بهاءاهللا  وكان حضرة 
األقدس" قام بها أحد المؤمنین بقوله: "ولو أن نّیة المترجم كانت طیبة، إّال أن 

عمًال كهذا في هذا الوقت سیؤدي إلى االختالفات ولذا فإنه غیر جائز."(٩)

هذا وقد أنجز بیت العدل األعظم منذ بعض الوقت مهمة تصنیف األحكام ونشر 
الكتاب باسم "الوجیز المصنف ألحكام الكتاب األقدس وأوامره" (باإلنگلیزیة). 
ولقد استدعى هذا المجهود قدرًا عظیمًا من األبحاث في الكتابات المباركة. فتلك 
وكتابات  األقدس"،  "للكتاب  متممة  وتعتبر  بهاءاهللا  أنزلها حضرة  التي  األلواح 
حضرة عبدالبهاء وحضرة شوقي أفندي الخاصة بشرح وتفسیر األحكام فد أخذت 
بیت  یصرح  الشأن  وبهذا  المهم.  الكتاب  هذا  إخراج  في  االعتبار  بعین  جمیعها 

العدل األعظم بما یلي:

یقدم هذا الوجیز المصنف عرضًا مرّكزًا شامًال لألحكام واألوامر والنصائح 
"سؤال  رسالة  وفي  نفسه  األقدس"  "الكتاب  في  ورد  مما  أخرى  ومواضیع 
وجواب"، الذي یشكل ملحقًا لذلك الكتاب. لیس فیه كل التفاصیل، وفي 
إطاره المحدود ال یعطي صورة عن سمو وروعة لغة حضرة بهاءاهللا وأسلوبه. 
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وألجل تزوید القراء على األقل بلمحة من هذه العظمة في الموضوع واللغة، 
فقد ُوضعت في الوجیز المصنف، كمقدمة تمهیدیة، وبالترتیب نفسه الذي 
توجد فیه في "الكتاب األقدس"، فقرات من األخیر مما ترجمها ولي أمر اهللا. 
في مضاهاة جمال  الجسیمة  المهمة  تلك  المستقبل  لمترجمي  هذا وستظل 

ودقة ترجمة حضرة شوقي أفندي.(١٠)

إطاعة األحكام اإللهیة
إن العمل بأحكام الدین مهم للغایة، فهو واجب ملزم ألتباعه. وقد ُشرع بتنفیذ 
بعض أحكام "الكتاب األقدس" في أیام والیة حضرة شوقي أفندي. ولعلمه بأن 
األحباء في مهد أمر اهللا قد نشأوا في مجتمع یعي ویتفهم أهمیة األحكام الدینیة 
وتبعاتها، أشار على المحافل الروحانیة في ذلك الجزء من العالم بالشروع بتطبیق 
بعض أحكام "الكتاب األقدس" ضمن الجامعة البهائیة. فقام خالل والیته بالتوسع 
في تطبیق هذه األحكام موضحًا الكثیر مما یتعلق بها من مالبسات وتفاصیل، 
األحكام،  تطبیق  في  التهاون  عدم  على  المركزیة  الروحانیة  المحافل  وحاّضًا 
العدل والحیاد في كافة األمور. وهكذا أوجد  بالتمسك بمبدأي  إّیاهم  وناصحًا 
في هذا الحقل بالذات رصیدًا هائًال من المعلومات والخبرة مما سیكون له قیمة 

كبیرة في المستقبل.

إّال أن المجتمع الحالي في عالم الغرب غیر موجه نحو إطاعة األحكام الدینیة. 
والمادیة،  اإلنسانیة  الفلسفة  طویل صوب  زمن  منذ  المطرد  توجهه  جانب  فإلى 
نجد أن التقالید المسیحیة نفسها قد تركت الناس دون معیار ووعي كامل بأهمیة 
وقیمة األحكام الدینیة داخل المجتمع. ویحتمل أن مرد ذلك، كما سبق أن بّینا، 
هو أن السید المسیح، الذي استهدفت رسالته أساسًا مخاطبة اإلنسان كفرد (ال 

كمجتمع)، لم یأِت بأحكام كثیرة خالل دورته.

وعلیه فإن تقدیم أحكام "الكتاب األقدس" إلى مجتمع كهذا، وفي زمن ما 
یزال فیه أمر اهللا في بدایة نشأته، قد جرى ببطء وبنحو تدریجي. في الواقع منذ 
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الغرب  عالم  إلى  ُیقّدم  لم  الحاضر  الوقت  اهللا وحتى  التكویني ألمر  العصر  بدایة 
إّال القلیل من "الكتاب األقدس". لكن بال شك ستتبع هذه أحكام أخرى كلما 
نما أمر اهللا في المستقبل ومتى أضحت الظروف داخل المجتمع البشري مواتیة 

ومالئمة.

فیما یخص أحكام "الكتاب األقدس" كتب حضرة شوقي أفندي الكلمات 
التالیة عن طریق سكرتیره:

یشعر (ولي أمر اهللا) بأن من واجبه أن یوضح بأن األحكام التي أنزلها حضرة 
بهاءاهللا في "الكتاب األقدس"، متى كان تطبیقها عملیًا وممكنًا وال تتعارض 
أو  بهائي  مؤمن  لكل  قطعًا  ملزمة  هي  المدنیة،  البالد  قوانین  مع  مباشرة 
مؤسسة بهائیة سواء في الشرق أو الغرب. وعلیه ینبغي اعتبار بعض األحكام، 
المشروبات  واجتناب  الزواج،  قبل  الوالدین  وموافقة  والصالة،  الصوم  مثل 
الكحولیة، واالكتفاء بزوجة واحدة، ینبغي اعتبارها من جانب كافة المؤمنین 
على أنها أساسیة وقابلة للتطبیق على نطاق عالمي في الزمن الراهن. هذا في 
حین هناك أحكام أخرى ُسنت تمهیدًا لتطبیقها في مجتمع ُیرتقب نشوؤه في 

أعقاب األحوال المضطربة التي تسود الیوم.(١١)

ومن خالل محاولتهم تطبیق تعالیم حضرة بهاءاهللا والعمل بما هو ملزم علیهم 
في الوقت الحاضر من األحكام واألوامر، یسعى أتباع حضرة بهاءاهللا في أرجاء 
الفردي  المستوى  على  سواء  البهائیة  بالحیاة  الخاصة  الممیزات  لتنمیة  المعمورة 
بإخالص  بهاءاهللا  بأوامر حضرة  الحقیقي  المؤمن  فیعمل  الجماعي.  المستوى  أو 
قلبي، إذ إن أساس اإلیمان یكمن في إطاعة أوامر اهللا كما أتى بها حضرة بهاءاهللا 

في هذا العصر.

وألجل تقدیر هذه النقطة الهامة، دعونا ندرس الطبیعة. كما سبق لنا بیانه،(١) 
فإن خلق اهللا كیان واحد. بعبارة أخرى أن عالمّي الوجود المادي والروحاني مرتبطان 

انظر المجلد األول، الصفحات ١ – ٣.  (١)
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ألواحه(١٢)  أحد  لیسا بخلقین مختلفین. ففي  أنهما  أي  ببعضهما،  ارتباطًا وثیقًا 
یصرح حضرة بهاءاهللا بأن لكل مخلوق في هذا العالم المادي نظائر في جمیع عوالم 
اهللا. یستنتج من هذا أن القوانین والمبادئ التي تتحكم وتنظم هذه الحیاة المادیة 
لها ما یماثلها أو یقابلها في عوالم اهللا الروحانیة. إّال أنها تعمل على مستوى أعلى 
وتتمیز بخصائص معینة جدیدة ال وجود لها في مملكة الحیاة الدنیا. وعلیه فإن 
القوانین والمبادئ األساسیة نفسها التي تحكم الطبیعة توجد أیضًا في عالم اإلنسان 

واألدیان. لكنها، كما قلنا آنفًا، تعمل على مستوى أعلى.

مثال واحد على ذلك: إن في نمو الشجرة قوانین قد نجد في اإلنسان وحیاته 
انعكاسًا مماثًال له. فبینما تمد الشجرة جذورها نحو باطن التربة وأعماقها حیث 
أصل الشجرة وحیاتها، نجد أن جذعها وساقها وأغصانها وأوراقها تندفع بعكس 
االتجاه، أي بعیدًا عن األرض. وهذه ظاهرة تماثل حالة االنقطاع لدى اإلنسان 
الدنیویة.  الرغبات  مستوى  عن  لالرتفاع  روحه  العالم، وطموح  هذا  عن شؤون 
وبتوجهها هذه الوجهة المعاكسة ألصلها تنال الشجرة نعمة أنوار الشمس وتتوج 
وجودها نتیجة لذلك بالبراعم المزهرة واألثمار. طبعًا إن عملیة نموها هذه كلها 
تجري تلقائیًا ودون اختیار منها بل بقانون طبیعي. لكن لو ُفرض أن كان للشجرة 
اختیار، واختارت، بدافع حبها وتعلقها للتراب، أن تحّول وجهتها صوب األرض 
ستطمر  حیث  الحالة  هذه  في  لها  ستحصل  كارثة  أي  بل  سیحدث!  فرق  فأي 
كل كیانها داخل األرض وتتعفن بساقها وأغصانها وأوراقها بحرمانها من أشعة 

الشمس الباعثة للحیاة!

ینطبق الحال نفسه على اإلنسان حیث إن علیه العیش في رحاب هذا العالم 
المادي والذي یعتمد في وجوده علیه كل االعتماد. لكن على روحه أن تنقطع عن 
العالم المادي وتتوجه إلى الروحانیات. إّال أنه خالفًا للنبات الذي ال یسیطر على 
نموه وتطوره، فإن اإلنسان ُمنح القدرة على تقریر مصیره، وأعطي حریة االختیار 
لیقرر االتجاه الذي یرید أن یسیر فیه. فإذا رّكز اهتمامه على أمور مادیة فقط وصار 
متعلقًا بهذه الدنیا وغرورها وملذاتها وعّزها، فإن روحه ستظل في ظالم نسبي. 
لكنه، كما هو حال الشجرة، لو لم یشغل كل حیاته في األمور المادیة، ویبلغ 
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حالة انقطاع عن هذا العالم(١) ویسمح لروحه باالرتقاء إلى الكماالت السماویة، 
فإنه ال محالة ینال أنوار شمس الحقیقة، أي المظهر اإللهي. عندئذ فقط یمكن 

لروحه أن تثمر بثمرة روح اإلیمان(٢) والتي هي الغایة القصوى من خلقها.

إن الغایة من إتیان المثل السابق هي مجرد االستدالل على أن العوالم اإللهیة، 
المادیة والروحیة، مرتبطة بالقوانین نفسها. وعلیه فإنه من الممكن أن نكتشف مبدأ 
أن نتذكر كلمات  المادة شریطة  روحانیًا من خالل دراسة قوانین ومبادئ عالم 
نكتشف  أن  عسى  لترشدنا  وشروحهم  بیاناتهم  وندع  اإللهیة  المظاهر  وأقوال 

مقارنات واضحة بین المبادئ المادیة والروحیة.

عهد اهللا مع اإلنسان
ألجل فهم أهمیة إطاعة األحكام اإللهیة، وهو مبدأ روحاني، فلنتفحص أوًال 
عالقة اهللا -مصدر الحیاة- بخلقه في هذا العالم المادي، ثم من خالل وجهة نظر 
روحیة قد نخرج بنتیجة. نالحظ بأن كافة المخلوقات الحیة في هذا العالم تخضع 
لقوانین الطبیعة. فقد دبر اهللا الحیاة على هذا الكوكب بحیث أن الشمس تصب 
طاقاتها على كافة الكائنات، بینما تزود األرض الغذاء وتسهم العناصر بدورها. 

وهكذا فإن اهللا یمنح الحیاة، وهذا هو دوره.

أّما المخلوقات الحیة، من جهة أخرى، فإن علیها أن تقوم بدورها إن أرادت 
الحیاة. علیها أن تستقبل هذه الفیوضات والمدد من الطاقة، لكن وفق مقتضیات 
في  تعیش  السمكة  أن  نجد  فمثًال  قطعي.  بنحو  علیها  المفروضة  الطبیعة  قوانین 
الماء بینما یحلق الطائر في الهواء. وكل منها یعیش طبقًا لما تفرضه الطبیعة من 
قوانین. ذلك ألن على هذا المستوى المادي نجد أن استجابة كل الكائنات لمدد 
اهللا من الطاقات هو استجابة تلقائیة ال إرادیة. فكل من المخلوقات مقید بقوانین 

ورد الكثیر في هذه المجلدات عن االنقطاع من وجهة النظر البهائیة، وهي على نقیض أفكار   (١)
نبذ العالم والتسول والتزهد.

انظر المجلد األول، الصفحتین ٧٦ – ٧٧.  (٢)
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الطبیعة وال یمكنه أن یحید عنها قید شعرة. إّال أن النقطة األساسیة هي أن استجابة 
المخلوقات هي على انسجام مع قوى الحیاة المنشطة المنبعثة من الطبیعة.

الشيء نفسه ینطبق روحانیًا. فاستجابة اإلنسان للوحي اإللهي ینبغي أن یكون 
بشكل انسجام مع تعالیمه. لكن اإلنسان، ولو أنه مادیًا یشارك الحیوان بتكوینه، 
إّال أنه روحیًا ال یخضع لقوانین الطبیعة. وبدل ذلك فإنه ملتزم بأحكام عهد اهللا 
معه. وكما في أي تعاهد، وكما هو في الطبیعة، فإن هناك جانبین مشتركین فیه. 
الباعثة على الحیاة،  التي یزود بها اهللا عالم المادیات بالطاقات  وبالكیفیة نفسها 
بقوى  اإلنسان  عالم  یمد  نفسه  الخالق  فإن  لذلك،  وفقًا  المخلوقات  وتستجیب 
روحیة تكفل له تطور وتقدم نضجه الروحاني والعقلي، وعلى الفرد أیضًا أن یلعب 
دوره. ولكن خالفًا لما علیه حال الطبیعة المادیة، فإن استجابة اإلنسان لفیوضات 
للتصرف،  إرادة حرة  إرادته واختیاره. ذلك ألن لإلنسان  نابعة من  اهللا وعطایاه 

بینما المخلوقات األخرى محرومة من هذه الخاصیة.

بمجرد اكتمال عملیة الخلق یبدأ عهد اهللا مع اإلنسان، وهو التزام ذو طرفین. 
فاهللا من جانبه یتعهد بخلق اإلنسان على صورته ومثاله، أي یخلع علیه صفاته. ثم 
یتعهد فوق ذلك بمده لیس فقط بكل متطلباته وضروراته الدنیویة بل بهدایة رسله 

لینیروا له دربه ویرشدوه للتقرب إلیه.

والدور الذي یلعبه اإلنسان في هذا العهد، أن یعي هذه المواهب، ویعترف 
بالمظهر اإللهي ویعمل وفق تعالیمه وأحكامه. والسبیل الطبیعي الذي یقدر وحده 
على التوفیق بین طرفي المیثاق هذا، هو أن یطیع اإلنسان ما ینزل من عند اهللا من 
أوامر. أّما التمرد والعصیان عن العمل بذلك فینتج عنه حیاة تتعارض مع قوانین 
الخلیقة وتقطع كل صلة بالخیر والصالح. إن اإلیمان باهللا ثم االعتقاد بعدم وجود 
هذا العهد وبأن الخالق لم یضع أي أحكام على صعید خلقه الروحاني، من شأنه 

وصف اهللا بالنقص وعدم الكفاءة، ال سمح اهللا.

إن عهد اهللا مع اإلنسان یشبه الئحة النظام التي یضعها مدیر مدرسة للتالمیذ. 
یرتبط مع مدیرها بعهد،  فمنذ لحظة دخول طفل لمدرسة ألول مرة في حیاته 
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دون درایة واعیة منه بذلك. وهنا أیضًا یوجد طرفان لهذا العهد. فالمدیر یلتزم من 
جانبه بتزوید الطفل باحتیاجاته التربویة التعلیمیة عن طریق إعداد المعلمین لتدریسه 
كما یقوم بوضع منهج التعلیم. ویقوم الطفل من جانبه بدوره في تفهم وحفظ كل 
درس ومادة یتلقنها واتباع كل ما ُیشار به ویطلب منه. وبهذا النحو فقط یتمكن 
من اكتساب المعرفة ویصبح ناضجًا ذا حكمة وفهم. وعندما یكون الطفل أهًال 
لتلقي مستوى أعلى من التعلیم یخصص المدیر له معلمًا جدیدًا لتزویده بمزید من 

العلم.

بطبیعة الحال فإن المدیر وحده هو الذي یضع شروط هذا العهد ولیس للطفل 
فیه أي سلطة أو رأي. فصاحب العهد هو الذي یتمتع بالقوة والدرایة والحكمة، 
بینما الطفل، الطرف اآلخر من العهد، ضعیف غیر متعلم وغیر ناضج. وفي حین 
یبرم من إجراءات من قبل طرف قوي آلخر ضعیف هي ضد مصالح  معظم ما 
األخیر بل ومدبرة الستغالله، إّال أن الوضع لیس كذلك في هذه الحالة إذ إن نیة 
المدیر وغایته وراء هذا العهد طیبة طاهرة. فهو یرمي إلى تثقیف الطفل وإكسابه 
صفات حمیدة وكماالت. وإن أجاد الطفل القیام بدوره وأطاع توجیهات معلمه 

أو معلمیه، فإن هذا العهد یعود علیه بأعظم البركات في حیاته.

إلى  برسله  یبعث  اهللا  فإن  اإلنسان.  مع  وعهده  اهللا  على  الشيء  عین  وینطبق 
وتستجیب  تتناسب  برسالة جدیدة  منهم  یأتي كل  من عصر آلخر حیث  البشر 
لمستلزمات ذلك الزمان. وكما هو الحال في المثال أعاله، فإن هذا العهد مبرم 
من جانب واحد، هو إله قادر علیم حكیم. وكذلك یسبغ هذا العهد على اإلنسان 
أبدیة.  حیاة  وینال  روحانیًا  كائنًا  یصبح  أن  من  تمكینه  غایته  إذ  البركات  أعظم 
ولبلوغ هذه الرتبة العلیا یتعین على اإلنسان أن یحیا وفق تعالیم المظهر اإللهي وأن 

یعمل بما أمر به.

وفي حین اضمحالل قیم الحیاة الروحیة واألخالقیة في یومنا هذا، نجد كثیرًا 
من الناس في كل أنحاء العالم ینظرون إلى كلمة "الطاعة" نظرة ارتیاب وخوف. 
ذلك ألنهم یعتبرون هذه الكلمة مرادفة لالستبداد، والقبول األعمى، والتعصب 
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الدیني ولكل أشكال العقائد المغلقة الضیقة. وغالبیة أصحاب هذا الرأي هم من 
بین النفوس الصادقة ذوي العقول النیرة المنفتحة على العالم. بعضهم قد ینتمون 
إلى مجموعات دینیة تتمتع بنظرة متحررة، والبعض اآلخر قد یكونوا من أصحاب 
بأخطار  الوعي  كل  واعون  فهم  الملحدین.  أو  (الالأدریین)  الغنوصیین  أو  الفكر 
اإلطاعة العمیاء التي قد تجلبها داخل المجتمع اإلنساني ولذا فإنهم یسئمون مما 

یدعى بالسلطة، سواء أكانت دینیة أو دنیویة، التي تفرض إطاعة أوامرها.

ولهذه التخوفات ما یبررها، كما أن أولئك الذین ینظمون حمالت ضد إقامة 
عندما  ألنه  ذلك  واإلعجاب.  للثناء  مستحقون  حكمها،  ویمقتون  كهذه  سلطة 
نستعرض الساحة الدینیة نجد أن هناك كثیرًا من "األنبیاء الكذبة" ممن یبرز مقّنعًا 
بینما  مقدس  تقي  كرجل  متنكرًا  والتسلط،  للرئاسة  تلهفه  لیشبع  دیني،  كزعیم 
هو في الواقع یتحكم بعقول تابعیه لمصالحه الشخصیة فقط. وهناك أیضًا مالیین 
من الناس، من أتباع دیانات العالم الكبرى، ممن قیدتهم معتقداتهم الدینیة العتیقة 
وتقالیدهم البالیة. إّال أنه خالل هذا القرن أصبحت أعداد متزایدة من هؤالء الناس 
تفطن لهذه المأساة، ویكسرون القیود التي استحكمت على عقولهم ویتحررون 
من هذه العبودیة. فهم إّما یفضلون البقاء في حالة من فتور الحماسة كأتباع مغرر 
بهم، أو االنضمام في صفوف الغنوصیین والملحدین. أّما صوت القیادة الدینیة، 
الناس بدرجات  ألهم الجموع فیما مضى، صار اآلن یسمعه هؤالء  الذي طالما 
متفاوتة من عدم االكتراث أو العداء. وتعلیل هذا التغیر هو ألن اهللا قد أظهر نفسه 
من خالل حضرة بهاءاهللا ولكن رؤساء الدین لم یعترفوا به فصاروا، كما وصفهم، 
"نجومًا ساقطة".(١) لقد سبق أن صّرحنا(٢) بأن لكل واحد من األدیان السماویة أجل 

محدد تكون شریعته خالله نافذة. لكن عند ظهور دین جدید ینتهي ذاك األجل.

وبینما تتضاءل فاعلیة ونفوذ أدیان العالم الكبرى باطراد، یفلت من قبضة رجال 
الدین زمام سیطرتهم على عقول الناس. وأوامرهم وفتاواهم، التي طالما أوحت 

انظر المجلد الثاني، الصفحات ٢٦٥ – ٢٦٦.  (١)
انظر المجلد األول، الصفحتین ٦٧ – ٦٨.  (٢)
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في سابق األزمان طاعة أتباعهم، أضحت اآلن ذات مفعول عكسي. وكثیر جدًا 
من الناس ممن یثورون اآلن ضد فكرة مثل هذه الطاعة ولدیهم كل ما یبرر ذلك. 
إّال أنه عندما ندرس نمط الحیاة في المجتمع اإلنساني، نالحظ بأن اإلنسان ال 
یمانع من إظهار كل الطاعة الصمیمیة تجاه شخص أو مؤسسة تنطق وتتصرف 
كلمة  یتحاشى  الذي  نفسه  الشخص  بأن  ونجد  بذلك.  القیام  شرعیة  ولها  بحق 
تعلیمات خالل  السلطات من  بعض  إلیه  ما تصدره  أعمى  بنحو  یطیع  "الطاعة" 
حیاته الیومیة. على سبیل المثال فإن شخصًا ال یعرف وجهته للوصول إلى مدینة 
ما، نجده یتبع تلقائیًا إشارات وعالمات الطرق التي أمامه ولن یخطر بباله التحقق 
من صحتها أو موثوقیتها. وسبب إطاعته العمیاء هنا یرجع إلى تسلیمه بسلطة تلك 
الجهة التي وضعت عالمات الطرق. والشيء ذاته ینطبق على المریض الذي یثق 
بما یصفه له طبیبه حتى ولو كان ذلك بتر أحد أطرافه. هنا كذلك، یرجع السبب 

إلى اعتقاد المریض بالطبیب وقبوله، دون تردد، بما ینصحه به.

الطاعة إذًا هي خطوة طبیعیة بالنسبة لإلنسان شریطة توفر عنصر االطمئنان إلى 
وجود مستند حقیقي یدعو لذلك االطمئنان. ویوضح حضرة بهاءاهللا بجالء هذه 

النقطة في مستهل الفقرة االفتتاحیة من "الكتاب األقدس" بقوله:

"إن أول ما كتب اهللا على العباد عرفان مشرق وحیه ومطلع أمره الذي كان 
مقام نفسه في عالم األمر والخلق من فاز به قد فاز بكل الخیر والذي ُمنع إنه 
من أهل الضالل ولو یأتي بكل األعمال. إذا فزتم بهذا المقام األسنى واألفق 
األعلى ینبغي لكل نفس أن یتبع ما أمر به من لدن المقصود ألنهما معًا ال 

ُیقبل أحدهما دون اآلخر هذا ما حكم به مطلع اإللهام."(١٣)
هذا ما ینبغي لكل فرد أن یقوم به استجابة وإیفاء بعهد اهللا مع اإلنسان، أي 
أن یؤمن باهللا على أنه منبع ومصدر كل خیر ثم العمل بما أمر به. وفي ضوء هذا 
وهو  -أال  دینه  مبادئ  أحد  على  كبرى  أهمیة  عّلق  قد  بهاءاهللا  حضرة  أن  نجد 
تحري الفرد للحقیقة تحریًا حرًا. فكل شخص یعتزم اعتناق الدین البهائي علیه أن 
یتحرى الحقیقة حتى یطمئن ویوقن في قلبه أن حضرة بهاءاهللا هو المظهر اإللهي 
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أوامره.  یتبع  أن  علیه  یتعین  المرحلة  هذه  إلى  الباحث  وصل  ومتى  العصر.  لهذا 
وبزیادة معرفته ألمر اهللا وتوجهه لحضرة بهاءاهللا لالستمداد من قّوته، فإن قلب ذاك 
المؤمن یصبح مستودعًا لعلم اهللا الذي هو وحده قادر ألن یهبه للمؤمن. وعندئذ 
یدرك الشخص الحكمة وراء كل األحكام والتعالیم التي یستوجب علیه االلتزام 
بها. وعندها تنجلي لبصیرة المؤمن سّر الطاعة ألوامر حضرة بهاءاهللا والتي تقترن 
حینئذ بتفهم عمیق للغایة منها، والحكمة التي تكمن وراءها، بل وشأنها الممتاز 
وضرورتها. وآنذاك یصبح االلتزام بتعالیم حضرة بهاءاهللا مصدر سرور للمؤمن، 
وسیجد بأن أفكاره وأمنیاته وكلماته وأفعاله متسقة وعهد اهللا مع اإلنسان. ولمثل 

هذا الشخص أنزل حضرة بهاءاهللا في "الكتاب األقدس":

ومفاتیح  عبادي  بین  عنایتي  سرج  أوامري  أن  اعلموا  األرض  مأل  "یا 
لو  األدیان.  مالك  ربكم  األمر من سماء مشیة  نزل  لبریتي كذلك  رحمتي 
یجد أحد حالوة البیان الذي ظهر من فم مشیة الرحمن لینفق ما عنده ولو 
العنایة  یكون خزائن األرض كلها لیثبت أمرًا من أوامره المشرقة من أفق 

واأللطاف."(١٤)
یصرح میرزا أبو الفضل، العّالمة البهائي العظیم،(١) بأنه یمكن تصنیف أحكام 
ثالثة  إلى  األقدس"  "الكتاب  في  نزلت  والتي  السابقة  الدیانات  في  النازلة  اهللا 
أصناف. أولها ما یخص العبادات وهي تشمل فرائض الصالة والصوم وما یتصل 

بذلك من أحكام.

الطهارة  مثل  فقط،  الفرد  تنفع  التي  األحكام  یخص  ما  منها  الثاني  الصنف 
وأعمال أخرى تهدف رفع حال المؤمن شخصیًا وروحیًا.

أّما الصنف الثالث فیشمل أحكامًا تخص المجتمع وهذه تكّون الجزء األكبر 
به حضرة  أتى  ما  إلى  باإلضافة  األحكام،  هذه  األقدس".  "الكتاب  أحكام  من 
لمؤسسات  الساندین  العمودین  تشكل  المباركة،  كتاباته  في  مبادئ  من  بهاءاهللا 

انظر الصفحة ١١٥ والملحق رقم ٢.  (١)
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نظمه العالمي المقبل. ویتحدث حضرة شوقي أفندي عن األحكام ممیزًا إّیاها عن 
مبادئ أمر اهللا، حیث یصرح بأن "كلیهما یكّونان اللحمة والسداة التي یقوم علیها 

في النهایة نظامه العالمي."(١٥)

في ضوء ذلك یمكننا أن نقّیم جسامة الدور الذي ستؤدیه أحكام "الكتاب األقدس" 
في حضارة العالم القادمة والتي یعتبر "الكتاب األقدس" میثاقًا ودستورًا لها. بشأن 

أحكامه وفرائضه، یصرح حضرة بهاءاهللا في "الكتاب األقدس" بقوله الكریم:

"إن الذین أوتوا بصائر من اهللا یرون حدود اهللا السبب األعظم لنظم العالم 
وحفظ األمم والذي غفل إنه من همج رعاع."(١٦)

المكافأة والمجازاة
یصرح حضرة بهاءاهللا كذلك في "لوح مقصود" بأن:

"خباء نظم العالم یقوم ویرتفع على عمودین: المجازاة والمكافأة."(١٧)

وسوف ینطوي تطبیق حدود حضرة بهاءاهللا وأحكامه على كل من المكافأة 
تطبیق  التشریع في مجاالت  العدل األعظم حق  بیت  أعطى  أنه  والمجازاة. كما 
تنزل  لم  المستحقة الرتكاب مخالفة أحكام أخرى  العقوبات  تقریر  أو  أحكامه، 
السالم واألمن في كل مجتمع  أساس  والنظام هما  القانون  لّما كان  من عنده. 
متمدن فإن مخالفة هذه القوانین یجب أن تقابل بعقاب ما. وینطبق الحال نفسه 
في  عالمیة  جامعة  تأسیس  یضمن  ما  إن  األقدس".  "الكتاب  ألحكام  بالنسبة 
بهاءاهللا  مبادئ حضرة  اإلنساني – أهم  العالم  فیه وحدة  تتحقق  المستقبل حیث 
المحبة  هو  ببعض  األفراد  یربط  ما  حین  في  العدل.  هو  تامًا  تحققًا  الروحانیة – 
والعطف والرفق، إّال أن ما یربط األمم ببعض داخل عالم متحد روحیًا هو العدل. 
وقد أعلن حضرة بهاءاهللا هذا المبدأ في كثیر من كتاباته حیث: "أحب األشیاء 
عندي اإلنصاف"(١٨) یعتبر تلخیصًا لهذا المبدأ العام. ودعمًا لرایة العدل، یضیف 

حضرة بهاءاهللا هذا التصریح الهام:
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في  النظم  خباء  ارتفع  بهما  ومكافأتها  األعمال  مجازاة  وهي  جند  "للعدل 
العالم..."(١٩)

في المجتمع الحاضر، یجري إنزال العقوبة بوجه عام بحق المخالفین للقانون 
لكن في كثیر من بلدان العالم هناك اتجاه یمیل للرحمة بهم وتخفیف العقاب بقدر 
اإلمكان إلى أدنى حد. وهذا االتجاه آخذ بالنماء بنسبة نمو الحركة اإلنسانیة. بل 
لما  لومًا كلیًا  الجاني  بأّال یالم  اعتقاد شائع، خطئًا،  أن یكون هناك  الیوم  یكاد 
اقترفه وبأن معظم اللوم ینبغي أن یوجه إلى المجتمع. ویسند ذلك ادعاء بأن الجاني 
المدنیة  بها. وعلیه تمیزت  قلیل  إّال تحكم  لدیه  لم یكن  إنما هو ضحیة ظروف 
اتجاه  أخذ  نتیجة  فكانت  والعقاب.  العدل  بدل  والعفو  بالرحمة  باألخذ  الحدیثة 
للعفو  الرامیة  الحدیثة  بالنظریات  معززة  القضاء،  محاكم  قبل  من  والشفقة  اللین 

والتسامح، أن ارتفعت نسبة العنف في العالم لمستویات خطیرة.

تتخذ تعالیم حضرة بهاءاهللا موقفًا معاكسًا لهذا. ولّما كانت أحكام "الكتاب 
األقدس" هي شریعة اهللا لهذا العصر، یجب إطاعتها دون تزویغ أو حلول وسطیة. 
ففي هذا الكتاب یقرر حضرة بهاءاهللا بنحو قطعي بأن على أولئك الذین ینفذون 
القانون أّال یرحموا المجرم، وال تأخذهم الشفقة به عند إنزال العقوبة بحقه، إذ لو 
فعلوا عكس ذلك لتداعت أسس العدل. وهناك الیوم كثیر من المتنورین ممن ال 
یتفقون مع ما یدعو إلیه حضرة بهاءاهللا. فهم ینشدون عقوبات مخففة مع مزید من 
الشفقة والرأفة، بل حتى إن بعضهم ینادي ویؤید التشبث بالتعلیم والتثقیف عوضًا 
عن العقاب. یرجع هذا بصفة رئیسة إلى كون معظم الناس مهتمین بالحیاة كما 
هي علیه في عالمنا األرضي ونادرًا ما یفكرون بحیاة ما بعد الموت، بل إن كثیرًا 
منهم ال یؤمنون باآلخرة. وبغیة هؤالء أن یكسبوا أكثر ما یمكن، ویخسروا أقل ما 

یمكن، ما داموا أحیاء في هذه الدنیا.

اإلنسان  أعمال  تبعات  حول  كبیر  اهتمام  هناك  لیس  العموم  وجه  على  إذًا 
وأثرها على تقدم روحه في العالم اآلخر. بینما من صلب تعالیم العقیدة البهائیة 
وتهیئه  تعده  وحیاته  اإلنسان  عمر  في  زائلة  مرحلة  إّال  هي  ما  الحیاة  هذه  أن 
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لحیاة الخلد. وهذه الحیاة األرضیة أشبه ما تكون بعالم الرحم الذي یتعین علیه 
لوجوده  األساسیة  المتطلبات  التي هي من  الروحانیة  الصفات  فیها  یكتسب  أن 
في عوالم اهللا الروحانیة.(١) لذا فإن هناك فرق هائل بین وجهة نظر الدین البهائي 
إلى الحیاة وتلك التي یعتقد بها "اإلنسانیون". في حین األول یسعى الستغالل 
تبذل  الحیاة في سبیل اكتساب مدخر مثمر غني في اآلخرة،  كل فرص هذه 
األخرى كل المساعي ألجل ازدهار حیاة دنیویة. وهذا التضاد في النظرة یشّكل 
اإلنسانیة  النظریة  له  تدعو  لما  العقاب خالفًا  على  بهاءاهللا  تأكید حضرة  أساس 

من اللین والرحمة.

ولدى دراسة كتابات حضرة بهاءاهللا بعنایة فإن المرء قد یصل إلى نتیجة مدهشة 
مفادها أن القصاص العادل عمومًا، والقصاص الذي نزل في "الكتاب األقدس" 
خصوصًا، إنما هي مظاهر رحمة اهللا لإلنسان، وعالمة لعنایته وفضله علیه. وفي 
أحد ألواحه(٢٠) یكشف حضرة بهاءاهللا عن بعض أسرار هذه الحیاة وما بعدها، 
ویصف كیف أن لكل شيء في هذا العالم الفاني نظائر في العالم الروحاني، وبأن 
أعمال الفرد في هذه الدنیا ستؤثر في وجوده باآلخرة. ولتمثیل مدى المنافع التي 
ستعود على روح اإلنسان عند نیله العقاب في هذه الحیاة جزاء ألعماله، یستعمل 
موسم  في  ما  من شخص  بذرة شجرة  یسرق  الذي  الرجل  مثل  بهاءاهللا  حضرة 
الربیع. فلو أعاد البذرة لصاحبها خالل موسم الربیع لما بقي في ذمته شيء نحوه 
الربیع، فماذا سیكون  إرجاعها في  فاته  لو  بعد ذلك. ولكن  له  ولن یكون مدینًا 
َدینه في الصیف؟ سیكون مدینًا له بشجرة مع أثمارها، إذ لیس هناك أیة فائدة 
في إعادة البذرة في الصیف. وهكذا یوضح المثل أن لو دفع المرء جزاء أعماله بما 
یستحقه من عقاب وفق ما نزل في الكتابات المقدسة، فإن ذلك سیخفف كثیرًا 
من وزره في اآلخرة. وإال فمن یدري أي ثمن باهظ ستدفع روحه إذا تجنب، 

بكیفیة ما، المعاقبة وتلّقي القصاص في هذه الحیاة.

الصفحتین  األول،  المجلد  انظر  اآلخر،  العالم  في  وتقدمها  الروح  عن  المعلومات  من  لمزید   (١)
.٧٤ – ٧٥
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یبین حضرة بهاءاهللا في اللوح نفسه بأن األعمال الطاهرة المقدسة ستتجلى في 
عوالم اهللا الروحیة وتتخذ أشكاًال من المجد والسمو بحیث لو كشفها لقام كل 
إلى  الفرح  البشري والصعود بتمام  بّر وعمل كهذا باإلسراع في ترك هیكله  ذي 

تلك العوالم.

إن كل مؤمن بحضرة بهاءاهللا على أنه الناطق بلسان اهللا والجالس على عرش 
والیة اهللا في األرض، ونال حظًا من التعمق في فهم حقائق أمره األساسیة، لیقر 
في اآلن بأن مراعاة أحكام حضرة بهاءاهللا والعمل بها إنما هي سبب هدایة النفس 

وخالصها. وفي "الكتاب األقدس" یشهد حضرة بهاءاهللا ببیانه:

"ال تحسبن أّنا نزلنا لكم األحكام بل فتحنا ختم الرحیق المختوم بأصابع 
أولي  یا  تفكروا  الوحي  قلم  من  نزل  ما  بذلك  یشهد  واالقتدار  القدرة 

األفكار."(٢١)
ویضیف أیضًا في الكتاب نفسه:

"فانظروا في رحمة اهللا وألطافه إنه یأمركم بما ینفعكم بعد إذ كان غنیًا عن 
العالمین. لن تضرنا سیئاتكم كما ال تنفعنا حسناتكم إنما ندعوكم لوجه اهللا 

یشهد بذلك كل عالم بصیر."(٢٢)

رأي حضرة بهاءاهللا في الحریة
هو  الناس  بعض  فهمه  یسيء  قد  مما  األقدس"  "الكتاب  في  آخر  موضوع 

الحریة. فیما یلي كلمات حضرة بهاءاهللا بالموضوع في ذلك الكتاب:

ینفعهم  ما  ویتركون  یضرهم  ما  یطلبون  عقولهم  وقلة  الناس  في  "فانظروا 
بها  ویفتخرون  الحریة  أرادوا  الناس  بعض  نرى  إّنا  الهائمین.  من  إنهم  أال 
تخمد  التي ال  الفتنة  إلى  عواقبها  تنتهي  الحریة  إن  مبین.  في جهل  أولئك 
نارها كذلك یخبركم المحصي العلیم. فاعلموا أن مطالع الحریة ومظاهرها 
هي الحیوان ولإلنسان ینبغي أن یكون تحت سنن تحفظه عن جهل نفسه 
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وضر الماكرین. إن الحریة تخرج اإلنسان عن شئون األدب والوقار وتجعله 
لیحفظها إن هذا  لها من راع  بد  الخلق كاألغنام ال  فانظروا  من األرذلین. 
لحق یقین. إّنا نصدقها في بعض المقامات دون اآلخر إّنا كنا عالمین. قل 
الحریة في اّتباع أوامري لو أنتم من العارفین. لو اّتبع الناس ما نّزلناه لهم من 
سماء الوحي لیجدن أنفسهم في حریة بحتة طوبى لمن عرف مراد اهللا فیما 
إنها  تنفعكم  التي  العالمین. قل الحریة  المهیمنة على  نزل من سماء مشیته 
العبودیة هللا الحق والذي وجد حالوتها ال یبدلها بملكوت ملك السموات 

واألرضین."(٢٣)
من  لیس  الواقع  وفي  المطلقة.  اإلنسان  حریة  فكرة  بهاءاهللا  حضرة  یستنكر 
بلد  في كل  إن هناك  بل  مطلقة.  فیه حریة  تباح  العالم  في  متقدم  بلد  أو  مجتمع 
متمدن حكم القانون بحیث ال یجوز للناس، وهم یمارسون حقهم بالحریة، أن 
إلى  یشاءون ألّدى ذلك  ما  یفعلون  ُتركوا  الدستوري. ولو  القانون  یتعدوا حدود 
تخمد  التي ال  الفتنة  "إلى  األمر سیؤول  فإن  بهاءاهللا  وبكلمات حضرة  الفوضى. 
نارها". تتمتع كافة األمم المحبة للحریة في العالم بحّریتها ضمن حدود القانون 
القوانین واألعراف،  وتقالید أخرى موروثة ُعرفًا مقبوًال من نمط حیاتها. وهذه 
بما فیها الدین والثقافة، هي التي تضفي على كل أمة خاصیة ممیزة، وتوفر محیطًا 

یعیش فیه الناس ویمارسون حقوقهم المشروعة بحریة.

ویؤید حضرة بهاءاهللا ذلك، ولكن على اإلنسان أن یتبع تعالیم المظهر اإللهي 
لهذا العصر من أجل هدایته وتوجیهه في حیاته. عندئذ یجد المرء مجاًال فسیحًا 
یعتنق رسالة حضرة  لم  للعیش بحریة في حدود أحكامه وتعالیمه. ویمكن لمن 
بهاءاهللا أن یجادل بالقول بأنه في حین أن البشریة بحاجة إلى اإلرشاد عن طریق 
بعض القوانین والمبادئ إّال أن تبني تعالیم حضرة بهاءاهللا لتوجیه المجتمع سیشكل 
تجاوزًا على الحریة. مثل هذا الرأي یكون صحیحًا لو أن حضرة بهاءاهللا لم یكن 
المظهر اإللهي لهذا العصر. وإن كان كذلك، یتحتم على أحكامه وتعالیمه، إن 
البشریة وتطبقها، وبذلك ستهدي سكان األرض  تعتمدها  أن  آجًال،  أم  عاجًال 
لممارسة حریتهم في إطار النظم العالمي الذي جاء هو لتأسیسه. فالنقطة األساسیة 
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هنا إذًا تكمن في ضرورة تحري حقیقة ادعاءات حضرة بهاءاهللا. ومتى تیقن المرء 
تسّیر حیاته.  بهاءاهللا  وأوامر حضرة  تعالیم  فإنه سیدع  (اإللهیة)  أحقیة رسالته  من 
وعندئذ سیتمكن على َهْدي وتوجیه من مبادئ األمر من أن یطّور، بحریة كاملة، 

جمیع إمكاناته وبلوغ الحریة الحقة.

عصمة المظهر اإللهي
یعلن حضرة بهاءاهللا في "الكتاب األقدس" عقیدة العصمة الكبرى للمظاهر 
اإللهیة، ُمقّرًا بأن لیس ألحد سواهم نصیب في هذا المقام أو یمكنه بلوغه. وفي 
من  العصمة خاصیة  فهذه  الموضوع.(١)  هذا  عن  تحدثنا  قد  كنا  السابق  المجلد 
الخصائص الذاتیة للمظاهر اإللهیة، كما أن النور والحرارة هما خاصیتان ذاتیتان 
للشمس. وهو یستمد قدراته من اهللا ویعلم كل شيء. وإن علمه ال یقتصر على 
الحاضر بل یمتد لیشمل الماضي والمستقبل. وكما سبق لنا ذكره،(٢) فإن سبب 
اختفاء قوته خلف حجاب هیكله البشري هو أنه لو كشف علنًا عن عظمته ومجده 
ألنظار عموم الناس، فإن كل العباد سوف یقرون ویؤمنون به آنیًا. وبذلك ُیسلبون 

من حریة إرادتهم واختیارهم ویصبحون مجرد ُدمى بید اهللا.

المستتر  مجده  من  قدر  عن  دومًا  كشف  قد  بهاءاهللا  حضرة  فإن  ذلك  مع 
وسلطانه لعدد من أتباعه الذین اعترفوا بعلو مقامه وكانوا بحاجة إلى مزید من تثبیت 
حظوا  ممن  األوائل  المؤمنون  خّلفها  التي  القصص  من  العدید  وهناك  اإلیمان. 
بالدخول في محضر حضرة بهاءاهللا، یروون فیها كیف شهدوا  العظیم  بالشرف 
عالمات واسع علمه المحیط ینجلي أمام بصائرهم وفقًا الستعدادهم. وقد جاءت 
وأبصارهم  بهرت عقولهم  لهم  التي حدثت في كل حالة بشكل صاعق  الوقائع 
بآثار عظمته ومجده. وفي كل مرة أظهر فیها قدرًا من قدرته اإللهیة، فإن المؤمن 
المعني یبلغ أوج درجات اإلیمان وینشرح صدره بذروة اإلیقان. وعند بلوغه هذه 

انظر المجلد الثاني، الصفحة ٢٥٦.  (١)
انظر الصفحة ٢.  (٢)
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الدرجة أو المرحلة فإن المؤمن هذا ال یعود شخصًا عادیًا بعدها. فإنه یتحول إلى 
عمالق روحاني، وجبل راسخ وخلق جدید یمتلك كل القوى المودعة في هذا 
الكون، وبطل یدخل، رغم شراسة األعداء، إلى میادین خدمة أمر حضرة بهاءاهللا، 
معتبرًا هذه الحیاة مرحلة من الوجود ال قیمة لها ویشتاق إلى تقدیم حیاته فداء في 

سبیل محبوبه.

بعلمه  قد شهدوا  بهاءاهللا  بمحضر حضرة  فازوا  الذین  المؤمنین  من  إن كثیرًا 
المحیط بكل شيء وتركوا لألجیال روایات عن بعض تجاربهم. ومثاًال على ذلك 

نذكر ما یلي:

یذكر الحاج محمد طاهر المالمیري، الذي تشّرف بمحضر حضرة بهاءاهللا في 
عكاء، في مذكراته ما یلي:

دأبت كلما دخلت إلى محضر الجمال المبارك أن أنقل إلیه ما كان لدّي من 
أسئلة واستفسارات عن طریق القلب وهو یجیب عنها باستمرار. وتعلیل ذلك 
أجلس  فكنت  واحدة.  بكلمة  بمحضره  النطق  على  یجرؤ  لم  اللسان  أن  هو 
في محضره مسحورًا ناسیًا نفسي ووجودي. وأحد األسئلة التي كنت أعتزم 
طرحها كان یختص مقام األئمة األطهار.(١) وكنت أرید أن أعرف هل كانوا 
جمیعًا في مقام واحد أو، كما كان اعتقادي، فإن بعضهم أعلى مقامًا. بقیت 
أن أسأل عن ذلك، ولكنني في كل مرة أجد نفسي  طیلة ستة أشهر أحاول 
في محضره كان یغیب عن خاطري هذا السؤال تمامًا. ذات یوم وبینما كنت 
الطریق  للتشرف بمحضره، كررت مع نفسي طوال  (البهجة)  القصر  قاصدًا 
ضرورة أن أتذكر هذا السؤال وأن أرفعه بسّري إلى حضرة بهاءاهللا. حتى وأنا 
فجأة سمعت صوت حضرة  أذكره.  أزال  ما  كنت  القصر  في  الدرج  أصعد 
بهاءاهللا یحییني بكلمة ’مرحبًا‘. نظرت إلى األعلى فوجدته واقفًا أعلى الدرج. 

الشرعي  الخلیفة  الرسول محمد هو  أبي طالب، صهر  ابن  علي  فإن  البهائي،  المعتقد  حسب   (١)
لمحمد واإلمام األول. وقد خلفه عشرة من ذریته یعرفون باألئمة األطهار. ویعتقد الشیعة بأن 

القائم هو رجعة اإلمام الثاني عشر.
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أن  إلّي  وطلب  للدخول  ودعاني  غرفته  إلى  دخل  شيء!  كل  نسیت  عندئذ 
الغرفة جیئة وذهابًا  بعد ذلك راح یخطو داخل  الباب.  أجلس. جلست عند 
وهو ینزل لوحًا(١) باسمي. كان اللوح بالفارسیة وفي وسطه تفضل قائًال: ’كل 
األئمة جاءوا من عند اهللا، وتكلموا عن اهللا ورجعوا إلیه.‘(٢) كان ذلك جوابه 

عن سؤالي وأدركت بأن مقامهم واحد.(٢٤)

وفي مناسبة أخرى یكتب الحاج محمد طاهر:

طالما تمنیت في باطني وتوسلت بالجمال المبارك أن یمكنني من التضحیة 
في  األمنیة  بهذه  نحوه  ألتفت  مرة  في سبیله. وفي كل  بحیاتي واالستشهاد 
سرّي كان یبتسم ویبدي عالمات رضائه ومظاهر عنایته... إلى أن حدث یومًا 
بینما كانت تدور في ذهني هذه األفكار، التفت إلّي وقال: "علیك أن تعیش 

لتخدم األمر..."(٢٥)

من  آقا رضا سعادتي،  هو  في عكاء  بهاءاهللا  بمحضر حضرة  فاز  آخر  مؤمن 
مواطني یزد. كان في شبابه من المسلمین الورعین وتمیز بحبه الشدید هللا ولرسوله 
أن  آماله  أسمى  الدین، وكانت  راضیًا عن شكلیات  یكن  لم  لكنه  محمد ےلص. 
یالقي اإلمام الحسین، أحد خلفاء النبي الالمعین، وجهًا لوجه. وحّركته قوة خفیة 
إلى حد فقد آقا رضا توازن عقله لفترة وتحّیر والداه في محاولتهم معرفة السبب. 
استمر ذلك حتى تصادف أن التقى یومًا بأحد أتباع حضرة بهاءاهللا وسمع منه بأن 
اهللا قد أظهر نفسه، وبأن حضرة بهاءاهللا هو رجعة اإلمام الحسین(٣) وأن بإمكانه 
ومن  المؤمنین  بعض  وبمساعدة  ذلك  بعد  عكاء.  في  بمحضره  للفوز  الذهاب 
خالل قراءته "كتاب اإلیقان" اعترف آقا رضا بأحقیة األمر. إّال أنه لم یستطع أن 

یفصح عن إیمانه لوالدیه. وفي مذكراته یكتب اآلتي:

لم یدون هذا اللوح ولذا ال توجد نسخة عنه.  (١)
لیس هذا نص كلمات حضرة بهاءاهللا.  (٢)

یتوقع الشیعة ظهور القائم ویتبعه رجعة اإلمام الحسین. واسم حضرة بهاءاهللا هو حسین علي.  (٣)
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الذي  كاظم  باألستاذ  المعروف  وهو  أحدهم  على  البهائیون  عّرفني  لقد 
كان بّناًء ذا صیت واسع. كان هذا یتلو علّي "كتاب اإلیقان"... ومن خالل 
دراسة هذا الكتاب بلغت مقام اإلیقان واالطمینان وفاضت جوارحي بالفرح 
فأخرج  الماء(١)...  لجلب  التوجه  بحجة  بیتي  أغادر  أحیانًا  كنت  واالهتیاج. 
حامًال قربة الماء ولكن بدل الذهاب أوًال إلى الخزان العام، الذي كان یبعد 
حوالي أربعة كیلومترات كنت أقصد منزل األستاذ كاظم جریًا طول المسافة، 
حیث أقرأ هناك بعض فقرات من "كتاب اإلیقان" ثم أذهب بعد ذلك لجلب 

الماء للمنزل.(٢٦)

على  هناك  حصل  حیث  آباد  عشق  إلى  متوجهًا  یزد  أخیرًا  رضا  آقا  غادر 
في  یلي  ما  بهاءاهللا. ویذكر  بمحضر حضرة  في عكاء حیث تشرف  للزیارة  إذن 

مذكراته:

في كل مرة فزت بمحضره المبارك كنت أجد أبواب فضله ووحیه مفتوحة 
أمام عیني. وكل واحد منها كان برهانًا هائًال وهدیة نفیسة. وكل ما شهدته 
من خوارق الطبیعة واالبتهاج العظیم الذي كان یغمرني في محضره، ال یمكن 
وصفه أو تدوینه... وفي ملتقى األحباء لو حّول الجمال المبارك وجهه صوب 
أنوار شمس  أحدهم، فإن األخیر لن یقدر أن ینظر إلى محیاه ویرى سطوع 
كالمه  أثناء  الیمین  شطر  نظره  توجیه  اعتاد  بهاءاهللا  فإن حضرة  لذا  الحقیقة. 
لیتمكن األحباء من النظر إلى وجهه المبارك. وإذا حّول وجهه نحوهم، فإنه 

یغمض عینیه ویستمر بحدیثه...
دخلت ذات مرة إلى محضره حینما كان یرتل لوح زیارة اإلمام الحسین.(٢) 
أو  الكلمات،  ببعض  ویعّلق  الترتیل  خالل  یتوقف  كان  األحیان  بعض  في 
خمسة  قرابة  الحاضرین  عدد  بلغ  أخیرًا  األحباء.  من  علیه  یفد  من  یستقبل 

اعتاد الناس في یزد على حمل میاه الشرب من خزان عام إلى منازلهم. وكان لكل منطقة في   (١)
المدینة خزان عام.

أنزل حضرة بهاءاهللا لوح زیارة لإلمام الحسین مؤثرًا جدًا.  (٢)
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انتهاز  آباد... إذ عزمت على  وأربعین. عندئذ رحت أفكر باألحباء في عشق 
الفرصة الفریدة هذه ألذكرهم في محضره وبذلك أكرس حجّي نیابة عنهم. 
فتذكرت میرزا أبو الفضل وخمسة آخرین... وحالما بدأت أتذكرهم، استدار 
حضرته بوجهه نحوي وابتسم. بعدها ذكر اسم أبو الفضل وأولئك الخمسة ثم 
قال لي: "إن تذكرك لهؤالء وحّجك بالنیابة عنهم قد قبلناه، قد قبلناه"، مكررًا 

العبارة مرتین. وبذلك كشف كل ما جال بسّري.
الغیبوبة  على  وأشرفت  بصري  غشى  بحیث  الكشف  ذلك  أذهلني  لقد 
واالنهیار. وحالما رآني حضرته بهذه الحال أمر خادمه(١) بأن یأتي بشيء من 
الحلوى. فأحضر طبقًا منها ووضعه أمام حضرة بهاءاهللا الذي قّدم لكل واحد 
من الحاضرین قطعة. لكنه أعطاني قطعتین. بعد ذلك أذن للجمیع باالنصراف 
إّال أنني عند الخروج كنت في حالة إعیاء وصعقة نتیجة تلك التجربة لدرجة 
أركاني وسقطت عند منتصف  فانهارت  أسیطر على حواسي وقواي  لم  أني 

الساللم...(٢٧)

وابن  البارزین  المؤمنین  من  الگلپایگاني،  مهدي  السید  من  أخرى  روایة  في 
بهاءاهللا،  حضرة  أن  وهي  أال  نفسها  الحقیقة  تنكشف  الفضل،  أبو  میرزا  أخت 
المظهر الكلي اإللهي، كان عالمًا بالغیب والشهادة. وطالما حكى الراوي قصته 

هذه إلى المؤمنین بعشق آباد:

البهائي في إصفهان رجل ذو نفوذ معروف ولكنه لم  بالدین  آمنوا  الذین  من 
یحیا حیاة صالحة. سافر إلى عكاء وحصل على اإلذن بزیارة حضرة بهاءاهللا 
كنت  المبارك  الجمال  بمحضر  تشرفي  من  یوم  أول  ’في  قصته:  یلي  وفیما 
ضمن جماعة من المؤمنین الحجاج واقفین بمحضره بینما كان هو یلقي علینا 
كلمات النصح والتشجیع ماشیًا جیئة وذهابًا. وقد ُسحرت لدى رؤیتي جالل 
وهیبة مظهره. فقلت لنفسي: نعم إني أعترف بأن الكمال المبارك هو المظهر 

كان میرزا آقا جان، كاتب وحي حضرة بهاءاهللا یقوم أیضًا بخدمة حضرته. وكان حضرته غالبًا   (١)
ما ینادیه بـ"العبد الحاضر".
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الكلي اإللهي وموعود كل األزمنة. لكن الذي لم أفهمه وال أستطیع إدراكه 
هو ما ورد في كتاباته حین یقول بأنه مرسل الرسل ومنزل الكتب السماویة. 
وحالما خطر ذلك ببالي، تقدم الجمال المبارك صوبي ووضع یده على كتفي 
اهللا.‘‘(١)حینئذ  كتب  وأنزل  الرسل  أرسل  من  إّنا  جلیلة: ’’نعم،  بلهجة  قائًال 

ُصعقت.‘(٢٨)

السامي.(٢) وفي  الكثیر بشأن مقام حضرة بهاءاهللا  السابقة قلنا  المجلدات  في 
"الكتاب األقدس" عدة مواضع في هذا الشأن. ومن ذلك قوله بأن لفظة "نبي"(٣) 
الذي  اإللهي  الكلي  المظهر  فهو  مقامه.  بحق  استعمالها  ینبغي  ال  "رسول"  أو 
بظهوره تحققت نبوءات القبل وأشرق یوم اهللا. وفیما یلي كلمات حضرة بهاءاهللا 

في "الكتاب األقدس":

"هذا یوم فیه فاز الكلیم بأنوار القدیم وشرب زالل الوصال من هذا القدح 
الذي به سجرت البحور. قل تاهللا الحق إن الطور یطوف حول مطلع الظهور 
والروح ینادي من الملكوت هلموا وتعالوا یا أبناء الغرور. هذا یوم فیه سرع 
كوم اهللا شوقًا للقائه وصاح الصهیون قد أتى الوعد وظهر ما هو المكتوب 

في ألواح اهللا المتعالي العزیز المحبوب."(٢٩)
تشیر كلمتا "الكلیم" و"الروح" الواردتان في المقتبس أعاله تشیران إلى كل 

من موسى وعیسى، علیهما السالم، على التوالي.

مواضع  عدة  في  األقدس"  "الكتاب  في  بهاءاهللا  حضرة  یستشهد  كذلك 
بمقتطفات من آثار حضرة الباب تأكیدًا على الطبیعة السامیة العلیا لظهوره. ویشیر 

ال یعتبر هذا نص كلمات حضرة بهاءاهللا.  (١)
 ،١٨٢  ،٧٤ – ٨٢ الصفحات  الثاني،  والمجلد  ٣٢٠ – ٣٢٩؛  الصفحات  األول،  المجلد  انظر   (٢)

.٢١١
كانت إحدى مهمات المظهر اإللهي في السابق التنبؤ بمجيء یوم اهللا. وكان آخر من فعل ذلك   (٣)

هو النبي محمد ےلص، المعروف بخاتم األنبیاء. انظر أیضًا المجلد األول، الصفحة ٦٩.
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إلى بعض الفقرات التي تبین كیف أن أمر "من یظهره اهللا"(١) سیرتفع قبل أمره (أي 
حضرة الباب) وفقًا لما صّرح حضرة الباب وتنبأ به في هذا الشأن. كما یوضح 
حضرة بهاءاهللا في هذا الكتاب إحدى الفقرات من آثار حضرة الباب كانت موضع 

سوء فهم بین أهل البیان ممن أعرضوا عن حضرة بهاءاهللا.

في أحد ألواحه(٣٠) یصرح حضرة الباب، مخاطبًا "من یظهره اهللا": ’عسى أن 
تنور لحظات من یظهره اهللا هذا الحرف في المدرسة االبتدائیة.‘

أن  المذكور  باللوح  المفروض  لّما كان  إنه  بقولهم  البابیین  وقد جادل بعض 
أنه یكون طفًال حین  المدرسة االبتدائیة، فال بد  إلى "من یظهره اهللا" في  یسلم 
استالمه اللوح. ولكن، یمضون في جدلهم، بما أن حضرة بهاءاهللا كان أكبر سنًا 
الباب.  بنبؤة حضرة  المعني  إذًا ال یمكنه أن یكون الشخص  الباب،  من حضرة 
ویبین حضرة عبدالبهاء في أحد ألواحه(٣١)، تفسیرًا لهذه المسألة، بأن المدرسة 
إلیها لیست مدرسة بالمعنى المادي المعروف. ألن مدرسة "من یظهره  المشار 
بل هي مدرسة روحانیة  األمیون.  الصبیان  فیها  یتعلم  التي  المدرسة  لیست  اهللا" 
ومقدسة عن إدراك من في اإلمكان. ویقرر حضرة بهاءاهللا بأنه قد سبق له أن رأى 
هذا اللوح، هذه الهدیة من حضرة الباب، حین دخوله مكتب اهللا بل وإنه قرأه قبل 

نزوله في ذلك المكتب الذي هو منزه عن عرفان البشر.

وهذا ما أنزله حضرة بهاءاهللا في "الكتاب األقدس" بشأن لوح حضرة الباب 
والمكتب المذكورین أعاله:

"یا قلم األعلى تحرك على اللوح بإذن ربك فاطر السماء ثم اذكر إذ أراد 
مطلع التوحید مكتب التجرید لعل األحرار یطلعن على قدر سم اإلبرة بما 
هو خلف األستار من أسرار ربك العزیز العالم. قل إّنا دخلنا مكتب المعاني 
ما  وقبلنا  الرحمن  أنزله  ما  وشاهدنا  اإلمكان  في  من  غفلة  حین  والتبیان 
أهداه لي من آیات اهللا المهیمن القیوم. وسمعنا ما شهد به في اللوح إّنا كنا 

حضرة بهاءاهللا. انظر المجلد األول، الفصل ١٨.  (١)
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شاهدین. وأجبناه بأمر من عندنا إّنا كنا آمرین. یا مأل البیان إّنا دخلنا مكتب 
اهللا إذ أنتم راقدون. والحظنا اللوح إذ أنتم نائمون. تاهللا الحق قد قرئناه قبل 
نزوله وأنتم غافلون. قد أحطنا الكتاب إذ كنتم في األصالب هذا ذكري على 
قدركم ال على قدر اهللا یشهد بذلك ما في علم اهللا لو أنتم تعرفون. ویشهد 
تنصعقون.  أنتم  الحجاب  لو نكشف  تاهللا  تفقهون.  أنتم  لو  اهللا  لسان  بذلك 
إّیاكم أن تجادلوا في اهللا وأمره إنه ظهر على شأن أحاط ما كان وما یكون. 
ذلك  اهللا  خلق  قد  لنقول  الملكوت  أهل  بلسان  المقام  هذا  في  نتكلم  لو 
الكاف  یقترن  أن  قبل  فیه  ودخلنا  واألرض  السموات  خلق  قبل  المكتب 

بركنها النون(١)."(٣٢)
من الجدیر بالمالحظة أنه عندما كان حضرة بهاءاهللا مقیمًا في العراق، زار یومًا 
المذكور.  الباب  لوح حضرة  عبدالبهاء وسّلمه  وأثناء ذلك جاءه حضرة  مدرسة 

ویشرح حضرة عبدالبهاء بأن ذلك لم یكن إّال مجرد صدفة.

للتعرف على أهمیة الحرفین "ك" و"ن"، انظر المجلد األول، الصفحة ٣١. (أ. ط.)  (١)
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  حضرة بهاءاهللا في "الكتاب األقدس" إلى نظم عالمي جدید وهذا
حضرة  أشار  أن  سبق  وقد  ظهوره.  ثمرات  إحدى  اعتباره  یمكن 
إلى نظم  ینظر  "طوبى لمن  بقوله:  إلى ذلك  الفارسي"  "البیان  الباب في كتاب 
بهاءاهللا ویشكر ربه. فإنه یظهر وال مرد له..." وفیما یلي كلمات حضرة بهاءاهللا 

في "الكتاب األقدس":

البدیع  بهذا  الترتیب  واختلف  األعظم  النظم  هذا  من  النظم  اضطرب  "قد 
الذي ما شهدت عین اإلبداع شبهه."(١)

أنزل حضرة  حینما  ١٨٧٣م  عام  البشر  حیاة  انقالب  رؤیة  الصعب  من  كان 
بهاءاهللا هذه الكلمات. لكن الیوم، بعد أكثر من قرن، یتضح جلیًا بأن حیاة البشر 
كما كانت مستقرة علیه قد تعرضت فعًال للتغییر واالختالف واالنقالب. ویكتب 

حضرة شوقي أفندي محلًال انحطاط مقدرات البشریة:

التي ُترى حیثما  العذاب واإلفالس  المتجمعة، وعالمات  ودالئل االنحالل 
كل  في  یرتابون  والنساء  الرجال  من  العقول  ذوي  جعلت  قد  البصر  اتجه 
اإلنسانیة  الهیئة  كانت  إذا  ما  التقریب  وجه  على  الحیاة  خطوات  من  خطوة 
في نظامها الحالي تستطیع بجهودها المفككة تخلیص نفسها من ُلّجة هذه 
المآسي التي تغمرها بازدیاد. فكل نظام افتقد توحید البشر قد جّرب وجّرب 
تلو األخرى، وانعقدت مؤتمرات  الحروب واحدة  ناقصًا، واشتعلت  ووجد 
ال حصر لها، واستنفدت الجهود في صوغ المعاهدات والضمانات وأحكام 
المواثیق وتنقیحها، وجربت قواعد الحكم بكل جلد وتناولتها أیادي اإلصالح 
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بغایة  ونفذت  عنایة  بكل  االقتصادي  التطویر  مشاریع  ووضعت  والتعدیل، 
غیر  عالم  تدهور  سرعة  یضاعف  بما  أزمة،  تعقبها  واألزمة  ذلك  مع  الدقة، 
مستقر، ویعجل األخطار المحدقة والهوة السحیقة الفاغرة، األمر الذي ینذر 
بحلول نكبة عامة تنزل بالعالم على السواء ال فرق بین شعوب راضیة وأخرى 
أموال  رؤوس  أصحاب  بین  ودیكتاتوریات،  دیموقراطیات  بین  متذمرة، 
بیض وسود،  بین  یهود،  یهود وغیر  بین  وآسیویین،  أوروپیین  بین  وعمال، 
إلى  وتركته  سیار  الغاضبة عن كوكب  العنایة  تخلت  قد  المحقق  یراه  وكما 
مصیره المشئوم حیث ینزل به القضاء المحتوم. فاإلنسانیة الدامیة الضالة قد 
فقدت بغیر شك توازنها كما تبدو أنها فقدت إیمانها ورجاءها وهي تترنح 
بغیر رادع وال تبصرة على حافة القضاء الذي یوشك أن یحل بها، یخیم على 
حظها أطباق من الظلمات كلما اجتازت المعابر األمامیة في طریقها إلى أظلم 

منطقة في حیاتها المضطربة.(٢)

إن الغّمة والظلمة التي وصفها حضرة شوقي أفندي قبل حوالي خمسین سنة 
قد تفاقمتا أكثر، والیوم یتحرك العالم في خطر وبسرعة مخیفة نحو حافة كارثة. 
وفقهاؤها  وعقالؤها  رؤساؤها  ذلك  في  بمن  عامة،  فالبشریة  أسفاه،  وا  ولكن 
وفالسفتها، لم یكتشفوا حتى اآلن ما هو وراء انقالب حیاة اإلنسان على هذا 

الكوكب. یصف حضرة بهاءاهللا سبب هذا االنقالب بهذه الكلمات:

"في هذا العصر تتموج شعوب األرض بحیاة جدیدة ولكن لم یكتشف أحد 
علتها ولم یدرك قوتها."(٣)

وألجل تقییم السبب وراء فوضى هذا العصر وتفكك النظم القدیم واختالل 
توازن العالم، لیس لنا أفضل من النظر إلى الطبیعة والتعلم من قوانینها. ألنه كما 
سبق أن بّینا فإن قوانین الطبیعة والدین متماثلة وتتصل ببعضها بشكل وثیق. إذ كل 

ما یحدث في الطبیعة له انعكاس ونظیر في عالم الروحانیات.

لنتفحص، مثًال، مبدأ خلق حیاة جدیدة ونمو الجنین. ولنبدأ بدراسة أحوال 
حالها  في  البیضة  نجد  فیها  جدیدة  حیاة  خلق  فقبل  تلقیحها.  وبعد  قبل  البیضة 
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االعتیادي وهي تحتوي على غذاء طیب. لكن حالما تبدأ فیها حیاة جدیدة وتنمو 
بداخلها، نجد أن تغییرًا جذریًا یحدث في وضعها الداخلي. فیفسد ما بداخلها من 
غذاء ویتعفن. لكن مع ذلك یستمر المخلوق الجدید یعیش وسط هذا العفن ویتغذى 
منه. في البدایة ال یظهر هذا التغییر بوضوح. لكن مع نمو الجنین الحّي یتحول وضع 
البیضة الداخلي ویصبح أقل استقرارًا. بعد ذلك یأتي وقت تفقد فیه سالمة هیكلها. 

وأخیرًا تنفلق ویفقس عنها المخلوق الصغیر تاركًا البیضة بهیئة قشر متكسر.

تقدم  كان  السنین  من  آالف  فطیلة  للبشریة.  الیوم  یحدث  ما  هو  هذا  وعین 
اإلنسانیة بطیئًا ومحدودًا، ولم یحدث في حیاة األمم إّال تغییر ضئیل. بل قد یرى 
المرء أن البشریة، قبل مجيء حضرة بهاءاهللا، قد عاشت بسالم وسكینة بالمقارنة 

مع ما وقع لها فیما بعد.

إّال أنه منذ أزید من مائة سنة حینما أعلن حضرة بهاءاهللا دعوته، أوجد خلقًا 
جدیدًا في المجتمع اإلنساني. منذ ذلك الوقت بدأت حیاة جدیدة لم یبَق العالم 
بهاءاهللا، وباستمرار  انقلب وتبّدل بمجيء حضرة  بعدها على ما كان علیه. فقد 
عملیة نمو وتطور مؤسسات دینه الولیدة التي أتت إلى الوجود، كذلك تسیر عملیة 
اضمحالل النظم القدیم وانقراضه. والجامعة العالمیة الجدیدة ما فتئت تنمو داخل 
رحم العالم القدیم. وكلما تنامت وازدادت حیویة، كلما هبط المجتمع اإلنساني 
إلى أدنى دركات الظلمة والفساد. وسوف یتدنى حالها أكثر حتى یصل إلى حال، 
ویتفكك شأنه شأن  فیه  یتحلل  عام،  مائة  من  أزید  قبل  بهاءاهللا  تنبأ حضرة  كما 
البیضة في المثل أعاله. فیما یلي بعض من بیانات حضرة بهاءاهللا التي كتبت منذ 
تلك السنین الماضیة، ویصف فیها بعبارات جلیة ما ال بد أن تعانیه البشریة من 

ویالت وعذاب خالل تفكك النظم القدیم:

"إن العالم متقلب ویزداد تقلبه یومًا فیومًا ویتوجه بوجهه إلى الغفلة واإللحاد، 
على هذا  الحال  ویستمر  یقتضي ذكره.  بحیث ال  األمر سیزداد شدة  وهذا 
النهج ألیام طویلة. وإذا تم المیقات یظهر بغتة ما یرتعد به فرائص العالم إذًا 

ترتفع األعالم وتغرد العنادل على األفنان..."(٤)
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وفي موضع آخر من كتابات حضرة بهاءاهللا یتفضل حضرته قائًال:

"عّما قریب سوف تتغیر كل حكومات األرض ویعّم الظلم العالم وبعد الشدة 
العامة تشرق شمس العدل من أفق ملكوت الغیب."(٥)

وبالكلمات التالیة یصف حضرة شوقي أفندي والدة مؤسسات أمر اهللا ونموها 
داخل رحم المجتمع اإلنساني:

بهاءاهللا بقدر ما  بها  التي جاء  الرسالة  الذي شهد إشراق  العصر  وبقدر جالل 
یحیط بالفترة التي تنقضي قبل أن یجني ثمار هذا النصر من ظلمات أخالقیة 
واجتماعیة غایة في السواد كما یشاهد بازدیاد. وهذه الظلمات الحالكة هي 
إنسانیة متعنتة لمكافأة قدر لها أن ترثها – من بعد عذاب  التي تهیئ  وحدها 
شدید – وها نحن بینما نسیر نحو تلك الفترة سیرًا حثیثًا، وسط السحب التي 
بهاءاهللا  أنوار سلطنة  بعد ومضات من  نشاهد عن  یزداد تجمعها من حولنا، 

الخاطفة تلمع في أفق التاریخ...
المصائب والبالیا  فإن  الیوم من ظلمات حالكة  بالعالم  وبقدر ما یحیط 
التي ال بد یجتازها ما تزال بعد في دور التكوین بل ال یمكن تصور ظلمتها 
وسوادها. إننا نقف على عتبة عهد تنادي حالته المتوترة بما یقاسیه من نضال 
العالمي  النظام  وهذا  جدید،  آخر  ووالدة  قدیم  نظام  موت  بین  ما  مزدوج 
الجدید یمكن أن یقال عنه أن فكرته اتصلت باألفئدة والقلوب وذلك بتأثیر 
نفوذ الدین الذي أعلنه بهاءاهللا، ونستطیع في هذه اللحظة أن نحس بالنضال 
إلى  یتطلع  وهو  الدمع  منه  یفیض  متمخض، عصر  أحشاء عصر  بین  القائم 
التي فیها یلفظ حمله ویؤتي أصفى ثماره. وإلى هذا یتفضل  المعینة  الساعة 
یأتي  المخاض ولسوف  في حالة  الیوم  األرض  "إن  األقدس:  بقوله  بهاءاهللا 
األزهار  وتخرج  العالیة  األشجار  ترتفع  ومنها  الفواكه  أعظم  تحمل  فیه  یوم 
المفرحة والبركات السماویة. تعالت نسمة قمیص ربك السبحان قد مّرت 

وأحیت طوبى للعارفین."
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ویتفضل عبدالبهاء بقوله األحلى: "عندما ارتفع نداء اهللا نفخ حیاة جدیدة 
في جسد العالم وروحًا جدیدًا في سائر المخلوقات ولهذا السبب تموج العالم 
وتحركت القلوب واألفهام وعن قریب تنكشف آثار هذا التجدید ویستیقظ 

كل غافل."(٦)

النتیجة  لكن  وخطیرة،  قاتمة  بظلمة  محفوف  القریب  المستقبل  أن  ولو 
األرض  سكان  أغلب  إن  حقًا.  مجیدة  األعظم –  االسم  جامعة  – ظهور  النهائیة 
الولیدة، أو ال یمكنهم  في الوقت الحاضر إما یجهلون وجود مؤسسات أمر اهللا 
تقییم اإلمكانات الهائلة الكامنة في هذه المؤسسات. فهم ال یستطیعون أن یفهموا 
تمامًا الهدف والدور المقدر لهم أن یقوموا به، عند تمام الوقت، حینما یتحملون 

نصیبهم الكامل في القیام بإدارة شؤون البشر.

