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تعريف

إّن هـذا الـكتاب الّـذي ينشـر اآلن مـترجـًما إلـى الـّلغة الـعربـيّة كـتبه حـضرة شـوقـي أفـندي ربّـانـي ولـيّ أمـر اهلل بـالـّلغة اإلنجـليزيّـة، 
وذلــك فــي مــناســبة مــرور قــرن واحــد عــلى ظــهور األمــر الــبهائــيّ.  وفــيه ســرد بــقلمه املــبارك أهــّم الــوقــائــع واألحــداث الــتّاريــخيّة 
لـلظّهور، وسجّــــل مـدارج تـطّوره مـنذ بـزوغ فجـره فـي 23 أيّـار 1844م حـتّى عـام 1944م.  ويـضّم الـكتاب بـني دفّـتيه مـا يُـغني 
ذهـن الـقارئ الّـذي يـوّد أن يـلّم بـكيفيّة نـشوء األمـر الـبهائـيّ وحـقيقة تـاريـخه الـحافـل بـاملـآسـي واالضـطهادات مـن جـهة، وسـريـان 

تعاليمه في فترة قرن واحد من جهة أخرى.

أمـضى حـضرة ولـيّ أمـر اهلل مـّدة عـام واحـد يجـمع فـيه املـواد الـالّزمـة، املخـطوطـة مـنها واملـطبوعـة، لـتدويـن هـذا الـّسفر الجـليل، 
وراجـع أكـثر مـن مـائـتي كـتاب ورسـالـة بـاحـثًا ومـحّقًقا لجـمع املـعلومـات الّـتي أوردهـا فـي أثـره هـذا، واخـتار مـا رآه مـن األحـداث 
الّــتي تــواتــر نــقلها تــاريــخيًّا وذلــك فــي بحــر عــام واحــد آخــر.  وبــينما كــان مــنهمًكا فــي تــدويــن هــذا الــكتاب طــيلة هــذيــن الــعامــني، 
كـان مـشغوالً فـي الـوقـت نـفسه بـبناء ضـريـح لـحضرة الـباب عـلى سـفح جـبل الـكرمـل، ويـعّد الـعّدة أيـًضا إلقـامـة احـتفاالت الئـقة 
فـي مـناسـبة نـهايـة الـقرن األّول وبـدايـة الـقرن الـثّانـي لـألمـر املـبارك فـي مـجتمعات الـعالـم الـبهائـيّ بـأسـره.  وكـذلـك كـان مـحاطًـا 
بــالــرّســائــل املــنهمرة عــليه مــن كــّل حــدب وصــوب فــي أنــحاء هــذا الــعالــم اســتهداًء واســترشــاًدا حــول مــختلف املــسائــل الــّروحــانــيّة 
واالجـتماعـيّة واإلداريّـة املـتعّلقة بـالـبهائـينّي أفـراًدا أو مـجتمعات، وبـخاصّـــــــــة تـلك الـرّسـائـل الّــتي تـرد إلـيه بـغزارة فـي شـأن كـيفيّة 
إحــياء االحــتفاالت املــذكــورة.  هــذا بــينما كــانــت الحــرب الــعاملــيّة الــثّانــية مســتعرة آنــذاك، واألمــاكــن املــقّدســة الــبهائــيّة فــي املــركــز 

العاملي مهّددة بأخطار تلك الحرب الّداهمة.  في هذه الظّروف تّم صدور هذا الكتاب
الـنّفيس عـن قـلم شـخص وصـفه حـضرة عـبد الـبهاء فـي كـتاب وصـايـاه بـأنّـه "أبـدع جـوهـرة فـريـدة عـصماء".  والـحّق إّن مـا كـتبه 
حـضرة ولـيّ أمـر اهلل نـفسه تـمهيًدا لـلكتاب فـي الـّصفحات الـقادمـة، قـبل الـبدء بـفصولـه، لـيكفي كـي يـبنّي الهـدف الّـذي مـن أجـله 
بــــــادر إلــــــى إتــــــحاف الــــــجامــــــعة الــــــبهائــــــيّة الــــــعاملــــــيّة بهــــــذا األثــــــر الــــــثّمني الّــــــذي يــــــعتبر مــــــن أهــــــّم آثــــــاره الــــــكتابــــــيّة ملــــــّدة 36 ســــــنة 
(1921-1957م) الّــتي قـضاهـا ولـيًّا لـألمـر الـبهائـيّ ومـبيّنًا لـنصوصـه املـقّدسـة املـنزلـة مـن قـلم كـّل مـن حـضرة الـباب وحـضرة 
بــهاء اهلل وحــضرة عــبد الــبهاء، وخــّلد بــذلــك مجــّلدات ضخــمة فــي حــقل تــرجــمة تــلك اآلثــار املــقّدســة إلــى اإلنجــليزيّــة، وخــّط قــلمه 
املــبارك رســائــل كــثيرة حــول تــعالــيم األمــر الــبهائــيّ والــنّظم الــبديــع، ورّد عــلى ألــوف مــؤلّــفة مــن رســائــل أفــراد الــبهائــينّي واملــحافــل 
الـــّروحـــانـــيّة املـــركـــزيّـــة واملحـــّليّة املنتشـــرة فـــي ربـــوع الـــكرة األرضـــيّة، إجـــابـــة عـــن أســـئلتها حـــول مـــا أُشـــكل فـــهمه مـــن الـــنّصوص 

املقّدسة اإللهيّة اّلتي تركها مؤّسسو هذا األمر الكريم.

قــام بــتعريــب هــذا الــكتاب الــقيّم املــتصاعــد إلــى اهلل الــّدكــتور محــّمد الــعزّاوي (1920-1976م) خــّريــج جــامــعة الــقاهــرة بُــعيد 
نشـره فـي عـام 1945م وانـكّب عـلى إكـمال عـمله الـّشاّق الـتّاريـخيّ الـعظيم هـذا سـنوات عـّدة، بـذل فـيها جهـًدا جـبّارًا لـنقله إلـى 
الــعربــيّة ولــلحصول عــلى أصــول كــثيرة مــن الــنّصوص املــنقولــة فــي ثــنايــا الــكتاب لــكّل مــناســبة، تــلك الــنّصوص الّــتي نــزّلــت فــي 
األصــل بــالــعربــيّة أو الــفارســيّة، فــثبّت الــنّصوص الــعربــيّة األصــليّة الّــتي عــثر عــليها كــما هــي، ونــقل الــنّصوص الــفارســيّة مــنها 
إلــى الــعربــيّة إذ كــان املــغفور لــه ضــليًعا أيــًضا فــي الــّلغة الــفارســيّة، وبــذلــك اســتطاع أن يهــدي املــكتبة الــبهائــيّة الــعربــيّة هــذا 

الكتاب الفريد اّلذي طاملا انتظر البهائيّون نشره بلهفة واشتياق.

تـّمت مـقارنـة الـكتاب املـترجـم بـالـنّص اإلنجـليزّي بـواسـطة لـجنة بـدقّـة وإمـعان.  وملّا لـم يسـتطع املـترجـم الـعثور عـلى أصـول كـافّـة 
الـنّصوص املـنقولـة، سـعت الـّلجنة سـعيًا حـثيثًا إلـى تـحقيق هـذا الـغرض وحـصلت عـلى كـثير مـنها، فـثبّتت األصـل الـعربـيّ مـنها 
كــما هــي ونــقلت مــا كــانــت أصــالً بــالــّلغة الــفارســيّة إلــى الــعربــيّة، ومــع ذلــك بــقي قــسم مــن الــنّصوص املــنقولــة دون الــعثور عــلى 
أصـولـها فـعّربـت عـن الـنّّص اإلنجـليزّي.  بـناًء عـلى ذلـك، وتـمييزًا بـني مـا هـو املـعرّب ومـا هـو األصـل، يـنبغي الـتّنبيه إلـى أّن كـلّ 
نــّص ورد بــني قــوســني دون أيّــة عــالمــة هــو الــنّّص الــعربــيّ األصــليّ، أمّــا مــا ورد بــإزائــه نجــمة واحــدة بــجانــب قــوســيه فــهو مــعرّب 
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عـن الـلغة الـفارسـيّة، وأمّــا مـا وضـع بـجانـب قـوسـيه نجـمتان فـهو مـعرّب عـن الـنّّص اإلنجـليزّي.  كـما يـجب الـتّوضـيح أّن مـا نـقل 
بخّط عريض طيّ نص معرّب فهو عربيّ في األصل.

 هــذا، وبــالــرّغــم مــن الــّدقّــة املــتناهــية الّــتي بــذلــت فــي ســبيل مــراجــعة هــذه الــتّرجــمة وتــنقيحها مــن قــبل املــترجــم أو بــواســطة لــجنة 
املراجعة، فإّن املجال ال يزال مفتوًحا ملراجعة هذه التّرجمة مستقبالً.
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تمهيد

فــي الــثّالــث والعشــريــن مــن شهــر أيّــار مــن هــذه الــّسنة املــباركــة (1944م) يــحتفل الــعالــم الــبهائــيّ بــالــعيد املــئوي لــتأســيس ديــن 
حــضرة بــهاء اهلل.  وهــذا الــعيد يخــّلد الــذّكــرى املــئويّــة لــكّل مــن الــّدورة وافــتتاح الــّدور الــبهائــيّ وبــدايــة كــوره ومــولــد حــضرة عــبد 
الــبهاء فــي وقــت واحــد.  والــواقــع أن الــتّأمّــل فــي ضــخامــة الــطّاقــات الــكامــنة فــي هــذا الــّديــن الــفريــد فــي تــاريــخ الــعالــم الــّروحــيّ، 
والّـذي يـشير إلـى خـتام دورة األنـبياء الـكّليّة، لـيصيب الـّرؤوس بـالـّدوار.  وإّن تـدقـيق الـنّظر فـي سـناء املجـد األلـفيّ الّـذي سـوف 
يســطع فــي تــمام الــوقــت لــيغشى الــعيون ويبهــر األنــظار.  أمّـــا عــظمة الــظّّل الّــذي ســوف يســتمّر مــؤسّــــــسه يــلقيه فــي جــالل عــلى 

مظاهر أمر اهلل املتعاقبني اّلذين يُبعثون من بعد، فأمر يفوق كّل حساب وتقدير.

فـــفي فـــترة ال تـــزيـــد عـــلى قـــرن واحـــد مـــن الـــزّمـــان أخـــذت الـــعمليّات الـــغيبيّة الّـــتي ولّـــدهـــا روح الـــّديـــن الـــخالّق تـــثير فـــي املـــجتمع 
البشـرّي هـيجانًـا ال يـمكن لـعقل أن يسـبر غـوره.  وبـالـرّغـم مـن أنّـه مـّر بـفترة الـحضانـة فـي مـرحـلته الـبدائـيّة إالّ أنّـه أهـاج بـفضل 
بـــروز نـــظامـــه املـــتبلور بـــبطء فـــي حـــياة اإلنـــسانـــيّة الـــعامّـــة تخـــّمرًا يهـــدف إلـــى تـــقويـــض أســـس املـــجتمع املـــضطرب وتـــنقية دمـــائـــه 

وإعادة توجيهه وبناء مؤّسساته وتشكيل مسيره من جديد.  

وإالّ فـإلـى أّي شـيء آخـر يـمكن لـلعني املـدّربـة والـعقل املـنصف الـواقـف عـلى الـعالمـات واإلشـارات املبشّــــــرة بـميالد ديـن حـضرة 
بـهاء اهلل واملـسايـرة لـنهضته أن يـرجـعا هـذا االنـقالب الـعاملـيّ الـعنيف بـكّل مـا يـصاحـبه مـن خـراب وشـقاء وفـزع، إن لـم يـكن إلـى 
بـروز نـظامـه الـعاملـيّ الـجنني الّـذي قـال بـشأنـه حـضرة بـهاء اهلل "قـد اضـطرب الـنّظم مـن هـذا الـنّظم" وإلـى أّي عـامـل آخـر يـمكن 
لـإلنـسان أن يـرّد أصـول هـذه األزمـة الـهائـلة الّـتي لـم يسـبق لـها مـثيل وال نـظير فـي تـواريـخ الـجنس البشـرّي جـميًعا، إن لـم يـكن 
إلــى الــتّدفّــق الــقاهــر الــغالّب لــفيوضــات ذلــك الــّروح الّــذي يــزعــزع الــعالــم ويــقويّــه ويــفتديــه فــي وقــت واحــد، وهــو الــّروح الّــذي أكّـــد 
حــضرة الــباب أنّــه "قــد تلجــلج فــي حــقيقة الــكائــنات"؟  ولــسنا بــحاجــة إلــى بــذل جهــد كــبير لــكي نــدرك بــسهولــة أّن هــذه الــفترة 
الّــتي تـلّقت صـدمـة ظـهوره ووقـع إلـهامـِه وتـجاهـلت دعـوتـه ورسـالـته تـعانـي آالم املـخاض، وأنّـها تـجاهـد اآلن لـكي تـضع حـملها 
كـنتيجة مـباشـرة لـلّدافـع الّــذي تـلّقته مـن تـأثـير روح املظهـر اإللـهيّ املـحيي املطهّـــر املـحّول.  فـذلـك يتجـّلى بـوضـوح فـي الـظّواهـر 
الّـــتي مـــا زالـــت تـــزداد بـــروزًا وخـــطورة مـــنذ نشـــبت الحـــرب الـــعاملـــيّة األولـــى الّـــتي ســـبقت عـــصر الـــتّكويـــن لـــديـــن حـــضرة بـــهاء اهلل 
مـباشـرة؛ مـن مـثل تـشنّج املـجتمع املـعاصـر، وغـليان أفـكار الـنّاس فـي جـميع أرجـاء الـعالـم بـصورة محـمومـة جـامـحة واألحـقاد 
الـــّضاريـــة الّــــتي تشـــتعل نـــيرانـــها بـــني األجـــناس والـــعقائـــد والـــطبقات، وتـــهّشم ســـفينة األمـــم، وســـقوط املـــلكيّات وتـــمزّق أوصـــال 
اإلمـــبراطـــوريّـــات، وانـــقراض األســـر املـــالـــكة، وتـــداعـــي املـــؤسّـــــــسات الـــّديـــنيّة، واضـــمحالل الـــنّظم الـــعريـــقة، وتـــلك الـــّروابـــط الـــّديـــنيّة 

والّدنيويّة اّلتي طاملا ربطت بني أفراد الجنس البشرّي.

إّن غـايـتي فـي عـيد مـئوّي لـه كـّل هـذا املـغزى الـعميق هـي أن أحـاول - فـي الـّصفحات الـتّالـية- إلـقاء نـظرة شـامـلة عـلى األحـداث 
الــبارزة فــي هــذا الــقرن الّــذي شهــد هــذا الــّروح يــفيض عــلى الــعالــم، كــما شهــد املــراحــل األولــى لتجسّــــــده فــي خــطّة تــتطّور إلــى 
نـظام يـراد لـه أن يـحتضن الـجنس البشـرّي جـميًعا، ويـحّقق املـصير الـّسامـي الّـذي يـنتظر اإلنـسان عـلى هـذا الـكوكـب.  وسـوف 
أبـذل جهـدي لـكي أسـتعرض الـوقـائـع الّـتي تبسـطها أمـام أبـصارنـا حـقبة مـائـة عـام فـريـدة فـي املجـد واالضـطراب، وأضـعها فـي 
مــالبــساتــها الــّصحيحة رغــم أّن الــفاصــلة الّــتي تــفصل بــيننا وبــينها قــصيرة نســبيًّا.  وســوف أجتهــد فــي أن أقــّدم وأربــط - ولــو 
بسـرعـة - تـلك الـحوادث الخـطيرة الّــتي عـملت بـاسـتمرار ودأب وسـكون عـلى مـرأى ومـسمع مـن األجـيال املـتعاقـبة الـّضالّــة وغـير 
املـكترثـة أو املـعاديـة عـلى أن تـحّول فـرعًـــا مـختلف الـعقيدة هـنّي األمـر فـي الـظّاهـر مـن فـروع فـرقـة الـّشيخيّة مـن طـائـفة الـّشيعة 
اإلثـنيّ عشـريّـة اإلسـالمـيّة إلـى ديـن عـاملـي يتّحـد أتـباعـه الّـذيـن يـفوقـون الحـّد والـحصر اتّـحاًدا عـضويًّـا مـتينًا، ويـعّم نـوره األرض 
مـن إيسـلندا شـماالً حـتّى مـضيق مـاجـالّن جـنوبًـا، وتنتشـر فـروعـه فـي مـا ال يـقّل عـن سـتنّي دولـة مـن دول الـعالـم، وتـترجـم كـتبه 
وتنشـــر فـــي مـــا ال يـــقّل عـــن أربـــعني لـــغة، وتـــقّدر قـــيمة أوقـــافـــه املحـــليّة واملـــركـــزيّـــة والـــعاملـــيّة فـــي قـــارّات الـــعالـــم الخـــمس بـــماليـــني 
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الـــّدوالرات، وتحـــظى هـــيئاتـــه املـــنتخبة املسجّــــــلة بـــاالعـــتراف الـــرّســـميّ مـــن جـــانـــب الـــعديـــد مـــن الـــحكومـــات فـــي الشّــــــــرق والـــغرب، 
ويـــنضّم إلـــيه األتـــباع مـــن األجـــناس والـــجنسيّات املـــتبايـــنة وأمّـــهات ديـــانـــات البشـــر؛ ويـــوجـــد مـــمثّلوه فـــي املـــئات مـــن مـــدن إيـــران 
والــواليــات املتّحــدة، وتشهــد بــصّحة حــقائــقه إحــدى املــلكات فــي شــهادات عــلنيّة مــتكّررة، ويــعلن اســتقاللــه أعــداؤه مــن صــفوف 
ديـنه الـوالـد (اإلسـالم) فـي قـلب الـعالـم الـعربـيّ واإلسـالمـيّ (مـصر) ويـدلّــلون عـليه، ويـتّم االعـتراف بـه بـصورة تـخّولـه أن يـحتلّ 
مـــقام الـــّديـــن الـــرّابـــع فـــي األرض الّـــتي تـــأسّـــــــس فـــيها مـــركـــزه الـــّروحـــيّ الـــعاملـــيّ (فلســـطني) وهـــي قـــلب الـــعالـــم املـــسيحيّ وقـــدس 

أقداس اليهود، وأقدس بقعة عند املسلمني بعد مّكة املّكرمة في آن واحد.