إن سبب هذا الجهل مرجعه هو ولو أن دین حضرة بهاءاهللا یجري إعالنه بنحو 
متزاید إلى عموم البشر، لكن مؤسسات أمر اهللا لم تتطور بعد إلى المستوى الذي 
یلفت انتباه الناس. ففي الفقرة السابقة المقتبسة في الصفحة ٣١٨، یتنبأ حضرة 
بهاءاهللا بأن علو أمره سیقع فقط في أعقاب المصائب والنكبات التي تكون البشریة 

قد مّرت بها وعانتها. یصّرح حضرته:

العالم إذًا ترتفع األعالم  "وإذا تم المیقات یظهر بغتة ما یرتعد به فرائص 
وتغرد العنادل على األفنان."

إن هذه النبؤة لم تتحقق بعد. وبتعبیر المثل آنف الذكر، فإن البیضة لم تفقس 
بعد وتخرج ما بداخلها. فالنظم القدیم ما یزال یتلوى على فراش الموت ولم تحن 

بعد ساعة مولد النظم الجدید.

إن موقف الجامعة البهائیة الیوم یشبه موقف بستاني یدعي بأنه صاحب أجمل 
حدیقة مألى بالورود واألشجار. في حین ال یجد من یدخل فیها من الزوار أو 
المستطلعین أي أثر من خضرة أو نبات مزهر. وكل ما بإمكان البستاني عمله هو 
أن یشیر إلى البذور التي زرعها مبّینًا كیف أن حدیقته ال محالة ستزهر عند تمام 

الوقت.
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وعلى هذا القیاس فإن الناس في العالم سوف ینتبهون فقط حینما یجدون أن 
نظم حضرة بهاءاهللا، المتمثل في مؤسسات دینه الناشئة، قد ولد وبإمكانهم، أي 
شعوب العالم، أن یتحسسوا كیانها الظاهر أمامهم، ثم یبدءوا استیعاب ما یكمن 
تتصل  المؤسسات، وهي عملیة  انبثاق هذه  فیها من قدرات وإمكانات. ولكن 
اتصاًال وثیقًا بطّي النظم القدیم وزواله، ما هو إّال البدایة ویجب أّال یختلط بالذهن 
البعید عندما یتأسس نظم  أیام دورة حضرة بهاءاهللا اآلتیة في المستقبل  مع غرة 
حضرة بهاءاهللا العالمي في أرجاء هذا الكوكب، ویمكن تشبیه انبثاق مؤسسات 
األمر حدیثة الشأن بوالدة الطفل. فالطفل حدیث المولد ال یستطیع لفترة استعمال 
أن یصل مرحلة  قبل  فترة طویلة  أن تمضي  فاعل. ویجب  بنحو  أركانه وأعضائه 
البلوغ. إن خروج الجامعة البهائیة من مرحلة المجهولیة وتطور مؤسساتها یختلفان 

عن انبثاق نظم حضرة بهاءاهللا العالمي في المستقبل البعید.

حضرة  تصریح  وفق  الفرائص،  وارتعاد  الحالي  النظم  طّي  إن  الحقیقة  في 
ناحیة  ومن  األصغر،(١)  الصلح  لتأسیس  ناحیة  من  السبیل  یمهد  بهاءاهللا، سوف 

أخرى سیشهد تطور المؤسسات البهائیة المركزیة والمحلیة ونضجها.

من وضع  البشریة سیمكنها  على  بركات  من  األصغر  الصلح  ما سیسبغه  إن 
هیكل سیاسي جدید یجّنبها ویالت الحروب ولعنتها. إن تعالیم حضرة بهاءاهللا 
ومبادءه االجتماعیة واإلنسانیة والتي صارت اآلن من مكونات روح العصر مما 
السیاسي. ودون  الكیان  العالم سوف تدمج بهذا  المتنورون في  به األناس  یؤمن 
وعي منها بمنشأ ومصدر هذه التعالیم االجتماعیة، ستعمل اإلنسانیة على تبنیها 
بنحو متزاید في كافة مناحي حیاتها. ومن بین ما تتضمنه هذه المبادئ تأسیس 
عالمیة،  تشریع  وهیئة  -كومونولث-  عالمي  دولي  واتحاد  عالمي،  فدرالي  نظام 
وحكومة عالمیة تدعمها قوة دولیة، ولغة عالمیة، ومؤسسات أخرى كما أعلن 
حضرة بهاءاهللا في تعالیمه. وستتغلغل الطاقات التي انطلقت بظهور حضرة بهاءاهللا 
قبل أكثر من مائة عام، بدرجة آخذة بالتزاید، في كیان المجتمع اإلنساني بحیث 

انظر الصفحة ١٣٤.  (١)
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ال تدع خیارًا أمام البشریة سوى تبّني مثل هذه التعالیم: مساواة الجنسین، التعلیم 
في جمیع  ذلك  وما شابه  والفقر،  الغنى  بین  فیما  الشاسع  الفرق  إزالة  اإللزامي، 
مؤسساتها. یتجلى هذا بوضوح اآلن من خالل تطبیق المبادئ البهائیة ضمن عدة 

حركات تقدمیة في العالم.

السائد  النظم  حطام  عن  ینبثق  أن  یجب  الحكم  من  الجدید  الشكل  هذا  إن 
المتداعي، لیحكم البشریة حتى یحین وقت بلوغ مؤسسات دین حضرة بهاءاهللا 
الولیدة مرحلة النضج. حینذاك سوف یتأسس النظم البهائي العالمي بكامل عظمته 

وتتحقق رؤیا حضرة شوقي أفندي الموغلة في أفق المستقبل البعید.

فیما یخص هذا االتحاد الدولي – الكومونولث – المقدر انبثاقه، إن عاجًال أم 
آجًال، في أعقاب مذابح وكروب وفوضى هذا االنقالب العالمي العظیم، وما 
یخص طبیعته العامة ومضامینه وخواصه، فقد سبق أن أشرت لها في مراسالتي 
السابقة. لذا یكفي القول بأن التحقق النهائي هذا – لوحدة العالم اإلنساني – 
سیكون بطبیعته، عملیة تدریجیة ویجب، كما توقعها حضرة بهاءاهللا نفسه، 
أن تتمخض أوًال عن تأسیس ذلك الصلح األصغر الذي ستقوم أمم األرض، 
وهي حتى اآلن غافلة عن دعوته لكنها مع ذلك ماضیة تلقائیًا بوضع مبادئه 
– أي مبادئ حضرة بهاءاهللا – العامة التي أتى بها موضع التنفیذ، ستقوم هذه 
األمم بتأسیسه. إن هذه الخطوة التاریخیة الهائلة، التي ستعني إعادة بناء معنوي 
للبشریة، سیتولد عنها، في أعقاب وكنتیجة اعترافها العالمي بوحدتها وكلّیتها، 
ارتفاع وانتشار وعي الجماهیر الروحاني والذي سیعقب بدوره اعترافها بطبیعة 
ادعاءات دین حضرة بهاءاهللا واإلقرار بها – وهذه من الشروط األساسیة لذلك 
االلتحام النهائي لكافة أجناس البشر، ومذاهبهم وطبقاتهم وأممهم والذي ال 

بد منه قبل اإلعالن عن انبثاق نظمه العالمي الجدید.
مرحلة  برمته  اإلنساني  النوع  أو  الجنس  بلوغ  عن  اإلعالن  یحق  عندئذ 
الرشد والنضج ویحق لكافة سكان وأمم األرض االحتفال بذلك. وحینذاك 
الصلح األكبر. وحینئذ سُیعترف بسلطنة  مؤسس ملكوت األب  سترفع رایة 
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السماوي، الذي تنبأ عنه ودعا إلیه االبن (عیسى المسیح)، كما تنبأ من سبقه 
من األنبیاء، ومن أتى بعده ویهلل بها وتتأسس تأسیسًا راسخًا. ثم یلي ذلك 
والدة حضارة عالمیة وازدهارها ودوامها، حضارة عامرة بحیویة لم یشاهد 
العالم وال یمكن حتى تصور مثیلها. وعند ذاك سیتحقق المیثاق األبدي -عهد 
ومیثاق الباري عّز وجّل لخلقه- بتمامیته. وحینئذ سیجد الوعد الذي انطوت 
علیه كافة كتب اهللا المنزلة ِبّره ومصداقیته، وتتحقق كافة ما نطق به األنبیاء 
نجد  وعندئذ  والشعراء.  األولیاء  وحلم  به  ترنم  وما  نبوءات،  من  األقدمون 
كوكبنا األرضي، وقد انبعثت في أوصاله ذبذبة الحیاة والحركة بدافع إیمان 
سكانه بإله واحد، ووالئهم لشریعة إلهیة واحدة، نجده یعكس، في حدود ما 
قدر له من إمكانات، سناء وأمجاد سلطنة حضرة بهاءاهللا، متأللئة في كمال 
جاللها في جنة األبهى، حیث ُجعلت موطئ قدَمْي عرشه السماوي، ویهتف 
لها إذ صارت سماًء أرضیة قادرة على تحقیق ما ُقدر لها من غایة ومصیر أبدي 

من قدیم األزل من ِقَبل محبة وحكمة خالقها.(٧)

النظم اإلداري البهائي
األساسیتان  المؤسستان  وهما  والعالمیة،  المحلیة  العدل  بیوت  من  كًال  إن 
األقدس"  "الكتاب  یلي نص  وفیما  بهاءاهللا.  قد سّن تشكیلها حضرة  اهللا،  ألمر 

بخصوص مؤسسة بیت العدل المحلي:

"قد كتب اهللا على كل مدینة أن یجعلوا فیها بیت العدل ویجتمع فیه النفوس 
على عدد البهاء(١) وإن ازداد ال بأس ویرون كأنهم یدخلون محضر اهللا العلي 
األعلى ویرون من ال ُیرى وینبغي لهم أن یكونوا أمناء الرحمن بین اإلمكان 
ووكالء اهللا لمن على األرض كلها ویشاوروا في مصالح العباد لوجه اهللا كما 
یشاورون في أمورهم ویختاروا ما هو المختار كذلك حكم ربكم العزیز الغفار. 

إّیاكم أن تدعوا ما هو المنصوص في اللوح اتقوا اهللا یا أولي األنظار."(٨)

القیمة العددیة لكلمة "بهاء" تساوي ٩. (أ. ط.)  (١)
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وقرى  مدن  في  العالم  أنحاء  في شتى  متأسسة  محلیة  بیوت عدل  الیوم  هناك 
متعددة ولكنها ما زالت تنمو في مراحلها الجنینیة وُتعرف باسم المحافل الروحانیة 
المحلیة. إن نمو وتطور أمر اهللا ومؤسساته یتبع عین النمط ألي كائن حّي ذي نمو 
عضوي. وعلیه فإن هذه الهیئات سوف تتحول في المستقبل إلى بیوت عدل كما 
یتحول الرضیع إلى شخص بالغ. وما هو إّال عامل الزمن الذي یكفل حصول ذلك.

تتشكل المحافل الروحانیة المحلیة في الوقت الراهن في األماكن التي یوجد 
فیها تسعة أو أزید من المؤمنین البالغین المقیمین فیها. یجري انتخاب هذه الهیئات 
سنویًا من قبل كل فرد بالغ في الجامعة البهائیة، وتعهد إلیهم مسؤولیة إدارة شئون 
تلك الجامعة طبقًا لمبادئ معینة تنص علیها كتابات أمر اهللا. إن االنتخابات البهائیة، 
والتي تتم في جو من الروحانیة والتأمل والدعاء، هي روحانیة في طبیعتها، ولذا 
تختلف أشد االختالف عن أي نظام انتخابي موجود الیوم.(١) وكذلك المشورة 
البهائیة التي، كما جاء وصفها في الفصل السابق،(٢) وضعت لتتم في جو تسوده 

المحبة واالتحاد.

على  كبرى  أهمیة  علقت  أنها  هي  بهاءاهللا  حضرة  دورة  ممیزات  إحدى  إن 
البهائیة تقوم  التشاور في سائر المناشط اإلنسانیة. فكل الجامعات والمؤسسات 
البهائیة.  المشورة  خالل  من  العالمیة،  أو  المركزیة  أو  المحلیة  سواء  بوظائفها، 
وهذه الهیئات ال تتشاور في أمور الجامعة فقط، بل لدیها الصالحیة أیضًا لمعالجة 
شؤون شخصیة تمس حیاة أفراد المؤمنین. إّال أن حضرة بهاءاهللا لم یقتصر المشورة 
على مؤسسات دینه، بل أّكد على أهمیة التشاور في المسائل الفردیة الخاصة مع 

األحباء وذوي االختصاص. فیما یلي مقتطفات من كتاباته حول الموضوع:

ومستنیرة  مستضیئة  اإللهیة  الحكمة  سماء  إن  قائًال:  الوجود  سید  "تفضل 
فهي سراج  األمور  بالمشورة في جمیع  تمسكوا  والشفقة.  المشورة  بنیرین: 

الهدایة إنها تهدي السبیل وتهب المعرفة."(٩)

للمزید من المعلومات انظر كتاب "مبادئ اإلدارة البهائیة".  (١)
انظر الصفحات ٥٢ – ٥٤.  (٢)
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"المشورة تهب إدراكًا أعظم، وتحیل الظن إلى یقین. إنها سراج نوراني في 
عالم ظلماني، ترشد وتهدي السبیل. فهي لكل شيء مرتبة الكمال والنضج 

وستبقى كذلك. وما نضوج موهبة اإلدراك إّال بالمشورة"(١٠)

"تلزم المشورة في جمیع األمور ویجب التأكید بقوة على أهمیة هذه المسألة 
حتى یجري أمر المشورة بین الكل. والمقصد من هذا المبدأ الذي جرى من 
وعلة  إنها كانت سبب  إذ  األحباء  بین  المشورة  أمر  تحقق  األعلى هو  القلم 

الفهم والتیقظ ومصدر الخیر والسالمة وال تزال تكون."(١١)

وقد تطرق حضرة عبدالبهاء إلى هذا الموضوع في كثیر من كتاباته. فیما یلي 
اثنتان فقط من الفقرات الكثیرة منها:

"قرروا كل األمور الجزئیة والكلیة بالمشورة. وال تباشروا أمرًا مهمًا برأي الفرد 
دون المشورة. ولتشمل أفكاركم خیر غیركم وساعدوا اآلخرین في مشاریعهم 
وخططهم وشاركوهم همومهم. فال یبقى أحد من أفراد الملة محتاجًا. عاونوا 

بعضكم بعضًا حتى تصبحوا متفقین متحدین كحكم جسد واحد."(١٢)

رأي  من  أفضل  المتعددة  النفوس  رأي  أن  هو  المشورة  من  المقصود   ..."
شخص واحد، كما أن قوة النفوس الكثیرة أعظم من قوة شخص واحد. لذلك 
فالمشورة مقبولة لدى ساحة الكبریاء وأمر بها األحباء حتى یتشاوروا في األمور 

العادیة الشخصیة كما في األمور الكلیة العمومیة. 

مثًال عندما یكون للمرء مشروعًا ینجزه فلیتشاور مع بعض إخوانه ویتحروا 
إذا  أعلى  مستوى  وعلى  بوضوح.  الحقیقة  عینیه  أمام  وتتضح  السبل  أفضل 
تشاور أهل قریة في أمورهم سینكشف لهم طریق الصواب. وكذلك أصحاب 
أي صنف من أصناف األعمال كالصناعة علیهم بالمشورة فیما بینهم والتجار 
یتشاورون في المسائل التجاریة. وخالصة القول فإن المشورة مقبولة ومحبوبة 

في كافة األمور."(١٣)

إن المحافل الروحانیة المحلیة هي حجر األساس الذي تشید علیه المحافل 
وقد  الثانویة.  العدل  بیوت  عبدالبهاء  حضرة  سّماها  التي  المركزیة  الروحانیة 
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مكّلفة  وهي  العالم  أقطار  معظم  في  المركزیة  الهیئات  هذه  الیوم  تأسست 
الواقعة  المحلیة  الروحانیة  المحافل  فعالیات  وتوحید  األفراد  نشاط  بـ"توجیه 
انتخاب  مسؤولیة  أیضًا  أعطیت  وألعضائها  بینها.(١٤)  والتوفیق  نطاقها  في 
هرم  قمة  وتعتبر  بهاءاهللا،  حضرة  ألمر  العلیا  الهیئة  األعظم،  العدل  بیت 
١٩٦٣م،  عام  مرة  ألول  انتخبت  التي  الجلیلة،  الهیئة  وهذه  اإلداري.  النظام 
إّیاها  منحه  جانب  فإلي  السماویة.  الهدایة  لها  وضمن  بهاءاهللا  حضرة  سّنها 
التي  األمور  التشریع في  فإنه وهبها سلطة  قرارات  تتخذه من  فیما  المعصومیة 

نصًا. ینزلها  لم 

حضرة  یصرح  حیاته  أیام  أواخر  في  أنزله  الذي  اإلشراقات"  "لوح  ففي 
بهاءاهللا:

الكتاب  الجملة وتعد من  القلم األعلى هذه  الحین من  "قد سطرت في هذا 
األقدس. وهي أن أمور الملة معلقة ومنوطة برجال بیت العدل اإللهي. أولئك 
أمناء اهللا بین عباده ومطالع األمر في بالده. یا حزب اهللا إن مربي العالم هو 
الینبوعان  هما  الركنان  وهذان  والمكافأة.  المجازاة  لركني  حائز  ألنه  العدل 
أمرًا وكل حین یستدعي حكمة  یوم یقتضي  أن كل  العالم. وبما  لحیاة أهل 
الوقت.  لمقتضى  موافقًا  یراه  ما  لیقرر  العدل  بیت  إلى  األمور  ترجع  فلذلك 
والذین یقومون على خدمة األمر لوجه اهللا أولئك ملهمون باإللهامات الغیبیة 
اإللهیة. وقد فرض على الكل إطاعتهم واألمور السیاسیة كلها ترجع إلى بیت 

العدل. وأّما العبادات فإلى ما أنزله اهللا في الكتاب."(١٥)

حضرة  ونظام  القدیم  النظم  مؤسسات  بین  األساسیة  الفروقات  إحدى  إن 
السابق  أن  حین  في  اهللا  أمر  من  بروح  یتحرك  األخیر  أن  هو  اإلداري  بهاءاهللا 
عبارة عن كیانات بال روح. فالنظم النابع من شریعة اهللا ینبض بالحیاة وینمو، 
والنظم القدیم آخذ بالتفكك واالندثار وقدرته على حّل مشاكل العالم تتدهور 
تؤدي  أن  یجب  مهامه  لتنفیذ  تقام  اإلنسان  صنع  من  مؤسسة  وأي  باستمرار. 
فإن  بالواجب،  القیام  في  أعضائها  أحد  إذا فشل  لكن  بنشاط وحیویة.  وظائفها 
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الجهاز بكامله قد ال یكون فاعًال. ویمكن تشبیهه بآلة ال یمكنها العمل إّال إذا 
عملت جمیع أجزائها المكونة بكفاءة، ذلك ألن عطل أي جزء فیها قد یشّلها 

أو حتى یتلفها عن آخرها.

تشغیلها  في  وتعتمد  حیاة  بال  وهي  كهذه  آلة  نقیض  على  نالحظ،  وقد 
وجود  نالحظ  قد  جمیعًا،  أجزائها  مختلف  بین  كامل  تنسیق  على  الصحیح 
كیان آخر فتّي ماض في نمو صحي دون أن یكون كامًال بحد ذاته، وقبل أن 
بنمو  یتمتع  من  األطفال  من  مثًال،  فهناك،  الكامل.  النضج  مرحلة  ملكاته  تبلغ 
العدیدة بسبب عدم بلوغه النضج. لكنه مع ذلك  وحیویة مزدهرة رغم نقائصه 
ال  وما  الحیاة  من  خال  كائن  أي  علیه  یتوفر  ال  ما  والقوة  الحیویة  فیها  تكمن 
یمكنه منافسته. ومع كل ما یعمله، هذا الطفل، من أخطاء، وما یثیره من فوضى 
النضج أو یطلب  أنه ال ینتظر أحد منه  إّال  وعبث في ترتیب األشیاء من حوله، 
الكمال، كما أن لیس هناك من یقلقه تصرفاته الطفولیة بشكل أو درجة خطیرة 
ال داعي لها. ذلك ألنه أمر طبیعي أن الطفل كلما نما وكبر زاد نضجه وأقلع عن 
تصرفاته المألوفة، حتى یصل مرحلة بلوغه حیث یكون قد اكتسب العقل الراشد 

وغیره من الكماالت.

المركزیة  بأن طبیعة مؤسساتهم  یدركون  فإنهم  الحقیقیین  للبهائیین  بالنسبة 
هذه  بأن  یعلمون  فهم  وتطوره.  نشوئه  في  الحّي  الكائن  طبیعة  تشبه  والمحلیة 
الهیئات، التي تستمد حیویتها من روح أمر اهللا، إنما هي في الوقت الراهن في 
بیوت  أجّنة  وهي  المحافل،  هذه  بأن  یدركون  وهم  األولیة.  طفولتها  مرحلة 
بل  صائبة  غیر  قرارات  أحیانًا  تتخذ  قد  للمستقبل،  والمحلیة  المركزیة  العدل 
فإنها  النقائص  هذه  كل  رغم  ولكن  إنصاف،  دون  تتصرف  قد  مناسبة  وفي 
تنبض بالحیاة وتنمو في قوة وحیویة من یوم آلخر. في أثناء ذلك – النمو – فإن 
جامعة المؤمنین تنظر إلیها نظرة العنایة والفخر وهم ملتفون حول مؤسساتهم، 
یعرفون  الرشد والكمال، ومتكاتفون معها. ألنهم  السائرة دومًا صوب مراتب 
یدركون  أنهم  الفتّیة، كما  دینه  مؤسسات  قد ضمن حمایة  بهاءاهللا  أن حضرة 
ولید  حّي  كائن  أي  شأن  شأنها  والمركزیة،  المحلیة  األمر  مؤسسات  بأن 
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وناشئ، ال بد أن تعاني من آالم ومتاعب النمو حتى تزول تدریجیًا ما تواجهه 
اآلن من مشاكل.

العالم  بنظر  شأن  ذات  تبُد  لم  لو  والمركزیة، حتى  المحلیة  الهیئات  هذه  إن 
قدمًا،  للمضي  قدرتها  على  اآلن  برهنت  قد  أنها  إّال  العدد،  وضئیلة  الخارجي 
وتحقیق  للحل،  قابلة  غیر  بدت  عقبات  واجتیاز  مشاكل صعبة،  على  والتغلب 
انتصارات لألمر، والبلوغ في نموها إلى المقام الذي سیمكنها، عند تمام الوقت، 

من تأسیس أركان العدل والمحبة فیما بین شعوب العالم.
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الكتاب األقدس –٣– تربیة إلهیة

  على المؤمنین  تحّض  األقدس"  "الكتاب  في  عدیدة  مواضیع 
حیاة التقدیس وتزیین أنفسهم بطراز مكارم األخالق والفضائل 

السماویة.

وهناك العدید من الناس، غیر البهائیین، ممن تربوا تربیة تلقنهم حیاة كریمة 
والتحلي  أدب  في  للسلوك  هون  یوجَّ الصغر  فمنذ  ومجتمعهم.  تقالیدهم  داخل 
العطف والمحبة تجاه اآلخرین. وهكذا نجدهم ینشئون بهذه  بصفات وروح 
فإنهم  لذا  لدیهم.  غریزیًا  خلقًا  وتصبح  فیهم  تنطبع  بحیث  الحمیدة  األخالق 
ثناء. لكن  أمثال هؤالء یستحقون كل  تلقائیة.  بأعمال صالحة بصورة  یقومون 
بما أنهم محرومون من روح اإلیمان النابع من رسول اهللا لهذا العصر فهم أشبه 
بُسُرج جمیلة جدًا لم ُتضأ بعد. وألجل أن یعیش المرء حیاته كبهائي فإن األمر 
حضرة  بمحبة  مستنیرًا  یكون  الحالة  هذه  في  القلب  إن  إذ  ذلك  عن  یختلف 
بهاءاهللا. وهذا الحب هو الذي یفّرق بین االثنین ویمیز بینهما، ویمّكن المؤمن 
على  یستحیل  ذلك  وبدون  لآلخرین.  بهاءاهللا  حضرة  تعالیم  یعكس  أن  من 
تاریخ  أن  والواقع هو  الحیاة.  یمكنه تحقیقه في هذه  ما  أن یحقق كل  البهائي 
بهاءاهللا  إلى حضرة  ُیقبل  من  الناس  من  هناك  المحبة.  بلغة  ُسّطر  قد  دین  كل 
عن طریق العقل وحده، وهذا النوع من اإلقبال غیر كاف. وما لم یصبح الفرد 
بنحو  اهللا  أمر  لخدمة  الروحانیة  القدرات  من  محرومًا  یظل  فإنه  حقیقیًا  عاشقًا 

كامل في هذا الیوم.
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"اغتمسوا في بحر بیاني"
بدایة  بهاءاهللا  الحب لحضرة  لهذا  فإن  بدایة،  الحّیة  الكائنات  لمعظم  أن  كما 
أیضًا. فعندما یقبل المرء ویعتنق أمر اهللا، تظهر في قلبه شرارة اإلیمان. بعد هذا تبدأ 
رحلة حبه تجاه حضرة بهاءاهللا. عندها تكون شمعة فؤاده قد بدأت بالتوهج. إّال أن 

هذا الحب ینبغي أن ُیسمح له بالنمو، ولهذه الشعلة أن تتحول إلى نار ملتهبة.

عندما یجد اإلنسان صدیقًا یحّبه، فإن الوسیلة الوحیدة التي یمكنه بها تقویة 
أواصر الصداقة والمحبة معه هو من خالل تعّرفه على صاحبه والتقرب أكثر إلیه. 
ولكنه إذا بقي بعیدًا عنه وتحّفظ حیاله، فإن الصداقة لن تدوم. وهكذا قد تبدأ رحلة 
نتیجة  عمیق  إلى حب  تطویرها  یمكن  لكن  التعّرف،  بمجرد  حبیبه  إلى  العاشق 

االندماج الوثیق واإلخالص المتفاني.

بمثل هذا ینبغي على المؤمن أن یمضي في رحلة العشق لحضرة بهاءاهللا. إن 
أهم خطوة لبلوغ ذلك الهدف تكمن في قراءة كلمات حضرته من أجل التناجي 
معه واالنجذاب إلى ذاته المقدسة. وفي الحقیقة إن هذا أحد أوامره في "الكتاب 
األقدس". فإنه یأمر أتباعه بتالوة كلماته(١) مرتین في الیوم في الصباح والمساء، 
ویصّرح بأن من ال یفعل ذلك لم یوِف بعهد اهللا. فیما یلي نص كلماته في ذلك 

الكتاب:

یتل لم یوف بعهد اهللا  لم  الذي  آیات اهللا في كل صباح ومساء إن  "اتلوا 
ومیثاقه والذي أعرض عنها الیوم إنه ممن أعرض عن اهللا في أزل اآلزال 
اتقن اهللا یا عبادي كلكم أجمعون. ال تغرنكم كثرة القرائة واألعمال في 
من  له  خیر  والریحان  بالروح  اآلیات  من  آیة  أحد  یقرء  لو  والنهار  اللیل 
قدر ال  اهللا على  آیات  اتلوا  القیوم.  المهیمن  اهللا  بالكسالة صحف  یتلو  أن 
تأخذكم الكسالة واألحزان ال تحملوا على األرواح ما یكسلها ویثقلها بل 

یجب عدم الخلط بین قراءة كلمات حضرة بهاءاهللا وتأدیة الصالة والتي هي حكم آخر مختلف   (١)
كلیًا.
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ما یخفها لتطیر بأجنحة اآلیات إلى مطلع البینات هذا أقرب إلى اهللا لو أنتم 
تعقلون."(١)

وفي موضع آخر في "الكتاب األقدس" یصّرح:

الحكمة  لئالئ  من  فیه  بما  تطلعون  لعل  بیاني  بحر  في  "اغتمسوا 
واألسرار."(٢)

إن قراءة كلمات حضرة بهاءاهللا لها األثر نفسه في الروح كما للغذاء في الجسد. 
فهي تمكن الروح من التقرب إلى حضرته وفي الوقت نفسه تمتلئ بحّبه. وبدون 
قراءة كتاباته بانتظام مرتین في الیوم، ال یمكن للبهائي أن ینمو روحانیًا كما أنه 

لیس هناك بدیل یعوض عن هذه الخسارة.

ویصّرح حضرته في "الكتاب األقدس" بأن ال فائدة وفضل في قراءة كلماته 
بالروح والریحان  آیات  آیة أو بضع  التعب. وعلیه فإنه ینصح قائًال بأن قراءة  عند 
یتوافق  بالكسالة والخمول. وكم  بأكمله  قراءة كتاب  نفعًا من  لهو أجدى وأكبر 
عند  الطعام  تناول  یؤید  والذي  التغذیة  مجال  في  الطبیعي  القانون  مع  األمر  هذا 
اإلحساس بالجوع فقط. ومجال تشابه آخر في هذا المثال هو أن على اإلنسان أن 
یأكل كل یوم بانتظام. فال یكفي تناول طعام مرة في العمر. وینطبق الشيء نفسه 
بالنسبة لقراءة كلمات اهللا، والتي هي غذاء الروح. وعلیه فإنه ال یكفي أن یقرأ المرء 
اآلثار المقدسة من حین آلخر. وكما أمر حضرة بهاءاهللا فإن على المؤمن، إن كان 
یرید النمو روحانیًا، أن یقرأ كلماته المودعة في ألواحه مرتین كل یوم. ثم بعد ذلك 
یجب إعطاء الفرصة لهذه الكلمات بكل ما فیها من القوى المحییة الكامنة لكي 

تتغلغل في القلب وتقوي إیمان الشخص.

وال تمّكن قراءة كلمات حضرة بهاءاهللا المؤمن من زیادة حّبه لحضرته یومًا 
بعد یوم فحسب، بل تزیده عمقًا في تفهم أمر اهللا أیضًا.

وبهذا الخصوص فإنه غالبًا ما أسيء فهم عبارة التعمق في أمر اهللا. فهي ُتفهم على 
أنها تعني أكثر ما تعني مساهمة الفرد في صفوف دراسیة ودورات ومناقشات فكریة. 
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وغالبًا ما یحصل في هذه المناقشات أن یقدم المرء أفكاره الخاصة، وما یحمله من 
نظریات حدیثة، مخلوطة ومتداخلة في تعالیم حضرة بهاءاهللا، ویجعل بذلك أمر اهللا 
یبدو معقدًا كتعقید نظریة علمیة. وفي الواقع إن دراسة أمر اهللا هي من السهولة بحیث 
یمكن ألي شخص ذي إدراك عادي، حتى وإن لم یكن متعلمًا، أن یتفهم حقیقته 
كامًال، بشرط أن یكون قلبه سلیمًا. فلو نظرنا إلى خطابات حضرة عبدالبهاء في عالم 

الغرب نالحظ كیف قام بشرح وتفسیر موضوعات عمیقة بلغة بسیطة.

ببصر  المباركة  الكتابات  المؤمن  یقرأ  حینما  فیحصل  الحقیقي  التعمق  أما 
اإلیمان عارفًا بأنه إنما یقرأ الكلمة اإللهیة، ولیس كلمات البشر. والكلمة اإللهیة 
تكون مشحونة بقوة هائلة. والتعمیق یحدث أیضًا عند مالقاة المؤمن بآخر مشتعل 
بنار محبة حضرة بهاءاهللا. إن مجرد صحبة شخص كهذا تزید في إیمان الفرد باهللا. 
یصّرح حضرة بهاءاهللا في "الكلمات المكنونة": "من أراد أن یأنس مع اهللا فلیأنس 
مع أحبائه ومن أراد أن یسمع كالم اهللا فلیسمع كلمات أصفیائه". ولذلك غالبًا 
إیمانًا حقیقیًا، بامتالء قلوبهم  یلتقون بعبد مؤمن بحضرة بهاءاهللا  الذین  ما یشعر 

بروح جدیدة.

خالل العصر البطولي ألمر اهللا نال المؤمنون تعمقهم بالدین عن طریق اجتماعهم 
مع بعضهم البعض والمشاركة في معلوماتهم وحبهم لحضرة بهاءاهللا. وغالبًا ما 
المخلصین، ممن عادوا من  المؤمنین  أن یقوم أحد  كان یحدث في تلك األیام 
زیارة محضره المبارك، أو تسّلموا ألواحًا منه، باالجتماع باألحباء المؤمنین فینقل 
معرفة  من  بحوزته  كان  ما  بهاءاهللا،  بحضرة  وإیمانه  حبه  شعلة  إلى جانب  لهم، 
وفهم. وفي تلك األیام لم یتوفر لألحباء سبیل للوصول إلى كافة الكتابات المباركة 
كما أنهم لم یعرفوا الكثیر عن تعالیم حضرة بهاءاهللا. إّال أن قلوبهم كانت عامرة 

بحبه وفدى كثیرون بحیاتهم في سبیله.

قد تكون هناك الیوم نزعة نحو موقف دراسة البهائیة تتسم بكثیر من األكادیمیة 
ونظرة عقالنیة  مدخًال  وإن  المیكانیكیة.  الجامعي – وحتى  واألسلوب  – العقلیة 
بحتة قد تغشى القلب بحیث تحجب شعاع شمس الحقیقة عن الدخول وتنویره. 
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وما یحتاجه المؤمن، إلى جانب معرفته بأمر اهللا، هو أن یفتح قلبه لیتأثر بحرارة 
وحي حضرة بهاءاهللا ونفوذ كلمته، والمخاطبة الروحیة معه، واالستبشار باسمه، 
وابتغاء مؤانسة أحبائه الحقیقیین بصفة خاصة. وما لم تتغلغل روح اإلیمان في كیان 
حیاة المؤمن، وما لم یتوجه بقلبه في تواضع إلى حضرة بهاءاهللا، ال یمكنه التعمق 
في أمر اهللا، ألن عرفان اهللا ینطبع وینعكس أول ما ینعكس في القلب، ومن ثم 

یتفهمه الفكر والعقل. هذا واضح وجلي في الكتابات المباركة.

واآلن تجدر اإلشارة إلى كلمة تحذیریة حول هذا الموضوع الهام. إن قراءة آثار 
حضرة بهاءاهللا، على أهمیتها، لن یمكنها أن تؤدي وحدها إلى تقدم روحاني ما لم 
تقترن باألعمال وخدمة أمر اهللا. فلو أن شخصًا یأكل الطعام بانتظام دون أن یستهلكه 
بالحركة واستعمال عضالت بدنه كل یوم، فإنه ال شك سیمرض عاجًال. كذلك 
أعمال  باألعمال،  تقترن  أن  یجب  إذ  المباركة  الكتابات  لدراسة  بالنسبة  الحال 

أوصى بها حضرة بهاءاهللا في تعالیمه وأحكامه.

بیانه،  المرء، بعد اعترافه بمقام حضرة بهاءاهللا، باالنغماس في بحر  فلو قام 
البهائیین  المخلصین من  برفقة  لتموجات وآثار وحیه، وآنس  قلبه وعّرضه  وفتح 
المشتعلین باألمر متجنبًا صحبة األشرار(١) من الخلق، وقام على خدمة أمر اهللا، 

فإن حبه لحضرة بهاءاهللا سیزداد یومًا بعد یوم وسیصبح من البهائیین المتعمقین.

تربیة األطفال
لقد وضع حضرة بهاءاهللا في "الكتاب األقدس" مسؤولیة جسیمة على كاهل 

الوالدین لتنشأة أطفالهم بالتربیة السلیمة. هذه كلماته في ذلك الكتاب:

"كتب على كل أب تربیة ابنه وبنته بالعلم والخط ودونهما عّما حدد في 
اللوح والذي ترك ما أمر به فلألمناء أن یأخذوا منه ما یكون الزمًا لتربیتهما 

هم الذین تتنافى حیاتهم مع تعالیم اهللا ولو أنهم قد یّدعون اإلیمان به، بینما كثیرون قد یعتبرون   (١)
أنفسهم "الأدریین" أو ملحدین وال یصدق بحقهم الكفر في الحقیقة.



ظهور حضرة بهاءاهللا

334

إن كان غنیًا وإّال یرجع إلى بیت العدل إّنا جعلناه مأوى الفقراء والمساكین. 
إن الذي ربى ابنه أو ابنًا من األبناء كأنه رّبى أحد أبنائي علیه بهائي وعنایتي 

ورحمتي التي سبقت العالمین."(٣)
تنشئة  في  والدان  قّصر  إذا  بأنه  عبدالبهاء  حضرة  یصرح  ألواحه(٤)  أحد  في 

أوالدهما النشأة الالئقة وتربیتهما، فقد ارتكبا ذنبًا ال یغفره اهللا.

وطبقًا لما بّینه حضرة بهاءاهللا فإن تنشئة األطفال ال تنحصر في مجرد تعلیمهم 
األخالق والسلوك الحسن وتوفیر وسائل التربیة والتعلیم لهم. بل للتنشئة مطالب 
ومرامٍ أبعد. فالتربیة البهائیة تضم وتجمع جناحي التعلیم المدرسي والتربیة الروحانیة. 
أّما اآلخر، وهو األهم  العالم.  األول یمكن تحصیله في جمیع مدارس ومعاهد 
الخلیقة،  أسرار  وتفهم  اهللا ومظاهره،  في عرفان  فیتمثل  البهائي،  الدین  نظر  في 
واإلحاطة الجیدة بتعالیم حضرة بهاءاهللا، واكتساب الخلق الحمید، والتجهز بما 

یؤهل لخدمة عالم اإلنسان.

فیما یلي كلمات لحضرة بهاءاهللا مقتبسة من كتاباته لالستدالل على أهمیة 
تنشئة األطفال:

"العلم هو بمنزلة الجناح للوجود ومرقاة للصعود. تحصیله واجب على الكل. 
ولكن العلوم التي ینتفع منها أهل األرض ولیس تلك التي تبدأ بالكالم وتنتهي 
العزة  بالكالم... إن الكنز الحقیقي لإلنسان هو في الحقیقة علمه، وهو علة 

والنعمة والفرح والنشاط والبهجة واالنبساط."(٥)

الدین  شرائط  األطفال  تعلم  أن  علیها  یجب  االبتداء  في  التعلیم  دار  "إن 
المناهي  عن  اإللهیة  الكتب  في  المذكوران  والوعید  الوعد  لیمنعهم 
والحمیة  التعصب  إلى  ینتهي  ال  بمقدار  ولكن  األوامر.  بطراز  ویزیناهم 

الجاهلیة."(٦)

"نوصي الكل بما هو علة علو كلمة اهللا وسموها بین العباد، كما نوصیهم 
النفوس والسبب األعظم  الوجود ورفعة مكانة  إلى رقي عالم  تؤدي  بأمور 
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بذلك  أمرنا  إّنا  الجمیع،  بها  یتمسك  أن  األوالد، ویجب  تربیة  لذلك هو 
یؤید  أن  الحق  نسأل  للعاملین،  ألواح شتى وفي كتابي األقدس طوبى  في 
مالك  قلم  من  ونزل  ظهر  الذي  المبرم  األمر  هذا  لتنفیذ  ویوفقهم  الكل 

القدم."(٧)

تربیة األطفال في كثیر من  أهمیة  أیضًا على  أّكد حضرة عبدالبهاء  هذا وقد 
ألواحه. فیما یلي بعض األمثلة:

َجَهَلة  مخلوقات  واألطفال  المربي،  بدون  متوحشة  النفوس  جمیع  "تغدو 
على  حّض  قد  البدیع،  الدور  هذا  في  اهللا  كتاب  فإن  لذا  المعلم.  بدون 
االبن  تربیة  واألم  األب  على  فیفرض  اختیارًا.  ال  إجبارًا  والتعلیم  التربیة 
العلوم  هواء  في  ویطیرا  العرفان  ثدي  من  یرضعا  حتى  همة  بكل  والبنت 
لدى  مدحورین  مذمومین  یكونان  ذلك  في  الوالدان  قّصر  وإذا  والمعارف. 

الغیور."(٨) الرب 
"... یجب تربیتهم من بدایة األمر تربیة إلهیة وتذكیرهم دائمًا بذكر اهللا حتى 

تترسخ محبة اهللا في جبلتهم وتستقر وتمتزج بحلیب األم."(٩)

"ألتمُس لهؤالء األطفال تربیة بهائیة حتى یتقدموا في الملك والملكوت 
ویصیروا سبب سرور قلبك وروحك. سوف تفسد األخالق العامة كثیرًا في 
وبغیر  الدارین  سعادة  ینالوا  كي  بهائیة  تربیة  األطفال  تربیة  یجب  المستقبل. 
ذلك سیبتلون بالمحن والمشقات، ألن سعادة العالم اإلنساني هي في التحلي 

باألخالق الرحمانیة."(١٠)
"فرض الیوم على أحباء اهللا ووجب علیهم تربیة أطفالهم بالقراءة والكتابة 
وتعلیمهم مختلف فروع المعرفة كي یتقدموا یومًا فیومًا على جمیع المستویات. 
أول مرب للطفل هي األم، ألن الطفل في أول نشأته ونموه كالغصن الرطب 
یمكن تربیته على أیة صورة أردت، إذا ربیته مستقیمًا یصبح مستقیمًا وینشأ 
وینمو في غایة االعتدال، وإنه لمن الواضح أن األم هي المربیة األولى للولد 

ومؤسسة أخالقه وآدابه.
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إذًا أیتها األمهات الحنونات اعلمن حق العلم أن تربیة األطفال على آداب 
كمال اإلنسانیة لهي أفضل عبادة لدى الرحمن وال یمكن تصور ثواب أعظم 

من هذا."(١١)

وتوجیهه  الطفل  تربیة  في  األم  دور  في  هامة  ناحیة  وباإلمكان مالحظة  هذا 
البنات ذلك  تربیة  البهائیة على  التعالیم  تلقیه  الذي  التأكید  في  الروحاني، وذلك 

ألنهن سیصبحن یومًا ما أمهات، وأول مربٍّ للطفل هو أمه.

العاملین  ستمكن  الطفل  تربیة  في  األساسیة  التعالیم  من  وغیرها  هذه  إن 
والتعلیم.  للتربیة  بهائیة  برامج  من وضع  المستقبل  في  التربیة  بشؤون  المختصین 
عمومًا  اإلنسانیة  فإن  البهائیة،  المثالیات  لتقبل  اإلنساني  المجتمع  مال  وكلما 
سوف تتبنى هذه التعالیم. فیما یلي مقتبس ُكتب نیابة عن حضرة شوقي أفندي، 

ولي أمر اهللا، جوابًا عن سؤال بخصوص برامج بهائیة في التربیة:

"كنتم قد سألتم حضرة ولي أمر اهللا عن معلومات مسهبة بخصوص برنامج التربیة 
البهائیة. ال وجود لبرنامج دراسي بهائي كهذا بعد، كما ال توجد منشورات 
بهائیة مخصصة تمامًا لهذا الموضوع، حیث إن تعالیم حضرة بهاءاهللا وحضرة 
عبدالبهاء ال تقدم نظامًا تربویًا محددًا ومشروحًا لكنها تقدم فقط مبادئ أساسیة 
معینة فیها توضح عددًا من األفكار التربویة التي یجب أن یهدف إلیها التربویون 
البهائیون في مجهوداتهم لوضع برنامج دراسي تربوي مناسب منسجم تمامًا 

وروح التعالیم البهائیة، ویفي بذلك بمتطلبات العصر الحدیث وحاجاته. 

وهذه المبادئ األساسیة موجودة في النصوص المقدسة لألمر المبارك ویجب 
دراستها بعنایة ودمجها تدریجیًا في برامج الكلیات والجامعات المختلفة، غیر أنه 
من الواضح أن مهمة وضع نظام تربوي في صیغة یعترف بها رسمیًا األمر المبارك 
وتنفذ كذلك في العالم البهائي كله إنما هي أمر ال یستطیع أن یتعهده هذا الجیل 

من المؤمنین وسینجزه تدریجًا العلماء والمربون البهائیون في المستقبل."(١٢)

في  بمكان  القصوى  األهمیة  من  لهما  وتربیتهم  والشباب  األطفال  تعلیم  إن 
والمشتغلین  المعلمین  عمل  على  أثنى  بهاءاهللا  إن حضرة  بحیث  البهائیة  التعالیم 
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بحیث  لدیه  رفیعًا  وقدرًا  مقامًا  تحتل  التعلیم  مهنة  فإن  وتعلیمها.  النفوس  بتربیة 
غیاب  حالة  في  المیراث  من  نصیبًا  للمعلمین  األقدس"  "الكتاب  في  خصص 
المتوفى. وبذلك یكّون المعلمون الطبقة الوحیدة من بین طبقات الوراث  وصیة 
السبع(١٣) الذین لهم نصیب في اإلرث من خارج أسرة وأهل المتوفى. وقد أجزل 
الثناء والعنایات في كتاباته على أولئك المعلمین الذین عرفوا مقامه وانصرفوا إلى 

التعلیم الروحاني والتدریس العلمي. وقد سبق أن أتینا بمثال واحد على ذلك.(١)

وامتدح حضرة عبدالبهاء أیضًا مقام المعلمین المتفانین في مهنتهم. في أحد 
الروحیون  اآلباء  بأنهم  ویصرح  هللا،  حقیقیة  عبادة  بأنها  خدمتهم  یصف  األلواح 

لألطفال الذین یعلمونهم، وعلیه فإن عملهم محمود جدًا عند اهللا.(١٤)

تبلیغ أمر اهللا
في كثیر من ألواحه، كتب حضرة بهاءاهللا على أتباعه تبلیغ أمره إلى أهل األرض. 
إلى  أمره مشیرًا  للقیام على خدمة  المؤمنین  أیضًا یحض  وفي "الكتاب األقدس" 
التبلیغ على أنه أفضل األعمال وفخرها. كما ُذكر في المجلد السابق، فإن غایة التبلیغ 

األولى هدایة النفس إلى اهللا، وعلیه اعتبره حضرة بهاءاهللا "أفضل األعمال."(٢)

شروط التبلیغ موجودة ومبینة في آثار حضرة بهاءاهللا وحضرة عبدالبهاء، كما 
أن حضرة شوقي أفندي، في رسالته المطبوعة بعنوان "ظهور عدل إلهي"(١٥) قد 
عدد بعضًا منها. یمكن إیجازها ببضع كلمات هي: "جعل حیاة المؤمن مطابقة 

للتعالیم البهائیة". یصرح حضرة بهاءاهللا  في أحد ألواحه:

"قد كتب اهللا لكل نفس تبلیغ أمره والذي أراد ما أمر به ینبغي له أن یتصف 
المقبلین ومن  قلوب  بقوله  لینجذب  الناس  یبّلغ  ثم  أوًال  الحسنة  بالصفات 

دون ذلك ال یؤثر ذكره في أفئدة العباد."(١٦)

انظر الصفحات ٩٧ – ٩٩.  (١)
انظر المجلد الثاني، الصفحات ٨٧ – ١٠١.  (٢)
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في هذه الفقرة لم یبق مجال للشك، إذ یؤكد بقوله "ومن دون ذلك ال یؤثر 
ذكره في أفئدة العباد". واألداة "ال" تؤكد بقوة وتنفي في الوقت نفسه وجود 

طریقة أخرى للتبلیغ. نجد في ألواح عدیدة أخرى عبارات مماثلة لها.

وفي أحد األلواح یكتب حضرة عبدالبهاء اآلتي:

"والقصد هو أن تكون نّیة المبّلغ خالصة وأن یكون فارغ القلب، غني النفس، 
في  یكون  وأن  الهمة،  عالي  العزم،  الفكر، شدید  مستریح  الروح،  منجذب 
محبة اهللا شعلة متوّهجة، فإذا كان على ذلك أّثرت أنفاسه الطاهرة في الصخرة 

الصماء، وبعكس ذلك لن تحصل منه أیة ثمرة."(١٧)

التأكید في العبارة األخیرة واضح وجازم: "وبعكس ذلك لن تحصل منه أیة 
ثمرة". هناك ألواح عدیدة لحضرة عبدالبهاء فیها استنتاج مماثل.

كذلك وجه حضرة شوقي أفندي انتباهنا إلى هذه الحقیقة في كثیر من رسائله. 
فیما یلي واحد من بیاناته المشهورة:

لیس بكثرة وقوة األعداد، ولیس بمجرد تبیان وعرض مجموعة من المبادئ 
الجدیدة النبیلة، ولیس بواسطة حملة تبلیغ منظمة – مهما اتصفت في طبیعتها 
بالعالمیة وسعة اإلعداد وتطویره – بل لیس حتى من خالل رسوخ إیماننا ورفعة 
تحّمسنا، لیس بهذا نستطیع أن نبرهن في النهایة ألعین جیل متشكك ناقد 
االدعاء األعظم إلشراق الوحي األبهى. شيء واحد، وواحد فقط سیضمن، 
وحده ودون فشل، النصر المؤكد لهذا األمر المقدس، أال وهو مدى قابلیتنا، 
نعكس روعة وعظمة  أن  في  المعنوي،  الباطنیة وخلقنا  على مستوى حیاتنا 

تلك المبادئ، في شتى نواحیها، التي نادى بها حضرة بهاءاهللا.(١٨)

الشرط  هذا  بدیل عن  أو  مجاًال الحتمال  هنا  أفندي  یدع حضرة شوقي  ال 
"شيء  المضاعف):  اللغوي  تأكیده  (ولنالحظ  یقول  إذ  التبلیغ،  في  الحیوي 
األمر  لهذا  المؤكد  النصر  فشل،  ودون  وحده  سیضمن،  فقط  وواحد  واحد، 

المقدس..."
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بعد أن بحثنا في موضوع أحد أهم الشروط األساسیة لتبلیغ أمر اهللا، دعنا اآلن 
نتفحص عمل التبلیغ نفسه. ال توجد طرق أو إجراءات موضوعة، ولو أننا ُأعطینا 
مبادئ معینة وتوجیهات عامة من قلم مؤسس أمر اهللا وحضرة عبدالبهاء وحضرة 
شوقي أفندي. إن هذه المبادئ والتوجیهات تختلف عن المقاییس والطرق السائدة 
خارج أمر اهللا، حیث غالبًا ما تستعمل فیها كل إجراء نفعي أناني للتأثیر على الناس 
أمر حضرة بهاءاهللا متأسس أصًال على أحقیة  إن  العقائد.  إلى مختلف  وتحویلهم 
وال  كاذبة.  بمعاییر  تغشى  أن  لها  ینبغي  أو  یمكن  ال  والحقیقة  اإللهي،  الظهور 
یمكنها استخدام أسالیب اإلعالن التجاري، أو وسائل الدعایة أو النفعیة الشخصیة 
لتقبل  الناس  لجذب  التجارة  عالم  في  المستعملة  الطرق  إن  الوسط.  الحلول  أو 
أفكار جدیدة، مثل بیانات مثیرة متطرفة أو ما شابه ذلك من األالعیب والخدع، 

إنما هي جمیعها غریبة بالنسبة ألمر اهللا.

قیامه  أثناء  الناس  إلى  بهاءاهللا  رسالة حضرة  البهائي  بها  یقّدم  التي  الكیفیة  إن 
بمهمة التبلیغ هي كما لو كان یقّدم هدیة إلى ملك. ولّما كان غرضه األولي وراء 
النفوس  ربط  األحرى  بل  اهللا،(١)  ألمر  المقبلین  عدد  زیادة  مجرد  لیس  التبلیغ 
بخالقها، لذا یجدر به أن یتعامل مع أبناء جنسه بخالص المحبة والتواضع، وفوق 
كل ذلك أن یسعى لتبیان قدرة حضرة بهاءاهللا على تبدیل وقلب القلوب، دون أن 
یخلط هذا بأي شيء من عنده. في الحقیقة إن هو سعى إلظهار نفسه، بواسطة 
خلق انطباع إعجاب لذاته لدى المستمع بتأكید ما لدیه من العلوم وما حققه من 
منجزات واستهدف توطید غلبة حججه أثناء التبلیغ، فإن قدرة حضرة بهاءاهللا ال 

تستطیع أن تصل إلیه.

من  لالستمداد  واستعداده  المرء  قابلیة  على  التبلیغ  في  النجاح  مدى  یتوقف 
قوة حضرة بهاءاهللا. لیس هناك بدیل لهذا. وإذا لم یفتح المؤمن الطریق لحضرة 
بهاءاهللا لهدایة ذلك الشخص عن طریق حبه إّیاه، ونقاء صفحة حیاته وتبلیغ أمره 
بإخالص ال تشوبه شائبة، فإن تأییدات حضرة بهاءاهللا ال یمكن أن تشمله، ومآل 

انظر المجلد الثاني، الصفحة ٨٩.  (١)
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خدمته له یكون الفشل. هذا وإن أولئك الذین كانوا في مقدمة المبلغین البهائیین 
قد أقروا دومًا بشعورهم بوجود حضرة بهاءاهللا في كل مرحلة من مراحل نشاطهم 
التبلیغي. ووعیهم ذاك نفسه بمحضر حضرته كان سبب تمكنهم من مواجهة من 
ابتغوا البحث عن الحقیقة، بروح محبة وتواضع أصیل، ثم جذبهم بحرارة إیمانهم 
وقوة كلماتهم الخالقة. وذلك الوعي نفسه هو الذي مكنهم من أن یعكسوا سناء 
دین اهللا الولید وعظمته، وإثبات أحقیته، ودعم مصالحه، والصمود بوجه هجمات 

أعدائه وإحراز انتصارات خالدة لموالهم.

غالبًا ما وّجه حضرة بهاءاهللا أتباعه ونصحهم كیف یبّلغون أمر اهللا. فمثًال وّجه 
الحاج محمد طاهر المالمیري، لدى انتهاء زیارته لمحضره المبارك، لالشتغال 
بتبلیغ أمر اهللا عند رجوعه إلى بلدته یزد مزودًا إّیاه ببعض التعلیمات لذلك الغرض. 
وبالوقت  الحقیقة.  والباحث عن  الطالب  أجل  من  یصلي  أن  إرشاداته  مقدمة  في 
تأییدات اهللا وتفتح  نفسه أن یطلب منه الصالة والتضرع لنفسه عسى أن تشمله 
بصیرته على حقیقة أمر اهللا. نصیحة أخرى هي أن ُیفتتح التبلیغ باإلشارة إلى تاریخ 
اإلیقان".  "كتاب  في  الوارد  للعرض  مماثل  بنحو  ومؤسسیها،  الماضي  أدیان 
بذلك یتیسر للباحث عن الحقیقة الحصول على تبصر وتعمق في معرفة دینه نفسه 
المرحلة، یكون  بلوغ هذه  مما یجعله یدرك حقیقة وأحقیة مؤسس دینه. وعند 

الشخص متهیئًا لتقدیر أمر اهللا لهذا الیوم.(١)

مثال آخر على ذلك: هناك لوح(١٩) لحضرة بهاءاهللا ینصح فیه فارس(٢) (مواطن 
سوري مسیحي اعتنق األمر في اإلسكندریة) بالتزام الحكمة في التبلیغ. ینصحه 
بأّال یكشف للناس مرة واحدة كل ما لدیه عن األمر في البدایة بل علیه أن یبّلغهم 
شیئًا فشیئًا حتى یكونوا مستعدین لتقّبل المزید. وهو یشبه هذه العملیة بإرضاع 
المولود جرعات لبن قلیلة حتى ینمو ویقوى على هضم غذاء آخر. ویشّكل نصح 
حضرة بهاءاهللا هذا القاعدة األساس في تبلیغ أمر اهللا. وما تتضمنه من مبادئ هو 

انظر المجلد األول، الصفحة ١٦٩.  (١)
انظر الصفحات ٥ – ١٠.  (٢)
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شبیه جدًا بما یتبعه معلم المدرسة عند تدریس تالمیذه تدریجًا وفقًا لقابلیتهم. 
أكثر  إن  واستعداده.  خلفیته  معرفة  الضروري  من  یكون  أي شخص  تبلیغ  فقبل 
المبلغین نجاحًا هم الذین، بناء على إطالعهم على معتقدات وأفكار الشخص، 
یكشفون حقائق أمر اهللا تدریجًا له، وهذا الشيء القلیل الذي یمده به هو الجرعة 
الصحیحة المناسبة وتكون من القوة بحیث تؤثر وتحفز روحه لالنطالق خطوة 

لألمام تصبح عندها مستعدة لتقبل المزید.

البهائي  المبلغ  الحاج میرزا حیدر علي،  یلي فقرة من مذكرات  نقتبس فیما 
المعروف والذي سبقت اإلشارة إلى خدماته البارزة، حیث خّلف األجیال إحدى 
ذكریات تشرفه بمحضر حضرة بهاءاهللا في عكاء، وفي إحداها كتب ما یلي حول 

تبلیغ أمر اهللا:

یجب  والعنایة.  الود  من  بروح  الناس  ومعاملة  لطیف  مزاج  توفر  للتبلیغ  یلزم 
ذلك  كان  ولو  حتى  اآلخر،  الطرف  یقوله  ما  بكل  غ  المبلِّ یقبل  أن  كذلك 
مجرد أوهام، أو عقائد ورثت عن تقلید أعمى، أو كالم سخیف غیر معقول. 
غ أن یتجنب الخوض في مجادالت أو عرض براهین من شأنها وضع  وللمبلِّ
وهذا  مهزومًا،  نفسه  یجد  ألنه  ذلك  ونزاع.  عناد  موقف  في  اآلخر  الطرف 

یؤدي به إلى أن یصبح محجوبًا أكثر عن الحقیقة وسیزید في ضالله.
الطریقة الصائبة هي أن یعترف الشخص بما یصرح به الطرف اآلخر ومن 
ثم تقدیم وجهة نظر أخرى ودعوته لیتفحصها ویجد ما إذا كانت حقًا أم باطًال. 
ینشغل  فإنه سیصغي وال  بأدب ومحبة ولطف  له هذا  ُقدم  إذا  الحال  بطبیعة 
سیقر  عندها  براهین.  عن  والبحث  الجواب  إعداد  ابتغاء  للدفاع  بالتهیؤ  عقله 
ویقبل بما عرض علیه من نقاط. وعندها یدرك الشخص مطمئنًا بأن هدف 
النقاشات لم یكن المشاحنة وكسب المجادلة، بل ابتغاء نقل الحقیقة وإظهار 
خصال إنسانیة علیا وكماالت سماویة، فإنه طبعًا سیبدي موقفًا منصفًا. عندها 
ستتفتح بداخله بصائر العقل والفؤاد، وبفضل اهللا یصبح خلقًا جدیدًا ذا بصر 

وسمع جدید.
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في كسب  والرغبة  المجادلة  مضار  عن  بإسهاب  بهاءاهللا  تحدث حضرة 
النقاش أو الحوار. بعد ذلك تفضل قائًال: ’إن الغصن األعظم(١) مستعد ألن 
بأنه  یعتقد  اآلخر  الطرف  یجعل  بحیث  بانتباه  حدیث سخیف  ینصت ألي 
– حضرة عبدالبهاء – یستنیر منه. لكن تدریجًا وبكیفیة ال یعیها الطرف اآلخر، 

یهبه بصیرة وفهمًا جدیدْین.‘(٢)(٢٠)

في  الحكمة  على  مثال  خیر  تعطي  الغرب  في  عبدالبهاء  حضرة  خطب  إن 
أمر اهللا ونشأته من جهة  تاریخ  تقریبًا عن  أناسًا كانوا غرباء  لقد خاطب  التبلیغ. 
ذلك  مع  لكن  أخرى.  جهة  من  ومقامه  مؤسسه  ادعاءات  على  بعد  یطلعوا  ولم 
على  قادرین  كانوا  ما  وهو  وإیجاز  ببساطة  فقط  األساسیة  الحقائق  لهم  بّین 
فهمه وإدراكه وكان بمثابة الدرجة األولى الرتقائهم أخیرًا إلى االعتراف برسالة 
أي  المبكرة  المرحلة  تلك  في  تجنب  أنه  الواضح  ومن  العظیمة.  بهاءاهللا  حضرة 
إفاضات وتفصیالت لما ینطوي علیه مقام حضرة بهاءاهللا ووحیه بما في ذلك 
انتشار شریعته ونظمه العالمي في المستقل. بدًال من ذلك منح كل واحد نصیبه 
أولئك  بالحیویة وعززت  أفعمت  التي  المحبة  تلك  للجمیع،  الشاملة  من محبته 

الذین اعتنقوا أمر اهللا في الغرب.

قد یكون موقفًا مغریًا بالنسبة للمبلغ البهائي، وباألخص إن كان واسع المعرفة 
العمیقة  والعبارات  الكالم  من  بوابل  الحقیقة  عن  الباحث  یمطر  أن  واإلطالع، 
والنقاشات الطویلة بغیة إحقاق حججه. حینما یحصل ذلك ینسد السبیل وتنقطع 

عن قلب الباحث قوة حضرة بهاءاهللا ویحرم من نور اإلیمان.

باتباع خطوات المثل األعلى ألمر حضرة بهاءاهللا قد نالحظ بأنه عندما كان 
یسأل أحد حضرة عبدالبهاء سؤاًال، كان حضرته في أغلب األحیان ال یعطیه كل 
اإلجابات. بل كان یهیئه برفق ولطف لتفهم الموضوع أوًال. حتى إنه، على سبیل 
المثال، كان أحیانًا یتطرق إلى أشیاء تبدو غیر مرتبطة أو مناسبة للموضوع لكن 

حضرة عبدالبهاء.  (١)
هذه لیست كلمات حضرة بهاءاهللا بالنص ولكنها تفید بفحوى بیانه.  (٢)
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البال هنا  أخیرًا تؤدي إلى أن یكتشف السائل الحقیقة. ولعل خیر مثال یرد على 
هي قصة إیمان هوارد كولبي آیڤز، القس التوحیدي األمریكي الذي انجذب إلى 
حضرة عبدالبهاء حین زیارته لتلك البالد وانقلب أخیرًا مؤمنًا متحمسًا. یستنتج 
درب  في  قاده  عبدالبهاء  حضرة  بأن  الحریة"(١)  "أرتاج  المشّوق  لكتابه  القارئ 

الحقیقة برفق وتمهل. والقصة التالیة مقتبسة من ذلك الكتاب:

أو  لي لالجتماع بحضرة عبدالبهاء،  أتیحت  التي  الفریدة  الفرص   في جمیع 

االستماع إلیه أو التحدث معه كنت أزداد إعجابًا باستمرار بأسلوبه في تبلیغ 
مخاطبة  إلى  سعى  بل  وحده.  العقل  لمخاطبة  یسَع  لم  ألنه  ذلك  النفوس. 
الروح، وهي حقیقُة وذاُت كلِّ َمْن التقى به. كان بال شك باستطاعته التحدث 
بالمنطق، وحتى بالعلم خالل تبیان موضوع خطابه، كما برهن ذلك باستمرار 
في خطاباته العدیدة التي حضرتها وغیرها أكثر مما قرأته. إّال أن منطقه لم یكن 
منطق رجل التعلیم المدرسي، وعلمه لم یكن علم قاعات وفصول المدارس. 
فكل كلمة مهما قّلت مفرداتها، وكل اتصال مع روح مهما كان ضئیًال كان 
الوعي.  من  أعلى  مستوى  إلى  تلقائیًا  یرتفع  السامع  تجعل  بنورانیة  عنه  ینبثق 
لم  الحال  وبطبیعة  اشتعاًال. هذا  تستجیب  قلوبنا  یتحدث كانت  حینما كان 
یترك كل  أو موضوع. كان  نقطة  یّلح في  أو  لم یشدد  بل  أبدًا.  یجادل  یكن 
شخص بحرّیته. ولم یبُد عنه أي تظاهر بالسلطة أو التكبر. على العكس كان 
دومًا تجسیدًا للتواضع. كان یبّلغ بأسلوب "كما أنك تقدم هدیة إلى ملك". فلم 
یقل لي مرة ما ینبغي لي أن أعمله، عدا تنویهه بأن ما كنت أعمله كان صحیحًا. 
ولم یشر علّي مرة بما كان ینبغي لي أن أؤمن به. لقد برع في إظهار الحقیقة 
والمحبة بحلة من الجمال والجالل بحیث لم یكن لقلب السامع إّال الخشوع 
تبجیًال لهما. وبنبرات صوته وأسلوب تصرفاته وهیئة حركته وابتسامته، أراني 
بد  ال  واألقوال  األعمال  من  طیبة  ثمارًا  بأن  مدركًا  أكون،  أن  ینبغي  كیف 

ستخرج عن تربة الوجود الطاهرة.

Portals to Freedom.  (١)
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والجالل،  التواضع  سمات  اجتماع  هو  منه  أتحیر  جعلني  الذي  الشيء 
االسترخاء والقوة، اجتماع هذه األضداد بنحو غریب باعث للذهول واإلجالل 
في أبسط كلمة أو حركة یقوم بها ویدفعني لتفهم مصدره. فما هو ذاك السر 
الذي جعله یختلف اختالفًا عن غیره، ویعلو بهذا السمو الذي یتحدى المقارنة 

عن أي رجل آخر سبق لي مقابلته؟(٢١)

ویلقي كولبي آیڤز مزیدًا من الضوء على هذا الموضوع بالقصة التالیة:

القیام  قویة، على  الباردة، مع هبوب ریح شرقیة  الربیع  أیام  أحد  في  عزمت 
برحلة مخصوصة باالستفسار من حضرة عبدالبهاء حول موضوع االنقطاع. 
لكني عند وصولي إلى المنزل الكائن في شارع ٩٦ وجدته مهجورًا تقریبًا. بدا 
أن حضرته ربما ذهب إلى منزل أحد األحباء في شارع ٧٨ لقضاء یوم أو یومین 
للمنزل  عائدًا  مغادرته  على  یوشك  وجدته  حیث  هناك  إلى  ماشیًا  فتوجهت 
الذي تركته للتو. مع ذلك ولشدة عزمي الذي عقدته لتحقیق مطلبي لم أدع أیة 
عقبة تعیقني عن هدفي. فقصدت أحد األحباء اإلیرانیین وأخرجت من جیبي 
كتابًا صغیرًا وأشرت إلى سطر معّین فیه، وطلبت منه أن یلتمس من حضرة 
عبدالبهاء أن یتحدث معي لحظات قلیلة في الموضوع، وتلوت له السطر زیادة 
في الحیطة وللتأكد من عدم حصول التباس أو خطأ: "ال تحرمني عن التوجه 

إلى أفق االنقطاع."

لّما عاد أرجع إلّي الكتاب قائًال بأن حضرة عبدالبهاء یطلب مني أن أسیر 
معه صوب شارع ٩٦ حیث سیتحدث معي في الطریق.

أذكر كنا یومها موكبًا صغیرًا ال بأس بعدده، یناهز االثني عشر تقریبًا، 
لوا  أذكر  هؤالء  بین  ومن  غیرهم  وقلیل  معظمه  اإلیرانیون  األحباء  یشكل 
إلى إحكام  الشرقیة شدیدة الذعة بحیث اضطررت  الریح  جیتسنجر. كانت 
بالسیر وأذیال  قلیًال. لكن حضرة عبدالبهاء شرع  أزرار معطفي وأنا أرتجف 
عباءته یتالعب بها الهواء. نظر نحوي أثناء سیرنا معًا في مقدمة الجماعة الصغیرة 
وهو یرمقني بنظرة مازحة قائًال بأني أبدو أشعر بالبرد، مما جعلني أشعر بشيء 
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بالبرد؟  من االضطراب والقلق. فقلت في نفسي كیف ال ینبغي لي الشعور 
إّال أن مالحظته  هل ینتظر من اإلنسان أن یعیش بمعزل عن تأثیرات الجو؟ 
العابرة البسیطة تلك كانت ذا مغزى. فدومًا كانت أبسط كلمة منه بمثابة دعوة 
استدعاء أو تنبیه ألمر خطیر. كأنما بها كان یرید القول: ’هّیا... هّیا بك إلى 

شيء أعلى من هذا!‘
خالل سیرنا بضع خطوات أمام اآلخرین كان یتحدث بإسهاب عن اآلفاق. 
من  تشرق  دأبت  المادیة  كالشمس  تمامًا  الحقیقة،  أن شمس  كیف  وشرح 
مواقع مختلفة، فكانت مرة شمس موسى، ثم من مشرق آخر ظهرت شمس 
عیسى، ثم أشرقت شمس محمد، فشمس بهاءاهللا وغیرهم. لكن دومًا هي 
الشمس نفسها وإن اختلفت مشارقها اختالفًا كبیرًا. وأكد على أننا یجب أن 
ننظر دائمًا إلى نور الشمس، وأن لیس لنا أن نحصر ونركز النظر في آخر موقع 
أو أفق ظهرت منه الشمس بحیث حینما یحین أجل ربیع روحاني جدید نغفل 
عن مشاهدة بهاء طلوعها. توقف مرة أو مرتین أثناء سیرنا وصار یرسم بعصاه 
على الرصیف أفقًا وهمیًا مؤشرًا فوقه مطالع الشمس. ال بد وأن ذلك كان یبدو 

منظرًا غریبًا في أعین المارة.
الموضوع  هذا  حول  قبًال  له  استمعت  فقد  كبیرة.  أمل  بخیبة  شعرت 
فلم یكن قصدي االستماع  وقرأت عنه في كتاب "مفاوضات عبدالبهاء". 
إلى آفاق أو مشارق الظهور اإللهي، بل االنقطاع. وكنت مكتئبًا جدًا كذلك 
بسبب شعوري بأنه كان من المفروض فیه أن یعلم برغبتي لالستنارة حول 
هذا الموضوع، وكان المنتظر منه أن یستجیب لما كنت أرجوه في سري 
تمامًا  واضحًا  كنت  لكنني  سألته،  حینما  بجالء  عنه  أفصح  لم  وإن  حتى 
فیما طلبته. عندما اقتربنا من وجهتنا التزم حضرته الصمت. في ذلك الوقت 
كان شعوري بالخیبة قد زال وحل محله رضى عمیق. أو لم یكفني مجرد 
لم  مما  االنقطاع  عن  لي  یقول  أن  بإمكانه  كان  ماذا  ثم  بصحبته؟  كوني 
یكن موجودًا قبًال في قلبي؟ ولربما الطریقة لمعرفته لم تكن إّال في التطبیق 
العملي، وبأن أبدأ ذلك باالنقطاع عن الرغبة في سؤاله لیتحدث معي حوله. 
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بداخلي  قلبي  اشتعل  كلما  الظاهري،  السكوت  ذاك  استطال  كلما  وفعًال 
بینما كان یتكلم معي.

أخیرًا وصلنا الدرجات المؤدیة إلى باب المدخل. توقف حضرة عبدالبهاء 
لحظات وقد وضع قدمًا فوق الدرجة األولى بینما راح األصحاب یصعدون 
المنزل. عند ذاك بدا حضرة عبدالبهاء وكأنه یوشك على  على مهل ودخلوا 
وقف  التي  الدرجة  فوق  من  إلّي  ونظر  استدار  ذلك  بدل  لكن  بهم،  اللحاق 
علیها، بعین وبصوت متمیزْین بتلك النبرة التي كانت تصاحب أبسط كلمة، 
والتي كانت بالنسبة لي لغزًا دائمًا یحیرني سره، وقال بأن علّي دومًا أن أتذكر 

بأن هذا یوم عظائم األمور، یوم أمور عظیمة جدًا.
صمّت عن الكالم. فلم یكن لي أن أعلق بشيء. بل لم یكن لدي أدنى فكرة 
عما تعنیه تلك الكلمات، أو صوته الرنان وال تلك النظرة الثاقبة. ثم عاد وكأنه 
یرید صعود الساللم لكنه مرة أخرى توقف واستدار بوجه مشرق هذه الكّرة، 
أما أنا فكنت رفعت قدمًا ألتبعه صاعدًا لكنه لّما استدار توقفت طبعًا وبقیت 

هكذا معلقًا ما بین الحركة والسكون.
أعاد قائًال لي بكیفیة فیها الكثیر من التأكید والجدیة، بأني یجب أّال أنسى 

أبدًا هذا، بأن هذا یوم عظائم األمور.
ماذا عساه یعني؟ وما هو المغزى العمیق الذي یكمن خلف هذه الكلمات 
البسیطة؟ ولماذا كان علیه أن یكلمني هكذا؟ وهل كانت مرتبطة بتلك الكلمة 

المحیرة، االنقطاع؟
ثم مرة أخرى توجه حضرة عبدالبهاء وكأنه سیرتقي الساللم صاعدًا وبدأت 
أنا أوشك على متابعته، وللمرة الثالثة یتوقف ویستدیر بما بدا لي بكامل نوره 
الروحاني صوبي، قائًال مرة أخرى، لكن هذه المرة بنبرة كانت أشبه بدمدمة 
التأكید،  یده زیادة وإمعانًا في  الحقیقي ورفع  الرعد، وعین تومض كالبرق 
بأن علّي أن أتذكر كلماته بأن هذا یوم أمور عظیمة جدًا – أمور عظیمة جدًا. 
وهذه الكلمات الثالث األخیرة تجلجلت كنفخة الصور. تراءى لي كأن صف 
بل  أذوي،  وكأني  لي  خیل  للتو.  فصعقت  تردد صداها.  المهجورة  المباني 
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أضمحل وأتالشى حیث وقفت، في حین كان أمامي ذلك الهیكل المهیمن 
الجمیل، بصوته اآلمر الفاتن، محیطًا بي كالبحر، وأزال عنّي، ولو للحظات 
على األقل، كل صغائر هذا العالم بما فیها صغائر نفسي. فمن وماذا أكون أنا 
حتى ألیق لالستدعاء للقیام بمهام وإنجاز أشیاء عظیمة؟ فلم أكن ألعلم ما هي 

األشیاء التي كانت عظیمة في هذا العالم المنحرف في وجهته وأولویاته.
بعینیه  نفسي  أغوار  خاللها  سبر  جدًا،  مدیدة  لحظة  وكأنه  بدا  ما  بعد 
وعاد  العظمى.  اللحظة  مضت  فقد  لطیفة.  بابتسامة  وجهه  أشرق  النفاذتین، 
بعدها لیكون ذاك المضیف األدیب الكریم المتواضع، واألب الذي كنت أظن 
أني أعرفه. فلمس عمامته لمسة أمالتها بما سمیتها زاویة المرح ومع ابتسامة 
تنم عن المزاح على شفتیه راح یصعد الساللم سریعًا ودخل الباب المفتوح. 
فتبعته عن قرب. اجتزنا درجات المدخل القلیلة صوب درجات الطابق العلوي. 
أذكر هنا ما الحظته في الوجوه من نظرات العجب وشيء من الحسد وهم 
فمرق  خالیًا  العلوي  البهو  كان  عبدالبهاء.  حضرة  خلف  أصعد  یشاهدوني 
حضرته خالله مرتقیًا درجات أخرى نحو حجرته، وهي غرفة واسعة تشرف 
على واجهة المبنى في الطابق الثالث. كل هذا وأنا ما زلت أتبعه. وطالما تأملت 
منذ ذلك الحین في عجب من جرأتي بل جسارتي تلك. فلو كنت أكثر علمًا 
أو أقل شعورًا ما كنت ألجرؤ على فعل ذلك. وقد قیل بهذا الشأن، أن الحمقى 
یفدون سراعًا حیث تتورع المالئكة أن تطأ فیه قدمًا. ولربما بهذه الكیفیة یجد 

الحمقى شفاء لحمقهم.
وصلنا إلى باب غرفة حضرة عبدالبهاء. هذا علمًا بأنه لم َیْدُعني إلى غرفته، 
أتبعه، ولذا توقفت  بل حتى لم ینظر خلفه مرة واحدة لیتأكد فیما إذا كنت 
بوجل كثیر لدى العتبة بینما دخل غرفته. فهل یا ترى سینزعج؟ وهل یعني 
ذلك أني تجاوزت حدود االحترام الالئق بحضرة عبدالبهاء؟ أم كان ذلك قلة 
التواضع واألدب؟ لكن قلبي كان عنصر  تقدیر من جانبي في مجال حدود 
ففتح  یعلم ذلك.  أن  عبدالبهاء،  أي حضرة  له-  -وینبغي  في حقیقته  التواضع 

الباب على مصراعیه ثم استدار وأشار بیده ألدخل.
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مرة أخرى وجدت نفسي لوحدي مع حضرة عبدالبهاء. فهناك كان سریره 
الذي ینام علیه، والكرسي الذي یجلس علیه، وبقایا من أشعة شمس العصر 
الشاحبة ما زالت تضيء أرضیة الغرفة، إّال أنني لم أَر عن وعٍي كل ذلك أو 
لوحدي  كنت  وبأنني  هو  وجوده  حول  كان  وعیي  كل  به.  انتباهي  أشغل 
موجودًا معه. لّف الغرفة سكون وصمت تامان. لم یأِت أي صوت من الشارع 
أو الغرف السفلى. وبدا السكون یتضاعف وهو یغمرني بنظرته الشاملة لشتى 
معاني المحبة والتفهم والتي كانت دومًا تخترق شغاف قلبي وتذیبه. حینئذ 
أحسست بسعادة ورضى عمیقین یغمران كل كیاني. وكأنما أضیئت شعلة 
شغوفًا  كنت  إذا  فیما  ببساطة  سألني  حضرته.  تكلم  بعدها  صدري.  داخل 

بموضوع االنقطاع.

لم یكن هناك ما هو أشد مفاجأة. فكنت قد نسیت تمامًا ذلك األمر الذي 
استحوذ على كل اهتمامي منذ حوالي ساعة. ترى هل حصل في خالل تلك 
ر لي ما كنت أرجوه وأبتغي  الساعة التي لم ُیذكر شيء فیها عن االنقطاع أن ُقدِّ
عرفانه عنه ووهب لي فعًال؟ لم یكن لدي كلمات إلجابة سؤال حضرته. فهل 
كنت شغوفًا أو مهتمًا؟ لم أستطع أن أرد إیجابًا أو سلبًا. فوقفت أمامه صامتًا 
بینما شعرت كما لو أن كل وجوده یتجاوب معي ویدنو لیعانقني. بعد ذلك 
في  تحلق  غادرت محضره وروحي  الباب.  نحو  بي  وتوجه  ذراعه  أحاطتني 
آفاق علیا. شعرت، في تلك اللحظات على األقل، وكأنني ُحشرت مع حشود 
الشهداء. وكان محشرًا طیبًا كریمًا حقًا. وطوال سنوات االنقطاع العدیدة التي 
تلت، بقیت ذكرى السیر معه، وشعوري بالخیبة ظنًا مني بأنه لم یفهم بدقة 
مطلبي، وتحدیه الصارخ: هذا یوم أشیاء عظیمة جدًا، ثم اتباعي إّیاه عبر تلك 
الساللم الطویلة دون أن أعرف فیما كان یرغب بذلك أم ال، ثم السؤال الصادر 
عن ذلك الحب السامي: هل أنت شغوف باالنقطاع؟ كل ذلك بقي یتراءى 
أمامي كتحد ملهم ومعٍز. حقًا إني كنت شغوفًا، وشغفي لم یتواَن أو یفتر منذ 
ذلك الیوم وحتى هذا الحین. لكني لم أحلم أبدًا بأن االنقطاع یمكن أن یكون 

بمثل هذا المجد والروعة.(٢٢)
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مشرق األذكار
أطلق  معابد  بتشیید  یتعلق  األقدس"  "الكتاب  في  بهاءاهللا  أوامر حضرة  أحد 
علیها اسم مشارق األذكار. فكتب على المؤمنین إنشاء هذا الصرح في كل مدینة 
وبداخله  اهللا.  لعبادة  موقوفًا  وُیجعل  واإلتقان  الجمال  من  یمكن  ما  بأتم  قریة  أو 
تتلى فقط الكلمات اإللهیة أو تقرأ بكیفیة تبهج األسماع وتنعش القلوب وتطّیر 
األرواح. كما ینصح الوالدین بتعلیم أطفالهم كلمات اهللا التي أنزلها وتالوتها في 

مشارق األذكار.

فیما یلي كلمات حضرة بهاءاهللا المنزلة في "الكتاب األقدس" بهذا الشأن:

"طوبى لمن توّجه إلى مشرق األذكار في األسحار ذاكرًا متذكرًا مستغفرًا 
وإذا دخل یقعد صامتًا إلصغاء آیات اهللا الملك العزیز الحمید. قل مشرق 
لدى  كذلك سمي  والقرى  المدن  في  لذكري  بني  بیت  كل  إنه  األذكار 
العرش إن أنتم من العارفین. والذین یتلون آیات الرحمن بأحسن األلحان 
أولئك یدركون منها ما ال یعادله ملكوت ملك السموات واألرضین. وبها 
البصر من هذا  أوتي  إّال من  الیوم  یعرفها  التي ال  یجدون عرف عوالمي 
الروحانیة  العوالم  إلى  الصافیة  القلوب  تجذب  إنها  قل  الكریم.  المنظر 

ُتعّبر بالعبارة وال ُتشار باإلشارة طوبى للسامعین."(١) التي ال 
وفي موضع آخر:
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"عّلموا ذریاتكم ما نزل من سماء العظمة واالقتدار لیقرئوا ألواح الرحمن 
بأحسن األلحان في الغرف المبنیة في مشارق األذكار. إن الذي أخذه جذب 
محبة اسمي الرحمن إنه یقرء آیات اهللا على شأن تنجذب به أفئدة الراقدین. 
هنیئًا لمن شرب رحیق الحیوان من بیان ربه الرحمن بهذا االسم الذي به 

نسف كل جبل باذخ رفیع."(٢)
نالحظ أن حضرة بهاءاهللا یحث أتباعه على القیام لذكر اهللا وتالوة كلماته في 
مشرق األذكار حین الفجر، وهذا وقت له أثر بصفة خاصة على االنتعاش الروحي. 
في أوائل أیام أمر اهللا عندما كانت الظروف االجتماعیة في إیران مواتیة وكان الناس 
یشتغلون ساعات من الیوم دون التزام خاص، دأب األحباء على االجتماع في دار 
أحدهم قبل الفجر لتالوة المناجاة وقراءة كتابات حضرة بهاءاهللا. ومن المؤكد أن 
یتصور في المستقبل حیث سیكون نظم حضرة بهاءاهللا قد انتشر وتأسس بتمامه 
ینظم  اجتماعي جدید  ترتیب  أذكار في كل مدینة، حینئذ سینبثق  وأقیم مشرق 
لإلنسان طریقة في الحیاة في مجاالت كالعمل، والراحة والترفیه وخدمة أمر اهللا 
بحیث تمكنه من النهوض مبكرًا قبل الفجر واالشتغال بذكر اهللا وتمجیده. وهذا 

بدوره سیؤدي إلى خلق توازن بین مستلزمات حیاته الروحیة والمادیة.

ستشكل مؤسسة مشرق األذكار محور األنشطة الروحانیة لمجتمع المستقبل 
بصفة رئیسة، بینما تتركز األنشطة اإلنسانیة واإلداریة في مجموعة من المؤسسات 
لبیانات حضرة  ُتشّید حول مشرق األذكار. وستشمل هذه، طبقًا  التي  الملحقة 
عبدالبهاء، مستشفیات ودورًا لألیتام ومدارس وجامعات وفنادق وغیرها. تجمع 
القائم  التوازن  ومثل  والروحیة.  اإلنسانیة  القیم  بین  ما  دائمًا  بهاءاهللا  تعالیم حضرة 
القوانین أو  البهائي یؤید مراعاة مزدوجة لكل من  بین الروح والجسد، فإن الدین 
األحكام المادیة والروحانیة والتي وحدها تستطیع ضمان رفاه اإلنسان وخیره. إن 
مشرق األذكار وملحقاته توفر هذا التوازن في محیط المجتمع. فاألول یمثل مركز 
القوى الروحیة المنبعثة من الصالة والمناجاة وحمد اهللا وتمجیده، والجانب الثاني، 

مؤسسات الخدمة االجتماعیة، یكّون بؤرة الجهود اإلنسانیة والمحبة والرحمة.
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لألحباء  فیها  شرح  ١٩٢٩م  عام  أفندي  شوقي  حضرة  كتبها  رسالة  في 
األمریكیین، الذین كانوا عاكفین على إكمال تشیید أول مشرق أذكار في عالم 

الغرب، شرح بعض المالمح الممیزة الرئیسة لهذه المؤسسة، بما یلي:

ینبغي أن نتذكر بأن الصرح المركزي لمشرق األذكار، الذي ستتجمع حوله 
للُمعاني،  الراحة  توفر  التي  االجتماعیة  الخدمة  مؤسسات  الوقت  تمام  عند 
والعون للفقیر، والمأوى لعابر السبیل، والسلوى للمكروب، والعلم والتربیة 
للجاهل، إن هذا الصرح ینبغي اعتباره، باستثناء ما حوله من ملحقات، كبیت 
صمم من أجل عبادة اهللا وكرس برمته لها طبقًا لتلكم المبادئ، نعم قلیلة في 
عددها والتي أّسسها حضرة بهاءاهللا في "الكتاب األقدس". إّال أنه ینبغي أّال 
ُیفهم من هذا البیان العام بأن داخل هذا الصرح المركزي نفسه سیتحول إلى 
مجمع متخالط لعبادات دینیة تجري وفق اتجاهات مستوحاة من ممارسات 
المعابد.  الیهود وغیرها من  تقلیدیة موجودة في الكنائس والمساجد ومعابد 
إذ  فهمها  یساء  أّال  یجب  المركزي،  البهو  إلى  المؤدیة  المداخل  مختلف  إن 
إنها تخدم أغراض أولئك الذین یتبعون الفرق والمذاهب المتعصبة المجعولة، 
حیث كل فریق منها عاكف، وفق طرائقه، على مزاولة طقوسه وتالوة أدعیته، 
وإجراء وضوئه وعرض الرموز الخاصة لدینه وعقیدته، كل ذلك داخل أقسام 
محددة منفصلة في بیت العبادة العالمي لحضرة بهاءاهللا. إن هذا البیت، حاشا 
له من أن یحتضن بداخله منظرًا كهذا حیث تعرض فیه طقوس وممارسات 
شروط  مع  إطالقًا  تتفق  ال  وضعیة  وهي  ومشوشة،  مترابطة  غیر  مذهبیة 
"الكتاب األقدس" وال تنسجم مع المفاهیم الروحیة التي یلقنها، بل إن بیت 
العبادة المركزي البهائي هذا، المخزون داخل مشرق األذكار، سیجمع داخل 
نهائیًا  نبذوا  الذین  أولئك  فقط  وفي جو روحاني صاٍف،  المطهرة،  جدرانه 
مظاهر التباهي الموسعة في مثل هذه المناسبات، الذین هم راغبون في عبادة 
إله واحد كما ظهر وتجلى في شخص حضرة بهاءاهللا. لهؤالء، یرمز مشرق 
األذكار ویجسد إحدى الحقائق البهائیة الضمنیة أال وهي أن الحقیقة الدینیة 
یستمر  بل  ینقطع  أو  یتوقف  لن  السماء  وحي  وأن  نسبیة،  بل  مطلقة  لیست 
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ویتطور. ویعتقدون بأن الرب، هذا األب السماوي المحب للجمیع والرقیب 
والحافظ أبدًا الذي لم یمنع رحمته عن البشر سابقًا إذ بعث عبر مختلف مراحل 
أن  یعقل  وال  یلیق  ال  هدایته،  نور  مشاعل  یحملون  وأنبیائه  برسله  تطورهم 
یمنع في هذه الفترة الحرجة من مسیرة حضارتهم، أن یمنع عن عباده هدایته 
التي هم أحوج ما یكونوا لها وسط الظلمة التي تواجههم، ظلمة ال ینجح نور 
العلم أو ذكاء اإلنسان وحكمته في تبدیدها. وهكذا انطالقًا من اعترافهم بأن 
السماویة فإنهم ال  الهدایة  الذي تفیض منه هذه  المصدر  بهاءاهللا هو  حضرة 
شعائر  تعوقهم  ال  فیه  ویجتمعوا  بیته  كنف  لیبتغوا  بانجذاب  یشعرون  محالة 
وال طقوس رسمیة وال تكبلهم عقائد عن رفع التمجید والثناء والتبجیل هللا 
رسله  أسماء  وتعظیم  وإعالء  األبدي،  الحقیقة  جوهر شمس  الحق،  الواحد 
وأنبیائه الذین هم، منذ األزل وحتى یومنا هذا وفي مختلف الظروف وبمقدار 

متفاوت، قاموا بعكس أنوار هدایة السماء لعالم ظلماني ضال.
لكن مهما بلغ مفهوم العبادة البهائي في قوة إلهامه، كما هو مشهود في 
الصرح المركزي من هذا المعبد السامي، فإنه ال یمكن اعتباره العامل الوحید، 
أو حتى األساسي، فیما قدر لمشرق األذكار، كما خصصه حضرة بهاءاهللا 
ورسمه، من دور یلعبه في حیاة الجامعة البهائیة العضویة. وفي معزل عن متابعة 
المؤسسات  حول  القائمة  والعلمیة  والثقافیة  واإلنسانیة  االجتماعیة  األمور 
سمت  مهما  وحدها،  البهائیة  للعبادة  یمكن  ال  األذكار،  بمشرق  الملحقة 
یمكن  والحماس، ال  العاطفة  تأجج  بلغت في  وعلت في مفهومها، ومهما 
نتیجة  وذلك  عابرة  تكون  ما  غالبًا  طفیفة  نتائج  من  أكثر  بلوغ  ترجو  أن  لها 
تأمالت الزّهاد أو مناجاة العابدین السطحیین. فال یمكن لها أن تزود الشخص 
المتعبد برضى وفائدة باقیة، وبنحو أقل لإلنسانیة بشكل عام، ما لم تترجم 
هي  التي  اإلنسانیة  قضیة  سبیل  في  خالصة  فاعلة  حیویة  خدمة  إلى  وتتحول 
االمتیاز األول لملحقات مشرق األذكار أن تعمل على تیسیره وترویجه. ومن 
األذكار  مشرق  أراضي  داخل  یعمل  من  لمجهودات  یمكن  ال  أخرى  جهة 
– بملحقاته – في إدارة شؤون االتحاد العالمي (الكومونولث) البهائي، أن تثمر 
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الوكاالت  تلك  وثیقًا وروحیًا مع  اندماجًا  واندمجت  اقترنت  إذا  إّال  وتزدهر 
الروحانیة المتمركزة حول مشرق األذكار والمنشعبة عن الحرم المركزي له. 
فال أقل من تفاعل دائم مباشر فیما بین القوى الروحیة المنبعثة عن بیت العبادة، 
خدماتهم  خالل  من  شؤونه  یدیرون  الذین  أولئك  وعي  عن  الصادرة  وتلك 
لإلنسانیة، یمكنه أن یهیئ العامل الضروري القادر على إزالة ما علق بالبشریة 
عالم  أن خالص  المؤكد  من  إنه  إذ  الزمن.  من  لفترة طویلة  من علل خطیرة 
محتضر ال بد وأن یكون معلقًا في نهایة األمر على الوعي بنجاعة ظهور حضرة 
بهاءاهللا، ذلك الوعي المسنود والمعزز بالتوجه واالتصال الروحي مع روحه من 
جهة، وبتطبیق وتنفیذ المبادئ واألحكام التي أنزلها تطبیقًا ذكیًا ومخلصًا من 
جهة أخرى. ومن بین جمیع المؤسسات المرتبطة باسمه المبارك، لیس هناك 
بالتأكید غیر مؤسسة مشرق األذكار التي یمكنها، بنحو أجدر ما یكون، من 
أن تزود أساسیات العبادة والخدمة البهائیة، وهما ما یحتاجهما العالم حاجة 
ماسة لبعثه من جدید. هنا یكمن السر في علو وقوة ومكانة مشرق األذكار 

الفریدة كإحدى المؤسسات البارزة التي ابتدعها حضرة بهاءاهللا.(٣)

السم  العددیة  للقیمة  یرمز  العدد  وهذا  واجهات،  تسع  األذكار  مشرق  لبناء 
"بهاء".(١) وقد منع حضرة بهاءاهللا تزیین مشارق األذكار بالصور أو بالتماثیل داخل 
جدرانه، ونظرًا لعدم وجود رجال دین في الدین البهائي، فال تلقى مواعظ فیه. كما 
أنه منع أیضًا استعمال اآلالت الموسیقیة بداخله. فلیس هناك سوى صوت اإلنسان 

وهو یرتل، ببدیع النغم واأللحان، أو یقرأ كالمات اهللا ویمجد اسمه.

الصالة المفروضة
الذكر في مشرق األذكار. إن إحدى  البهائیة على مجالس  العبادة  ال تقتصر 
فرائض حضرة بهاءاهللا في "الكتاب األقدس" هي الصالة الیومیة. فُكتب على كل 
مؤمن بلغ الخامسة عشر من العمر العمل بهذا األمر في خلوة حجرته. هذه إحدى 

انظر الصفحة ٣٢٢ الحاشیة.  (١)
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شعائر دین حضرة بهاءاهللا. لكن لیس ألحد أو مؤسسة من مؤسسات األمر الحق 
في فرض هذا الحكم. فالمؤمن وحده مسؤول عن ذلك أمام ربه فیما یخص هذا 
الواجب من العبادة. عند أداء فریضة الصالة الیومیة یجب على المرء مراعاة كل 

شرائطها بما في ذلك التوجه إلى قبلة العالم البهائي.(١)

في  إحداها  تالوة  علیه  وكتب  للمؤمن  صلوات  ثالث  بهاءاهللا  أنزل حضرة 
الكبرى  الكبرى والوسطى والصغرى. لكل من  بالصالة  كل یوم. وتعرف هذه 
اإلخالص  مضمون  تأكید  منها  الهدف  وركوع  وسجود  انحناء  والوسطى 

لخالقه. والعبودیة 

المظهر  بأن شخصیة  نتذكر  أن  بنا  الحركات یجدر  أهمیة هذه  تقییم  ألجل 
اإللهي البشریة لها أثرها في شكل الدین الذي یؤسسه. ولقد سبق أن ناقشنا هذا 
الموضوع في مجلد سابق.(٢) مثال واحد على ذلك: نحن نعلم أن كلمة اهللا في 
األمر،(٣)  ملكوت  من  تنبعث  فهي  لغة.  أي  عن  غنى  وفي  منزهة  حقیقتها  باطن 
أن هذه  إّال  المادي.  العالم  لقدرتها وهي مستقلة عن  فلیس هناك حدود  وعلیه 
الكینونة الروحیة تتخذ قمیصًا لها بهیئة "الكلمة المنزلة" وهذه محدودة وتختص 
بعالم اإلنسان. وهذه إحدى النواحي التي تؤثر فیها شخصیة المظهر اإللهي على 
إیران، فإن الكلمة اإللهیة  شكل دیانته. وبما أن حضرة بهاءاهللا كان من مواطني 
الكلمة  آخر، التخذت  بلد  من  اهللا  أمر  مظهر  كان  لو  والعربیة.  بالفارسیة  أنزلت 

اإللهیة شكًال مختلفًا تمامًا.

وال یقتصر تأثیر شخصیة المظهر اإللهي في دیانته على الكلمة اإللهیة. فهي 
تؤثر في كل معالمه تقریبًا. وحركات الصالة المفروضة تعتبر مثاًال لذلك، إذ إن 
هذه الشعیرة من شعائر الدین الهامة مرتبطة بشكل كبیر بشخصیة حضرة بهاءاهللا. 

مرقد حضرة بهاءاهللا هو قبلة البهائیین في كافة أنحاء العالم التي یتوجهون إلیها عند تأدیة الصالة   (١)
المفروضة.

انظر المجلد األول، الصفحتین ٢٢ – ٢٣.  (٢)
انظر المجلد الثاني، الصفحتین ١٨١ – ١٨٢.  (٣)
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ویقصد من هذه الحركات أن تعّبر رمزیًا عن موقف اإلنسان تجاه ربه. وبدمج 
الكلمات المنطوقة بالحركات المصاحبة لها یتحقق تأكید الوعي واإلقرار بسلطنة 

اهللا وبعجز اإلنسان وافتقاره في هذه الحیاة.

إّال أن شكل هذه الحركات یأتي من أصول نشأة حضرة بهاءاهللا الخاصة. ففي 
المجتمع الذي نشأ فیه كانت اللغة الفارسیة هي السائدة وكانت هناك تعابیر معینة 
اللغة  فیها  استعملت  التي  نفسها  وبالكیفیة  والجسم.  الیدین  حركات  في  تتمثل 
الفارسیة للتعبیر عن كلمة اهللا الملهمة المنزلة، أدمج حضرة بهاءاهللا هذه الحركات 
التي كانت معروفة لدیه، تعبیرًا رمزیًا لمختلف األحاسیس كالتواضع والضراعة 

والعبودیة هللا.

فإن شخصیة  البشریة  الناحیة  ومن  الخاصة.  وعاداتها  لغتها  لكل حضارة  إن 
المواطنون  یفعل  كما  نفسه  عن  یعّبر  فهو  الخاصة.  ببیئته  مرتبطة  اهللا  أمر  مظهر 
اآلخرون. ومن المألوف في حضارة إیران رفع الیدین نحو السماء عند االبتهال 
إلى اهللا، أو اإلنحناء عند إظهار التواضع والخشوع أو السجود للتعبیر عن عدمیة 
اإلنسان التامة أمام اهللا. وقد أدمج حضرة بهاءاهللا هذه الحركات في الصالة الیومیة 
من أجل أن یؤدي العبد صالته بحرارة وشعور أرهف وألجل التوكید قوًال وفعًال 

على عبودیته لدى عتبة جالل ربه.

عّلق حضرة بهاءاهللا أهمیة قصوى على الصالة المفروضة. یؤكد ذلك حضرة 
عبدالبهاء في أحد ألواحه(٤) إذ یصفها بأنها "أس أساس أمر اهللا" و"سبب روح 
وحیاة القلوب الرحمانیة". وفي لوح آخر(٥) یزید مصّرحًا بأن أداء فریضة الصالة 
واجب على الجمیع وال یقبل عذر ألحد إّال لمن كان مختل العقل أو في حالة 

وجود موانع فوق العادة.

وعدا الصالة المفروضة، التي تجب على كافة المؤمنین، أنزل حضرة الباب 
الصالة  عن  تختلف  عدیدة  ومناجاة  أدعیة  عبدالبهاء  وحضرة  بهاءاهللا  وحضرة 
المفروضة في طبیعتها وقراءتها وال تعتبر فرضًا دینیًا بل تركت تالوتها الختیار 

الفرد متى رغب بذلك بصفة شخصیة أو في جمع عام.
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من المعتاد في اإلسالم أداء الصالة جماعة. ولكن حضرة بهاءاهللا رفع حكم صالة 
الجماعة إّال في صالة المیت. وخالفًا للصالة المفروضة التي تؤدى بصفة فردیة في 
عزلة، فإن صالة المیت تتلى في جمع من الحاضرین. نالحظ هنا الفرق بین األدعیة 
والمناجاة التي أنزلها حضرة الباب وحضرة بهاءاهللا وحضرة عبدالبهاء، والتي یمكن 
تالوتها في المناسبات العامة، وبین صالة المیت التي هي من شعائر الدین البهائي 
والتي أجاز حضرة بهاءاهللا تالوتها أمام المأل. إن عبارة "صالة جماعیة" قد تسبب 
سوء فهم للقارئ إذ قد یفترض بأن تلك الصالة ینبغي أن یتلوها كافة الحاضرین 
سویة. لكن األمر لیس كذلك. فصالة المیت یقرؤها أحد الحاضرین في المناسبة أمام 
الجمع الموجود، ومن جهة ثانیة هناك أدعیة ومناجاة أنزلها حضرة بهاءاهللا أو حضرة 
عبدالبهاء یمكن تالوتها بلغتها األصل للتردید الجماعي. وبما أن هذه ال تشكل جزءًا 

من أي من الشعائر، فإن تالوتها على هذا النحو ال یعتبر "جماعیًا".

العمل عبادة
إن شكًال آخر من العبادة مما فرضه حضرة بهاءاهللا في "الكتاب األقدس" هو 
عمل اإلنسان الذي یزاوله بروح خدمة العالم اإلنساني. إن هذا الحكم في تعالیمه 

فرید في تاریخ األدیان، وهو مصدر التقدم الروحي والمادي.

الصنائع  من  األمور  من  بأمر  االشتغال  منكم  واحد  كل  على  وجب  "قد 
واالقتراف وأمثالها وجعلنا اشتغالكم بها نفس العبادة هللا الحق تفكروا یا قوم 
في رحمة اهللا وألطافه ثم اشكروه في العشي واإلشراق. ال تضیعوا أوقاتكم 
بالبطالة والكسالة واشتغلوا بما ینتفع به أنفسكم وأنفس غیركم كذلك قضي 
األمر في هذا اللوح الذي الحت من أفقه شمس الحكمة والتبیان. أبغض 
الناس عند اهللا من یقعد ویطلب تمّسكوا بحبل األسباب متوكلین على اهللا 

مسبب األسباب."(٦)
ولو أن عبادة اهللا هي أهم واجب على اإلنسان وهي غایة حیاته ووجوده، لكن 
حضرة بهاءاهللا یصرح في أحد ألواحه(٧) أنه إذا شغل أحد نفسه بعبادة اهللا طول 
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حیاته ولم تظهر منه أعمال طاهرة وال تلك الصفات الروحانیة التي بها یعلو أمر اهللا 
وینتشر فإن كل عبادته لن تنفعه ولن تؤدي إلى نتیجة.

الضیافة التسع عشریة
هذه من المؤسسات الحیویة األخرى التي شرعها حضرة الباب أصًال وثّبتها 
بهائي(١)  "الكتاب األقدس". ففي كل شهر  بهاءاهللا وأقرها في  بعده حضرة  من 
یشارك أفراد الجامعة البهائیة في مجلس ضیافة یشتمل على ثالثة أقسام هامة هي 
المناجاة واألدعیة، والمشورة، والتآلف االجتماعي. ویصرح حضرة بهاءاهللا بأن 

الغایة األساسیة من الضیافة هي خلق المحبة واالتحاد في قلوب العباد.

إلغاء الرهبنة واالعتراف بالخطایا والمعاصي
في "الكتاب األقدس" ینهي حضرة بهاءاهللا نهیًا قاطعًا عن التسول والتنسك. 
ویعارض بشدة االنزواء واالعتكاف، وریاضة النفس وإیقاع الشدائد على البدن. 
ویقرر بأن هذه األعمال ال عالقة لها بالتقدم الروحاني ولیست مقبولة عند اهللا. 
وقد أشرنا في مجلد سابق(٢) إلى هذا الموضوع. كما أن حضرة بهاءاهللا أشار في 
عدة ألواح لهذه الناحیة الهامة من تعالیمه. ففي لوح "الكلمات الفردوسیة" الذي 

أنزله في حق الحاج میرزا حیدر علي، نجد الكلمات التالیة:

"یا أهل األرض إن االنزواء والریاضات الشاقة غیر فائزة بعز القبول. وأرباب 
البصر والعقل ینظرون إلى ما هو سبب الروح والریحان. وظهرت أمثال هذه 
األمور من أصالب الظنون واألوهام. ولم تلق ألهل العلم ولن تلیق. وقد سكن 
العباد سابقًا والحقًا في كهوف الجبال وتوّجه بعضهم اآلخر إلى  بعض من 

یحتوي التقویم البهائي على ١٩ شهرًا وكل شهر ١٩ یومًا. للمزید من المعلومات انظر المجلد   (١)
الثاني.

انظر المجلد الثاني، الصفحات ٢٣ – ٢٥.  (٢)
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القبور في اللیالي. قل اسمعوا نصح المظلوم واتركوا ما عندهم وتمّسكوا بما 
یقوله الناصح األمین. التحرموا أنفسكم عّما خلق لكم."(٨)

وهذا ما أنزله حضرة بهاءاهللا في "البشارات" مخاطبًا رهبان المسیحیة للخروج 
من عزلتهم ومزاولة حیاة تخدم اإلنسانیة:

"إنه ولو كانت أعمال حضرات الرهبان والقسیسین من ملة حضرة الروح(١) -
علیه سالم اهللا وبهاؤه- مقبولة عند اهللا إّال أنه یجب الیوم أن یخرجوا من االنزواء 
إلى سعة الفضاء ویشتغلوا بما ینفعهم وینتفع به العباد وأذّنا الكل بالتزّوج. لیظهر 

منهم من یذكر اهللا رب ما ُیرى وما ال ُیرى ورب الكرسي الرفیع."(٩)
في كثیر من ألواحه یصف حضرة بهاءاهللا المقام السامي لإلنسان. لذا فإنه ما 
زال یحثه لرفع خلقه وكل ما من شأنه حفظ شرفه ووقاره. وفي "الكتاب األقدس" 
حّرم مزاولة االعتراف بالخطایا التي تحط من مقام الشخص وكرامته. وینصح بدل 

ذلك أن یستغفر العبد ربه سائًال عفوه ومغفرته. یصرح في أحد ألواحه:

"یجب على العاصي أن یطلب العفو والمغفرة حینما یجد نفسه منقطعًا عّما 
العباد ألن ذلك لم  سوى اهللا. وال یجوز االعتراف بالخطایا والمعاصي عند 
یكن ولن یكون سببًا للغفران أو العفو اإللهي بل االعتراف لدى الخلق سبب 
للذلة والهوان. وال یحب الحق جل جالله ذلة عباده. إنه هو المشفق الكریم. 
ویسأل  اهللا  وبین  بینه  فیما  الرحمة  بحر  من  الرحمة  یطلب  أن  للعاصي  ینبغي 

المغفرة من سماء الكرم ویقول:
إلهي إلهي أسألك بدماء عاشقیك الذین اجتذبهم بیانك األحلى بحیث 
المكنونة في علمك  الكبرى وباألسرار  الشهادة  العلیا مقر  الذروة  قصدوا 
وباللئالىء المخزونة في بحر عطائك أن تغفر لي وألبي وأمي. وإنك أنت 
أرحم الراحمین. ال إله إّال أنت الغفور الكریم. أي رب ترى جوهر الخطاء 
أقبل إلى بحر عطائك والضعیف ملكوت اقتدارك والفقیر شمس َغنائك. أي 

حضرة المسیح.  (١)
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رب ال تخیبه بجودك وكرمك وال تمنعه عن فیوضات أیامك. وال تطرده عن 
بابك الذي فتحته على من في أرضك وسمائك. آه آه خطیئاتي منعتني عن 
التقرب إلى بساط قدسك وجریراتي أبعدتني عن التوجه إلى خباء مجدك. 
قد عملت ما نهیتني عنه وتركت ما أمرتني به. أسألك بسلطان األسماء أن 
إلیك ویطّهرني عن جریراتي  یقّربني  الفضل والعطاء ما  تكتب لي من قلم 
التي حالت بیني وبین عفوك وغفرانك. إنك أنت المقتدر الفیاض. ال إله إّال 

أنت العزیز الفّضال."(١٠)
من جملة األمور التي یشجبها حضرة بهاءاهللا في "الكتاب األقدس" استغالل 
الدین وعبادة اهللا ألغراض نفسیة وذاتیة. ففي الماضي تسترت نفوس ال تحصى 
الطموحة  النفوس  بعض  وتقمصت  للرئاسة.  طلبًا  والتعبد  التدین  عباءات  وراء 
هذا  یومنا  في  حتى  المجتمع.  احترام  الكتساب  وسعیًا  ریاء  التقدیس  بقمیص 
هناك كثیرون یفعلون الشيء نفسه. في هذا الیوم ُفقدت معاني التقوى والقداسة 
الحقیقیة، وبدًال عنها غالبًا ما أصبحت هذه الكلمات سمة المرائي المتخفي وراء 
لباس الدین، متظاهرًا بأنه من رجال الدین المقدسین، بینما تخالف أفعاله وحیاته 

الخاصة أقواله مخالفة شنیعة.

مثال على هذا، إیران، مهد دین حضرة بهاءاهللا، حیث كان كثیر من الناس 
قد أوهموا على االعتقاد بأن إحدى عالمات ومعاییر روحانیة وقداسة الشخص أو 
الزعیم الدیني هو رؤیته ماشیًا بین الناس متمتمًا بكلمات قرآنیة. وغالبًا ما كان رجال 
الدین یشاَهدون سائرین في الطرقات تتحرك شفاههم وكأنهم یتلون الدعاء. لقد منع 
حضرة بهاءاهللا هذه الممارسة في "الكتاب األقدس". شكل آخر من النفاق كان 
سائدًا بین اإلیرانیین في أوائل أیام أمر اهللا هو تعمد إظهار عالمة "تربة"(١) الصالة 
على جبینهم للداللة على أنهم متدّینون أتقیاء بشهادة تلك العالمة، وبذلك یعلنون 

التربة هي قرص من طین صلب ُیزعم بأنه معمول من تراب مجاور ألحد مراقد الشیعة المقدسة.   (١)
الوقت  ومع  علیها.  جبینه  یضع  أثناء صالته،  السجود  عند  حیث،  المصلي  أمام  هذه  توضع 

والممارسة تترك هذه أثرها على جبینه.
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ویشهرون للمأل مدى تقواهم وتدینهم. وعندما یشاهد الجاهلون والمتعصبون هذه 
العالمة، وهي عادة بشكل بقعة في الجبین متورمة أو ناتئة شیئًا ما، كانوا یهیمون 
إعجابًا وتقدیرًا لمن یسمى بالرجل المقدس الذي قضى معظم وقته متعبدًا ساجدًا 
المتدینین  الناس  أن هناك كثیر من  السجود! ال شك  أثر  توّرم جبینه من  بحیث 
المخلصین الذین یحیون حیاة فاضلة، إّال أن حیاة النفاق والریاء التي تطبع أولئك 

الذین یفتعلون التقوى والقداسة منتشرة بشكل واسع.

وطهارتها  النیة  صفاء  على  تعالیمه  في  قصوى  أهمیة  بهاءاهللا  حضرة  یولي 
یعدد  األقدس"  "الكتاب  في  أعماله.  أو  الشخص  أفكار  في  سواء  واإلخالص 

حضرة بهاءاهللا بعض الفضائل التي ینبغي أن تتحلى بها النفس البشریة:

وألسنكم  التقوى  برداء  وقلوبكم  والوفاء  األمانة  بإكلیل  رؤسكم  "زینوا 
بالصدق الخالص وهیاكلكم بطراز اآلداب كل ذلك من سجیة اإلنسان لو 
أنتم من المتبصرین. یا أهل البهاء تمّسكوا بحبل العبودیة هللا الحق بها تظهر 
مقاماتكم وتثبت أسمائكم وترتفع مراتبكم وأذكاركم في لوح حفیظ. إّیاكم 
أن یمنعكم من على األرض عن هذا المقام العزیز الرفیع. قد وصیناكم بها 
في أكثر األلواح وفي هذا اللوح الذي الح من أفقه نیر أحكام ربكم المقتدر 

الحكیم."(١١)
وفي "الكلمات المكنونة" یوّبخ علماء الدین بهذه الكلمات:

"یا أیها الجهالء المعروفون بالعلم
لماذا تّدعون في الظاهر بأنكم الرعاة ثم غدوتم في الباطن ذئاب أغنامي، إنما 
مثلكم كمثل نجم ما قبل الصبح، فهو دري منیر في الظاهر، إّال أنه في الباطن 

سبب إضالل قوافل مدینتي ودیاري وهالكها."(١٢)

"یا من تزین ظاهركم وخبث باطنكم
إنما مثلكم كمثل ماء مریر صاف، یرى فیه الرائي كمال اللطف والصفاء في 
الظاهر، فإذا اختبره مذاق األحدیة لم یقبل منه قطرة واحدة، أجل إن تجلي 
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بین  بینهما كالفرق  الفرق  إن  اعلم  والمرآة سواء، ولكن  التراب  في  الشمس 
األرض والفرقدین بل الفرق بینهما لیس له انتهاء."(١٣)

في موضع آخر یبین أن في هذه الدورة لن یقبل عند اهللا غیر األعمال الطاهرة 
الخالصة:

"یا أحبائي! اطفئوا سراج الضالل، وأوقدوا في قلوبكم مصباح الهدایة األبدیة. 
الخالصة  الفضیلة  المعبود سوى  البشریة، في محضر  فسوف لن یقبل مثمنو 

واألعمال المقدسة المنزهة."(١٤)

الصحة والعالج: "لوح الطب"
األسباب  من  أوجد  قد  اهللا  بأن  األقدس"  "الكتاب  في  بهاءاهللا  یصّرح حضرة 
ما یحقق لإلنسان كل شيء في هذه الحیاة. فیحض اإلنسان على التمّسك بهذه 
األسباب واستعمالها. مثًال یوجه أتباعه وینصحهم بمراجعة حذاق األطباء عند المرض. 
وفي هذا المثال الطب هو الواسطة التي قد یشفى بها الشخص من مرضه. ومثل ذلك 

هناك أسباب قد تعینه على التغلب على فقره وجهله وغیر ذلك من المشاكل.

الدعاء وحده  اإلنسان، ولكن  یلعب دورًا هامًا في حیاة  الدعاء  أن  ال شك 
دون عمل مناسب یسانده قد ال یكون له غیر فائدة قلیلة أو ال فائدة فیه إطالقًا. 
فاالثنان یجب أن یعمال معًا. فإذا تمّسك اإلنسان بوسیلة لتحقیق هدف أو حاجة 
ما، مستمدًا القوة من اهللا من خالل الصالة والتوجه بالدعاء فإن جهوده ستكلل 
بالنجاح. ینبغي للشخص المریض أن یتبع ما یشیر علیه الطبیب وذلك بأخذ الدواء، 

وبالوقت نفسه یصلي ویدعو اهللا لشفائه.

بالصالة  مرضه  من  یشفى  قد  العلیل  بأن  بوضوح  بهاءاهللا  لقد صرح حضرة 
والدعاء، وأنزل لهذا الغرض عدة أدعیة، ولكنه مع ذلك لم یقتصر على السبیل 
الروحاني أو یجعله بدیًال عن عالج الطبیب. وتأكیدًا منه على ذلك فإن حضرة 
بهاءاهللا، في غالبیة األحوال كان یأمر أصحابه باستشارة األطباء عند المرض بدل 
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أن یلتمسوا شفاءهم خالل قدرته السماویة. كما أنه طلب منهم أن یصّلوا من أجل 
المریض، ولّما كان فرد من آل بیته یصیبه المرض فإنه یطلب إحضار طبیب له.

تجدر اإلشارة إلى أنه في حین تأكیده على أهمیة الدعاء بالشفاء للمریض، فإن 
حضرة بهاءاهللا لم یؤید أو یشر إلى أي وسیلة عالج روحاني أخرى كالتي یمارسها 
بعض المعالجین "العقائدیین" وأمثالهم. وردًا على سؤال من أحد األفراد، كتب 

حضرة شوقي أفندي بواسطة سكرتیره ما یلي:

لیس هناك معالجون بهائیون أو طریقة عالج بهائیة. وبموجب نص "الكتاب 
األقدس" یشیر حضرة بهاءاهللا بالرجوع إلى الحذاق من األطباء، وبمعنى آخر 
األطباء الذین درسوا منهجًا علمیًا في الطب. ولم یحملنا حضرته على االعتقاد بأنه 
سیستجیب لشفائنا عن طریق "معالجین"، بل باألحرى بواسطة الصالة والدعاء 

من ناحیة والطبابة وطرق العالج األخرى المعترف بها من ناحیة ثانیة.(١٥)

یعّلمنا حضرة بهاءاهللا بأن علم الطب ومهارة المعالجة یجب أن تتطور. وقد 
صرح حضرة عبدالبهاء بأن علم الطب سوف یتكامل ویتقن في المستقبل بحیث 
تعالج معظم األمراض باألغذیة واألعشاب واألدویة الطبیعیة. ومع أن مهمة حضرة 
بهاءاهللا الرئیسة لم تكن من أجل هدایة الناس في أمور تتعلق بالغذاء والصحة -وهو 
دور یجب أن یقوم به أو یترك للعلم في هذا العصر- إّال أنه مع ذلك ترك لألجیال 

بعض النصائح األساسیة في التغذیة والصحة.

آقا میرزا محمد  المعروف باسم "لوح الطب"، الذي نزل في حق  اللوح  في 
رضا الطبیب، من یزد، یوصي حضرة بهاءاهللا بالتماس العالج الطبي عند الضرورة 
وینصح بأن ُیعالج المریض أوًال باألغذیة ثم األدویة إن لم یحصل شفاء من األولى. 
في سیاق هذا اللوح یعدد بعض اإلرشادات المبدئیة فیما یختص بالصحة الجیدة 
الغذاء بشكل سلیم وصحي.(١) ویؤكد فیه  بما في ذلك نصائح في كیفیة تناول 

ال یتسع المجال في هذا المجلد لبحث هذه النصائح ألنها تتناول عددًا من الموضوعات الطبیة   (١)
الهامة التي تقع خارج أهداف الكتاب.
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أهمیة االلتزام بالقناعة في كل األحوال لإلبقاء على سالمة الصحة، مبینًا أضرار 
الهم والغم على اإلنسان وصحة مزاجه محذرًا على الخصوص من عواقب الحسد، 

ألنه یأكل الجسد، والغیظ ألنه یحرق الكبد.

في هذا اللوح یناشد حضرة بهاءاهللا الطبیب بأن یتوّجه بقلبه إلى اهللا أوًال عند 
معاینة المریض ثم یصف له العالج أو الدواء. ویقرر بأن الطبیب الذي اعترف به 

وأقبل إلیه و"شرب خمر حبه" یكون "لقاؤه شفاء".

ولقد كان آقا میرزا محمد رضا، الذي نزل "لوح الطب" في حقه، مصداقًا 
الحاج محمد طاهر  كتبه  ما  یلي  فیما  أعاله.  ذكره  ورد  الذي  الطبیب  لصفات 

المالمیري في مذكراته عنه:

كان آقا میرزا محمد رضا الطبیب من أوائل المؤمنین الذین اعتنقوا أمر اهللا حین 
قدوم السید یحیى الدارابي، المعروف بلقبه "وحید"،(١) إلى یزد. كان طبیبًا 
ماهرًا مرموقًا ومثًال حیًا في الفضل واالستقامة. نزل "لوح الطب" في حقه من 
القلم األعلى. مما ذكره حضرة بهاءاهللا في هذا اللوح المبارك أن مجرد زیارة 
ومیرزا  شفائه.  في  سببًا  تكون  أن  تكفي  لمریض  حّبه"  خمر  "شرب  طبیب 
بهاءاهللا.  مثال على طبیب یحقق كلمات حضرة  محمد رضا هذا كان خیر 
فقد كان یعالج ویشفي مرضاه بأبسط الوسائل. وبما ملكه من صفات رائعة 
فإنه كان بحق شخصیة متمیزة للغایة وسط جامعة االسم األعظم. لكنه عندما 
إذ  وتأثر  اضطرابًا عظیمًا  اضطرب  المیثاق  ونقضه  یحیى  میرزا  بانشقاق  علم 
كان بطبیعته رجًال تقیًا جدًا. فوقع في حیرة وبلبلة نتیجة ذلك بحیث انتابته 
وذلك  إنقاذه  شاءت  اإللهیة  العنایة  أن  إّال  الوقت.  لبعض  األمر  في  الشكوك 
حضرة  (أعطاه  آباد  نجف  مواطني  من  العابدین،  زین  المّال  مجيء  بواسطة 
بهاءاهللا لقب زین المقربین)(٢) إلى یزد لتهدئة اضطرابه وإزالة شكوكه. وحین 
ناحیة مالمیر،  العبد في  البدایة في منزل هذا  المقربین في  قدومه سكن زین 

انظر المجلد األول، الملحق رقم ٣.  (١)
انظر المجلد األول، الصفحتین ٢٦ – ٢٧.  (٢)
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ولكنه لّما سمع بما كان میرزا محمد رضا یعانیه من مرارة المحنة واالفتتان 
ذهب وأقام بمنزله. ونتیجة لذلك انتبه میرزا محمد رضا واطلع إطالعًا كامًال 
القلم  من  ألواح  بعدة  بعد  فیما  وفاز  بهاءاهللا.(١)  حضرة  ظهور  ظروف  على 
األعلى، وخدم دین حضرة بهاءاهللا بإخالص وحّب حتى نهایة حیاته وعاش 

قریبًا من ثمانین سنة.(١٦)

في "لوح الطب" یثني حضرة بهاءاهللا على علم الطب بوصفه أشرف العلوم كلها 
إذ جعله اهللا سببًا لصحة العباد. ویختم هذا اللوح بواحد من أدعیة الشفاء المشهورة:

مؤنسي  وحبك  رجائي  وقربك  دوائي  وذكرك  شفائي  اسمك  إلهي  "یا 
العلیم  المعطي  أنت  وإنك  واآلخرة  الدنیا  في  ومعیني  طبیبي  ورحمتك 

الحكیم."
ویصّرح حضرة بهاءاهللا أیضًا في هذا اللوح بأهمیة الشجاعة والثبات في أمره 
والحكمة في تبلیغه. كما یقرر جازمًا بأن لو عمل المؤمنون وفق ما أمر به وثبتوا 

على ذلك بإخالص وانقطاع، العتنق أغلب البشر دینه في أیام حیاته األرضیة.

وتبقى اإلشارة إلى الطب ودوره في العالج غیر كاملة دون ذكر قوة الروح 
القدس، والتي ال یمتلكها إّال مظاهر أمر اهللا وهي القوة القادرة على البرء والشفاء 
دون أي وسائل مادیة. هذه هي القوة التي كان حضرة المسیح یملكها وكذلك 
حضرة بهاءاهللا أظهرها تمامًا في هذا الیوم. ففي عدة مناسبات قام حضرة بهاءاهللا 
وحضرة عبدالبهاء، الذي وهبت له هذه القوة، بمعجزة إشفاء مرضى عجز األطباء 

عن برئهم.

ولو أن حضرة بهاءاهللا قد منع أتباعه من أن ینسبوا المعجزات إلیه، إّال أن هناك 
حكایات عدیدة تركها أتباعه لألجیال تصف الظروف التي إما أشفى فیها من لم 

في األیام األولى من ظهور األمر، ونظرا لغیاب وسائل اتصاالت مناسبة وفاعلة، كان من السهل   (١)
تضلیل البابیین باإلشاعات والدعایة الملفقة. لذا لم یكن هناك ما یطمئن القلوب أفضل من لقاء 

النفوس المستنیرة حقًا ممن ُوهبوا معرفة مباشرة شخصیة بظهور حضرة بهاءاهللا.
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ولقد وصفنا حالة واحدة من هذه في مجلد  المیت.  فیها  أحیى  أو  ُیرَج شفاؤه 
سابق.(١) لكن أتباعه لم یعتبروا أیة واحدة من هذه األعمال الخارقة للطبیعة دلیًال 

على أحقیة أمره، إذ إن ذلك یحّط من مقامه األعلى.

كان لحضرة عبدالبهاء أیضًا هذه القوة. یروي الدكتور یونس خان،(٢) وهو 
بهاءاهللا"،  حضرة  میثاق  "ُحماة  وأحد  عبدالبهاء  لحضرة  متمیز  موثوق  سكرتیر 

یروي بمذكراته وصفًا شیقًا عن الموضوع نوجزه فیما یلي:

سمعت حضرة عبدالبهاء یتحدث كثیرًا عن الطب في عدة مناسبات: فكان 
یقول بأن جناب كلیم – أخ حضرة بهاءاهللا المخلص – له إطالع واسع في طب 
األعشاب وكان یمارسه. وحتى حضرة عبدالبهاء في أوائل أیام أمر اهللا كان 
یصف بعض األدویة لمن یقصده للعالج. لكن فیما بعد وجهه حضرة بهاءاهللا 
بأّال یستمر بوصف شيء للمرضى، حتى یّتجه المؤمنون إلى مهنة الطب وال 
یتعودوا على األخذ بنصائح طبیة من أناس لیسوا أهًال بها. وهذا النصح من 
حضرته كان من أجل تهیئة المؤمنین للعمل بما نزل في "الكتاب األقدس" 

بالرجوع إلى الحذاق من األطباء.
ورغم علمنا بأن حضرة عبدالبهاء، شافي العلل الروحانیة، لم یكن، بسبب 
هذا األمر بالذات في "الكتاب األقدس"، لیصف دواء لمرض جسماني، مع 
هذا اعتاد المرضى كلما عجز عالج األطباء عن شفائهم أن یتوجهوا لحضرة 
مقاومة عالجه  على  عّلة  تقوى  الذي ال  المولى  من  الشفاء  راجین  عبدالبهاء 
ودوائه. وبالنظر لطبیعة حضرة عبدالبهاء الرحیمة السمحة التي لم تدع كل من 
توجه إلیه بحاجة أن ُیرد فاشًال خائبًا، فإنه كان في مثل هذه الحاالت یستخدم 
بعض الوسائل، تطبیقًا لروح المبدأ، لشفاء المریض. وكان یحقق ذلك عن 

انظر المجلد األول، الصفحتین ٣٠٧ – ٣٠٨.  (١)
لإلطالع على سیرة مختصرة عن حیاته وخدماته لألمر انظر مجلد العالم البهائي، (باالنگلیزیة)   (٢)
حضرة  قبل  من  أحیانًا  یعطى  المیثاق"  "بشیر  لقب  كان   .٦٧٩ – ٦٨١ الصفحات   ،١٢ رقم 

عبدالبهاء أو حضرة شوقي أفندي إلى المبلغین البارزین.
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الشخص. واألكثر  الغرض في شفاء  یؤدي  المریض مستحضرًا  إعطاء  طریق 
غرابة هنا هو أنه في حین التزم األحباء بضبط النفس في هذا المجال، إّال أن 
غیر البهائیین من عامة الناس ممن لم یعرفوا واقع الحال دأبوا على التوجه إلى 
حضرة عبدالبهاء طلبًا للعالج على نطاق أوسع، ولم یكن لیخرج أحد منهم 

شاعرًا بالخیبة.
عبدالبهاء  حضرة  تصرف  تحت  كانت  التي  العالجیة  الوصفات  إحدى 
والتي كان یقدمها لكثیر من المرضى كانت عبارة عن شراب لذیذ مستخرج 
وكل  عكاء.  في  الرضوان  حدیقة  في  زرع  قد  كان  الثمر  وهذا  الرّمان.  من 
من شرب من ید حضرة عبدالبهاء ذلك الشراب، بهائیًا كان أم غیر بهائي، 
أشجار  الرضوان،  حدیقة  في  أشجار  على  أثمر  قد  الرّمان  أن  له  یقول  كان 
أو  الظروف  هي  ما  لكن  كبریاؤه.  جل  المبارك  الجمال  بلحاظ  بوركت 
العوامل التي كانت تؤدي إلى الشفاء؟ هل كانت استعدادًا في طبع المریض 
لتقبل الشفاء؟ أم كان الشفاء نتیجة تناول شراب الرّمان، أم كان مجرد أثر 
إرادة حضرة عبدالبهاء؟ أنا ال أعرف الجواب، لكن أعرف شیئًا واحدًا هو 
أن هذا الشراب اللذیذ قد أثبت وبرهن مرة بعد مرة على أنه العالج والدریاق 
الشافي لعدة أمراض! وكان هذا من الموضوعات التي غالباً ما یتحدث عنها 

المؤمنون في بیت المسافرین.
وصفة أخرى كان حضرة عبدالبهاء ینصح بها بعض األشخاص هي الصوم 
أو االمتناع عن تناول بعض األطعمة. وكان لحضرة عبدالبهاء وسیلة أخرى 
یلجأ إلیها، وهي الشافیة لعلل النفس والروح، ویتبعها مع البعض اآلخر، أال 
وهي العالج بدون أي واسطة... ففي ذات مرة عولجت على یدیه بهذا النحو 

أي بدون أي واسطة مادیة. وهذه هي القصة:
المسافرین  بیت  في  مقیمًا  عكاء  في  أرسطو  الدكتور  وجود  فترة  خالل 
ال  شدیدًا  ألمي  وكان  طویلة  لفترة  المرض  امتداد  ورغم  مرض...  أصابني 
یحتمل فإني لم ألتمس الشفاء من حضرة عبدالبهاء بل استمر الدكتور أرسطو 
في محاوالته التي، رغم كل ما لدیه من حیل، لم تبرئني... وذات لیلة بلغت 
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شدة األوجاع حدًا ال یطاق بحیث وصل أنیني وتأوهي ألسماع المسافرین في 
البیت واتفق جمیع الموجودین على إرسال الخادم آقا محمد حسن إلى بیت 
المولى طلبًا للشفاء. وقد تّم ذلك. ولم أكن أعلم فیما بعد إذا كان المولى في 
تلك الساعة مستیقظًا أم نائمًا. وكل الذي أعرفه هو أنه عندما رجع آقا محمد 
حسن، كنت قد استغرقت في نوم عمیق. ولّما صحوت عصر الیوم التالي كان 
قد ذهب عني كل ألم، وفي المساء شعرت بقدرتي على المشي. كنت مریضًا 
مدة خمسة وعشرین یومًا وفي األیام القلیلة األخیرة التزمت الفراش. وبطبیعة 
الحال حرمت خالل تلك الفترة من الفوز بمحضر المولى. ولذا توجهت ماشیًا 
حالي  عن  سأل  بمحضره.  تشرفت  حیث  الطریق  في  فصادفته  بیته.  صوب 
وصحتي ثم غمرني بفیض عنایاته وفضله. فشعرت بأنها لحظة مناسبة أللتمس 
منه شفاء تامًا. وفعلت ذلك. فقال: "حسن جدًا، ولكن ینبغي أن تجرى لك 

عملیة فصد،(١) إّما بطریقة الكوب (الساخن) أو الشق الوریدي.
كطفل  تلقائیة،  وبحركة  أرهبتني،  "الكوب"  كلمة  سماعي  مجرد  إن 
مدلل، اكفهّر وجهي واهتز كتفي، بمعنى إني ال أحتمل المشرط وال الكوب! 
لّما شهد حضرة عبدالبهاء حالي بهذا النحو قال بصوت مرح: ’سبحان اهللا! 
تخشى  إنك  وها  األعداء  سیوف  لتقابل  أرسلك  أن  آمل  كنت  الرجل،  أیها 

كوب زجاج!‘
ونظرًا لما ُعرف عني من نزعة الفكاهة والثرثرة، تجاسرت قائًال على سبیل 
الفكاهة: ’عندما یحدث ذلك فإن اهللا سیمدني بفضله وعونه! ولكن لو أردت 
استعمال الكوب الزجاجي لشفائي، فلماذا أقصد محضرك متوسًال راجیًا شفاء 
على یدیك؟‘ عندئذ تبسم... وفي ابتسامته كان شفائي التام النهائي. وهكذا 

برئت بدون أیة وسائل مادیة.(١٧)

في  وتتلخص  معروفة.  قدیمة  طریقة  الساخن  الزجاجي  الكوب  بطریقة  (الحجامة)  الدم  فصد   (١)
إحداث خدوش في الجلد، عادة في الظهر، ثم وضع كوب زجاجي ساخن مقلوب فوق الجرح 
فیستمر جریان الدم بفعل تخلخل الهواء داخل الكوب. وهناك طریقة قدیمة أخرى تتم بواسطة 

جرح في أحد األوردة الدمویة.
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من أوامر حضرة بهاءاهللا في "الكتاب األقدس" االلتزام بالنظافة التامة. لذا فإنه 
أن هذا األمر  العالم. ومع  الطهارة لجمیع ملل  بأن یكونوا قدوة في  أتباعه  یدعو 
لكنه  وتقدیره،  احترامه  یعزز  بما  اإلنسان  على  ویعود  البدنیة،  بالنظافة  یختص 
بالوقت نفسه یؤثر تأثیرًا ذا اعتبار في حالته الروحانیة. ذلك ألن النظافة الظاهریة 
هي عالمة على النظافة الروحیة والحیویة. ولقد طبق حضرة عبدالبهاء، وهو المثل 
أم  مراحل حیاته، سواء كان سجینًا  بهاءاهللا، خالل كافة  لتعالیم حضرة  األعلى 
التي شهد  األخاذة  من مالمحه  التعالیم. وكانت  من  الهامة  الناحیة  طلیقًا، هذه 
لها وأطرى علیها أصدقاؤه وأعداؤه هي نظافته ومظهره الخارجي الذي ال تشوبه 

شائبة.

سواء  الطاهرة  التامة  العفة  بالتزام  أتباعه  على  كتاباته  في  بهاءاهللا  حضرة  أكد 
للرجال أو للنساء. ونجد في "الكتاب األقدس" تأكیدًا وتكرارًا لهذا المبدأ الخلقي 
الهام. في الوقت الذي تجتاح فیه وجه األرض قوى الالدینیة وتنحدر فیه معاییر 
في  الظالم.  وسط  كالنور  العفة  في  هذه  بهاءاهللا  تعالیم حضرة  تشع  األخالق، 
الخلق  درجات  أرفع  في  نصائح  نجد  ألواحه  أحد  من  المقتطفة  التالیة  الفقرات 

واآلداب التي یأمر بها حضرة بهاءاهللا أتباعه:

"قل الذین ارتكبوا الفحشاء وتمّسكوا بالدنیا إنهم لیسوا من أهل البهاء هم 
عباد لو یردون وادیًا من الذهب یمرون عنه كمّر السحاب وال یلتفتون إلیه 
أبدًا أال إنهم مني لیجدن من قمیصهم المأل األعلى عرف التقدیس... ولو 
یردن علیهم ذوات الجمال بأحسن الطراز ال ترتد إلیهن أبصارهم بالهوى 
العزیز  ربكم  لدن  من  القدم  قلم  یعلمكم  التقوى كذلك  من  أولئك خلقوا 

الوّهاب..."(١٨)
بعد تفحصه كتابات حضرة بهاءاهللا، لّخص حضرة شوقي أفندي، ولي أمر 

اهللا، بعض تعالیم حضرة بهاءاهللا في هذا المجال. فیما یلي استنتاجاته:

"في العفة والتقدیس یكمن أساس سلوك الفرد ومیزان نهج حیاته وجمیع أطوار 
أن  البهائیة وخارجها. فیجب  الجامعة  األحباء في روابطهم االجتماعیة داخل 
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تكون هذه الصفة األساسیة طراز هیكل النفوس وعماد قوة الجهود في نشر 
النفحات المسكیة اإللهیة وتصریف شؤون دین حضرة بهاءاهللا ویفتخروا بها. على 
أحباء اهللا المستظلین بهذا اللواء السبحاني أن یتحلوا بهذه الصفة الُمرضیة (العفة 
والتقدیس) في جمیع الشؤون واألحوال: في السفر والحضر، في المجامع العامة 
والمحافل الخاصة، في المكاتب والمدارس والمعاهد العلمیة واألدبیة، فتظهر 
منهم بكمال الدقة في حركاتهم وسكناتهم الیومیة وفي نشاطاتهم وفعالیاتهم في 
المدارس الصیفیة، كما یجب بذل العنایة الفائقة في تحقیق هذا األمر الدقیق في 
كل فرصة ومناسبة حتى تتقوى أسس حیاة الجامعة البهائیة وتستحكم. وأخیرًا 
فإن هذه الحقیقة الشاخصة یجب أن تكون الصفة المالزمة للشباب في تكوین 
شخصیتهم فال تنفك عنهم في أدائهم لرسالتهم والقیام بمسؤولیاتهم الجسام. 
فالشباب عنصر حیوي عظیم في الجامعة البهائیة وعامل مؤثر فاعل في تقویم 

غیرهم من الشباب في بلدهم.
إن هذا التقدیس والتنزیه بما یقتضیه من عفة وطهارة یستلزم االعتدال 
في جمیع المراتب واألحوال: في الملبس ثم األلفاظ والكلمات وممارسة 
النفسیة  المشتهیات  عن  االبتعاد  في  األمر  وكذا  واألدبیة  الفنیة  المواهب 
من  تحط  التي  الرذیلة  اللهو  وأسالیب  السخیفة  واألهواء  العادات  وترك 
یدعو  كما  الذلة،  حضیض  إلى  العزة  أوج  من  به  وتهوي  اإلنسان  مقام 
فالتقدیس  الضارة،  العادات  المسكرات واألفیون وسائر  إلى اجتناب  بقوة 
والزواج  التعري  ظاهرة  ویحرم  واألدب  بالفن  المتاجرة  یمنع  والتنزیه 
الجنسیة  العالقات  أشكال  وجمیع  الزوجیة  العالقات  في  والخیانة  الرفاقي 
غیر المشروعة ویبرأ من كل ما ینافي األحكام والشرائع اإللهیة، وال یتفق 
المرضیة  غیر  اآلداب  وموازین  السائدة  األحوال  مع  الوجوه  من  وجه  بأي 
الدلیل  ویقیم  عملیًا  یكشف  إنه  الزوال.  نحو  والمتجه  المنحط  العصر  لهذا 
تلك  ومفاسد  الطرق  هذه  وانحطاط  األفكار  هذه  بطالن  على  القاطع 

التجاوزات."(١٩)
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الزواج
الراحة  فیه سبب  أن  وأكد على  الزواج  الناس على  بهاءاهللا  لقد شجع حضرة 

واالتحاد فیما بینهم. یصرح في "الكتاب األقدس":

"تزوجوا یا قوم لیظهر منكم من یذكرني بین عبادي."(٢٠)
للتعالیم  الزواج طبقًا  الرئیس من  الفقرة فإن الهدف  كما هو واضح في هذه 

البهائیة هو إنجاب الذریة.

وألجل إحكام وترسیخ االتحاد واجتناب الخالف بین العائالت، كتب حضرة 
بهاءاهللا، عالوة على اتفاق الطرفین الذي هو عنصر أساسي في الزواج، ضرورة 
رضاء الوالدین أیضًا. وبدون األخیر ال یتم الزواج البهائي. إن مراسم االقتران البهائي 

بسیطة جدًا. وفي الوقت الراهن ُتجرى المراسم بإشراف المحافل الروحانیة.

الرجل  الذي یخلق االتحاد بین  الزواج الحقیقي هو  البهائیة أن  التعالیم  تؤكد 
وزوجته على المستویین المادي والروحي. وزواج كهذا یصبح اقترانًا أبدیًا ویدخل 

في القلوب البهجة والسرور.

كتب حضرة عبدالبهاء في أحد ألواحه ما یلي:

"... أّما الزواج لدى الخلق فهو االرتباط الجسماني. وهذا االتحاد واالتفاق 
یجب  ولكن  ومحتوم.  مقرر  أمرها  التي  الجسمانیة  الفرقة  عاقبته  مؤقت ألن 
معًا.  والروحاني  الجسماني  لالرتباط  البهاء شامًال  أهل  بین  الزواج  یكون  أن 
الالمثال.  ثمل من كأس واحدة وتجذبه طلعة  والزوجة  الزوج  ألن كًال من 
واالتحاد  الروحانیة  الرابطة  بأنوار هذه  واحدة ومستبشر  بروح  كالهما حّي 
ولّما  ومتین.  محكم  أیضًا  الجسماني  العالم  في  ارتباطهما  وكذلك  األبدي. 
هو  فذلك  معًا  والجسم  الروح  حیث  من  واالتفاق  واالتحاد  االرتباط  كان 
من حیث  واالتفاق  االتحاد  كان  لو  أّما  أبدیة.  فهي  ولهذا  الحقیقیة.  الوحدة 
أهل  على  یجب  فإذًا  الحقیقیة.  المفارقة  وآخرته  مؤقت  فذلك  فقط  الجسم 
البهاء عندما تحل بینهم رابطة الزوجیة أن یكون هناك ارتباط معنوي واجتماع 
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روحاني وجسماني حتى تحصل تلك الوحدة في جمیع مراتب الوجود وفي 
جمیع العوالم اإللهیة. ألن هذه الوحدة هي الوحدة الحقیقیة التي هي جلوة 

من نور محبة اهللا."(٢١)

وكتب كذلك:

"إن الزواج البهائي عبارة عن ارتباط الطرفین أحدهما باآلخر بالعقل والقلب. 
البعض.  بعضهما  أخالق  على  ومطلعین  االنتباه  غایة  على  یكونا  أن  فعلیهما 
المحبة  نوایاهما  أبدیًا وأن تكون  بینهما عهدًا  الثابت  العهد  أن یكون  ویجب 
الدائمة والمودة واالتحاد مدى الحیاة... ویقتضي الزواج البهائي الحقیقي أن 
یتحد الزوجان اتحادًا روحیًا ومادیًا ویكون اتحادهما أبدیًا في جمیع العوالم 

اإللهیة وبه تتحسن الحیاة الروحانیة. وهذا هو الزواج البهائي."(٢٢)

الموسیقى: "الغذاء الروحي للقلوب واألرواح"
إذ  الدین  علماء  قبل  من  ملعونة  اإلسالمیة  المجتمعات  في  الموسیقى  كانت 
اعتبروها وسیلة تبعث في النفس حب التمتع بالشهوات الغریزیة. في إیران، خالل 
أوائل أیام ظهور أمر اهللا، كان رؤساء الدین یسخطون على الموسیقیین ویدعونهم 
بأولیاء الشیطان. وقد بلغ صیت الموسیقى من القبح والذم بحیث كان الموسیقیون 
یخفون آالتهم عند حملها واالنتقال من مكان آلخر في المجتمع. فمثًال في مناسبات 
األعراس كان الُعرف السائد هو أن تجري أوًال بعض المراسم الدینیة في محضر 
رجل الدین. ولكن كان من األسرار المعروفة الشائعة عند العموم هو أنه حالما تنتهي 

تلك المراسم ویغادر "المّال" الدار، تخرج جوقة الموسیقى ویبدأ الغناء والمرح.

ولعل في الروایة التالیة مثال یصور الشّدة التي كان یعامل بها رجال الدین كل 
من ُعرف بممارسته هذا الفن.

من  لوحة  على  اللحم  فیوضع  الكباب.  تبیع  حوانیت  إیران  اسواق  في  توجد 
الخشب ثم یقطع ویفرم بسكین ضخمة تحمل من طرفیها. وعندما تنزل السكین 
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عادة  ینشغل  مزدحم  حانوت  وفي  یصدر صوت صاخب.  واللوحة  اللحم  على 
رجل واحد على األقل في هذا العمل من الصباح إلى المساء.

كان في مدینة یزد رجل یعمل في حانوت كباب وعرف عنه بأنه ذو طبع مرح 
ویحب الموسیقى بحیث كان یستمتع أثناء عمله بما یخرجه من إیقاع في الصوت 
وهو یضرب اللوحة بالسكین. ورغم أنها لم تكن سوى ضربات صوتیة لكنه جعل 
بحركات  اإلیقاع  مع  یهتز  ما  عادًة  كان  لذلك  إضافة  للسامع.  متعة  إیقاعها  من 
جسمه مما یجعله منظرًا مثیرًا النتباه المارة. وهكذا صار شأن هذا الرجل لبعض 
الوقت موضع خالف وفتنة حول أسلوبه في فرم اللحم! أخیرًا اضطر أحد مجتهدي 
یزد للتدخل حیث قرر وضع حد نهائي لذلك التصرف "الشائن". فاستدعي الرجل 

المسكین وأنذر بأنه سیعاقب بشدة لو استمر في أسلوبه وحركاته تلك!