ولـيس مـن غـايـتي وال مـّما يـتطّلبه املـقام أن أكـتب تـاريـًخا مـفّصالً لهـذه الـّسنوات املـائـة املـاضـية مـن حـياة الـّديـن الـبهائـيّ، كـما 
أنّـــني ال أنـــوي أن أتـــقّصى أصـــول هـــذه الحـــركـــة الّضخـــمة، وال أن أصـــّور الـــظّروف الّـــتي ولـــدت فـــيها أو أفـــحص طـــبيعة الـــّديـــن 
الّــــذي نـــبتت مـــنه، أو أتـــوصّــــــــــــل إلـــى تـــقديـــر اآلثـــار الّــــتي أحـــدثـــها وقـــعها عـــلى مـــصائـــر الـــجنس البشـــرّي.  ولـــكنّني ســـوف أقـــنع 
بـاسـتعراض املـالمـح الـبارزة ملـيالد هـذه الحـركـة ونـهضتها واملـراحـل األولـى إلقـامـة مـؤسّـــــساتـها اإلداريّـة الّـتي تـعتبر نـواة وبـشيرًا 

لذلك "النّظام العاملي" اّلذي ال بّد وأن يجّسد روح دين اهلل، ويجري شرائعه وينفّذ أحكامه ويحّقق هدفه في يومنا هذا.

عـلى أنّـني عـند اسـتعراضـي لـلمنظر الـعام الّــذي تبسـطه أمـام أبـصارنـا دورة املـائـة عـام ال أنـوي أن أتـجاهـل الـنّسيج السّــــــريـع 
الّـــذي تــّم بــني الــنّكسات الــظّاهــرة واالنــتصارات الــباهــرة وهــو الــنّسيج الّـــذي اخــتارت يــد الــعنايــة اإللــهيّة الــغيبيّة أن تــصنع مــنه 
قــماش هــذا الــّديــن مــنذ أيّــامــه األولــى، وال أن أهــّون مــن شــأن الــكوارث الّــتي كــثيرًا مــا أثــبتت أنّــها مــقّدمــات النــتصارات جــديــدة 
تـساعـده بـدورهـا عـلى الـنّمّو وتـثبيت دعـائـم إنـجازاتـه الـّسابـقة.  والـواقـع أّن تـاريـخ الـّسنوات املـائـة األولـى يتحـّلل إلـى سـلسلة مـن 
األزمـات الـّداخـليّة والـخارجـيّة الّـتي تـختلف فـي شـّدتـها ومـّدتـها وتـتّفق فـي آثـارهـا املـدمّــرة املـباشـرة، إالّ أّن كـّل أزمـة مـنها كـانـت 
تـطلق بـصورة غـيبيّة مـقدارًا مـالئـًما مـن الـقّوة اإللـهيّة الّـتي تـدفـعه مـن جـديـد إلـى الـتّقدم والـتّفتّح.  وكـان هـذا الـتّفتّح الجـديـد يـولّـد 
بــدوره كــارثــة أعــظم يــتلوهــا انــطالق مــقدار أكــبر مــن الــعنايــة اإللــهيّة تــمّكن أتــباعــه مــن أن يــتقّدمــوا إلــى شــوط أبــعد ويــحّققوا لــه 

انتصارات أشّد وقًعا وإلزاًما.

ويـمكن أن يـقال إّن الـقرن األّول مـن الـّدور الـبهائـيّ يـنسحب فـي أعـرض مـعاملـه عـلى الـعصر الـبدائـي الـبطولـيّ الـرّسـولـيّ لـديـن 
حـضرة بـهاء اهلل، وعـلى املـراحـل األولـى مـن عـصر الـتّكويـن االنـتقالـي الحـديـدّي الّـذي يشهـد تـبلور وتـشّكل الـقوى الـخالّقـة الّـتي 
أطــلقها ظــهوره.  ولــو جــاز الــقول يــمكن أن يــقال إّن الــّسنوات الــثّمانــني األولــى مــن هــذا الــقرن قــد انــسحبت عــلى الــعصر األّول 
بـأكـمله عـلى حـني شهـدت سـنواتـه العشـرون األخـيرة بـدايـة الـعصر الـثّانـي.  ذلـك ألّن الـعصر األّول يـبدأ بـإعـالن حـضرة الـباب 
دعــوتــه، ويــشمل عهــد حــضرة بــهاء اهلل كــّله، ويــنتهي بــصعود حــضرة عــبد الــبهاء.  أمّـــا الــعصر الــثّانــي فــيبدأ بــألــواح الــوصــايــا 

اّلتي تحّدد طبيعته وتضع أساسه.

مــن ثــّم فــالــقرن الّــذي نســتعرضــه يــمكن أن يــعتبر مــنقسًما إلــى أربــع فــترات مــميّزة ومــختلفة املُـدد، لــكّل واحــدة مــنها مــضمونــها 
الــخاّص ومــغزاهــا الّضخــم ال بــل مــغزاهــا الّــذي ال يــمكن لــعقل أن يــصل إلــى تــقديــره.  وهــذه الــفترات األربــع شــديــدة الــتّرابــط، 
وتـؤلّـف فـصوالً مـتالحـقة ملـرسـحيّة واحـدة مـحبوكـة األطـراف فـائـقة سـامـية ال يـمكن لـفكر أن يسـبر غـور عـقدتـها، وال لـعني أن تـلمح 
قـّمتها ولـو فـي غـموض، وال لـعقل أن يـتكّهن خـاتـمتها بـصورة كـافـية.  وكـّل فـصل مـن هـذه الـفصول يـدور حـول مـوضـوعـه ويفتخـر 
بــأبــطالــه ويسجّـــــل مــآســيه ويــرصــد انــتصاراتــه، ويــسهم بــنصيبه فــي تــحقيق الــغايــة الــواحــدة املشــتركــة الــثّابــتة.  وهــذا مــعناه أنّ 
عـــزل أي فـــصل مـــنها عـــن الـــفصول األخـــرى، أو اســـتبعاد الـــفيوضـــات املـــتأخّــــرة لـــإللـــهام الـــعاملـــيّ الـــّشامـــل الـــواحـــد عـــن الـــغرض 
األّول الّـذي حـرّكـه فـي أيّـامـه األولـى يـعادل هـدمًـا لـألسـاس الّـذي يـقوم عـليه الـّديـن وقـلبًا لـحقيقته وتـاريـخه قـلبًا يـدعـو إلـى األسـف 

الّشديد.

أمّــا الـفترة األولـى (مـن سـنة 1844 إلـى 1853م) فـتتركّـــز حـول شـخص حـضرة الـباب الـّشاب الـّلطيف الّــذي ال يُـقاوم، فـريـًدا 
فــي وداعــته، راســًخا فــي رزانــته، جــذّابًــا فــي حــديــثه ومــنطقه، فــذًّا فــيما امــتأل بــه عهــده الــقصير الحــزيــن مــن املــآســي الــفاجــعة.  
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وهــي تــبدأ بــإعــالنــه دعــوتــه وتــبلغ قــّمتها بــاســتشهاده، ثــّم تــنتهي بــمجازر ومــذابــح ديــنيّة تــثير بــشاعــتها االشــمئزاز والــتّقزّز إلــى 
أبــعد الحــدود.  فــترة قــوامــها تــسع ســنوات قــصار مُــلئت صــراعًـــا وحــشيًّا ال هــوادة فــيه وال رحــمة؛ صــراعًـــا اتّخــذ مــن إيــران كــّلها 
مـرسـًحا لـه، وجـاد فـيه أكـثر مـن عشـرة آالف بـطل بـأرواحـهم، واشـترك فـيه مـلكان مـن آل قـاجـار ووزراؤهـما األشـرار، ونـاصـرتـه 
طـائـفة الـّشيعة بـأسـرهـا ومـوارد الـّدولـة الـعسكريّـة بـرمّــتها، وعـدوان الجـماهـير بجـمعهم.  وأمّــا الـفترة الـثّانـية (1853-1892م) 
فتسـتمّد إلـهامًــا مـن شـخص حـضرة بـهاء اهلل الـّشامـخ فـائـًقا فـي قـداسـته، مـذهـالً فـي جـاللـه وقـّوتـه وقـدرتـه، مـتفرًّدا فـي إشـراق 
مجـــده الـــفائـــق.  وهـــي تـــبدأ بـــاملـــكاشـــفات األولـــى الّـــتي اخـــتلجت فـــي نـــفسه إذ هـــو فـــي ســـياه چـــال بطهـــران، وهـــي مـــكاشـــفات 
الــظّهور الّــذي بشّــــــر بــه حــضرة الــباب، وتــبلغ قــّمتها بــإعــالن ذلــك الــظّهور لــلملوك ورجــال الــّديــن، ثــّم تُــختتم بــصعوده قــرب مــديــنة 
الــّسجن عــّكاء.  فــترة قــوامــها تــسع وثــالثــون ســنة طــوال مــن وحــي فــيّاض فــريــد مــنهمر غــزيــر ال مــثيل لــه وال نــظير، وهــي تــتّسم 
بـانـتشار الـّديـن فـي الـبالد املـجاورة:  تـركـيّا وروسـيا والـعراق وسـوريّـا ومـصر والـهند، وتـمتاز بـما يـتجاوب مـع نـشاطـها مـن عـداء 
يــتمثّل فــي الهجــمات الّـــتي شــنّها شــاه إيــران وســلطان تــركــيّا وكــانــا أقــوى ســلطانــني فــي الشّـــــــرق دون مــنازع، كــما تــتمثّل فــي 
مــقاومــة رجــال الــّديــن لــلطّائــفتني اإلســالمــيّتني الــتّوأمــني: الــّسنّة والــّشيعة.  وأمّـــا الــفترة الــثّالــثة (1892-1921م) فــتدور حــول 
شـخصيّة حـضرة عـبد الـبهاء الـّسامـية الـنّابـضة بـالـحياة، غـامـًضا فـي جـوهـره، نـسيج وحـده فـي مـقامـه، معجـزًا فـي سحـر خـلقه 
وسـلطانـه.  وهـي تـبدأ بـإعـالن عهـد حـضرة بـهاء اهلل ومـيثاقـه، تـلك الـوثـيقة الـفريـدة فـي تـاريـخ الـّدورات الـّديـنية الـّسالـفة، وتـبلغ 
قـّمتها بـتأكـيد مـركـز العهـد واملـيثاق فـي مـديـنة املـيثاق ملـواد تـلك الـوثـيقة الـفذّة فـي طـبيعتها الـبعيدة فـي مـداهـا تـأكـيًدا شـديـًدا.  
ثـّم هـي تـختتم بـصعوده ومـواراة جـثمانـه األطهـر الـتّراب عـلى جـبل الـكرمـل.  وسـوف يسجّــــلها الـتّاريـخ فـترة قـوامـها ثـالثـون عـامًــا 
تــــقريــــبًا جُـــــــدلــــت فــــيها املــــآســــي واالنــــتصارات جــــدالً، تــــكسف كــــوكــــب املــــيثاق تــــارة ويــــسكب ضــــوءه عــــلى أوروبّــــا ويــــمتّد بــــه إلــــى 
أسـترالـيشيا والشّـــــرق األقـصى وأمـريـكا الـّشمالـيّة تـارة أخـرى.  وأمّـا الـفترة الـرّابـعة (1921-1944م) فتحـرّكـها الـقوى املـنطلقة 
مــن وصــيّة حــضرة عــبد الــبهاء؛ دســتور نــظام حــضرة بــهاء اهلل الــعاملــي الــبديــع، وولــيدة االقــتران املــعنوي بــني يــنبوع الشّـــــــريــعه 
اإللـهيّة وبـني عـقل مـن هـو حـامـل لهـذه الشّــــــريـعه اإللـهيّة ومـبيّنها.  وتـوافـق بـدايـة هـذه الـفترة الـرّابـعة واألخـيرة مـن فـترات الـقرن 
الــبهائــيّ األّول مــيالد عــصر الــتّكويــن مــن الــّدور الــبهائــيّ وتــأســيس الــنّظام اإلدارّي لــديــن حــضرة بــهاء اهلل، وهــو الــنّظام الّــذي 
يـــقوم - فـــي آن واحـــد- مـــقام الـــبشير والـــنّواة والـــقالـــب لـــنظمه الـــبديـــع، وتـــتميّز هـــذه الـــفترة الّـــتي تـــنسحب عـــلى األعـــوام الـــثاّلثـــة 
والعشـريـن األولـى مـن عـصر الـتّكويـن بـنشوب عـداوات أخـرى ذات طـابـع مـختلف تسـرع بـإفـاضـة نـور الـّديـن عـلى مـناطـق أوسـع 
فـي قـارّات الـعالـم الخـمس مـن نـاحـية وتـؤّدي إلـى تحـريـر كـثير مـن املـجتمعات الـّداخـلة فـي حـظيرتـه واالعـتراف بـاسـتقاللـها مـن 

ناحية أخرى.

هـذه الـعهود األربـعة يـجب أن تـعتبر عـناصـر مـتالحـمة لـشيء واحـد سـام، لـيس هـذا فحسـب بـل ويـجب أن تـعتبر مـراحـل مـتوالـية 
فـي عـمليّة تـطّوريـة واحـدة شـامـلة ثـابـتة قـاهـرة.  ذلـك ألنّـنا إذ نسـتعرض كـّل هـذا املـنظر الـّشاسـع الّــذي يبسـطه أمـام أبـصارنـا 
نـشاط ديـن لـم يسـلخ مـن عـمره إالّ قـرن واحـد، ال نجـد مـفرًّا مـن الـقول بـأّن أحـداث هـذه الـعهود األربـعة تـقّدم لـنا - مـن أّي زاويـة 
نــظرنــا- الــّشواهــد الــواضــحة الــالّئــحة عــلى وجــود عــمليّة بــطيئة الــنّضج واالكــتمال وحــدوث تــقّدم مــطّرد مــنظّم، وتــماســك داخــليّ 
وتــوسّــــــع خــارجــيّ وتحــّرر تــدريــجيّ مــن قــيود تــقالــيد الــّديــانــات األخــرى، ومــا ينسجــم مــع كــّل ذلــك مــن تــذلــيل لــلّصعوبــات وإزاحــة 

للعقبات وتحطيم للقيود املدنيّة.