في وسط مجتمع كهذا أعلن حضرة بهاءاهللا في "الكتاب األقدس" بأن استماع 
األصوات والنغمات هو واسطة إلنعاش روح اإلنسان وسمّوها. وهذه كلماته في 

ذلك الكتاب:

اإلصغاء  یخرجكم  أن  إّیاكم  والنغمات  األصوات  إصغاء  لكم  حّللنا  "إّنا 
توّلهت  به  الذي  األعظم  اسمي  بفرح  افرحوا  والوقار  األدب  شأن  عن 
إلى  األرواح  لعروج  مرقاة  جعلناه  إّنا  المقربین.  عقول  وانجذبت  األفئدة 
من  تكونوا  أن  أعوذ  إني  والهوى  النفس  جناح  تجعلوه  ال  األعلى  األفق 

الجاهلین."(٢٣)
في  ألواح. كتب  في عدة  والغناء  الموسیقى  عبدالبهاء على  أثنى حضرة  كما 

أحدها:

وذّم  األوهام  حجبات  خرق  قد  البدیع  الدور  هذا  في  األبهى  الجمال  "إن 
مذمومة.  الموسیقى  كانت  الشرق  أهل  بعض  فعند  الشرق.  أهالي  تعصبات 
في  قد صّرح  بهاءاهللا)  المبین (حضرة  النور  فإن  البدیع  الدور  ولكن في هذا 
ألواحه المقدسة بأن الموسیقى هي الرزق الروحاني للقلوب واألرواح. إن فن 
إذًا...  المغمومة.  القلوب  نشوة  سبب  وهي  الممدوحة  الفنون  من  الموسیقى 
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حتى  بدیعة  بألحان  والمحافل  المجامع  في  اإللهیة  والكلمات  اآلیات  لحنوا 
تتحرر قلوب المستمعین من قیود الغموم والهموم وتتهیج القلوب واألرواح 

وتتبتل وتتضرع إلى الملكوت األبهى. وعلیك البهاء األبهى"(٢٤)

"لیس ألحد أن یفتخر على أحد"
یستنكر حضرة بهاءاهللا بشدة في "الكتاب األقدس" كل أعمال النزاع والجدال 
القیام بأي تصرف ُتشتّم منه رائحة  أتباعه منعًا قاطعًا عن  أنه یمنع  والعنف. كما 
الفتنة والفساد. وینصحهم بأّال یزرعوا زؤان الفرقة والخالف بین البشر. إن أوامر 
حضرة بهاءاهللا في هذه النواحي ال تقبل المساومة. فهو یصرح بنحو بات بأن كل 

من یثیر الفتنة والفساد لیس من أتباعه وال یحق له أن یّدعي الوالء ألمره.

عن  النظر  بغّض  العالم  أمم  كل  مع  واالتحاد  بالمحبة  بهاءاهللا  حضرة  یأمر 
أصولهم. هذا ما أنزله في "الكتاب األقدس":

"عاشروا مع األدیان بالروح والریحان لیجدوا منكم عرف الرحمن إّیاكم أن 
تأخذكم حمیة الجاهلیة بین البریة كل بدء من اهللا ویعود إلیه إنه لمبدء الخلق 

ومرجع العالمین."(٢٥)
وفي الكتاب نفسه یحذر أتباعه بأّال یفتخروا على أحد أو یتكّبروا علیه، مذّكرًا 
أّال  فیحّضهم على  یرجعون.  التراب  وإلى  الماء  ُخلقوا من  البشر كلهم  بأن  إّیاهم 

یفضلوا أنفسهم على جیرانهم، وأّال یرضوا لهم ما ال یرضونه ألنفسهم.

من  آالف  لمدة  الرق.  تجارة  هي  األقدس"  "الكتاب  في  المنهیات  إحدى 
أنه بظهور حضرة بهاءاهللا نفخ اهللا في  إّال  العبید.  الناس أن یمتلكوا  السنین اعتاد 
العالم روح الوحدة وأعلن المساواة في حقوق اإلنسان. صارت هذه اآلن جزءًا 
من روح العصر وقطعت البشریة شوطًا طویًال في المائة سنة األخیرة حیث تخلت 
عن ممارسة االستعباد التي امتدت أحقابًا طویلة. في نص تحریمه لهذه المتاجرة 
أن  لیس إلنسان  أن  ببساطة حقیقة  بهاءاهللا  یقرر حضرة  األقدس"  "الكتاب  في 

یشتري إنسانًا آخر إذ الكل عبید إلله واحد وهم سواء في نظره.
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في "الكلمات المكنونة" ینصح حضرته أهل العالم بقوله:

"یا أبناء اإلنسان
هل عرفتم ِلَم خلقناكم من تراب واحد لئال یفتخر أحد على أحد وتفّكروا 
واحد  شيء  من  خلقناكم  كما  ینبغي  إذًا  أنفسكم  خلق  في  حین  كل  في 
من  وتأكلون  واحدة  رجل  على  تمشون  بحیث  واحدة  كنفس  تكونوا  أن 
فم واحد وتسكنون في أرض واحدة حتى تظهر من كینوناتكم وأعمالكم 
وأفعالكم آیات التوحید وجواهر التجرید هذا نصحي علیكم یا مأل األنوار 

فانتصحوا منه لتجدوا ثمرات القدس من شجر عز منیع."(٢٦)
وكذلك قوله:

"یا أیها اإلخوان
فلیداِر بعضكم بعضًا، ولتفرغ قلوبكم من الدنیا وال تفتخروا بالعزة، ومن الذلة 
أعیدكم  التراب  وإلى  التراب جمیعًا  من  لقد خلقتكم  فوجمالي  تخجلوا،  ال 

جمیعًا."(٢٧)



375

QW

الكتاب األقدس –٥– میثاق حضرة بهاءاهللا

  للوقت أتباعه  بهاءاهللا  حضرة  هیأ  األقدس"  "الكتاب  من  مواضع  عدة 
الذي یترك فیه هذا العالم ویعرج، على حّد تعبیره، إلى "ممالك أخرى" 
من  اثنتین  وفي  األسماء."(١)  أهل  عیون  علیها  وقعت  ما  التي  "المقامات  وهي 
هذه الفقرات یشیر إشارة واضحة إلى لزوم توّجه المؤمنین بعده إلى مركز عهده 

ومیثاقه:

األخفى  األقصى  المقصد  وقصدت  الثناء  أیك  عن  الورقاء  طارت  "إذا 
األصل  هذا  من  المنشعب  الفرع  إلى  الكتاب  من  عرفتموه  ال  ما  ارجعوا 

القویم."(٢)
وكتب أیضًا:

إلى من  توّجهوا  المئال  المبدء في  الوصال وقضي كتاب  "إذا غیض بحر 
أراده اهللا الذي انشعب من هذا األصل القدیم."(٣)

ولو أن حضرة بهاءاهللا لم یعین صراحة من سیكون مركز عهده في كل من 
الفقرتین أعاله، إّال أنه لم یخامر المؤمنین أدنى شك بأن حضرة بهاءاهللا إنما كان 
في  التعیین  ذلك  أوضح  بهاءاهللا  حضرة  لكن  عبدالبهاء.  حضرة  شخص  یقصد 
"كتاب عهدي" -كتاب الوصیة- مبینًا بصراحة بأن المقصود هو غصنه األعظم 

(حضرة عبدالبهاء).(١)

في المجلد القادم دراسة أوسع لمیثاق حضرة بهاءاهللا ومركزه حضرة عبدالبهاء.  (١)
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في فقرة أخرى من "الكتاب األقدس" بخصوص صعوده(١) یطمئن حضرة 
بهاءاهللا أحباءه بدوام عونه وتأییداته لهم بقوله:

وسكنت  ظهوري  ملكوت  غاب  إذا  االضطراب  یأخذكم  ال  قوم  یا  "قل 
أمواج بحر بیاني إن في ظهوري لحكمة وفي غیبتي أخرى ما اطلع بها إّال 
اهللا الفرد الخبیر. ونراكم من أفقي األبهى وننصر من قام على نصرة أمري 

بجنود من المأل األعلى وقبیل من المالئكة المقربین."(٤)
لم یشر حضرة بهاءاهللا في "الكتاب األقدس" إلى من سیخلفه مباشرة فقط، 
بل ألمح أیضًا في الكتاب نفسه إلى مؤسسة الوالیة(٢) المرتقبة. ولو أن الفقرة اآلتیة 
من "الكتاب األقدس" تختص بموضوع حقوق اهللا،(٣) إّال أنها تشیر كذلك إلى 

نمط تطور دین حضرة بهاءاهللا وتفّتحه:

"قد رجعت األوقاف المختصة للخیرات إلى اهللا مظهر اآلیات لیس ألحد 
إلى  الحكم  یرجع  بعده  ومن  الوحي  مطلع  إذن  بعد  إّال  فیها  یتصرف  أن 
األغصان ومن بعدهم إلى بیت العدل إن تحقق أمره في البالد لیصرفوها في 
البقاع المرتفعة في هذا األمر وفیما أمروا به من لدن مقتدر قدیر. وإّال ترجع 
إلى أهل البهاء الذین ال یتكلمون إّال بعد إذنه وال یحكمون إّال بما حكم اهللا 
في هذا اللوح أولئك أولیاء النصر بین السموات واألرضین. لیصرفوها فیما 

حدد في الكتاب من لدن عزیز كریم."(٥)
كان حضرة بهاءاهللا یستعمل كلمة "األغصان" لإلشارة حصرًا إلى الذكور من 
ذریته. وقد جاءت الكلمة في الفقرة السالفة بصیغة الجمع داللة على أنه سیكون 
أكثر من غصن في موقع الوالیة في دورته. والذي حصل أن كان هناك اثنان من 

یشیر البهائیون إلى وفاة حضرة بهاءاهللا بالصعود. ویعني ذلك صعود روحه إلى العوالم الروحیة   (١)
اإللهیة.

للمزید من المعلومات عن مؤسسة والیة العهد انظر "وصیة حضرة عبدالبهاء" و"دورة حضرة   (٢)
بهاءاهللا" لحضرة شوقي أفندي.

انظر الصفحة ٨١ الحاشیة.  (٣)
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في  یالحظ  اهللا.  أمر  ولي  أفندي،  عبدالبهاء، وحضرة شوقي  األغصان، حضرة 
ساللة  في  سیحدث  انقطاعًا  هناك  أن  إلى  عجیبة  إشارة  هناك  أن  نفسها  الفقرة 
األغصان. إضافة لذلك هناك ترتیب معد احتیاطًا في حالة حدوث هذا االنقطاع 
قبل تشكیل بیت العدل -وهو ما وقع فعًال بعد صعود حضرة شوقي أفندي سنة 
١٩٥٧م. فقد أدار أیادي أمر اهللا شؤون الجامعة البهائیة في العالم كأوصیاء لفترة 
زادت عن خمس سنوات بقلیل، وفي عام ١٩٦٣م تّم تشكیل بیت العدل األعظم 

حیث تولى مهام إدارة أمر اهللا.

الخائن  األخ  یحیى،  میرزا  إلى  موجهة  مثیرة  فقرة  األقدس"  "الكتاب  في 
ید  على  الباب  دعوة حضرة  ظل  في  أدخل  قد  األخ  هذا  كان  بهاءاهللا.  لحضرة 
حضرة بهاءاهللا منذ مقتبل عمره. وقد رعاه حضرة بهاءاهللا كل فترات شبابه حتى 
الریاسة  لهوى حب  استجاب  لألسف،  أنه،  إّال  وتفان.  بإخالص  اهللا  أمر  یخدم 
ونقض عهد حضرة الباب بقیامه على اإلعراض وإنكار دعوة مظهر اهللا األعظم. 
سقوطه،  ثم  صیته  ارتفاع  عن  السابقة  المجلدات  في  تحدثنا  أن  سبق  وقد  هذا 

حتمل. وكذلك ما سببه لحضرة بهاءاهللا من بالیا ال ُتُ

ورغم المحن الشدیدة التي عاناها الجمال المبارك على ید أخیه غیر الشقیق 
هذا، فإنه یذّكر میرزا یحیى في "الكتاب األقدس" بأوائل حیاته حیث أغدق علیه، 
أمر اهللا ویكون  الرعایة والتربیة ما كان مؤمًال أن یهیئه لخدمة  لطفًا وفضًال، من 
جدیرًا بها. ویعید لذاكرته كیف كان ُیطلب إلیه الحضور فیقف أمام حضرة بهاءاهللا 
ینصحه  ثم  وحیه،  سماء  من  المنزلة  اآلیات  من  علیه  وُیتلى  یسمعه  ما  لیكتب 
للرجوع إلى اهللا بعد عصیانه المخزي ویؤكد له بأن اهللا یغفر له كل خطایاه لو رجع 

اآلن مستغفرًا تائبًا راجیًا العفو والغفران منه.

وقعت هذه الكلمات على آذان صماء ورغم فقدان میرزا یحیى دعم ومساندة 
سیده السید محمد اإلصفهاني في عصیانه، لم یطلب التوبة. عاش أكثر من حضرة 
بهاءاهللا بعدة سنوات وبعد أن شهد ارتفاع صیت دین حضرة بهاءاهللا وانتشار نوره 

في عالم الغرب، مات میتة ُمِذّلة في جزیرة قبرص عام ١٩١٢م.
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إحدى أهم تعالیم حضرة بهاءاهللا، إن لم یكن أهمها جمیعًا، هو أنه منع أتباعه 
بهذا  األقدس"  "الكتاب  في  أنزله  ما  هذا  وتفسیرها.  كلماته  تأویل  من  بشدة 

الخصوص:

"إن الذي یأّول ما نزل من سماء الوحي ویخرجه عن الظاهر إنه ممن حّرف 
كلمة اهللا العلیا وكان من األخسرین في كتاب مبین."(٦)

في ألواح أخرى أیضًا أشار بوضوح إلى أنه ال یحق ألحد أن یفّسر أو یعّدل أو 
المفّوض  المفّسر  القول، فإن حضرة عبدالبهاء هو  لنا  یبدل كلماته. وكما سبق 
إن  بهاءاهللا.  أفندي، لكلمات حضرة  بعده حضرة شوقي  الوحید، ومن  الشرعي 
السبب في كون هذا هو أهم تعالیم حضرة بهاءاهللا یعود إلى حقیقة أن كل انقسام 
وقع في الدیانات السابقة كان سببه في الدرجة األولى اختالف رؤسائها وتباُینهم 

في نظرتهم وتفاسیرهم.

في محاولة إلبراز بعض المالمح الممیزة للتعالیم البهائیة، باألخص تلك التي 
تفتقر إلیها األدیان األخرى، عّدد میرزا أبو الفضل، العّالمة البهائي الشهیر، تسعة 
وأول  األرجح.  على  أهمیتها  ترتیب  بحسب  منها،  كًال  بإیجاز  شارحًا  مبادئ 

مبدأین منها یتصالن بهذا الموضوع. فیما یلي ما كتبه:

أوًال: إن من األوامر التي ینفرد بها الدین البهائي وال یوجد في دین آخر هو 
بأن  المعرفة  أهل  لدى  المعلوم  فمن  المنقولة".  األقوال  اعتماد  "االمتناع عن 
ما فّرق الیهود وقّسمهم إلى شعبین كبیرین كان الحدیث المنقول شفاهًا. إن 
أمثال هذه األسانید النقلیة هي أساس كتاب التلمود، وهي التي سببت انقسام 

األمة الواحدة...
الشيء نفسه وقع في الدین المسیحي حین كانت األقوال الشفهیة والتي 
من  واحدة  فكل  وانقسامه.  تفّرقه  في  الرئیس  السبب  هي  "موثوقة"  سمیت 
الكنائس المسیحیة، مثل الكاثولیك، األرثوذكس، الیعاقبة والنساطرة وغیرها 
یعتبرونه من الواجب والفرض اّتباع هذه المقوالت المتوارثة عن آباء الكنیسة 

كما لو أنها عین نص الكتاب المقدس...
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تنسب  التي  المرویة  األحادیث  بهذه  التمّسك  فإن  اإلسالم،  في  وهكذا 
لمؤسس الدین، صارت بعد موته سبب انقسام دین اإلسالم وتفّرقه إلى عدة 

مذاهب رئیسة مختلفة.
األحادیث  من هذه  بمجموعة  تتمّسك  المذاهب  من هذه  واحدة  فكل 

تعتبرها صحیحة وموثوقة.
الباب الذي كان أكبر مورد  البشریة هذا  أمام  إّال أن حضرة بهاءاهللا أغلق 
للفتنة والتفرقة. فقد أعلن بجالء أن "كل األمور المدونة في دین اهللا ترجع إلى 
كتاب اهللا وكل ما لم یرد من األمور فیه یبت في شأنه بیت العدل." وبذلك 
فإن جمیع الروایات ونقل األقوال وإسناد الكالم قد ُرفع وأبطل بین البهائیین، 

وُسّد به أوسع باب من أبواب جهنم وأحكم غلقه.
ثانیًا: إن من الفروض األخرى التي ینفرد بها الدین البهائي هو امتناع أتباعه 
تأویل كلمة اهللا -من قبل  وتحریم قیامهم بتفسیرات لكلمات اهللا. ذلك ألن 
البشر- وإضفاء الرأي الشخصي لصاحب التفسیر في هذه األمور كان من أقوى 
اإلیمان  أفق  ظلمة  ومصدر  السابقة،  األدیان  في  واالنشقاق  الفرقة  مسببات 

وطمس المعاني الحقیقیة لكتاب اهللا.
باختالف  مختلفة  آراًء  والفكر  المعرفة  ألصحاب  أن  بّینة  حقیقة  إنها 
واإلدراك  الفهم  قلة  أو  الطبیعیة  والذكاء  الحصافة  مواهب  أن  كما  عقولهم، 
تختلف درجاتها عند الناس. فإذا ما ُفتح باب التأویل أمامهم، أي باب تحریف 
كالم اهللا عن ظاهر مضمونه، لكان نتیجته ظهور آراء غریبة وتفاسیر متناقضة 

عجیبة ثم قیام ونشوء مذاهب متنوعة فیما بین الملة الواحدة.
في  أنزله  ما  یفسروا  بأّال  العبارة  بصریح  أتباعه  بهاءاهللا  حضرة  أمر  وعلیه 
صحفه وألواحه بل یأخذوها بظاهر معانیها، حتى ال یحدث بینهم ما حدث 
في أمم القبل لو تكرر بینهم ما وقع في السابق من أحداث وتمّزق بین شتى 
المذاهب نتیجة اختالف العقلیات والمفاهیم وال یظهر في هذا الیوم المبارك 

الجدید، یوم الرب المجید.(٧)
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دورنا في العهد والمیثاق
إن تقّدم أمر حضرة بهاءاهللا منوط بأعمال المؤمنین به. فكل عمل طاهر یجلب 
المؤمن  یتخذ  لم  ما  لكن  اهللا.  أمر  نصرة  شأنها  من  التي  بهاءاهللا  تأییدات حضرة 
خطوة المبادرة فإن عون اهللا وتأییداته ال تصل إلى الجامعة البهائیة. هذا واحد من 
اهللا  العهد طرفان،  ولهذا  ومیثاقه.  اهللا  علیها عهد  ینطوي  التي  المحتومة  المبادئ 
واإلنسان. ودور اهللا ال یمكن أن یشبه دور اإلنسان. ففي حین یفیض اهللا بعطائه 
وفضله على اإلنسان، یجب على األخیر أن یقوم بما یلزم لتقّبل وتسّلم هذا العطاء. 
بّین  وما لم یفتح قلبه مستسلمًا، فال یمكن أن تصله مواهب اهللا وعطایاه. وقد 

حضرة بهاءاهللا في "الكلمات المكنونة" سّنة هذا العهد بهذه العبارات:

"أحببني ألحبك إن لم تحبني لن أحبك أبدًا فاعرف یا عبد."(٨)
یمكن أن یقال بأن اهللا وهبنا في هذه الدورة موهبتین: أوالهما ظهور حضرة 
بهاءاهللا، واألخرى، منشعبة من األولى، مركز عهده ومیثاقه، المتمثل بشخص 
بعده  من  ثم  الظهور،  ذلك  ومرآة  الذي كان مخزن  عبدالبهاء،  كل من حضرة 
حضرة شوقي أفندي، ولي أمر اهللا. فهاتان الهبتان، وهما عطیة اهللا لهذا العصر، 
تنعم  الموهبتین  باهللا. وبواسطة هاتین  الخاص  العهد  الطرف األول من  تشكالن 

اإلنسانیة في هذا العصر بما یفیض اهللا علیها من أفضال وعطایا.

أما دور اإلنسان الذي یجب أن یقوم به فیتلخص في اعترافه بحضرة بهاءاهللا على 
أنه المظهر اإللهي، ثم اتباع تعالیمه. وبقیام الفرد بذلك یكون قد وفى بدوره تجاه 
عهد اهللا. عندئذ فإن إیمانه، مدعمًا بإطاعته لألحكام اإللهیة قوًال وفعًال في حیاته 
كهذا  السماویة، وشخص  والبركات  التأییدات  یستمطر  كبهائي، سوف  الیومیة 
سیتحقق على یده نصر أمر اهللا. إذ ستصبح كلماته ذا أثر خّالق بینما أعماله تعكس 

تعالیم وأوامر حضرة بهاءاهللا، وباختصار سیؤثر في نفوس الناس ویحرك قلوبهم.

بصیرته  سمّو  في  العظیم  المؤمن  ذلك  علي،  حیدر  میرزا  الحاج  كتبه  ومما 
وعمق حكمته:
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إن اإلنسان بطبیعته جاهل ضعیف مذنب عاص ومخطئ، بینما القوة والقدرة 
والجالل  والعظمة  والجمال  والفضل  والرحمانیة  والغفران  والعفو  والسلطنة 
نتوسل  الذي  وبالقدر  وكلمته.  اهللا  إرادة  طائفة حول  كلها  والكمال  واألبهة 
الذاتیة  الربانیة، ستتبدل نقائصنا  تأیید اهللا بفضله المحیط في ظل رحمته  فیه 
وخصائلنا السیئة الحیوانیة وخصائصنا الناسوتیة الشهوانیة العجزیة الجهلیة، إلى 

كماالت وفضائل إلهیة ومواهب ملكوتیة قدسیة تهبنا القدرة والمعرفة...(٩)

حقًا إن أعظم مصدر یستمد منه البهائي القوة هو قدرة حضرة بهاءاهللا. وبهذا 
السبیل وحده یستطیع المؤمن ترویج أمره بنحو فاعل. إن الشرط المبدئي الضروري 
لالتصال واالستمداد من هذا المصدر غیر المتناهي من الطاقة الروحیة هو اإلیمان 
بحضرة بهاءاهللا ثم االعتقاد اعتقادًا قلبیًا بوجود هذه القوة. وبدون االعتقاد بأمانة 
وإخالص تام بكون حضرة بهاءاهللا هو مظهر أمر اهللا لهذا العصر وبأنه هو، وهو 
الناس  أرواح كل  تبعث  أن  لها  ر  ُقدِّ التي  الخالقة  الطاقات  وحده، مصدر كافة 
وتجددها، بدون هذا ال یمكن لبهائي أن ینجح في االتصال واالستفادة من هذا 
المستودع الهائل من القوة السماویة. الشيء نفسه موجود في عالم الطبیعة، فأّنى 
لشخص أن یستغل شكًال من أشكال الطاقة ما لم یعرف مصدرها؟ واإلیقان في 

أمر اهللا(١) أول الشروط للنجاح في االعتماد على قوة حضرة بهاءاهللا.

نفسه محوًا صرفًا  یعتبر  بحیث  متواضعًا  المؤمن  أن یصبح  الثاني هو  الشرط 
تلقاء اهللا ومظهر أمره. ولتقییم ذلك وإدراكه دعنا ننظر في قوانین الطبیعة، إذ إن 
قوانین هذا العالم المادي ومبادئه هي مماثلة لتلك التي توجد في عالم الروح. ذلك 
ألن خلیقة اهللا، المادیة والروحیة، إنما هي كینونة واحدة. والقوانین الموجودة في 
عالم الوجود توجد أیضًا في عالم الملكوت لكنها تعمل في مستوى أعلى. فیمكن 
تولید طاقة بین نقطتین مختلفتین في مستواهما. كما أن الماء یمكنه االنسیاب من 
مستوى أعلى إلى آخر أدنى. كذلك یمكن تولید طاقة كهربائیة عند وجود فرق في 

الجهد بین نقطتین في دائرة كهربائیة.

للمزید من المعلومات عن هذا الموضوع انظر المجلد الثاني، الصفحات ٢١٢ – ٢١٣.  (١)
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بمثل ذلك یجب على المؤمن، إذا قصد االعتماد على قوة حضرة بهاءاهللا أن 
یعترف بمقام العبودیة والخضوع لمقام حضرته الرفیع. یمكن تشبیه مقام حضرة 
بهاءاهللا بقمة جبل والمؤمنین بالوادي في أسفله. وكما أن الماء ینحدر من أعلى 
الجبل باتجاه الوادي، كذلك طاقات ظهور حضرة بهاءاهللا وآثار قدرته واقتداره 
یمكن أن تصل إلى البهائي الذي یتوجه إلیه بروح من التواضع الحق والعبودیة. هذا 
وتشهد كتابات الشخصیات الرئیسة ألمر اهللا بإسهاب على هذا المبدأ األساسي 
الذي یربط بین اإلنسان وخالقه. في "الكلمات المكنونة" یوصي حضرة بهاءاهللا 
اإلنسان بقوله: كن لي خاضعًا ألكون لك متواضعًا...(١٠) عندما یتخذ اإلنسان 
موقف الخضوع والعدم الصرف حیال ربه، فإنه یشتاق لمناجاته ومخاطبته بروح 
والكلمات،  الحروف  همهمة  عن  "المنزهة  بالمناجاة  واالبتهال،  التبتل  من 

المقدسة عن دمدمة األلفاظ واألصوات"، مناجاة في ثناء اهللا وتمجیده.
اهللا ال تشكل وحدها شروطًا  الحمد وتمجید  والتواضع ورفع  اإلیمان  لكن 
كافیة لالعتماد على قوة حضرة بهاءاهللا. فهناك ال یزال شرط آخر على الشخص 
أن یفي به، أال وهو القیام على خدمة أمر اهللا. وإذا لم یعمل الشخص بذلك فإن 
أبواب الفضل والتأیید ستظل مغلقة، ولن تجدي نفعًا أي كثرة في التوجه والضراعة 
واالبتهال والعبودیة لحضرة بهاءاهللا من أجل إنزال طاقات التأیید والبركة من األفق 
األعلى. إن مجرد عملیة القیام نفسها كفیلة بجذب تأییدات حضرة بهاءاهللا. ففي 
بروح  أمره  لنصرة  قاموا  لو  بأنهم  أتباعه  وطمأن  حضرته  أكد  ألواحه  من  العدید 
اإلیمان واالنقطاع، فإن جنود الغیب سُتنزل علیهم تأییداته وتجعلهم منصورین. 

فیما یلي فقرة مقتبسة من "الكتاب األقدس" من بین أخریات عدیدة:

"ونراكم من أفقي األبهى وننصر من قام على نصرة أمري بجنود من المأل 
األعلى وقبیل من المالئكة المقربین."(١١)

إن االعتقاد بأن قدرة حضرة بهاءاهللا وحدها بإمكانها أن تحقق تأیید وتأسیس 
األمر في العالم، دون قیام المؤمنین بواجبهم في التبلیغ وإنشاء مؤسسات أمر اهللا، 
لهو اعتقاد بال أساس ومخالف تمامًا لقوانین عهد اهللا. بل الواقع أن أیدي حضرة 
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بهاءاهللا تصبح مغلولة إن لم یقم الفرد المؤمن لخدمة أمره. ولقد صّرح في بعض 
كتاباته المنزلة(١٢) في أوائل أیام السجن بعكاء، بأنه لو قام كل المؤمنین وعملوا 
بما وصاهم تمامًا خالل حیاتهم الیومیة، العترف معظم سكان األرض بحضرته 

واعتنقوا أمره في أیام حیاته.

وقد صّرح حضرة الباب(١٣) بأن كل ظهور إلهي في السابق كان قادرًا على 
أن  إلى حقیقة  ُیعزى  لم یصبحوا كذلك  أنهم  دینًا عالمیًا. والسبب في  أن یكون 
أتباع ذلك الدین، في كل دورة، لم یطّبقوا في حیاتهم تعالیم أنبیائهم ورسلهم. 
من  كل  فشل  في  فالسبب  والمسیحیة.  اإلسالم  من  كًال  مثًال  لذلك  ویضرب 
هاتین الدیانتین في االنتشار إلى كل مناطق األرض المكتشفة یومها، وفشلهما 
في جعل كافة سكان األرض یدخلون في ظلهما إنما یعود إلى أن أتباعها لم یطبقوا 
ویمارسوا بإخالص تعالیم دینهم. وكل هذا یشیر إلى أن الظهور اإللهي، مع قدرته 
ونفوذه، بحاجة إلى سعاة جدیرین یقومون ببذره في أفئدة الناس. صحیح أن القوة 
التي تبعث الحیاة وتخلق روحًا جدیدًا في النفوس إنما تأتي من عند اهللا بواسطة 
وحي ظهوره، لكن المؤمنین لهم دور القناة التي توصل بین قلوب الناس والقوى 

المحییة المنبعثة من الدین السماوي.

ولو أن غالبیة الجنس البشري لم یؤمنوا بحضرة بهاءاهللا في أیام حیاته، لما مّر 
من أسباب، إّال أنه تنبأ جلیًا بأن رسالته في النهایة سوف تحیط العالم كله منیرة 
قلوب سكانه وموحدة إّیاهم في ظل دین مشترك واحد - دینه وشریعته. في "لوح 

الدنیا" یذكر حضرة بهاءاهللا هذه العبارات المطمئنة:

أحزاب  جمیع  على  مظللة  تبقى  تزل  ولم  عظیمة  اإللهي  األمر  خیمة  "إن 
العالم."(١٤)

في لوح آخر یصرح قائًال:

"ال تحزن من احتجاب الخلق سوف ترونهم متوجهین إلى اهللا رب العالمین. 
قد أحطنا العالم بكلمة العلیا سوف یسّخر اهللا بها أفئدة من على األرض إنه 

لهو المقتدر القدیر."(١٥)
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في لوح(١٦) إلى الشیخ كاظم سمندر،(١) یشیر حضرة عبدالبهاء إلى نبوءة 
أخبر بها حضرة بهاءاهللا في أواخر أیام حیاته، أن اهللا سیقیم قریبًا نفوسًا مقدسة 
منقطعة لنشر أمره في أرجاء الدنیا. وقد وعد حضرة بهاءاهللا بأن أولئك النفوس 
وسیكونون  الحقیقة.  لصباح  وكالنور  الهدایة  سماء  في  كاألنجم  سیكونون 
النفوس  كمشاعل أوقدتها ید اهللا، وكمصابیح تسطع على عالم ظلماني. هذه 
سیصرفون  بل  العالم.  هذا  بشؤون  تتعلق  ولن  واحدة  لحظة  للراحة  تركن  لن 
بنور  وجوههم  تشع  وسوف  اإللهیة.  النفحات  ونشر  اهللا  أمر  تبلیغ  في  أوقاتهم 
األرض،  أرجاء  في  ینتشرون  سوف  بمحبته.  تطفح  وقلوبهم  اإللهي،  الظهور 
مجمع،  كل  في  رسالته  معلنین  لسان،  بكل  ناطقین  بلد،  كل  إلى  مرتحلین 
كاشفین األسرار اإللهیة، باثین نوره، ومروجین تعالیمه بین أهل العالم. ویرفع 
تظهر  أن  عسى  بحرارة  راجیًا  متضرعًا  دعاءه  اللوح  هذا  في  عبدالبهاء  حضرة 
إیمانهم  قوة  وتقوم، من خالل  بهاءاهللا،  قریبًا، كما وعد حضرة  النفوس  تلك 
وسمو مجهوداتهم وشدة انقطاعهم وتأیید روح القدس، على نصرة أمر حضرة 

بهاءاهللا.

والیوم تقوم نفوس كثیرة من المؤمنین المخلصین في كافة أنحاء العالم ومن 
كمهاجرین  بهاءاهللا  حضرة  أمر  لترویج  ونشاط  بهمة  متنوعة،  مختلفة  مشارب 
ومبلغین. وفي الحقیقة فإنه بقیام تلك النفوس المنقطعة المقدسة تحققت المرحلة 
المبدئیة من وعد حضرة بهاءاهللا فعًال. فقد بلغ دین حضرة بهاءاهللا اآلن إلى كافة 
الرجال  هؤالء  فإن  وإیمانهم،  وانقطاعهم  تضحیاتهم  من خالل  األرض،  أجزاء 
والنساء قد نجحوا، معتمدین على قوة حضرة بهاءاهللا، في إقامة هیاكل مؤسسات 
ینمو اآلن  الجدید  العالمي  النظم  األمر اإللهیة في كل مكان. وبذلك فإن جنین 
ویتطور داخل النظام القدیم، ولهذا السبب فإن العالم لن یعود بعد الیوم كما كان 

سابقًا.

انظر الصفحة ٩٦.  (١)
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"إّنا معكم في كل األحوال"
الوقت  حتى  الدورة  هذه  بدایة  منذ  بهاءاهللا  حضرة  دین  حققه  نصر  كل  إن 
الراهن كان نتیجة تأییداته وعونه. كما أن القوى الغیبیة السماویة هي المسؤولة عن 
تقدم أمر اهللا وبناء مؤسساته الجنینیة. فهناك آالف من الرجال والنساء قد انتشروا 
في أرجاء العالم مهاجرین إلى بقاع بعضها غایة في القساوة والصعوبة، رغم شّح 
إمكاناتهم ونقص في الوسائل والقوى العاملة، وغالبًا ما تعوزهم المعرفة والتعلیم، 
لكن مع ذلك ورغم ضعفهم وقلة استعدادهم، فقد حققت تلك النفوس انتصارات 
مدهشة ألمر حضرة بهاءاهللا. وكل الذین قاموا بإخالص في هذا المیدان اختبروا 
التأییدات التي ال تنضب من لدن حضرة بهاءاهللا وهي تردهم بطرق ووسائل عجیبة 
أشبه بالمعجزات، وربما تمكنوا من تبلیغ أمر اهللا وبناء مؤسساته بالرغم من وجود 
عقبات عظمى كانت بعضها تبدو أحیانًا مما یستحیل اجتیازها أو التغلب علیها.

واضح  بشكل  معلق  األقدس"  "الكتاب  في  الموعودة  التأییدات  فیض  إن 
إیجازه  یمكن  واحد  عمل  على  یعتمد  فهو  وفاعلیته.  المؤمن  الفرد  نشاط  على 
بالكلمة السحریة "قوموا". ومتى خلصت نّیة المؤمن وعزم على تبلیغ األمر، فإن 
التأیید والنصر من المأل األعلى لعونه  اهللا یستجیب حینئذ "لقیامه" بإنزال جنود 
وإسناده في مجهوداته لنشر النفحات اإللهیة. إن مجرد الشروع بأول خطوة في 
سبیل خدمة أمر اهللا، یجعل الروح تستفیض بمدد عظیم من البركات فتنقلب من 

ضعف إلى قوة ومن جهل إلى حكمة وإدراك.

ویعد حضرة بهاءاهللا بذات الوعد في كثیر من ألواحه. أحد األمثلة هي الكلمات 
المطمئنة التالیة:

"تاهللا الحق من یفتح الیوم شفتاه في ذكر اسم ربه لینزل علیه جنود الوحي 
عن مشرق اسمي الحكیم العلیم وینزلن علیه أهل مأل األعلى بصحاف من 

النور وكذلك قدر في جبروت األمر من لدن عزیز قدیر."(١٧)
قوله  في  مماثًال، كما  تأكیدًا  ألواح  عدة  في  عبدالبهاء  یؤكد حضرة  كذلك 

المبارك هذا:



ظهور حضرة بهاءاهللا

386

طافح  طاهر  بقلب  اهللا  كلمة  إعالء  على  أحد  قام  إذا  الملكوت  "فورب 
حقائق  في  نافذة  بقوة  الجنود  رّب  ینصره  الدنیا  عن  منقطعًا  اهللا  بمحبة 

الكائنات."(١٨)
كما أكد حضرة شوقي أفندي هذه الوعود المبرمة، كما في الفقرة التالیة مما 

كتبه سكرتیره نیابة عنه:

... إن ما یجذب بركات المأل األعلى في هذا الیوم، أكثر من أي وقت مضى 
هو تبلیغ أمر اهللا. فجنود السماء تقف متأهبة بین السماء واألرض یترقبون بصبر 
عسى أن یتقدم أي بهائي، بإخالص وتكریس تاّمین لتبلیغ أمر اهللا، فیهرعوا 
لعونه ومساندته. فلیتقدم كل من یبتغي البقاء والخلود ویرفع عالیًا دعوة الحق. 

فسرعان ما ستدهشهم االنتصارات الروحانیة التي سیحققونها.(١٩)

هناك فقرة أخرى في "الكتاب األقدس" حیث یشیر حضرة بهاءاهللا إلى صعوده 
من هذا العالم ویطمئن أتباعه بتواصل مدده وعونه لهم في كل األوقات:

"یا أهل األرض إذا غربت شمس جمالي وسترت سماء هیكلي ال تضطربوا 
كل  في  معكم  إّنا  العالمین.  بین  كلمتي  وارتفاع  أمري  نصرة  على  قوموا 
األحوال وننصركم بالحق إّنا كنا قادرین. من عرفني یقوم على خدمتي بقیام 

ال تقعده جنود السموات واألرضین."(٢٠)
األحوال  كل  في  معكم  "إّنا  قائًال:  بهاءاهللا  حضرة  یؤكد  الفقرة  هذه  في 
وننصركم بالحق". ولقد شهد الكثیرون من أتباعه في یومه أحقیة قوله هذا ورأوا 
رأَي العین أنه فعًال كان معهم في كل األحیان. نقدم مثالین على ذلك، أحدهما 
روایة سجلها مفصًال الحاج محمد طاهر المالمیري(١) وتخص حادثة وقعت أثناء 
رحلته إلى عكاء، والكلمات التي خاطبه بها حضرة بهاءاهللا حین تشرفه بمحضره 

المبارك ألول مرة.

انظر الصفحة ٤٢ الحاشیة.  (١)
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توجه الحاج محمد طاهر المالمیري من موطنه في مدینة یزد إلى كرمان في 
من  البلوچ  خان  محمد  الحاج  مخلص،  بمؤمن  التقى  هناك  عكاء.  إلى  طریقه 
على  فاتفقا  عكاء.  إلى  متوجهًاً  أیضًا  كان  الذي  الرفیعة،  بلوچستان  شخصیات 

االرتحال معًا. یكتب الحاج محمد طاهر المالمیري في مذكراته:

بعد اإلقامة لفترة ثالثة أشهر في كرمان ذهبنا إلى ِسرجان حیث مكثنا أربعین 
یومًا. كان محمد خان یرتدي لباس الدراویش وأطلق شعر رأسه الطویل حرًا. 
وكان نتیجة ذلك أن التّف دراویش سرجان حوله وأخذوا یزورونه كل مساء 
قصیرًا  شعره  یقّص  أن  علیه  فاقترحت  ویطعمهم.  یستضیفهم  أن  علیه  فكان 
وبّدل  اقتراحي  على  فوافق  المدینة.(١)  دراویش  من  للتخلص  قبعته  ویبّدل 
ارتحل،  قد  الزعیم  بأن  لهم  قیل  الدراویش  جاء  كلما  ذلك  وبعد  مظهره. 
فیها،  المؤمنین  أحد  التمس  سرجان  في  مكوثنا  أثناء  وشأننا.  ُتركنا  وهكذا 
آقا محمد علي... من محمد خان بأن یصطحبه في السفر كخادم خاص له، 
فقبل محمد خان طلبه... والتحق بنا حتى عكاء... بعد ذلك انطلقنا إلى میناء 
بندر عباس... حیث وجدنا قرابة مائة من مسلمي بلوچستان في طریقهم إلى 
مكة للحج. لّما علم هؤالء بوصول الخان إلى المیناء، حسبوا أنه أیضًا ذاهب 
إلى مكة. فصاروا یأتون إلیه مستفسرین عن تفاصیل رحلته إلى مكة ومعبرین 
عن ارتیاحهم بوجوده بصحبتهم في الطریق...(٢) عندئذ أخبرني محمد خان 
غیر  لنا  خیار  من  ما  وبأن  مأزق  في  وقعنا  كیف  مبینًا  الموقف  بمالبسات 
االندماج مع الحجاج إلى مكة وأداء مناسك الحج ثم نتجه من هناك إلى عكاء 
إذ بذلك یكون طریق سفرنا أقصر بكثیر مما لو اتخذنا الطریق البدیل إلى جدة 

(مرورًا ببومبى) وبور سعید.

اعتبر الدراویش محمد خان، الذي كان غنیًا ذا نفوذ، بأنه مرشد دیني.  (١)
في تلك األیام لم یفصح البهائیون عن معتقدهم لعامة الناس. لذا لم یعرف الناس أن محمد خان   (٢)
كان بهائیًا وأنه في طریقه إلى عكاء. ولم یكن من الحكمة أن ُیعلم اآلخرین بهدف رحلته هذه، 

ولذلك اضطر أن یتظاهر بأنه ذاهب إلى مكة.
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قلت للخان بأني لست ذاهبًا إلى مكة. عاد یؤكد بأنها رحلة أقصر كثیرًا، لكني 
رفضت. قال بأنه لم تكن لدیه أیة نیة للذهاب إلى مكة لكن الظروف أرغمته على 
تبدیل خططه. وإنه إن لم یذهب إلى مكة فإن الخبر سیصل إلى أسرته ویسبب لها 
إحراجًا... فأكدت موقفي قائًال بأنها مسألة ضمیر بالنسبة لي... إذ لم أستطع حمل 
نفسي، ضد ما یشعر به ضمیري، على الذهاب إلى مكة للحج. فاقترحت أن 
نفترق، على أن أمضي في سبیلي عن طریق بومبى ویواصل الخان رحلته عن طریق 
مكة بصحبة قومه... لم یكن رفضي للذهاب طبعًا نتیجة مجرد عناد أو استیاء من 
الخان. وفي الواقع كنت أشعر بقلق لمخالفة رغباته رغمًا عني. وكنت أعلم بأن 
طریق مكة یجعل سفرنا أقصر بكثیر، إّال أن قلبي لم یقبل، من حیث المبدأ، مثل 
هذا التصرف... وخالل مكوثنا ببندر عباس، الذي دام أحد عشر یومًا، استمر 
الخان كل لیلة في الحدیث عن هذا الموضوع مصّرًا على أن تغییر رأیي. لكنني 
بقیت ثابتًا في موقفي. كنت أقول له: ’إن نیتي في هذه الرحلة هي الفوز بشرف 

المحضر األقدس لحضرة بهاءاهللا، ال الذهاب إلى مكة ألصبح حاجًا.‘
أخیرًا استسلم الخان وأشار على جماعته بالسفر لمكة وحدهم.

... بعد مغادرتهم توجهنا، الخان وأنا، صوب ساحة محضر المحبوب. سافرنا 
إلى حیفا عن طریق بومبى، ولدى وصولنا قّدمنا أنفسنا كبهائیین. فأخذونا إلى 
منزل آقا محمد إبراهیم الكاشاني الذي یعمل في مهنة النحاس. كان هذا المؤمن 
قد ُوّجه من قبل حضرة بهاءاهللا لإلقامة في حیفا وتولي مهمة توزیع المراسالت 
وإسداء العون والضیافة للزوار البهائیین. لّما علم حضرة بهاءاهللا بوصولنا نحن 
الثالثة نصح بواسطة میرزا آقا جان... أن أقیم أثناء وجودي في عكاء في منزل أخي 
الحاج علي.(١) ُنقلنا بعد ذلك إلى عكاء في عربة حضرة عبدالبهاء... كنت یومها 

في غایة السرور حیث طفحت روحي وجوارحي نشوة واطمئنانًا.(٢)

انظر مجلد "العالم البهائي"، (باالنگلیزیة) العدد ٩، الصفحتین ٦٢٤ – ٦٢٥، مقالة عن الحاج   (١)
علي الیزدي.

للمزید من التفاصیل عن وصول الحاج محمد طاهر إلى عكاء انظر المجلد األول، الصفحتین   (٢)
.١٣٨ – ١٣٩
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في مساء الیوم الثالث لوصولهم استدعي الزوار الثالثة للتشرف بمحضر حضرة 
بهاءاهللا حیث رحب بقدومهم بالمحبة واللطف. وهذا ما كتبه الحاج محمد طاهر 

عن لقائه األول بحضرة بهاءاهللا:

عندما دخلت إلى محضره سجدت عند قدمیه. وبعد أن غمرني بفیض عنایاته. 
تفضل قائًال: "حسنًا فعلت! بارك اهللا فیك! بینما كان القوم ذاهبون إلى مكة 
لم تشأ أنت الذهاب معهم حبًا هللا. وبدًال عن ذلك ارتأیت القدوم إلى السجن 
والفهم  الصائب  االعتبار  وِنعَم  أهمیة.  األول  المقام  في  ذلك  معتبرًا  األعظم 
الصحیح. إن الحج إلى مكة یمكن فقط أن یكون له الثواب نفسه كالسابق(١) 

إذا تّم بإذننا، وإّال فال قیمة له.(٢)(٢١)

إن كلمات حضرة بهاءاهللا هذه التي تشیر إلى ما وقع في بندر عباس كانت 
العالمات األولى التي لمس منها هؤالء الحجاج الثالثة علم حضرة بهاءاهللا اللدني 
على  الكلمات  هذه  فساعدتهم  مذهولین.  جعلهم  والذي  شيء،  بكل  المحیط 
الكریم في "الكتاب األقدس"  قوله  الواردة في  بالحقیقة  إیمانًا وإیقانًا  رسوخهم 

وألواح أخرى، بأنه كان حقًا معهم في كل األحوال.

لقد أسدى محمد خان خدمات عظیمة ألمر اهللا. فبعد عرفانه مظهر أمر اهللا 
بهاءاهللا ألصدقائه  بشائر ظهور حضرة  أشاع  بل  البقاء ساكنًا  یستطع  لم  األعظم 
ومعارفه، ومن ضمنهم میرزا یوسف خان، مستوفي الممالك، الذي تولى لفترة 
له  یشیر  (الذي  خان  محمد  قصة  عبدالبهاء  حضرة  ویروي  إیران.  وزراء  رئاسة 
بكلمة الحاج) حینما اعتنق أمر اهللا، ویصف حماسه ولقاءه بمیرزا یوسف خان 

بهذه الكلمات:

"السابق" هنا تعني فترة صالحیة دورة اإلسالم، أي حتى عام ١٨٤٤، سنة إعالن دعوة حضرة   (١)
الباب. للمزید من المعلومات عن أجل كل دین، انظر الصفحة ٢٨٥.

أمره حضرة  وطنه،  إلى  عائدًا  طریقه  في  بمغادرة عكاء  یهم  طاهر  الحاج محمد  كان  عندما   (٢)
بهاءاهللا أن یتوجه إلى مكة ویؤدي كافة شعائر الحج. وهكذا حمل لقب حاج بإذن من حضرة 

بهاءاهللا. وتجدر اإلشارة إلى أن الكلمات أعاله لیست نص كلمات حضرته.
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لهذا ترى الحاج محمد خان، بمجرد استماعه للنداء اإللهي من الملكوت 
البعیدة  المسافات  وطوى  البوادي  ریح  مثل  وانطلق  "لبیك".  قال:  األعلى، 
حتى ورد إلى السجن األعظم فوجد ضالته وفاز بشرف اللقاء وانجذب إلى 
واجتمع  إیران  إلى  عاد  ذلك  وبعد  النوراء.  الطلعة  مشاهدة  بمجرد  الحضرة 
بأرباب الطرق الصوفیة وأصحابه السابقین من طالبي الحقیقة وأجرى بینهم ما 

فرضته علیه مقتضیات الوفاء والذمة.
یوصل  حتى  وعارفیه  رفاقه  عن  ینفك  ال  أن  على  إنه صمم  والخالصة، 
ببلدته  العصا  ألقى  أن  وما  ونغماته،  السماوي  الُصور  ترنمات  أسماعهم  إلى 
البهجة  الراحة والرفاهیة لكل أقربائه حتى یعیشوا في كمال  حتى هیأ أسباب 
والفرح والسرور، وبعد مدة وّدع أوالده وزوجته وأهله وأقرباءه وقال لهم ال 
تنتظروا عودتي ثم توكأ على عصاه وهام في الصحارى والودیان وأمضى زمنًا 
بین معارفه األقدمین من أهل مشربه. كان قد قابل بمدینة طهران إّبان سفرته 
األولى، آقا میرزا یوسف خان الملقب بستوفي الممالك، وبینما كانا یتحادثان 
في األمر قال مستوفي الممالك المذكور: ’إنني سأضع میزانًا یفصل بین الحق 
بولد  أن أرزق  الظهور  أنني أطلب من صاحب  یتخیل لي وهو  والباطل كما 
وأسیر  الحق  مفتون  محالة  أصیر ال  الموهبة  هذه  تمت  ما  وإذا  منه،  تفضًال 
حبه.‘ فما كان من الحاج محمد خان إّال أن عرض ذلك في الساحة المقدسة 
وسمع من الفم المبارك وعدًا صریحًا بإجابة ملتمسه. ولّما عاد الحاج محمد 
األخیر  في حجر هذا  الثانیة وجد  إّبان سفرته  الممالك  مستوفي  وقابل  خان 
طفًال یداعبه فقال: ’یا جناب المیرزا، الحمد هللا قد تم المیزان الذي وضعته 
وُأعطیت مرسوم السعادة.‘ فقال المرحوم میرزا یوسف خان: ’إن البرهان قد 
اتضح لكل ذي عینین وحصل لنا االطمئنان وإني أرجوك عندما تتشرف في 
بحر هذه السنة أن تطلب العنایة لهذا الطفل لیدوم محفوظًا مصونًا في حمایة 

الحق جّل وعال.‘(٢٢)
ویصرح حضرة عبدالبهاء في أحد ألواحه(٢٣) بأنه لّما ُأخبر حضرة بهاءاهللا بهذا 
الرجاء أشار على محمد خان بأن یمر بطهران عند عودته لبالده خصیصًا من أجل 
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لقاء میرزا یوسف خان، ویعطیه قطعة حلوى لیأكلها وطمئنه بأن اهللا سیرزقه بابن. 
إلى األرض األقدس أن رأى محمد خان بعینیه  هذا وكان خالل سفره األخیر 

تحقق ذلك الوعد.

اعتنق  ولّما  بهاءاهللا.  بمحبة حضرة  مشتعًال  مؤمنًا صادقًا  خان  محمد  كان 
یتمتع  بعد بمحضر مواله أصبح خلقًا جدیدًا. فكل ما كان  فیما  اهللا وفاز  أمر 
والرفاه  الراحة  وسائل  وكل  وقومه،  أهله  لدى  محترمة  ومكانة  تكریم  من  به 
إن  بل  له.  بالنسبة  أثر  أو  قیمة  بعد ذلك مما ال  توفرت في حیاته صارت  التي 
غایة رجائه كان التخلي عن كل ما لدیه ویصبح خادمًا لحضرة بهاءاهللا وعبدًا 
المبارك  البیت  في  سنوات  لعدة  خادمًا  عمل  إذ  رغبته  وتحققت  عتبته.  عند 

بهاءاهللا. لحضرة 

وقد روى حضرة عبدالبهاء قصته كما یلي:

... ذهب الحاج محمد خان المذكور إلى سید السعداء حضرة سلطان الشهداء 
والتمس منه أن یشفع له لدى الحضرة لیأذن له أن یكون حارس العتبة المباركة. 
فعرض سلطان الشهداء ذلك الملتمس لدى الحضور المبارك وباآلخرة جاء 
صاحب الملتمس إلى سجن عكاء ووفق إلى السكنى بجوار المحبوب الشفیق 
الجمال  شرف  كلما  بالمالقاة  األوقات  أكثر  في  متشرفًا  الزمن  من  ردحًا 
المبارك بستان المزرعة. واستمر ثابت القدم راسخًا على العهد والمیثاق بعد 
صعود حضرة المقصود، روحي لتربته الفداء، بریئًا من أهل النفاق ثم انتقل 
من منزله إلى حظیرة القدس الموجودة في المسافر خانة (دار المسافرین) أثناء 
غیاب هذا العبد في األقطار األوروپیة واألمریكیة إلى أن فاضت روحه وهو 

بجوار المقام األعلى وعرجت إلى العالم األسمى. 
رّوح اهللا روحه بنفحة مسكیة من جنة األبهى ورائحة زكیة من الفردوس 

األعلى وعلیه التحیة والثناء. جدثه المنور بحیفا.(٢٤)
فیما یخص هذا العلم اللدني الحاضر لدیه دومًا، أنزل حضرة بهاءاهللا، في "لوح 

الحكمة" مخاطبًا المّال محمد القائني، النبیل األكبر، بهذه الكلمات:



الحاج محمد خان البلوچ
شخصیة بارزة اختار أن یكون خادمًا لحضرة بهاءاهللا



میرزا محمد الملقب بـ"نعیم"
شاعر بهائي عظیم ومبّلغ ألمر اهللا
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"وإنك تعلم إّنا ما قرأنا كتب القوم وما اطلعنا بما عندهم من العلوم كلما 
في  وما  العالم  في  ظهر  ما  یظهر  والحكماء  العلماء  بیانات  نذكر  أن  أردنا 
السموات  علمه  أحاط  إنه  ونكتب  رّبك  أمام وجه  لوح  في  والزبر  الكتب 
واألرضین. هذا لوح رقم فیه من القلم المكنون علم ما كان وما یكون ولم 

یكن له مترجم إّال لساني البدیع."(٢٥)
القصة األخرى هي لمیرزا محمد، الملقب بـ"نعیم" وهو مؤمن مخلص ممتاز 
وشاعر من الطراز الرفیع. والقصة التالیة التي رواها تدلل على صدق كلمات حضرة 

بهاءاهللا في قوله المبارك "إّنا معكم في كل األحوال":

بعد وصولي إلى طهران، كنت مرة أقرأ "لوح ابن الذئب" ومن بین ما جذبني 
فیه بصفة خاصة مناجاة جمیلة جدًا ونّفاذة في تأثیرها كان حضرة بهاءاهللا قد 
أنزلها وأعاد تنزیلها ثانیة في ذلك الكتاب. وعلى الفور تمنیت من أعماقي لو كان 
ذلك الدعاء ُمنزل من القلم األعلى لي، هذا العبد التافه. مرت فترة من الزمن 
وفي أحد األیام وصلتني رسالة من الحاج میرزا عبد اهللا صحیح فروش... الذي 
كان شخصًا معروفًا بین البهائیین وواسطة اتصال باألرض األقدس. أخبرني في 
الرسالة بوصول لوح باسمي من ملكوت البهاء وطلب مني الحضور شخصیًا 
الستالمه من مكتبه في "سبزه میدان". فأسرعت إلى مكتبه حیث فزت بلوح 
كریم... نتیجة لذلك تحركت عواطفي في األعماق. وسرعان ما تحققت بدقة 
من أن في عین اللحظة التي كنت أتمنى فیها أن یكون ذلك الدعاء قد نزل باسمي، 
توجهت عنایة حضرة بهاءاهللا صوبي في طهران. فأعاد تنزیل الدعاء نفسه باسمي 
في تلك اللحظات وأرسل به إلّي. وما یؤكد هذا هو أن الفترة التي استغرقها اللوح 
في الوصول إلى طهران من األرض األقدس هي الفترة نفسها منذ أعربت عن 
عمیق رغبتي تلك وحتى وصول اللوح. فسبحان اهللا رب العظمة واإلجالل إذ 
لو أن العذاب والبالیا قد أحاطت ملكوت البهاء من كل جانب (في تلك اآلونة) 
لكن مع ذلك أفاض من سماء عطائه على أقل عباده شأنًا، وهذا ما یثبت حقیقة 
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الكلمات اإللهیة النازلة في القرآن: "كل یوم هو في شأن(١)."(٢٦)

 فیما یلي نص المناجاة التي تمناها نعیم:

"سبحانك یا إلهي لوال البالیا في سبیلك من أین یظهر مقام عاشقیك ولوال 
الرزایا في حبك بأي شيء یثبت شأن مشتاقیك. وعزتك أنیس محبیك دموع 
عیونهم ومونس مریدیك زفرات قلوبهم وغذاء قاصدیك قطعات أكبادهم. 
وما ألذ سّم الردى في سبیلك. وما أعز سهام األعداء إلعالء كلمتك. یا إلهي 
وسیدي أشربني في أمرك ما أردته وأنزل علّي في حبك ما قّدرته. وعزتك ال 
أرید إّال ما ترید وال أحب إّال ما أنت تحب. توكلت علیك في كل األحوال 

إنك أنت الغني المتعال."(٢٧)
یخاطب حضرة بهاءاهللا في لوحه میرزا نعیم بكلمات اللطف والعنایة مبینًا بأنه 
قد أعاد تنزیل الدعاء من أجله كعالمة على أفضاله، ومؤكدًا بأنه وإن كان قد أنزله 
أصًال باسم شخص آخر، إّال أنه أنزله ثانیة خصیصًا له عسى أن یرتله بنغمات أطیار 

الفردوس ویكون ممن أدركوا بغیة قلوبهم.

فال عجب في أعقاب تجربة كهذه أن یبلغ المؤمن، صاحب التجربة هذه أو 
ما یماثلها،  ذروة اإلیقان في عقیدته ویكتسب شجاعة ال یمكن ألي شخص 
دنیوي أن یملك مثلها أو یظهرها. ألن هذه هي شجاعة الشهداء واألبطال وما من 

شيء سوى قدرة اهللا یمكن أن تولدها في قلب المؤمن.

من  لكثیر  تعّرض  وقد  حقًا.  المخلصین  بهاءاهللا  حضرة  خدام  من  نعیم  كان 
االضطهادات الكبرى إلیمانه بدین حضرة بهاءاهللا في "ِسِدیه"، القریة التي عاش 
فیها قرب إصفهان. فبأمر من رجال الدین ُقبض علیه مع أربعة مؤمنین آخرین وطافوا 
بهم في القریة، مغلولي األیدي وقد ُشدوا جمیعًا بحبل وُسحبوا ماشین حفاة األقدام. 
بهذه الحال كان ینظر إلیهم أهالي القریة وما جاورها وقد تجمهروا لیشهدوا تعذیبهم. 

الصفحتین ٢٧٩ – ٢٨٠؛  األول،  المجلد  انظر  الكریم  القرآن  من  الكلمات  معنى هذه  لتفسیر   (١)
والمجلد الثاني، الصفحة ٤٠٨.
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لمدة أربعة عشر ساعة بقي هؤالء الضحایا یتلقون ضربًا بالعصي من قبل موظفي 
السلطة. كان ذلك یجري على أجساد عاریة ُصبغت بألوان مختلفة وُتركت مكشوفة 
لبرد شتاء قارس. بلغ منظر التعذیب من القساوة ما جعل بعض المشاهدین یشمئز 
تألمًا واستنكارًا. وبعد فترة من سجنهم في إصفهان، ُنفوا عن منازلهم. فیما یخص 

نعیم ومصیره، فقد فصلوا زوجته عنه وُزوجت لرجل آخر دون إجراءات طالق.

غادر نعیم ورفاقه المؤمنون إصفهان سیرًا على األقدام دون مال أو زاد وعانوا 
المشاق العظیمة في طریقهم حتى وصولوا إلى طهران. وألجل كسب رزقه شغل 
نعیم وقته في استنساخ كتابات حضرة بهاءاهللا حیث لم تتوفر وقتها الطباعة، مما 
عاد علیه بدخل بسیط مما كان یشتریه المؤمنون من منسوخاته. وقد كان دخله 
بدرجة من الضآلة بحیث عاش لبعض الوقت في منتهى الفقر. لكنه تمكن بعد 
كمعلم  مرموق  منصب  على  الحصول  من  اللغویة،  األدبیة  لقابلیاته  نظرًا  فترة، 

فصار ثریًا.

لم یقّصر نعیم، سواء في فقره أو ثرائه، في خدماته المخلصة ألمر اهللا، تلك 
معظم  یقضي  فكان  بالنفس.  وتضحیة  صمیمي  إیمان  عن  أداها  التي  الخدمات 
ساعات فراغه في تبلیغ الراغبین في البحث عن الحقیقة وفي تعمیق البهائیین، حتى 
نهایة عمره. وأهم مآثره كانت إدارته لحلقة دراسیة خاصة لتعمیق عدد محدد من 
الشباب البهائي في أمر اهللا، والتي استمرت عدة سنوات وأصبح معظمهم فیما بعد 

من المبلغین البارزین جدًا في أمر اهللا.

لقد قّدم نعیم إسهامًا أدبیًا بارزًا ألمر اهللا. فأشعاره، التي تعتبر بحق رائعة، ال 
یضاهیها سوى عمق تفهمه ألمر حضرة بهاءاهللا واألدیان األخرى. من بین إنتاجه 
كتاب شیق في االستدالل واإلثبات بأسلوب القصیدة وهو عرض رائع لحقیقة 
تعمیقیة  دراسیة  في عدة حلقات  الكتاب  هذا  اسُتعمل  وقد  بهاءاهللا.  أمر حضرة 
في إیران لزیادة المعرفة بأمر اهللا وتفهم معاني بعض النصوص الغامضة في الكتب 
وإثبات  بهاءاهللا  حضرة  أمر  أحقیة  على  واالستدالل  القرآن)  (خصوصًا  المقدسة 

أحقیة مصدره السماوي.
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إن قصائد نعیم، تلك الدرر التي نظمها وأهداها هذا المؤمن الموهوب لألجیال 
الحقیقة،  عن  الباحث  تفید  التبلیغ  في  لمواد  مصدرًا  شك  بال  ستظل  القادمة، 

ومعین إلهام للمؤمنین.

بهاءاهللا.  حضرة  سلطنة  على  شهادة  أعظم  بكونه  األقدس"  "الكتاب  یتمیز 
ویتضح لكل بهائي یتفرس في هذا الكتاب بأن حضرة بهاءاهللا یحتل مقام سلطان 
البشر. وعلى حد تعبیر حضرة شوقي أفندي، فإنه سوف ُینادى علیه من قبل أجیال 

المستقبل بما یعترف به ویقره حالیًا أتباعه من هذه األلقاب:

وموّحد  كله،  الكوكب  ومنّظم  ومخّلصه،  ومشّرعه  البشري  الجنس  قاضي 
بني اإلنسان كلهم، وفاتح العصر األلفي المرتجى، ومنشئ "الكور العالمي"، 
ومؤّسس السالم األعظم، ومنبع العدل األعظم، ومعلن بلوغ النوع اإلنساني سن 

الرشد ومبدع النظام العالمي الجدید، وملهم الحضارة العالمیة وخالقها.(٢٨)

فإن  عالمي،  نطاق  بهاءاهللا على  بمقام حضرة  ُیعترف  عندما  أنه  في  ال شك 
أجیال المستقبل ستنظر إلى سیرة حیاته نظرة ذهول وعجب. فسوف یتحیر الناس 
في المستقبل لمدى عمى اإلنسان في أیامه، ویندهشون خصوصًا لما لقیه وعاناه 
من معاملتهم إّیاه. وعندما ینكشف لبصائرهم جالل ومجد مقامه سیكون صعبًا 
علیهم أن یتصوروا بأن رب الجنود قد نفي لیسكن في أخرب الدیار، أو أن اآلب 
السماوي ُجعل أسیرًا من قبل جیل فاسد معوّج، وأن ملك الملوك أقام في حجرة 
ال تصلح للسكنى. لكن مع ذلك وفي تلك الحجرة الصغیرة الخالیة من وسائل 
بأنه  وصفه  الذي  األقدس"  "الكتاب  أنزل  مناسب،  أثاث  ومن  بل  الحیاة  ترف 
ِسفرًا جبارًا مثل  أن یكون  الذهن  وأنه مما یصعق  للورى".(٢٩)  العظمى  "حجة 
في  نزل  قد  العالمیة،  المستقبل  لحضارة  العظیم  الدستور  األقدس"،  "الكتاب 

حجرة كهذه في زاویة مغمورة من مدینة السجن غیر معروفة للعالم. 

حقًا ال یمكن أن تكون هناك مأساة أعظم من أن یظهر اهللا نفسه في أتم بهائه بینما 
تعمى عیون البشر عن ظهوره. كما أن لیس ثمة إحساس بالخسران أعظم من أن 
تدرك هذه الحقیقة بعد فوات األوان. یصرح حضرة بهاءاهللا في "الكتاب األقدس":
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"إن الناس نیام لو انتبهوا سرعوا بالقلوب إلى اهللا العلیم الحكیم. ونبذوا ما 
عندهم ولو كان كنوز الدنیا كلها لیذكرهم موالهم بكلمة من عنده كذلك 
إّال  به  الغیب في لوح ما ظهر في اإلمكان وما اطلع  ینبئكم من عنده علم 
یرون  على شأن ال  الهوى  أخذهم سكر  قد  العالمین.  على  المهیمنة  نفسه 
مولى الورى الذي ارتفع ندائه من كل الجهات ال إله إّال أنا العزیز الحكیم. 
قل ال تفرحوا بما ملكتموه في العشي وفي اإلشراق یملكه غیركم كذلك 
یخبركم العلیم الخبیر. قل هل رأیتم لما عندكم من قرار أو وفاء ال ونفسي 
الرحمن لو أنتم من المنصفین. تمر أیام حیوتكم كما تمر األریاح ویطوى 
بساط عّزكم كما طوي بساط األولین. تفّكروا یا قوم أین أیامكم الماضیة 
وأین أعصاركم الخالیة طوبى ألیام مضت بذكر اهللا وألوقات صرفت في 
ذكره الحكیم. لعمري ال تبقى عزة األعزاء وال زخارف األغنیاء وال شوكة 
األشقیاء سیفنى الكل بكلمة من عنده إنه لهو المقتدر العزیز القدیر. ال ینفع 
الناس ما عندهم من األثاث وما ینفعهم غفلوا عنه سوف ینتبهون وال یجدون 
عندهم  ما  ینفقون  یعرفون  لو  الحمید.  العزیز  ربهم  أیام  في  عنهم  فات  ما 

لتذكر أسمائهم لدى العرش أال إنهم من المیتین."(٣٠)
إن الذین عرفوا مقام حضرة بهاءاهللا في أیامه وُعّدوا من أتباعه غالبًا ما تحینوا 
الفرصة لكي تذكر أسماؤهم في محضره الكریم، واعتبروا ذلك حظوة وامتیازًا ال 
یمكن تقییمهما. وكان یتم ذلك عادة بتوصیة أو تكلیف أحد المؤمنین المتوجهین 
للتشرف بمحضر حضرة بهاءاهللا، بالقیام بذكر أسمائهم لدیه، وأحیانًا كان الزائر 
كاتب وحي حضرة  جان،  آقا  میرزا  إلى  وتسّلم  ورقة  على  األسماء  تلك  یدّون 
یفیض  كان حضرته  الحاالت  هذه  جمیع  وفي  على حضرته.  لعرضها  بهاءاهللا، 
شفاهًا  إما  ذلك  عن  یعّبر  كان  المؤمنین.  أولئك  على  وعنایاته  ألطافه  من  بقدر 
العدید  ألواح في حقهم. كما جرى ذلك بواسطة  بإنزال  الحاالت،  أو، في أكثر 
أسماء بعض  فیها  بهاءاهللا ذاكرین  إلى حضرة  برسائلهم  بعثوا  الذین  المؤمنین  من 
المؤمنین. في هذه الحاالت كان اللوح النازل إجابة لذلك المؤمن یتضمن فقرات 

موجهة إلى من ذكروا في تلك الرسالة.
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إن مجرد ذكر حضرة بهاءاهللا ألي مؤمن ومنحه قدرًا من عنایاته لكفیل بشمول 
تلك النفس بركات غیر محدودة. فإن هذا فضل إلهي، ولو عرف الشخص قدر 
ذلك الفضل بالقیام بدوره في حیاة یومیة تعكس وصایا أمر اهللا، وینصر أمر اهللا 

بنّیة سلیمة، فإن بإمكانه أن یصبح من جبابرة الروح وعبدًا متفانیًا.

إن إحدى االمتیازات التي تفوق التقدیر والتي خّص بها حضرة بهاءاهللا أتباعه 
یدیر  اهللا  أمر  كان  السابقین،  الرسل  دورات  ففي  أمره.  لخدمة  دعاهم  أنه  هي 
لهم  تمنح  فلم  الناس  عامة  أما  الكهنة.  أو  الدین  رؤساء  هم  قلة  عادة  شؤونه 
الفرصة نفسها. لكن في هذه الدورة كل واحد عرف مقام حضرة بهاءاهللا وانضم 
فقیرًا،  أو  غنیًا  جاهًال،  أو  متعلمًا  مسنًا،  أو  شابًا  كان  سواء  أمره،  حظیرة  إلى 
ألواحه یدعو حضرة بهاءاهللا  باستطاعته أن یقدم خدمات ألمر اهللا. في كثیر من 
أتباعه للقیام على دعم دین اهللا ونصرته. وفي "الكتاب األقدس" أیضًا هناك عدة 
الشخص  أن یكون  یلزم  اهللا. فال  أمر  لیس هناك حدود لخدمة  لذلك.  إشارات 
مثقفًا متعلمًا أو ذا نفوذ ومكانة بالمجتمع لكي یخدم. وما أكثر الحاالت التي 
العالم، وأحیانًا األمیون، إلى مستویات عظمى في  البسطاء من أهل  یرتفع فیها 

خدمة دین حضرة بهاءاهللا.

لیس في هذه الحیاة عطیة أعظم من خدمة أمر اهللا، شریطة خلوص الشخص 
ونقاء نیته. إذ لو ُقدمت الخدمة سعیًا وراء شهرة أو نفوذ أو مكاسب أخرى شخصیة 
على  ثقیًال  عبئًا  ستصبح  كهذه  خدمة  فإن  اآلخرة،(١)  أو  الحیاة  هذه  في  سواء 
روح ذلك الشخص. ونتیجة ذلك ستكون حیاة ملیئة باألحزان والخیبة وكما بّین 
حضرة بهاءاهللا في آثاره لن تجلب مرضاة اهللا إذ ال شيء سوى العمل الطاهر والنیة 

الخالصة مقبول لدى اهللا.

إن أمر اهللا المتجلي في هذا الیوم عظیم جدًا، وبهذا القدر یجب أن یكون سعي 
المؤمن  عرفان  قدر  وعلى  وتضحیة.  بإخالص  وخدمته  لتأییده  وعزمه  اإلنسان 
لعلو مقام حضرة بهاءاهللا ستكون مقدرته في تطهیر النیة لخدمة أمر اهللا، وبالقدر 

إلیضاح معنى "التعلق" إلى العالم اآلخر انظر المجلد الثاني، الصفحات ٣٣ – ٣٦.  (١)
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نفسه تكون مكافأته الروحانیة. وغالبًا ما أعلن حضرة بهاءاهللا ونادى بعظمة ظهوره 
الفائق. أنزل في "الكتاب األقدس" هذه الكلمات المؤثرة:

"یا مأل األرض تاهللا الحق قد انفجرت من األحجار األنهار العذبة السائغة 
الغافلین. دعوا ما عندكم  بما أخذتها حالوة بیان ربكم المختار وأنتم من 
ثم طیروا بقوادم االنقطاع فوق اإلبداع كذلك یأمركم مالك االختراع الذي 
بحركة قلمه قّلب العالمین. هل تعرفون من أي أفق ینادیكم ربكم األبهى 
وهل علمتم من أي قلم یأمركم ربكم مالك األسماء ال وعمري لو عرفتم 
لتركتم الدنیا مقبلین بالقلوب إلى شطر المحبوب وأخذكم اهتزاز الكلمة 
على شأن یهتز منه العالم األكبر وكیف هذا العالم الصغیر. كذلك هطلت من 
سماء عنایتي أمطار مكرمتي فضًال من عندي لتكونوا من الشاكرین."(٣١)

لقد أدرك بعض تالمیذ حضرة بهاءاهللا هذه الذروة من اإلیمان وأتیح لهم بذلك 
بهاءاهللا. وعندما كانوا في محضره  بأنفسهم رفعة وسمو مقام حضرة  یعرفوا  أن 
المقدس، نقلت نسائم الوحي ذواتهم، أولئك النماذج الحیة لالنقطاع، إلى عوالم 
علیا. كانت رغبتهم أن یعّبروا عن مدى وعمق ولههم وإخالصهم لموالهم. إّال 
أن الكلمات عاجزة عن تبیان مشاعر االنقطاع التام ونكران الذات الذي كان یغمر 
وجودهم. وفوق كل ذلك، فإن هیبة وجالل حضرة بهاءاهللا كانت ملموسة بحیث 
لم یستطیعوا في محضره التفوه بكلمة إّال إذا ألهمهم هو بالقوة والجرأة لیفعلوا 
ذلك. وعلیه كان كل واحد منهم یحاول أن یظهر أو یعبر بنحو ما عن مقدار حبه 
واستعداده حتى للتضحیة بحیاته في سبیله. فبینما كان بعضهم یجثو على ركبتیه 
صامتًا  واقفًا  یظل  من  وهناك  قدمیه،  عند  ساجدین  آخرون  راح  محضره،  في 
مستغرقًا بوصل روحاني بحضرته. هذه قصة الحاج میرزا حیدر علي، في محضر 

حضرة بهاءاهللا في عكاء، كما رواها بنفسه:

الغرفة  أرض  یقطع  المبارك  الجمال  راح  بینما  واقفًا  في محضره  یومًا  كنت 
جیئة وذهابًا، وكان بحر بیانه متالطمًا مّواجًا، ومنورًا روحي بأنوار شمس 
وأقبلهما  المباركتین  قدمیه  بنفسي عند  أرمي  أن  ببالي  وأفضاله. خطر  عنایته 
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إذ كان ذلك أمنیة من أعز أمنیاتي فترة طویلة. وكل مرة یتقدم مّتجهًا نحوي 
بمكاني بال حراك كصورة على جدار! ولكن  أشعر وكأني تجّمدت  كنت 
حالما یستدیر راجعًا أتجرأ للتحرك خطوة أو اثنتین لألمام محاوًال إلقاء نفسي 
ساجدًا عند قدمیه ثم حین استدارته وتقدمه نحوي لم أشعر إّال وهیبته وجالل 
شخصه قد دفعت بي للتراجع خلفًا حتى لصقت بالجدار حیث وقفت دون 
حراك. تكرر ذلك ثالث أو أربع مرات ترددت فیها بین التقدم قلیًال ثم الرجوع 
للخلف، أخیرًا الحظ حضرته موقفي وقال مبتسمًا: ’ماذا یحدث لك؟ تتقدم 

مرة وتتأخر أخرى.‘ بعدها أشار علّي بیده بالبقاء حیث كنت.
ولو أنني في تلك المناسبة قد ُمنعت من تحقیق أعلى وأعز أمنیات حیاتي 
بالتبرك ساجدًا عند قدمیه، وهو ما كنت أطمح به دومًا، وكانت في الواقع 
بها  نطق  التي  القلیلة  الكلمات  تلك  مجرد  لكن  تحزنني،  بأن  كفیلة  خیبة 
حضرته وحركة یده المباركة خلقت فّي من الفرح والسرور ما سیبهج روحي 
الذي  العظیم  الشرف  ذلك  السرمد،  األبد  إلى  بفخر  وأذكر  أشعر  ویجعلني 

غمرني بما حدث في ذلك الیوم.(٣٢)

حقًا إن "الكتاب األقدس" أشبه ببحر، وإنه لمن الصعب وصف كل ما نزل فیه 
من مواضیع. ولم ُنِشر حتى اآلن إّال لبعض موضوعاته الرئیسة. كما تمت اإلشارة 
من قبل لبعض تعالیم حضرة بهاءاهللا وتنبوءاته في هذا "الكتاب األقدس". وتشمل 
هذه مجيء مظهر اهللا المقبل،(١) وتبجیل العلماء في البهاء،(٢) ودعوة حضرة بهاءاهللا 

للملوك والرؤساء ورجال الدین،(٣) وعالمات بلوغ العالم(٤) وغیرها من مواضیع.(٥)

انظر المجلد األول، الصفحة ٢٩٦.  (١)
انظر المجلد الثاني، الصفحة ٢٦٠.  (٢)

انظر المجلد الثاني، الصفحتین ٣٠١ – ٣٠٢.  (٣)
انظر الصفحة ١٦١.  (٤)

 ،٤٩ الصفحات  األول،  المجلد  انظر  األقدس"  "الكتاب  في  األخرى  المواضیع  من  للمزید   (٥)
الوارد في هذا  والشرح  الصفحات ١١٧، ٢٣٥، ٣٤٥؛  الثاني،  والمجلد  ٢٢٥، ١٣٠، ٣١٨؛ 

المجلد.
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أّما الحقائق الروحیة الموجودة في "الكتاب األقدس" فال سبیل لسبر أغوارها، 
فما من أحد في هذه الحیاة یستطیع االدعاء بأي حال أنه أحاط بمكنونات ما نزل 
في كلمات كل منها. ذلك ألن (باستثناء ما فیه من أحكام یتوجب إتباعها حرفیًا 
ما  المخزونة. هذا  والمعاني  بالباطنیات  مليء  األقدس"  "الكتاب  على ظاهرها) 

أنزله حضرة بهاءاهللا في "الكتاب األقدس" بهذا الشأن:

"اغتمسوا في بحر بیاني لعل تطلعون بما فیه من لئالئ الحكمة واألسرار. إّیاكم 
أن توّقفوا في هذا األمر الذي به ظهرت سلطنة اهللا واقتداره أسرعوا إلیه بوجوه 
بیضاء هذا دین اهللا من قبل ومن بعد من أراد فلیقبل ومن لم یرد فإن اهللا لغني 
عن العالمین. قل هذا لقسطاس الهدى لمن في السموات واألرض والبرهان 
األعظم لو أنتم تعرفون. قل به ثبت كل حجة في األعصار لو أنتم توقنون. قل 
به استغنى كل فقیر وتعّلم كل عالم وعرج من أراد الصعود إلى اهللا إّیاكم أن 

تختلفوا فیه كونوا كالجبال الرواسخ في أمر ربكم العزیز الودود."(٣٣)
بهاءاهللا  بأنه حینما كان حضرة  ألواحه(٣٤) یصرح حضرة عبدالبهاء  في أحد 
منهمكًا في إعداد التعالیم وصیاغتها وإنزال آیات اهللا التي انهمرت من قلمه، فإن 
القوة التي انطلقت من أثر تجّلي الكلمة اإللهیة(١) هّزت قلبه وتملكته بحیث شغلته 
عن وجبات طعامه. فكان یأكل قلیًال جدًا في بعض األحیان بینما كانت هناك أیام 

لم یستطع أن یأكل فیها إطالقًا.

للمزید من المعلومات عن طبیعة نزول الكلمة اإللهیة انظر المجلد األول، الفصل ٣.  (١)
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  نزول "الكتاب األقدس"، الذي قد ُیعتبر بموجب تقدیر حضرة شوقي
أفندي بأنه أبرز وأهم ثمرة لوالیة حضرة بهاءاهللا، ینبغي أن ُیعتبر مصدرًا 
متینًا إلحیاء البشریة. وإن القوى الخفیة التي أطلقها نزول هذا الكتاب في العالم 
(الجدید)  الدین  رئیسًا في عكس وجهة مصیر  بأنها كانت عامًال  القول  یمكن 

وصاحبه في عكاء.

وإننا إذ نستعرض تاریخ تلك األیام، نذكر كیف انغمر حضرة بهاءاهللا وأصحابه 
في بحر البالیا على أثر مقتل ثالثة من أتباع میرزا یحیى، ذلك العمل المنكر الذي 
لطخ  سمعة جامعة االسم األعظم. لكن لم یمِض أكثر من عام على ذلك حتى 
ذلك  اقتراف  عن  المسؤولین  السبعة  باستثناء  المؤمنین  من  ُسجن  من  عن  أفرج 
األمر  وصار  والفتنة  الكرب  غمامة  وتنجلي  ترتفع  بدأت  وبذلك  الشنیع،  اإلثم 
وصیته یرتفعان مجددًا. وعاد سكان المدینة إلى سابق ثقتهم حیال جماعة المنفیین 
الذین استطاعوا، بفضل استقامة خلقهم ونزاهتهم أن یزیلوا كل االتهامات الباطلة 

والمفتریات التي لطخت سمعتهم الحسنة مؤقتًا.

نزول  فیها  نزل  التي  السنة  بمنیرة خانم(١) في  تّم زواج حضرة عبدالبهاء  لقد 
"الكتاب األقدس". وفي تلك اآلونة قام عّبود، المقیم بجوار منزل حضرة بهاءاهللا، 
والذي سبق له أن دّعم الجدار الفاصل بین المنزلین، بفتح جدار إللحاق إحدى 
عبدالبهاء  لحضرة  إضافیة  بذلك حجرة  لیوفر  بهاءاهللا  بمنزل حضرة  منزله  غرف 

انظر المجلد الثاني، الصفحات ٢٠٣ – ٢٠٧.  (١)
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وعروسه. بعد ذلك أزیل الجدار الفاصل بین المنزلین وانتقل عّبود إلى بیت آخر 
تاركًا المنزل لحضرة بهاءاهللا وبذلك اتسع المجال لسكنى عائلة حضرته.

وانتقل حضرة بهاءاهللا إلى غرفة أوسع ذات شرفة مطلة على البحر بینما انتقل 
بهاءاهللا. مقارنة بسابقتها، كانت  التي تركها حضرة  الغرفة  إلى  حضرة عبدالبهاء 
غرفة حضرة بهاءاهللا الجدیدة مكانًا بهیجًا. فمن هنا أمكنه رؤیة البحر أثناء سیره في 

الشرفة. كما أتیح للمؤمنین شرف نیل محضره في محیط أكثر راحة وإضاءة.

في هذه الغرفة تشرف المؤمنون القادمون من إیران بمحضره المبارك لبضعة 
سنوات، وفیها أنزلت عدة ألواح هامة.

أما الشرفة المطلة من الغرفة على البحر، فطالما تمشى فیها حضرة بهاءاهللا في 
إلیها في أوقات العصر. وقد  البحر. اعتاد الخروج  الهواء الطلق ومنها نظر وتأمل 
كان لهذا التطور واالنفراج في حیاة حضرة بهاءاهللا وآله أعمق األثر الطیب والبهجة 
في نفوس أصحابه في عكاء، أولئك الذین شاطروا موالهم معاناته وبالیاه داخل 
السجن عن طیب خاطر وثبات راسخ وأصبحوا اآلن یعیشون ویعملون في مختلف 

أطراف المدینة في نهایة القناعة واالنبساط.

ترك الحاج میرزا حیدر علي، شاهد عیان ألحداث تلك األیام، في مذكراته 
لألجیال التالیة هذه السطور(١):

كان في عكاء حوالي مائة نفس من المؤمنین ما بین مهاجر ومجاور ومسافر. 
معظمهم كانوا یعملون في حرفة أو تجارة ما. وقد ربطت بینهم آصرة وثیقة 
النابعة  غبطتهم  مصدر  َكُمَن  ذلك  وفي  واإلخالص.  واالتحاد  المحبة  من 
البعض وكانوا یشعرون باالفتخار والسرور لخدمة  من عشرتهم مع بعضهم 
كأنهم  الحالة هي شعورهم  تلك  نتیجة  تكون  أن  بعضًا. فال عجب  بعضهم 

مقیمون في الفردوس.

هذه الروایة تشیر إلى العام ١٨٧٧م، بعد مغادرة حضرة بهاءاهللا بیت عبود وإقامته في المزرعة   (١)
ببضعة أشهر. (أ. ط.)
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هذا وقد جعل حضرة بهاءاهللا زیارة أحبائه وتشرفهم بین یدیه، سّنة ثابتة 
حیث فتح على وجوههم باب اللقاء في آخر النهار ما بین ثالث ساعات قبل 
أشغالهم  إنهاء  اعتاد األصحاب  لذا  الغروب.  بعد  فترة مماثلة  الغروب وحتى 
المبارك.  البیت  خارج  الطریق  في  والتجمع  عصرًا  الوقت  ذلك  في  یوم  كل 
أثناء انتظارهم كان بعضهم یتمشى حول البیت، بینما آخرون یظلون واقفین 
مكانهم في حین یجلس الباقون في جماعات متفرقة هنا وهناك. وخالل ذلك 
كان بعضهم موجودین داخل صالة االستقبال لحضرة عبدالبهاء حیث یتابعون 

قضاء بعض األمور وإنجاز مهام أو معامالت معینة...
شرفة  في  یتمشى  وهو  موالهم  مشاهدة  المؤمنین  بإمكان  صار  وعلیه 
منزله. وكم من مرة أشار بیده المباركة على أحد المؤمنین لیدخل ویتشرف 
رابطة  أن  إلى  أخرى  بمحضره بمحض فضله وعطفه... تجدر اإلشارة مرة 
كنفس  أصبحوا  بحیث  والتماسك  القوة  من  كانت  المؤمنین  بین  االتحاد 
ولّما  بنفسه.  اآلخر  یفدي  لو  یتمنى  منهم  وكل  واحد،  وجسم  واحدة 
استدعي واحد أو مجموعة من بینهم لیحظوا بشرف محضره، كان ابتهاج 
ویدخل  یقفز  كان  الشرف  بذاك  الحظ  أسعده  ومن  یوصف.  ال  اآلخرین 
المنزل بلهف وانفعال یهتز له باب المنزل وجدرانه. ولشدة انفعاله في تلك 
الحالة ال یعود یمیز أحدًا، وإن أراد شخص أن یكلمه، ال یلتفت وكأنه لم 
یسمعه. وهكذا یندفع متوجهًا للقاء مواله، حیث فردوس المحضر الرباني 
الفردوس الذي ال یمكن أن  الذي یفوق ببهائه وبهجته الجنة نفسها، ذلك 
یستشعر به من ُحرم من الفوز بهذا اللقاء. ولدى انصرافه من محضر حضرة 
بهاءاهللا یكون مسلوب الفكر ویظل شاردًا بعض الوقت قبل استرجاع وعیه، 
ویتمكن من تمییز أصحابه والتحدث إلیهم. واحد من بین العدید فقط ممن 
استطاعوا التشرف بمحضره المبارك، تمكن أن ینقل أو یروي، بنحو واف 
أو كامل، الكلمات التي سمعها خالل الزیارة. ولكن ال أحد كان باستطاعته 

وصف التجربة الروحیة للقاء ربه.(١)
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إن إخالص أصحاب حضرة بهاءاهللا ومحبتهم لم تعرف الحدود. كان هناك 
به عشق  بلغ  الصّحاف.  هادي  میرزا محمد  اسمه  في عكاء  المؤمنین  أحد 
مواله أن جعله یأخذ على عاتقه كناسة(١) المدخل والساحة المجاورة للبیت 
الشرفة  إلى  یخرج  عندما  أوساخ  على  بهاءاهللا  نظر حضرة  یقع  لئال  المبارك 
السطور  من غرفته (في بیت عّبود). وقد كتب قصته حضرة عبدالبهاء في 

اآلتیة:
من جملة المهاجرین والمجاورین آقا محمد هادي الصّحاف وهو من أهالي 
بذیل  الكتب ومتفوقًا على اآلخرین. متشبثًا  إصفهان وكان ماهرًا في تجلید 
الكبریاء بدرجة فائقة، سریعًا في تأدیة كل ما یتطلب منه عمله، شجاعًا قوي 
السهول  واخترق  البیداء  في  وساح  المحبوب  رأسه  مسقط  بارح  العارضة. 
والودیان غیر عابئ بوعثاء الطریق وما به من المخاوف، وجاس خالل الدیار 
المباركة  البقعة  إلى  وصل  حتى  ومشاق،  متاعب  من  هنالك  ما  متحمًال 
بحراسة  واشتغل  المباركة،  العتبة  على  وعكف  المسجونین.  ضمن  وأصبح 
وغسل  الدار،  أمام  الواقع  الفسیح  المیدان  وكنس  وتنظیفه،  المبارك  البیت 
أرضه المعبدة باألحجار حتى جعله في رونق یسر الناظرین. وكلما وقع نظر 
المبارك على هذا المیدان كان یبتسم ویتفضل بقوله األحلى: ’إن آقا محمد 
ممنونین  الجیران  القصر.‘ وكان جمیع  السجن كفسحة  میدان  هادي جعل 
مسرورین منه، وكان كلما فرغ من عملیة الكنس والتنظیف یباشر في تذهیب 
األلواح وتجلید الكتب. ونسج على هذا المنوال حینًا من الدهر متمتعًا بمالقاة 
طاهر  إنسانًا  الشخص  هذا  كان  الحقیقة  وفي  اآلفاق،  أهل  قلوب  محبوب 
الذیل، صادق القول، مستحقًا لموهبة الوصال، نقیًا من شوائب هذا العالم...

كان هذا الشخص قصیر القامة، ولكنه عالي الهمة سامي المقام، طاهر 
العتبة  لدى  أقامها  التي  األیام  طوال  وكان  الروح.  زكي  الفؤاد،  نیر  القلب 

كانت شوارع عكاء ترابیة ولم یكن هناك جمع للنفایات في تلك األیام، واعتاد الناس على إلقاء   (١)
القمامة في الشارع. ولذلك كان العدید من أصحاب المنازل یكنسون مداخل البیت ویرشون 

الماء على األرض.
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المباركة محبوبًا من جمیع األحباء مقربًا من ساحة الكبریاء، وكان الجمال 
المبارك یبتسم عندما یحادثه...(٢)

صمیم  في  بهاءاهللا  لحضرة  الفائق  وإخالصهم  بحبهم  المؤمنین  تفاني  إن 
قلوبهم، وحماسهم ولهفهم للفوز بمحضره كما رواه الحاج میرزا حیدر علي، 
كان یرجع بصورة رئیسة لشیئین. أحدهما قوة إیمانهم بحضرة بهاءاهللا بأنه المظهر 
اإللهي األعظم، واآلخر تسلیمهم وتفویض إرادتهم تفویضًا تامًا بید إرادته. وبقدر 
أیضًا هناك مؤمنون ممن  إلیه. كان  تقربهم  الصفتین كان مدى  اكتسابهم هاتین 
تشرفوا بمحضر حضرة بهاءاهللا، وشهدوا نزول فیض وحیه، وأحسوا بالخشوع 
أمام جالله وامتألت صدورهم بروح اإلیمان. لكن بما أنهم لم یستطیعوا االنقطاع 
عن شؤون الدنیا ولم یتمكنوا من قهر الذات والنفس األنانیة، لذا ُحرموا من وافر 

فضله وعطائه.

في أحد ألواحه(٣) یصرح حضرة بهاءاهللا بأنه كان هناك بعض المؤمنین ممن 
كانوا یدخلون محضره األنور صباحًا ومساء،(١) ومع هذا لم یتقربوا إلیه لبعدهم 
الروحاني. وعلى العكس كان هناك من لم یحظ بشرف زیارته إّال أنهم فازوا بقربه 

روحانیًا.

اهللا  یكتبه  الذي  األجر  بأن  مصرحًا  اللوح  هذا  في  بهاءاهللا  حضرة  ویضیف 
للمؤمنین المخلصین أنقیاء السریرة والذین فازوا بمحضره لهو أعظم بكثیر من كل 
ما كتب من أجر لقاء األعمال الصالحة في الدنیا جمیعًا. بل في الحقیقة إن أجرًا 

كهذا، یزید مؤكدًا، َیُجلُّ عن وصفه بالكلمات. فاهللا وحده الذي یعرف قدره.

كما یصرح أیضًا في هذا اللوح بأنه حتى الذین یزورون األرض التي استقر فیها 
عرش مظهر اهللا سیجزون جزاًء كریمًا في الحیاة األخرى، وكیف الذین أدركوا 

فعًال لقاءه وفازوا بمحضره.

میرزا آقا جان مثال على ذلك. وكان یعمل في خدمة حضرة بهاءاهللا معظم الوقت، ولكنه في   (١)
النهایة أصبح ناقضًا للعهد وأضاع أربعین عامًا من الخدمة لحضرة بهاءاهللا.
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اإللهي، فهما من  المظهر  النفس وتسلیم اإلرادة إلرادة  الجهاد في قهر  أّما 
األمور التي قد یصعب على اإلنسان تحقیقها. لكن حینما یدرك المرء هذه الغایة 

العلیا، أي تسلیمه هللا، فإنه یصبح مهبط بركاته وأفضاله غیر المتناهیة.

تعیش سائر الكائنات الحیة من المنظور المادي في حالة تسلیم لقوى الطبیعة. 
فالشجرة ال تبدي مقاومة ما للمطر أو ألشعة الشمس. بل تستلم ما یمدانه بها من 
طاقة حیویة وبذلك یحصل نموها وازدهارها. وعلى الصعید الروحاني یجب على 
اإلنسان أن یفعل الشيء نفسه إن هو أراد بركات اهللا وفضله. الفرق الوحید هنا هو 
أنه في حین جمیع المخلوقات الحیة تستسلم طوعًا أو ال إرادیًا لنوامیس الطبیعة، 

لكن اإلنسان یفعل ویختار وفق ما یشاء بإرادته.

یصرح حضرة عبدالبهاء في أحد ألواحه(٤) بأن أعظم تضحیة في سبیل اهللا یقوم 
بها المؤمن هي أن یسلم إرادته لمشیئة اهللا بالكامل، ویصبح عبدًا حقیقیًا ألحباء 
الجمال المبارك. ذلك ألن اهللا، في ذاته، غني عن عبودیة اإلنسان له. وعلیه لكي 
یكون المرء عبدًا هللا، یجب أن یخدم أحباء اهللا. ویكرر حضرة عبدالبهاء في هذا 
اللوح مقام عبودیته مبینًا بأنه یعتبر نفسه، في صمیم قلبه بأنه أدنى خدام األحباء، 

وبأن أعظم ما یطمح إلیه هو أن یستطیع خدمة كل واحد منهم.

إن عبودیة حضرة عبدالبهاء معروفة لدى كل من اتصل به. كما تشهد آثاره 
الكتابیة بوفرة على حیاته الحافلة بالخدمات لكافة الجنس البشري. وبصفته "المثل 
الكامل لتعالیم حضرة بهاءاهللا"، و"رمز كل فكرة بهائیة"، و"مظهر كل فضیلة 
بهائیة"،(٥) فإن سیرة حیاته قد صارت مصدر إلهام للكثیرین، وستظل تلهم ما ال 
ُیعّد من األجیال المقبلة ممن یسعون لالنعتاق من سجن النفس واألنانیة ویعیشون 

حیاة التواضع والخدمة.

كان الدكتور یونس خان أفروخته(١) في خدمة المولى لعدة سنوات في عكاء. 
أثرًا باقیًا في حیاته.  بحكم محبته لحضرة عبدالبهاء ودوام معاشرته له ترك ذلك 

انظر الصفحة ٣٦٥.  (١)
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فأصبح من الشخصیات الروحانیة الشامخة في هذا األمر الكریم، وشخصیة جذابة 
ما وهبت من  والفكاهة من جملة  الظرف  بمزاج عظیم من  ُوهبت  نیرة  وروحًا 
أن  كیف  فیها  یذكر  المولى.  عن  مذكراته  في  الكثیر  الشيء  كتب  لقد  قدرات. 
الناقضین، بعد صعود حضرة بهاءاهللا، قاموا على معارضة حضرة عبدالبهاء. فعملوا 
كل ما في قدرتهم للحط من شأنه ومقامه كمركز لعهد حضرة بهاءاهللا. كان رد 
فعل المؤمنین الثابتین هو المبالغة في إعالء مقام المولى، األمر الذي لم یعجب 
حضرته بل كان یزعجه ألقصى حد إذ لم یعتبر نفسه سوى خادم. فیما یلي ما كتبه 

الدكتور یونس خان من أفكار ومذكرات حول مقام عبودیة حضرة عبدالبهاء:

في حین ركز الناقضون حملتهم إلثارة المشاكل ضد المولى مستهدفین النیل 
من مقامه، عكف كثیر من المؤمنین الثابتین، لفرط عشقهم ومحبتهم له، على 
المغاالة في إعالء مقامه. كل ذلك أدى إلى وضع بحیث لو نظم أحد المؤمنین 
مثًال  قصیدة في عبودیة حضرة عبدالبهاء لصار مؤكدًا موضع عنایات وفضل 
ال حدود له من قبل المولى. ولكن بالعكس، لو أشار أحدهم إلى علو مقامه، 
فإن ذلك یكون غیر مقبول لدیه، وقد یطلب من المؤلف إظهار التوبة وطلب 

االستغفار.
لكتابات  والمبین  المفسر  هو  لنفسه  به  احتفظ  الذي  الوحید  المقام  إن 
حضرة بهاءاهللا. وكان یصرح بذلك كلما شاء أحد أن یشیر إلى شهادات حضرة 
بهاءاهللا بحقه وما أغدق علیه من كل وصف ومقام رفیع الشأن،(١) كان یصرح 
تعلیقًا على ذلك بقوله: "أنا مبّین كلمات اهللا، وتفسیري لكل هذه األلقاب 
والنعوت هو أني عبدالبهاء"... وفي إحدى المراحل كتب عدة ألواح ومناجاة 
بذكرى صعود  دعاًء خاصًا  اآلن  تتلى  مناجاة  بینها  من  عبودیته.  مقام  بشأن 
یقرأ  من  قائًال: "كل  المناجاة  وقد كتب بخصوص هذه  عبدالبهاء.  حضرة 
هذه المناجاة بكل تضرع وابتهال یكون سبب سرور قلب هذا العبد وحكمه 

هو حكم اللقاء".

انظر المجلد الثاني، الصفحات ٣٨٤ – ٣٨٦.   (١)
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في هذه المناجاة یصف مقامه في العبودیة بهذه العبارات: "أي رب اسقني 
كأس الفناء وألبسني ثوب الفناء وأغرقني في بحر الفناء واجعلني غبارًا في 
ممر األحباء واجعلني فداًء لألرض التي وطئتها أقدام األصفیاء في سبیلك 

یا رب العزة والعلى."
ظهر  عن  الدعاء  هذا  یحفظون  المؤمنین  معظم  إن  العزیز:  القارئ  أیها 
والذي  هنا.  الكامل  نصه  العبد  هذا  یورد  لم  لذا  صباح.  كل  ویتلونه  قلب 
تحت  یلي  ما  تقرأ  ثم  أوًال  المناجاة(١)  هذه  تقرأ  أن  هو  منك  اآلن  أرجوه 

عنوان:

قصة التجربة الحلوة الُمّرة

اإللهیة  المحبة  بنار  فیها  المؤمنون مشتعلین  التي كان  األیام  تلك  في  حدث 
بینما هم یتحملون صابرین نار الحسد والبغضاء من المغرضین، واالتهامات 
في  البهاء  أهل  الشعراء واألدباء من  انبرى  أن  الناقضین، حدث  واالفتراء من 
المدیح والثناء والتمجید بحق حضرة  البالد – إیران – في كتابة قصائد  تلك 
عبدالبهاء. فجرت من أقالمهم روائع الكلم، نظمًا ونثرًا، ملهمین بأبلغ العبارات 

بمقامه العلّي.
كنا  األعلى،(٢)  المأل  مطاف  عكاء،  سكان  من  البهائیون  نحن،  لكننا 
حذرین جدًا حیال التفوه بذكر السلطنة والسیادة لشخص حضرة عبدالبهاء 
المبارك. ذلك ألننا كنا نعلم جیدًا بأنه طالما نصح الشعراء بأن یلتفتوا، بدًال 

من ثنائه وتمجیده، إلى إعالء مقام عبودیته ومحویة ذاته البحتة.
خالل تلك الفترة وصلتني یومًا رسالة من إحدى إماء الرحمن...(٣) سطرت 
بصیغة  عبدالبهاء  فیه حضرة  تخاطب  اللحن،  إطرائي  شعر،  بهیأة  مضمونها 

"مناجاة اللقاء" لحضرة عبدالبهاء، مطبوع في العدید من كتب األدعیة البهائیة. (أ. ط.)  (١)
انظر الصفحة ١٨٤ الحاشیة؟ (أ. ط.)  (٢)

كان حضرة بهاءاهللا غالبًا یدعو المؤمنین من الذكور بـ"األحباء"، واإلناث بـ"إماء اهللا".(أ. ط.)  (٣)
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الرسالة للمولى وهو  الباري عّز وجّل. سلمت  ضراعة وابتهال موجه لحضرة 
یهبط درجات البیت المواجه للبحر. ظننت أن اللحظة كانت مواتیة لتسلیمه 
نحوي  فجأة  بوجهه  استدار  حتى  اثنین  أو  سطرًا  یقرأ  كاد  ما  لكنه  إّیاها. 
وبمالمح تعبر عن منتهى الحزن والكدورة قال: ’واآلن أنت تدفع إلي برسائل 
كهذه؟ ألست تعلم مدى األلم والحزن الذي ینتابني حینما أجد وأسمع البعض 
یخاطبني بألقاب رفیعة كهذه؟ حتى أنت لم تعرفني بعد! وإن كنت ال تقّدر 
هذا، إذا ماذا یمكن أن ُیتوقع من الغیر؟ ...أال تشهد ما أفعله لیل نهار، وكل 
ما أكتبه بخطاباتي... واهللا الذي ال إله إّال هو إني أعتبر نفسي أقل من أي واحد 
من أحباء الجمال المبارك. هذه عقیدتي الراسخة... قل لي إني كنت خاطئًا. 
أمقت كل  أّدعي هذا، ألني  أن  أحب حتى  إني ال  بل  أمنیاتي.  أعظم  وهذه 
اّدعاء.‘ بعد ذلك توجه إلى القبلة (عكاء) وقال: ’یا جمال المبارك، هب لي 

هذا المقام...‘
كاد  بحیث  وبقوة  الصدد  هذا  في  غاضبًا  یتكلم  عبدالبهاء  حضرة  ظل 
شعرت  فعًال  خدر.  بدني  وأصاب  باالختناق  شعور  انتابني  یتوقف.  قلبي 
عملیة  حتى  بل  فقط،  الكالم  على  القدرة  أفقد  لم  تفارقني.  الحیاة  بأن 
وابتلعتني  انشقت  األرض  أن  لو  أیضًا  وددت  أیضًا.  تتالشى  بدت  التنفس 
لئال أشاهد موالي العطوف في مثل هذا الحزن والتأثر. فعًال لقد غبت عن 
الوعي لحظات كما لو لم أكن في هذه الحیاة. ولم أفق إّال على وقع أقدام 
الساللم. فمشیت وراءه مسرعًا. سمعته یقول:  المولى حینما واصل هبوط 
’لقد قلت للناقضین بأنهم كلما زادوا في إیذائي كلما بالغ األحباء في إعالء 

مقامي والمغاالة فیه...‘
واآلن وقد رفع اللوم عن األحباء ووضع على الناقضین، بدأت أشعر بشيء 
من الحیاة وعودة الروح. ورغم إنصاتي بعنایة لكالمه، لكن أفكاري كانت في 
مواضع أخرى. فصرت أدرك اآلن بأن ما كان یقترفه هؤالء الناقضون غالظ 
القلوب من المظالم والتعدیات هو الذي وّلد ذاك الرد القوي المعاكس لدى 

األحباء الذین لم یتمكنوا من ضبط مشاعرهم وعواطفهم.
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وبذلك تكون تجربتي المریرة قد انتهت اآلن. عاد المولى یقطع أرضیة صالة 
االستقبال جیئة وذهابًا وهو یزید الحدیث عن كید الناقضین وتآمرهم. لكنني 
لم أكن قادرًا على التعقل أو التمعن. فكنت ما أزال باضطراب شدید إذ جلبت 
مثل هذا الحزن لقلب المولى، ولم أدِر ما ینبغي فعله. ثم سمعته بعد ذلك یقول: 
’هذا لیس بأي حال بسبب تقصیر األحباء. فهم یقولون هذه األشیاء بدافع 
ثباتهم واستقامتهم ومحبتهم وإخالصهم...‘ مرة أخرى عدت أركز فكري في 
كلماته. ثم سمعته یقول لي: ’أنت عزیز جدًا علّي... إلخ‘(١) عندها أدركت من 
هذه العبارات والبیانات بأن طریقة المولى هي أنه لن یدع نفسًا في ألم أو حزن. 
واآلن انطوت تلك الصفحة وحان وقت التلطف علّي بالتهدئة والتشجیع. فزال 
عن قلبي ذاك الضغط القاتم. كما تالشى كل أثر لكربي المكبوت. فانهمرت 
دموعي غزیرة على خدي وأنا أنصت إلیه بإمعان أكثر. فاستمعت للمزید مما 
نطق به من عبارات حمیمة غایة في الرقة والود، بل وجدتها قد تعدت حدود 
التشجیع العادي. في الحقیقة عندما قارنت ما مّن علّي من لطف وفضل مع 
أهلیتي وقدري لم یسعني االستماع إلیها، وعلیه تعمدت أّال تسجلها ذاكرتي. 
مع ذلك طفح قلبي بسرور ونشوة تتعدیان الوصف بحیث تمنیت لو أن السماء 

تفتح أبوابها وتدعني أعرج إلى ملكوت اللقاء.
الزوار بحال من االبتهاج  ولّما صرفني من محضره توجهت صوب دار 
كنت  أین  إلى  أدري  ال  عكاء  طرقات  في  همت  بحیث  العاطفي  واالنفعال 

ذاهبًا!
تجربة  وانقلبت  تبدلت  كیف  ترى  أن  العزیز،  القارئ  أیها  یمكنك  اآلن 
مریرة إلى نهایة حلوة سعیدة. فلم تنشق األرض لتبتلعني كما لم تنفتح السماء 
لترفعني. وهكذا بقیت حتى أدّون قصص تلك األیام وعسى أن أقول لك كلمة 

بحق ذكرى جماله النوراني الصمداني: "اهللا أبهى"!(٦)

من الواضح أن د. یونس خان ال یرغب في اإلفصاح عن كل المدیح والتشجیع اللذین أنعم بهما   (١)
علیه حضرة المولى.
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في الفترة التي أقام حضرة بهاءاهللا في بیت عّبود، كان أصحابه المنفیون قد 
استقروا في مدینة عكاء، بصفة نهائیة، وتوفق معظمهم في حرفهم المتواضعة. 
عند  لكن  أعمالهم.  في  نسبي  بسلم  تمتعوا  توفیق  بیك  أحمد  والیة  خالل 
من  بأنه  أثبت  فقد  الوضع.  تبّدل  باشا،  الرحمن  عبد  التالي،  الحاكم  وصول 
أشد الحكام عداء لحضرة بهاءاهللا وأصحابه. كان رجًال طماعًا، ولّما فشل في 
تحریضیًا  تقریرًا  قّدم  المنفیین،  جماعة  من  األموال  البتزاز  وخططه  محاوالته 
السجن كان  بأنه بدًال من محكومیة  الهبًا للسلطات في اآلستانة. فقد اشتكى 
العالي -مكتب  الباب  أعمالهم. كان جواب  البهائیون طلقاء في عكاء ویزاولون 
رئاسة الوزراء في اآلستانة- هو أنه یجب إطاعة فرمان السلطان فإنهم سجناء ال 

حق لهم في االشتغال.

المالحظة  تجدر  الحادثة.  تلك  تفصیالت  آشچي  روى حسین  مذكراته  في 
هنا بأن آقا حسین في تلك الفترة كان ال یزال یقضي مدة سجنه لتورطه في مقتل 
األزلیین الثالثة في عكاء، ولو أنه، بفعل حسن نیة بعض المسؤولین في السلطة، 
ُسمح له بالذهاب صباح كل یوم إلى بیت حضرة بهاءاهللا حیث كان یعمل طباخًا، 

ویعود في المساء إلى السجن. فیما یلي ملخص لمالحظاته:

لّما وصل عبد الرحمن باشا إشعار من الباب العالي یأمر فیه بإعادة المنفیین إلى 
السجن عزز ذلك غروره وغطرسته. فقرر أن یستغله في مناورة البتزاز المال... 
ولما لم یفلح في ذلك، اتصل في إحدى األمسیات بمفتي عكاء، الشیخ علي 
المیري، الذي كان من المعجبین بحضرة عبدالبهاء، وفاتحه بنیته القبض على 
المنفیین عند فتح حوانیتهم صباحًا ثم سوقهم إلى السجن. كما استهدف أیضًا 
تقیید حركة حضرة عبدالبهاء داخل المدینة. فاستمال جانب المفتي في هذا 
المخطط... وقصد المفتي في تلك اللیلة حضرة عبدالبهاء مخبرًا إّیاه بما كان 
مبّیتًا وملّحًا على المولى بأن یرشي الحاكم، وإّال فإنهم جمیعًا سیقبض علیهم 
في الصباح التالي. في إعرابه عن عدم موافقته، أكد حضرة عبدالبهاء للمفتي 
لمنزله  بالرجوع  اهللا. ونصحه  بید  األمر  وبأنه سیفوض  اهللا رحمن رحیم  بأن 
بهاءاهللا  وحضرة  متأخرًا  كان  الوقت  أن  ومع  النتیجة.  من  مطمئنًا  یكون  وأن 
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كان قد أوى لتوه إلى فراشه، لكن حضرة عبدالبهاء ذهب إلیه وأفاده بالخبر. 
أمر حضرة بهاءاهللا بنصح المؤمنین أّال یتوجهوا ألعمالهم صباحًا. فُأخبر كل 
واحد منهم وفي الصباح اجتمع الكل في حجرة االستقبال المخصصة لحضرة 

عبدالبهاء.
كنت في ذلك الوقت ما أزال في السجن... لكن سمح لي أن أذهب كل 
صباح لبیت حضرة بهاءاهللا حیث أخدم طباخًا ثم أعود في المساء إلى السجن. 
الحظت في صباح ذلك الیوم في طریقي بأن دكان آقا محمد إبراهیم، الصّفار، 
كان مغلقًا، وكذلك دكاكین األحباء اآلخرین فعجبت لذلك وتحیرت ما عسى 
أن یكون قد وقع. فأسرعت بالسیر إلى بیت حضرة بهاءاهللا حیث وجدت أصحاب 
الحوانیت مجتمعین في حجرة االستقبال. فعلمت بالخیر ثم توجهت إلى عملي 
في المطبخ. وبعد ساعتین تقریبًا من الشروق قدم شخص وأزاح ستارة الباب 
األمامیة بعصاه. نظرت فإذا به إسكندر أفندي، رئیس مكتب التلغراف (البرق). 
بدا في غایة العجلة من أمره ولكن بالوقت نفسه أمكن مالحظة مالمح غبطة على 
وجهه وهیأته. طلب رؤیة المولى الذي كان حینذاك في الطابق العلوي. صعدت 
فوجدته في محضر حضرة بهاءاهللا. فأخبرته بأن إسكندر أفندي قد جاء ویرید 
مقابلته وبأنه كان في مزاج مستبشر. فابتسم الجمال المبارك وقال: ’انزل إلیه، 

آقا(١)! فلدیه خبر سار. ما من أحد یقدر أن یمنع إرادة اهللا.‘
نزل حضرة عبدالبهاء إلى حجرة االستقبال حیث ُأطلع على برقیة وصلت 
بضع  بعد  باشا.(٢)  الرحمن  عبد  بإقالة  صدر  أمرًا  بأن  تفید  قصیر  وقت  منذ 
دقائق صعد مسرعًا إلى الطابق العلوي، وبینما هو في منتصف الدرج سألته لو 
یمكنه أن یخبرني بالنبأ. فابتسم وقال بصوت عال: ’لقد سدد اهللا ضربة شدیدة 

للباشا.‘ ثم دخل لیخبر حضرة بهاءاهللا بذلك.

أحد األلقاب التي أنعم بها حضرة بهاءاهللا على حضرة عبدالبهاء. وكان غالبًا ینادیه بلقب "آقا".  (١)
لم یكن خارجًا عن المألوف أن یشارك مكتب البرقیات الناس بأنباء كهذه، حیث لم یكن هناك   (٢)
أیة وسائل إعالم أخرى. ویدل وصول األخبار إلى حضرة عبدالبهاء قبل الحاكم على اإلجالل 

العمیق الذي كان بعض المسؤولین یكنونه لحضرته.
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الجند،  من  بثلة  مصحوبًا  الصباح،  في  توّجه  فقد  باشا  الرحمن  عبد  أّما 
للقبض على جماعة المؤمنین في حوانیتهم وإیداعهم السجن. لكنه فوجئ عندما 
وجد الحوانیت مغلقة. في البدایة حسب ذلك التأخیر بسبب الوضع المألوف 
وكذلك  متأخرین،  متاجرهم  فتح  الناس  اعتاد  حیث  رمضان  شهر  خالل 
المتاجر.  فتح  بانتظار  الشرطة  مركز  إلى  ذلك  بعد  فتوجه  األخرى.  األعمال 
وحتى ذلك الحین لم یكن یعلم بالتقدیر والتدخل اإللهي (آنف الذكر)... ثم 
الذي  المیري،  الشیخ علي  باسم مفتي عكاء،  البرقیة كانت موجهة  تلك  إن 
أطلع الباشا بمضمونها... ولقد دهش المفتي حقًا بهذا الحدث. ذلك ألن نیة 
الباشا المدبرة لم تتضح إّال متأخرًا من مساء البارحة، وعند الصباح وصلت 
صوابي  أفقد  أكاد  ’إني  للمولى:  قال  وعلیه  معجزة،  الحادث  فاعتبر  البرقیة. 
حیرة من هذه الواقعة. أرجوك أن تخبرني عّما قاله حضرة بهاءاهللا مساء أمس 
عندما أعلمته بالمؤامرة.‘ فأجابه حضرة عبدالبهاء قائًال إن الجمال المبارك أمر 
المؤمنین بأّال یذهبوا إلى متاجرهم في الصباح ونصحهم بأن یسّلموا أمورهم 
هللا. وبّین حضرة بهاءاهللا أیضًا بأنه حینما یفّوض المرء أموره هللا، ال ینبغي له أن 
یقوم بإجراءات أخرى بهذا الشأن بنفسه، وإّال یمكنه (بذلك) أن یحبط تدبیر 

اهللا.(٧)

تجسید  بأنه  باشا  الرحمن  عبد  ألواحه(٨)  أحد  في  بهاءاهللا  حضرة  یصف 
للشیطان، وبأنه الذي استكبر على اهللا في عكاء. ویقرر بأن اهللا قد أعانه، لبعض 
الوقت، في مكره وكیده الخبیث إلى أن أخذه بغتة بقدرة واقتدار. وفي تندیده 
الحیلولة دون مشیئة  بأنه قد عجز في  بهاءاهللا  المعزول، یصرح حضرة  بالحاكم 
اهللا، ویذّكره بمن كانوا أعظم منه وفشلوا أیضًا في إحباط حكمه وتدبیره. ثم یشیر 
إلى مصیر غیره من الحكام والموظفین المعادین الذین عزلوا أو أصیبوا باألمراض 

بإرادة اهللا ومشیئته.

الود.  من  جانب  على  فكانوا  باشا  الرحمن  عبد  خلفوا  الذین  الحكام  أّما 
قصیرة  لفترة  للحاكم  نائبًا  وعمل  عكاء  وصل  الذي  أفندي  أسعد  كان  أولهم 
وقد كلف بصفة خاصة بتحري أحوال األحباء. ولو أن حضرة بهاءاهللا لم یكن 
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بزیارته.  أفندي  ألسعد  سمح  أنه  إّال  محضره  بزیارة  أصحابه  لغیر  عادة  لیأذن 
لقد  عّبود.  وتوسط  األخیر  جانب  من  متكررة  التماسات  نتیجة  ذلك  كان 
وحین  أمامه،  ركع  بحیث  نفسه  في  انطباعًا  المبارك  الجمال  طلعة  تركت 

االنصراف قّبل ذیل رداءه.

الحاكم التالي كان فیضي باشا الذي سبق لنا اإلشارة إلیه.(١) أصبح رغم قصر 
إقامته التي دامت شهرین في منصبه كحاكم، من المعجبین المتحمسین لحضرة 
عبدالبهاء. حدث في أحد األیام أنه الحظ عددًا من رجال الدین بضمنهم مفتي 
لعدم وجود  باستیائه  فأبلغهم  المسجد.  عكاء، عاكفین على مناقشات دینیة في 
الذي یحول  السبب  بأن  له  الحلقات. فقیل  لیترأس ویدیر تلك  حضرة عبدالبهاء 
دون ذلك هو أمر السلطان الذي منع مثل ذلك النشاط. في مناسبة أخرى الحظ 
أن  مفادها  بكلمة  إلیه  فبعث  مدینة عكاء،  یبرح حدود  لم  عبدالبهاء  بأن حضرة 
بوسعه التحرك حیثما شاء لزیارة النواحي المتاخمة للمدینة. كان فیضي باشا رجل 
عمل وفعل. إن إعجابه بحضرة عبدالبهاء ودعمه له رفعت سمعة ومكانة األحباء. 

فیما یلي ملخص لذكریات حسین آشچي عن فیضي باشا:

كان المولى في أحد األیام في محضر حضرة بهاءاهللا یتحدث عن فیضي باشا. 
كنت حاضرًا في تلك المناسبة حینما كان المولى یروي مفصًال بعض نشاطات 
الحاكم ویمتدح استقامته وخدماته وإخالصه. فعّلق حضرة بهاءاهللا قائًال: ’آقا! 
إن هذا الباشا شخصیة عظیمة. ورجل بمثل عظمته سوف لن یسمح ببقائه هنا 
طویًال. ستجد بأنه ُیستدعى إلى إسطنبول برقیًا فجأة. ولو توفر قلیل من مثل هذه 

الشخصیة داخل إدارة السلطة العثمانیة لحققت الحكومة تقدمًا حسنًا.‘
بعد ذلك نزل حضرة عبدالبهاء إلى حجرة االستقبال في الطابق األرضي. 
الباب  من  برقیة  وردت  حتى  ونصف  ساعة  من  أزید  الوقت  من  یمِض  ولم 
العالي تستدعي فیضي باشا للتوّجه إلى إسطنبول. وتجدر اإلشارة بأن التلغراف 

انظر الصفحة ٢٣.  (١)
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أوًال  عبدالبهاء  حضرة  إلطالع  التلغراف  مكتب  رئیس  به  أتى  قد  المذكور 
ثم الحاكم... ولّما حضر األخیر مودعًا أبدى بصفة خاصة رغبته واستعداده 
لتقدیم عونه ووساطته خالل غیابه لمعالجة ما قد یحدث من مشاكل لجماعة 
المنفیین. قال لنا في هذا المجال بأن نرسل له برقیة كلما دعت الحاجة وسیقوم 
عاملنا  فإنه  یقال  والحق  جدًا.  متنفذ  رجل  ألنه  ذلك  بالمساعدة.  جانبه  من 
بنهایة اللطف وفي شتى المحافل لم یذكر هذه الطائفة إّال باإلعجاب والتقدیر 

العالي.(٩)

بعد فیضي باشا نّصب إبراهیم باشا حاكمًا، وكان هو أیضًا ودودًا، ثم جاء 
األحباء  وجامعة  عبدالبهاء  بحضرة  إعجابه  بلغ  الذي  باشا  ضیاء  مصطفى  بعده 
بأسرها بحیث، خالفًا ألمر السلطان، أوعز بإعطاء الحریة لحضرة بهاءاهللا الجتیاز 
باب المدینة (متى أراد ذلك). لكن حضرة بهاءاهللا لم یأخذ باقتراحه ذاك وفضل 
البقاء ببیت عّبود حتى شهر حزیران ١٨٧٧م حینما رجاه مفتي عكاء، كما سنرى، 

راكعًا متوسًال بأن یغادر عكاء.

طوال ما یقرب من تسع سنوات منذ وروده عكاء، لم یغادر حضرة بهاءاهللا 
عذبة،  بمیاه  زودت  قد  سالفًا،  بّینا  كما  المدینة،  أن  ورغم  هذا  بیته.  حدود 
نفسها، الفتقارها  المدینة  أن  إّال  الُمّرة،  آبارها  ماء  وعذب  هواؤها،  وتلطف 
ألي خضرة، كانت سجنًا كئیبًا. وقد علمنا من آثار حضرة بهاءاهللا بأن مظهر 
العقول. وفي مقامه  الحقیقة یكون مقیمًا في عالم روحاني فوق إدراك  اهللا في 
هذا ال ینال منه سجن أو بالء. إّال أن كیانه البشري بطبیعة الحال یشعر باأللم 

والعذاب.

عندما نستعرض أحداث والیة حضرة بهاءاهللا، فإن فترة السنوات التسع هذه 
تعتبر أشدها ابتالء وكربًا في أیام حیاته األرضیة. ذلك ألنه من وجهة النظر البشریة 
كان مفتونًا ألقصى درجة بجمال الطبیعة. كان یحب الحدائق الشرقیة بأورادها 
العطرة وشجیراتها. ففي فترة شبابه، قبل ظهور حضرة الباب وحتى تجریده من 
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خالل  وقته  من  كثیرًا  یقضي  كان  چال،(١)  سیاه  في  حبسه  عند  ممتلكاته  كل 
الربیع والصیف في رحاب األریاف. أّما حیاته في بیت األسرة القدیم بقریة تاكر، 
من ناحیة نور، فكانت في محیط طبیعي جمیل ساحر. كان یقضي أحیانًا عدة 
البابیة، كان یستضیف  الدعوة  قیام  الحدائق. وعقب  بروعة جمال  أیام مستمتعًا 

المؤمنین في ممتلكاته الریفیة الفخمة.

منزل  في  المناظر  جمال  األلواح(١٠)  أحد  في  عبدالبهاء  حضرة  یصف 
ذلك  كان  الصیف.  مواسم  أحد  في  فیه  أقام  قد  بهاءاهللا  حضرة  كان  صیفي 
"ألُبرز" قرب طهران. في وسط  المتاخمة لجبل  ناحیة شمران  في إحدى قرى 
بنیت منصة ضخمة  المكان  لذلك  التابعة  الجمیلة  الحدائق  في  بحیرة موجودة 
هذه  ترتبط  باألوراد،  محاطة  خیمة  المنصة  هذه  فوق  ونصبت  الحجر.  من 
بأوائل أیام ظهور دعوة حضرة الباب حیث كان یرد المؤمنین إلى هنا، أحیانًا 
بما یقرب من مائة وخمسین نفرًا منهم. كانوا یحضرون ویجلسون في حلقة، 
ذلك  وسط  اهللا  آیات  یرتلون  بهاءاهللا،  حضرة  بمحضر  مسحورین  مستمتعین 
قضاء  یحب  حضرته  كان  كیف  یبین  فقط  واحد  مثال  هذا  الساحر.  المحیط 

أیامه في الریف.

في أیام إقامته ببغداد أیضًا، حیث عاش حیاة تقشف لعدة سنوات، كان حرًا 
أو ینصب خیمته  الطلق،  الهواء  نهر دجلة في  للمشي على ضفاف  طلیقًا یخرج 
أحیانًا في بعض البساتین خارج المدینة، لیمكث فیها فترة من الزمن. كذلك في 
أدرنة أتیحت لحضرة بهاءاهللا بعض مناسبات كان یقصد حدائق أو بساتین معینة 
یستأجرها لبعض الوقت. لكنه في عكاء مرت علیه تسع سنوات لم یشاهد خاللها 
خضرة الطبیعة إطالقًا لیدخل على قلبه االنشراح والبهجة. ولقد لّمح مرة بمالحظة 
بهذا المعنى ففهم حضرة عبدالبهاء بأن من خالل كلمات والده الخالقة قد آن 
األوان لخروج حضرة بهاءاهللا من عكاء. ولندع حضرة عبدالبهاء یروي لنا كیف 

أسدل الستار على حبس حضرة بهاءاهللا:

انظر المجلد األول، الصفحات ٧ – ١١.  (١)
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كان بهاءاهللا یحب جمال األریاف وخضرتها. وفي ذات یوم ألمح إلى ذلك 
متفضًال: ’إنني لم أنظر خضرة منذ تسع سنوات، فاألریاف من عالم الروح 
والمدینة من عالم األجساد.‘ فلّما سمعت ذلك منه علمت من لحن القول أنه 
لرغبته  تنفیذًا  أعمله  أن كل ما  للریف، وكنت متأكدًا من  التوّجه  إلى  یشتاق 
یكون ناجحًا. وكان هناك في عكاء في ذلك الوقت رجل معاد لنا یدعى محمد 
صفوت باشا، وكان له قصر یسمى "المزرعة" على بعد أربعة أمیال شمالي 
المدینة، وهو محل جمیل تحّفه الحدائق وبه نهر ماء جار. فذهبت لزیارة هذا 
الباشا في منزله، وقلت له: ’یا باشا إنك تركت القصر؟ وسكنت في عكاء؟‘ 
فقال: ’إنني علیل، وال أقدر على ترك المدینة، وإذا ذهبت هناك استوحشت 
لإلخوان.‘ فقلت له: ’ما دمت ال تسكن هناك، وما دام المكان خالیًا، فأّجره 
لنا.‘ فلّما سمع ذلك االقتراح، استغرب، ولكنه سرعان ما وافق. فاستأجرت 
المنزل منه بإیجار بسیط جدًا، أي بخمسة جنیهات سنویًا، ودفعت له إیجار 
المنزل  لترمیم  بعقد، وأرسلت عماًال  خمس سنوات مقدمًا، وتعاقدت معه 
المبارك. وفي  الحدیقة وبناء حمام، ثم أعددت عربة لنقل الجمال  وإصالح 
ذات یوم، ذهبت لرؤیة المحل بنفسي. ورغمًا عّما ورد في الفرامین المتعددة 
من األوامر المتكررة بأننا ال یمكننا أن نتعدى حدود أسوار المدینة بأي حال 
الجنود  الحراس من  المدینة، وكان  من األحوال، فإني تمشیت خارج باب 
على الباب، ولكنهم لم یعترضوني في شيء. فذهبت توًا إلى القصر. وفي الیوم 
التالي ذهبت مرة أخرى مع بعض األحباء والموظفین دون أن یعارضنا أحد أو 
یعترض سبیلنا معترض مع أن الحراس والخفر كانوا واقفین على جانبي أبواب 
المدینة. وفي یوم آخر أولمت ولیمة وأعددت مائدة تحت أشجار الصنوبر في 
البهجة، وجمعت حولها موظفي البلدة وأعیانها، ثم رجعنا إلى البلدة جمیعًا 

في المساء.
قصر  ’إن  وقلت:  المبارك  الجمال  محضر  دخلت  یوم،  ذات  وفي 
في  تكن  (ولم  إلیه.‘  النتقالكم  عربة  وأعدت  ألجلكم،  أعد  قد  المزرعة 
سجین‘  ’إنني  متفضًال:  الذهاب  فرفض  عربات)  حینذاك  وحیفا  عكاء 
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ثم  نفسه،  الجواب  سمعت  أنني  إّال  ثانیة  ذلك  علیه  عرضت  مدة  وبعد 
’ال‘  فتفضل:  عاد  ولكنه  الثالثة  للمرة  فسألته  ذلك  من  أبعد  إلى  ذهبت 
عكاء  في  هناك  وكان  ذلك.  من  أبعد  اإللحاح  على  بعدها  أتجاسر  فلم 
یحبه،  بهاءاهللا  كان  كما  بهاءاهللا  یحب  كان  الجانب  مرموق  مسلم  شیخ 
جسور  ’إنك  له:  وقلت  الموقف،  له  وشرحت  الشیخ،  هذا  فاستدعیت 
المباركة،  بیده  وخذ  أمامه،  واركع  األقدس،  محضره  إلى  اللیلة  فاذهب 
وال تتركها، حتى یعدك أن یترك المدینة.‘ وكان هذا الشیخ عربیًا. فذهب 
توًا إلى بهاءاهللا وركع أمامه، وأخذ بید الجمال المبارك وقّبلها وقال: ’لماذا 
اهللا!  سمح  ’ال  الشیخ:  فقال  سجین‘.  ’إنني  فأجابه:  المدینة؟‘  تترك  ال 
ومن ذا الذي یستطیع أن یسجنك؟ أنت الذي أبقیت نفسك في السجن، 
وتذهب  تخرج  أن  أرجوك  واآلن  سجینًا،  تكون  أن  إرادتك  كانت  وتلك 
إلى القصر، فإنه جمیل في خضرته، وفیه األشجار البدیعة، وكأن البرتقال 
فیه كرات من النار.‘ وكلما تفضل الجمال المبارك: ’إن هذا غیر ممكن، 
ساعة  یتضرع  واستمر  ویقّبلها،  بیده  یأخذ  الشیخ  كان  سجین‘،  ألنني 
الشیخ  كاملة، وأخیرًا تفضل بهاءاهللا: ’حسن جدًا‘، وبهذه اإلجابة كوفئ 
عن  ورغمًا  حضرته.  بقبول  لیبشرني  عظیم،  بفرح  وجاءني  وثباته.  لصبره 
أو  المبارك  بالجمال  لقائي  منع  الذي  العزیز  عبد  السلطان  فرمان  وجود 
االتصال به، فإني أخذت العربة في الیوم التالي، وذهبنا إلى قصر المزرعة. 

ولم یعترض علینا أي إنسان.(١١)

الروحي  ونفوذه  بهاءاهللا  حضرة  غلبة  على  وحدها  الحادثة  هذه  تبرهن 
وعلى جالله وعظمته. فمع أن فرمان السلطان الجائر، القاضي بحبسه وفرض 
رأینا كیف ركع  فقد  نافذًا،  الوقت  ذلك  زال حتى  ما  علیه  مؤبدة  عزلة  حیاة 
لكي  وإلحاح  وتواضع  بخضوع  متوسًال  عكاء  شخصیات  أسمى  أحد  أمامه 
عبدالبهاء  حضرة  ویصف  شاء.  حیثما  ویسكن  المدینة  ویترك  عزلته  ینهي 
الحدث المذكور بأنه أحد أعظم معجزات حضرة بهاءاهللا، كما ورد في بیان 

المولى:
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قلعة  في  مسجونًا  كان  الفداء،  ألحبائه  روحي  األعظم،  االسم  ألن   ...
في  األمر  وأرباب  العساكر  وجود  مع  سنوات  تسع  نحو  محاصرًا  عكاء 
حقیر  بیت  في  وسكن  المبارك  الجمال  انتقل  ذلك  وبعد  بالقلعة  الثكنات 
بعكاء ولم یضع قدمه خارج ذلك الكوخ الضیق وكان األعداء والمعرضون 
التسع حتى  السنوات  بعد  المحتوم  األجل  انقضى  أن  وما  علیه  یتجسسون 
عكاء  خارج  القلعة وسكن  من  واقتدار  عظمة  بكل  المبارك  الجمال  خرج 
في قصر ملوكي رغم أنوف األعداء اللدودین، عبد الحمید وأعوانه، الذین 
روحي  المبارك،  الجمال  ولكن  السجن  في  علیه  الشدة  كمال  أظهروا 
ألحبائه الفداء، كان في نهایة العزة واالقتدار كما یقر بذلك العموم. فكان 
یتنقل حضرته من القصر إلى المزرعة فإلى حیفا حیث یمضي أیامًا على قمة 
جبل الكرمل في خیمته الخاصة واألحباب یأتون إلى محضره المبارك من 
جمیع الدیار ویفوزون بشرف اللقاء على مرأى من جمیع األهالي وأركان 
الجمال  معجزات  أعظم  من  وهذا  بالمعارضة  أحد  یقم  ولم  الحكومة، 
حیاته  كانت  واالقتدار.  العظمة  بكمال  یتحرك  كان  سجین  وهو  المبارك 
یحدث  ولم  الجنان  جنة  أصبح  نفسه  والسجن  اإلیوان  في  كان  من  حیاة 
معتقله  یترك  السجون  أسیر  ان شخصًا  بمعنى  األولى  القرون  في  هذا  مثل 
وصل  فقد  واألغالل  السالسل  تحت  رزوحه  ورغم  واقتدار.  قوة  بكل 
شرق  في  القلوب  مدائن  من  الكثیر  وفتح  األثیر  فلك  إلى  اهللا  أمر  صیت 
األرض ومغربها وسّخر األكوان بحركة من القلم األعلى. هذا ما امتاز به 

العظیم.(١٢) الظهور  هذا 
یقتبس  حیث  نفسه  للموضوع  اهللا،  أمر  ولي  أفندي،  شوقي  حضرة  ویشیر 

فقرات من كلمات حضرة بهاءاهللا وحضرة عبدالبهاء كما یلي:

ویروي أحد المنفیین أن حضرة بهاءاهللا قال: ’أخرَجنا السلطان عبد العزیز إلى 
هذا اإلقلیم في هوان عظیم. ولّما كان غرضه أن یذلنا ویدمرنا فإننا لم نرفض 
وسائل الراحة والرفاه حین توفرت‘. وقال مرة أخرى ما رواه النبیل في تاریخه: 
لنا االحترام  النواحي یظهرون  أن أهل هذه  الحال  بنا  بلغت  لقد  ’الحمد هللا! 
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واإلجالل ‘. وقال مرة أخرى ما سجله النبیل أیضًا ’قام سلطان آل عثمان على 
ظلمنا بال ذنب وال جریرة، وأرسلنا إلى حصن عكاء. وقضى فرمانه السلطاني 
أّال یختلط بنا أحد، وشدد في أن نصبح غرضًا لبغضاء المبغضین من الخاص 
أول  الفناء،  ریاح  وعصفت  باالنتقام.  الربانیة  القدرة  ید  عجلت  لذا  والعام. 
لطي  القدرة  ید  امتدت  ثم  وفؤاد،  عالي  المقرَبین،  ووزیریه  بسمیریه  األمر، 

بساط عزة العزیز، وأخذه أخذ عزیز مقتدر.‘
السجن  أن یحطم  أعداؤه  ’أراد  فیقول:  یشیر حضرة عبدالبهاء  وإلى هذا 
السجن  ولكن هذا  مبرمًا.  قضاء  علیه  ویقضي  تحطیمًا كامًال  المبارك  األمر 
لتقدمه.‘ وأكد ذلك مرة أخرى  أكبر عون، وأصبح وسیلة  الحقیقة  كان في 
فقال: ’... رفع هذا الشخص الجلیل أمره في السجن األعظم ومنه سطع نوره 
والغرب‘، ’كان  الشرق  وبلغ صوت عظمته  الخافقین،  الباهر، وطبق صیته 
نوره في بادئ األمر نجمًا فأصبح شمسًا ساطعة.‘ وقال مرة أخرى: ’إلى یومنا 

هذا لم یحدث مثل هذا األمر في عالم الوجود.‘
یتأمل  وهو  العظیمة،  الكلمات  تلك  بهاءاهللا  حضرة  رقم  أن  عجب  فال 
التغیر الملحوظ في الظروف التي البست أربعة وعشرین عامًا هي مدة نفیه 
في عكاء: "إن اهللا العلي القدیر... قد حول هذا السجن إلى الجنة العلیا قطب 

الجنان."(١٣)

كانت البالیا التي تجرعها حضرة بهاءاهللا خالل السنوات التسع من حبسه داخل 
أسوار مدینة السجن، عكاء، وباألخص العامین األولین داخل الثكنات، كانت أشد 
ما مر علیه في فترة والیته. لكن رغم ذلك فإن بعض أهم وأخطر كتاباته قد نزل من 
قلمه خالل الفترة نفسها. فالكتاب األقدس، أّم الكتاب في دورة حضرة بهاءاهللا، 
والذي وصفه حضرة شوقي أفندي بأنه "ألمع وأسنى فیض أنزله حضرة بهاءاهللا"، 
كان قد نزل، كما الحظنا، في خضم محن وأحزان هذه الفترة. كما أن إعالن 
الفترة هذه نفسها. ومما له  العالم وحكامه بلغت منتهاها في  إلى ملوك  رسالته 
داللة خاصة هو أن معظم ألواح دعوته لملوك العالم ورؤسائه كانت قد ُسلمت 
الفترة شهدت قواعد الجامعة  من داخل حدود مدینة السجن. وحدث أن تلك 
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البهائیة في مهد نشأتها (إیران) تعزیزًا كبیرًا، بفضل بطولة وتضحیات شهدائها 
من أمثال بدیع من جهة، ومن جهة أخرى بروز عدد من مبلغي أمره من ذوي 

المواهب العالیة واالنقطاع ومن بینهم العالمة الُمدافع میرزا أبو الفضل.

بالرزایا،  الحافلة  الشداد  السنوات  هذه  خالل  أن  وأهمیته  داللته  له  ومما 
وكنتیجة مباشرة لما ُصّب على المظهر الكلي اإللهي من المحن والعذاب في ذلك 
السجن األعظم، انطلقت في العالم قوى روحانیة هائلة تسببت في انعتاق البشریة 
مما كان یكّبلها طوال القرون واألعصار الماضیة. وكما یشهد حضرة بهاءاهللا في 
اللوح التالي النازل في عكاء، فإنه قد قبل القید من أجل أن یعتق أجیال مقبلة من 

لعنة الظلم واالعتساف ویحیون حیاة الحریة الحقة والسالم.

لعتق  األعظم  الحصن  في  وحبس  العالم  الطالق  القدم  جمال  قید  "قد 
العالمین واختار لنفسه األحزان لسرور من في األكوان. هذا من رحمة ربك 
الرحمن الرحیم. قد قبلنا الذلة لعزكم والشدائد لرخائكم یا مأل الموحدین. 

إن الذي جاء لتعمیر العالم قد أسكنه المشركون في أخرب البالد."(١٤)
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نقل رفات حضرة الباب

  استشهاد حضرة الباب وضعت رفاته ورفات تلمیذه میرزا محمد علي
الزنوزي الذي رافقه في االستشهاد عند حافة الخندق خارج باب مدینة 
عشرة  وعین  ١٨٥٠م،  تموز  من  التاسع  الشهادة،  یوم  عشیة  في  وذلك  تبریز، 

حراس للمراقبة.

إن الشخص الذي كان واسطة فاعلة لنقل رفات حضرة الباب ورفیقه من حافة 
الخندق هو حواریه المقدام المخلص الحاج سلیمان خان، ابن ضابط في خدمة 
والد محمد شاه. كان هذا رجًال ذا نفوذ كبیر. ودلیل ذلك هو أن األمیر نظام، 
رئیس الوزراء آنذاك، كان قد ُأقنع باإلبقاء على حیاة الحاج سلیمان خان، رغم 

حقیقة أن الكثیر من أصحابه المؤمنین (البابیین) كانوا ُیقتلون یومئذ.

أنه بعد شهادة مواله بعامین سقط نفسه شهیدًا في روح من االستبشار  إّال 
في  ُجعلت  الذي  وهو  الناشئ.  اهللا  ألمر  باهرًا  سطوعًا  بذلك  مضیفًا  والبطولة، 
جسده عدة ثقوب وضع في كل منها شمعة مشتعلة. وعندما اقتید بهذا الحال في 
طرقات طهران لم ینقطع من فمه ذكر مواله وثناؤه وهو یسیر إلى مقر استشهاده 

والدماء تنزف من بدنه ولحمه یصطلي بنار الشموع.(١)

فیما یلي الكلمات األخیرة التي نطق بها قبیل استشهاده عندما أخبر بأن نجاة 
حیاته مرهون بإنكاره عقیدته، ومن هذه الكلمات یتضح مدى شجاعته وتفاني 
َمن انطلق من طهران إلى تبریز عازمًا على تخلیص حضرة الباب من خطر وشیك 

لتفاصیل واقعة استشهاده انظر "مطالع األنوار"، الصفحات ٥٧٢ – ٥٧٧.  (١)
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كان یهدد حیاته. لكن بوصوله بعد یومین متأخرًا (وقد وقع ما كان منتظرًا) قام 
بدل ذلك بالمهمة الخطیرة فائقة الصعوبة أال وهي نقل رفات حضرة الباب من 

أیدي األعداء:

دین  أنكر  أن  أقبل  ال  بالحیاة  ینبض  ِعرق  فّي  دام  فما  أبًدا،  یمكن  ال  ’هذا 
محبوبي! فهذه الدنیا التي شبهها أمیر المؤمنین "اإلمام علي" بالجیفة القذرة، 
ال یمكن أن تغویني بعیًدا عن محبوب قلبي.‘ فُسئل أي میتة یرید أن یموتها؟ 
فقال لهم: ’اثقبوا في جسدي ثقوًبا، وضعوا في كل ثقب شمعة، ولتوقد تسع 
وادعوا  طهران  شوارع  في  اسحبوني  الحالة  هذه  وعلى  بدني.  حول  شموع 
الجماهیر أن تحضر وتشاهد فخر شهادتي حتى تنقش حوادث مماتي على 
صفحات قلوبهم وتساعدهم وهم یذكرون شدة معاناتي على أن یعترفوا بالنور 
الذي أعتنقه. وبعد أن أصل إلى درجات منصة اإلعدام وأكون قد نطقت بآخر 
مناجاتي في هذه الحیاة الدنیا، اشطروا جسمي شطرین وعّلقوا كل شطر على 
جهة من جهَتي بوابة طهران حتى إن الذین یمرون منها یشاهدون المحبة التي 

أوقدها دین الباب في قلوب تالمیذه وینظرون إلى برهان إخالصهم.‘(١)

وقد مات تمامًا كما أراد وتمنى.

بعد ساعات قلیلة فقط من وصوله إلى تبریز، استطاع الحاج سلیمان خان مع 
عمدة المدینة (الذي كان من أصدقائه) أن یعد خطته لتخلیص جثمان حضرة الباب. 
فاستدعى العمدة شخصًا مغامرًا ُیدعى الحاج اهللا یار، معروفًا بجرأته وجسارته، 
لیؤدي هذه الخدمة لصدیقه. وفعًال انطلق الحاج اهللا یار في منتصف اللیل مصحوبًا 
بثلة من رجاله واثنین من البابیین من میالن (إحدى مدن مقاطعة آذربیجان) إلى 
المكان الذي ُوضع فیه جثمان حضرة الباب وتلمیذه. أما الجنود الذین كانوا في 
حراسة الجثمان، فلم یجرؤا على تحدي رجال الحاج، وفي الصباح التالي لم یكن 

لدیهم ما یقولونه سوى أن وحوش العراء قد افترست الجسدین لیًال!

ُلفت الرفات المقدسة بعباءة أحد األحباء وسّلمت للحاج سلیمان خان الذي 
قام بمعونة حسین المیالني بنقلها إلى معمل حریر یملكه الحاج أحمد، أحد أحباء 
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میالن. أّما حسین المیالني (الذي كان أحد المؤمنْین اللذین ذهبا مع الحاج اهللا یار 
في تلك اللیلة التاریخیة) فقد استشهد في طهران في الیوم نفسه الذي قدم الحاج 
سلیمان خان حیاته فداء في سبیل محبوبه. بقیت الرفات محفوظة في معمل الحریر 
لمدة یومین حیث تّم لّفها بكفن وأخفیت تحت باالت الحریر. بعد ذلك وضعت 
داخل صندوق خاص ونقلت إلى مكان أمین آخر. قام الحاج سلیمان خان بإطالع 

حضرة بهاءاهللا باألخبار وانتظر تعلیماته.

من المهم أن یدرك المرء أن وصول الحاج سلیمان خان إلى تبریز كان بعنایة 
سماویة بتوجیه من حضرة بهاءاهللا نفسه. فحالما ُأطلع حضرته بأن استشهاد حضرة 
الباب أصبح وشیكًا، استدعى الحاج سلیمان خان إلى محضره وأشار علیه بالتوّجه 

فورًا إلى تبریز بسرعة.

موسى  میرزا  المخلص،  أخاه  حضرته  وّجه  األنباء،  آخر  وصلته  وقد  واآلن 
(الملقب آقا كلیم) لیرسل شخصًا موثوقًا إلى تبریز لیأتي بالصندوق إلى طهران. وقد 
تّم ذلك ونقلت الرفات المقدسة عبر زنجان (حیث استقرت فیها للیلة واحدة) إلى 
طهران. صادف أن وصل الصندوق حینما كان حضرة بهاءاهللا قد غادر طهران إلى 
كربالء. وبموجب تعلیماته تم تسلیم الصندوق والرفات المقدسة لحضرة الباب 
ورفیقه إلى آقا كلیم الذي قام بحفظه في مرقد اإلمام زاده حسن في موضع أمین. 
كان الشخص الوحید الذي اشترك بهذه المهمة هو میرزا عبد الكریم القزویني، 

المعروف بمیرزا أحمد.

ثم نقل بعد فترة من هناك إلى منزل الحاج سلیمان خان في طهران، بعدها 
الركن  في  الصندوق  أخفي  وقد  معصوم.  زاده  إمام  مقام  داخل  مكان  في  أودع 
الشمالي للمرقد وتم تشیید حائط أمامه. لم یكن أحد سوى هؤالء یعرف ذلك 
الكریم والحاج سلیمان خان كان قد استشهد  الموقع. لكن كًال من میرزا عبد 
محاولة  عقب  للبابیین  وقعت  التي  الكبرى  المذابح  خالل  ١٨٥٢م  عام  بطهران 
اغتیال ناصر الدین شاه. وبذلك لم یبق من یعرف بالضبط ذلك الموقع سوى آقا 

كلیم.
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ظل الصندوق المقدس مخفیًا في مرقد إمام زاده معصوم حتى عام ١٢٨٤ه 
(١٨٦٧-١٨٦٨م). ومن أدرنة أشار حضرة بهاءاهللا على میرزا آقا الكاشاني (الملقب 
الذي  الموقع  آقا كلیم  له  وبّین  آخر.  إلى مكان  المقدسة  الرفات  بنقل  بمنیب(١)) 
العثور علیه. فأرسل  إّال أن منیب فشل في  الدقة.  أخفى فیه الصندوق على وجه 
حضرة بهاءاهللا لوحًا موجهًا إلى المّال علي أكبر الشهمیرزادي المعروف بالحاج 
آقا  البروجردي(٣) یطلب منهما أن ینقال الصندوق حاًال. وزود  آخوند(٢) وجمال 

كلیم مجددًا تفاصیل موضع إخفائه.