إنّـنا إذا نـظرنـا إلـى هـذه الـعهود األربـعة مـن الـتّاريـخ الـبهائـيّ عـلى أنّـها مـقوِّمـات لـكلِّ واحـٍد اسـتطعنا أن نـرى بـوضـوح سـلسلة 
األحــداث الّــتي أعــلنت بــنجاح بــعثة مبشّــــــر وظــهور مــوعــود وعــد بــظهوره ذلــك املبشّــــــر، وإبــرام املــيثاق الّــذي نــبع عــن ســلطان ذلــك 
املـوعـود نـفسه، ثـّم مـيالد الـنّظام الـعاملـيّ الّـذي نسـل عـن صـاحـب املـيثاق ومـركـز املـيثاق املـختار، ونـالحـظ كـيف أّن حـضرة الـباب 
املبشّــــــر أعــلن اقــتراب قــيام الــنّظام اإللــهيّ الــتّقديــر، وكــيف أّن حــضرة بــهاء اهلل املــوعــود صــاغ أحــكامــه، وكــيف أّن حــضرة عــبد 
الــبهاء - مــركــز املــيثاق املــختار- بــيَّنه ورســم مــعاملــه، وكــيف أّن الــجيل الــحاضــر مــن أتــباعــهم بــدأوا يــشيّدون هــيكل مــؤسّـــــــساتــه، 
ونــلمح نــور الــّديــن الجــديــد كــيف فــاض فــي غــضون هــذه الــعهود األربــعة مــن مهــده إلــى الــهند والشّـــــــرق األقــصى شــرقًـــا وإلــى 
األقـطار املـجاورة غـربًـا كـالـعراق وتـركـيّا وروسـيا ومـصر، وكـيف مـضى بـعيًدا إلـى أمـريـكا الـّشمالـيّة، ثـّم أضـاء بـعد ذلـك أمّــهات 
بـلدان أوروبّـا، وغـّلف بـسناه الـقارّة األسـترالـيّة فـي فـترة الحـقة، وانـسكب عـلى حـواشـي الـقطب الـّشمالـيّ، ثـّم سـطع أخـيرًا عـلى 
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آفـاق أمـريـكا الـوسـطى والـجنوبـيّة.  ونـشاهـد مـا سـايـر ذلـك مـن ازديـاد تـبايـن املـلل والنّحـل والـعناصـر واألجـناس الـّداخـلة فـي 
حـظيرتـه وهـي الّــتي كـانـت فـي فـواتـح الـتّاريـخ ال تـضّم سـوى فـئة مـغمورة مـن األتـباع الّــذيـن انـضّموا إلـيه مـن عـامّــة أهـل إيـران 
الــــّشيعيّة، فــــإذا بــــها تــــتحّول إلــــى رابــــطة إخــــاء تــــمثّل طــــوائــــف مــــن أمّــــهات األديــــان الــــعاملــــيّة وتــــضّم مــــعظم الــــطّبقات واألجــــناس 
واأللــوان، وتــحتضن الــعامــل املــتواضــع والــّشخصيّة املــلكيّة الــرّفــيعة عــلى الــّسواء، ونــلمح تــقّدمًــا مــماثــالً فــي مــدى انــتشار كــتبه، 
وهــي الــكتب الّـــتي كــانــت أّول أمــرهــا مــحصورة فــي نــطاق ضــيّق مــن املخــطوطــات الّـــتي كــانــت تســتنسخ عــلى عجــل مــشحونــة 
بـــاألخـــطاء فـــي الـــغالـــب لـــيتداولـــها قـــارئـــوهـــا فـــي الـــخفاء ويـــطالـــعوهـــا خـــلسة وعـــلى وجـــل.  وكـــانـــت تـــمحى فـــي أغـــلب األحـــيان بـــل 
ويـــلتهمها أحـــيانًـــا الـــخائـــفون الهـــلعون مـــن أفـــراد الـــطّائـــفة املـــظلومـــة املـــقهورة.  فـــإذا بـــها تـــصدر خـــالل قـــرن واحـــد مـــن الـــزّمـــان 
طـبعات مـنها ال حـصر لـها وال عـّد، تـتألّــف مـن عشـرات األلـوف مـن املجـّلدات، وتـطبع بشـتّى أنـواع الـطّباعـة، فـي مـا ال يـقّل عـن 
أربـعني لـغة طـبعات أنـيقة بـل وفـاخـرة فـي بـعض األحـيان، وتـوزّع فـي جـميع أنـحاء الـعالـم بـقّوة وانـتظام بـفضل الـّلجان واملـحافـل 
الــعاملــيّة الّــتي أحــكم تــنظيمها وتــشكيلها.  ونــدرك تــطّورًا ال يــقّل وضــوحًـــــا فــي نــطاق تــعالــيمه؛ فــقد كــانــت فــي أّول األمــر جــامــدة 
مـعّقدة قـاسـية عـن عـمد، ثـّم أعـيد صـبّها فـي قـالـب آخـر وتـوسّــــــعت وتحـّررت فـي ظـّل الـّدورة الـتّالـية، ثـّم وضّــــــــــحها وفسّــــــرهـا املـبنيِّ 
املــختار وأكّــــدهــا مــن جــديــد ووسّـــــــعها، وأخــيرًا رتّــبت وبــّوبــت وطــبّقت عــلى األفــراد والــهيئات عــلى املســتوى الــعاملــيّ.  ونســتطيع 
كـذلـك أن نسـتكشف تـدرّجًــــا ال يـقّل بـروزًا فـي طـبيعة املـقاومـة الّــتي كـان عـلى هـذا الـّديـن أن يـواجـهها، فـقد كـانـت فـي بـدايـتها 
قـــاصـــرة عـــلى طـــائـــفة الـــّشيعة وحـــدهـــا، وازدادت قـــّوتـــها فـــي مـــرحـــلة مـــتأخّــــرة بـــإخـــراج حـــضرة بـــهاء اهلل مـــن ديـــاره إلـــى أراضـــي 
سـلطان تـركـيّا، ومـن ثـّم انـتقلت إلـى أهـل الـّسنة األقـوى وخـليفتهم الّــذي كـان رأس األغـلبيّة الـّساحـقة مـن املسـلمني.  وازدادت 
عـــنفًا حـــتّى بـــات مـــن املـــحتمل أن تـــضّم إلـــيها الـــحكومـــات الـــقائـــمة فـــي الـــعالـــم املـــسيحيّ، والـــهيئات الـــّديـــنيّة الـــعتيقة والـــرّاســـخة 
الجـذور بـعد أن شـاهـدت نـهضة الـنّظام اإللـهيّ املـختار وأحسّـــــت بـدايـة وقـعه عـلى املـؤسّـــــسات الـّديـنيّة واملـدنـيّة فـي الـغرب.  وفـي 
الــوقــت نــفسه نســتطيع أن نســتبني - خــالل لــهيب تــلك الــعداوة الّــتي مــا زال مــداهــا يــتّسع أكــثر فــأكــثر- تــقّدم بــعض املــجتمعات 
الــّداخــلة فــي حــظيرتــه تــقّدمًـــا دائــبًا، وإن كــان بــطيئًا مــؤملًـا، يــنتقل بــها مــن مــراحــل الــغموض واالنــغمار، فــالقهــر والحــرمــان مــن 
الــحقوق إلــى مــرحــلة االنــفصال عــن األديــان األخــرى، فــاالســتقالل والتّحــريــر واملــساواة فــي االعــتراف الــرّســمي، وهــي مــراحــل 
تـــبلغ ذروتـــها خـــالل الـــقرون الـــقادمـــة بـــفضل إقـــامـــة الـــّديـــن وتـــأســـيس "الـــجامـــعة الـــبهائـــيّة الـــعاملـــيّة" فـــي تـــمام قـــّوتـــها وســـلطانـــها.  
ويـــمكننا أن نســـتبني كـــذلـــك تـــقّدمًــــا ال يـــقّل شـــأنًـــا فـــي نـــهضة مـــؤسّــــــــساتـــه، ســـواء مـــنها املـــراكـــز اإلداريّـــة أو دور الـــعبادة، وهـــي 
املـؤسّــــــسات الّــتي كـانـت فـي أوائـل الـتّاريـخ سـّريّـة وخـفيّة، ثـّم أخـذت تـبرز بـصورة غـير مـلحوظـة إلـى الـعالنـية فـي وضـح الـنّهار، 
واالعــتراف الــرّســمي وحــمايــة الــقانــون،كــما أخــذت تــعزّزهــا الهــبات واألوقــاف.  وقــد خــلع عــليها الــنّبل فــي بــدايــة األمــر تــشييد 
مشـرق األذكـار فـي عـشق آبـاد (مـديـنة الـعشق)، وهـو أّول املـعابـد الـبهائـيّة، ثـّم خـّلده بـعد ذلـك مـؤخـرًا قـيام "أم مـعابـد الـغرب" 
فــي قــلب أمــريــكا الــّشمالــيّة، بــشيرًا ســاعــيًا بــني يــدّي املــدنــيّة اإللــهيّة الــبطيئة الــنّضج واالكــتمال.  بــل يــمكننا أخــيرًا أن نشهــد 
الــتّحّسن املــلحوظ فــي الــظّروف املــحيطة بــحجّ أتــباع الــّديــن املخــلصني لــلمقامــات املــقّدســة فــي مــركــزه الــعاملــيّ، وهــي الــزّيــارات 
الّـتي كـانـت فـي أّول أمـرهـا طـويـلة مـرهـقة مـحفوفـة بـاملـخاوف واملـخاطـر تـتّم سـيرًا عـلى األقـدام فـي األغـلب األعـّم وكـانـت تـنتهي 
بـالفشـل فـي بـعض األحـيان، وكـانـت قـاصـرة عـلى حـفنة مـن املـؤمـنني الشّـــــرقـينّي املـنهوكـني، فـإذا بـها تـتدّرج، تـحت ظـالل مـتزايـدة 
مـن األمـن والـرّاحـة، لـتجتذب أعـداًدا مـطّردة مـن املـؤمـنني الجـدد الّـذيـن يـأتـون مـن كـّل فـجّ عـميق.  ولـقد بـلغ هـذا األمـر قـّمته بـتلك 
الـزّيـارة الّـتي شـاع أمـرهـا وذاع والّـتي لـألسـف لـم يُـقّدر لـها أن تـتّم ونـعني بـها زيـارة تـلك املـلكة الـنّبيلة (املـرحـومـة مـلكة رومـانـيا) 
الّـتي ذكـرت فـي تـقريـرهـا الخـطّيّ أنّـها اضـطرّت إلـى أن تـعّدل مـسيرهـا، وهـي عـند أعـتاب املـديـنة الّـتي تـضّم رغـيبة قـلبها ومـنية 

فؤادها، وأن تغّض الطّرف عن هذا االمتياز الفائق اّلذي ال يقّدر بثمن.
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الفترة األولى والية حضرة الباب
1844 – 1853م

الفصل األّول - ميالد الظّهور البابيّ

يحـّدد الـيوم الـثّالـث والعشـرون مـن شهـر أيّـار 1844م بـدايـة أشـّد الـفترات اضـطرابًـا فـي الـعصر الـبطولـيّ مـن الـّدورة الـبهائـيّة، 
وهـو الـعصر الّـذي يـشير إلـى افـتتاح أمجـد عهـد فـي أعـظم كـور شهـده الـتّاريـخ الـّروحـيّ لـلجنس البشـرّي عـلى اإلطـالق.  هـذه 
الــفترة الّــتي تــعّد أروع فــترة وأفــجع فــترة وأحــفل فــترة بــاألحــداث ال تــزيــد مــّدتــها عــلى تــسع ســنوات مــن الــقرن الــبهائــيّ األّول، 
وبـدأت بـميالد ظـهور سـوف تمجّــــد األجـيال الـقادمـة صـاحـبه بـأنّـه "الـنّقطة الّـتي تـدور حـولـها أرواح الـنّبينّي واملـرسـلني"، وانتهـت 
بــأولــى مــكاشــفات ظــهور أقــوى وأحــفل بــاإلمــكانــيّات، ظــهور "بشّــــــر كــّل نــبيّ بــه" كــما يــؤكّـــد حــضرة بــهاء اهلل، و"نــاح كــّل رســول 
حــبًّا" لــه، وفــيها "امــتحن اهلل كــّل الــنّبينّي واملــرســلني" بــفضله.  فــال عــجب أن خــّصص املــؤرّخ  الــخالــد ملــقّدمــات الــظّهور الــبهائــيّ 
ونــشأتــه مــا ال يــقّل عــن نــصف تــاريــخه املــثير لــوصــف تــلك األحــداث الّــتي اســتطاعــت فــي مــثل هــذا الــزّمــن الــقصير أن تــخصب 
تـاريـخ البشـر الـّديـنيّ أيّـما إخـصاب بـفضل مـآسـيها وبـطوالتـها.  هـذه الـّسنوات الـتّسع خـليقة بـأن تـتبّوأ مـقامًــا فـذًّا فـي تجـربـة 
البشــر الــّروحــيّة كــّلها بــفضل مــا تــميّزت بــه مــن الــقّوة املــؤثّــرة األصــيلة والسّـــــــرعــة الــخاطــفة الّـــتي تــوالــت عــليها أحــداثــها الجــليلة 
الخـطرة، واملـذبـحة الّـتي عـّمدت مـولـدهـا، والـظّروف املعجـزة الّـتي البسـت اسـتشهاد صـاحـبها، وبـفضل مـا تـميّزت بـه أيـًضا مـن 
الــطّاقــات الــكامــنة الّـــتي شــحنت بــها مــنذ الــبدايــة شــحنًا، وتــلك الــقوى الــخالّقــة الّـــتي ولّـــدتــها آخــر األمــر.  وإنّــنا إذ نســتعرض 
مـشاهـد هـذا الـفصل األّول مـن فـصول األحـداث الـّسامـية، لـنشاهـد هـيكل بـطل أبـطالـها – وهـو حـضرة الـباب – يـلمع فـي أفـق 
شـيراز كـالـّشهاب لـيعبر سـماء إيـران املـعتمة مـارقًـا مـن الـجنوب إلـى الـّشمال، ثـّم يـهوي بسـرعـة محـزنـة ويـفنى فـي سـناء املجـد.  
ونـــرى هـــالـــته، نـــجومًــــا كـــثيرة مـــن األبـــطال الـــنّشاوى بخـــمر اهلل، يشـــرقـــون فـــي األفـــق نـــفسه، ويســـطعون بـــالـــنّور املـــتوهّــــج ذاتـــه، 
ويـــحترقـــون بـــتلك السّـــــــرعـــة عـــينها.  فـــيضيفون بـــدورهـــم قـــّوة جـــديـــدة إلـــى تـــلك الـــقّوة املـــتزايـــدة الّـــتي يســـتجمعها بـــثبات ديـــن اهلل 

الجديد.

ولـم يـكن ذلـك الّــذي وهـب الـّدفـعة األصـليّة لهـذه الحـركـة الـفائـقة سـوى الـقائـم املـوعـود، صـاحـب الـزّمـان الّــذي انـفرد وحـده بـحقّ 
إنـهاء دورة الـقرآن بـكّل مـا فـيها، والّــذي وصـف نـفسه بـقولـه: "أنـا الـنّقطة الّــتي ذّوت بـها مـن ذّوت...  وإنّـني أنـا وجـه اهلل الّــذي 
ال يـموت ونـوره الّـذي ال يـفوت".  أمّــا األمّــة الّـتي ظهـر فـيها فـكانـت أحـّط أمـم الـعالـم املـتحّضر، فـاضـحة فـي جهـلها ضـاريـة فـي 
قـسوتـها مـغرقـة فـي تـعّصبها، ذلـيلة فـي خـضوعـها لـرجـال الـّديـن الّـذيـن كـادت األمّــة تـؤلّـههم.  فـي خسّـــــتها تـذكّــرنـا بـبني إسـرائـيل 
فـي مـصر عـلى أيّـام مـوسـى، وفـي تـعّصبها تـذكّــرنـا بـالـيهود عـلى أيّـام عـيسى، وفـي ضـاللـها تـذكّــرنـا بـعبدة األصـنام فـي جـزيـرة 
الـعرب عـلى أيّـام محـّمد.  أمّــا األعـداء األلـّداء الّــذيـن أنـكروا دعـواه وجحـدوا سـلطانـه وحـاربـوا أمـره وكـادوا يـنجحون فـي إطـفاء 
نــوره، ثــّم تــهالــكوا آخــر األمــر وتــفّككوا تــحت وقــع ظــهوره، فــلم يــكونــوا غــير عــلماء الــّشيعة.  وبــالــرّغــم مــن أّن أعــضاء هــذه الــطّبقة 
كــانــوا مــتوّحشــني فــي تــعّصبهم، مــغرقــني فــي فــسادهــم إلــى درجــة تــفوق الــوصــف، مــتمتّعني بــسيادة ال حــّد لــها عــلى الــعامّـــة، 
وبـالـرّغـم مـن أّن الـتّحاسـد عـلى املـناصـب كـان ينخـر فـي صـدورهـم، وأنّـهم كـانـوا يـقاومـون كـّل جـديـد متحـّرر بـال هـوادة وال رحـمة، 
إالّ أّن ألــسنتهم كــّلت ألــف ســنة مــن الــّدعــوة بــاســم اإلمــام الــغائــب، واحــترقــت قــلوبــهم شــوقًـــا ملخــرجــه، واهــتزّت أعــواد مــنابــرهــم 
بــتمجيد مــلكه الّــذي ســوف يــعّم الــعالــم، وخــدلــت شــفاهــهم مــن الــتّمتمة بــإخــالص ودون انــقطاع اســتعجاالً لــفرجــه.  أمّـــا اآلالت 
املـتطّوعـة الّــتي اسـتغّلت مـناصـبها لـتنفيذ خـطط الـعدّو فـلم تـكن سـوى مـلوك آل قـاجـار، وال أقـّل، محـّمد شـاه املـتعّصب الـعليل 
املــتذبــذب الّـــذي ألــغى زيــارة حــضرة الــباب الــوشــيكة لــلعاصــمة فــي آخــر لحــظة، ثــّم نــاصــر الــّديــن شــاه الــّشاب الــطّائــش الّـــذي 
صــّدق بــسهولــة عــلى إعــدام أســيره.  وأمّـــا الــوغــدان الــكبيران الــّلذان تــعاونــا مــع املحــرّضــني عــلى هــذه املــؤامــرة الــّدنــيئة فــكانــا 
الـّصدريـن األعـظمني الـحاج مـيرزا آقـاسـي –املـعّلم املـعبود ملحـّمد شـاه – وهـو رجـل فـّظ مـنافـق مـتآمـر مـتقّلب األطـوار، ثـّم مـيرزا 
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تــقي خــان "أمــير الــنّظام" الــّسفاح املســتبّد املــتهّور.  نــفى أّولــهما حــضرة الــباب إلــى قــالع آذربــيجان، وأمــر ثــانــيهما بــقتله فــي 
تــبريــز.  وشــاركــهما فــي كــّل هــذا –وفــي الجــرائــم الــفظيعة األخــرى– حــكومــة يــسانــدهــا قــطيع مــن األمــراء الــخامــلني الــطّفيلينّي 
الــّصغار والــحّكام الــفاســديــن الــعاجــزيــن املتشــبّثني بــامــتيازاتــهم املــغتصبة والــخاضــعني خــضوعًـــا تــامًّـــا لــنظام مــذهــبيّ منحــطّ 
انحــطاطًـا فــاضــًحا.  وأمّــا األبــطال الّــذيــن تشــرق أعــمالــهم فــي سجــّل هــذا الــّصراع الــّروحــيّ الــعنيف الّــذي شــمل األمّــة ورجــال 
– وصـــحابـــتهم فـــالـــقي إصـــباح الـــيوم  الـــّديـــن والـــحكومـــة واملـــلك جـــميًعا فـــكانـــوا أتـــباع حـــضرة الـــباب املـــختاريـــن –حـــروف الـــحيّ
الجـديـد الّـذيـن قـاومـوا كـّل هـذا الـتّآمـر والجهـل والـفساد والـطّغيان والـّشعوذة والـجنب بـروح مـجيد قـاهـر مـذهـل، وعـلم مـدهـش فـي 
عـمقه، وفـصاحـة جـارفـة فـي قـّوتـها وتـقوى فـريـدة فـي إخـالصـها، وشـجاعـة نـادرة فـي مـثالـها، وتـفاٍن قـدسـيّ فـي طـهارتـه، وعـزم 
كـالجـلمود فـي صـالبـته، وإلـهام رائـع فـي مـداه، وإجـالل لـرسـول اهلل وأئـّمته مـبلبل لـخواطـر خـصومـهم وقـدرة عـلى اإلقـناع مـخيفة 

ألعدائهم ومستوى من اإليمان ودستور للّسلوك تحّدى حياة مواطنيهم ودفعها إلى التّطّور.