وثبت أن عملیة النقل هذه لم تكن سوى تدخل ید العنایة اإللهیة خالل توجیه 
من حضرة بهاءاهللا. ذلك ألن عقب نقل الصندوق بفترة قصیرة قام أمناء مرقد إمام 
لكشف  حتمًا  ستؤدي  كانت  فیه  واسعة  إنشائیة  ترمیمات  بأعمال  معصوم  زاده 
سر تلك األمانة الثمینة المخفیة خلف أحد جدران المرقد. وال شك في أن ذلك 
االكتشاف كان سیترتب علیه ما ال یمكن تصوره من عواقب خطیرة تتعلق بحفظ 

الرفات المقدسة.

وأفلح الحاج آخوند وجمال في العثور على الصندوق ونقله من مرقد اإلمام 
زاده معصوم. فحماله إلى قریة خارج طهران حیث یوجد فیها المرقد الشهیر للشاه 
عبد العظیم. ولّما وجدا األحوال غیر مناسبة إلیداع الصندوق في تلك المنطقة، 
اهللا"،  شاء  "ما  مسجد  وجدا  طریقهما  في  علي".  "چشمه  قریة  صوب  توّجها 
وكان بناء قدیمًا متداعیًا ال یتردد علیه الناس كثیرًا، فانتظرا فیه حتى الغروب. فتح 
الحاج آخوند الصندوق وألقى نظرة على جثمان صاحب الزمان الشهید في ضوء 
المساء الخافت. فأي مشاعر من الذهول والخشوع والحزن عصرت روحه، وأي 
عواطف عصفت في قلبه آنذاك ال یمكن أن یعرفها أحد. لكن قیاسًا بدرجة إیمانه 
وإخالصه ألمر اهللا من جهة، وبالنظر لطبیعة شخصیته الحساسة المندفعة، یمكننا 

انظر المجلد األول، الصفحات ٢٩٩ – ٣٠٣.  (١)
عین في ما بعد أیادیًا ألمر اهللا. سوف نشیر إلى سیرة حیاته وخدماته في المجلد القادم.  (٢)

كان مبّلغًا بارزًا ألمر اهللا وأصبح في ما بعد ناقضًا للعهد، انظر المجلد الثاني.  (٣)
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أن نتصور وقع تجربة كبرى كهذه في نفسه. وقیل أنه وجد وردة یابسة موضوعة 
فوق الكفن، قد یحتمل أن قّدمها الحاج سلیمان خان رمزًا لحبه وتفانیه.

قام بعد ذلك الحاج آخوند وجمال بلف الرفات بكفن إضافي من الحریر وأغلقا 
الصندوق. ثم وضعاه في كوة في أحد الجدران وبنیا واجهتها بآجر (طوب) قدیم 

مما وجداه حول المبنى المتهدم بكثرة.

عاد االثنان في تلك اللیلة إلى قریة مجاورة. وقررا في الصباح التالي أن یمرا 
لزیارة الموقع في طریق عودتهما إلى العاصمة. وعند وصولهما إلى الموقع شاهدا 
لشدة فزعهما أن شخصًا قد أحدث فجوة في جزء من الجدار وكسر الصندوق. 
ولكن سرعان ما اطمئن قلبهما إذ وجدا أن الرفات لم تمس بسوء. كان ذلك عمل 
الجامع  داخل  الصندوق  یضعان  االثنان  شاهدوا  بد  ال  الذین  الرجال  من  بعض 
القدیم وحسبوا أن بداخله كنزًا ما، وعندما اقتحموا المكان الذي ُترك دون حراسة 
لم یجدوا فیه ما توقعوه. فلم یكن من الحاج آخوند وجمال إّال أن أغلقا الصندوق 
الصندوق  أحدهما  على حماره، وضع  راكبًا  منهما  كان كل  معهما.  وحماله 

أمامه على الدابة وواصل السیر بهذا الحال إلى طهران.

بتفتیش  عادة  ویقومون  المدینة  باب  عند  حراس  یقف  كان  األیام  تلك  في 
أّما الحاج آخوند وجمال فأخذهما القلق واالضطراب كل مأخذ لئال  الداخلین. 
الموقف.  في هذا  لعبت دورها  اإللهیة  العنایة  لكن  الصندوق.  المسؤولون  یفتح 
متوقعة  غیر  فجائیة  عاصفة  هّبت  المدینة،  باب  من  یقتربان  االثنان  كان  فبینما 
مصحوبة بمطر وریح تصّبه في شتى الجهات فهرع جمهور الناس مندفعین خالل 
آخوند  الحاج  من  كل  دخل  الحشد  ذلك  ووسط  قریب  ملجأ  طلبًا ألي  البوابة 

وجمال.

أخذا الصندوق إلى بیت میرزا حسن الوزیر، من األحباء المرموقین. قام الحاج 
آخوند باستئجار ذلك المنزل وسكن فیه كقّیم على تلك الودیعة المقدسة. بقي 
الزمن لم یعد  أربعة عشر شهرًا، لكن بعد فترة من  المنزل قرابة  مودعًا في ذلك 
الموقع سرًا. فصار األحباء یتهافتون على المنزل من كل أطراف البالد ویتضرعون 
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لدى عتبة الغرفة التي وضع فیها الصندوق. مذعورًا بما قد یجر ذلك االنكشاف 
بهاءاهللا  حضرة  بإخبار  آخوند  الحاج  قام  عواقب،  من  المقدسة  الودیعة  لموضع 
باألمر وكان حضرته آنذاك سجینًا في ثكنات عكاء. وعند علمه بالخبر، أمر حضرة 
بهاءاهللا أمینه، الحاج شاه محمد بالتوجه فورًا إلى طهران لنقل البقیة المقدسة إلى 

مكان آمن آخر.

وصل الحاج شاه محمد إلى طهران بعد ذلك بقلیل. فسلم إلى الحاج آخوند 
لوحًا من حضرة بهاءاهللا موّجهًا له. أشار علیه حضرة بهاءاهللا في اللوح بأن یسلم 
الصندوق المقدس إلى الحاج شاه محمد. والنقطة التي كانت محور التركیز هي 
السریة إذ أمر حضرة بهاءاهللا الحاج آخوند بأّال یسأل حامل تلك الودیعة المقدسة 
عن مكان إخفائها. عندما قام بتسلیم الصندوق إلى أمین حضرة بهاءاهللا، لم یلتفت 

حتى یراه بأي اتجاه حمله ومضى به.

أفلح الحاج شاه محمد، بمساعدة أحد األحباء، بدفن الصندوق تحت الحرم 
الداخلي لمرقد اإلمام زاده زید، حیث استقر لمدة ستة عشر عامًا.

اهللا  أسد  میرزا  بهاءاهللا  حضرة  كلف  (١٨٨٤ – ١٨٨٥م)  ١٣٠١ه    سنة  في 
اإلصفهاني،(١) أحد األحباء المقیمین بطهران، بنقل البقیة المقدسة من مرقد اإلمام 
زاده زید إلى مكان آمن آخر. وقد عّین حضرة بهاءاهللا موضع الصندوق على وجه 
الدقة وبعث به إلى میرزا أسد اهللا. ویجب أن نتذكر هنا بأن عملیة دفن صندوق داخل 
مرقد إسالمي دون أن یراه أحد، والقیام بإخراجه ونقله فیما بعد في ظروف مماثلة، 
كانت تستلزم حكمة وحیطة وشجاعة عظمى. وما من شك بأن كل الذین كلفهم 
حضرة بهاءاهللا بتنفیذ هذه المهمة الخطیرة كانوا مؤیدین بعون قوى العنایة اإللهیة 

الغیبیة.

تزوج أخت منیرة خانم (حرم حضرة عبدالبهاء). وكان د. فرید ابنهما والذي أدى سلوكه الشائن   (١)
إلى حزن قلب حضرة عبدالبهاء وفیما بعد نقض العهد. كما انجرف میرزا أسد اهللا في أواخر أیام 

حیاته.
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نجح میرزا أسد اهللا بنقل الصندوق من ذلك المرقد. أودعه في أول األمر في 
بیته حیث استقر لفترة من الزمن، ثم نقله إلى مواقع أخرى من ضمنها بیت كل من 
حسین علي اإلصفهاني (الملقب بـ"نور") ومحمد كریم العّطار حیث بقي مستورًا 

حتى سنة ١٣١٦ه   (١٨٩٩م).

ومما یثیر االهتمام بطبیعة الحال هو الكیفیة التي تّم بها نقل الجثمان المقدس 
إلیهم  ُعهد  الذین  أولئك  أن  على  تبرهن  فإنها  البیوت.  هذه  إلى  الباب  لحضرة 

حفظها وحمایتها نفذوا مهمتهم بقدر عظیم من الحذر والحكمة.

نقل  بخصوص  شفاهًا  اإلصفهاني  حسین  میرزا  رواه  لما  ترجمة  یلي  فیما 
جثمان حضرة الباب إلى بیته:

زوجته  مع  اإلصفهاني  اهللا  أسد  میرزا  قدم  (١٨٩١م)  ١٢٦٩ه   عام  حوالي 
في  كانا  بأنهما  لي  أسّرا  أیام  بضعة  وبعد  بطهران...  بیتي  في  معي  ومكثا 
طریقهما إلى األرض األقدس، ویرغبان في أن یأتمناني بودیعة هي صندوق 
یسترجعانه.  سوف  عودتهما  لدى  بأنهما  وأشارا  هامة.  أشیاء  على  یحتوي 
لكنهما أكدا كثیرًا وبشكل خاص على أن أحرص كل الحرص على الحفاظ 
على سالمته. فوافقت. في الیوم التالي عاد وزوجته ومعهما صندوق خشبي 
رأیتهما یضعانه بمنتهى الخشوع واالحترام في غرفة مجاورة لمدخل المنزل. 
التمس أن یقفل بابها وال یسمح ألحد بدخولها لیوم أو اثنین. فقفلنا الغرفة 

وأخذ مفتاحها.
في الیوم التالي أحضر میرزا أسد اهللا وزوجته صندوقًا فوالذیًا فارغًا. دخال 
الغرفة وأسدال الستائر حتى ال یرى أحد ما كان بداخل الغرفة. مكثا في الغرفة 
قرابة أربع ساعات. بعد ذلك فتحا الباب ودعاني وقاال: ’هذه هي األمانة التي 

تركناها بعهدتك ورعایتك.‘
رأیت الصندوق الفوالذي، والذي كان جدیدًا، موضوعًا وسط الغرفة وقد 
أغلق وأقفل، وعبق جو الغرفة برائحة قویة من عطر الورد. وضعنا الصندوق في 
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كوة بأحد جدران الغرفة وأحضرنا أحد الشبان البهائیین الذي كان بّناًء فسّد 
واجهة الكوة بحائط من الطوب مخفیًا الصندوق خلفه.(١)

إن الحفاظ على أیة أمانة وحمایتها مهمة صعبة، ال سیما إذا كانت المواد 
التي یؤتمن المرء علیها من قبیل ألواح وكتابات مقدسة مخطوطة بقلم حضرة 

الباب وحضرة بهاءاهللا.
على  إخالص  بكل  اهللا، حرصت  أسد  میرزا  مغادرة  بعد  فإني،  لذلك 
في  اللیل  من  طویلة  ساعات  أمكث  فكنت  ودیعته.  على  بالحفاظ  االلتزام 
فترة  بعد  لكنني  فیها.  أنام  كنت  ما  لفترة  وحتى  ألحرسها.  الغرفة  تلك 

عدلت عن ذلك.

طهران  في  األمر  أعداء  قبل  من  االضطهاد  أعمال  تجدد  على  عامان  مّر 
ضد البهائیین الذین سجن بعضهم... وراجت إشاعات باحتمال تعرض بیوت 

األحباء للنهب.
على  األعداء  هجوم  خشینا  إذ  الحال  بطبیعة  األخبار  تلك  جدًا  أقلقتنا 
وقررنا  عائلیة  مشورة  فأجرینا  علیه.  ائتمنا  الذي  الصندوق  وأخذ  منزلنا 
ففتحنا  أخرى...  غرفة  إلى  فورًا  نقلناه  وفعًال  أمنًا.  أكثر  مكان  في  إخفاءه 
ثغرة في أحد الجدران، ووضعنا الصندوق في وضع قائم في الوسط وبنینا 
حائطًا أمامه وكسوناه بطبقة من الجص في اللیل وتعجیًال في جفافه أوقدنا 
الجدران  بقیة  عن  الجزء  ذلك  یتمیز  لئال  اللیل  أثناء  الغرفة  في  كبیرة  نارًا 
اإلصفهاني  اهللا  أسد  میرزا  إلى  رسالة  الیوم  ذلك  في  وكتبت  الصباح.  في 
أخبرته باالضطرابات في طهران، حیث یهدد الجمهور المتعصب والرعاع 
إذا  المؤمنین وینهبونها  بیوت  یعتدون على  البریئة، وقد  الجامعة  بأذیة هذه 
ممكن  وقت  بأقرب  طهران  إلى  یرجع  أن  اقترحت  وعلیه  ذلك...  أمكنهم 

ودیعته. ویأخذ 

اعتاد األحباء في تلك األیام على وضع اآلثار الكتابیة المباركة في صندوق فوالذي ودفنه تحت   (١)
األرض أو وضعه في فجوة بالجدار وإغالقها بالطوب أو مواد أخرى.
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بعد مضي فترة وصلني الرد من میرزا أسد اهللا یفید بأنه سیعرض الموضوع 
الصندوق.  لیأخذ  اإلذن سیعود  المولى وعند صدور  مناسب على  في وقت 
إلى منزلنا. أخرجنا الصندوق من  وفعًال وصل طهران بعد عام واحد، وجاء 
الحائط وسلمناه إلیه. بعد فحص دقیق أخذ الصندوق وأودعه في منزل مؤمن 

آخر، آقا محمد كریم العّطار.
بعد حوالي ستة أشهر كتب میرزا أسد اهللا رسالة یشكرني على ما بذلته من 
جهود لصون وحفظ األمانة التي ُعهدت إلّي لمدة أربع سنوات تقریبًا. وراح 
مضیفًا بأن تلك الودیعة هي من القداسة والقیمة بحیث سیفتخر نسلي بشرف 
حفظها وبقائها في ذلك البیت... ثم كشف لي بعد ذلك حقیقة احتوائها على 

الجثمان المقدس لحضرة الباب!
بیتي وتلوتها علیهم.  إلى  الرسالة دعوت بعض األحباء  تلك  قرأت  حالما 
فكان اجتماعنا رائعًا بحیث لم نشهد له مثیًال سابقًا... فقد عرج أحباء محبوب 
الموضع  ُسّجدًا عند  الروحانیة بحیث خروا  والنشوة  السكر  إلى ذروة  العالم 

المبارك مرتلین المدائح والمناجاة بنغمات عذبة.

ظّلت رفات حضرة الباب محفوظة في بیت آقا محمد عبد الكریم العّطار حتى 
سنة ١٣١٦ه  (١٨٩٩م). وبتوجیه من حضرة عبدالبهاء، قام میرزا أسد اهللا، بصحبة 
عدد من األحباء الذین لم یعرفوا ما كان یحتویه الصندوق، بنقل الرفات المقدسة 
إلى األرض األقدس عن طریق بغداد، دمشق وبیروت. فوصلت أخیرًا سالمة إلى 

عكاء في ٣١ كانون الثاني ١٨٩٩م.

أخفیت الرفات المقدسة سرًا في األرض األقدس لمدة عشر سنوات، كانت 
أحیانًا في بیت في عكاء، ثم بعد ذلك بموضع على جبل الكرمل. في تلك األثناء 
خلقها  مشاكل  ووسط  عظمى  مصاعب  من  بالرغم  عبدالبهاء،  حضرة  تمكن 
من ست  بناء  تشیید  من  أخرى،  جهة  من  الناقضین  وافتراءات  جهة  من  أعداؤه 
غرف لیكون مقامًا لحضرة الباب على جبل الكرمل في موقع كان حضرة بهاءاهللا 
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قد اختاره وحّدده بنفسه.(١) وقد طلب حضرة عبدالبهاء في حینه من أحباء رانغون 
م  أن یوصوا بعمل تابوت من المرمر. بعد إنجازه ُأرسل إلى حضرة عبدالبهاء وُقدِّ
هدیة. كان قد ُنحت من قطعة حجر واحدة وحفر على جوانبه رمز االسم األعظم 
بخط مشكین قلم.(٢) وصل هذا إلى جانب صندوق مصنوع من الخشب الصلب 
إلى حیفا بحرًا. ولعدم وجود وسائل نقل (سیارات) حدیثة آنذاك، نقل الصندوق 
الحامل للتابوت الصخري على اسطوانات خشبیة ثم سحبه رجال من المیناء إلى 

موقعه في الجبل.

ویصف حضرة شوقي أفندي، ولي أمر اهللا، المناسبة التاریخیة المؤثرة عندما 
الذي  المقام  في  ورفیقه  الباب  لحضرة  المقدسة  الرفات  عبدالبهاء  وضع حضرة 

شیده على جبل الكرمل:

وأخیرًا في السنة التي ثل فیها عرش خصمه السلطان، وفي الوقت الذي انعقد 
فیه المؤتمر البهائي األمریكي األول في شیكاغو لتشكیل هیئة مركزیة دائمة 
لتشیید مشرق األذكار، انتهى حضرة عبدالبهاء من مهمته انتهاء ناجحًا رغم 
مكائد األعداء المستمرة من الداخل والخارج. وفي الثامن والعشرین من صفر 
سنة ١٣٢٧للهجرة (سنة ١٩٠٩م) المصادف ألول نوروز احتفل به بعد خالصه 
من الحبس، أمر حضرة عبدالبهاء بنقل التابوت المرمري بجهد فائق إلى القبو 
المعد له، وفي المساء وضع فیه بیدیه التابوت الخشبي الحاوي لرفات حضرة 
وعلى  واحد  قندیل  في ضوء  ذلك  تم  ولقد  رفیقه،  ورفات  المقدسة  الباب 
مشهد من أحباء الشرق والغرب في احتفال جلیل محّرك للمشاعر والوجدان.

اإللهي  المظهر  رفات  طویل  أمد  بعد  وأودعت  شيء  كل  انتهى  فلّما 
حضرة  خلع  المقدس  اهللا  جبل  صدر  في  األخیر  مقرها  الشهید  الشیرازي 
عبدالبهاء عمامته، وخلع نعلیه، ونزع عباءته وركع بین یدي التابوت وكان ما 

سوف نتطرق إلى ذلك بتفصیل أكبر في المجلد القادم عند وصف زیارة حضرة بهاءاهللا إلى   (١)
جبل الكرمل.

انظر المجلد األول، الصفحتین ٢٨ – ٢٩.  (٢)
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زال مفتوحًا، وشعره الفضي یتماوج حول رأسه وأساریر وجهه تتألق بالبشر، 
ثم استراح بجبینه على حافة التابوت الخشبي، وشهق شهیقًا عالیًا وبكى بكاء 
أبكى من كان حوله، ولم یستطع أن ینام لیلته تلك، فقد جرفته األحاسیس 

وعصفت به المشاعر.
ولقد كتب في أحد ألواحه یزّف إلى أتباعه بشرى ذلك النصر المجید قائًال: 
المنور المقدس  البشارة الكبرى هي أن هیكل حضرة األعلى المطهر  "إنما 
روحي له الفداء قد استقر بفضل الجمال األبهى في یوم النیروز بتمام االحتفال 
وكمال اإلجالل والجمال على جبل الكرمل في المقام األعلى في الصندوق 
األعداء  لتسلط  عامًا  مكان ستین  إلى  مكان  من  ینتقل  أن ظل  بعد  المقدس 
والخوف من أهل البغضاء... ومن عجیب الصدف أن تصل برقیة من شیكاغو 
انتخبوا عن كل مدینة وكیًال  النوروز(١) نفسه تفید بأن أحباء أمریكا  في یوم 

وبعثوه إلى شیكاغو... وعینوا موقع مشرق األذكار وكیفیة بنیانه".(٢)

انظر المجلد األول، الصفحة ٢٨٥، حول حادثة هامة أخرى في ذلك الیوم.  (١)
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  سبق الحدیث عن اعتناق میرزا أبو الفضل دین حضرة بهاءاهللا في الفصل
الخامس. وكان مقدرًا له أن یصبح أبرز عالم فیه.

أما نشاطات میرزا أبو الفضل التبلیغیة فابتدأت ُبعید اعتناقه األمر المبارك. وعبر 
كامل حیاته كبهائي تقریبًا والتي امتدت زهاء أربعین عامًا، اشتغل في تبلیغ األمر 

إلى أفراد المجتمع وكذلك في تعمیق البهائیین في تفهم حقائق الدین األساسیة.

وفي لوح(١) أنزل في حق میرزا أبو الفضل بعد وروده حظیرة األمر المبارك 
ودخوله في صفوف األحباء بخمس سنوات تقریبًا، أمره حضرة بهاءاهللا بأن یقوم 
األعلى  أفقه  ویریهم  العظیم"،  "النبأ  خبر  علیهم  لیقص  العالم  أمم  فیدعو  باسمه 

ویمّكنهم من اإلصغاء "لصوت اهللا" في هذا الیوم.

لقد أحدث ذلك اللوح وما أمره حضرة بهاءاهللا فیه أثرًا كهربیًا باعثًا للحیاة في 
كیان میرزا أبو الفضل. فكتب فیما بعد، مشیرًا للوح المذكور ومدركًا لحقیقة 
أن تأییدات حضرة بهاءاهللا كانت فعًال تحیطه من كل الجهات، هذه الكلمات 

المتحدیة والتي خاطب فیها عامة مأل األرض:

وختامًا فإن هذا العبد الذي یعتبر نفسه أقل عباد اهللا شأنًا، وواحدًا لم یرتشف 
غیر قطرة واحدة من بحر اإلیقان، لعلى استعداد، على هدي ما نطق به رب 
األرباب كما أشیر إلیه أعاله،(١) إلبالغ وإطالع أي شخص من أي جنس في 
العالم على حقیقة هذا األمر العظیم، وإلثبات أحقیته على أساس من البراهین 

إشارة إلى لوح حضرة بهاءاهللا الذي نزل في حقه.  (١)
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الواضحة نفسها التي یقوم علیها دین ذلك الشخص نفسه. وإن كان الشخص 
من أهل الفلسفة والمنطق، فأثبت له ذلك ببراهین فكریة عقلیة، وإن كان من 
أهل الجدل واالختالف، فأقنعه وأسكته باستنتاج براهین مفحمة محكمة. كل 
ذلك حتى یتبین صراط الحق من صراط الباطل، والحقیقة من الضالل والصحة 

من المرض. وما اتكالنا التام فیما نقول إّال على اهللا جل وعال شأنه.(٢)

"كتاب  في  العظیم  المؤمن  الرجل  هذا  أطلقها  جوفاء  كلمات  تلك  تكن  لم 
الفرائد"، أحد مؤلفاته البارزة. وقد حقق كل ما تفوه به. فإلى جانب العدید من 
المحاورات التي عقدها مع ما ال یحصى من النفوس من شتى المشارب والملل، 
وإلى جانب المئات ممن أقبلوا إلى أمر اهللا بواسطته، فإنه خّلف لألجیال رصیدًا 
ینتفعوا  أن  البهائیة من كل وجهة نظر وزاویة، عسى  نفیسًا من األدلة والبراهین 

ویتعلموا منها ویستزیدوا معرفة وعمقًا في تفهم دین حضرة بهاءاهللا.

كان أبو الفضل مشهورًا بعلمه. واسمه الذي كان قد اختاره عندما كان مسلمًا، 
یحمل هذا المعنى ویشهد به. وقد خاطبه حضرة عبدالبهاء في أحد ألواحه بـ"أبو 
الفضائل وأمها وأخیها". ولكن الذین عرفوه قد شهدوا بأن الفرق بین علمه قبل 
دخوله األمر وبعده كان شاسعًا. ویعترف هو نفسه كیف، قبل أن ُیقبل على دین 
حضرة بهاءاهللا، كان تجسیدًا للظنون واألوهام وبأن نور بصیرته كان مغشى بهما. 

وكتب الحاج میرزا حیدر علي عنه اآلتي:

إن جناب العزیز أبو الفضل... قد زّین بحضوره مدینة إصفهان. وبما أنه كان 
العلماء والناس  قبل  بإصفهان، فهو مشهور ومعروف من  تلمیذًا  السابق  في 
هنا. وهؤالء عندما التقوا به أدركوا أنه لم یعد ذاك الرجل الذي عرفوه سابقًا. 
وهم یعترفون بأن ما كان له من علم واسع ودراسة وقدرة في البیان یضعه في 
المقدمة قبلهم جمیعهم. فبینما كان في السابق كالقطرة، أضحى اآلن بحرًا 

متالطمًا. وكان یومها مجرد ذرة لكنه اآلن یتألأل كنجم باهر...(٣)

ُبعید اعتناقه أمر حضرة بهاءاهللا ُأجبر میرزا أبو الفضل على ترك منصبه كعمید 
ألحد معاهد الشریعة وعلوم الدین بطهران. وسرعان ما تحّول االحترام والتقدیر 
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رجال  وأوساط  الحكومة  دوائر  وفي  العموم  لدى  له  كان  الذي  والشرف  العالي 
اثنین  لمدة  آخرهما  مرتین  فحبس  واضطهاد.  ذلة  إلى  الوقت،  ذلك  الدین حتى 
وعشرین شهرًا. وقد عاش حیاة بسیطة متواضعة جدًا، ومدخوله المالي الضئیل 
كان یأتیه غالبًا من عمله كاتبًا.(١) أّما تعلقه وحبه لحضرة بهاءاهللا فلم یكن له حدود. 
لكنه كان منقطعًا عن هذا العالم بمقدار تعلقه بمواله، وهذه المیزة وحدها هي 
التي أكسبته كل المواهب والفضائل. كذلك جعل الصالة والتأمل حجر أساس 
دین حضرة  نور  یعكس  بحیث صار  كامل  بنحو  قلبه  مرآة  وبهما صقل  حیاته 

بهاءاهللا للذین عرفوه وعاشروه.

إبان وجوده في مصر، لم یعلن إیمانه في أول األمر. كان ذلك أخذًا بنصیحة 
حضرة عبدالبهاء. لم یمض وقت طویل حتى صار عدد كبیر من العلماء واألساتذة 
في جامعة األزهر الشهیرة وغیرهم یعترفون بعمق علمه وینجذبون بتأثیر شخصیته. 
مظاهر  أي  بأعداد كبیرة ودون  التفوا حوله  بهائیًا  في كونه  یرتابوا  لم  أنهم  وبما 
به  یتفوه  ما  ونّیتهم في طلب  أظهروا من صدق مشاعرهم  للتعصب ضده. وقد 
أبدى  بینما  مسحورین  قدمیه  عند  الكثیرون  جلس  بحیث  الروحاني  العلم  من 
غیرهم اإلعجاب والنشوة لما یسمعوه منه من تفاسیر وإیضاحات للحقائق القرآنیة 

والموضوعات الروحانیة األخرى.

تقدیر  الفضل من  أبو  میرزا  به  قوبل  ما  بمثال واحد على مدى  ولالستشهاد 
العالمة  البرقوقي،  الرحمن  العلم والمعرفة، نقتبس عن عبد  وتبجیل لدى رجال 

والصحفي المعروف آنذاك، ما یلي:

قبل ثماني سنوات سمعنا بأن رجًال عالمًا من بالد فارس اسمه أبو الفضل 
التّواقین للمعرفة  العلماء ومحج  لنا بأنه أصبح قبلة  كان یقیم بالقاهرة. وقیل 
والفهم. فقصدنا منزله والتقینا به. وجدناه رجًال نحیفًا متوسط القامة، تجاوز 
السبعین من العمر لكن قیاسًا بما وجدنا فیه من حیویة ونشاط وذكاء وحدة 

كان الناس األمیون في تلك األیام یوظفون كاتبًا لكتابة رسائلهم. وكان میرزا أبو الفضل یكسب   (١)
بعض المال أیضًا من نسخ الكتب البهائیة المقدسة، والتي كان األحباء یطلبونها بلهف.
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بصیرة كان یبدو في الثالثین... ولقد أسر عقولنا بسحر كلماته وعذوبة بیانه. 
وسرعان ما أصبحنا من تالمیذه المخلصین بحیث لم نجد ما هو أمتع من 
أكثرنا من  به. وكلما  الجلوس عند قدمیه وال روایة أحلى مما كان یحدثنا 

عشرته وتفحص شخصیته كلما زاد احترامنا له ووعینا بعلو مقامه.(٤)

إعجابهم  بلغ  فئة  الفضل كانت  أبو  بّجلوا میرزا  الذین  العلماء  أولئك  بین  من 
حدًا جعلهم یعتقدون بأنه كان ممن اختصهم اهللا بقوى ومواهب سماویة ال یهبها 
اهللا إّال ألصفیائه. أحد هؤالء كان الشیخ بدر الدین الغّزي الذي أصبح فیما بعد 
من المؤمنین المتحمسین، حاله حال ما یقارب ثالثین من العلماء اآلخرین عندما 

علموا بأن میرزا أبو الفضل كان بهائیًا.

استماعه ألحادیث  االبتهاج حین  یغمره  الدین كیف كان  بدر  الشیخ  یروي 
میرزا أبو الفضل. وبعد فترة من الوقت تولدت لدیه القناعة بأن میرزا أبو الفضل 
كان ِمْن صفوة َمْن اختارهم اهللا، ذا مقام روحي عظیم ویعلو على غیره من الناس. 

حتى إنه كشف عن رأیه هذا لعدد من أصدقائه شفاهًا حیث قال:

عندما سألته عن مقامه قال بأن لیس له أي مقام. في أحد األیام سألته صراحة: 
تخبرني  أن  أرجوك  مقام،  اهللا ولك  أنك صفي  لو  تكتم عني؟  لم  ’موالي، 
اللغز  الجواب على هذا  وأّجل  العبارة  لهذه  وأتبعك.‘ فضحك  أقبل  وسوف 
إلى فلسطین. عندها لفت نظري  الرحیل  لوقت آخر. مر وقت وتوّجب علّي 
وحظیت  له،  استجبت  هناك.  عبدالبهاء  بمحضر  للفوز  أسعى  بأن  وأوصاني 

بلقاء عبدالبهاء واكتشفت حقیقة أمر اهللا.
مصر  إلى  عدت  وعندما  الفضل.  أبو  میرزا  خاللها  أَر  لم  سنوات  مرت 
أحسبك شخصًا  الماضي كنت  في  عرفتك  ’لّما  له:  وقلت  هناك  به  التقیت 
فریدًا ال مثیل لك في العالم، ولكن عندما فزت بالمحضر المبارك للمولى، 
أدركت بأنك ال أكثر من قطرة بالمقارنة مع ذاك البحر المتالطم.‘ عند سماعه 
بأنك  أعلم  ’اآلن  قائًال:  منتشیًا  وطوقني  فرحًا،  الفضل  أبو  میرزا  اهتز  هذا، 

أدركت الحقیقة.‘(٥)
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من المالمح البینة في حیاة میرزا أبو الفضل كانت تسلیمه التام لمشیئة مواله. 
وعلیه فإن رسوخه في العهد والمیثاق وإطاعة رغبات حضرة بهاءاهللا والمولى لم 
یعرفان حدودًا. فالموت عنده كان أفضل من أن یخطر بباله ولو انحراف ضئیل عن 
مبادئ أمر اهللا وتعالیمه. فیما یلي قصة یرویها أحد األحباء، حسین روحي أفندي، 

الذي عرف میرزا أبو الفضل، تصّور لنا هذه النقطة جلیًا:

حینما كنت في عكاء، حصلت على نسخة من لوح لحضرة عبدالبهاء معروف 
بلوح الدخان نزل في حق محمد حسین الوكیل... وعندما وصلت مصر أطلعت 

میرزا أبو الفضل بمحتویات هذا اللوح الذي یشجب التدخین.(١)
وما أن انتهیت من تالوة اللوح له، حتى تناول علبة سجائره وقذفها خارجًا 
إلى الشارع قائًال أن بهذا هي نهایة التدخین بالنسبة له، رغم أنه كان مدخنًا 

مدمنًا ال ُتطفأ له سیجارة.
كان ممن یلفون السیجارة بالید، ویوقد سیجارته من سابقتها وال ینقطع 
عن التدخین منذ الصباح حتى المساء. قال لي: ’یا روحي أفندي، كنت أدخن 
منذ خمسة وخمسین عامًا وأنا مدمن على التدخین. لذا قریبًا سترى أن نتیجة 

ذلك سیصاب عضو ما في جسدي بالشلل.‘
یستطع  ولم  ذراعیه  إحدى  انشّلت  حتى  طویل  وقت  یمض  لم  وفعًال 
تحریكها. دام ذلك عامین. وقد حثه األطباء بشدة على التدخین من جدید لكنه 

رفض، قائًال: ’إني أفضل الموت على أن ال أطیع حضرة عبدالبهاء.‘(٦)

في ما یلي مقتبس من لوح الدخان:

"الحظوا كیف أن النظافة منصوصة في كتب األنبیاء المقدسة، وكم هي 
مقبولة في ساحة قدس الكبریاء، فالكتب المقدسة منعت تناول أي شيء قذر، 
واستعمال أي شيء غیر نظیف. ولكن بعضها نهي عنه نهیًا قطعیًا ومنع منعًا 

یعرف هذا اللوح في الغرب بـ"لوح التقدیس والتنزیه". وقد نشر في الشرق في مجلد "منتخبات   (١)
البهائي  الدین  في  ممنوعًا  لیس  والتدخین   .١٤٢ – ١٤٧ الصفحات  عبدالبهاء"،  مكاتیب  من 

ولكن حضرة عبدالبهاء حّث على تجنبه حرصًا على الصحة والنظافة.
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األولیاء.  نظر  الكبریاء ومردودًا في  واعتبر مرتكبه مبغوضًا لدى حضرة  كلیًا 
شدة  ومن  المعاصي،  من  ارتكابها  واعتبر  قطعیًا  تحریمًا  المحرمة  كاألشیاء 

قذارتها استهجن ذكرها.
أما المنهیات األخرى التي ضررها غیر فوري، ولكن تأثیرها الضار یحصل 
بالتدریج، فمثل هذه المنهیات مكروهة عند اهللا ومذمومة ومدحورة، ولكن 
لم ینص على تحریمها القطعي بل التنزیه والتقدیس والطهارة والنظافة وحفظ 

الصحة والحریة تقتضي ذلك.
ومذموم  مكروه  الرائحة  وكریه  قذر  هو  الذي  الدخان  شرب  ذلك  مثال 
أن  ثبت  الحاذقین. وبالتجربة  به عند عموم األطباء  التدریجي مسلم  وضرره 
جزءًا من أجزائه المركبة سم قاتل، وشارب الدخان معرض للعلل واألمراض 

المتنوعة، لذا نزل أن شربه مكروه صراحة...
المقصود أن شرب الدخان عند الحق مذموم ومكروه وفي غایة القذارة 
والمضّرة. لذا فشرب الدخان بنظر الثابتین على المیثاق مذموم عقًال ونقًال. 
والفم  الید  ونظافة  طهارة  وسبب  العموم.  واطمئنان  راحة  سبب  وتركه 
وصول  عند  األحباء  على  وبالطبع  الرائحة.  كریه  القذر  التعفن  من  والشعر 
إن  وبأیة وسیلة،  بالتدریج  ولو  المضّرة  العادة  ترك هذه  إلیهم  المقالة  هذه 

هذا أملي بهم.
أما موضوع األفیون القذر الملعون، نعوذ باهللا من عذاب اهللا، فهو بصریح 
وشاربه  الجنون،  من  ضرب  عقلیًا  وشربه  ومذموم  محرم  األقدس  الكتاب 
مثل هذا  ارتكاب  من  باهللا  أعوذ  اإلنساني،  العالم  من  كلیة  بالتجربة محروم 
الخسران األبدي. فهو یأخذ  بنیان اإلنسانیة وسبب  الذي یهدم  الفظیع  األمر 
الحّي  ویمیت  اإلدراك  ویقتل  الشعور  ویزیل  الوجدان  ویقتل  اإلنسان  روح 
ال  لنفوس  هنیئًا  هذا.  من  أعظم  ضرر  یتصور  ولن  الطبیعة.  حرارة  ویطفئ 

یجرون لفظ التریاق على ألسنتهم فكیف باستعماله...
إذًا فابذلوا الهمة حتى یتجلى التنزیه والتقدیس الذي هو نهایة آمال عبدالبهاء 
بین أهل البهاء. ویتفوق حزب اهللا على سائر نوع اإلنسان في جمیع الشؤون 
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الطهارة  في  ویصبحون  وباطنًا.  ظاهرًا  اآلخرین  عن  ویمتازون  والكماالت، 
والطهارة  الحریة  وفي  العقالء  مقدمة  في  الصحة  وحفظ  واللطافة  والنظافة 

والتحكم بالنفس والهوى قدوة األحرار والعقالء."(٧) 

وأخیرًا، فإن كتابات میرزا أبو الفضل لخیر دلیل على أن شخصه لم یكن 
أكثر من واسطة لما أنعم علیه حضرة بهاءاهللا من عون ومدد من قوى وتأییدات 
غیبیة. ولن یكون ادعاء مبالغ فیه لو ُیقال إنه، باستثناء اآلثار المباركة وكتابات 
حضرة شوقي أفندي، ولي أمر اهللا، فإن كتابات میرزا أبو الفضل تعتبر أكثر 
إلهامًا وأوسع علمًا وأزید تحدیًا وأضخم حجمًا مما تحتوي علیه مكتبة آثار 
دین حضرة بهاءاهللا. بل یمكن وصفه بأنه أقدر غواص روحاني سبر أعماق بحر 
ظهور حضرة بهاءاهللا وأخرج منه لئالئ جمة قیمة بال حدود -حقائق وأسرار 
كامنة في أعماقه وغمرت كتبه العدیدة بحقائقها. إن كافة المبلغین البهائیین 
عمومًا،  بالدین  أعمق  لتفهم  مؤلفاته كأساس  استعملوا  قد  تقریبًا  الشرق  في 
وإثباتات وبراهین دین حضرة بهاءاهللا خاصة. وكذلك إیضاحاته والمقتبسات 
الوفیرة التي استخرجها من بواطن كتب القبل المقدسة، باإلضافة إلى مؤلفاته 

الدفاعیة عن أمر اهللا التي استعملها علماء وكّتاب من الشرق والغرب.

إن تعداد التشكیلة الواسعة لمؤلفاته أو الكتابة حول تقییمها یقع خارج نطاق 
هذا الكتاب. یكفي القول بأن كتاباته من ناحیة قیمتها األدبیة وحدها كانت قد 
األحباء  ألهم  أن مضمونها  في حین  المعاصرین،  النقاد  نظر  في  ممتازة  اعتبرت 
والعقالء المنصفین من جهة، وأفحم وأسكت األعداء من جهة أخرى. في الحقیقة 
عمله  هو  بهاءاهللا  دین حضرة  وحمایة  دعم  میداني  في  العظیمة  إسهاماته  من  إن 
تشویه  أو  مقاومته  في  األعداء  تجاسر  فمتى  اهللا.  أمر  عن  دفاعًا  الضخم  الكتابي 
سمعته، كان قلمه جاهزًا مستعدًا للدفاع عنه بحماس وحیویة وحزم بلبل األعداء 
وأخزاهم ودعم األحباء وعّززهم. ویعد كتابه "الفرائد"، الذي یناهز ٨٠٠ صفحة، 
الذي أخرجه دون مراجعة أو تنقیح المسودة األصلیة التي طبع عنها،  خیر مثال 

لذلك.
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وفي تمجید من ینصر أمره، یعلن حضرة بهاءاهللا:

"لو قام نفس بالرد على من رد على اهللا بكلماته لیرد مقامًا یتحسر علیه جمیع 
أهل المأل األعلى وتعجز أقالم الممكنات عن ذكر ذلك المقام وتقصر ألسن 
الكائنات عن وصفه. إذ إن كل نفس استقامت الیوم على هذا األمر األقدس 
األرفع األمنع ستمنح من القدرة ما یمكنها من مقابلة كل من في السموات 

واألرض وكان اهللا على ذلك لشهید وعلیم.(٨)
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دفن رفات الغصن األطهر ووالدة حضرة 
عبدالبهاء

من مقال كتبته أمة البهاء روحیة رباني(١)

  الظالم یكتنف الحدیقة. وجبل الكرمل یودع أواخر أنوار الشفق بینما
جماعة  وقفت  البوابة  عند  عكاء.  خلیج  فوق  ظلمته  المغیب  یسدل 
البستاني  فیجري  حركة،  تحدث  وفجأة  الساللم.  أسفل  مرتقبین  الرجال  من 
في  رجل  المقدمة  في  موكب.  الضوء  أشعة  خالل  من  یلوح  ثم  المدخل  لینیر 
رفات  حامًال  اهللا  أمر  ولي  إنه  تابوت.  حمولة  كتفه  على  استقرت  أسود  لباس 
التابوت  المحبوب. یمضي وأصحابه حملة  بهاءاهللا  ابن حضرة  الغصن األطهر، 
المجاور  المنزل  من  بصمت  مقتربین  الضیق  الدرب  خالل  صعودًا  مهل  على 
العلیا. حینئذ یسرع خادم وفّي إلى األمام حامًال  المباركة  الورقة  لمرقد حضرة 
سجادة وشمعدانًا من المقامات المقدسة ثم یهيء الغرفة. یلوح وجه ولي أمر اهللا 
بمحیاه الرقیق والقوي في ذات الوقت داخًال من الباب، وما یزال كتفه یحمل 
ذاك الحمل العزیز الغالي، ثم یودع التابوت مؤقتًا في حجرة متواضعة، مواجهة 
ولي  یتقدمهم  ثانیة،  المخلصون  الخدم  هؤالء  یعود  ثم  اهللا.  أمر  قبلة  البهجة، 
أمرهم، إلى البوابة لیأتوا بحمل مقدس آخر، تابوت رفات حرم حضرة بهاءاهللا، 

والدة حضرة عبدالبهاء.

أي موجة من السرور بدت وكأنها تنطلق بقدوم هذا الموكب البسیط! سرور 
ال یمكن تعریفه، ممزوج بعواطف من الرقة والرثاء الشفوق. في أثناء ذلك وقف 
نصب مرقد بهائیة خانم كلؤلؤة ضخمة بیضاء من المرمر یشع تحت أنوار مصابیحه 
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العاكسة، كأنه یتوهج نورًا على سفح الجبل المظلم، منیرًا الطریق وحارسًا لالثنین 
المقبلین إلى موضع استقرارهما األخیر.

حینما ندخل لتقدیم فروض االحترام والتبجیل لتلك النفوس العزیزة الموقرة 
المحبوبة المتصاعدة منذ أمد طویل، فإن المرء لیشعر بوجودهما وكأنه یمأل جو 
الغرفة. هكذا، أخیرًا، بعد سبعین سنة اجتمعت وتجاورت بقایا تلك الوالدة المقدسة 
برفات ابنها الذي كتب عنه حضرة بهاءاهللا: "إنه خلق من نور البهاء". جنبًا إلى جنب، 
مقابل عكاء، وفي جو تتضوع فیه روائح عطر الورد الخالص الطیبة التي عطرهما به 
ولي األمر، رقد االثنان، وفوقهما علقت صورة الورقة المباركة العلیا على الحائط، 
تستمد ضیاء الشمعات الحارسة، بعینیها الجمیلتین الملیئتین بالمحبة والصفاء إنها 

الطیبة بعینها، تنظر نحو أمها وأخیها. وهذا مما یدعو للسرور والرضى!

والمتوفى  بالمنفى،  والناشئ  والحزن،  بالهم  المولود  الیافع،  الشاب  فذاك 
بالسجن، والذي دفن في عجل وعزلة! ها هو اآلن قد رفع من الثرى بیدي ولي 
أمر والده، ونقل من عزلة مثواه في المقبرة العربیة حیث ظل مدفونًا لزمن طویل 
وجئ به بجوار أخته الالمعة الجلیلة وأمه المقدسة، تلك األم التي سمیت بـ"السیدة 
العظیمة". كانت نحیفة القوام، جلیلة المهابة، ملیحة المالمح وبیضاء البشرة زرقاء 
العینین سوداء الشعر، وهي التي اضطرت، حین ُحبس حضرة بهاءاهللا في سجن 
طهران، وتخلى عنها القریب كما الغریب، أن تبیع األزرار الذهبیة لمالبسها لشراء 
الغذاء ألطفالها، هي التي أجبرت على ترك هذا االبن نفسه وراءها حینذاك وهو 
طفل رقیق البنیة في الرابعة من عمره، عندما صاحبت حضرة بهاءاهللا إلى المنفى، 
وهي التي لم تتعود یداها الناعمتان على العمل، فكانتا تدمیان عند غسل مالبس 
حیاتها،  نهایة  حتى  لذاتها  وناكرة  هادئة  تقیة  صابرة  ظلت  التي  وهي  أسرتها، 
وأودعت الثرى بمقبرة خارج عكاء بعیدًا عن ابنها، فهي اآلن ترقد بجواره، لتبقى 

كذلك إلى األبد.

ونحن في لحظات التأمل بجوار التابوتین الناطقین بأفصح المعاني في وضعهما 
ذاك، وقد غشیا بنسیج محاك، ونثر فوقهما زهر الیاسمین الذي جئ به من مقام 
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القوة  من  كان  روحیهما  وجود  بأن  شعرنا  كذلك  نحن  وفیما  الباب،  حضرة 
والنفاذ -أو قد تكون ذكراهما، تماما مثل العطر الذي یبقى عالقًا بعد ذبول الورد- 
بحیث أن الغرفة نفسها التي لم یلبثا فیها إّال وقتًا قصیرًا تصبح عابقة بشذى سالم 

عذب مما یفوح عادة داخل مقام مقدس.

إن ولي أمر اهللا لم ینقل رفاتهما فقط لیستریحا في قبریهما الشرعیین، ووضعهما 
حیث یرى العالم أجمع ما یلیق بهما من شرف وتمجید، ولكنه بكیفیة ما خفیة 
قد أعادهما لنا. فقبل هذا كانا، وقد فارقا الحیاة منذ زمن بعید، وفي أیام ذلك 
الغربیین،  لنا نحن  بالنسبة  األقل  بهدوء، كانا، على  تم دفنهما  والفوضى  الظلم 
مجرد شخصیات موجودة على صفحات تاریخ دیننا. لكن اآلن أضحى مكانهما 
بعض،  عن  عزلنا  الذي  والمغموریة  الزمن  وأزیل حجاب  خرق  فقد  قلوبنا.  في 
واآلن نجد، لشدة فرحنا وتعجبنا، هاتین الشخصیتین المقدستین الالمعتین قد 
اقتربتا منا، ونفذا إلى وجودنا، مستعدین لعوننا على النهج المؤدي إلى موالهما 

وموالنا، حضرة بهاءاهللا...

وقد سأل حضرة بهاءاهللا ابنه في ساعات موته فیما إذا كان یرغب بالحیاة، لكنه 
أجاب بأن أمنیته الوحیدة هي أن تفتح أبواب السجن عسى أن یتمكن األحباء من 
الورود لزیارة ربهم. فلبى حضرة بهاءاهللا رغبته الصادقة وجلس بجانبه بینما كان 
ابنه یعد للقبر، وفي تلك الظروف المأساویة أنزل حضرته هذه المناجاة: "هذا حین 
فیه یغسلون االبن أمام الوجه بعد الذي فدیناه في السجن األعظم..." "سبحانك 
اللهم یا إلهي تراني بین أیادي األعداء واالبن محمر بدمه أمام وجهك." كلمات 
كهذه صدرت من قلب الجمال المبارك المعتصر وهو ینظر طفله. ولكن صدرت 
العباد  لحیوة  أعطیتني  ما  فدیت  رب  "أي  التالیة:  المدهشة  الكلمات  مباشرة 
واتحاد من في البالد." إن المغزى العمیق الهائل لهذه الكلمات ال مفر منه، فإن 
حضرة بهاءاهللا قد قدر البنه دور األضحیة والفداء في سبیل أن یتحقق اتحاد البشر 
ووحدتهم التي جاء وظهر إلعالنه وتأسیسه. وبذلك تكون أضحیة إسحق من قبل 

إبراهیم قد تمت وتحققت.
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أمه  قبل  من  مثكوًال  وُعجالة،  وفقر  سریة  في  األطهر  الغصن  دفن  بعد  فیما 
الحنون الرقیقة، ضحیة ما ال یحصى من األحزان والحرمان، وظلت تبكیه بأسى 
مریر باستمرار. ولّما علم حضرة بهاءاهللا بكربها جاء إلیها مطمئنًا بقوله أن ال مبرر 
العزیز فداء عنه لیس فقط من أجل  لكل ذلك الحزن فإن اهللا قد قبل هذا االبن 
أبناء اإلنسان. ولدى  یقّرب األحباء من موالهم ولكن في سبیل توحید كل  أن 
سماعها تلك الكلمات ارتاح قلب تلك الذات القدسیة وتنعمت بسلوان عظیم ولم 

تعد تنعي فقدها الجسیم.

امرأة مقدسة مخلصة، مستعدة ألن  لم تكن مجرد  األم؟  ومن كانت هذه 
في  إشعیاء،  بحقها  یقول(١)  من  هي  بل  اهللا،  سبیل  في  لدیها  ما  بكل  تضحي 
اإلصحاح ٥٤، التالي: "ألن بعلك هو صانعك رب الجنود اسمه وولیك قدوس 
إسرائیل إله كل األرض ُیدعى." "فإن الجبال تزول واآلكام تتزعزع أما إحساني 
أنزل  التي  فال یزول عنك وعهد سالمي ال یتزعزع قال راحمك الرب." وهي 
حضرة بهاءاهللا بحقها قوله: "اسمعي مرة أخرى، رضي اهللا عنك فضًال من عنده 
لقاءه  ورزقك  عوالمه  من  عالم  كل  في  له  صاحبة  وجعلك  لدنه  من  ورحمة 

ووصاله بدوام اسمه وذكره وملكوته وجبروته."
كم سریعًا مّرت تلك األیام التي ال تّثمن بینما رقدت رفات تلك األم واالبن 
جنبًا لجنب في تلك الغرفة الصغیرة! إن مجرد الحظوة بأن یجد المرء نفسه بهذا 
یشعر  عندما  واألسى  للرثاء  یدعو  الذي  الغریب  القرب  هذا  – في  منهما  القرب 
الشخص وهو یتأمل التابوت الذي لم یبق بداخله من النفوس العزیزة بعد عروج 
لن  تجربة  ذلك  كل  إن  وخلودنا –  لفنائیتنا  وتذكرة  رمز  سوى  مستقرًا  الروح، 
النازلة  عبدالبهاء  وحضرة  بهاءاهللا  حضرة  وألواح  أدعیة  األلوف  وسیقرأ  تنسى. 
ألجل  النّیرتین  لذاتیهما  ویتضرعون  یتوسلون  وسوف  أبدًا.  لذكراهما  تخلیدًا 
النبیل.  بأثرهما  االقتفاء  وخضوع،  بتواضع  یبتغون،  وسوف  باسمهما.  الشفاعة 

المجلد  عبدالبهاء"،  "ألواح  في  نفسه  عبدالبهاء  البیان سلطته من كلمات حضرة  یستمد هذا   (١)
األول، الصفحة ١٠٧ (في النسخة اإلنكلیزیة). (روحیة رباني)
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لكن سوف لن یكون ذلك، كما یبدو لي، حلوًا ومؤثرًا كما نراهم اآلن راقدین 
معًا تحت لحاظ بهائیة خانم.

وبینما كان قبراهما في طور الحفر في صخور الجبل الصلبة علم ولي األمر 
البهائیین في نقل رفات أم حضرة عبدالبهاء  الناقضین قد اعترضوا على حق  بأن 
وأخیه إلى قبور جدیدة، وبلغ بهم الصلف والقحة أن یقدموا طلبًا للسلطة الحاكمة 
بزعم قرابتهم للمتوفین المذكورین. إّال أنه حالما استوضحت السلطة حقیقة الوضع 
-بأن هؤالء األقارب أنفسهم كانوا ألد أعداء المولى وعائلته، وقد خرجوا عن أمر 
حضرة بهاءاهللا الحقیقي واتبعوا أهواءهم وبأن حضرة عبدالبهاء قد استنكرهم في 
الضروریة  المستندات  وأصدروا  حاًال  األمر  ولي  مشروع  على  صادقوا  وصیته- 
التأخیر، قام حضرة  بیومین، وتفادیًا ألي مزید من  الرفات. وبعد ذلك  إلخراج 
الكرمل  إلى جبل  وأمه  األطهر  الغصن  من  بنقل رفات كل  بنفسه  أفندي  شوقي 
حیث، بفضل مراقبة المؤمنین المحبین المخلصین وحمایتهم، وصونًا لهما ضد 
خانم،  بهائیة  مقام  بجوار  یتركا،  أن  یمكن  واعتداء،  حرمة  انتهاك  أو  خطر  أي 

بانتظار إعادة دفنهما.

بالمرمر،  األرضیة  القبرین، وفرشت  األخیر في كل من  الحجر  أخیرًا وضع 
الموقع،  تربة  وسویت  رأسیهما،  موضع  لتشخیص  األسماء  لوحات  وثبتت 
والمسار الذي ینتهي بمثواهما األخیر تم بناؤه، إّال أن انهمار األمطار المستمر 
على قمة الجبل حال دون التحضیرات النهائیة قبل حلول الیوم السابق لعید المیالد 
أن  تعلن  كأنها  مشرقة،  صافیة  الیوم  ذاك  فجر  السماء  بدت  حیث  (المسیحي) 
الوقت المناسب قد حان. فاجتمعنا جمیعًا عند الغروب في ذلك البیت المتواضع 
المبارك مرتین. یفتتح صوت أحد أكبر المؤمنین سنًا وأكثرهم إخالصًا بین أحباء 
الشرق األدنى بتالوة مناجاة بأمر من ولي األمر، مع أنه مرتجف وخافت إّال أنه 
ینبض بإیمان وحب مؤثر یصعب وصفه لكن ال یمكن نسیانه. یعقبه صوت آخر 
فآخر، ومن ضمنهم صوت ولي األمر نفسه، مما جعل المرء یتخیل سماع تردید 

تلك األدعیة في نشوة نصر ینفذ إلى أذن القلب من عالم مأل الغیب.
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مقام  إلى  لینقال  األمر،  ولي  أكتاف  على  تابوت  یرفع كل  أخرى  مرة  واآلن 
بداخله. جنبًا لجنب وبجالل أعظم من عظماء هذا  الباب حیث یسجیا  حضرة 
العالم یوضعان عند العتبة المقدسة، باتجاه البهجة والشموع متقدة عند رأسیهما 
واألوراد عند قدمیهما. كانت عشیة ذكرى میالد السید المسیح. فالتي أخبر عنها 
إشعیاء، والذي كان ابن من قال عنه المسیح : "وأّما متى جاء ذاك روح الحق فهو 
الثرى  لیلتهما األخیرة قبل أن یحجبهما  یرشدكم إلى جمیع الحق." أمضیا هنا 

عن أعین الناس إلى األبد.

عند الغروب التالي نجتمع مرة أخرى في ذاك المقام المقدس. فیتلو ولي األمر 
لوح الزیارة، أوًال عند مرقد حضرة الباب، وبعدها عند مرقد المولى. أّما األحباء 
المقدسة  المناسبة  تلك  في  حیفا  لزیارة  القدوم  من  تمكنوا  الذین  المحظوظون 
ففازوا بزیارة ثانیة لمقام حضرة الباب. رفعت الرفات بأیدي األحباء عالیًا یتقدمهم 
حضرة شوقي أفندي، فهو لن یتخلى عن حمله النفیس العزیز، مبتدئین برفات أم 
المقدسة. وبعد  البقعة  حضرة عبدالبهاء ثم الغصن األطهر، وهكذا غادروا تلك 
ولي  قبل  من  محموًال  المحبوب،  مهدي  نعش  حمل  المقامات  حول  الطواف 
هذا  بعد  مهل.  على  أمامنا  من  طریقه  في  یمر  المولى.  أم  بنعش  ومتبوعًا  األمر، 
یمضي بمساره حول المقام فخالل الحدیقة المضاءة، ثم أسفل الطریق األبیض 
فالشارع الذي كان مضاًء بنور القمر، مضت الجنازة المهیبة في طریقها. بدت 
في علوها فوق رؤوس األشخاص التابعین وكأنها عالقة في الهواء تسیر وحدها. 
وبهذه الكیفیة انحدرت الجنازة في طریقها الملتوي. بعد ارتقاء الدرجات یدخلون 
مرة أخرى خالل البوابة نفسها المؤدیة لمرقد بهائیة خانم. یمرون أمامنا، ظالًال 
مرسومة على خلفیة سماء اللیل، بینما كانت الغیوم تتالعب عبرها مع القمر الذي 
كان بدرًا. هاهم یقتربون، ووجه ولي األمر ملتصق بحمله الغالي المرفوع. بعدها 

یمرون صوب القباء المنتظرة.

اآلن یودعون الغصن األطهر مثواه. یدخل حضرة شوقي أفندي بنفسه إلى القبو 
الذي فرشت أرضه بالسجاد ویرخي التابوت بلطف في موضعه المعین مسبقًا ثم 
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بنفسه ینثر األوراد فوقه، وهكذا یده هي آخر من یربت ویالطف األثر النفیس. ثم 
وضعت أم المولى بالكیفیة نفسها من قبل ولي األمر في القبو المجاور. ال یفصل 
بنور  دائرة صمت تضئ وجوههم  األحباء في  أقدام. وقف  أزید من ستة  بینهما 
ینجزون  ما  القبرین. سرعان  البّنائین إلغالق  نودي على  عندئذ  الوهاجة.  السرج 
مهمتهم بكل احترام ودقة. یوارى بعد ذلك القبران بالورود ثم یزید ولي األمر برشه 
زجاجة عطر الورد فوقهما. فتحمل النسمة أریجه وترش به وجوهنا. واآلن یرتفع 
صوت حضرة شوقي أفندي مرتًال األلواح التي أنزلها حضرة بهاءاهللا خصیصًا لتقرأ 

عند مرقدیهما.

أهذا حقًا حلم؟ إذ ال یمكن أن أكون أنا الواقفة هنا أشهد هذه القبور الجدیدة 
وقد أعدت في أحضان الكرمل العتیق! وتمتد أمامي نزوًال طریق یبدو ال نهایة له. 
وعبر الخلیج تتألق عكاء ببیاضها، تلك المدینة التي كانت یومًا ما مدینة السجن 
حیث كان هذان فیها أسیرین لفترة طویلة، ثم دفنا سابقًا على مقربة منه. أرى أمامي 
امتدادات البحر والسهل، ومن ثم حدود جبال األرض المقدسة المكسوة بضیاء 
القمر الفضي، أرض األنبیاء، أرض أحباء اهللا، األرض المختارة لتكون مقر فلك 
اهللا في هذا الیوم األمجد األبهى. وفي حول مثوى أم حضرة عبدالبهاء وأخته وأخیه 
ستتمحور باطراد وإلى األبد النشاطات األمریة الباعثة والمجددة للحیاة. وبقربها 
العالم اإلنساني. وإلى األبد  مؤسسات عظیمة تهدف إحیاء وتقویة روح وجسد 
ستظل هذه المؤسسات مرتبطة بذكرى وقدوة هؤالء الذوات المقدسة الثالث. 
فسبیلهم صار سبیلنا وأمامنا یسیرون طالئع وأدالء لصفوف أتباع حضرة بهاءاهللا.
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١٦١ب،  القدرة  البرازیل. شهر 

٢٠٠٤م الثاني  تشرین 

Memorials of the Faithful.
Translated from the original 
Persian text and annotated 
by Marzieh Gail. Wilmette, 
Illinois: Bahá’í Publishing 
Trust, 1971

"من مكاتیب عبدالبهاء"
منشورات  من  األول  المجلد 

البرازیل  في  البهائیة  النشر  دار 
أیلول  ١٣٩ب،  العزة  شهر 

١٩٨٢م.

Selections from the Writings 
of ‘Abdu’l-Bahá’ 
Compiled by the Research 
Department of the Universal 
House of Justice; translated by a 
Committee at the Bahá’í World 
Centre and by Marzieh Gail. 
Bahá’í World 
Centre, 1978.

Tablets of Abdul-Baha Abbas. 3 volumes. First published 1909 –16. 
New York: Bahá’í Publishing Committee, 1930.
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"ألواح الخطة اإللهیة"
غیر  كتیب  بشكل  (طبعة 

مؤرخة)

Tablets of the Divine Plan, 
revealed by ‘Abdu’l-Bahá’ to 
the North American Bahá’ís. 
Wilmette, Illinois: Bahá’í Pub-
lishing Trust, rev. edn. 1977.

"مقالة سائح في البابیة والبهائیة"
الروحاني  المحفل  بمعرفة  طبع 

غرب  بشمال  للبهائیین  المركزي 
١٢٤ب (١٩٦٧م). أفریقیا، 

A Traveller’s Narrative written 
to illustrate the episode of the 
Báb. 
Trans. by E. G. Browne. 1930, 
RP Amsterdam: Philo 
Press 1975.

"العهد األوفى"
غیر  كتیب  بشكل  (طبعة 

مؤرخة)

Will and Testament of 
‘Abdu’l- Bahá’. 
Wilmette, Illinois: Bahá’í Pub-
lishing Committee, 1944..

الفضل أبو  میرزا 
"الحجج البهیة"

مطبعة السعادة – القاهرة ١٩٢٥م.

ABU’L-FADL, MIRZA

The Bahá’í Proofs. 
Chicago: Grier Press, undated.

.The Brilliant Proof"البرهان الساطع"
 Syria: 1911.

"كتاب الفرائد"
١٣١٥ه  القاهرة كتب في عام 

(١٨٩٩م).

Kitábu’l-Fará’id.
An apologia. Cairo. Undated. 
Written in AH 1315 (AD 1899).

"الرسالة اإلسكندریة"
تنشر. لم 

Risáliy-i-Iskandaríyyih.
(Unpublished treatise.)

الدكتور یونس خان أفروخته 
"خاطرات نه ساله عكا" 

التسعة في  (ذكریات األعوام 
٩٩ب   عكاء). كتب سنة 

(١٩٤٢م). طهران، غیر مؤرخ. 

AFRÚ’KHTIH, DR. YÚNIS KHÁN.

Khátirát-i-Nuh- Sáliy-‘Akká. 
Written in the year BE 99 (AD 
1942) Tihrán, undated. 
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الباب حضرة 

"منتخبات آیات از آثار 
حضرت نقطة أولى" 

(منتخبات من آثار حضرة النقطة 
األولى)

مؤسسة الطبع والنشر في الوالیات 
المتحدة

ویلمیت – إلینویز، ١٩٧٨م.

BÁB, THE.
Selections from the Writings of 
the Báb. 
Compiled by the Research 
Department of the Universal 
House of Justice and 
translated by Habib Taherzadeh 
with the assistance of a Com-
mittee at the Bahá’í World 
Centre. Bahá’í World Centre, 
1976.

Bahá’í Education: A Compilation. 
The Research Department of the Universal House of Justice. Wil-
mette, Illinois: Bahá’í Publishing Trust, 1977.

Bahá’í World, The. 
An International Record. Vol. III. 1928-30. New York, Bahá’í Publish-
ing Committee, 1930. Vol. VIII. 1938-40. Wilmette, Illinois: Bahá’í 
Publishing Committee, 1942. Vol. IX. 940-44. Wilmette, Illinois: 
Bahá’í Publishing Committee, 1945

Bahá’í World Faith. 
Selected Writings of Bahá’u’lláh and ‘Abdu’l-Bahá’. Wilmette, Il-
linois: Bahá’í Publishing Committee, 1943.

Bahá’í Writings on Music. 
Compiled by the Research Department of the Universal House of 
Justice. Oakham, England: Bahá’í Publishing Trust, undated.

حضرة بهاءاهللا

"آثار قلم أعلى" – طهران:
مؤسسة المطبوعات األمریة.

المجلد ١، ١٢٠ب، ١٩٦٣م)؛ 
المجلد ٤، ١٢٥ب (١٩٦٨).

BAHÁ’U’LLÁH

Áthár-i-Qalam-i-A‘lá.
A Compilation of the Writings 
of Bahá’u’lláh. Tihrán: Bahá’í 
Publishing Trust. Vol. 1. BE 
120 (AD 1963); Vol. 4. BE 125 
(AD 1968).
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"لوح ابن الذئب" 
الشیخ) (كتاب 

لجنة  إعداد  (١) طبعة من 
باللغتین  األمریة  اآلثار  نشر 

النگنهاین  في  والعربیة  الفارسیة 
ألمانیا.  –

في  السعادة  مطبعة  من  طبعة   (٢)
١٩٢٠م.  مصر سنة 

Epistle to the Son of the Wolf.
Trans. by Shoghi Effendi.
Wilmette, Illinois: Bahá’í Pub-
lishing Trust, rev. edn. 
1953.

"منتخباتي از آثار حضرت 
بهاءاهللا"

األمریة  اآلثار  نشر  لجنة  إعداد 
في  والعربیة  الفارسیة  باللغتین 

الطبعة  ألمانیا.   – النگنهاین 
األولى، ١٤١ ب (١٩٨٤م). 

Gleanings from theWritings of 
Bahá’u’lláh.
Trans. by Shoghi Effendi
Wilmette, Illinois: Bahá’í 
Publishing Trust, 1935; rev. 
edn. 1952. London: Bahá’í 
Publishing Trust, 1949. 

"الكلمات المكنونة"
البهائیة  النشر  دار  منشورات  من 

البرازیل. في 
١٥٢ب، حزیران ١٩٩٥م.

The Hidden Words
Trans. by Shoghi Effendi with 
the assistance of some Eng-
lish friends. First published in 
England 1932. London: Bahá’í 
Publishing Trust, 1949. Wil-
mette, Illinois: Bahá’í Publish-
ing Trust, rev. edn.1954.

"إشراقات" مجموعة 
الهند: ١٣١٠ه (٢–١٨٩٣م)

Ishráqát 
(A Compilation of the Tablets 
of Bahá’u’lláh). India:
AH 1310 (AD 1892–3).



459

مسرد الكتب والمراجع

"الكتاب األقدس"
األعظم العدل  بیت 

مطابع في  في كندا  طبع 
Quebecor Jasper Printing

Kitab-i-Aqdas. Extracts Trans. 
by Shoghi Effendi in Synopsis 
and codification of the Kitáb-
i-Aqdas, the Most Holy Book 
of Bahá’u’lláh. Bahá’í World 
Centre, 1973.

"كتاب اإلیقان"
الطبعة   – الفارسیة  عن  معرب 

النشر  دار  منشورات  من  الثالثة، 
البرازیل. في  البهائیة 

Kitáb-i-Iqán. The Book of 
Certitude. Trans. by Shoghi 
Effendi. Wilmette, Illinois: 
Bahá’í Publishing Trust, rev. 
edn. 1974.

"مجموعة ألواح"
١٩٢٠م. القاهرة: 

Majmú‘iy-i-Alváh
Cairo, 1920.

"مناجاة" مجموعة 
النشر  دار  منشورات  من 

البهاء  شهر  البرازیل.  في  البهائیة 
١٣٨ب، آذار ١٩٨١.

Prayers and Meditations by 
Bahá’u’lláh. Trans. by Shoghi 
Effendi. Wilmette, Illinois: 
Bahá’í Publishing Trust, 6th RP 
1974.

"ألواح حضرة بهاءاهللا إلى الملوك 
والرؤساء".

البهائیة  النشر  دار  منشورات  من 
١٤٠ب،  البرازیل. رضوان  في 

١٩٨٣م.

The Proclamation of 
Bahá’u’lláh 
to the kings and leaders of the 
world. Bahá’í World Centre, 
1967.

"قد احترق المخلصون"
األمریة  اآلثار  نشر  لجنة  إعداد 
النگنهاین  والعربیة.  بالفارسیة 

األولى.  الطبعة  ألمانیا.   –
١٤٢ب.

Qad Ihtaraqa’l Mukhlisún.
The Fire Tablet. London: 
Bahá’í Publishing Trust, 1980.
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١) "مجموعة من ألواح حضرة 
الكتاب  بعد  بهاءاهللا" نزلت 

األقدس. من منشورات دار 
شهر  بلجیكا.  في  البهائیة  النشر 

البهاء ١٣٧ب، آذار ١٩٨٠م.
٢) "مجموعة من ألواح الجمال 

األقدس األبهى"

Tablets of Bahá’u’lláh re-
vealed after the Kitáb-i-Aqdas.
Compiled by the Research 
Department of the Universal 
House of Justice and translated 
by Habib Taherzadeh with the 
assistance of a Committee at 
the Bahá’í World Centre, 1978.

BALYUZI, H. M. 
Bahá’u’lláh. The King of Glory. Oxford: George Ronald, 1980.

Consultation: A Compilation Extracts from the Writings and
Utterances of Bahá’u’lláh, ‘Abdu’l-Bahá’, Shoghi Effendi and the 
Universal House of Justice. Compiled by the Research Department of 
the Universal House of Justice. Wilmette, Illinois: Bahá’í
Publishing Trust, 1980.

إسلمنت. جون 
"بهاءاهللا  كتاب  من  منتخبات 

الجدید" والعصر 
الریحاني،  دار  مؤسسة  طبع 

بیروت.

ESSLEMONT, J. E.
Bahá’u’lláh and the New Era.
London: Bahá’í Publishing 
Trust, rev. edn. 1974.

المازندراني فاضل  اهللا  أسد  میرزا 
"أمر وخلق" – طهران:

مؤسسة المطبوعات األمریة، 
المجلد الثالث، ١٢٨ب (١٩٧١م).

FÁDEL-I-MÁZINDARÁNÍ, 
ASADU’LLÁH, MÍRZÁ

Amr Va Khalq. Tihrán: 
Bahá’í Publishing Trust. 
Vol. 3, BE 128. (AD 1971).

"أسرار اآلثار"
المطبوعات  مؤسسة  طهران: 
–١٢٤ ٥ مجلدات،  األمریة، 

١٢٩ب (١٩٦٧–١٩٧٢م).

Asraru’l-Áthár
A Glossary of Bahá’í terms. 
Tihrán: Bahá’í Publishing 
Trust. 5 Vols. BE 124–9 (AD 
1967–72).
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فیضي علي  محمد 
"لئالىء درخشان"

كتابات  بعض  على  تعلیق 
مؤسسة  طهران:  بهاءاهللا. 

١٢٣ب  األمریة،  المطبوعات 
(١٩٦٦م).

FAIZI, MUHAMMAD ‘ALÍ. 
L’álíy-i-Darakhshán
A commentary on some of 
the Writings of Bahá’u’lláh. 
Tihrán: Bahá’í Publishing 
Trust, BE 123 (AD 1966).

علي حیدر  میرزا  الحاج 
"بهجة الصدور"
١٩١٣م. بومبى: 

HAYDAR-‘ALÍ, HÁJÍ MÍRZÁ
Bihjatu’s- Sudúr.
Reminiscences and autobiogra-
phy. Bombay: 1913.

Individual and Teaching, The. Raising the Divine Call.
Extracts from the Writings of Bahá’u’lláh, ‘Abdu’l-Bahá’, and Shoghi 
Effendi. Compiled by the Research Department of the Universal 
House of Justice. Wilmette, Illinois: Bahá’í Publishing Trust, 1977.

خاوري إشراق  الحمید  عبد 
"رحیق مختوم"

طهران: مجلدان، 
األمریة المطبوعات  مؤسسة 

١٠٣ب (١٩٤٦م)

ISHRÁQ KHÁVARÍ, ‘ABDU’L 
HAMÍD.

Rahíq-i-Makhtúm.
A commentary on a letter of 
Shoghi Effendi. 2 Vols.
Tihrán, Bahá’í PublishingTrust, 
BE 103 (AD 1946).

"مائدة آسماني"
فهرس ومجلد  مجلدات   ٩

طهران:
األمریة، المطبوعات  مؤسسة 

١٢٩ب (١٩٧٢م).

Ma’idiy-i-Ásamání.
A compilation of Bahá’í Writ-
ings. 9 vols. and one index vol-
ume. Tihrán: Bahá’í Publishing 
Trust, BE 129 (AD 1972).
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١) "رسالة أیام تسعة"

الوالیات  في  "كلمات"  مطبعة 
١٩٨١م. األمریكیة  المتحدة 

٢) "األیام التسعة" – إعداد 
من  مرعي.  شوقي  الدكتور 

البهائیة  النشر  دار  منشورات 
١٤٤ب،  البرازیل. رضوان  في 

١٩٨٧م. نیسان 

Risáliy-i-Ayyám-i-Tis‘ih
The history of the nine Bahá’í 
Holy Days together with a 
compilation of relevant Tablets. 
Tihrán: Bahá’í Publishing 
Trust, BE 103 (AD 1946); 3rd 
RP, BE 121 (AD 1964).

IVES, HOWARD COLBY. 
Portals to Freedom. London: George Ronald, 1967.

 Koran, The. Translated by George"القرآن الكریم"
Sale. London: Frederick Warne 
& Co., undated.

ملك خسروي علي  محمد 
"تاریخ شهداي أمر" 
األمر) (تاریخ شهداء 

١٣٠ب  الثالث،  المجلد 
(١٩٧٤م)

MALIK KHOSROVÍ. 
MOHAMMAD-‘ALÍ.

Tárikh-i-Shuhadáy-i-Amr. 
Vol. 3, BE 130 (AD 1974).

روح اهللا مهرابخاني
"شرح أحوال میرزا أبو الفضل 

گلپایگاني"
إیران: ١٣١ب (١٩٧٥م).

MEHRÁBKHÁNÍ, RÚHU’LLÁH.
Sharh-i-Ahvál-i-Mírzá Abú’l 
Fadl-i-Gulpáygání.
 Iran: BE 131 (AD 1975).

مؤید حبیب  الدكتور 
"خاطرات حبیب" 

طهران: ١٩٦١م.

MU’AYYAD, DR. HABÍB. 
Khátirát-i-Habíb. Tihrán: 1961.
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المالمیري طاهر  محمد  الحاج 
"تاریخ األمر في مقاطعة یزد"

ینشر. لم 

MUHAMMAD-TÁHIR-I-
MÁLMÍRÍ, HÁJÍ.

History of the Faith in the 
Province of Yazd. Unpublished.

الزرندي) (محمد  األعظم  النبیل 
"مطالع األنوار"

عبد  اإلنگلیزیة  عن  ترجمه 
دار  في  الجلیل سعد. طبع 

بیروت  والنشر،  للطباعة  البدیع 
– لبنان، آذار ٢٠٠٨م

NABÍL-I-A‘ZAM (MUHAM-
MAD-I-ZARANDÍ)

The Dawm Breakers.
Nabil’s narrative of the Early 
Days of the Bahá’í Revelation. .
Wilmette Illinois: Bahá’í Pub-
lishing Trust, 1932.

OLIPHANT, LAURENCE, Haifa, or Life in the Holy Land, 1882–1885. 
Jerusalem: Canaan Publishing House, rev. edn. 1976.

Prayer, Meditation and the Devotional Attitude. Extracts from the
Writings of Bahá’u’lláh, ‘Abdu’l-Bahá’, and Shoghi Effendi. Com-
piled by the Research Department of the Universal House of Justice. 
Wilmette, Illinois: Bahá’í Publishing Trust, 1980.

Principles of Bahá’í Administration. 
London: Bahá’í Publishing Trust, rev. edn. 1976.

سمندر كاظم  الشیخ 
"تاریخ سمندر"، طهران: مؤسسة 

١٣١ب  األمریة.  المطبوعات 
(١٩٧٤م).

SAMANDAR, SHAYKH KÁZIM.
Táríkh-i-Samandar.
Tihrán: Bahá’í Publishing 
Trust, BE 131 (AD 1974).

أفندي شوقي  حضرة 
"ظهور عدل إلهي"

اهللا  نصر  الفارسیة  إلى  ترجمه 
مودت.

SHOGHI EFFENDI.
The Advent of Divine Justice.
First published 1939. Wilmette, 
Illinois: Bahá’í Publishing 
Trust, rev. edn. 1963.

Bahá’í Administration. 5th rev. edn. Wilmette, Illinois: Bahá’í
Publishing Trust, 1968.
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"كتاب القرن البدیع"
من منشورات دار النشر البهائیة 

في البرازیل. آذار ٢٠٠٢م.

God Passes By.
Wilmette, Illinois: Bahá’í
Publishing Trust, 1944.

Messages to America. Selected Letters and Cablegrams Addressed to 
the Bahá’ís of North America 1932-1946. Wilmette, Illinois: Bahá’í 
Publishing Committee, 1947.

The Promised Day Is Come. First published 1941. Wilmette, Illinois: 
Bahá’í Publishing Trust, rev. edn. 1961.

"دورة حضرة بهاءاهللا"
"الكشف عن المدنیة اإللهیة"

عرب وطبع بمعرفة لجنة الترجمة 
والطبع للمحفل الروحاني للبهائیین 
في مصر والسودان. الطبعة األولى 

– ینایر ١٩٤٧ (هذان الكتابان ترجمة 
لجزء من الكتاب اإلنجلیزي)

The World Order of 
Bahá’u’lláh. First published 
1938. Wilmette, Illinois: Bahá’í 
Publishing Trust, rev. edn. 
1955.

عزیز اهللا سلیماني
"مصابیح هدایت"

طهران: مؤسسة المطبوعات 
األمریة،المجلد ٧، ١٢٩ب (١٩٧٢م).

SULAYMÁNÍ, ‘AZÍZU’LLÁH.
Masabíh-i-Hidáyat. Biography 
of some of the early Bahá’ís. 
Tihrán: Bahá’í Publishing 
Trust. Vol. 7, 
BE 129 (AD 1972).
The Universal House of Justice. Messages from the Universal 
House of Justice 1968-1973. Wilmette, Illinois: Bahá’í Publishing 
Trust, 1976.

میرزا محمود الزرقاني
"بدائع اآلثار" یومیات عن زیارة 
حضرة عبدالبهاء ألوروپا وأمریكا 

كتبها سكرتیره. بومبى: المجلد األول، 
١٩١٤م؛ المجلد الثاني، ١٩٢١م.

ZARQÁNÍ, MÍRZÁ MAHMÚD
Kitáb-i-Badáyi‘u’l-Áthár.
Diary of ‘Abdu’l-Bahá’s travels 
in Europe and America, written 
by His secretary. Bombay:
Vol. I. 1914; Vol. II, 1921
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المصادر
یحتوي "مسرد الكتب والمراجع" على تفاصیل كاملة عن المؤلفین والكتب

الفصل األول: وصول حضرة بهاءاهللا إلى عكاء
١ – بهاءاهللا، "كتاب القرن البدیع"، الصفحة ٢٢٠.

٢ – لوح لحضرة بهاءاهللا لم ینشر.
٣ – "الكلمات المكنونة" العربیة، رقم ٤.

٤ – بهاءاهللا، "ظهور عدل إلهي"، الصفحة ١٦٥.
٥ – بهاءاهللا، مقتطف في "كتاب القرن البدیع"، الصفحة ٢٢٠. 

٦ – "كتاب القرن البدیع"، الصفحات ٢١٨-٢١٩.
٧ – مقتطف من لوح في "رحیق مختوم"، المجلد الثاني، الصفحة ٧٧١.

٨ – مقتطف في "أسرار اآلثار"، المجلد الرابع، الصفحة ٣٤٩.
٩ – مقتطف في "رحیق مختوم"، المجلد األول، الصفحة ٣٦٧.
١٠ – "ألواح حضرة بهاءاهللا إلى الملوك والرؤساء"، الصفحة ٣٧.

١١ – لوح لحضرة بهاءاهللا لم ینشر.
١٢ – "الفرائد"، الصفحتان ٥٢٣-٥٢٤.

١٣ – مذكرات لم تنشر.
١٤ – "منتخباتي از آثار حضرت بهاءاهللا"، رقم ١٣٩.

١٥ – "الكتاب األقدس"، ١٧٣.
١٦ – "أسرار اآلثار"، المجلد األول، الصفحة ١٠٣.
١٧ – "منتخباتي از آثار حضرت بهاءاهللا"، رقم ١٣.
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الفصل الثاني: "بالبالء عال أمره وسنا ذكره"
١ – لم تنشر.

٢ – "منتخباتي از آثار حضرت بهاءاهللا"، رقم ١٧.
٣ – لوح لحضرة بهاءاهللا لم ینشر.
٤ – لوح لحضرة بهاءاهللا لم ینشر.

٥ – "منتخباتي از آثار حضرت بهاءاهللا"، رقم ١٦.
٦ – "مائدة آسماني"، المجلد الخامس، الصفحة ١٥٦.

٧ – "الكلمات المكنونة" الفارسیة، رقم ٥٧.
٨ – مذكرات لم تنشر.

٩ – لم تنشر.
"مناجاة"،  مجموعة  في  وردت  مناجاة  وهي  األخیرة  الفقرة  سوى  ینشر،  ١٠– لم 

رقم ١٥٣.
١١– "القرآن الكریم"، سورة البقرة، اآلیة ١٥٥.

١٢– بهاءاهللا، مقتطف في "ظهور عدل إلهي"، الصفحة ١٦٤.
١٣– "كتاب القرن البدیع"، الصفحة ٣٨٢.

١٤– "العهد األوفى"، الصفحة ٣٠.
١٥– عبدالبهاء، كتیب "المحفل الروحاني المحلي"، الصفحتان ١٧، ١٩.

الفصل الثالث: المسجون 
١ – مقتطف في "رسالة أیام تسعة"، الصفحة ٣١٣.
٢ – "منتخباتي از آثار حضرت بهاءاهللا"، رقم ١٢٤.

حبیب"  "خاطرات  في  مؤید  حبیب  د.  أورده  ١٩١٤م،  األول  تشرین   ٣ – ٢٧
الصفحتین ١٧١–١٧٢.

٤ – مذكرات لم تنشر.



467

المصادر

الفصل الرابع: أمناء حضرة بهاءاهللا
١ – "تذكرة الوفاء"، الصفحة ٦١.

والرؤساء"،  الملوك  إلى  بهاءاهللا  حضرة  "ألواح  الثالث"،  لناپلیون  الثاني  ٢ – "اللوح 
الصفحة ٥٠.

٣ – "كتاب عهدي"، "مجموعة من ألواح حضرة بهاءاهللا"، الصفحة ١٩٧.
٤ – الزرقاني، "بدائع اآلثار"، المجلد الثاني، الصفحات ٣٩٥-٣٩٧.

٥ – "لوح الدنیا"، "مجموعة من ألواح حضرة بهاءاهللا"، الصفحة ١٠١.

الفصل الخامس: "لوح فؤاد"
١ – "كتاب مبین"، الصفحة ١٧٨.

٢ – منتخباتي از آثار حضرت بهاءاهللا"، رقم ١٥٤.
٣ – "الكتاب األقدس"، ٤٨.

٤ – مقتطف في "تاریخ سمندر"، الصفحة ٢٠٤.
٥ – "كتاب اإلیقان"، الصفحتان ٢-٣.

٦ – من "رسالة اإلسكندریة".
٧ – مذكرات الحاج میرزا حیدر علي (غیر منشورة) عن میرزا أبو الفضل.

٨ – "الكتاب األقدس"، ٣٨.
.The Bahá’í World, Vol. IX, p. 858 – ٩

الصفحة  لمهرابخاني،  گلپایگاني"  الفضل  أبو  میرزا  أحوال  "شرح  في  ١٠– مقتطف 
.٣٤٢

.The Bahá’í World, Vol. IX, p. 856 –١١
١٢– المصدر السابق، الصفحة ٨٦٠.
١٣– "الحجج البهیة"، الصفحة ١٢٦.

الفصل السادس: أقوى حكام األرض
١ – مقتطف في "كتاب القرن البدیع"، الصفحة ٢٥١.

والرؤساء"،  الملوك  إلى  بهاءاهللا  حضرة  "ألواح  الثالث"،  لناپلیون  الثاني  ٢ – "اللوح 
الصفحتان ٤٣–٤٤.
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٣ – المصدر السابق، الصفحات ٤٥، ٤٧، ٥٠.
Quoted by Shoghi Effendi, The Promised Day Is Come, pp. 52–3. – ٤

٥ – "منتخباتي از آثار حضرت بهاءاهللا"، رقم ١٥٨.
٦ – "لوح ابن الذئب"، طبعة ألمانیا، الصفحتان ٣٨–٣٩؛ طبعة مصر، الصفحة ٤١.

٧ – "لوح البابا"، في "آثار قلم أعلى"، مجموعة بعنوان "ألواح نازلة خطاب بملوك 
ورؤساء أرض"، الصفحات ٧٣، ٧٤، ٧٥، ٧٥–٧٦، ٨٢.

.Quoted by Shoghi Effendi, The Promised Day Is Come, pp. 55–6 – ٨
الصفحة  والرؤساء"،  الملوك  إلى  بهاءاهللا  حضرة  "ألواح  الروس"،  قیصر  ٩ – "لوح 

.٥٣
١٠– المصدر السابق، الصفحة ٥٤.
١١– المصدر السابق، الصفحة ٥٣.

١٢– مذكرات لم تنشر.
١٣– "لوح الملكة ڤكتوریا"، "ألواح حضرة بهاءاهللا إلى الملوك والرؤساء"، الصفحة 

.٥٩
١٤– المصدر السابق، الصفحتان ٥٩-٦٠.

١٥– "منتخباتي از آثار حضرت بهاءاهللا"، رقم ١١٩.
١٦– "الكشف عن المدنیة اإللهیة"، الصفحتان ٥–٦.
١٧– "منتخباتي از آثار حضرت بهاءاهللا"، رقم ١٢٠.

١٨– المصدر السابق.
 ‘The Goal of a New World Order’, The World Order of Bahá’u’lláh, –١٩

.pp. 33–4

٢٠– "كتاب عهدي"، "مجموعة من ألواح حضرة بهاءاهللا"، الصفحتان ٢٠٠–٢٠١.
٢١– "القرآن الكریم"، سورة األنفال، اآلیتان ٦٢–٦٣.

الفصل السابع: "سورة الهیكل"
١ – "كتاب مبین"، الصفحة ٩٦.

٢ – مقتطف في "أسرار اآلثار"، المجلد الخامس، الصفحة ٢٧٧.



469

المصادر

٣ – "آثار قلم أعلى"، المجلد الرابع، الصفحة ٢٨١.
٤ – "منتخباتي از آثار حضرت بهاءاهللا"، رقم ١٦.

٥ – "كتاب مبین"، الصفحة ٥.
٦ – "آثار قلم أعلى"، المجلد الرابع، الصفحتان ٢٧٨–٢٧٩. 

٧ – المصدر السابق، الصفحتان ٢٨٨–٢٨٩.
٨ – المصدر السابق، الصفحة ٢٩٩.
٩ – المصدر السابق، الصفحة ٢٩١.
١٠– المصدر السابق، الصفحة ٢٩٣.

١١– "دورة حضرة بهاءاهللا"، الصفحة ٣٠.

١٢– "كتاب القرن البدیع"، الصفحة ٢٩٢.
١٣– "آثار قلم أعلى"، المجلد الرابع، الصفحتان ٢٦٩–٢٧٠.

١٤– المصدر السابق، الصفحة ٢٨٣
١٥– مقتطف في "ظهور عدل إلهي"، الصفحة ١٦٣.

١٦– مقتطف في "دورة حضرة بهاءاهللا"، الصفحة ٢٦.
١٧– المصدر السابق، الصفحتان ٤-٥.

١٨– "آثار قلم أعلى"، المجلد الرابع، الصفحة ٢٨٢.

الفصل الثامن: األمراء والعلماء
١ – "الكتاب األقدس"؛ ٧٨، ٧٩، ٨١–٨٣.

٢ – المصدر السابق؛ ٨٦، ٨٧.
٣- – المصدر السابق، ٩٠.
٤ – المصدر السابق، ٨٥.

ألواح مباركة حضرت بهاءاهللا"، الصفحات ٨٧– الرئیس"، "مجموعة  ٥ – "سورة 
.٨٩

٦ – "الكتاب األقدس"، ٨٩.
على  تعدیل  (جرى   .٢٢–٢٣ الصفحتان  اإللهیة"،  المدنیة  عن  ٧ – "الكشف 

الترجمة)
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٨ – "الكتاب األقدس"، ٨٨.
٩ – "منتخباتي از آثار حضرت بهاءاهللا"، رقم ١١٨.

.Quoted by Shoghi Effendi, The Promised Day Is Come, p. 72 –١٠
–١٢٥ الصفحتان  بهاءاهللا"،  مباركة حضرت  ألواح  "مجموعة  سلمان"،  ١١– "لوح 

.١٢٦
١٢– "لوح البشارات"، "مجموعة من ألواح حضرة بهاءاهللا"، الصفحة ٤٤.

 .Quoted by Shoghi Effendi, The Promised Day Is Come, p. 76 –١٣
النص العربي للمقتطف في كتاب "قد ظهر یوم المیعاد" (فارسي)، الصفحة ٣٦.  

١٤– المصدر السابق (اإلنگلیزي)، الصفحة ٧٣.
١٥– "الكتاب األقدس"، ٨٤.

١٦– مذكرات لم تنشر.

١٧– مذكرات لم تنشر.
١٨– "لوح البرهان"، "مجموعة من ألواح حضرة بهاءاهللا"، الصفحتان ١٨٩–١٩٠.

١٩– "الكتاب األقدس"، ٩٩-١٠٤.
٢٠– المصدر السابق؛ ١٦٥، ١٦٦، ١٦٧، ١٦٩، ١٧١.

.Quoted by Shoghi Effendi, The Promised Day Is Come, pp. 85–6 –٢١
٢٢– المصدر السابق، الصفحتان ٧٦-٧٧.

٢٣– "القرآن الكریم"، سورة المؤمنون، اآلیة ١٤.
٢٤– من مذكرات میرزا عزیز اهللا جذاب، اقتطفها سلیماني في "مصابیح هدایت"، 

المجلد السابع.

الفصل التاسع: فخر الشهداء
١ – "خطاب قلم أعلى در شأن نزول ألواح ملوك وسالطین".

٢ – مقتطف في "لئالىء درخشان"، الصفحة ٣٩٦.
٣ – "كتاب مبین"، الصفحة ١٦٦.

٤ – المصدر السابق، الصفحة ١٦٩.

٥ – المصدر السابق، الصفحة ١٨٩.
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٦ – "بهجة الصدور"، الصفحة ٢٤٣.
٧ – المصدر السابق، الصفحة ٢٤٤.
٨ – المصدر السابق، الصفحة ٢٤٥.

٩– مقتطف في "تاریخ شهداء األمر"، المجلد الثالث، الصفحة ٣٦٨.
Bahá’u’lláh, The King of Glory, pp. 304–309 ،١٠– ترجمة بالیوزي

١١– "مائدة آسماني"، المجلد الرابع، الصفحتان ١٧٥–١٧٦.
١٢– تاریخ لم ینشر.

١٣– "مطالع األنوار"، الصفحتان ٢٢٦–٢٢٧.
١٤– "كتاب مبین"، الصفحة ٢٠٨.

١٥– "مائدة آسماني"، المجلد الرابع، الصفحة ٣٤.
١٦– مقتطف في "لئالىء درخشان"، الصفحتان ٤١١–٤١٢.

١٧– "مائدة آسماني"، المجلد الرابع، الصفحة ٣٤.
١٨– مجموعة "إشراقات"، الصفحة ٢٤٧.

١٩– مذكرات لم تنشر.
٢٠– "كتاب مبین"، الصفحات ١٨٩–١٩١.

٢١– مقتطف في "لئالىء درخشان"، الصفحة ١٩١.

الفصل العاشر: وفاة الغصن األطهر
١ – مذكرات لم تنشر.

٢ – المصدر السابق.
  "The Spiritual Potencies of that Consecrated ٣ – مقتطف لشوقي أفندي في

.Spot," Messages to America, p. 34

٤ – "كتاب القرن البدیع"، الصفحة ٢٢٤.
٥ – من رسالة إلى أحباء الشرق، في ١٩٣٩/١٢/٢٥م.

٦ – من رسالة إلى أحباء الشرق، رضوان ٨٩ب (نیسان ١٩٣٣م).
 .Messages to America, p. 34  ٧ – مقتطف في

٨ – مؤرخة في ١٩٣٩/١٢/٢م.
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.Messages to America, pp. 32–33 ٩ – مقتطف في
١٠– "منتخبات من اآلثار المباركة"، الصفحة ٦٣.

١١– من مذكرات الحاج میرزا حیدر علي غیر المنشورة عن میرزا أبو الفضل.
١٢– "لوح اإلشراقات"، "مجموعة من ألواح حضرة بهاءاهللا"، الصفحة ٢٥.

١٣– "مجموعة من ألواح الجمال األقدس األبهى"، الصفحة ١٦٤.
١٤– "لوح الدنیا"، "مجموعة من ألواح حضرة بهاءاهللا"، الصفحة ١٠٥.

الفصل الحادي عشر: مظلوم العالم
١ – "لوح قد احترق المخلصون"، الصفحة ١٢.

٢ – المصدر السابق.
٣ – مجموعة "إشراقات"، الصفحة ١٥.

٤ – "منتخباتي از آثار حضرت بهاءاهللا" رقم ١٣٠.
٥ – "لوح السلطان"، "ألواح حضرة بهاءاهللا إلى الملوك والرؤساء"، الصفحة ٣٧.

.Quoted by Shoghi Effendi, The Promised Day Is Come, p. 47 – ٦
٧ – لم ینشر.

٨ – "كتاب القرن البدیع"، الصفحات ٢٢٥–٢٢٧.
٩ – "الكتاب األقدس"، ٩٩.

١٠– الصفحة ١٩٠.
١١– "منتخباتي از آثار حضرت بهاءاهللا" رقم ٣٦.

١٢– مقتطف في "أسرار اآلثار"، المجلد الثاني، الصفحتان ١٦٤–١٦٥.
١٣– "القرآن الكریم"، سورة األنعام، اآلیة ٥٩.

١٤– المصدر السابق، سورة مریم، اآلیة ١٨.
١٥– المصدر السابق، سورة آل عمران، اآلیة ١٨٣.

١٦– "الرسالة اإلسكندریة"، لمیرزا أبو الفضل.
١٧– "بهجة الصدور"، الصفحة ١٥٨.

١٨– "مائدة آسماني"، المجلد السابع، الصفحات ٢٣٦–٢٣٨.
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الفصل الثاني عشر: أوائل المؤمنین من خارج المجتمع اإلسالمي
١ – "مطالع األنوار"، الصفحتان ٨٩–٩٠.

٢ – المصدر السابق، الصفحة ١٣٤. 
٣ – "مائدة آسماني"، المجلد الرابع، الصفحة ٣٦٢.

٤ – "تذكرة الوفاء"، الصفحتان ٢٠–٢١.
٥ – "تاریخ األمر في مقاطعة یزد"، لم ینشر.
٦ – "كتاب القرن البدیع"، الصفحتان ١٢٢.

٧ – "تاریخ سمندر"، الصفحة ٣٤٨.
٨ – لم ینشر.

٩ – "مقالة سائح"، الصفحة ٢٣.
١٠– "مجموعة ألواح مباركة حضرة بهاءاهللا"، الصفحة ٢٥٩.

١١– "منتخباتي از آثار حضرت بهاءاهللا" رقم ١٠٦.
١٢– "مجموعة ألواح مباركة حضرة بهاءاهللا"، الصفحات ٢٤٠–٢٤٦.

الفصل الثالث عشر: "الكتاب األقدس" –١– حكم اهللا
١ – مقتطف في "كتاب القرن البدیع"، الصفحة ٢٥٥.

٢ – المصدر السابق.
٣ – مقتطف في "أمر وخلق"، المجلد ١، الصفحة ٨.

٤ – المصدر السابق، الصفحة ١٠.
.Synopsis, pp. 3-5 – ٥

٦ – "كتاب القرن البدیع"، الصفحة ٢٥٣.
 .Principles of Bahá’í Administration, p. 7٧ – مقتطف في

٨ – رسالة في ١٩٧٦/٢/٢٣م.
.Synopsis, p. 6 – ٩
.Synopsis, p. ix –١٠

 .Principles of Bahá’í Administration, pp. 6–7 ١١– مقتطف في
١٢– "مائدة آسماني"، المجلد السابع، الصفحة ١١٩.
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١٣– "الكتاب األقدس"، ١–٢.
١٤– المصدر السابق، ٣.

١٥– "الكشف عن المدنیة اإللهیة"، الصفحة ٦٢.
١٦– "الكتاب األقدس"، ٢.

١٧– "لوح مقصود"، "مجموعة من ألواح حضرة بهاءاهللا"، الصفحة ١٤٤.
١٨– "الكلمات المكنونة" العربیة رقم ٢.

١٩– "لوح مقصود"، "مجموعة من ألواح حضرة بهاءاهللا"، الصفحة ١٤٤.
٢٠– "مائدة آسماني"، المجلد السابع، الصفحات ١١٩–١٢٥.

٢١– "الكتاب األقدس"، ٥.
٢٢– المصدر السابق، ٥٩.

٢٣– المصدر السابق، ١٢٢–١٢٥.
٢٤– مذكرات لم تنشر.

٢٥– المصدر السابق.
٢٦– مذكرات لم تنشر.

٢٧– المصدر السابق.
السید مهدي عدة  من  القصة  فروتن هذه  أكبر  السید علي  اهللا  أمر  أیادي  ٢٨– سمع 

مرات وسجلها في إحدى خاطراته.
٢٩– "الكتاب األقدس"، ٨٠.

٣٠– "منتخبات آیات از آثار حضرت نقطة أولى"، الصفحة ٢.
٣١– "مائدة آسماني"، المجلد الثاني، الصفحة ٧٩.

٣٢– "الكتاب األقدس"، ١٧٥–١٧٧.

الفصل الرابع عشر: "الكتاب األقدس" –٢– نظام عالمي جدید
١ – "الكتاب األقدس"، ١٨١.

٢ – "الكشف عن المدنیة اإللهیة"، الصفحتان ٤٨–٤٩.
٣ – بیان مقتطف في المصدر السابق، الصفحة ٦٦.

٤ – "منتخباتي از آثار حضرت بهاءاهللا" رقم ٦١. 
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The Promised Day Is Come, p. 121  ٥ – مقتطف في
٦ – "الكشف عن المدنیة اإللهیة"، الصفحتان ١٤–١٥.

.The Promised Day Is Come, pp. 128–129 – ٧
٨ – "الكتاب األقدس"، ٣٠.

٩ – "لوح مقصود"، "مجموعة من ألواح حضرة بهاءاهللا"، الصفحة ١٤٩.
للعالم"،  الهدایة  سراج  "المشورة،  كولستو  جون  كتاب  من  المقتطف  ١٠– ترجمة 

الصفحة ١٣٥.
١١– Consultation: A Compilation, p, 3. ترجم عن الفارسیة

وأحكام"،  حدود  "كنجینه  كتاب  من  الفارسیة  عن  ترجم  السابق،  ١٢– المصدر 
الصفحة ٢٢٧.

وأحكام"،  حدود  "كنجینه  كتاب  من  الفارسیة  عن  ترجم  السابق،  ١٣– المصدر 
الصفحة ٢٢٦.

١٤– شوقي أفندي، "كتاب القرن البدیع"، الصفحة ٣٩٢.
١٥– "مجموعة من ألواح حضرة بهاءاهللا"، الصفحة ٢٧.

الفصل الخامس عشر: "الكتاب األقدس" –٣– التعلیم اإللهي
١ – "الكتاب األقدس"، ١٤٩.

٢ – المصدر السابق، ١٨٢.
٣ – المصدر السابق، ٤٨.

٤ – "مكاتیب عبدالبهاء"، المجلد الثالث، الصفحة ٣٣٣.
٥ – "مجموعة من ألواح حضرة بهاءاهللا"، الصفحة ٦٩.

٦ – المصدر السابق، الصفحتان ٨٦-٨٧.
٧ – كتیب "التربیة والتعلیم"، رقم ٨، الصفحة ٦.

٨ – "منتخبات من مكاتیب عبدالبهاء"، المجلد األول، رقم ٩٨، الصفحتان ١٢٣–
.١٢٤

٩ – كتیب "التربیة والتعلیم"، رقم ١٨، الصفحة ٢٩.
١٠– المصدر السابق، رقم ١٩، الصفحة ٣٠.
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١١– المصدر السابق، رقم ٦٢، الصفحة ٥٠.
١٢– من رسالة كتبت بالنیابة عنه، في ١٩٣٩/٦/٧م، مقتطفة في

.Bahá’í Education, p. 70  

١٣– "الكتاب األقدس"، ٢٠.
١٤– "مكاتیب عبدالبهاء"، المجلد الثامن، الصفحة ٥١.

١٥– الصفحات ٤٨-٨٦.
١٦– "منتخباتي از آثار حضرت بهاءاهللا" رقم ١٥٨.

١٧– "ألواح الخطة اإللهیة"، الصفحتان ٢٤–٢٥.
.Bahá’í Administration, p. 66 –١٨

١٩– مقتطف في "أمر وخلق"، المجلد الثالث، الصفحة ١٢١.
٢٠– "بهجة الصدور"، الصفحة ٢٥٧.

 .Portals to Freedom, pp. 39-40 –٢١
٢٢– المصدر السابق، الصفحات ٥٤–٥٩.

الفصل السادس عشر: "الكتاب األقدس" –٤– العبادة والحیاة الیومیة 
١ – "الكتاب األقدس"، ١١٥–١١٦.

٢ – المصدر السابق، ١٥٠.
The Bahá’í World, Vol. III, pp. 159-163 ٣ – مقتطف في

٤ – مقتطف في "أمر وخلق"، المجلد الرابع، الصفحة ٩٢.
٥ – المصدر السابق، الصفحة ٩٣.

٦ – "مجموعة من ألواح حضرة بهاءاهللا"، الصفحتان ٤٢–٤٣.
٧ – "مائدة آسماني"، المجلد الرابع، الصفحة ٣٣.

٨ –  "مجموعة من ألواح حضرة بهاءاهللا"، الصفحتان ٨٩–٩٠.
٩ – المصدر السابق، الصفحة ٤٠.

١٠– المصدر السابق.
١١– "الكتاب األقدس"، ١٢٠.

١٢– الفارسیة رقم ٢٤.
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١٣– الفارسیة رقم ٢٥.

١٤– الفارسیة رقم ٣٥.
١٥– رسالة مؤرخة في ١٩٤٨/٦/٨م.

١٦– مذكرات لم تنشر.
١٧– "خاطرات نه ساله عكا"، الصفحة ٣٣٦.

.The Promised Day Is Come, pp. 26-27 ١٨– مقتطف في
١٩– المصدر السابق، الصفحة ٢٥.

٢٠– "الكتاب األقدس"، ٦٣.
٢١– "منتخبات من مكاتیب حضرة عبدالبهاء"، الصفحة ١١٤.

٢٢– المصدر السابق، الصفحة ١١٥.
٢٣– "الكتاب األقدس"، ٥١.

.Bahá’í World Faith, p. 378 –٢٤
٢٥– "الكتاب األقدس"، ١٤٤.

٢٦– العربیة رقم ٦٨.
٢٧– الفارسیة رقم ٤٨.

الفصل السابع عشر: "الكتاب األقدس" –٥– میثاق حضرة بهاءاهللا
١ – مقتطف في "كتاب القرن البدیع"، الصفحة ٢٦١. 

٢ – "الكتاب األقدس"، ١٧٤.
٣ – المصدر السابق، ١٢١.
٤ – المصدر السابق، ٥٣.
٥ – المصدر السابق، ٤٢.

٦ – المصدر السابق، ١٠٥.
٧ – "البرهان الساطع"، الصفحات ٢٤–٢٦.

٨ – العربیة رقم ٥.
٩ – "بهجة الصدور"، الصفحتان ٢٤٢–٢٤٣.

١٠– العربیة رقم ٤٢.
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١١– "الكتاب األقدس"، ٥٣.
١٢– "لوح الطب"، "مجموعة ألواح مباركة لحضرة بهاءاهللا"، ص ٢٢٦.

١٣– "پنج شأن" (الشؤون الخمسة).
١٤– "مجموعة من ألواح حضرة بهاءاهللا"، الصفحتان ١٠١–١٠٢.

١٥– "مجموعة من ألواح الجمال األقدس األبهى"، الصفحة ١٧٠.
١٦– لم ینشر.

١٧– "منتخباتي از آثار حضرت بهاءاهللا"، رقم ١٢٩.
.Tablets of Abdul Baha, p. 348 –١٨

١٩– من رسالة مؤرخة في ١٩٥٣/٣/٢٨م، مقتطفة في
.The Individual and Teaching, p. 32  

٢٠– "الكتاب األقدس"، ٣٨.
٢١– مذكرات لم تنشر.

٢٢– "تذكرة الوفاء"، الصفحتان ١١٤–١١٥. (جرى تعدیل الترجمة)
٢٣– "مائدة آسماني"، المجلد ٥، الصفحة ٢٨٠.

٢٤– "تذكرة الوفاء"، الصفحة ١١٥. (جرى تعدیل الترجمة)
٢٥–  "مجموعة من ألواح حضرة بهاءاهللا"، الصفحتان ١٢٧–١٢٨.

٢٦– "القرآن الكریم"، سورة الرحمن، آیة ٢٩. نشرت هذه الروایة الشفویة في كتاب 
"گلزار نعیم"، الصفحة ١٩.

٢٧– "لوح ابن الذئب"، الصفحة ٦٣ (ألمانیا)؛ الصفحة ٧٠ (مصر). 
٢٨– "كتاب القرن البدیع"، الصفحة ١٢٢.

٢٩– المصدر السابق، الصفحة ٢٥٥.
٣٠– "الكتاب األقدس"، ٣٩–٤٠.

٣١– المصدر السابق، ٥٤–٥٥.
٣٢– "بهجة الصدور"، الصفحتان ٢٤٩–٢٥٠.

٣٣– "الكتاب األقدس"، ١٨٢-١٨٣.
٣٤– "مائدة آسماني"، المجلد التاسع، الصفحة ٢٦.
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الفصل الثامن عشر: أواخر أیام السجن في الثكنات
١ – "بهجة الصدور"، الصفحتان ١٥٦–١٥٧.

٢ – "تذكرة الوفاء"، الصفحات ٨٧–٨٨، ٨٩.
٣ – "مائدة آسماني"، المجلد األول، الصفحتان ٥٩–٦٠.

٤ – "مكاتیب عبدالبهاء"، المجلد الرابع، الصفحة ١٤.
٥ – "دورة حضرة بهاءاهللا، الصفحة ٤٦.

٦ – "خاطرات نه ساله عكا"، الصفحات ٣٣١–٣٣٦.
٧ – مذكرات لم تنشر.

٨ – "مائدة آسماني"، المجلد الثامن، الصفحة ٦٣.
٩ – مذكرات لم تنشر.

١٠– لوح إلى بشیر السلطان.
١١– مقتطف في "بهاءاهللا والعصر الجدید"، الصفحات ٤٠–٤٢. (مع تعدیل بسیط)

١٢– "تذكرة الوفاء"، الصفحتان ٤١–٤٢. (جرى تعدیل على الترجمة)
١٣– "كتاب القرن البدیع"، الصفحتان ٢٣٢–٢٣٣.
١٤– "منتخباتي از آثار حضرت بهاءاهللا"، رقم ٤٥.

الملحق رقم ١: نقل رفات حضرة الباب
١ – "مطالع األنوار"، الصفحة ٥٧٣.

٢ – "كتاب القرن البدیع"، الصفحة ٣٢٣–٣٢٤.

الملحق رقم ٢: میرزا أبو الفضل من گلپایگان
١ – مقتطف في "كتاب الفرائد"، الصفحة ٤٢٤.

٢ – المصدر السابق، الصفحة ٤٢٩.
٣ – مذكرات لم تنشر لمیرزا أبو الفضل.

٤ – مقالة في "مجلة البیان"، لشهري شوال وذي القعدة عام ١٣١٣ه .
٥ – مهرابخاني، "شرح أحوال میرزا أبو الفضل گلپایگاني"، الصفحتان ١٦–١٧.
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٦ – المصدر السابق، الصفحتان ٣٢٨–٣٢٩. 
٧ – "من مكاتیب عبدالبهاء"، المجلد األول، الصفحتین ٢٠١–٢٠٣.

٨ – "منتخباتي از آثار حضرت بهاءاهللا"، رقم ١٥٤.

الملحق رقم ٣: دفن رفات الغصن األطهر ووالدة حضرة عبدالبهاء
.The Bahá’í World, Vol. VIII, pp. 253-258 ١ – طبع في
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  الجزء األول من هذا الفهرس قائمة بأسماء ألواح حضرة بهاءاهللا
وكتاباته التي ذكرها المؤلف، بما فیها بعض األلواح التي نزلت 
بعد عام ١٨٧٧م. بینما یتضمن الجزء الثاني فهرسًا عاّمًا. وأضیف حرف "ح" بعد 

رقم الصفحة عند اإلشارة إلى الحواشي، وحرف "م" لإلشارة إلى مقتطف.

١– ألواح حضرة بهاء اهللا وكتاباته

"سؤال وجواب"، ٣٨٦، ٣٩٤
"سورة الرئیس"، ٤٧، ٤٨، ١٢٥، 

١٥٧م
"سورة الملوك"، ١٥٦، ٢٠٧، ٢١٨م، 

٣٣٠، ٣٣٦، ٣٤٨
"سورة الهیكل"، الفصل ٧، ٢٠٧

"القصیدة الورقائیة"، ٢٨٦

"الكتاب األقدس"، ١٥٦، ٢٠٧، 
٢٢٧، الفصول ١٣–١٧، ٥٥٩؛ 

دستور الحضارة العالمیة، ٤٠٨، 
٥٥٠؛ ظروف نزوله، ٣٨٦، ٥٥٠؛ 

أحكامه، ٣٨٢–٣٩٤؛ تطبیق أحكامه، 

٣٨٤، ٣٨٨؛ أم الكتاب، ٢٠٧، 
٢٢٨، ٣٨١؛ عالقته بالنظام العالمي 

٣٨٢، ٣٩٠؛ الوجیز، ٣٩٣؛ ترجمته، 
٣٩١–٣٩٣؛ مقتطفات لكتابات 

حضرة الباب، ٤٢٤–٤٢٥؛ بیانات 
لحضرة بهاءاهللا: في دعوته لمعاشرة 
األدیان بالروح والریحان، ٥١٦؛ في 

العفة، ٥٠٨-٥٠٩؛ في النظافة، ٥٠٨؛ 
في تحریم االعتراف بالخطایا، ٤٩٤؛ 

في تحریم النزاع والعنف، ٥١٦؛ 
في میثاقه وخالفته، ٥١٩–٥٢١؛ 
في تربیة األطفال، ٤٥٤–٤٥٦؛ 

٤٨٠؛ في العالج والطب، ٤٩٨؛ 
في بیوت العدل، ٤٣٨؛ في حقوق 
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اهللا، ٥٢١؛ تحریم النفاق في الدین، 
٤٩٥؛ في المیراث، ٤٥٩؛ في تحریم 

التأویل على أتباعه، ٥٢٣؛ مخاطبته 
للملوك والحكام: ٢٠٧–٢٠٨، ٢١٧؛ 

فرانسیس جوزیف، ٢١٠؛ ویلهلم 
األول، ٢٠٩؛ رؤساء جمهوریات 

أمریكا، ٢١٧؛ في اللغة العالمیة 
المساعدة، ٢١٩؛ في الحریة، 

٤١٤؛ في الحیاة المقدسة المنزهة، 
٤٩٦–٤٩٧؛ في مجئ المظهر اإللهي 

التالي، ٥٥٦؛ في الزواج، ٥١١–
٥١٢، في تحریم التسول، ٤٩٢؛ في 

تحریم الرهبنة، ٤٩٢؛ في العصمة 
الكبرى؛ ٤١٦، في الموسیقى، 

٥١٥؛ في الضیافة التسع عشریة، 
٣٨٩؛ في الصالة المفروضة، ٤٨٦؛ 
في االفتخار على الناس، ٥١٦؛ في 

النبوءات، ٣٩٨؛ الملوك البهائیون 
في المستقبل، ١٥٩؛ في الحروب 

العالمیة، ١٤٩–١٥٠؛ في تالوة آیات 
اهللا، ٣٢٣–٣٢٤؛ في مشرق األذكار، 

٣٤٣–٣٤٤؛ خطابه لرؤساء األدیان، 
١٦٣–١٦٥، ٢٤٠؛ في مسؤلیة 

الوالدین تجاه أطفالهم، ٣٢٦–٣٢٧، 
٣٦٦؛ تحریم تجارة الرق، ١٢٤، 
٣٦٩–٣٧٠؛ في مقامه هو، ٣٠٥؛ 

في تبلیغ أمره، ٣٣١، ٣٨٣؛ شجبه 

للنظام التركي، ١٣٣، ١٥١–١٥٢؛ 
في الفضائل، ٣٥٦–٣٥٧؛ "إّنا معكم 
في كل األحوال"، ٣٨٣؛ في العمل 

كعبادة، ٣٥١؛ في النظام العالمي، 
٣٠٨؛ مخاطبته لمیرزا یحیى، 

٣٧٣–٣٧٤
"كتاب اإلیقان"، ٥٥، ١٣٥، ١٣٦م، 

 ،١٤١، ٢٤٥، ٣٣٩، ٣٨١، ٤٢٠
٤٦٥

"كتاب عهدي"، ١١٧م، ٥٢٠
"الكلمات المكنونة"، ١٣م، ٤٩٧م، 

٥١٧م، ٥٢٦م، ٥٢٩م

"لوح ابن الذئب"، ٥٤٥
"لوح ابن العم"، ٣٠٠–٣٠٢
"لوح األحباب"، ٣٥٨–٣٥٩

"لوح االحتراق"، ٣١٣، ٣١٤–٣١٩م
"لوح أحمد"، ٣٥٧

"لوح األسئلة السبعة"، ٣٧٦، ٣٧٧م
"لوح اإلشراقات"، ٣٠٤م، ٣٧٥ح، 

٤٤٢م
"لوح األقدس"، ١٥

"اللوح األول لسلمان"، ٣٥، ١٢٨م
"اللوح األول لناپلیون الثالث"، ١٥٧، 

١٥٨
"لوح البابا پیوس التاسع"، ١٦٥م، 

١٨٩

الفهرس
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لوح لبدیع، ٢٥٣-٢٥٥
"لوح البشارات"، ٤٩٣م
"لوح التجلیات"، ١٧١ح

"اللوح الثاني لسلمان"، ٣٥–٣٦، 
٢١٩م 

"اللوح الثاني لناپلیون الثالث"، ١١٦م، 
١٥٨، ١٥٩م، ١٦٠م، ١٦٤م

لوح للحاج السید جواد الكربالئي، 
٣٨٦م

لوح للحاج عبد المجید (أبو بدیع)، 
٢٨٠

"لوح الحكمة"، ٥٤٤م
"لوح الحوریة"، ٣١٠

"لوح الدنیا"، ١٢٢م، ٣٠٥م، ٥٣٢م
"لوح الرئیس"، ٤٧، ٤٧ح، ٤٨، ٥١، 

٥٢، ١٢٥، ١٤٢ح، ١٤٣ح، ١٤٧
لوح لرضّي الروح، ١٠، ١٣
"لوح الرضوان"، ٧٩، ٨١ 
"لوح الرؤیا"، ٣١٠–٣١١

"لوح سراج"، ١٢٨
"لوح السلطان"، ٢٩، ٣٥، ٥٣، ١٨٩، 

٢٤١، ٢٧٦ح، ٣٢٢م

"لوح السلطان عبد العزیز"، ١٤٢، 
٢٠٧

"لوح السیاح"، ١٨م
"لوح الطب"، ٤٩٨–٥٠٣، ٥٠٣م

لوح لعبد الرحیم البشروئي، ٨٨
"لوح فؤاد"، ١٢٥–١٢٦، ١٢٦م، 

١٣١، ١٤٢ح، ١٤٣ح، ٢١٢
"لوح القیصر ألكسندر الثاني"، 

١٦٩–١٧٠، ١٦٩م، ١٧٠م، ١٧٣، 
١٨٩

"لوح الكلمات الفردوسیة"، ٤٩٣م
"لوح مانكچي صاحب"، ٣٧٤–٣٧٥، 

٣٧٥م
"لوح مقصود"، ٤٠٩م

"لوح الملكة ڤكتوریا"، ١٧٥–١٨١، 
١٧٥م، ١٧٦م، ١٧٨م، ١٨٠م، 

١٨١م، ١٨٩
لوح للنبیل األعظم، ٣٦

لوح للنبیل األعظم في اإلسكندریة، ٩
لوح لهادي القزویني، ٩١م

"لوح هرتیك"، ٣٩–٤٢
"ملح ألواحي"، ٢٧٥، ٣٥٨ 

الفهرس
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إبراهیم (علیه السالم)، ١٤، ٢١٥
إبراهیم الكاشاني، میرزا (خلیل)، ٥٧، 

٣٨٨
ابن األصدق (علي محمد الخراساني)، 

٢٦٣ح، ٢٧١ – ٢٧٢
ابن العربي، الشیخ، ١٥

أبو الحسن األردكاني، الحاج (األمین 
اإللهي، أو الحاج أمین)، ٦٠، ٨١، 

 ،٨٢ – ٨٥، ٨٦ – ٨٨، ٩١ – ٩٣، ٩٨
١٨٣؛ حساء الحاج أمین، ٩٢

أبو الحسن الشیرازي، الحاج، ٢٠٥
أبو الفضل، میرزا، من گلپایگان، ١٥، 
 ،٢٠، ٩٦، ٩٩ – ١١٨، ٢٥١، ٢٧٤

٣٠٠، ٣١٠، ٣٧٨ – ٣٧٨، الملحق 
رقم ٢، انظر أیضًا: "الفرائد"
أبو القاسم السلطان آبادي، ١٨

االتحاد، ١٣٤ – ١٤٠، ١٣٥، ٢١٦، 
٢١٨، ٣٧٠

االتصاالت، ١٤٥ – ١٤٦، ١٧٢ 
"اتلوا آیات اهللا"، ٣٣٠

أحمد أفنان، آقا سید، ١٧٦
أحمد جّراح، من عكاء، ٧٦ – ٧٧

أحمد األزغندي، میرزا، ٢٥
أحمد النیشاپوري، الشیخ (الشیخ 

الفاني)، ١٨٢
أحمد الیزدي، ٢٦٣

أدرنة، ١، ٤، ١٥، ٢٢، ٥٣، ٧٢، 
 ،١٢٠، ١٢٢، ١٥٣، ١٧٧، ١٨١

٢٢٩، ٢٤٨، ٢٥٥ – ٢٥٦، ٢٨٦
أدیان، رؤساء، علماء، ٢، ٤٠، ٧٣، 
 ،١٠٩، ١٦١، ١٦٦ – ١٧١، ٢٩٨

٣٥٩، ٣٩٩؛ انظر أیضًا: رجال الدین
اإلرث، المواریث، ٢٨٩، ٣٣٧

األرض األقدس،  –  المقدسة، ٢، ١٤، 
 ،٢٦، ٣٤، ٥٦، ١١٧، ١٥٧، ١٦٥

١٧٤، ٢٢٧، ٤٥٣
أرمیني، ١٣٠

أزل، انظر: یحیى، میرزا
األزلیون، ١٠٩؛ في عكاء، ٥٩ – ٦٠؛ 

مقتلهم، ٧٦، ٢٢٨ – ٢٢٩، 
 ،٢٣٧ – ٢٣٨ – ٢٤٣، ٢٤٨ – ٢٤٩

٤٠٣، ٤١٥
األزهر، جامعة، ٤٤١
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األستاذ حسین نعل بند، ١٠٠
اآلستانة، ١٤، ٢٣، ١٣٢، ١٥٣، ١٥٧، 

١٧٦، ٢٢٣، ٢٤٣، ٤١٥، ٤١٨
إستراباد، ١٢٩

االستعداد (الروحاني)، القابلیة، 
٧١ – ٧٣

االسم األعظم، (الرمز)، ٤٣٦
االسم األعظم، (بهاءاهللا)، ١٢١، ٤٢٣؛ 
جامعة  – ، ١١٩، ١٢٠، ٢٢٩، ٣١٩، 

٣٦٣، ٤٠٣
أسد اهللا اإلصفهاني، میرزا، ٤٣٢ – ٤٣٥

إسرائیل، ١٤
إسطنبول، انظر: اآلستانة

اإلسكندریة، ٤ – ١٠، ٥٩
اإلسالم، ٤٤، ٤٩، ١٠٠ح، ١٥٧، 

١٥٩، ١٧١، ١٧٣، ١٩٤، ٢٦٦ح، 
٢٧٤ح، ٣٨٣؛ أحادیث  – ، ١٠٠، 

١٠٠ح؛ أحكامه، ٢١٣، ٢٨٥ –  
٢٨٦؛ انظر أیضًا الشیعة؛ السنة؛ 

القرآن الكریم؛ محمد ےلص؛ علماء 
الدین

إسماعیل، األستاذ، ٥٨ – ٥٩، ٦١
آسیة خانم (نّواب)، حرم حضرة 

بهاءاهللا، ٢٠٧، ٢١٥، ٤٤٧، ٤٥٠، 
٤٥٢؛ مرقدها، ٢١٨

األشرار، ٣٨، ٣٣٣، ٣٣٣ح
إشعیاء، ١٤، ١٢٩، ٤٥٠، ٤٥٢

أصحاب حضرة بهاءاهللا، ٩، ١٠، ١٦، 
  – ٣٦، ٣٨، ٥٥ – ٥٨، ٢١٠، ٢١٢
٢١٣، ٤٠٤ – ٤٠٦؛ تفشي المرض 
بینهم في الثكنات، ١٨ – ١٩؛ في 

خان العوامید، ٢٢٦؛ وفاة ثالثة 
منهم، ١٩، ٣٦

"أصحاب المجلس" (النواب)، ١٣٥
االصطبار، التحّمل، ٩٣، ١٩٥ – ١٩٩، 

٢٦٠ – ٢٦٢
إصفهان، ٢٥، ٢٦٠، ٣١٠، ٣٩٥ –  

٣٩٦، ٤٤٠
االضطهاد، ٣٦، ٥١، ٩٢، ٩٦، ١٢٩، 
  – ١٥٧، ١٧١، ١٩٥ – ١٩٦، ١٩٨
 ،١٩٩، ٢٦١ – ٢٦٢، ٢٦٥ – ٢٦٩

٢٧٩، ٣٩٥ – ٣٩٦، ٤٣٤
اإلطاعة، ٢٨٩، ٢٩٢ – ٢٩٦، ٣٨٠، ٤٤٣
األطفال، ٩٨، ٢٨٩، ٣٣٣ – ٣٣٧، ٣٥٠

األعمال، ٣٥٢، ٣٥٦ – ٣٥٧، ٣٦٠ –  
٣٦١، ٣٩٩ – ٤٠٠

األغصان، ٣٧٦ – ٣٧٧
أفنان، الحاج میرزا، ١١٢

األفیون، ٢٨٩، ٣٦٩، ٤٤٤
آقا أفنان، میرزا (نور الدین)، ٩٢ح، 

٢٠٥، ٢٠٥ح
آقا جان (كج كاله)، ٥٩، ١٨٣، ٢٢٨، 

٢٣٧، ٢٤٣
آقا جان، میرزا (خادم اهللا)، كاتب وحي 
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حضرة بهاءاهللا، ٧، ٣٩، ٦٠، ١٣١، 
١٨٤، ٢١٠ح، ٢٣٨، ٢٥٦، ٢٨٦، 

٣١٠ح، ٣٨٨، ٣٩٨، ٤٠٩ح
آقا كلیم، انظر: موسى، میرزا
األقلیات الدینیة، ٢٦٥ – ٢٨٠

ألكساندر الثاني، قیصر روسیا، ١٢٨ –  
١٢٩، ١٤١

اهللا، ١٤١، ١٤٣، ٣٥٨؛ إرادته، ٣٨١؛ 
تقوى اهللا، ٣٦٠؛ الخالق، ١٣٨، 
١٨٤؛ خطته، ١٣٧، ١٤٤، ٣١٨، 

٣٢١؛ رحمته، ٣٠٣؛ سطوته، 
٢٠٢؛ حكم االختیار بیده، ٩٣؛ 
صفاته، ٧٢؛ عدله، ٢٠٥؛ علمه، 
١٠١، ٣٣٣؛ عطایاه، ٧١؛ عقابه 

وعذابه، ١٦٠، ٢٠٣ – ٢٠٥؛ عوالمه، 
٣٧، ٣٧١؛ غضبه وقهره، ٣٩، 

٢٣٢ – ٢٣٣؛ نفوذه وقدرته، ١٠١، 
١٤٨، ١٨٤؛ ال ُیدَرك ١٥١؛ محبته، 

٢٤، ٣٣٨، ٣٦٣، ٣٧١؛ َمظهر 
نفسه، ٢٤، ١٣٩، ١٤٢؛ مغفرته، 
٢٠٤، ٢٣٢، ٣٥٨ – ٣٥٩؛ التقدیر 

اإللهي، ١٧٢؛ انظر أیضًا: العهد 
اإللهي

اهللا یار، الحاج، ٤٢٨ – ٤٢٩
ألمانیا، ١٢٣، ١٢٧، ١٥٤

األلمانیة، المستعمرة  –  في حیفا ٢٦، 
انظر أیضًا: الهیكلیون

إمام، ٣٠٧، ٣٠٧ح
إمام زاده زید، مرقد، ٤٣٢

إمام زاده معصوم، مقام، ٤٢٩ – ٤٣٠
األمانة، ٣٦٠

إمبراطوریة، ١٣، ١٢٣، ١٥٥، 
١٥٩، ١٧٠؛ انظر أیضًا: العثمانیة، 

اإلمبراطوریة
االمتحانات، ٤١، ٤٨ – ٥٢، ٨٦، ١٩٧

أمر اهللا، ١٤٣، ١٤٤، ١٦٧؛ 
اضطهاده، ٣٥، ٢٠٤؛ تبلیغه، ١٠١، 

٣٣٧ – ٣٣٨؛ التضحیة في سبیله، 
٨٥؛ تقّدمه، ٨٨، ٨٩، ١٤٥، ١٤٧، 

١٦١، ٢٢٣، ٣٣٧ – ٣٣٨، ٣٨٠؛ 
الثبات علیه، ٢٤، ٣٦٤؛ الدفاع 

عنه، ٩٧؛ طبیعته، ٢٠٣؛ القیام على 
خدمته، ٩٠، ٣٩٩؛ معارضته، ٣٥، 

٩٧، ١٨١، ٢٠٥
أمریكا، ١٦٠

آُمل (إیران)، ٧٦
األمم، ١٣٤، ١٣٧، ١٦٦، ١٧٢

أمین (أمناء) حضرة بهاءاهللا، ٦٠، الفصل 
٤، ٩٨، ٣٣٣

أمین جّراح، من عكاء، ٧٧
أنبیاء، ١٤، ٤١، ٥٠، ١١١، ١٥١، 
 ،١٥٩، ١٧٤، ٢٤٩، ٢٥٠، ٢٥٧
٢٦٩، ٢٨٣، ٣٢٢، ٤٥٣؛  –  بني 

إسرائیل، ١٤؛  –  َكَذَبة، ٤٥، ٢٩٨ 
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انظر أیضًا: المظاهر اإللهیة
اإلنجیل، ١٠، ٣٤، ٤٤، ١٢٩، ١٣٢، 

١٥٩
اإلنسان، ٤٧، ٨٥ – ٨٦، ٢٣٦، ٣٣٤، 
٣٨٠ – ٣٨٢؛ األحكام التي تضبطه، 
٢٩٣؛ استعداده الروحاني وطبیعته، 
 ،٣٧، ٧٢، ٨٥ – ٨٦، ٢١٦ – ٢١٧
٢٣١؛ إعراضه عن المظهر اإللهي، 

٣٥ – ٣٦، ٣٩٧؛ امتحان اهللا له، 
٥٠ – ٥٢؛ الجهد المطلوب منه، ٣، 

٧١، ٨٥ – ٨٦؛ حیاته االجتماعیة، 
١٣٤؛ حدودات إدراكه، ١٤٨، 

١٥٠ – ١٥١؛ حریة االختیار لدیه، 
٣، ٤٩، ٨٦، ٢٩٤؛ الخلق الجدید، 
٣، ١٣٥، ١٤٣، ١٤٨؛ روحه، ٨، 

٣٧ – ٣٨، ٢٩٤ – ٢٩٥؛ عرفانه هللا 
ال یعتمد على التعلم، ١٠١؛ غریزته 
الحیوانیة، ٣٧، ٨٥، ٢١٦، ٢٣٠؛ 
قلبه، ١٠١، ١٣٩؛ ١٥٤؛ مصیره، 
١٣٥؛ مقامه، ٢٣٤، ٣٥٨، ٣٦٠؛ 

نتائج أعماله، ٣٠٢؛ انظر أیضًا: العهد 
والمیثاق

اإلنسانیة، البشریة، ١٣٤ – ١٤٠، ١٤٥، 
٢٠٢، ٢٩٧، ٣١٦، ٣٣٤، ٣٥٢

االنقطاع، ١٠، ٥٣، ٨٥، ٨٦ – ٨٩، 
 ،١٠٢، ١١٥، ١١٨، ١٤٢، ١٥٤

١٩٧، ٢١٦، ٢٩٥، ٣٥٨، ٤٠٠

أورشلیم، ١٤، ١٥٩، ٢٨٣
أوروپا، ٨٩، ١٢٣، ١٥٧، ٢٦٦، ٢٧٠

أولیفانت، لورنس، ٢٤٨ – ٢٤٩
أیادي أمر اهللا، ٩٢، ٩٣، ٩٩، ٢٠٣ح، 

٢٦٣ح، ٢٦٥، ٣٧٧، ٤٣٠ح
إیران، إیرانیون، ٤، ١٤، ٢٥، ٤٣، ٥٧، 

 ،٧٦، ٨٣، ٨٨، ٩٦، ١٦٦، ١٧١
 ،١٧٧، ١٨١، ١٨٣، ١٨٨، ١٩١
 ،١٩٣، ٢٠٢، ٢٠٣، ٢٢٢، ٢٥٠
 ،٢٦٥ – ٢٧٠، ٢٧٤، ٣٤٤، ٣٥٠

٣٥٥، ٣٥٩، ٣٧١
إیطالیا، ١٢٨

اإلیمان، الروح اإلیماني، ٨ – ١٠، ٣٨، 
 ،٥٠، ٩٢، ١١٥، ١٩٦ – ١٩٧، ٢٩٥

 ،٣٠٦ – ٣٠٧، ٣٢٩، ٣٣١، ٣٤٢
٣٨٠

إینوتشنته الثالث، البابا، ١٢٨

الباب، حضرة (السید علي محمد)، 
 ،١٠، ٤٥، ٦١، ٨٣، ٩٦، ١٢٥

١٤٨، ١٤٩، ١٥٧، ١٩٢ح، 
 ،٢٠٠ – ٢٠١، ٢٢٧، ٢٤٦، ٢٦٠

٢٦٣، ٢٦٨، ٣٥٦، ٣٨٩ح؛ الملحق 
رقم ١؛ أحكامه، ٢٨٣، ٣٥٧؛ 

استشهاده، ٢٠٣، ٢٠٥، ٢١٥، 
٤٢٧؛ إعالن دعوته، ٢٦٠؛ بیاناته 

ووصایاه: ٢٧، ٣٨٣؛ تالمیذه، 
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٩٦؛ دورته، ٢٥، ١٩٦؛ دینه، ٧٦، 
٢٠٣، ٢٢١، ٢٦٣؛ عهده ومیثاقه، 
١١٩، ١٤٨، ٢٣٠، ٣٧٧؛ كتاباته، 

 ،٩٦، ١٠٩، ١٤٣، ٢٦٠، ٢٦٤
٣١١ – ٣١٣؛ مرقده، ٩٣، ١١٨، 

٤٣٧، النقطة    – ٣٩١، ٤٣٥
األولى، ١٤٨
بابا، الحاج، ٦٢

بابي (بابیون)، ٨٤، ٩٦، ١١٩، ١٤٧، 
 ،١٧٣، ١٨١، ١٩٠، ١٩٢، ٢٠٣
 ،٢٠٤، ٢٦٠ – ٢٦٣، ٢٦٧، ٢٧٢
٣١٢؛ انظر أیضًا: الباب؛ "البیان"

باقر، الشیخ (الذئب)، ١٦
البحر األسود، ١٢٢

بخارى، ٥٩
"بدائع اآلثار"، كتاب، ٨٩

بدر الدین الغّزي، الشیخ، ٤٤٢
بدري جان، زوجة میرزا یحیى، ٢١، 

٢٢، ٢٣٧، ٢٥٦
بدیع اهللا، ابن حضرة بهاءاهللا، ٢٣٣

بدیع، انظر: بزرگ، آقا
البرص، ٢٥٠
برلمان، ١٣٣

برلین، ١٥٤، ١٥٥
بزرگ، آقا (بدیع) ٨٣، ١٨١، ١٨٢ –  

١٩١، ١٩٦، ٢٠٢ – ٢٠٦، ٢٦٤
بساطة (المعیشة)، ٩١

بسمارك، ١٢٧
بشرویه، ٦١، ٧١

البشري، الجنس، ١٣٣، ١٣٥ – ١٤٠، 
 ،١٤١ – ١٤٧، ١٧٢، ٢١٥ – ٢١٨
 ،٢٣٤ – ٢٣٥، ٢٦٩، ٢٧٧، ٢٨٠
 ،٣١٥ – ٣١٧، ٣١٩ – ٣٢١، ٣١٥

٣٨٣، ٣٩٧، ٤٢٥
"بشیر المیثاق"، ٣٦٥ح

بغداد، ١٤، ٢١، ٢٤، ٢٦، ٤٠، ٥٣، 
 ،٥٨، ٦٣، ٧٣، ٨١، ٩٦، ١٢٠
 ،١٨٢، ١٨٣، ٢١٠، ٢٢٦، ٢٥٥
 ،٢٥٦، ٢٦٣، ٢٧١، ٢٧٤، ٤٢٠

٤٣٥
بندر عباس، ٣٨٧ – ٣٨٩

البهاء، ١٤، ٩٣، ١٥٤، ١٨٥، 
 ،٢١٣، ٢٢٠، ٢٥٣، ٣٢٢، ٣٧٣

٣٩٤، ٤٤٨؛ أهل البهاء، ٢٤، ٨٩، 
 ،١٢٣، ١٢٥، ١٣٨، ١٦٣، ٢١٩
 ،٣٦٠، ٣٦٨، ٣٧٠، ٣٧٦، ٤١٢

٤٤٤؛ العلماء في البهاء، ٢٥، ٤٠١
بهائي (بهائیون)، ١٣٠، ٣٢٦، ٣٧٦ح، 

٣٨٢، ٣٨٦، ٣٨٧ح؛ اتصال 
حضرة بهاءاهللا بهم، ٢٣، ٥٨، ٧٥، 

٧٦، ١٧٧ – ١٨٠، ٣٩٤؛ األعیاد 
واألیام المحرمة، ١٢٥، ٢٢٧، 

٢٨٩؛  –  واالمتحانات، ٥٠ – ٥٤؛ 
األمریكیون، ٣٥١، ٤٣٦، ٤٣٧؛ 
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االنتخابات، ٣٢٣، ٣٢٥؛ التربیة 
والتعلیم، ٣٣٣ – ٣٣٧؛ التقویم، 

٣٥٧ح؛ جامعة األحباء  – ، ٢٢، 
 ،٥١ – ٥٤، ١٤٠، ١٤٥، ١٤٦، ٢٣٠

 ،٢٧٩، ٢٩٢، ٣١٩ – ٣٢٠، ٣٥٢
 ،٣٦٣، ٣٦٨ – ٣٦٩، ٣٧٧، ٣٨٠

٤٠٣، ٤١٩، ٤٢٤ – ٤٢٥؛ الزوار  – ، 
١٥، ٥٨، ٦٠، ٧١ – ٧٢؛ سلوكهم 

وحیاتهم، ٣٢٩، ٣٦٨ – ٣٧١؛ 
الشباب  – ، ٣٦٩؛ عالقتهم مع بیت 

العدل األعظم، ٥٣؛ الفضائل  – ، 
١١٦؛ اإلیرانیون، ٥٧، ٦٢، ٨٣، 

 ،٨٧، ٩٢، ١٨١، ٢٣٨، ٢٦٧ – ٢٧٠
٢٨٨، ٤١٢ – ٤١٣؛    – ٢٧١، ٢٨٧
في بغداد، ٥٧، ٦٤، ٧٣، ١٨٢؛ في 

درخش، ٦٠؛ في رانغون، ٤٣٦؛ 
في العصر البطولي، ٣٣٢؛ في عكاء، 

٥٨، ١٦٣، ٤٠٤ – ٤٠٩؛ في    – ٥٧
قزوین، ٩٦، ٩٧؛ في مشهد، ٧١؛ 

في نیویورك، ٩٠ – ٩١؛ في یزد، 
١٩٨ – ١٩٩، ٢٦٨؛ المعیار  – ، 

١٣٣، ٣٦٨ – ٣٦٩؛ المبلغون  – ، 
 ،٢٥، ١٠١، ١٠٨، ١٢٩ – ١٣٠

 ،١٦٥، ٢٣٦، ٣٣٧ – ٣٤٢
٤٣٩ – ٤٤١؛ المشورة  – ، ٥٣، 
٣٢٣ –  ٣٢٤؛ المقبرة  – ، ٢٧٩؛ 

موقف اإلیرانیین المسلمین تجاههم، 

٦٢؛ نظرتهم للحیاة، ٣٠٣؛ نظرتهم 
لمشاكل العالم، ١٣٤ – ١٣٥؛ انظر 

أیضًا: أهل البهاء؛ االضطهاد
بهاءاهللا، حضرة (میرزا حسین 

علي)، سیرة حیاته: في طهران، 
٢٥١ – ٢٥٣؛ في بغداد، ٢٦، ٩٦، 
 ،١١٩، ٢١٠، ٢٥٥، ٢٥٦، ٢٦٣

٢٧٤؛ بیته في بغداد، ١٨٢، ٢٥٥؛ 
في أدرنة، ٤، ٣٦، ٢٥٥؛ في 

اإلسكندریة، ٦؛ نفیه إلى عكاء، 
١، ١١ – ١٥، ٢٥ – ٢٦، ١٢٤؛ 

الحكم علیه بالسجن المؤبد، ٤، 
١٧؛ في الثكنات، ١٥ – ١٩، 

٥٥ – ٥٦، ٥٩، ٧٤؛ حثه األحباء 
أّال یحزنوا لبالیاه، ٢٤، ٣٥؛ تنبؤه 
بنهایة حبسه، ٣٦؛ تحذیره لرئیس 

الوزراء، ٣٩؛ رده على علماء 
منشاد، ٤٨؛ مقابلته لمفتي عكاء، 
٧٧ – ٧٩؛ محاوالت االعتداء على 
حیاته، ٧٤ – ٧٥؛ تمجیده لبدیع، 

١٨٤ – ١٨٥، ١٨٨؛ لدى وفاة الغصن 
األطهر، ٢٠٧ – ٢٢٠؛ الملحق رقم 

٣؛ في بیت عودة خّمار، ٢٢٥، 
٢٢٧ – ٢٢٩، ٢٨٣؛ لدى مقتل 
األزلیین الثالثة، ٢٣٧ – ٢٤٥، 

٤١٥؛ استجواب الحاكم له، ٢٤٤، 
٢٤٨ – ٢٤٩؛ في بیت عّبود، 
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٤٠٣ – ٤٠٥؛ مقابلته للحاكم، ٢٥٥؛ 
بخصوص قناة الماء، ٢٢ – ٢٣؛ 

زیارته لحیفا، ٢٦، ٣٤، ٢٠٥، ٤٢٣؛ 
مغادرته لمدینة السجن، ٤٢١ – ٤٢٢؛ 

توجیهاته لنقل رفات حضرة الباب، 
٤٢٧ – ٤٣٦؛ صعوده، ١٥٨، ٢٢٨، 
٣٧٦ح، ٣٨٦؛ مرقده، ٢٠، ٣٥٤ح؛ 

شخصه: احترام المسؤلین له، 
٢٢٢ – ٢٢٣؛ ادعاؤه، ٢٤٥ – ٢٤٦، 
٢٦٨؛ االعتراف به، ٧٣، ٨٤، ٩٦، 

 ،١١٤ – ١١٥، ١١٦، ١٣٨، ١٤٠
 ،١٥٤، ١٦٧، ٢٢١، ٢٩٨ – ٢٩٩

٣٨٠؛ أعداؤه، ١٣، ٢٥، ٥٩ – ٦٠، 
 ،١٧١، ٢٢٨ – ٢٢٩، ٢٣٧ – ٢٤٤
٢٤٨، ٢٥٦؛ أقرباؤه، ٧٦، ١٥٨، 

٢٢١ – ٢٢٣، انظر أیضًا: األغصان؛ 
تأثیره على الناس، ٦١، ٦٣، 

 ،٧٢ – ٧٣، ٧٧، ٨٣، ١١٩ – ١٢٠
 ،١٦٣ – ١٦٤، ١٨٤ – ١٨٦، ٢٤٤

٢٥٣ – ٢٥٥، ٣٠٦ – ٣١١، ٤٠٥؛ 
التباین بین حقیقته وشخصیته 

الخارجیة، ١ – ٣، ١٣، ٢٥٣ – ٢٥٤؛ 
تسلیمه للبالیا، ١ – ٢، ٤، ٥٥، 

٢٣٥ – ٢٣٦، ٢٤٨؛ جالله وعظمته، 
 ،١، ٤، ١١، ٥٥، ٦١، ١٢١، ١٢٥

١٤١، ١٦٠، ٢٥٣ – ٢٥٧، ٤٠٠؛ 
حبه للطبیعة، ٤٢٠ – ٤٢٢؛ حیاته، 

٢٤٥؛ سلطنته، ١٤٢، ٣١٨، ٣٢١؛ 
شخصه، ١٤١ – ١٤٢؛ صفاته 

البشریة، ٢ – ٣، ٥٩، ٣٥٤ – ٣٥٥، 
٤٠٤ – ٤٠٥، ٤١٩ – ٤٢٢؛ عائلته، 
 ،٢٠٧، ٢١٠ – ٢١٣، ٢١٤ – ٢١٥
٢٤٩، ٤٠٣ – ٤٠٤، الملحق رقم 
٣؛ عالقته بأتباعه، ٢٠٤ – ٢٠٥؛ 

علمه، ١٤٤، ٣٩١؛ تأییداته، ١٩٦، 
٣٨٠؛ غضبه، ٢٤٣، بالیاه، ١٤٨، 
٢٢٩ – ٢٣٦، ٤٢٤ – ٤٢٥؛ مقامه، 
 ،١٤٠، ١٤١ – ١٤٢، ١٥١ – ١٥٢
 ،٢٣٦، ٢٤٥، ٢٦٩، ٢٨٤، ٣٤٢

٣٨٠، ٤٠٠؛ النبوءات بخصوصه، 
١٤ – ١٥، ٢٥، ٧٤؛ نفوذه، ١ – ٢، 
 ،١٢، ٦٣، ١٣٧، ١٤٨، ١٩٧، ١٩٩

٣٣٩، ٣٨١ – ٣٨٣؛ نورانیته، ١٢؛ 
وجوده مع الشهداء، ١٩٨ – ١٩٩؛ 

والیته، ١٠، ١٣، ٨٨، ٩١، ١٢٠، 
 ،١٤٥، ١٥٠، ٢٣٦، ٢٤٦، ٢٧٣

٤٠٣؛ ألقابه وأسماؤه: ٢٦٩، ٣٩٧؛ 
"البحر األعظم"، ٧؛ "بهاء اهللا"، 

٢٤٤؛ "جمال الِقدم"، ٢١١، ٢٢١، 
٤٢٥؛ "الجمال المبارك"، ٣٥، 
 ،٧٢، ١٣١، ١٦٣، ٢٠٦، ٣٠٧

 ،٣٦٦، ٣٧٧، ٣٩١، ٤٠٠، ٤٠٩
٤١٦، ٤٢١ – ٤٢٣، ٤٤٩؛ "رب 

الجنود"، ١٢٠، ٣٨٦، ٣٩٧؛ 
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"الشیخ محمد"، ٧٣؛ "مطلع نور 
األحدیة"، ١٥٥؛ القلم المكنون، 
٣٩٤؛ "القلم األعلى"، ١، ١٢٠، 

 ،١٤١، ١٥٤، ١٧٠، ٢٠٧، ٢٢٠
٢٣٣، ٢٨٣، ٣٦٣؛ "الكمال 

المبارك"، ٣١٠؛ "لسان العظمة"، 
 ،٧٨، ١٢٠، ١٥٣، ١٦٣، ٢٣٢

٢٨٤؛ "المسجون" (سجین عكاء)، 
٥٥، ١٨٠، ٢٢٠، ٢٧٨؛ "مظلوم 

العالم"، ١٢٢، ٢٢٤، ٢٣٤، ٣٥٨؛ 
"المظهر الكلي اإللهي"، ٥١، ٦٢، 

 ،٩٥، ١١٤، ١٣٦، ١٥١، ٢٣١
٣١٠، ٣٧٧، ٣٨٩، ٤٠٩؛ "من 

یظهره اهللا"، ٢٦٣، ٣١٢؛ أمره: 
دورته، ١٥١، ٢١٥، ٢١٧، ٣٢٠، 

٣٧٦؛ أحكامه، ١٢٥، ١٣٣، ١٤٦، 
٢٨٤ – ٢٩٣؛ تعالیمه ومبادئه، ٨٦، 

 ،١٣٣، ١٣٤، ١٣٨، ١٣٩، ١٤٦
١٦٢، ٢٣٣، ٣٠٥، ٣٢٩، ٣٤٥؛ 
رسالته، ٢٦٨، ٣٠٦؛ مؤسسات 

شّرعها، ٢١٩؛ أمره: ١٥٣ – ١٥٤، 
االعتراف به، ١٣٦، ١٥٤، ١٦٥، 

٣٢١، ٣٥١؛ عالقته بالنظام اإلداري، 
٥٢؛ مصدره اإللهي، ١٩٩؛ ثماره 
١٣٥، أهدافه، ٢١٨؛ قوته الخالقة، 
١٤٧؛ مجدد للعالم، ٢١٧؛ وحیه: 