حـدث املشهـد األّول مـن الـفصل االفـتتاحـيّ مـن هـذا الحـدث الـعظيم فـي غـرفـة عـلويّـة مـن بـيت مـتوسّـــــط الـحال يـسكنه ابـن تـاجـر 
أقــمشة مــن شــيراز، ويــقع فــي حــيّ مــتواضــع مــن أحــياء املــديــنة.  وكــان الــوقــت قــبيل غــروب شــمس الــيوم الــثّانــي والعشــريــن مــن 
شهــر أيّــار 1844م بــساعــة.  أمّــا املشــتركــان فــيه فــكانــا حــضرة الــباب، وهــو ســيّد فــي الــخامــسة والعشــريــن ال تــشوب انــتسابــه 
إلـى الـعترة الـطّاهـرة شـائـبة، واملُـالّ حسـني الـّشاب، أّول مـن يـؤمـن بـه.  والـظّاهـر أّن لـقاءهـما قـبل ذلـك بـقليل كـان ولـيد الـّصدفـة 
املــحضة.  أمّـــا الــّلقاء نــفسه فــقد طــال حــتّى مــطلع الفجــر، حــيث بــات صــاحــب الــبيت مــنفرًدا بــضيفه فــي الــغرفــة الــعلويّــة.  ولــم 
تـكن املـديـنة الـنّائـمة عـلى عـلم قـليل أو كـثير بـمضمون مـا دار بـينهما مـن حـديـث.  ولـم يـنتقل لـألجـيال الـقادمـة أّي تـسجيل لـتلك 
الـــّليلة الـــفريـــدة، الـــّلهم إالّ تـــلك الـــّروايـــة الّـــتي صـــدرت عـــن شـــفتيّ املُــالّ حســـني جـــزئـــيّة مهـــلهلة وإن كـــانـــت عـــلى قســـط كـــبير مـــن 

التّنوير.

وبـعد وصـف لـطبيعة األسـئلة الّـتي وجّــــهها إلـى مـضيفه، ولـإلجـابـات الـّشافـية الّـتي تـلّقاهـا عـنه فـلم تـدع لـديـه أّي مـجال لـلّشّك أو 
الــّريــب فــي صــّحة دعــواه أنّــه هــو الــقائــم املــوعــود قــال:  "جــلست مــسحورًا بحــديــثه، غــافــالً عــن مــضيّ الــوقــت وعــن أولــئك الّــذيــن 
كــانــوا بــانــتظاري وفــجأة أيــقظني املــؤذّن مــن الــنّشوة الّــتي غــرقــت فــيها، وكــان يــؤذّن لــصالة الفجــر!  فــي تــلك الــّليلة يــبدو أنّــني 
فـزت بـكّل الـنّعم واأللـطاف الّـتي ذكـرهـا الـعليّ الـقديـر فـي كـتابـه (الـقرآن الـكريـم)، وأعـّدهـا ألهـل الـجنّة.  حـتّى لـقد ظـننت أنّـني 
كـــنت فـــي بـــقعة يـــقال فـــيها بـــحّق "ال يـــمّسنا فـــيها نـــصب وال يـــمّسنا فـــيها لـــغوب" ، "ال يـــسمعون فـــيها لـــغًوا، وال تـــأثـــيًما إالّ قـــيالً 
سـالمًــا سـالمًــا" ، "دعـواهـم فـيها سـبحانـك الـّلهم وتـحيّتهم فـيها سـالم، وآخـر دعـواهـم أن الحـمد هلل رّب الـعاملـني" .  ولـقد جـفانـي 
الـنّوم فـي تـلك الـّليلة، وغـمرتـني مـوسـيقى ذلـك الـّصوت الّـذي كـان يـعلو ويهـبط وهـو يـرتّـل، يـعلو حـني يـنزّل آيـات "قـيّوم األسـماء" 
ويهـبط بـنغمة حـلوة أثـيريّـة إذ يـتلو املـناجـاة الّـتي يـنزّلـها.  وعـقب كـّل مـناجـاة كـان يـكّرر هـذه اآليـة: "سـبحان ربّـك رّب الـعزّة عـّما 

يصفون، وسالٌم على املرسلني والحمد هلل رّب العاملني" .

ويــمضي املُـالّ حســني فــي روايــته فــيقول:  "نــزل عــليّ هــذا الــظّهور فــجأة نــزول الــّصاعــقة الّــتي خــيّل إلــيّ أنّــها عــطّلت حــواســي 
وعـــقلي بـــعض الـــوقـــت.  لـــقد أعـــمانـــي بـــهاؤه وفـــتنتني عـــن نـــفسي قـــّوتـــه الـــّساحـــقة.  وتحـــرّكـــت فـــي أعـــماق روحـــي مـــشاعـــر كـــثيرة 
مـختلطة مـن الـهيجان والسّـــــرور والـذّهـول والـَعَجب.  وسـاد كـّل هـذه املـشاعـر شـعور غـامـر بـالـّسعادة والـقّوة خـيّل إلـيّ أنّـه حـّولـني 
تـحويـالً.  فـلكم كـنت أشـعر بـالعجـز والـخور والـجنب والـذّلّــة مـن قـبل بـحيث لـم أكـن أسـتطيع أن أكـتب أو أمـشي الرتـجاف يـديّ 
وقــدمــيّ!  أمّـــا اآلن –وقــد سُــــــحق كــيانــي كــّله بــمعرفــة ظــهوره– فــلقد شــعرت بــقّوة وشــجاعــة خــيّل إلــيّ مــعهما أنّــني أســتطيع أن 
أقـف وحـيًدا ال أتـزعـزع فـي وجـه الـعالـم كـّله بـكّل شـعوبـه وحـّكامـه.  وبـدا لـي أّن الـكون ال يـزيـد عـلى حـفنة مـن الـتّراب فـي يـدي.  
وحسِـــــبْت أنّـني صـوت جـبريـل املتجسّـــــد يـهيب بـالـنّاس جـميًعا أن "أفـيقوا فـإّن نـور الـّصبح قـد الح.  انـهضوا فـإّن أمـره قـد ظهـر.  

وفتح باب عنايته وفضله فادخلوا يا أهل األرض ألّن موعودكم قد جاء".

عـــلى أّن ضـــوًءا أكـــبر داللـــة يـــفيض عـــلى هـــذه الـــقّصة الـــخاصّـــــــــــة بـــإعـــالن رســـالـــة حـــضرة الـــباب إذا نـــحن تـــصفّحنا "أّول وأعـــظم 
وأكـبر" كـتب الـّدورة الـبابـيّة، وهـو "تـفسير سـورة يـوسـف" الـّشهير الّـذي نـزّل فـصله األّول كـّله عـلى وجـه الـتّحقيق مـن قـلم مُــنزلـه 
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األعـلى فـي تـلك الّـليلة –لـيلة الـّليالـي– ذلـك أن وصـف املاُلّ حسـني لهـذه الـقصة مـع الـّصحائـف األولـى مـن ذلـك الـكتاب يشهـدان 
بــعظمة هــذا اإلعــالن الــجسيم وقــّوتــه.  فــمن املــعالــم الــبارزة لــذلــك الــفيض األّول الّــذي أشــار إلــى افــتتاح أعــظم عــصر فــي حــياة 
البشـــر الـــّروحـــيّة وحـــّدد تـــاريـــخه، اّدعـــاء حـــضرة الـــباب أنّـــه هـــو الـــنّاطـــق بـــلسان اهلل الّــــذي وعـــد بـــه األنـــبياء الـــّسابـــقون وال أقـــّل، 
وتــأكــيده أنّــه فــي الــوقــت نــفسه مبشّــــــر بــمن يــفوقــه عــظمة وجــالالً، ونــداؤه ملــلوك األرض وأمــرائــها، وإنــذاراتــه الشّــــــديــدة إلــى رئــيس 
الـّدولـة األعـلى –محـّمد شـاه– ونـصيحته لـلحاج مـيرزا آقـاسـي بـأن يـتّقي اهلل، وأمـره الـحازم لـه بـأن يـتنازل عـن مـنصب الـّصدر 
األعظم للّشاه ويخضع "لوارث األرض ومن عليها"، وتحّديه لحّكام األرض بأن بنّي لهم كفاية أمره، وكشف لهم عن سلطنتهم 
الـــزّائـــلة، ثـــّم دعـــوتـــه إيّـــاهـــم إلـــى أن "انـــصرفـــوا عـــن مـــلك اهلل جـــميعكم"، وأن يـــبّلغوا رســـالـــته إلـــى "مـــا وراء أرضـــها مـــن مشـــرق 

األرض ومغربها".

بهـذا اإلعـالن الـتّاريـخيّ انـبلج فجـر عـصر يـشير إلـى خـتام كـّل الـعصور.  واتّـصلت أّول نـفحة مـن ذلـك اإللـهام الـجبّار بـالّــذي 
"لـــواله مـــا اســـتوى اهلل عـــلى عـــرش رحـــمانـــيّته، ومـــا اســـتقّر عـــلى كـــرســـيّ صـــمدانـــيّته" حســـبما شهـــد كـــتاب اإليـــقان.  عـــلى أنّ 
انـضمام حـروف الـحيّ السّــــــبعة عشـر الـباقـني لـم يـبدأ إالّ بـعد أربـعني يـومًــا.  ذلـك ألنّـهم اهـتدوا إلـى هـدف بـحثهم تـدريـًجا ومـن 
تــلقاء أنــفسهم وبــطرق شــتّى: مــنهم مــن اهــتدى إلــيه فــي نــومــه وآخــر فــي الــيقظة، ومــنهم مــن اســتعان بــالــّصالة والــّصوم ومــنهم 
مــن رآه فــي الــّرؤى واألحــالم.  ومــن ثَــمَّ انــضووا تــحت رايــة الــّديــن الجــديــد.  وكــان آخــر مــن رُقــم اســمه فــي الــّلوح املــحفوظ مــن 
هــؤالء الحــروف -وإن كــان أّولــهم مــقامًــا- الــقّدوس الــّشاب املــثّقف الّــذي لــم يــتجاوز الــثّانــية والعشــريــن مــن عــمره، والّــذي يــنتهي 
نســـبه إلـــى اإلمـــام الـــحسن، والّـــذي كـــان أعـــظم تـــالمـــيذ الـــّسيّد كـــاظـــم الـــرّشـــتي.  وقـــبله مـــباشـــرة شُــــــــرّفـــت إحـــدى الـــنّساء بـــمقام 
الـحواريّـني فـي الـّدورة الجـديـدة.  وكـانـت الـوحـيدة مـن بـني بـنات جـنسها كـما كـانـت الـوحـيدة الّـتي لـم تـفز بـمحضر حـضرة الـباب 
مــن بــني زمــالئــها.  كــانــت شــاعــرة دون الــثاّلثــني، كــريــمة املــحتد ســاحــرة الــفتنة، آســرة الــبالغــة، قــاهــرة الــّروح، متحــّررة الــفكر، 
جــريــئة الــتّصرّف.  خــّلدهــا لــسان الــعظمة "بــالــطّاهــرة"، ولــّقبها أســتاذهــا الــّسيّد كــاظــم "قــرّة الــعني".  رأت حــضرة الــباب فــي 
نــومــها فــتلّقت بــذلــك أولــى بــشارات الــّديــن الّـــذي قــّدر لــه أن يمجّـــــدهــا ويــرفــعها إلــى أوج الّشهــرة، كــما قــّدر لــها أن تــسكب عــليه 

سناء ال يفنى ببطولتها النّادرة.

اسـتدعـى حـضرة الـباب هـذه  "**الحـروف األولـى الّـتي فـاضـت عـن الـنّقطة األولـى"، "**ذلـك الـقبيل مـن املـالئـكة املـقّربـني الّـذيـن 
وقــفوا بــني يــدّي الــرّحــمن يــوم مــجيئه صــفًّا"، "**مــخازن أســراره" و"**الــينابــيع الّــتي انــبثقت مــن مــصدر وحــيه وإلــهامــه" هــؤالء 
األصـحاب الـّسابـقني الّـذيـن كـانـوا عـلى حـّد تـعبير الـبيان الـفارسـيّ "أقـرب املـقّربـني إلـى اهلل"، تـلك "الـكواكـب الّـتي سجـدت بـني 
يـدّي الـعرش الـّسماوّي مـنذ األزل وتـظّل تسجـد إلـى األبـد"، هـؤالء "الـّشيوخ" املـذكـوريـن سـفر الـّرؤيـا "الـجالسـني أمـام اهلل عـلى 
عــروشــهم متســربــلني بــثياب بــيض وعــلى رؤوســهم أكــالــيل مــن ذهــب"  اســتدعــاهــم إلــى مــحضره -قــبل أن يــتفرّقــوا- وألــقى عــليهم 
كـلمة الـوداع، وعهـد إلـى كـّل واحـد مـنهم بـمهّمته الـخاصّـــــــــة، ودعـا بـعضهم إلـى أن يـبذلـوا نـشاطـهم فـي أقـالـيمهم املحـّليّة، وطـلب 
إلــيهم أن يــتوخّـــوا أقــصى مــا يــمكنهم مــن الــحكمة واالعــتدال فــي مســلكهم، وكــشف لــهم عــن ســمّو مــركــزهــم، وأكّـــد لــهم ضــخامــة 
مـسؤولـيّاتـهم.  وأعـاد عـلى مـسامـعهم تـلك الـكلمات الّــتي خـاطـب بـها الـّسيّد املـسيح حـواريّـيه، ونـبّههم إلـى عـظمة الـيوم الجـديـد 
الــفائــقة، وحــذّرهــم مــن أن يخســروا مــلكوت اهلل إن هــم انــقلبوا عــلى أعــقابــهم وأكّـــد لــهم أنّــهم إن فــعلوا مــا أمــرهــم اهلل بــه جــعلهم 
اهلل ورثـته وأئـّمته بـني الـنّاس، وأشـار لـهم مـن طـرف خـفيّ إلـى سـّر يـوم أعـظم مـن يـومـه يـوشـك أن يـجيء، وأمـرهـم بـأن يسـتعّدوا 
لـــلقائـــه.  وذكّـــــرهـــم بـــانـــتصار إبـــراهـــيم عـــلى نـــمرود، ومـــوســـى عـــلى فـــرعـــون، وعـــيسى عـــلى الـــيهود، ومحـــّمد عـــلى قـــبائـــل الـــعرب، 
وطـمأنـهم إلـى ارتـفاع أمـره فـي الـنّهايـة ارتـفاعًــا ال مـفّر مـنه.  وإلـى املاُلّ حسـني عهـد بـمهّمة أكـثر خـصوصـيّة وأعـظم مـضمونًـا، 
وأكّــــد أّن مــيثاقــه مــعه قــد أبــرم، وأوصــاه بــأن يــكون لــنّي الــجانــب مــع مــن يــلقاهــم مــن رجــال الــّديــن، وأرشــده إلــى أن يــتوجّـــــه إلــى 
طهـران، وبـأشـّد الـعبارات إشـراقًـا لـّوح بـذلـك السّـــــّر املـحجوب املـودع فـي تـلك املـديـنة، مـؤكّــًدا أنّـه سـّر يـفوق فـي بـهائـه الـنّور الّـذي 

أشرق من أفق الحجاز وشيراز مًعا.

انـــطلقت هـــذه الـــنّيّرات الّـــتي تـــؤلّـــف مـــع حـــضرة الـــباب "الـــواحـــد األّول" لـــدورة الـــبيان إلـــى الـــعمل، وقـــد حـــفّزهـــم إلـــيه شـــرف ذلـــك 
الــتّفويــض واالنــتداب الّــذي أســبغ عــليهم، فــانتشــروا وتــفرّقــوا فــي أقــالــيم بــالدهــم حــيث قــاومــوا بــبسالــة نــادرة الهجــمات الــبربــريّــة 
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الـعنيدة الّـتي شـنّتها الـقوى املحتشـدة ضـّدهـم، وخـّلدوا ديـنهم بـمآثـرهـم ومـآثـر إخـوانـهم فـي الـّديـن، وأثـاروا بـذلـك هـياجًــــا اهـتزّت 
لـه بـالدهـم مـن أدنـاهـا إلـى أقـصاهـا، وسـرت أصـداء ذلـك الـهياج مـدّويـة مجـلجلة حـتّى بـلغت عـواصـم أوروبّـا الـغربـيّة. ولـم يـقّرر 
ِه الـطّويـل الـّشاّق إلـى مـقامـات أجـداده إالّ بـعد أن تـلّقى الـرّسـالـة املـرتـقبة الّــتي أرسـلها املُـالّ حسـني  حـضرة الـباب الـقيام بـحجِّ
نــائــبه األمــني املــحبوب، تبشّــــــره بــاجــتماعــه بــحضرة بــهاء اهلل.  وفــي شهــر شــعبان 1260ه (أيــلول 1844م) تــقّدم حــفيد فــاطــمة 
الـزّهـراء عـن أبـيه وأمّــه وسـليل الحسـني، أعـظم مـن كـان لـه حـّق خـالفـة رسـول اهلل لـيزور الـكعبة، مـحّقًقا بـذلـك نـبوءات األحـاديـث 
اإلسـالمـيّة.  فـركـب فـي سـفينة شـراعـيّة مـن بـوشهـر فـي الـتّاسـع عشـر مـن رمـضان (تشـريـن األّول 1844م) يـصحبه الـقّدوس 
الّـذي كـان حـضرتـه يـعّده فـي صـبر وأنـاة لـيحتّل مـركـزه املـقبل.  وبـعد رحـلة عـاصـفة دامـت أكـثر مـن شهـر نـزل فـي جـّدة، وأحـرم 
وركـب جـمالً انـطلق بـه إلـى مـّكة فـبلغها فـي غـرّة ذي الـحّجة (12 كـانـون األّول) وصـحب الـقّدوس مـواله إلـى الـكعبة سـائـرًا عـلى 
قــدمــيه آخــذًا بــزمــام مــطيّته.  ويــروي مــؤرّخــه (الــنّبيل) أّن مظهــر اهلل الّــذي جــاء حــاجًّـــــا مــن شــيراز انــقطع لــلتّعبّد فــي يــوم عــرفــة 
وفــي يــوم النّحــر تــقّدم إلــى مِـــنى، ونحــر حســب املــناســك، ولــكنّه نحــر تــسع عشــرة شــاة: تــسًعا بــاســمه، وســبًعا بــاســم الــقّدوس، 
وثالثًا باسم الخادم الحبشيّ اّلذي قام على خدمته.  ثّم طاف حول الكعبة مع الطّائفني وأقام شعائر الحجّ وأّدى مناسكه.