مصدره اإللهي، ١٢٤؛ حین التنزیل، 

١٦٤، ١٧٥؛ ضخامته، ١١٩، 
١٤٢؛ الكلمة اإللهیة كما أنزلها 

حضرة بهاءاهللا، ١١٠، ١١٤، ١٢٤، 
 ،١٣٨، ١٦٠، ٢٦٩، ٢٨٤، ٣٣٢

٣٥٤، ٣٧٨ – ٣٧٩؛ ألواحه وكتاباته: 
 ،١٤٦ – ١٤٧، ٢٧٢، ٣٣٠ – ٣٣٢
٤٣٤ح؛ أسماؤها، ١٢١؛ إعالن 

رسالته، ٢٧، ١٢٠، ١٢١ – ١٣٤، 
 ،١٤٥، ١٥٣، ١٦٠، ١٦٦ – ١٦٧

 ،١٧٠، ١٧١ – ١٧٢، ١٧٧
 ،٢٠٢ – ٢٠٣، ٢٤٥، ٣٣٧ – ٣٣٨
٣٦٩؛ انظر أیضًا: فهرس األلواح 

والكتب؛ ألواح الملوك والرؤساء، 
١٢١ – ١٣٤، ١٤١، ١٥٣، ١٧٧؛ 

"سورة الهیكل"، ١٤١ – ١٥٢؛ 
"الكتاب األقدس"، ١٥٣ – ١٥٦، 
٢٨٣ – ٤٠٢، ٣٩٩؛ لغته ولهجته، 
 ،١٢٠، ١٢١، ١٦٠، ٢٧٤ – ٢٧٧

٢٨٣، ٣٥٤ – ٣٥٥؛ "لوح الرئیس"، 
٣٦ – ٣٧؛ "لوح السلطان"، 

١٧٧ – ١٨١؛ "لوح فؤاد"، ٩٥ – ٩٦؛ 
"لوح قد احترق المخلصون"، 
٢٢٩ – ٢٣٤؛ بیانات له: إعالنه 
بأنه مالك الملوك، ١٢١، "رب 

األرباب"، ١٢٦؛ "بالبالء عال أمره 
وسنا ذكره"، ٣٥ – ٣٦؛ تحصیالت 

اإلنسان تعتمد على استعداده 
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الروحاني، ٧١؛ تنبؤه بتخفیف 
الحبس، ٥٨، ١١٩، تنبؤه للقیصر، 
١٢٨ – ١٣١، تنبؤه عن اإلمبراطوریة 

التركیة، ٣٩، ٩٥، ١١٠ – ١١٤، تنبؤه 
بقیام نفوس مقدسة مكرسة، ٣٨٤، 

أیضًا ٣٦، ٢٦٤؛ عن اإلسالم، ٢٥٠؛ 
عن األطفال وواجبهم تجاه الوالدین، 

٢٠٦؛ عن أولئك الذین یدحضون 
حجج أعداء أمر اهللا، ٩٧؛ عن بدیع، 

١٨٤ – ١٨٥، ١٨٨، ٢٠٣، ٢٠٤؛ 
عن التبلیغ، ٢٦٤، ٣٣٧ – ٣٣٨؛ عن 

التشرف بمحضر المظهر اإللهي، 
٤٠٩؛ عن الثبات، ٢٦٤، ٢٧٢؛ عن 
الحریة، ٣٠٤ – ٣٠٥؛ عن حكم اهللا، 

٢٩٩ – ٣٠٠، ٣٠٤؛ عن المجازاة، 
٣٠٢ – ٣٠٣، عن رسالته التي ستحیط 
العالم بأسره، ١٢، ٣٨٣؛ عن الریف، 

٤٢١؛ عن السلطان عبد العزیز، 
٤٢٤؛ عن السلوك، ٢٣٣ – ٢٣٤؛ 
عن "سورة الرئیس"، ١١٤؛ عن 

أخالق اإلنسان، ٢٢٣، ٢٦٣ – ٢٦٤؛ 
عن النزاع والفساد، ٢٣٣؛ عن 

العدل، ٣٠١ – ٣٠٢؛ عن العفة، 
٣٦٨؛ عن عكاء، ١، ١٢، ١٥، ٢٠، 

٨٨، ٤٢٤؛ عن علمه، ٣٩٤؛ عن 
الغرور، ٣٧٤؛ عن الغصن األطهر، 

٢١٤، ٢١٨؛ عن فیضي باشا، 

حاكم عكاء، ٤١٨؛ عن العذاب 
اإللهي، ٢٠٣ – ٢٠٤؛ عن "الكتاب 

األقدس"، ٢٨٣؛ عن المسیح، 
٢٤٩ – ٢٥٠، ٢٥٢ – ٢٥٣؛ عن 

مشرق األذكار، ٣٤٩؛ عن المظاهر 
٢٥٠؛ عن معاناته،  اإللهیة، ٢٤٩ –  
٢٤، ٢٦٤؛ عن المّال علي، المعلم، 

٩٨؛ عن الملكیة، ١٦١ – ١٦٢؛ 
عن الملوك والحكام، ١٦٥؛ عن 

الممتلكات المادیة، ٨٩؛ عن منعة 
أمر اهللا، ٣٥؛ عن المؤمنین في عكاء، 

١٩؛ عن ناصر الدین شاه، ٢٠٥؛ 
عن النفس والهوى، أسوأ الخصال 

البشریة، ٣٧؛ عن نفیه، ٢٠، ٤٢٣، 
٤٢٣ – ٤٢٤؛ لو أن المؤمنین أطاعوا 

أحكامه، ٣٦٤، ٣٨٢؛ "یفعل ما 
یشاء"، ٢٤ بهاء اهللا، ٣٦

بهائیة خانم (الورقة المباركة العلیا)، ابنة 
حضرة بهاءاهللا، ١٦، ٢١٢، ٢١٥، 

٤٤٨، ٤٥١، ٤٥٣؛ مرقدها، ٢١٥، 
٢١٨، ٤٤٧، ٤٥١ – ٤٥٣

البهائي، الدین، ٤٢، ٤٥، ٨٥، 
 ،١٥٧ – ١٥٨، ٢٠٢، ٢١٦، ٢٤٥

٢٦٨، ٣١٧ – ٣١٨؛ تاریخه، ١٩٦؛ 
تعالیمه، ١٦١، ٣٨٠؛ تقدمه، ٣٨٤؛ 

دین عالمي، ١٤٥، ١٤٧؛ مركزه 
العالمي، ١٥٨، ٢١٩؛ معارضته، 
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 ،٣٥، ٦٢، ٩٧، ١٧٠ – ١٧١، ١٧٧
١٨٣، ٢٠٢، ٢٦٨؛ مؤسساته، 

٣١٨ – ٣٢٧
البهائي، الصندوق، ٨٧ – ٨٨، ٩١

البهائي، العصر، ١٥٩، ١٧١
البهائي، الكومنولث العالمي، ١٣٣، 

١٣٣ح، ١٣٥، ٣٥٢
البهجة، ٢١، ١٦٤

بومبى، ٣٨٧
بوذي، بوذیون، ٤٦، ٢٦٩

"البیان"، أحكامه، ٢٨٥؛ أهل  – ، 
١٤٧، ١٤٧ح، ٣١٢، ٣١٣؛ 

كتاب  – ، ٢٨٥، ٣١٥؛ موعود  – ، 
٩٦

بیت العدل، ٩٨، ٣٢٢، ٣٢٤، ٣٢٦، 
٣٣٤

بیت العدل األعظم، ٥٣، ١٤٦ – ١٤٧، 
 ،٢١٩، ٢٧٢، ٢٨٩ – ٢٩٠، ٣٠١

٣٢٥، ٣٧٦، ٣٧٧، ٣٧٩؛ 
مقتطفات من بیاناته، ٢٩٠، 

٢٩١ – ٢٩٢

پاریس، ١٢٣، ١٧٢ح، ١٧٦، ١٩١، 
١٩٥

پیوس التاسع، البابا، ١٢٥ – ١٢٨
تاریخ، ٣٤، ٨٨، ١١٥، ١٣٨، ١٥٨، 

١٩٦، ٢٤٥ – ٢٥٣

تاكر (إیران)، ٤٢٠
"التایمز"، صحیفة، ١٩٨

تبریز، ١٩٢ح، ١٩٥، ٢٧٣، ٤٢٧ – ٤٢٩
تبلیغ أمر اهللا، ١٤٥، ٣٣٧ – ٣٤٣، 

٣٨٢ – ٣٨٦؛ واجب  – ، ٩ – ١٠، 
١٢٥، ٢١٧، ٣٣٧؛ في الماضي، 

 ،٤٢، ٦٢، ٧١، ١٠١ – ١٠٨
١٤٥ – ١٤٦؛ انظر أیضًا: البهائي

تنّكر، ٥٩، ٥٩ح، ٨٢، ١٨٣، ٣٨٧
التدخین، (الدخان)، ٤٤٣ – ٤٤٣

تربیة، ٣٣٣ – ٣٣٤
تركیا، تركي، ٣٦، ٤٠، ٧٦، ٨٢ح، 

 ،٩٥، ١٣١، ١٥٣، ١٥٦ – ١٥٨
٢٢٢ – ٢٢٣؛ الحكومة  – ، ١١، 

١٣٢؛ انظر أیضًا: عالي باشا؛ فؤاد 
باشا؛ العثمانیة، اإلمبراطوریة

تسّول، ٢٨٩، ٣٥٧
تصّوف، زهد، ٢٨٩، ٣٥٢، انظر أیضًا: 

االنقطاع
التضحیة، ٨٦، ١٨٧، ٢١٠، ٢١٣، 

٢١٦، ٢٦٢، ٣٠٨، ٤٠٠، ٤١٠
تعلیم، انظر: األطفال
التعمق، ٣٢٩ – ٣٣٣

تفسیر، تأویل، ١٣٠ – ١٣١، 
٣٧٨ – ٣٧٩

التقالید الدینیة، ٥٢
تقنیة، ١٤٤ – ١٤٧
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تقي خان، میرزا (أمیر النظام)، 
٢٥٠ – ٢٥١

تواضع، ١١٤، ١١٢، ٢١٢، ٢١٦، 
٣٣٣، ٣٥٥، ٣٨١، ٣٨٢

التوراة، ١٢٩
تولستوي، الكونت لیو، ١٧٦

الثبات، ٢٤، ٩٣، ٩٨، ١٨٢، ٢٦٣، 
٢٦٤، ٢٧٢، ٣٦٤

ثكنات عكاء، ١٥، ٢٤، ١٨٤، ٢١٥، 
٢٢٠، ٢٢٥، ٢٤٨؛ اإلشارة إلیها 

في "لوح الرئیس"، ٣٨ – ٣٩؛ 
األوضاع فیها، ١٦ – ١٩؛ الزوار 

الوافدون إلیها، ١٥، ٥٥ – ٦١، ٦٢، 
٧٥ – ٧٦؛ وفاة الغصن األطهر فیها، 

٢٠٧ – ٢١٤؛ انظر أیضًا: عكاء

جاف، قبیلة، ٧٣
جعفر التبریزي، الحاج، ٣٩ح

ُجلفا، ٢٥
جمال البروجردي، ٧٢، ٢٣٦، ٢٣٦ح، 

٢٨٧، ٤٣٠ – ٤٣١
"الجمال المبارك"، انظر: بهاءاهللا

جمهوریة، ١٦١
الجهاد، ٦٢

جواد الكربالئي، الحاج السید، ٣٨٧
جوان مرد، األستاذ (شیر مرد)، ٢٧٨

حاكم، والي، إبراهیم باشا، ٤١٩؛ 
أحمد بیك توفیق، ٢٣، ٢٥٦ – ٢٥٧، 

٤١٥؛  –  أدرنة، ٢٥٦؛ أسعد 
افندي، ٤١٧ – ٤١٨؛  –  بغداد، 
٧٣؛  –  خراسان، ٢٧١؛ صالح 
باشا، ٢٥٦؛  –  طهران، كامران 
میرزا، ٩٢؛ عبد الرحمن باشا، 

٤١٥ – ٤١٧؛  –  عكاء (متصرف)، 
 ،١٦ – ١٧، ٢٣٧، ٢٤٣ – ٢٤٤

٢٥٤، ٢٥٧؛ فیضي باشا، ٢٣، 
٤١٨ – ٤١٩؛ مصطفى ضیاء باشا، 

٤١٩؛  –  یزد، ١٩٨
حبیب اهللا أفنان، الحاج میرزا، ٢٠٥

حبیب، السید، مقهى، ٢٥٥
الحج (إلى مكة)، ٣٨٧ – ٣٨٩

حرب، حروب، ١٥٨، ٣١٥؛  –  
البلقان، ١٥٨؛  –  عالمیة، ١٣٤؛  –  

الروسیة التركیة (٧٧ – ١٨٧٨م)، 
١٣١، ١٥٨؛  –  العالمیة األولى 

والثانیة، ١٥٥؛ انظر أیضًا: القرم، 
حرب

الحرب الفرنسیة األلمانیة، ١٢٣
حروف الحّي، ٩٦، ٢١٩، ٢٦١

الحریة، ٣٠٤ – ٣٠٦
حریة اإلرادة، ٢ – ٣

حزقیال، ١٥
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الحسد، ٣٦٣
حسن خان الخوئي، میرزا (القنصل 
اإلیراني العام في القاهرة)، ٤ – ٥

حسن الزنوزي، الشیخ، ٢٠٠
حسن علي، الحاج میرزا، خال الباب، 

٢٦٣
حسن المازندراني، میرزا، ابن عم 

حضرة بهاءاهللا، ٧٦، ٢١٣ح، 
٢٢٠ – ٢٢١

حسن الوزیر، میرزا، ٤٣١
حسین آشجي، الطباخ، ١٢، ١٦، 

١٧، ٥٩، ٤١٥، انظر أیضًا: 
٢٣٨؛ مذكراته، ٢٣، ٧٧ – ٧٩، 

 ،٢١١ – ٢١٢، ٢١٣ – ٢١٤
٤١٥ – ٤١٧، ٤١٨ – ٤١٩

الحسین ابن علي، اإلمام، ٢٠٥ح، 
 ،٢١٥، ٢٦٠، ٢٦١، ٢٦٩، ٣٠٨

٣٠٨ح، ٣٠٩، ٣٠٩ح
حسین خان، میرزا (مشیر الدولة)، 

٢٢٢، ٢٢٣
حسین روحي أفندي، ٤٤٣

حسین علي اإلصفهاني، میرزا، ٤٣٣
حسین، المّال، ٦١، ٢٦٠ – ٢٦٢، 

٢٦٤
حسین المیالني، ٤٢٨، ٤٢٩

حسین الیزدي، السید، كاتب وحي 
الباب، ٢٠٠

الحضارة العالمیة، ٣٢٢
حقوق اهللا، ٨١ح، ٨٢، ٨٧، ٨٩، ٩١، 

٢٨٩، ٣٧٦
حقیقة ثابتة، ٤٢

الحقیقة، ٣، ٢٩٩، ٣٤٠، ٣٤٣
الحكمة، ١١٧، ١٢٥، ١٤٢، ١٦٧، 

٢٣٤، ٢٤٩، ٢٦٥، ٢٨٦ – ٢٨٨
حكومة، أنظمة حكومیة، ١٣٣ – ١٣٤، 

١٦٢، ١٦٦، ٣١٥، ٣٢١، ٣٢٥
حكیم، لطف اهللا، الدكتور، ٢٧٢

حكیم مسیح، ٢٧٠ – ٢٧٢
حّالق، ١٨

حلبي ساز، الحاج میرزا آقا، ١٩٨ – ١٩٩
حمام عمومي، انظر: عكاء

حواري (حواریو) حضرة بهاءاهللا، ٨٤، 
٩٦، ١١٥، ١١٧، ١٨٥، ٢٨٦

حوریة السماء، ١٥٠، ٢٢٧
حیدر علي األردستاني، میرزا، ١١٢

حیدر علي، الحاج میرزا، ١٨٦، ٣٥٧، 
٤٠٩؛ مقتطفات من مذكراته، 

 ،١١٠ – ١١٥، ١٨٧ – ١٨٨، ١٨٨
 ،٢٢٢ – ٢٢٣، ٢٥٣ – ٢٥٤

 ،٣٤١ – ٣٤٢، ٣٨١، ٤٠٠ – ٤٠١
٤٠٤ – ٤٠٥، ٤٤٠

حیفا، ٥ح، ١٠، ١٠ح، ٢٦، ٣٤، ٥٧، 
 ،١٨٧ – ١٨٨، ٢٠٥، ٣٨٨، ٣٩١

٤٢١، ٤٣٦، ٤٥٢
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خالد جّراح، من عكاء، ٧٧ 
خان الشاوردي، ٢٤٣ – ٢٤٤

خان العوامید، ١٦٣ح، ٢٢٥ – ٢٢٩
الخبز، ١٦ – ١٧

خدا بخش، األستاذ، ٤١٥
خدمة، أمر اهللا، ٣٣٣، ٣٨٢ – ٣٨٤؛ 

الجنس البشري، ٣٣٤، ٣٥٦؛ 
المجتمع، ٣٥٠ – ٣٥٣

خراسان، مقاطعة، ٢٥، ٦٠، ٦٠ح، 
٧١ح، ١٣٠، ١٦٣، ١٨٢، ١٨٨، 

٢٥٩، ٢٧١
الخطایا، االعتراف بها، ٣٥٧ – ٣٥٩

الخالفة، ١٥٧، ١٥٩
خلق، أخالق، ٢٢٣، ٢٣٣، ٢٣٤، 

٣٣٧، ٣٧١
ُخلق من جدید، ٩، ٨١، ١١٥، ١١٨، 

١٨١، ١٨٣ – ١٨٥، ٢٠٢
الخلیقة، ١٤٣ – ١٤٤، ١٥٢، ١٦٢، 
٢٩٦، ٣٣٤، مبادئها، ٧١ – ٧٢؛ 

ملكوت اإلنشاء، ١٨٤ – ١٨٥
خلیل أحمد عبده، من عكاء، ١١ – ١٢

خّوام، منصور، بیت، ٢٢٥

داود، النبي، ١٤، ١٥
الدروز، ٧٩

دراویش، ٣٨٧

دریفوس بارني، لورا، ١٩١، ١٩٥
دعاء، صالة، مناجاة، ١٠٩، ١١٦، 

١٥١، ٣٣٠ح، ٣٤٠، ٣٤٩ – ٣٥١، 
 ،٣٦٠، ٣٨٢، ٣٩٥، ٤٤١، ٤٥١

٤٥٣؛ صالة حضرة الباب، ٢٠١؛ 
صالة الجماعة، ٢٨٩، ٣٥٦؛ تضرع 
القیصر، ١٢٩ – ١٣٢؛ للشفاء، ١٩، 

٣٦١، ٣٦٤؛  –  والغصن األطهر، 
٢١٠ – ٢١١، ٢١٧ – ٢١٨؛ انظر أیضًا: 

الصالة المفروضة
دورة حضرة بهاءاهللا، انظر: بهاءاهللا

دین، ٤٢، ١١٥، ١٤٥، ١٤٧، 
 ،١٧٢، ٣٢٩، ٣٤٠، ٣٥٩، ٣٧٣

٣٧٨ – ٣٧٩، ٣٨٩ح؛ الدین 
واألحكام، ٢٨٤ – ٢٨٥

رئیس الوزراء، انظر عالي باشا
"رابعة"، دار، ٢٢٥

الّرین، نهر، ١٥٥
رب الجنود، ١٤، ١٢٠، ١٧٣، ١٧٤، 

 ،١٧٦، ٢٦٩، ٢٧٢، ٣٨٦، ٣٩٧
٤٥٠

"الرب قریب"، ٢٦
رجال الدین، ١٦٦ – ١٧٢؛ في عكاء، 

٧٧؛ الیهود، ١٧٦؛ في منشاد، ٤٨ –  
٤٩؛ في إیران، ٤٠، ٦٢، ١٦٦، 

١٧١، ٢٦٥ – ٢٦٨؛ الشیعة، ٤٠، 
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١٧٠، ١٩٥
الرحمة، ٣٠٠ – ٣٠٤، ٣٥٨

رسل اهللا، ١٢٩، ٣١١؛ انظر أیضًا: 
المظاهر اإللهیة

رضّي الروح (المّال محمد رضا) من 
منشاد، ٧ح، ٧ – ٩

رضا سعادتي، آقا، ٣٠٨ – ٣١٠
رضا قلي التفرشي، میرزا، ٢١، 

٢٢٨ – ٢٢٩، ٢٣٧ – ٢٣٨، ٢٥٦
رضا قلي، میرزا، األخ غیر الشقیق 

لحضرة بهاءاهللا، ٢٢٢
رضا قّناد، آقا، ١٨

الّرق (تجارة العبید)، ١٣٣، ٢٨٩، ٣٧٣
الرضوان، ٥٦، ٥٦ح، ١١٩

الرمزیة، ٢٧، ١٤٢، ١٥٠ – ١٥١، ٣٥٥
رهبنة، رهبان، ٢٨٩، ٣٥٧

الروح القدس، ١٥٠، ١٥١، ٢٢٧، 
٣٦٤

روتشیلد، ١٧٢، ١٧٢ح، ١٧٥
الروح، ٥٣، ٦٣؛ روح اهللا، ٣٩، 

٤٦؛  –  األعظم، ١٥٠، ٢٢٧، ٢٣١، 
٢٣٤؛ انظر أیضًا: الروح القدس

روح اإلنسان، النفس، ١٥٠، 
 ،٣٣٠ – ٣٣١، ٣٣٩، ٣٤٣

تعلقها بهذا العالم،  ٣٧٢ – ٣٧٣؛  
٩، ١٩٧؛ انجذابها للخالق، ٩؛ 

أثر األعمال علیها، ٣٠٣ – ٣٠٤؛ 

انقطاعها عن هذا العالم، 
٨٦ – ٨٧؛  –  واألفیون، ٤٤٤؛ 
الهدف من خلقها، ٩؛ صراعها 
ما بین الطبیعة الحیوانیة والطبیعة 

الروحانیة، ٣٧ – ٣٨، ٨٥ –  ٨٦
روسیا، روس، ١٢٢، ١٢٣، 

 ،١٢٨ – ١٣٢، ١٥٨
روما، ١٢٦ – ١٢٨، ١٥٩

رینان، ١٧١ – ١٦٧

زرادشت، ١٤، ٤٥
زرادشتي، زرادشتیون، ٤٥ – ٤٦، 

١٠٩، ٢٦٥ – ٢٧٠، ٢٧٣ – ٢٧٩؛ 
مجلس الزرادشتیین، ٢٧٤، 

٢٧٨ – ٢٧٩
زكریا، النبي، ١٤١

الزواج، ٢٨٩، ٣٥٨، ٣٧٠ – ٣٧١
الزولو، حرب، ١٢٣

الزیارة (الحج) (إلى حیفا وعكاء)، ٥٨، 
 ،٦٠، ٧٢، ٨٢، ٩٨، ١٦٢ – ١٦٥
 ،١٨٢ – ١٨٣، ٢١٣، ٢٥٩، ٢٦٣
،٣٠٦، ٣٠٨ – ٣١٠، ٣٨٦ – ٣٨٩

٣٩٨، ٤٠٤ – ٤٠٥؛ بیت المسافرین   
(الزوار)، ١٦٤، ٢٢٧، ٣٦٦

زین العابدین، المّال (زین المقربین)، 
٢٢٧، ٢٨٦، ٣٦٣

زین العابدین، میرزا (المّال)، عم 
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حضرة بهاءاهللا، ٧٦، ٢٢١

سبزوار، ١٣٠
سجالت المالحة، ٥ح، ١٠ح

السجن األعظم، ١، ١١ – ١٩، ٣٥، ٣٧، 
٥٨، ٨٢، ١١٩، ١٢٠، ٢٢٠، ٣٨٩

سدرة المنتهى، ١٦٧
السعادة، ٣٣٥

السفینة الحمراء، ١٦٣
السالم، ١٢٥، ١٣٤، ١٥٩؛ انظر أیضًا: 

الصلح األصغر، الصلح األعظم
سلطان الشهداء، ٣٩١
السلطنة، ١٥٧، ١٥٩

سلمان، الشیخ، ٢٣ – ٢٤، ١٨٠
سلیمان خان، الحاج، ٤٢٧ – ٤٢٩، 

٤٣١
السّنة، ١٤، ١٠٩، ١٥٧، ٢٦٩

سهراب پور كاووس، ٢٧٣
سوریا، سوري، ٥، ٢٠، ٢٥٥، ٣٤٠

سیاحة، ٧٢
السیاسیة، األنظمة، ١٣٣، ١٣٥، ١٣٨،  
١٦١ – ١٦٢، ٣٢١ – ٣٢١؛ انظر أیضًا: 

مؤسسات؛ الحكومة
سیاه چال، ٨٨، ٢٠٧، ٢٤٨، ٢٦٥، 

٢٧١، ٤٢٠
سيدان، معركة، ١٢٣

سیناء، (الطور)، ١٢١، ١٢٨، ١٦٧، 

٣١١

شاه بهرام، ٢٦٩، ٢٧٩
شاه خلیل اهللا الفاراني، الحاج، 

١٦٣ – ١٦٥
شاه محمد المنشادي، الحاج (أمین 

البیان)، ٦٠، ٨١ – ٨٥، ١٨٣، ١٨٧، 
٤٣٢

شمس الحقیقة، ٣٤٥
شهداء، استشهاد، ٨، ٥١، ٦٢، ١٨٠ –  

 ،١٨١، ١٨٢، ١٩٥ – ١٩٨، ٢١٧
٢٤٧، ٣٠٨؛  –  حضرة الباب، 

٢٠٣، ٢٠٥، ٤٢٧؛  –  بدیع، ١٩٠ –  
١٩٥، ٢٠٢ – ٢٠٦؛  –  رضّي الروح، 

٧؛  –  سلیمان خان، ٤٢٧؛  –  یزد 
(١٨٩١م)، ١٩٨ – ١٩٩؛ انظر أیضًا: 

مهدي، میرزا
شوقي أفندي، ولي أمر الدین البهائي، 
تراجمه، ٢٨٣، ٢٩١؛  –  والعهد، 

٣٨٠؛ كتاباته، ١٤٥ح، ١٤٦، ١٤٧، 
٢٤٧؛ مركز أمر اهللا، ٨٩، ٣٨٠؛ 
نقل رفات الغصن األطهر ونّواب 
إلى جبل الكرمل، ٢١٥، الملحق 

رقم ٣؛ نمط حیاته التقشفي، ٨٩؛ 
والیته، ٨٩، ١٦٥، ٢٩٢؛ یعین أمین 

الحقوق، ٩٣؛ یعین أیادي أمر اهللا، 
٩٣، ٩٩؛ بیاناته: عن حضرة بهاءاهللا، 
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 ،١٥٧ – ١٦٠، ١٦٢، ٢٣٨ – ٢٤٤
٢٦٩، ٣٩٧، ٤٢٣ – ٤٢٤؛ عن 

التبلیغ، ٣٣٨ – ٣٣٩، ٣٨٦؛ عن 
الشهداء، ٢١٧، ٢٤٧؛ عن الشیخ 
كاظم سمندر، ٩٦؛ عن الغصن 

األطهر، ٢١٥، ٢١٨ – ٢١٩؛ 
عن ”الكتاب األقدس“، ٢٨٣، 

 ،٢٨٨، ٢٨٩، ٢٩٠، ٢٩٣، ٤٠٣
٤٢٤؛ عن النظام اإلداري، ٥٣، 

١٣٥؛ مقتطفات من كتاباته، 
 ،١٣ – ١٥، ٥٣، ١٢١، ١٢٣ – ١٢٤

 ،١٢٦ – ١٢٨، ١٣٥، ١٣٧ – ١٣٨
 ،١٥٢، ١٥٧ – ١٦٠، ١٦٢

 ،١٧٠ – ١٧١، ٢١٥، ٢١٨ – ٢١٩
 ،٢٣٨ – ٢٤٤، ٢٦٩، ٢٨٩، ٢٩٣
 ،٣٠١، ٣١٥ – ٣١٦، ٣١٨ – ٣١٩
 ،٣٣٦، ٣٣٨، ٣٥١ – ٣٥٣، ٣٦٢

 ،٣٦٨ – ٣٦٩، ٣٨٦، ٣٩٧
٤٢٣ – ٤٢٤، ٤٣٦ – ٤٣٧؛ انظر أیضًا: 

والیة أمر اهللا
شیخي، ٢٥٩، ٢٦٠

شیراز، ٤٥، ٥٣، ٢٦١
الشیعة، ١٤، ٤٠، ١٠٨ – ١٠٩، ٢٦٥، 

٢٦٩، ٣٠٧ح، ٣٠٨ح، ٣٥٩ح؛ 
أحادیث  – ، ١٠٠، ١٠٠ح

شیكاغو، ٩١، ٤٣٦

صادق الخراساني (اسم اهللا األصدق)، 
٧١، ٢٥٩ – ٢٦٤، ٢٧١ – ٢٧٢

صالح أفندي، من عكاء، ٧٧
الصالة المفروضة، ٢٨٩، ٣٠٠، 

٣٥٣ – ٣٥٦
الصلح األصغر، ١٣٤، ٣٢٠ – ٣٢١

الصلح األكبر، ١٣٤، ١٣٥، ٢٦٩، ٣٢١
الصنم األعظم، ١٢٠
صهیون، ١٤، ٣١١

الصوم، ١٢٥، ٢٨٩، ٢٩٣، ٣٠٠، ٣٦٦

الضیافة التسع عشریة، ٢٨٩، ٣٥٧

الطاهرة، ٢٧٠ – ٢٧٢
الطب، ٣٦١ – ٣٦٧

الطبرسي، الشیخ، ٢٥، ١١٢، ٢٦٢
الطبیعة، ٤١، ٢٩٣ – ٢٩٦، ٣١٦، ٣٣١، 

٣٨١
الطبیعة الحیوانیة في اإلنسان، ٣٨، 

٨٥ – ٨٦، ٢١٦، ٢٣١، ٢٩٣
طراز اهللا سمندري، میرزا، ٩٩

طهران، ١ح، ٥٣، ٦١، ٨٨، ١١٠ح، 
 ،١٨٧، ١٨٨، ٢١٠، ٢٢٢، ٣٩٠

٤٢٧ – ٤٣٥، ٤٤٠
الظهور، اإللهي، ١٢، ١٥٤

ظهور حضرة بهاءاهللا، انظر بهاءاهللا؛ 
الظهور، اإللهي
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"ظهور العدل اإللهي"، كتاب، ٣٣٧

العائلة المباركة، ٥٨، ٩٠، 
٢١١ – ٢١٢، الملحق رقم ٣

العاَلم، الدنیا، ٢٤، ٥١ – ٥٢، ٨٩، 
 ،١٢١، ١٢٢، ١٣٤ – ١٤٠، ١٤١

 ،١٤٣، ١٤٥، ١٥٤، ١٦٤
٣١٥ – ٣١٩، ٣٣٤، ٣٨٣، ٤٢٥؛ 
أهله، ١٣٤ – ١٣٥، ١٤٥، ١٧٢، 

 ،٢٠٢، ٢١٨، ٢٩٧، ٣٠٠، ٣٨٣
٤٠٠؛ بلوغه، ١٦١؛ التعلق به، 

٩، ٥٠، ١٨٥، ١٩٧؛ انظر أیضًا: 
الحضارة؛ االنقطاع؛ النظم

عاِلم، بّحاثة، ٩٩، ١٠١ – ١٠٧، ٢٤٥ –  
٢٤٦

عالي باشا، رئیس وزراء تركیا، ٣٦ –  
٣٩، ٩٥، ٩٥ح، ٩٩، ١٢٠، ٤٢٤

عاموص، ١٤
العبادة، ٢٨٤، ٣٤٩ – ٣٥٧

عباس أفندي، انظر: عبدالبهاء
عبد األحد، ٥٧، ١٨٤ح؛ انظر: هادي 

الشیرازي، میرزا 
عبدالبهاء (عباس أفندي)، ٧، ١١، ٣٤،

 ،٥١، ٥٢، ٥٥ – ٥٦، ٨٩، ١١٧  
 ،١٤٥، ١٦٣، ١٦٥، ١٧٥، ١٩١
 ،٢٠٧، ٢١٩، ٢٤٣، ٢٧٠، ٣١٣
٣٣٧، ٤٠٥، ٤١٠ – ٤١٤، ٤٤١؛ 

أسفاره في الغرب، ٨٩ – ٩١؛ 
زواجه، ٤٠٣ – ٤٠٤؛ في الثكنات، 
١٦ – ١٨؛ في خان العوامید، ٢٢٦؛ 

في مدینة عكاء، ٧٤؛ مسجونًا، 
٢٤٣؛ والدته، ٤٤٧ – ٤٤٩؛ والغصن 
األطهر، ٢٠٧، ٢١٠، ٢١١، ٢١٢؛ 

والمقام األعلى، ٤٣٥ – ٤٣٦؛ 
والیته، ٩١، ٩٧، ١٧٦، ٢٧٠؛ 

صفاته: مصدر إعجاب المسؤلین، 
 ،١٦، ١٧، ٢٣، ٥٥، ٧٤ – ٧٥، ١١٦

 ،٢٥٧، ٢٥٩، ٤١٧، ٤١٨ – ٤١٩
٤١٦ح؛ موقفه من الهدایا، ٩٠ – ٩١؛ 

حیاته التقشفیة، ٩٠؛ رعایته 
لآلخرین، ١٨، ٧٤، ٧٨، ٢٢٦، 

٢٥٧؛ تأثیره على الناس، ٧٤، ٧٨، 
٧٩، ١٦٣، ٢٥٧؛ قواه في العالج، 

٣٦٤ – ٣٦٧، تواضعه، ٣٤٢؛ علمه، 
٧٨؛ قیادته وهدایته، ٥٦ – ٥٧؛ 

٤١٥ – ٤١٦؛ محبته، ٣٤٢؛ شهامته، 
٩٠؛ نفوذه وجالله، ٣٤٣، ٣٤٤؛ 
طرقه تبلیغه، ٣٤٢ – ٣٤٤؛ مقامه 
وألقابه: عالقته بحضرة بهاءاهللا، 
٢١٢، ٢٢٩، ٢٥٥، ٢٥٧؛ مركز 

العهد، ٥١، ٨٩، ١٥٧، ٣٧٥، ٣٨٠، 
٤١١؛ المثل األعلى، ٣٤٢، ٣٦٨، 

٤١٠؛ "أبو الفقراء"، ٢٥٧؛ مبّین 
كتابات حضرة بهاءاهللا، ٢٩٠، ٣٧٨، 
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٤١١؛ "المولى"، ١٨، ١١٦، ٢١١، 
٢٥٧، ٢٧٢، ٣٦٧، ٤١٤ح، ٤٤٣، 

٤٥١؛ الغصن األعظم، ١٣١، ٢١٢، 
٣٤٢، ٣٧٥؛ بیان حضرة بهاءاهللا عنه 

١٤٩؛ مقامه، ١١٦، ٤١٠ – ٤١٣؛ 
ألواحه وكتاباته: ١١٧، ١٤٦، ١٤٧، 

 ،٢٨٨، ٢٩٠، ٣٣٢، ٣٥٥ – ٣٥٦
٤٥٠؛ "لوح الدخان"، ٤٤٣ – ٤٤٥؛ 

وصیته، ٣٧٦ح، ٤٥١؛ بیانات 
له: عن أبو الفضل، میرزا، ١١٦؛ 
عن حضرة بهاءاهللا، ٤٠٢، ٤٢٠، 

٤٢١ – ٤٢٢، ٤٢٣، ٤٢٣ – ٤٢٤؛ عن 
العالقة بین حضرة الباب وحضرة 

بهاءاهللا، ٣١٣؛ عن دفن رفات حضرة 
الباب على جبل الكرمل، ٤٣٧؛ عن 

المشورة، ٥٣، ٣٢٤؛ عن الشجاعة، 
٣٨؛ فرمان السلطان ال معنى له، ١٧؛ 

عن التعلیم وتنشئة األطفال، ٣٣٤، 
٣٣٥ – ٣٣٧؛ عن قیام أرواح مقدسة، 

٣٨٤؛ عن بیت العدل، ٥٣، ٣٢٤؛ 
عن اسم اهللا األصدق، ٢٦٥؛ عن 

أحكام حضرة الباب وحضرة بهاءاهللا، 
٣٧١؛ عن  ٢٨٦؛ عن الزواج، ٣٧٠ –  

مشرق األذكار، ٣٥٠؛ عن الطب، 
٣٦٢، ٣٦٥ – ٣٦٧؛ عن محمد 

خان البلوچ، ٣٩٠؛ عن الموسیقى، 
٣٧٢ – ٣٧٣؛ عن نّواب، ٤٥٠، 

٤٥٠ح؛ عن الصالة المفروضة، 
٣٥٥؛ عن الزیارة، ٧٢؛ یعد بالعون 

اإللهي، ٣٨٦؛ عن إحیاء العالم، 
٣١٩؛ عن التضحیة، ٢١٦، ٤١٠؛ 

عن شاه محمد، الحاج، ٨٣ – ٨٤؛ 
عن التدخین، ٤٤٣ – ٤٤٥؛ عن 

االستیعاب الروحاني، ٧٢؛ عن مقامه 
هو، ٤١١؛ عن تسلیم إرادة الفرد 
إلرادة اهللا، ٤١٠؛ عن تقي خان، 
میرزا، ٢٥٠ – ٢٥١؛ عن تبلیغ أمر 

اهللا، ٣٣٨، ٣٨٥
عبد الحمید، سلطان تركیا، ١٥٧، 

١٥٨، ٤٢٣؛ انظر أیضًا: عبد العزیز
عبد الرحمن البرقوقي، ٤٤١

عبد الرحیم، من بشرویه، ٦١ – ٧١
عبد الرحیم، میرزا (من بروجرد)، ٧٢

عبد الرسول القمي، آقا، ١٨٢
عبد العزیز، سلطان تركیا، ١٤، ٤٠، 

٧٧، ٩٥، ٩٥ح، ١١٠، ١١٠ح، 
١١١، ١١١ح، ١١٢، ١٣٢، 

١٥٦ – ١٥٩، ١٩٥، ٤٢٢، ٤٢٣؛ 
فرمانه بحبس حضرة بهاءاهللا حبسًا 
أبدیًا، ١٧، ١٨، ٥٥، ٢٥٧، ٤١٥، 

٤١٨، ٤١٩، ٤٢٢
عبد الغفار اإلصفهاني، ١١ح، ٣٩ح
عبد الكریم القزویني، میرزا، ٤٢٩

عبد الكریم ماهوت فروش، 
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 ،٩٩ – ١٠١، ١٠٧، ١١٠ – ١١١
١١٣ – ١١٤

عبد اهللا صحیح فروش، الحاج میرزا، 
٣٩٤

عبد اهللا طوزه، من عكاء، ١٢
عبد المجید النیشاپوري، الحاج (أبو 
بدیع)، ١٨١ – ١٨٢، ٢٠٥ – ٢٠٦

عبرانیون، ١٤
عّبود، بیت، ٢٢، ٥٦، ٧٦، ٢٢٥، 
٢٤٤، ٤٠٣، ٤٠٤، ٤١٥، ٤١٩

عّبود، تاجر مسیحي في عكاء، ٢٢، 
٢٤٤، ٤١٨

عثمان أفندي، من عكاء، ٧٩
عثمان، آل، ١٥٧، ١٥٩

العثمانیة، اإلمبراطوریة، ١٤، 
٢٧، ١٣١، ١٣٢، ١٥٦، ٢٤٥؛ 
الحكومة  – ، ٢١، ٣٩، ٤١٨؛ 

الشعوب  – ، ٣٩، ١٣٢
"عرض السلطان سلیم"، ١١٠، 

١١٠ح، ١١٤
عزیز اهللا جذاب، میرزا، ١٧٢ – ١٧٦، 

١٨٤ح
العصر البطولي، ٥١، ٣٣٢
عصر التكوین، ٥١، ٢٩٣

العصر الذهبي، ١٣٣
عظیم التفریشي، آقا، ٢١ – ٢٢

العفة، ٣٦٨ – ٣٦٩

العقاب اإللهي، ٣٩، ١٥٩، ٢٠٣
عكاء، ١، ٩، ١١، ١٣ – ١٥، 

 ،١٩، ٢٢ – ٢٣، ٦١، ٧١، ٧٢
 ،١٥٨، ١٦٣ – ١٦٤، ١٧٥، ٢٠٦
 ،٢١٥، ٢٥٣ – ٢٥٤، ٢٥٦، ٢٥٧

 ،٢٦٣ – ٢٦٤، ٣٠٧ – ٣٠٨
٣٨٧ – ٣٨٨، ٤٠٦ح، ٤١٩ – ٤٢٠، 
٤٢٣، ٤٢٤، ٤٤٨؛ إشارة حضرة 
بهاءاهللا إلیها، ١٥؛ األلواح المنزلة 

فیها، ٢٤، ٢٦، ٣٥، ٣٦، ٤٨، ٩٥، 
١١١ح، ١٢١، ١٢٤، ١٢٥، ١٢٨، 

 ،١٣٢، ١٤١، ١٥٣، ١٧٧، ١٨٤
 ،٢٠٢، ٢٢٠، ٢٢٧، ٢٢٩، ٢٣٣
 ،٢٦٤، ٢٧٤، ٢٧٨، ٢٨٧، ٣٦٣

٤٢٥؛ بوابتها البریة،    – ٣٨٣، ٤٢٤
٦٠، ٢٢٨؛ البیوت التي سكنها 
حضرة بهاءاهللا، ٢٢٥؛ حّمامها 

العمومي، ١٨، ٨٢، ٨٤؛ سجنها، 
 ،١٥ – ١٦، ١٨ – ١٩، ٢٠، ٣٥

 ،٥٥ – ٥٦، ٦٣، ١١٩، ٢١٠، ٢١٣
٢١٥، ٢٢٥؛ سكانها، ١١ – ١٢، 
 ،٧٩   – ١٧، ٢٠، ٢٢ – ٢٣، ٧٧

 ،٢٢٩، ٢٣٧، ٢٤٣ – ٢٤٤، ٢٤٤
٢٥٧، ٤٠٣؛ سلطاتها وقادتها، ١١، 
 ،١٦ – ١٩، ٢٣، ٥٥ – ٥٦، ٧٣ – ٧٤
 ،٧٦، ٧٧ – ٧٩، ٢٣٧، ٢٤٣ – ٢٤٥
٢٤٨، ٤١٥ – ٤١٦ح، ٤٢١ – ٤٢٣؛ 
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صعوبة دخول أتباع حضرة بهاءاهللا 
إلیها، ٥٧ – ٦٠، ٦١، ٦٢ – ٦٣، 

١٨٣، ٢٣٨؛ المؤمنون فیها، 
 ،٥٧ – ٥٨، ٧٣ – ٧٩، ٤٠٤ – ٤٠٩
٤١٢؛ مسجدها، ١٧، ٧٤، ١٨٣؛ 
مناخها، ٢٠ – ٢١؛ نزول "الكتاب 

األقدس" فیها، ٢٨٣، ٣٩٧؛ 
النبوءات واألحادیث بخصوصها، 

 ،١٢، ١٤ – ١٥، ٢٦، ٧٣ – ٧٤، ٧٥
٧٦؛ انظر أیضًا: الحكام؛ السجن 

األعظم
العالج، ٣٦١ – ٣٦٧

العلم، المعرفة، ١٠١ – ١٠٨، ١٤٤، 
 ،١٥٢، ١٦٦ – ١٦٧، ١٧٥، ٣٣٢

٣٣٣، ٣٣٩، ٣٤٢، ٤٤٠
علوم (طبیعیة)، ١٣٦، ١٤٤ – ١٤٧

العمل، ٣٥٦ – ٣٥٧
علي الَكني، الحاج المّال، ١٩٠، ١٩٤

علي أكبر األردستاني، المّال، ٢٦١
علي أكبر البّناء، األستاذ، ١٢٩

علي أكبر الدهجي، الحاج السید، 
٢٢٩ –  ٢٣٠

علي أكبر الشهمیرزادي، المّال (الحاج 
آخوند)، ٩٣، ٢٠٣، ٤٣٠ – ٤٣٢

علي، الحاج، ١٨٨
علي خان، ٢٠٠ – ٢٠١

علي قلي خان، ١١٦ – ١١٧

علي المصري، الحاج، ٥٥
علي، المّال (المعلم)، ٩٨

علي المیري، الشیخ، مفتي عكاء، 
٧٨ – ٧٩، ٤١٥ – ٤١٧، ٤١٨، ٤١٩
"العهد الجدید" (اإلنجیل)، ٣٤، ٤٤
"العهد القدیم"، ١٤١، ١٧٢، ١٧٦، 

٢٨٤
العهد والمیثاق، ٢٢٠، ٣٢٢، ٣٦٥، 
٣٨٠ – ٣٨٣؛ عهد حضرة بهاءاهللا، 
الفصل ١٧؛ عهد اهللا مع اإلنسان، 

١٧٢، ٢٩٥ – ٢٩٧
عودي خّمار، بیت، ٢٦، ٢٢٥، ٢٢٧ –  

٢٢٩، ٢٣٧، ٢٥٩، ٢٨٣

الغذاء، ٣٦٢
الغرب، ٥٣، ١٤٥، ٢٧٠، ٢٩٢، ٣٤٢، 

٣٥١، ٣٧٧
الغرور، االفتخار، ١٥٤، ١٥٦، 

٢٨٧ح، ٣٧٣، ٣٧٤
الغصن األطهر، انظر: مهدي، میرزا

غالم رضا، الحاج (أمین األمین)، ٩٣
الغیبة، ٢٨٩

فاران (تون)، ٧١، ١٦٣ – ١٦٥
فارس أفندي (طبیب سوري)، ٥ – ١٠، 

٣٤٠
فارس، مقاطعة، ٨١
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الفارسیة، اللغة، ٤٣،  –  كما استعملها 
حضرة بهاءاهللا، ٣٥٤؛  –  األصیلة، 

٢٧٤ح
الفریسیون، ١٢٦

"الفتوحات المكیة"، ١٥
الفداء، ٢١٥

"الفرائد"، كتاب، ١٥، ٢٢، ٤٤٠، ٤٤٥
فرانسیس جوزیف، إمبراطور النمسا، 

١٥٥
فرمان السلطان، بحبس بهاءاهللا حبسًا 

أبدیًا، ١٧ – ١٨، ٥٥
فرنسا، اللغة الفرنسیة، ١٢٣، ١٧٥

فرید، الدكتور، ٤٣٢ح
فصد، ٣٦٧ح

فلسطین، ١٥٨ 
الفلقة، ٧٦، ١٩٣

فهرس الكتابات البهائیة المباركة، ١٤٦
فؤاد باشا، وزیر خارجیة تركیا، ٩٥، 

١١٠ح، ٤٢٤
الڤاتیكان، ١٢٧ – ١٢٨
ڤرساي، معاهدة، ١٥٩

ڤكتور عمانوئیل األول، ملك إیطالیا، 
١٢٦

ڤكتوریا، ملكة بریطانیا، ١٣٢ – ١٣٤

القائم، ١٥، ٢٦٠، ٣٠٧ح
قائن، ٦٠، ٦٠ح

القاجار، ملوك، ١٦٦، ٢٥٢
قانون (حكم، ناموس)، الخلیقة، ٣؛ 
الناموس األكبر، ١٥٤؛ الطبیعة، 
٤١، ٢٩٤، ٢٩٥، ٣١٦؛ إطاعته، 

٢٩٢، ٢٩٥ – ٢٩٧، ٢٩٩؛ المقارنة 
بین القانون الروحاني والمادي، 

٢٩٣ – ٢٩٥، ٣٠٢، ٣١٦، ٣٨١؛ 
الشریعة، ١٥٩؛ انظر أیضًا: بهاءاهللا؛ 

"الكتاب األقدس"
القاهرة، ٤، ٥، ٤٤١
قبرص، ١٠ح، ٣٧٧

الِقبلة، ١٧٤، ٢٨٩، ٣٥٤، ٣٥٤ح، ٤١٣
قدس األقداس (أورشلیم)، ١٥٩

القدوس، ٢٦١، ٢٦١ح
القرآن الكریم، ٤٩، ١٠٨، ١١٣، 

١٩٠، ١٩٠ح، ٢٥١، ٣٥٩، ٣٩٦؛ 
مقتطفات منه، ٥٠، ٨١، ١٤٠، 

١٧٤، ٢٥٠، ٢٥١، ٣٩٥
القرم، حرب، ١٢٢ح، ١٢٣، ١٣٠، ١٣١
قزوین، ٩٢، ٩٦، ٢٢٠؛ سجن  – ، ٩٢
قسطنطین (مسیحي من اإلسكندریة)، 

٤، ٦، ٧
القسطنطینیة، انظر اآلستانة

القلب، انظر: اإلنسان
القلم األعلى، انظر: بهاءاهللا

قناة الماء، ٢٢ – ٢٣
القناعة، ٣٦٣



506

الفهرس

القیام، ٣٨٥
القیمة العددیة لألحرف العربیة، ٢٧، 

٢٧ح

كاتب الوحي، ٤٨، ٤٨ح، ٢١٠، 
٢١٠ح، ٢١١؛ انظر أیضًا: آقا جان، 

میرزا
كاشان، ٢٧٣، ٢٧٤

كاظم، األستاذ، من یزد، ٣٠٩
كاظم خان، قرچه داغي، ١٩٠ – ١٩٥

كاظم الرشتي، السید، ٢٦٠
كاظم سمندر، الشیخ، حواري حضرة 
بهاءاهللا، ٩٦ – ٩٩، ٢٦٣، ٢٧١، ٣٨٤

َكْبري، ینابیع، ٢١، ٢٣
"كتاب القرن البدیع"، ٢٤٦، ٢٨٨

كتاب اهللا، ١٤١، ١٦٦، ١٦٧، ٢٤٦، 
٣٢٢

كتاب مقدس، كتب مقدسة،  –  
لحضرة الباب، ٢٧؛  –  المسیحیة، 

٢٧،  –  اإلسالمیة، ٢٧؛  –  
 ،١٥، ١٧٢ الیهودیة، ١٤ –  

٢٦٩؛  –  الزرادشتیة، ٢٦٩؛  –  
لألدیان القدیمة، ٤١، ١٠٨، ١٠٩، 

١١٣، ١٤٣، ١٥٠، ٢٢١، ٣١١
"الكتاب المقدس"، ١٠، ٢٦، ٤٤
كتابة الوحي، (التحریر النزولي)، ٧

كتافاجو، لویس، ١٢٤ح

كربالء، ٩٦، ٢٦٠
كردستان، ٢١١

كردي، أكراد، ٧٣، ٨٣
كرمان، ٣٨٧

الكرمل، ١٤، ٢٠، ٢٦، ٢٧، ٥٩، 
 ،٦٠، ٨٣، ١٧٦، ١٨٦، ١٨٧، ٢١٥

 ،٢١٨، ٣١١، ٤٢٣، ٤٣٥ – ٤٣٧
٤٤٧، ٤٥١ – ٤٥٣

كریشنا، ٢٦٩
كریم خان، الحاج میرزا، ٢٦١

َكْسرى، قریة، ٧٩
الكلمة اإللهیة، ٢٧، ١٣٤، ١٣٨، 

 ،١٤٢، ١٤٣، ١٦٧، ٣٣١ – ٣٣٣
٣٣٤، ٣٤٩، ٣٥٣، ٣٧٨

الكنیسة الكاثولیكیة، ٣٧٨
الكهنوت، (مؤسسة رجال الدین)، 

إلغائها، ٢٨٩
كولبي آیڤز، هوارد، ٣٤٣ – ٣٤٨

كیخسرو خداداد، ٢٧٣، ٢٧٤، ٢٧٨

گلیپولي، ٣٦، ٤٠

التیران، معاهدة، ١٢٨
لبنان، ١٥، ٢٠

"لسان العظمة"، انظر بهاءاهللا
اللطف والمحبة، ٣٤١

اللغة، ٣، ١٧٥، ٢٩٠، ٣٥٤ – ٣٥٥؛ 
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لغة حضرة بهاءاهللا، انظر بهاءاهللا؛ 
لغة الرمز، ٣٤، ١٤٢، ٢٢٧؛ اللغة 
الفارسیة األصیلة، ٢٧٤، ٢٧٤ح، 

٢٧٧؛ انظر أیضًا: العربیة، إیران
لندن، ١٣٢، ١٧٢ح، ١٧٦

لویس الرابع عشر، ١٢٣

الماء، ١٨٢، ٣٠٩، ٣٠٩ح؛ في 
الثكنات، ١٦، ٣٨، ٥٥؛ في عكاء، 

٢١، ٢٣
"ما شاء اهللا"، مسجد، ٤٣٠
ماري، ملكة رومانیا، ٢١٧
ماه كو، ٩٦، ٢٠٠ – ٢٠١

َمِلك، بیت، ٢٢٥
مانكچي صاحب، ٢٧٤، ٢٧٧، ٢٧٨

مبادئ روحانیة، في الشورى، ٥٤؛ في 
التضحیة، ٨٥؛ انظر أیضًا: االنقطاع

مجادالت، ٣٤١ – ٣٤٢
المجازاة، ٣٠١ – ٣٠٣

المجتمع، في المستقبل، ٥١، 
٢٨٩ – ٢٩٠، ٣١٨، ٣٥٠ – ٣٥٣؛  –  

المعاصر، ٥٢، ١٣٤، ٢٨٥، ٢٩٢
محفل روحاني، ٥٤، ٢٩٢، 

٣٢٣ – ٣٢٥، ٣٧٠
محمد إبراهیم، آقا، من كاشان، انظر: 

إبراهیم الكاشاني، آقا
محمد إسماعیل (الذبیح)، الحاج، 

١١٠، ١١٠ح
محمد إسماعیل، األستاذ، ١٨

محمد اإلصفهاني، السید، دجال 
الدورة البهائیة، ٢٢، ٥٩، ١٨٣، 
 ،٢٢٨ –  ٢٢٩، ٢٣٢، ٢٣٧ – ٢٣٨

٢٤٣، ٣٧٧
محمد باقر، األستاذ، ١٨

محمد جعفر التبریزي (منصور)، ٥٧
محمد حسن، آقا، الحارس، ٣٦٧

محمد خان البلوچ، الحاج، ٣٨٧ – ٣٩١
محمد رحیم، آقا، من إصفهان، 

١٢٩ – ١٣٢
محمد، الرسول ےلص، ٨، ١٣، ١٥، 

 ،٤٣ – ٤٥، ٤٩، ١٤٩، ١٥١، ١٥٦
٢٠١، ٢٤٩، ٢٦٧ح، ٢٧٠، ٢٨٥، 

٣٠٨، ٣٤٥
محمد رضا، الحاج، من كاشان، ٢٧٣

محمد رضا الطبیب، آقا میرزا، 
٣٦٢ – ٣٦٤

محمد رضا "محمد آبادي"، المّال، 
١٩٦، ١٩٨

محمد رضا، من بغداد، ٧٣
محمد شاه، ملك فارس القاجاري، 

٢٥٢، ٢٧٠، ٤٢٧
محمد، الشیخ (النبیل)، ٩٦

محمد طاهر المالمیري، الحاج، 
٣٤٠؛ مقتطفات من مذكراته، 
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 ،٤٢ – ٤٧، ١٩٨ – ١٩٩، ٢٦٦ – ٢٦٧
 ،٣٠٧ – ٣٠٨، ٣٦٣ – ٣٦٤

٣٨٧ – ٣٨٩
محمد علي، المّال (النبیل القائني)، 

٦٠ – ٦١، ٢١٤
محمد علي، میرزا (الناقض األكبر 

للمیثاق)، ٩٧، ١٣١
محمد علي الزنوزي، میرزا، ٤٢٧
محمد علي النهري، میرزا، ٢٦٠

محمد الفروغي، ٢٥
محمد القائني، المّال (النبیل األكبر)، 

١٠٨، ٣٩١
محمد كریم العطار، ٤٣٣، ٤٣٥
محمد، میرزا (نعیم)، ٣٩٤ – ٣٩٧

محمد هادي الصحاف، میرزا، ٤٠٦
محمد ولي خان، ١٩١ – ١٩٥

محمود الزرقاني، میرزا، مذكراته، 
٨٩ – ٩٠

محمود العّرابي، الشیخ، من عكاء، 
٧٣ – ٧٧، ٢١٣، ٢٢٠

محمود میرزا، انظر حاكم
مدرسة (األطفال)، ٣٣٤، ٣٤١، ٣٤٣

مركز العهد، انظر: عبدالبهاء
المزرعة، قصر، ٣٩١، ٤٠٤ح، 

٤٢١ – ٤٢٣
مستوفي الممالك، ١٩٤، ٣٨٩، ٣٩٠

مسجد الشاه، طهران، ١١٢

مسلم، مسلمون، ٤٤، ٦٢، ٨٤، 
 ،١٥٩، ١٧٣، ٢٦٥ – ٢٦٨، ٢٧٠
٢٧٩؛ رجال الدین، ٢٦٦ – ٢٦٨، 

٢٧١، ٢٧٩، ٣٧١؛ انظر أیضًا: علماء 
الدین؛ الحج، ٣٨٧ – ٣٨٩؛ الصالة، 
٣٥٩ح؛ مراسم الدفن، ١٨؛ مقامات، 

٤٢٩، ٤٣٠، ٤٣٢
المسیح (عیسى ابن مریم)، حضرة، 

 ،٨، ١٣٥، ٢٤٧، ٢٤٩، ٢٥٢
٢٦٧، ٢٨٥؛ إنكاره، في أیامه، ٣٤، 
١٢٦، ١٥٩، ٢٤٧؛ براهین أحقیته، 

٤٣ – ٤٧؛ رجعته، ٢٦، ١٢٥، 
٢٦٩؛ صلبه، ٢، ١٣، ٢١٥؛ غلبته 
الروحانیة، ٢؛ معجزاته، ٤٤ – ٤٦، 

٣٦٤
المسیح المنتظر، ٢٦، ٣٤

مسیحي، مسیحیون، ٤٣، ١٢٤ح، 
١٤٠؛ مطران في القسطنطینیة، ٢٤٩؛ 
التقالید، ٢٨٥؛ الجالیة – في: عكاء، 

٢٠، ٢٢٥، ٢٢٨؛ في الناصرة، 
٦١؛ في إیران، ٢٦٥؛ األمم، ١٥٩؛ 

الرهبان، ٣٥٨؛ العبادة، ١٢٨؛ علماء 
الدین، ١٢٥ – ١٢٨؛ في الغرب، 

٢٧٠؛ كاثولیك، ١٢٧؛ المبشرون  –  
في یزد، ٤٢ – ٤٣

المسیحیة، الدیانة، ١٣، ١٤، ٤٣، 
 ،١٠٩، ١٢٦، ١٤٠، ١٥٩، ١٧٠
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٢٦٦، ٢٨٥، ٣٧٨، ٣٨٣
مشرق األذكار، ٩١، ٢١٩، ٢١٩ح، 

٢٨٩، ٣٤٩ – ٣٥٣، ٤٣٦ – ٤٣٧
مشكین قلم، ٢٢٧، ٤٣٦

مشهد (إیران)، ١٧٢ – ١٧٣، ١٨٢
المشورة، ٥٣، ٣٢٣ – ٣٢٤

مصر، ٤، ١١٦، ٤٤١ – ٤٤٣
المظاهر اإللهیة، ١٣٨، ١٩٧؛ 

أحكامهم، ٢٨٤، ٢٨٨؛ امتحان اهللا 
لهم، ٥٠؛ إنكار اإلنسان لهم، ٣٤، 
٣٥، ٣٧، ١٦٠؛ براهین رساالتهم، 

٢٦، ٤١ – ٤٢، ١٠٩ – ١١٠؛ 
تسلیمهم باالمتحانات، ٤، ٢٣٤؛ 

رحمتهم وعطفهم، ٢٨٨؛ دوراتهم، 
١٣٨، ١٥٠؛ رساالتهم وأهدافهم، 

٣٨، ٤١، ١٣٨ – ١٣٩، ٢٢١؛ 
طباعهم البشریة، ٢ – ٣، ٢٣١، 

٣٥٤ –  ٣٥٥؛ عرفان اإلنسان لهم، 
 ،٢٧، ٣٤، ١٠١، ١١٥، ١٣٨، ١٤٠

١٤٤، ٢٨٩، ٢٩٦؛ عصمتهم، 
٣٠٦؛ عالقتهم باهللا، ٤١، ٢٣١؛ غیر 

محدودین في تعاملهم مع األمور، 
٢٢٠؛ في المستقبل، ١٤٩، ١٤٩ح؛ 

قدرتهم، ١ – ٢، ٤، ٤٧، ٣٦٤؛ 
كلمتهم خالقة، ٤٧، ١٣٨؛ ال 

یدرك اإلنسان كنههم، ١٥٠، ٢٤٦؛ 
ال یهتمون بالممتلكات الدنیویة، 

٨٨ – ٨٩؛ المظهر الكلي اإللهي 
لهذا العصر، ١٣٨؛  –  والمعجزات، 
٤١ – ٤٢؛ یخفون مجدهم عن أعین 

العباد، ٢ – ٤، ٤٩، ٢٣١، ٣٠٦
معارضة، انظر: البهائي، الدین

معارك روحیة، ٥٤
معلمو األطفال، ٩٨، ٣٣٥ – ٣٣٧

معین السلطنة، الحاج، ٢٧٣
معجزة، ٤٠ – ٤٩، ١٠٩، ١١١، ٣٦٤، 

٤٢٢
المغفرة، ٣٥٨ – ٣٥٩

"مفاوضات عبدالبهاء"، ١٩١، ١٩٥، 
٣٤٥

مفتي عكاء، ٧٨ – ٧٩، ٢٤٤، ٢٤٨، 
٤١٥، ٤١٧ – ٤١٩

المقبرة اإلسالمیة في عكاء، ١٩
المكافأة، ٣٠١ – ٣٠٢، ٣٢٥
مكة المكرمة، ٣٨٧ – ٣٨٩
"مكتب اهللا"، ٣١٢ – ٣١٣

المأل األعلى، ٩٧، ١٥٦، ١٨٤، 
١٨٤ح، ٣٦٨، ٣٧٦، ٣٨٢، 

٣٨٥، ٣٨٦، ٤١٢، ٤٤٦
ملحد، ٣٨، ٢٧٩، ٢٩٨، ٣٣٣ح

ملك المجد، ١٤
المالك (ملك الملوك)، ١٥٤

ملكوت األمر، ١٨٥ – ١٨٦، ٣٥٤
ملكوت اهللا على األرض، ١٣٥، ٢٨٨
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ملكیة، ١٢٧، ١٦٠، ١٦١ – ١٦٢
ملوك، أمراء، ١٥٣ – ١٥٤، ١٦٠، ١٦١، 

١٦٥
منشاد، ٤٨ – ٤٩، ٨١

"من یظهره اهللا"، ٨١ح، ٢٦٣، ٢٨٥، 
٣١٢

منیب، (میرزا آقا من كاشان)، ٤٣٠
منیرة خانم، حرم عبدالبهاء، ٤٠٣

مهدي الدهجي، السید، ٢١٤، ٢٢٩، 
٢٣٠، ٢٣٦، ٢٣٦ح

مهدي الگلپایگاني، السید، ٣١٠
مهدي، میرزا (الغصن األطهر)، ابن 
بهاءاهللا، ٧، ٢٠٧، ٢١٠ – ٢١٥، 

٢١٧ – ٢١٨، ٢٢٠؛ مرقده، 
٢١٨ – ٢١٩، الملحق رقم ٣
االشتغال، العمل، ٢٨٩، ٣٥٦

مؤتمر الوكالء األمریكي األول، ٤٣٦
مؤسسات، ٥٢، ١٢٧، ١٣٣، 
 ،١٦١، ١٧٠ – ١٧١، ٢٦٧

٣٢٥؛  –  النظم اإلداري، ٥٢ – ٥٣، 
 ،١٣٣، ٢١٨ – ٢١٩، ٢٤٧، ٣٠٠

٣١٧ – ٣٢٧، ٣٥٠، ٣٨٢
المؤمنون (األحباء)، ٨٣، ٨٥ – ٨٦، 

 ،٨٧ – ٨٨، ١٤٢، ١٨٥، ٢٠٤ – ٢٠٥
 ،٢٣٠، ٢٣١، ٢٦٤، ٢٨٦، ٣٣٠

 ،٣٣٢، ٣٦٤، ٣٨٠ – ٣٨٣
٣٨٥ – ٣٨٦؛ أمام االمتحانات، 

٥٠ – ٥١، ١٩٦ – ١٩٩؛ واجباتهم 
الروحانیة، ٨٢، ٢٩٢ – ٢٩٣، ٣٨٢
الموت، ١٨ – ١٩، ٢٤، ٨٧، ١٩٧، 

٢١٧، ٣٠٢ – ٣٠٣
موسى (علیه السالم)، ٨، ١٤، ٦٤، 

٢٧١، ٣١١، ٣٤٥
موسى، میرزا (آقا كلیم)، األخ 

المخلص وحواري حضرة بهاءاهللا، 
٢٢، ١٨٥، ٢٢٩ح، ٣٦٥، 

٤٢٩ – ٤٣٠
الموسیقى، ٣٥٣، ٣٧١ – ٣٧٢

موسكو، ١٢٣ 
الموصل، ٢٤، ٥٧ح، ٥٨، ١٨٣

الموعود، ١١١، ٢٦٩؛ في اإلسالم، 
٢٥، ٧٣، ٢٦٠، ٢٦٤؛ في "البیان"، 

٩٦؛ للزرادشتیین، ٢٧٩؛ في العهد 
القدیم، ١٧٣، ٢٦٩؛ لكل العصور، 

١٧٤، ١٧٦، ٢٦٨، ٣١١
المولى، انظر: عبدالبهاء

"میان دو آب"، (بین المائین)، ٨٣
میر محمد بیك، آقا، ١٦٣

ناقضو العهد، ٩٧، ١٤٨، ٢٣٠، ٣٦٣، 
 ٣٧٧، ٤١١ – ٤١٤، ٤٣٥، ٤٥١

ناپلیون الثالث، إمبراطور فرنسا، ٨٨، 
١٢١ – ١٢٥، ١٤١، ١٥٥، ٢٠٤

ناصر الدین شاه (حكم 
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١٨٤٨ – ١٨٩٦م)، ٢٠، ٢٤، ٤٠، 
 ،٩٢، ١٢٠، ١٧٧ – ١٨٠، ١٨٧

 ،١٩١، ١٩٥، ٢٠٤، ٢٠٥ – ٢٠٧
٢٣٤، ٢٥٠، ٢٧٤، ٤٢٩

الناصرة، ٦١، ٢١٤
نبوءات، ٣١١؛ نبوءات العهد القدیم، 

١٤ – ١٥، ١٧٦
النبي صالح، مقبرة، ٢١٤

النبیل األعظم (المّال محمد زرندي)، 
 ،٤ – ٧، ١٠، ٥٩ – ٦٠، ٦٢، ٨٢

١٨١ – ١٨٢، ٢١٤؛ تاریخه ("مطالع 
األنوار")، ٢٤٦، ٢٦٠ – ٢٦١، ٤٢٤
النبیل القائني، انظر: محمد علي، المّال

نصر اهللا التفرشي، میرزا، ٢١
النظافة، الطهارة، ٣٠٠، ٣٦٨، ٤٤٣ح، 

٤٤٣ – ٤٤٥
النظام اإلداري، ٥١ – ٥٣، ١٤٦، ٢٤٦، 

٣٢٢ – ٣٢٧؛ انهیار النظام القدیم، 
١٢٠، ٣١٨، ٣١٩ – ٣٢١؛ النظام 
العالمي الجدید لحضرة بهاءاهللا، 

١١٩، ١٤٧، ٣١٥ – ٣٢٢
نظام حضرة بهاءاهللا العالمي، ١٣٥، 
 ،١٣٨، ٢١٩، ٢٦٩، ٣٠١، ٣١٨
٣٢٠ – ٣٢٢؛ انظر أیضًا: النظام 

اإلداري؛ المجتمع
نظر علي حكیم القزویني، ٢٥٢ – ٢٥٣
النظم السیاسیة، ١٣٣، ١٣٥، ١٣٨، 

١٦١ – ١٦٢، ٣٢١ – ٣٢١؛ انظر أیضًا: 
مؤسسات؛ حكومة

نعیم، انظر: محمد، میرزا
نفاق، ریاء، ٣٥٩ – ٣٦١

النفس، الذات، ١٠٢، ٢٥٢، ٣٥٩؛ 
أحط الخصال البشریة، ٣٧
النفس، تسلیم، ١١٥، ٢٥٤، 

٤١٠ – ٤١٤
النظافة، ٣٦٨ – ٣٦٩، ٤٤٣ – ٤٤٤

النوایا، الحوافز ١٣٧، ١٥٠
نیس، فرنسا، ٩٥

نیشاپور، ١٨١ – ١٨٢

هادي الشیرازي، میرزا (عبد األحد)، 
٥٧

هادي القزویني، من حروف الحّي، ٧١
هاردگ، جورج دافید، القس، 

٢٦ – ٢٧، ٣٤
الهّم والغّم، ٣٦٣

همدان، ٢٧٣
الهند، ١٤٥، ٢٧٤

هوشع، ١٥
هیكل، ١٤١ – ١٤٤، ١٥٤

الهیكلیون، في حیفا، ٢٦، ٣٤

الوالدان، ٢٠٧، ٣٣٣، ٣٣٥ – ٣٣٧، 
٣٥٨، ٣٧٠
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الوحي، (اإللهي)، ١٤٢، ١٧٢، ٣٧٨؛ 
تتابع الوحي اإللهي، ٣٥٢،  –  والعلم 

المكتسب، ٢٤٥ – ٢٤٦
الورقة المباركة العلیا، انظر: بهائیة خانم

الوصیة، غیاب، ٣٣٧
الوالیات المتحدة األمریكیة، ٩٠، 

١١٦، ١٦٠، ٤٣٧
والیة أمر اهللا، ٢١٩، ٣٧٦، ٣٧٦ح

ویلهلم األول، قیصر ألمانیا، ١٢٣، 
١٥٤ – ١٥٥

یحیى الدارابي، السید (وحید)، ٣٦٣

یحیى، میرزا (صبح األزل) األخ غیر 
الشقیق لبهاءاهللا، ٢١، ٩٦، ١٢٠، 
١٤٨، ١٨١، ٢٣٠، ٣٦٣، ٣٧٧؛ 
أتباعه، ٢٢، ٢٥، ٤٨ – ٤٩، ٥٩، 

٧٦، ٩٧، ١٠٩، ٢٢٨ – ٢٢٩، ٤٠٣

یزد (إیران)، ٤٨، ٨١، ٨٤، ١٢٩، 
١٢٩ح، ١٨٢، ١٩٨ – ١٩٩، ٢٦٦، 

 ،٢٦٨، ٢٧٨ – ٢٧٩، ٣٠٨ – ٣٠٩
٣٤٠، ٣٦٢ – ٣٦٣، ٣٧٢، ٣٨٧

یزید األول، الخلیفة األموي، ٢٠٥، 
٢٠٥ح

یعقوب بن بطرس، من لبنان، ٢٠
الیهود، الدین الیهودي، ١٤، ٤٤، ٤٦، 

 ،١٠٩، ١٥٩، ١٧٢ – ١٧٤، ١٧٦
 ،٢٤٧، ٢٥٩، ٢٦٥ – ٢٧٣، ٢٧٩

٢٨٤، ٣١٦، ٣٧٨
یوسف خان، میرزا (مستوفي 

الممالك)، ٣٨٩ – ٣٩٠
یوم اهللا، ٣، ٥، ٤٨، ١١٦، ١٣٦، 

١٥١، ١٦٠، ٣١١
یونس خان أفروخته، الدكتور، ٣٦٥ح، 

٣٦٥ – ٣٦٧، ٤١٠ – ٤١١