ولـقد تـميّزت زيـارتـه لـلحجاز بـحادثـتني عـلى جـانـب خـاّص مـن األهـّميّة كـانـت أوالهـما إعـالنـه لـدعـوتـه وتحـّديـه الـّسافـر ملـيرزا مـحيط 
الــــكرمــــانــــي املــــتكبّر، وهــــو أحــــد أقــــطاب الــــّشيخيّة الــــبارزيــــن.  وكــــان مــــيرزا مــــحيط يــــتمادى فــــي بــــعض األحــــيان إلــــى حــــّد أكّـــــد 
اســتقاللــه عــن زعــامــة تــلك الــطّائــفة الّــتي تــوالّهــا بــعد وفــاة الــّسيّد كــاظــم (الــرّشــتي) الــحاج محــّمد كــريــم خــان الــعدّو الــّلدود ألمــر 
حـضرة الـباب.  وأمّــا الـحادثـة الـثّانـية فـكانـت دعـوتـه شـريـف مـّكة وسـادن بـيت اهلل الحـرام إلـى أن يـؤمـن بـالـظّهور الجـديـد وذلـك 
بــواســطة رســالــة حــملها الــقّدوس إلــيه.  إالّ أّن الشّـــــــريــف لــم يســتجب لــه النــهماكــه فــي شــؤونــه الــخاصّــــــــــة.  ولــكنّه عــلم بــعد ســبع 
ســـنوات مـــن ســـياق حـــديـــث لـــه مـــع رجـــل يـــدعـــى الـــحاج نـــياز الـــبغدادي بـــالـــظّروف الّــــتي أحـــاطـــت دعـــوة مظهـــر اهلل الـــّشيرازيّ 

واستشهاده.  فاستمع بانتباه إلى وصف تلك الحوادث، وعبّر عن سخطه وحزنه لهذا املصير األليم اّلذي صار إليه.

وأشــارت زيــارة حــضرة الــباب لــلمديــنة املــنّورة إلــى نــهايــة حــّجه.  فــرجــع إلــى جــّدة ومــنها إلــى بــوشهــر.  وكــان مــن أوائــل مــا فــعله 
هناك أن وّدع رفيقه وحواريّه الوداع األخير، وأّكد له أنّه سوف يلتقي بمحبوب قلوبهم، كما بنّي له أنّه سوف يتّوج حياته بتاج 

الّشهادة، وأنّه هو نفسه سوف يلقى بعده مصيرًا مشابًها على يد عدّوهما املشترك.

وكــانــت عــودة حــضرة الــباب إلــى وطــنه فــي صــفر 1261ه (شــباط- آذار 1845م) إيــذانًــا بحــدوث هــياج يــعّم الــبالد بــأســرهــا.  
ذلــك ألّن الــنّار الّـــتي أوقــدهــا بــإعــالنــه دعــوتــه كــانــت تــزداد اشــتعاالً بــفضل تشــتّت أصــحابــه املــختاريــن ونــشاطــهم حــتّى ألهــبت 
عــواطــف الــّصديــق والــعدّو عــلى الــّسواء فــي مــّدة ال تــزيــد عــن ســنتني.  بــل إّن انــدالع ألــسنتها لــم يــنتظر عــودة الّـــذي أشــعلها.  
فـالـواقـع أّن مـضامـني الـظّهور الّـذي ألـقى ثـقله -بـكّل هـذه الـقّوة- عـلى أمّــة تـبلغ هـذا املـبلغ مـن االنـحالل والـتّفّكك وحـّدة الـطّبع لـم 
يـكن لـها بـّد مـن أن تـثير فـي صـدور الـنّاس أعـنف مـشاعـر الـخوف والـبغض والـغضب والحسـد.  حـقًّا، إّن الـّديـن الّـذي لـم يـقنع 
صـاحـبه بـأن يـّدعـي لـنفسه مـقام "بـاب اإلمـام الـغائـب" وإنّـما اّدعـى مـقامًــا يـفوق مـقام "صـاحـب الـزّمـان"، واعـتبر نـفسه بـشيرًا 
يـــسعى بـــني يـــدّي مـــن هـــو أعـــظم مـــنه عـــظمة ال تـــجارى وال تـــبارى، ولـــم يـــكتِف بـــأن يـــأمـــر رعـــايـــا الـــّشاه بـــالتّخـــّلي عـــن كـــّل شـــيء 
واتّــباعــه بــل وأمــر الــّشاه نــفسه ومــلوك األرض وأمــراءهــا جــميًعا أمــرًا حــاســًما بــذلــك، مــّدعــيًا أنّــه هــو وارث األرض ومــن عــليها.  
والـّديـن الّـذي تحـّدت تـعالـيمه وأحـكامـه ومـبادؤه االجـتماعـيّة ومسـتويـاتـه الخـلقيّة كـّل الـكيان االجـتماعـيّ الّـذي ولـد فـي أحـضانـه 
اسـتطاع أن يحشـد الـعامّـة والـخاصّـــــــــة ويـجنّدهـم عـن بـكرة أبـيهم وراء شـيوخـهم ومـلكهم ووزرائـه وحـكومـته، وأن يصهـرهـم جـميًعا 
فـي قـالـب مـقاومـة آلـت عـلى نـفسها أن تـقضي قـضاء مـبرمًــا عـلى حـركـة قـام بـها مـن اعـتبروه دعـيًّا فـاسـًقا مـارقًــا، وأن تـقتلعها 

فروًعا وأصوالً.

بــعودة حــضرة الــباب إلــى شــيراز يــمكن أن يــقال إّن الــتّصادم األّول بــني الــقّوتــني الــّلتني ال يــمكن الــتّوفــيق بــينهما قــد بــدأ.  فــلقد 
تجـرّأ املاُلّ عـلي البسـطامـي الـنّشيط املـقدام، وهـو أحـد حـروف الـحيّ "وأّول مـن يـغادر بـيت اهلل (شـيراز) وأّول مـن يـضّحي فـي 
سـبيله" وذكـر أمـام أحـد أقـطاب الـّشيعة -الـّشيخ محـّمد حـسن الـذّائـع الـّصيت- أنّـه نـزّل مـن قـلم مـواله فـي ظـرف ثـماٍن وأربـعني 

�١٣



سـاعـة مـن اآليـات مـا يـفوق حجـم الـقرآن الّـذي نـزّل فـي ثـالثـة وعشـريـن عـامًـا كـامـالً.  فـكفّروه وكـبّلوه بـالسّـــــالسـل واألغـالل وأهـانـوه 
وسـجنوه وأغـلب الـظّّن أنّـهم قـتلوه.  أمّــا املُـالّ صـادق الخـراسـانـي فـقد دفـعه مـا أمـر بـه حـضرة الـباب فـي "الـخصائـل السّــــــبعة" 
مـن تـغيير صـفة األذان الـتّقليدّي إلـى أن يـؤذّنـه بـصورتـه املـعّدلـة عـلى مـسمع مـن طـائـفة مـن أهـل شـيراز، األمـر الّــذي صـدمـهم 
وأثــار اســتنكارهــم الشّـــــــديــد فــألــقوا الــقبض عــليه عــلى الــفور، وأهــانــوه وخــلعوا مــالبــسه وجــلدوه ألــف جــلدة.  وأمــر حســني خــان 
نــظام الــّدولــة حــاكــم إقــليم فــارس الــخسيس الّـــذي قــرأ التّحــّدي فــي "قــيّوم األســماء"، بــأن يــعاقــب املُـالّ صــادق والــقّدوس وأحــد 
املـؤمـنني اآلخـريـن عـقابًـا عـلنيًّا سـريـًعا، فـأحـرقـوا لـحاهـم وخـرمـوا أنـوفـهم وطـافـوا بـهم فـي الـّشوارع والـطّرقـات عـلى هـذا الـنّحو 

املزري ثّم طردوهم من املدينة.

وبـلغ الـجنون بـأهـل شـيراز كـّل مـبلغ واحـتدم الجـدل فـي املـساجـد واملـدارس واألسـواق وغـيرهـا مـن األمـاكـن الـعامّــة.  واضـطرب 
حـــبل األمـــن والسّـــــــالم أيّـــما اضـــطراب، وبـــدأ الـــّشيوخ الـــخائـــفون الـــحاســـدون الـــغاضـــبون كـــّل الـــغضب يـــدركـــون حـــرج مـــركـــزهـــم.  
فـــأمـــر الـــحاكـــم الّـــذي انخـــلع قـــلبه مـــن الـــخوف، بـــأن يـــلقى الـــقبض عـــلى حـــضرة الـــباب.  فـــجيء بـــه إلـــى شـــيراز تـــحت الحـــراســـة 
املشــّددة وعــنّف تــعنيفًا شــديــًدا بــمحضر مــن حســني خــان، ولــطم عــلى وجــهه لــطمة قــويّــة أســقطت عــمامــته عــن رأســه.  وبــفضل 
شـفاعـة إمـام الجـمعة أطـلق سـراحـه بـالـّضمان الـّشخصيّ، وعهـد بـه إلـى خـالـه الـحاج مـيرزا سـيّد عـلي.  وتـال ذلـك هـدوء قـصير، 
مـــّكن الـــّشاّب األســـير مـــن أن يـــحتفل مـــع والـــدتـــه وزوجـــته وخـــالـــه بـــنوروز هـــذه الـــّسنة والـــّسنة الّــــتي تـــلتها فـــي جـــّو مـــن الهـــدوء 
النّسـبيّ.  وفـي تـلك األثـناء كـانـت حـّمى الحـماسـة الّــتي انـتابـت أتـباعـه تسـري إلـى رجـال الـّديـن وطـبقات الـتّّجار وتـغزو دوائـر 
املــجتمع الــعليا.  فــاكــتسحت الــبالد جــميًعا مــوجــة مــن االســتفسارات الــحارّة.  وكــانــت الجــموع الــعديــدة تســتمع فــي عــجب إلــى 

الّشهادات وهي تتدفّق في بالغة وجرأة من أفواه رسل حضرة الباب الّسيّارين.

ولــقد بــلغ الــهياج مــبلًغا لــم يــعد الــّشاه يســتطيع أن يــتجاهــله.  فــانــتدب الــّسيّد يــحيى الــّدارابــي أمــينه املــلّقب بــوحــيد، وكــان مــن 
أفــقه عــلماء عــصره وأبــلغهم وأشــّدهــم تــأثــيرًا فــي قــومــه.  وكــان يــحفظ مــا ال يــقّل عــن ثــالثــني ألــف حــديــث، وأرســله ليتحــّرى األمــر 
ويـطلعه عـلى جـليّته.  وكـان وحـيد واسـع األفـق مسـتنيرًا عـالـي الـهّمة شـديـد االتّـصال بـالـبالط.  وبـعد أن الـتقى بـحضرة الـباب 
ثـــالث مـــرّات انجـــذب إلـــيه كـــّليّة مـــتأثّـــرًا بـــشخصيّته ومـــنطقه، فـــي الـــّلقاء األّول دار بـــحثهما حـــول عـــلم الـــكالم اإلســـالمـــيّ وحـــول 
مـــعضالت الـــقرآن وأحـــاديـــث األئـــّمة ونـــبوءاتـــهم.  وفـــي الـــّلقاء الـــثّانـــي ذهـــل وحـــيد حـــني وجـــد األســـئلة الّـــتي أضـــمرهـــا فـــي نـــفسه 
تـتالشـى مـن ذاكـرتـه الـقويّـة.  ولـكّن ذهـولـه كـان أعـظم وأعـظم عـندمـا تـبنّي أّن حـضرة الـباب كـان يـجيبه عـن نـفس األسـئلة الّــتي 
نـسيها.  وفـي الـّلقاء الـثّالـث حـيّرت مـندوب الـّشاه مـالبـسات تـنزيـل حـضرة الـباب لـتفسير سـورة الـكوثـر مشـتمالً عـلى مـا ال يـقلّ 
عــن ألــفيّ (2000) آيــة، حــيرة جــعلته يــكتب إلــى رئــيس الــبالط تــقريــرًا ويــكتفي بــإرســالــه، ونــهض بــعد ذلــك ليهــب حــياتــه وثــروتــه 
كــّلها لخــدمــة الــّديــن الّــذي كــافــأه بــتاج الــّشهادة أثــناء واقــعة نــيريــز وهــكذا نــرى هــذا الّــذي صــّمم تــصميًما قــاطــًعا عــلى أن يــفنّد 
مــزاعــم الــّسيّد الــّشيرازي املــغمور، ويــقنعه بــالــعدول عــن اّدعــاءاتــه، ويــصطحبه مــعه إلــى طهــران شــاهــًدا عــلى انــتصاره عــليه، 
يــعترف فــيما بــعد بــأنّــه "أقــّل مــن الــتّراب الّـــذي تــحت قــدمــيه".  بــل إّن حســني خــان -الــذي اســتضاف وحــيًدا أثــناء إقــامــته فــي 

شيراز- اضطرَّ إلى أن يكتب للّشاه معبّرًا عن اعتقاده الجازم بأّن مندوبه النّابه قد أصبح بابيًّا.

وهــناك نــصير شــهير آخــر ألمــر حــضرة الــباب، أكــثر هــّمة وحــماسًــــــا مــن وحــيد ويــكاد يــضاهــيه فــي املــنزلــة أال وهــو املُـالّ محــّمد 
عـلي الـزّنـجانـي املـلّقب بـالـحّجة، وكـان أخـباريًّـا ، مـجادالً شـديـد الـوطـأة جـريء الـقلب متحـّرر الـفكر، يـضيق ذرعًــا بـالـقيود.  وكـان 
رجـــالً بـــلغت بـــه الجـــرأة أن أدان الـــنّظام املـــذهـــبيّ مـــن أّول األبـــواب األربـــعة إلـــى أبســـط الـــّشيوخ.  واســـتطاع بـــمواهـــبه الـــفائـــقة 
وفـصاحـته الـّدافـقة أن يفحـم أعـداء مـذهـبه الـّشيعيّ عـلى رؤوس األشـهاد أكـثر مـن مـرّة.  كـان مـن الـعسير عـلى مـثل هـذا الـرّجـل 
أن يــقف مــكتوف الــيديــن إزاء أمــر يحــدث كــّل هــذا االنــقسام بــني مــواطــنيه.  فــأرســل أحــد تــالمــيذه إلــى شــيراز ليتحــّرى األمــر 
ويـقف عـلى جـليّته.  غـير أّن الـتّلميذ وقـع مـن فـوره أسـيرًا لسحـر حـضرة الـباب.  وكـانـت مجـرّد مـطالـعة الـحّجة لـصفحة واحـدة 
مـن "قـيّوم األسـماء" أتـاه بـها ذلـك الـتّلميذ كـافـيًة ألن تحـدث فـيه مـن الـتّحّول مـا جـعله يـصرّح أمـام عـلماء مـديـنته املـجتمعني بـأنّ 

صاحب هذا الكتاب لو حكم على النّهار بأنّه ليل وعلى الّشمس بأنّها ظّل ملا ترّدد هو في اإليمان بما حكم به.
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وثـّمة جـندّي آخـر انـضّم إلـى جـيش الـّديـن الجـديـد املتضخّـــم.  وهـو الـعالـم الـعالّمـة مـيرزا أحـمد األزغـندي أعـلم عـلماء خـراسـان 
وأحــكمهم وأبــرزهــم.  وكــان قــد جــمع -انــتظارًا ملــجيء الــقائــم املــوعــود- مــا يــزيــد عــن اثــني عشــر ألــف حــديــث ونــبوءة تــتّصل كــّلها 

بطبيعة الظّهور املنتظر وزمانه وأذاعها بني زمالئه، وشّجعهم على االستشهاد بها في كّل جمع وحشد.

وبــينما كــانــت الــحال تــزداد تــدهــورًا فــي األقــالــيم األخــرى، كــانــت عــداوة أهــل شــيراز تــبلغ الــذّروة.  فــلقد ضــايــق حســني خــان 
الـقاسـي املـحّب لـالنـتقام مـا أرسـله إلـيه جـواسـيسه وعـيونـه الـّساهـرون مـن تـقاريـر تـقول بـأّن قـّوة األسـير وشهـرتـه تـزدادان سـاعـة 
بـعد أخـرى.  فـصّمم عـلى أن يخـطو خـطوة مـباشـرة حـاسـمة بـل إنّـه يـقال إّن شـريـكه الـحاج مـيرزا آقـاسـي كـان أمـره مـن قـبل 
بـأن يـقتل حـضرة الـباب غـيلة بـدعـوى أنّـه لـو أطـلق لـه الـعنان لـدمّــر املـملكة وهـدم ديـنها الـرّاسـخ.  وبـأمـر مـن الـحاكـم تـسّور عـبد 
الحـــميد خـــان كـــبير الـــّضبّاط الـــّسور فـــي جـــنح الـــّليل، ودخـــل مـــنزل الـــحاج مـــيرزا ســـيّد عـــلي حـــيث كـــان حـــضرة الـــباب مـــعتقالً، 
وألـقى الـقبض عـليه وصـادر جـميع كـتبه ووثـائـقه.  إالّ أنّـه فـي تـلك الـّليلة حـدثـت حـادثـة مـفاجـئة دبّـرتـها الـعنايـة اإللـهيّة دون شـكّ 
لــكي تفســد عــلى املــتآمــريــن خــططهم، وتــمّكن هــدف كــراهــيّتهم (حــضرة الــباب) مــن أن يــطيل واليــته ويــتّم رســالــته.  فــقد تــفّشى 
وبـاء الـكولـيرا فـجأة، وفـتك مـنذ أن تـفّشى فـي مـنتصف الـّليل بـما يـزيـد عـلى مـائـة شـخص.  وداخـل كـّل قـلب الـرّعـب مـن الـوبـاء، 
وبــات أهــل املــديــنة املــوبــوءة يــفّرون مــضطربــني بــني صــرخــات األلــم والــفزع، ومــات ثــالثــة مــن خــدم الــحاكــم وســقط أفــراد أســرتــه 
يـقاسـون مـن املـرض.  فـولّـى الـحاكـم األدبـار يـائـًسا إلـى حـديـقة لـه خـارج املـديـنة تـاركًـــا وراءه املـوتـى دون دفـن.  فـلّما واجـه عـبد 
الحـميد خـان هـذا املـوقـف غـير املـنتظر قـّرر أن يـسوق حـضرة الـباب إلـى مـنزلـه، ومـا أن بـلغ املـنزل حـتّى تـمّلكه الـرّعـب والـفزع، 
فـقد عـلم بـأّن ولـده يـعالـج سـكرات املـوت مـن الـوبـاء.  فـألـقى بـنفسه يـائـًسا عـلى قـدمـيّ حـضرة الـباب، مـتوسّــــــالً إلـيه أن يـغفر لـه 
ل الــولــد أوزار أبــيه، وأقــسم عــلى أن يســتقيل مــن مــنصبه وأالّ يــقبل مــنصبًا مــثله مــن بــعد أبــًدا.  فــلّما رأى دعــاءه قــد  وأالّ يحــمِّ
اســـتجيب أرســـل الـــتّماسًــــــــا إلـــى الـــحاكـــم يـــرجـــوه فـــيه أن يـــطلق ســـراح األســـير فـــيعفي بـــذلـــك املـــديـــنة مـــن هـــذا الـــوبـــاء الـــوبـــيل، 

فاستجاب حسني خان لرجائه وأطلق سراح سجينه على شرط أن يغادر املدينة.

وبـــعد أن حـــفظت الـــعنايـــة اإللـــهيّة الـــّساهـــرة حـــضرة الـــباب عـــلى هـــذا الـــنّحو املعجـــز تـــقّدم إلـــى إصـــفهان (فـــي أيـــلول 1846م) 
يــصحبه الــّسيّد كــاظــم الــزّنــجانــي.  وأعــقب ذلــك فــترة أخــرى مــن الهــدوء النّســبيّ اســتجمعت خــاللــها الــعمليّات اإللــهيّة املــنطلقة 
قـّوة جـديـدة عجّـــلت بسـلسلة مـن الـحوادث الّـتي أّدت إلـى سـجن حـضرة الـباب فـي قـلعتيّ مـاه كـو وچهـريـق وانتهـت بـاسـتشهاده 
فـــي ســـاحـــة الـــثّكنة الـــعسكريّـــة بـــتبريـــز.  وملّــا كـــان حـــضرة الـــباب يـــعلم تـــمام الـــعلم بـــاملـــحن الـــوشـــيكة الحـــدوث فـــقد تـــنازل ألمّــــه 
ولـزوجـته عـن كـّل مـمتلكاتـه قـبل أن يـفارق أسـرتـه الـفراق األخـير، وأفـضى لـزوجـته بسـّر مـا سـوف يحـّل بـه مـن املـحن.  وأنـزل لـها 
مـناجـاة خـاصّـــــــــة أكّـــد لـها أّن تـالوتـها تـذهـب عـنها الحـزن واالضـطراب.  وقـضى األيّـام األربـعني األولـى مـن إقـامـته فـي إصـفهان 
ضـيفًا عـلى مـيرزا سـيّد محـّمد سـلطان الـعلماء، إمـام الجـمعة، وهـو أحـد رجـال الـّديـن املبجّــــلني فـي كـّل أنـحاء املـملكة.  وكـانـت 
هــذه الــّضيافــة بــناء عــلى تــعليمات حــاكــم املــديــنة مــنوچهــر خــان مــعتمد الــّدولــة الّــذي تســّلم مــن حــضرة الــباب رســالــة يــطلب مــنه 
فـيها أن يـعنّي لـه مـكان إقـامـته.  ولـقد اسـتقبل حـضرة الـباب اسـتقباالً حـافـالً، وبـلغ مـن تـأثـير سحـره الّـذي أسـر بـه أهـل املـديـنة 
أّن جـماعـة مـن أهـلها انـدفـعوا أثـناء عـودتـه مـن الحـّمام الـعاّم ذات مـرّة يـطلبون املـاء الّـذي اسـتحّم بـه.  بـل لـقد بـلغ مـن جـاذبـيّته 
أن مــضيفه كــان يــصّر عــلى أن يــقوم عــلى خــدمــته بــنفسه مــتجاهــالً مــكانــته الــرّفــيعة.  ونــزوالً عــند رغــبة ذلــك الــعالــم الجــليل أنــزل 
حـــضرة الـــباب -ذات لـــيلة بـــعد الـــعشاء- تـــفسيره الـــّشهير لـــسورة "والـــعصر" فـــأخـــذ يـــكتب بســـرعـــة مـــدهـــشة، وأنـــزل فـــي بـــضع 
سـاعـات مـا يـعادل ثـلث الـقرآن مـن اآليـات الّـتي تـنصّب كـّلها عـلى تـفسير الحـرف األّول مـن الـّسورة (أي الـواو) وهـو حـرف بـالـغ 
الـّشيخ أحـمد اإلحـسائـي فـي الـتّنبيه عـليه، وأشـار إلـيه حـضرة بـهاء اهلل فـي الـكتاب األقـدس، وهـو عـمل مـأل قـلوب الـحاضـريـن 

بفيض من اإلعجاب والّدهشة والخشوع حتّى أنّهم نهضوا وقبّلوا أذيال ثوبه.

وفــي تــلك األثــناء كــانــت الحــماســة الــفيّاضــة الّــتي أبــداهــا أهــل إصــفهان تــزداد بــوضــوح.  وكــانــت الجــموع الّــتي يــدفــع بــعضها 
الـفضول، ويـدفـع بـعضها اآلخـر الـتّعطّش لـلحقيقة، ويـدفـع بـعضها الـثّالـث الـّلهفة عـلى الـّشفاء مـن عـللهم وأمـراضـهم، يـتقاطـرون 
مـــن كـــّل حـــيّ مـــن أحـــياء املـــديـــنة عـــلى مـــنزل إمـــام الجـــمعة، بـــل إّن مـــنوچهـــر خـــان الـــّرزيـــن الـــحكيم لـــم يـــتمالـــك نـــفسه مـــن زيـــارة 
شــخصيّة فــذّة ذات جــاذبــيّة إلــى هــذا الحــّد.  وكــان مــنوچهــر خــان مــسيحيًّا مــن أهــل جــورجــيا.  وأمــام جــمع حــاشــد مــن رجــال 
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الــّديــن الــنّابهــني طــلب إلــى حــضرة الــباب أن يــثبت لــه صــدق رســالــة محــّمد رســول اهلل الــخاصّــــــــــة، فــاســتجاب حــضرة الــباب مــن 
فـوره لهـذا الـطّلب الّـذي كـان الـحاضـرون يـشعرون بـالحـرج مـن االسـتجابـة لـه.  وفـي أقـّل مـن سـاعـتني، وفـي خـمسني صـحيفة، 
أنــزل حــضرة الــباب بــحثًا دقــيًقا قــويًّــا بــليًغا فــي هــذا املــوضــوع الــرّفــيع.  لــيس هــذا فحســب، بــل إنّــه ربــطه كــذلــك بــقدوم الــقائــم 
املــوعــود ورجــعة اإلمــام الحســني، وبــلغ الــبحث مــن اإلقــناع حــدًّا دفــع مــنوچهــر خــان إلــى أن يــعلن عــلى رؤوس األشــهاد إيــمانــه 

باإلسالم ونبيّ اإلسالم واعترافه باملواهب الّلدنيّة اّلتي امتاز بها صاحب البحث اّلذي بلغ هذا املبلغ من قّوة اإلقناع.

هـذه الـّشواهـد الـّدالّــة عـلى الـّسيادة املـتزايـدة الّــتي يحـرزهـا هـذا الـّشاب غـير املـتعّلم عـلى الـحاكـم وعـلى أهـل املـديـنة الّــتي تـعدّ 
بـحّق مـعقالً مـن مـعاقـل الـّشيعة أفـزعـت املـقامـات الـّديـنيّة.  فـامـتنع الـّشيوخ عـن إتـيان أّي عـمل عـدائـيّ سـافـر يـعلمون عـلم الـيقني 
أنّــه يفســد عــليهم خــطّتهم، ولــكنّهم حــاولــوا عــن طــريــق تــرويــج أشــنع اإلشــاعــات أن يحــرّضــوا الــّصدر األعــظم عــلى أن يــتدارك 
مـوقـفًا يـزداد حـّدة وتهـديـًدا سـاعـة بـعد أخـرى، فـالّشهـرة الّــتي يـتمتّع بـها حـضرة الـباب ووقـاره وهـيبته، والتّشـريـف الّــذي يـتلّقاه 
بـه مـواطـنوه بـلغ أقـصى غـايـاتـه آنـذاك.  وسـرعـان مـا أخـذت ظـالل املـصير الـّداهـم تتجـّمع بسـرعـة مـن حـولـه.  وتـالحـقت -مـنذ ذلـك 

الوقت إلى النّهاية- سلسلة من املآسي اّلتي كان مقّدرًا لها أن تنتهي باستشهاده وخمود دينه خموًدا ظاهريًّا.

فــلقد نشــط الــحاج مــيرزا آقــاســي املســتبّد املــاكــر كــما لــم ينشــط مــن قــبل خــشية أن يــطّوق حــضرة الــباب مــليكه بــنفوذه فــيختم 
بـــذلـــك عـــلى مـــصيره.  وقـــد عـــنّف إمـــام الجـــمعة عـــلى تـــقصيره فـــي أداء الـــواجـــب املـــقّدس، وكـــان دافـــعه فـــي ذلـــك ارتـــيابـــه مـــن أنّ 
حــضرة الــباب يــتمتّع ســرًّا بــعطف مــعتمد الــّدولــة وعــلمه بــأّن األخــير هــو مــوضــع ثــقة الــّشاه.  وفــي الــوقــت نــفسه كــتب خــطابــات 
عـــديـــدة إلـــى عـــلماء إصـــفهان يـــتمّلقهم فـــيها، ولـــم يـــكن مـــن قـــبل يـــقيم لـــهم وزنًـــا.  فـــأخـــذ رجـــال الـــّديـــن الّـــذيـــن حُــــــرِّضـــوا يـــطعنون 
ويـكيلون السّـــــباب مـن املـنابـر ملـؤسّـــــس هـذه النّحـلة الّـتي بـدت لـهم كـفرًا وإلـحاًدا كـريـًها يـجب تـوقّـيه والـخوف مـنه.  بـل لـقد حـرّض 
الــّشاه نــفسه عــلى اســتدعــاء حــضرة الــباب إلــى عــاصــمة مــلكه.  فــلّما أمــر مــنوچهــر خــان بــاتّــخاذ الــتّدابــير الــرّامــية إلــى إرســالــه 
حــضرتــه عــزم عــلى أن يــحّول إقــامــته إلــى مــنزلــه الــخاّص بــصفة مــؤقّــتة.  وفــي الــوقــت نــفسه اجــتمع املجتهــدون والــعلماء الّــذيــن 
أفــزعــتهم عــالمــات هــذا الــتّأثــير الــنّفّاذ، وأصــدروا فــتوى مــلئت ســبابًــا وقــًحا وخــتمها كــبار رجــال الــّديــن فــي املــديــنة اتّــهموا فــيها 
حـضرة الـباب بـاملـروق مـن الـّديـن وأفـتوا بـقتله.  بـل إّن إمـام الجـمعة نـفسه أرغـم عـلى أن يشهـد بخـّط يـده بـأّن املـتّهم مجـرّد مـن 
الــعقل واملــنطق.  وضــاق مــعتمد الــّدولــة بــذلــك ذرعًـــا فــدبّــر خــطّة لــكي يهــّدئ الــخواطــر الــثّائــرة، فــأوحــى إلــى األهــلني الّــذيــن كــانــوا 
يـزدادون هـياجًــــا بـأّن حـضرة الـباب قـد رحـل إلـى طهـران.  وفـي الـوقـت نـفسه هـيّأ لـه اسـتراحـة قـصيرة قـوامـها أربـعة أشهـر فـي 
"عـــمارة خـــورشـــيد" وهـــي قـــصر الـــحاكـــم الـــخاّص فـــي إصـــفهان.  وفـــي تـــلك األيّـــام أبـــدى املـــضيف لـــضيفه رغـــبته فـــي وقـــف كـــلّ 
أمــوالــه الّـــتي قــّدرهــا مــعاصــروه بــما ال يــقّل عــن أربــعني مــليون فــرنــك لــترقــية مــصالــح الــّديــن الجــديــد، وأعــلن لــه عــن عــزمــه عــلى 
تــحويــل محــّمد شــاه إلــى الــّديــن الجــديــد، وإقــناعــه بــالتّخــّلص مــن صــدره األعــظم الــفاســق املخــزي، والــحصول مــن الــّشاه عــلى 
مـــوافـــقته عـــلى أن يـــتزّوج حـــضرة الـــباب مـــن إحـــدى أخـــواتـــه.  إالّ أّن املـــوت اخـــتطف مـــعتمد الـــّدولـــة فـــجأة كـــما ســـبق أن تـــنبّأ لـــه 
حـضرة الـباب.  فعجّــــل ذلـك بـاألزمـة املـقتربـة، ذلـك ألّن نـائـب الـحاكـم -گُـرگـني خـان الـغليظ الـقلب الـطّّماع- حـرّض الـّشاه عـلى أن 
يـصدر اسـتدعـاء آخـر لـلّشاب األسـير عـلى أن يـذهـب مـتخفّيًا إلـى طهـران فـي حـراسـة جـماعـة مـن الـفرسـان.  ولـم يـترّدد گُـرگـني 
خـان الـوغـد، الّـذي اكـتشف مـن قـبل وصـيّة عـّمه مـعتمد الـّدولـة وأتـلفها واسـتولـى عـلى أمـوالـه، فـي أن يسـتجيب لـتفويـض الـّشاه 
املـــكتوب.  وبـــينما هـــم فـــي قـــلعة كـــنار گـــرد عـــلى بـــعد أقـــّل مـــن ثـــالثـــني مـــيالً مـــن الـــعاصـــمة، جـــاء رســـول وســـّلم محـــّمد بـــك رئـــيس 
الحـــرس أمـــرًا كـــتابـــيًّا مـــن الـــحاج مـــيرزا آقـــاســـي يـــأمـــره فـــيه بـــأن يـــتّجه إلـــى گُـــلني ويـــتوقّـــف هـــناك إلـــى أن تـــصدر إلـــيه تـــعليمات 
أخـرى.  وبـعد ذلـك بـقليل تـلّقى حـضرة الـباب رسـالـة مـن الـّشاه فـي ربـيع الـثّانـي 1263ه (19 آذار – 17 نـيسان 1847م) 
وهـــي وإن كـــانـــت مهـــذّبـــة الـــعبارات إالّ أنّـــها تـــكشف عـــن مـــدى الـــتّأثـــير الـــّسيّء الّـــذي كـــان لـــلّصدر األعـــظم عـــلى مـــواله.  وهـــكذا 
فشــلت كــّل الخــطط الّــتي طــاملــا عــّلق عــليها مــنوچهــر خــان اآلمــال.  وكــان املــكان الّــذي عــيّنه محــّمد شــاه مــعتقالً لــحضرة الــباب 
بـنصيحة الـّصدر األعـظم الـغّدار هـو قـلعة مـاه كـو غـير الـبعيدة عـن الـقريـة الّــتي تـسّمى بهـذا االسـم وتـقع فـي أقـصى الـّشمال 
الـغربـيّ مـن آذربـيجان.  ومـن قـديـم كـان أهـلها يـنعمون بحـمايـة الـّصدر األعـظم.  ولـم يـؤذن لـه فـي أن يـصطحب مـعه مـن أتـباعـه 
إالّ تـابـًعا واحـًدا وخـادمًــا واحـًدا يـؤنـسانـه فـي تـلك الـجهات الجـرداء املـوحـشة.  وبـذلـك نـجح هـذا الـوزيـر السّــــــليط املـحتال الّــذي 
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احـتجّ بـضرورة تـفرّغ مـواله لـقمع ثـورة فـي خـراسـان مـؤخّـــرًا وأخـرى فـي كـرمـان، فـي إحـباط خـطّة لـو قـّدر لـها أن تـتحّقق لـكان 
لها أصداء بعيدة املدى في مصيره ومصير حكومته ومواله وشعبه على الّسواء.

الفصل الثّاني - اعتقال حضرة الباب في آذربيجان

إّن الــفترة الّــتي نــفي فــيها حــضرة الــباب إلــى جــبال آذربــيجان والّــتي دامــت مــا ال يــقّل عــن ثــالث ســنوات، هــي أحــزن وأعــنف 
أطــوار واليــته الّـــتي لــم تــزد عــن ســّت ســنوات كــما أنّــها أخــصبها وأحــفلها بــاعــتبار مــن االعــتبارات.  فــهي تشــتمل عــلى تــسعة 
أشهـــر مـــن االعـــتقال املـــتّصل فـــي قـــلعة مـــاه كـــو ثـــّم االعـــتقال فـــي قـــلعة چهـــريـــق اعـــتقاالً لـــم يتخـــّلله ســـوى زيـــارة لـــتبريـــز قـــصيرة 
ولــكنّها ال تــنسى.  وقــد عــمل الــعداء املســتحكم الــّصاعــد الّــذي أبــداه كــّل مــن الــعدّويــن الــقديــريــن الــحاج مــيرزا آقــاســي الــوزيــر 
األّول ملحــّمد شــاه، وأمــير الــنّظام الــوزيــر األّول لــناصــر الــّديــن شــاه عــلى إلــقاء الــظّالل الــقاتــمة عــلى هــذه الــفترة مــن أّولــها إلــى 
آخـرهـا وهـي تـضاهـي أحـرج مـراحـل واليـة حـضرة بـهاء اهلل حـني واجـه السّـــــلطان عـبد الـعزيـز الـجائـر ووزيـريـه عـالـي بـاشـا وفـؤاد 
بـاشـا أثـناء نـفيه إلـى أدرنـه، كـما تـشابـه أحـلك أيّـام حـضرة عـبد الـبهاء فـي األرض املـقّدسـة تـحت حـكم السّــــــلطان عـبد الحـميد 
املســــتبّد الــــطّاغــــية وجــــمال بــــاشــــا الّــــذي ال يــــقّل عــــنه طــــغيانًــــا.  شــــيراز شهــــدت إعــــالن حــــضرة الــــباب الــــتّاريــــخيّ فــــهي ســــاحــــته 
الـخالـدة، وإصـفهان قـّدمـت لـه –عـلى عجـل– مـالذًا تـمتّع فـيه بقسـط مـن األمـن والسّـــــالم، وأمّــا آذربـيجان فـقد قـّدر لـها أن تـكون 
مشهــًدا لــتباريــح الــعذاب واالســتشهاد.  ولــسوف يسجّـــــل الــتّاريــخ هــذه الــّسنوات الــخواتــم مــن حــياتــه األرضــيّة عــلى أنّــها فــترة 
اكـتمل فـيها نـمّو الـّدورة الجـديـدة، وتـأكّـــدت دعـوى مـؤسّــــــسها بـصورة كـامـلة عـلى رؤوس األشـهاد، وقـّدرت فـيها شـرائـعها، وأبـرم 
مـــيثاق صـــاحـــبها إبـــرامًــــا، وأشهـــر فـــيها اســـتقاللـــها وتـــوهّــــجت بـــطولـــة أبـــطالـــها فـــي مجـــد ال يـــفنى.  فـــفي خـــالل هـــذه الـــّسنوات 
الشّــــــديـدة الـعنف الـحافـلة بـتصاريـف الـقدر كـشفت مـكنونـات مـقام حـضرة الـباب بـتمامـها ألصـحابـه، بـل وأعـلنها حـضرة الـباب 
رســميًا فــي عــاصــمة آذربــيجان بــمحضر مــن ولــيّ العهــد، ونــزل الــبيان الــفارســيّ مخــزن أحــكام حــضرة الــباب، وتحــّدد مــوعــد 
دورة "مـن يظهـره اهلل" وطـبيعتها تحـديـًدا ال يـرقـى إلـيه شـّك، وأنـهى مـؤتـمر بـدشـت الـعمل بـالـنّظام الـقديـم، وانـدلـعت نـيران الـفنت 

العظيمة في مازندران ونيريز وزنجان.  

ومـــع ذلـــك تـــصّور الـــحاج مـــيرزا آقـــاســـي األحـــمق قـــصير الـــنّظر أنّـــه قـــد وأد الحـــركـــة فـــي مهـــدهـــا وأنّـــه يـــوشـــك أن يـــنتصر عـــلى 
مـؤسّـــــسها انـتصارًا حـاسـًما بـعد أن أحـبط خـطّته الـرّامـية إلـى لـقاء الـّشاه وجـًها لـوجـه فـي الـعاصـمة، وأقـصاه إلـى أقـصى ركـن 
فـي املـملكة، وقـّلما تـصّور أّن نـفس هـذه الـعزلـة الّـتي فـرضـها عـلى سـجينه سـوف تـمّكنه مـن أن يـطّور ذلـك الـنّظام الّـذي يـراد بـه 
أن يجسّـــــد روح ديـنه، وتـتيح لـه فـرصـة حـمايـته مـن الـتّفّكك واالنـقسام، وإشـهار دعـوتـه رسـميًّا وبـال تـحفّظ.  قـّلما تـصّور أّن هـذا 
الـّسجن سـوف يـحّث أصـحاب الـّسجني ورفـاقـه املـقهوريـن عـلى تحـطيم أغـالل الـفكر الـّديـنيّ الـعتيق، وعـلى اإلسـراع بـاألحـداث 
الّـــتي تـــتطّلب مـــنهم إقـــدامًــــا وجـــرأة وإنـــكارًا لـــلذّات ال عهـــد لـــتاريـــخ وطـــنهم بـــمثلها مـــن قـــبل.  قـــّلما تـــصّور أنّـــه بـــذلـــك يـــعمل عـــلى 
تــحقيق حــديــث صــحيح صــدر عــن نــبيّ اإلســالم يــتعّلق بــاألحــداث الّـــتي ال بــّد مــن حــدوثــها فــي آذربــيجان.  ولــم يــتّعظ الــّصدر 
األعــظم بــحاكــم شــيراز الّــذي فــّر فــرارًا مخــزيًــا، وأطــلق ســراح أســيره عــندمــا تجــرّع أّول جــرعــة مــن غــضب اهلل املــنتقم وهــو فــزع 
يـــرتـــجف، وإنّـــما أخـــذ بـــدوره يـــّدخـــر لـــنفسه غـــضبًا إلـــهيًّا شـــديـــًدا مـــحتومًــــا، ويمهّـــــد السّــــــــبيل لـــسقوطـــه نـــتيجة تـــلك األوامـــر الّــــتي 

أصدرها.

كــانــت أوامــره لــعلي خــان مســتحفظ قــلعة مــاه كــو شــديــدة واضــحة، وفــي الــطّريــق إلــى تــلك الــقلعة أمــضى حــضرة الــباب فــي 
تـبريـز عـّدة أيّـام تـميّزت مـن جـانـب األهـلني بحـماسـة بـلغت مـن الـقّوة بـحيث لـم يـسمح ألحـد مـن الـنّاس وال مـن أتـباعـه بـأن يـلقاه 
الــّلهّم إالّ نــفر قــليل.  وكــانــت صــيحة "اهلل أكــبر" تــتعالــى مــن كــّل جــانــب وهــو يــمّر فــي شــوارع املــديــنة بــني حــرّاســه.  ولــقد تــفاقــم 
الهـــرج واملـــرج فـــي املـــديـــنة حـــتّى لـــقد أمـــر املـــنادي بـــأن يـــنادي فـــي الـــنّاس مـــنذرًا ومهـــّدًدا كـــّل مـــن يـــتجاســـر عـــلى الـــتّماس لـــقاء 
حـضرة الـباب بـالـّسجن ومـصادرة املـمتلكات.  وعـند وصـولـه إلـى مـاه كـو –الّـتي لـّقبها ب"الـجبل الـباسـط"– لـم يـسمح ألحـد بـأن 
يـراه فـي األسـبوعـني األّولـني عـدا كـاتـب وحـيه الـّسيّد حسـني وأخـيه.  ولـقد بـلغ بـه الـبؤس فـي تـلك الـقلعة شـأنًـا عـبّر عـنه فـي كـتاب 
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الـبيان الـفارسـيّ أنّـه لـم يـكن لـديـه مـصباح يـضيء لـه فـي ظـلمة الـّليل، وأّن زنـزانـته الّـتي بـنيت مـن الـلِّنب كـانـت تـفتقر حـتّى إلـى 
باب، على حني شـكا في لوحه ملحّمد شاه من أّن نزالء القلعة عهد بهم إلى حارسني وأربعة كالب.

كــــــان ســــــجني مــــــاه كــــــو يــــــعيش مــــــنعزالً عــــــلى ذرى جــــــبل قــــــصيّ يــــــقع –فــــــي خــــــطورة– عــــــلى حــــــدود اإلمــــــبراطــــــوريّــــــة الــــــعثمانــــــيّة 
واإلمــــبراطــــوريّــــة الــــّروســــيّة ســــجينًا بــــني جــــدران ســــميكة فــــي قــــلعة حــــصينة ذات أربــــعة أبــــراج، نــــائــــيًا عــــن أهــــل بــــيته وعــــن ذويــــه 
وأصــحابــه.  كــان يــعيش قــريــبًا مــن قــوم مــتعّصبني مــشاغــبني يــختلفون عــن الــغالــبيّة الــعظمى مــن أهــل إيــران مــن حــيث الــجنس 
والـعادات والـّلغة واملـذهـب، يحـرسـه أهـل إقـليم يـختّصه الـّصدر األعـظم بـرعـايـته ألنّـه مـسقط رأسـه.  ولـذلـك خـيّل لـعدوه أّن سـجينه 
هـذا قـد قـضي عـليه بـأن يـفني زهـرة شـبابـه هـناك، وأنّـه لـن يـلبث طـويـالً حـتّى يـرى آمـالـه تـنهار أمـام عـينيه بـصورة كـامـلة.  إالّ 
أّن هـذا الـعدّو سـرعـان مـا تـبنّي لـه أّي حـكم بـعيد عـن الـّصواب حـكم بـه عـلى سـجينه وعـلى الّــذيـن اخـتّصهم بـرعـايـته.  ذلـك ألنّ 
الــقوم الــغالظ املــتكبّريــن املــتهّوريــن بــدأوا يــخضعون لــوداعــة حــضرة الــباب شــيئًا فــشيئًا، ويــحّسون بــالــطّهارة فــي ذواتــهم مــن 
تـواضـعه ويسـتنيرون بـنصائـحه ويـتعّلمون مـن حـكمته.  بـل لـقد بـلغ مـن إغـراقـهم فـي مـحبّته أّن أّول شـيء كـانـوا يـعمدون إلـيه 
كــّل صــباح هــو أن يــبحثوا عــن مــكان يــمكنهم مــنه أن يــلمحوا وجــهه، وأن يــلتمسوا مــنه عــلى الــبعد أن يــبارك لــهم أعــمالــهم.  كــلّ 
ذلــك رغــم احــتجاجــات عــلي خــان املتســّلط، ورغــم اإلنــذارات والتّهــديــدات املــتكّررة بــالــويــل والــثّبور الّــتي كــانــت تــرد مــن طهــران.  
وكــان إذا تــنازع خــصمان ذهــبا إلــى ســفح الــجبل، ونــظرا إلــى حــيث هــو مــن الــقلعة، نــاشــد كــّل مــنها اآلخــر أن يــقول الــّصدق.  
ال، بـــل إّن عـــلي خـــان املتســـّلط نـــفسه رأى رؤيـــة غـــريـــبة اغـــتّملها فـــاضـــطّر إلـــى أن يـــخفّف مـــن حـــّدة إجـــراءاتـــه تـــكفيرًا مـــنه عـــّما 
ســلف، وبــلغ مــن تــساهــله أنّــه أخــذ يــسمح لــسيل مــتزايــد مــن الــزّائــريــن املتعطّشــني املخــلصني بــدخــول الــقلعة.  وكــان مــن بــينهم 
املُــالّ حســـني املـــثابـــر املـــغوار الّـــذي قـــطع الـــطّريـــق عـــلى قـــدمـــيه مـــن مشهـــد فـــي شـــرق إيـــران إلـــى مـــاه كـــو فـــي غـــربـــها األقـــصى، 

واستطاع بعد هذه الرّحلة املضنية أن يحتفل بالنّوروز (1848م) مع محبوبه.

عـــلى أّن الـــجواســـيس املـــكّلفني بـــمراقـــبة عـــلي خـــان أخـــطروا الـــحاج مـــيرزا آقـــاســـي بـــما آلـــت إلـــيه األمـــور.  فـــعزم عـــلى أن يـــنقل 
حـضرة الـباب إلـى قـلعة چهـريـق الّـتي لـّقبها حـضرتـه ب"الـجبل الشّـــــديـد" (وكـان ذلـك فـي حـدود 10 نـيسان 1848م) وهـناك عهـد 
بـه إلـى يـحيى خـان صهـر محـّمد شـاه.  وبـالـرّغـم مـن أنّـه تـصرّف فـي الـبدايـة بـكّل شـّدة وصـرامـة إالّ أنّـه اضـطّر آخـر األمـر إلـى 
أن يـخضع لسـلطان سحـر سـجينه.  ال بـل إّن أهـل قـريـة چهـريـق األكـراد الّـذيـن كـانـت كـراهـيتهم لـلّشيعة تـفوق كـراهـية أهـل مـاه 
كـــو لـــم يســـتطيعوا أن يـــقاومـــوا تـــأثـــير الـــّسجني الـــنّفّاذ.  فـــكنت تـــراهـــم –هـــم أيـــًضا– كـــّل صـــباح يـــقتربـــون مـــن الـــقلعة قـــبل أن 
يـباشـروا أّي عـمل ويسجـدون تـقديـًسا لـنزيـلها املـقّدس.  ولـقد شهـد شـاهـد عـيان أوروبّـي عـندمـا كـتب فـي سـياق مـذكّـــراتـه عـن 
حــضرة الــباب فــقال: "بــلغ مــن تــزاحــم الــنّاس وتــدافــعهم أن ضــاق بــهم الــفناء ولــم يــتّسع لــهم جــميًعا فــظّلت األغــلبيّة وقــوفًــا فــي 

الّشارع يستمعون في انتباه ونشوة إلى آيات القرآن الجديد".

والـــواقـــع أّن الـــهياج الّـــذي ثـــار فـــي چهـــريـــق يـــكسف كـــّل مـــا شهـــدتـــه مـــاه كـــو.  ذلـــك ألّن الـــّسادة األشـــراف والـــعلماء الـــكبار، بـــل 
ومـوظّـفي الـحكومـة بـدأوا يـدخـلون فـي ديـن الـّسجني بسـرعـة وجـرأة.  وبـلغ هـذا األمـر قـّمته عـندمـا آمـن مـيرزا أسـد اهلل الـّشهير 
بــالــّديّـَـان، وكــان مــن أكــابــر رجــال الــّدولــة ورجــال األدب، وهــو الّــذي وهــب لــه حــضرة الــباب "الــعلم املــكنون املخــزون" وشــرّفــه بــأنّــه 
"مـوضـع سـّر اهلل الـواحـد الـّصمد" وكـذلـك عـندمـا وصـل إلـى چهـريـق درويـش كـان نـّوابًـا فـي الـهند مـن قـبل، رأى حـضرة الـباب 
فـي املـنام يـأمـره بـأن يتخـّلى عـن مـالـه وجـاهـه، ويـقبل عـلى قـدمـيه لـيلقاه فـي آذربـيجان.  ومـا تـكاد أنـباء هـذه الـحوادث املـثيرة 
تـبلغ تـبريـز حـتّى تـنتقل مـنها إلـى طهـران.  ومـرّة أخـرى يجـد الـحاج مـيرزا آقـاسـي نـفسه مـضطرًّا إلـى أن يـتدخّــل.  وكـان والـد 
الــّديّــان صــديــًقا حــميًما لــذلــك الــوزيــر، فــأفــصح لــه عــن قــلقه الشّــــــديــد مــن الــطّريــقة الّــتي يــعتنق بــها رجــال الــّدولــة املــقتدرون هــذا 
الـّديـن الجـديـد.  ولـكي تـخّف حـّدة الـهياج الـّصاعـد اسـتدعـي حـضرة الـباب إلـى تـبريـز، وخـوفًـا مـن حـماسـة أهـل آذربـيجان فـّكر 
املــوكّـــلون بحــراســته أن يــغيّروا طــريــقهم لــيتجنّبوا مــديــنة خــوي ويــمّروا بــدالً مــنها بــأُرومــيّة.  فــلّما بــلغ حــضرة الــباب هــذة املــديــنة 
رحّـــــب بــه األمــير مــلك قــاســم مــيرزا وأكــرم وفــادتــه، بــل إّن الــنّاس شــاهــدوه فــي يــوم مــن أيّــام الجــمعة وهــو يــصحب ضــيفه إلــى 
الحــّمام الــعاّم ســائــرًا عــلى قــدمــيه بــينما كــان الــّضيف راكــبًا، عــلى حــني حــاول أتــباع األمــير أن يــصّدوا الجــموع الــغفيرة الّــتي 
كـانـت تـتدافـع وتـتزاحـم بحـماسـة وشـوق إلـى الـفوز بـلمحة مـن الـّسجني املـدهـش الـرّائـع.  وغـرقـت تـبريـز هـي األخـرى فـي حـماسـة 
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فــيّاضــة جــارفــة فــاســتقبلته بــحفاوة بــالــغة وأكــرمــت وفــادتــه أيّــما إكــرام.  ولــقد بــلغ مــن هــياج الــّشعور الــعاّم أّن السّــــــلطات عــيّنت 
لـحضرة الـباب مـكانًـا خـارج بـّوابـات املـديـنة.  إالّ أّن هـذا الـتّدبـير عجـز عـن تهـدئـة الـهياج الـّسائـد.  ولـم يـفد التّهـديـد والـوعـيد وال 
املــنع والــقمع، بــل عــملت عــلى زيــادة حــّدة املــوقــف حــتّى بــلغ حــّد الــتّأزّم.  ومــا أن بــلغت األمــور هــذا الحــّد حــتّى أصــدر الــّصدر 
األعـظم أمـره الـتّاريـخيّ لـكبار رجـال الـّديـن فـي تـبريـز بـأن يـجتمعوا عـلى الـفور ليتّخـذوا الـتّدابـير الـفاعـلة الـحاسـمة الّـتي تـكفل 

إخماد لهيب هذه النّيران املتأّججة األّكالة إلى األبد.

إّن الـظّروف املـحيطة بـاسـتنطاق حـضرة الـباب –نـتيجة لهـذا اإلجـراء الـعاجـل– تـقوم شـاخـًصا مـن أهـم الـّشواخـص فـي رسـالـته 
املـــؤثّـــرة.  ذلـــك ألّن الـــنّيّة املـــبيّتة مـــن وراء هـــذا االجـــتماع كـــانـــت تجـــريـــم الـــّسجني عـــلى املـــأل، ومـــناقـــشة مـــا يـــجب أن يتّخـــذ مـــن 
الـتّدابـير الـرّامـية إلـى اسـتئصال شـأفـة مـا بـدا لـهم مـروقًــا وإلـحاًدا.  إالّ أّن ذلـك االجـتماع أتـاح لـه أرفـع فـرصـة سـنحت لـه فـي 
حـياتـه لـكي يـؤكّـــد دعـاوى ظـهوره تـأكـيًدا عـلنيًّا رسـميًّا وبـال تـحفّظ، فـفي مـقّر الـحكومـة، وبـمحضر مـن حـاكـم آذربـيجان نـاصـر 
الــّديــن مــيرزا ولــيّ العهــد، وتــحت رئــاســة الــحاّج مــالّ محــمود نــظام الــعلماء مــربّــي األمــير، وأمــام كــبار رجــال الــّديــن املــجتمعني 
وزعــماء طــائــفة الــّشيخيّة وشــيخ اإلســالم وإمــام الجــمعة جــلس حــضرة الــباب فــي املــكان املــخّصص لــولــيّ العهــد وأجــاب بــنبرة 
مجـلجلة عـن الـّسؤال الّــذي وجـهه إلـيه رئـيس االجـتماع إجـابـته املـشهورة قـال:  "*أنـا هـو ذلـك الـقائـم املـوعـود الّــذي ظـللتم ألـف 
سـنة تـقولـون لـظهوره (عجّــــل اهلل فـرجـه)، أنـا هـو ذلـك الـقائـم الّـذي كـنتم تـنتظرون ظـهوره.  وإّن طـاعـتي واجـبة عـلى أهـل الشّـــــرق 

والغرب جميًعا".

طـأطـأ الـحاضـرون رؤوسـهم بـرهـًة وقـد اسـتبّد بـهم الـذّهـول والـّروع الـّصامـت ثـّم اسـتجمع املاُلّ محـّمد املـمقانـي األعـور األشـيب 
الــّلحية املــارق وقــاحــته الّـــتي عــرف بــها، ونهــره واتّــهمه بــأنّــه عــون شــّريــر حــقير مــن أعــوان الــّشيطان.  فــأجــابــه الــّشاّب الــثّابــت 
الــجنان بــأنّــه مــا زال يــؤمــن بــما أكّــــده لــهم.  ثــّم وجّـــــه إلــيه نــظام الــعلماء ســؤاالً فــأكّــــد لــه حــضرة الــباب أّن كــلماتــه وحــدهــا هــي 
الـّدلـيل الـقاطـع والـبرهـان الـّساطـع عـلى صـدق دعـوتـه، واسـتشهد عـلى صـّحة تـأكـيده بـآيـات مـن الـقرآن، واّدعـى أنّـه قـادر عـلى 
أن يـــنزل فـــي يـــومـــني ولـــيلتني مـــن اآليـــات مـــا يـــعادل ذلـــك الـــكتاب كـــّله.  وإجـــابـــة عـــلى نـــقد ُوجّـــــه إلـــيه بـــشأن خـــطٍإ نـــحوّي ورد فـــي 
كـالمـه تـال عـليهم بـعض آيـات مـن الـقرآن وردت فـيها شـواهـد مـماثـلة.  وبـعد أن أعـرض فـي حـزم ووقـار عـن تـعليق طـائـش بـعيد 
عــن املــوضــوع رشــقه بــه أحــد الــحاضــريــن فــّض بــنفسه ذلــك االجــتماع بــاقــتضاب بــأن نــهض مــن مــكانــه وغــادر الــغرفــة، فــانــفضّ 
االجـــتماع وتـــفّرق أعـــضاؤه كـــاســـفي الـــبال مـــنقسمني عـــلى أنـــفسهم مـــتخاذلـــني يـــأخـــذ بـــكظمهم الـــغيظ املـــريـــر والـــهوان ألنّـــهم لـــم 
يــفلحوا فــي بــلوغ مــناهــم.  لــم يــنتِه هــذا االجــتماع بــإخــضاع روح األســير وإذاللــها، وال بــإقــناعــه بــضرورة الــعدول عــن دعــوتــه 
والتّخــلي عــن رســالــته وإنّــما انــتهى إلــى إجــماع الــرّأي بــعد كــثير مــن الــنّقاش والجــدل عــلى الــحكم بجــلد حــضرة الــباب عــلى 
قــدمــيه، عــلى أن يــتولّــى ذلــك مــيرزا عــلي أصــغر شــيخ اإلســالم الــقاســي الــجشع وفــي مــصالّه.  أمّــا الــحاج مــيرزا أقــاســي فــلم 

يسعه بعد أن فشلت مساعيه إالّ أن يأمر بإعادة حضرة الباب إلى چهريق.

هـــذا اإلعـــالن املـــثير، هـــذا اإلعـــالن الـــرّســـميّ املـــطلق لـــرســـالـــة حـــضرة الـــباب اإللـــهيّة لـــم يـــكن هـــو الـــنّتيجة الـــوحـــيدة لـــتلك الـــفعلة 
الـــرّعـــناء الّــــتي أّدت إلـــى اعـــتقال صـــاحـــب هـــذا الـــظّهور الـــعظيم فـــي جـــبال آذربـــيجان ثـــالث ســـنوات.  بـــل إّن هـــذه الـــفترة مـــن 
االعــتقال فــي ركــن قــصيّ مــن املــملكة بــعيًدا عــن مهــّب الــعواصــف فــي شــيراز وإصــفهان وطهــران أتــاحــت لــه الــفراغ الــكافــي 
للشّــــــروع فــي أعــظم أعــمالــه، والــعكوف عــلى آثــار فــرعــيّة أخــرى أريــد بــها أن تبســط املــجال الــكامــل لــدورتــه الــعظيمة رغــم قــصر 
مـّدتـها، وتـطلق قـّوتـها بـتمامـها، وبـفضل ضـخامـة اآلثـار الـفائـضة مـن قـلمه وتـنّوع املـوضـوعـات الّــتي تـناولـتها هـذه اآلثـار، يـحتلّ 
وحـيه وإلـهامـه مـكانًـا فـذًّا فـريـًدا ال مـثيل لـه فـي تـواريـخ األديـان الـّسابـقة.  حـتّى أنّـه لـيؤكّــد –وهـو مـا زال نـزيـل مـاه كـو– أّن آثـاره 
الّـتي تـناولـت هـذه املـوضـوعـات املـتبايـنة أشـّد الـتّبايـن قـد بـلغت حـتّى ذلـك الـحني خـمسمائـة ألـف آيـة.  وبـذلـك يشهـد حـضرة بـهاء 
اهلل فــي كــتاب اإليــقان أنّــه "*نــزل مــن غــمام الــرّحــمة الــرّحــمانــيّة هــذا مــا لــم يــحصه أحــد حــتّى الــيوم وإنّــا ال نجــد اآلن مــنها إالّ 
عشــريــن مجــّلًدا، ونــاهــيك بــما فُــقد، ونــاهــيك بــما نُهــب وسُـــــــلب ووقــع فــي أيــدي املشــركــني ولــم يــعلم أحــد مــاذا فــعلوا بــه".  واليــقلّ 
أخـذًا بـمجامـع الـقلوب تـنّوع مـا تـعرضـه عـلينا تـلك اآلثـار الّضخـمة مـن أنـماط ونـماذج، فـمن مـناجـاة وأدعـية وخـطب إلـى ألـواح 
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لـلزّيـارة وبـحوث عـلميّة ورسـائـل عـن الـعقائـد الـّديـنيّة إلـى ابـتهاالت وتـفاسـير لـلقرآن ولـألحـاديـث املـختلفة، إلـى ألـواح وجّـــهها لـكبار 
رجال الّدين في اململكة، إلى أحكام وشرائع لتثبيت أركان الّدين وتوجيه مناشطه.

أنـــزل فـــي شـــيراز، فـــي املـــرحـــلة األولـــى مـــن واليـــته مـــا وصـــفة حـــضرة بـــهاء اهلل بـــأنّـــه "*أّول وأعـــظم وأكـــبر جـــميع كـــتب" الـــّدورة 
الــبابــيّة، أال وهــو تــفسير ســورة يــوســف الــّشهير ب"قــيّوم األســماء".  وكــانــت الــغايــة األســاســيّة مــنه هــي الــتّنبّؤ بــما ســوف يــلقاه 
يــوســف الــحقيقيّ (حــضرة بــهاء اهلل) فــي الــّدورة الــالّحــقة عــلى يــد أخــيه مــن لحــمه ودمــه وعــدّوه الــّلدود فــي آن واحــد.  ويشــتمل 
الـكتاب عـلى أكـثر مـن تـسعة آالف وثـالثـمائـة آيـة، ويـنقسم إلـى مـائـة وإحـدى عشـرة سـورة، تـتناول كـّل سـورة مـنها تـفسير آيـة 
مــن آيــات الــّسورة املــذكــورة.  ويســتفتح بــنفخة حــضرة الــباب فــي الــّصور، وإنــذاراتــه الشّـــــــديــدة لـ"معشــر املــلوك وأبــناء املــلوك" 
ويـنذر بـمصير محـّمد شـاه ويـأمـر الـّصدر األعـظم مـيرزا آقـاسـي بـأن يـتنازل عـن مـنصبة، ويـنتقد الـنّظام املـذهـبيّ اإلسـالمـيّ 
كـّله، ويحـذّر املـنتمني إلـى مـذهـب الـّشيعة بـصفة خـاصّـــــــــة ويـتغنّى بـمحامـد حـضرة بـهاء اهلل ويـتنبّأ بـمجيئه داعـيًا إيّـاه "بـقيّة اهلل" 
و"الـّسيّد األكـبر".  ويـؤكّــد تـأكـيًدا حـازمًــا أّن الـّدورة الـبابـيّة دورة مسـتقّلة وعـاملـيّة، ويـميط الـّلثام عـن مـضامـينها ويـنبّه عـلى نـصر 
صـــاحـــبها نـــصرًا مـــلزمًـــا مـــبينًا.  وفـــضالً عـــن ذلـــك يـــوجّــــــه إلـــى "أهـــل الـــغرب" نـــداءه "أن اخـــرجـــوا مـــن ديـــاركـــم لـــنصر اهلل" ويـــنذر 
شــــعوب األرض ب"انــــتقام اهلل الــــكبير األكــــبر" ويهــــّدد الــــعالــــم اإلســــالمــــيّ كــــّله ب"الــــنّار األكــــبر" إن هــــم أعــــرضــــوا عــــن الشّـــــــــريــــعة 
الجــديــدة، ويــلّمح إلــى اســتشهاده، ويــثني عــلى املــنزلــة الــرّفــيعة الّــتي قــّدرت ألهــل الــبهاء "أصــحاب الــّسفينة الحــمراء".  ويــتنبّأ 
بــأفــول بــعض الــكواكــب الــعظيمة مــن أفــق ســماء الــّدورة الــبابــيّة وســقوطــها، بــل إنّــه لــيتنبّأ بــأنّــه "ســوف يــنتقم اهلل" فــي "رجــعتنا" 

وفي "دار اآلخرة" من مغتصبي اإلمامة اّلذين "حاربوا الحسني على أرض الفرات".

 كــان هــذا هــو الــكتاب الّــذي اعــتبره الــبابــيّون –طــوال واليــة حــضرة الــباب كــّلها تــقريــبًا– قــرآن أهــل الــبيان، نــزّل فــصله األّول –
وهـو أشـّد الـفصول وقـًعا– بـمحضر مـن املاُلّ حسـني لـيلة إعـالن صـاحـبه لـبعثته، وحـمل هـذا الـتّلميذ إلـى حـضرة بـهاء اهلل بـعض 
صـحائـفه بـاعـتبارهـا بـواكـير الـظّهور الجـديـد الّـذي سـرعـان مـا ظـفر بـوالئـه وحـماسـته، وتـرجـمت الـطّاهـرة الـعبقريّـة املـوهـوبـة نـّصه 
الـــكامـــل إلـــى الـــفارســـيّة، وأشـــعلت فـــقراتـــه نـــيران الـــعداوة والـــبغضاء فـــي صـــدر حســـني خـــان، وعجّــــــلت بـــانـــطالق أّول دفـــعة مـــن 
االضـطهاد فـي شـيراز، وأسـرت صـفحة واحـدة مـنه لـّب الـحّجة ونـفذت إلـى سـويـداء قـلبه، وألهـبت مـحتويـاتـه حـماسـة املـدافـعني 

الّشجعان عن قلعة الّشيخ طبرسي وأبطال نيريز وزنجان.

هـــذا الـــكتاب ذو الـــقدر املـــجيد واألثـــر الـــبعيد تـــاله لـــوح حـــضرة الـــباب األّول ملحـــّمد شـــاه ولـــوحـــان للسّـــــــلطان عـــبد املـــجيد ونـــجيب 
بــاشــا والــي بــغداد و”صــحيفة بــني الحــرمــني" الّــتي نــزّلــت بــني مــّكة واملــديــنة إجــابــة عــن أســئلة مــيرزا مــحيط الــكرمــانــي، ورســالــته 
إلـــى شـــريـــف مـــّكة، وكـــتاب "الـــّروح" عـــلى ســـبعمائـــة ســـورة وكـــتاب "الـــخصائـــل السّـــــــبعة" الّـــذي طـــالـــب فـــيه بـــتغيير صـــيغة األذان 
و"رسـالـة الـفروع الـعدلـيّة" الّـتي تـرجـمها املاُلّ محـّمد تـقي الهـراتـي إلـى الـفارسـيّة، و"تـفسير سـورة الـكوثـر" الّـذي أحـدث كـّل هـذا 
الــتّحّول فــي روح وحــيد، و"تــفسير ســورة والــعصر" بــمنزل إمــام الجــمعة بــإصــفهان، ورســالــته الّـــتي كــتبها فــي إثــبات "الــنّبّوة 
الــخاصّــــــــــة" اســتجابــة لــطلب مــنوچهــر خــان، والــّلوح الــثّانــي ملحــّمد شــاه الّـــذي يــطلب فــيه أن يــلقاه حــتّى يــبنّي لــه حــقائــق الــّديــن 
الجـديـد ويـبّدد شـكوكـه، وألـواحـه املـرسـلة مـن قـريـة سـياه دهـان إلـى عـلماء قـزويـن ولـلحاج مـيرزا آقـاسـي يـسألـه عـن سـبب عـدولـه 

املفاجئ عن عزمه.

إالّ أّن الـجانـب األكـبر مـن اآلثـار الـفائـضة عـن فـكر حـضرة الـباب الـخصيب كـان مـن نـصيب فـترة اعـتقالـه فـي مـاه كـو وچهـريـق.  
وربّـما انـتمى إلـى هـذه الـفترة مـا ال يـحصى مـن الـرّسـائـل، كـما يشهـد بـذلـك حـضرة بـهاء اهلل دون غـيره.  وهـي الـرّسـائـل الّــتي 
وجّــــــهها حـــضرة الـــباب بـــصفة خـــاصّـــــــــــة إلـــى كـــّل رجـــل مـــن رجـــال الـــّديـــن فـــي كـــّل مـــديـــنة مـــن مـــدن إيـــران، وإلـــى الـــعلماء املـــقيمني 
بـالـنّجف وكـربـالء، ويـحصي فـي كـّل رسـالـة مـنها األخـطاء الّــتي ارتـكبها كـّل واحـد مـنهم بـالـتّفصيل، وفـي أثـناء اعـتقالـه تـسعة 
أشهــر فــي قــلعة مــاه كــو أنــزل مــا ال يــقّل عــن تــسعة تــفاســير لــلقرآن، كــما يشهــد الــّشيخ حــسن الــزّنــوزي الّــذي اســتنسخ كــّل مــا 
أمــاله حــضرة الــباب عــلى كــاتــب وحــيه.  أمّــا هــذه الــتّفاســير فــال يــعرف أحــد عــن مــصيرهــا شــيئًا، وإن كــان أحــدهــا يــفوق "قــيّوم 

األسماء" الّشهير من بعض الوجوه حسبما يؤّكد صاحبه نفسه على األقّل.

�٢٠



وبــني جــدران تــلك الــقلعة نــزّل "الــبيان" ذلــك الــكتاب الــعظيم الّـــذي يــحتوي عــلى شــرائــع الــّدورة الجــديــدة وأحــكامــها، والخــزانــة 
الّـــتي تـــكتنز مـــعظم إشـــارات حـــضرة الـــباب ومـــدائـــحه وتحـــذيـــره بـــشأن "مـــن يظهـــره اهلل".  وهـــو كـــتاب ال شـــبيه لـــه وال نـــظير بـــني 
الــكتب الــّديــنيّة الّــتي فــاضــت عــن قــلم مــؤسّـــــــس الــّدورة الــبابــيّة، وهــو يــتألّــف مــن تــسعة أبــواب يــسّمى كــّل بــاب مــنها واحــًدا وكــلّ 
واحــد مــنها يشــتمل عــلى تــسعة عشــر فــصالً مــا عــدا الــواحــد األخــير فــهو يشــتمل عــلى عشــرة فــصول فــقط.  وال يــنبغي لــنا أن 
نخـلط بـني هـذا الـكتاب وبـني الـبيان الـعربـيّ األصـغر حجـًما واألقـّل شـأنًـا والّـذي نـزّل فـي أثـناء الـفترة نـفسها.  وقـد نـزّل الـبيان 
الــفارســي تــحقيًقا لــلنّبوءة اإلســالمــيّة: "فــتًى مــن بــني هــاشــم...  ســيأتــي بــكتاب جــديــد وشــرع جــديــد" وقــد حــفظ مــن التّحــريــف 
والــتّصحيف الّــذي أصــاب الــكثير مــن آثــارحــضرة الــباب األقــّل شــأنًــا، وهــو يــضّم مــا يــقرب مــن ثــمانــي آالف آيــة، وهــو يــقوم مــن 
آالثــار الــبابــيّة مــقام الــقطب مــن الــرّحــى، ويــجب أن يــعتبر تــمجيًدا لــلموعــود وثــناًء عــليه قــبل أن يــكون شــرائــع وأحــكامًــا وتــكالــيف 
ودسـتورًا دائـًما لـألجـيال الـقادمـة.  وقـد أنـهى هـذا الـكتاب دورة الـعمل بـالشّـــــرائـع واألحـكام الّـتي فـرضـها الـقرآن بـشأن الـّصالة 
والـّصوم والـزّواج والـطّالق واملـيراث، وفـي الـوقـت نـفسه جـاء مـضمونـه مـصّدقًــا بـكّليّته لـرسـالـة حـضرة محـّمد بـنفس الـقدر الّــذي 
نـسخ بـه نـبيّ اإلسـالم مـن قـبله وصـايـا اإلنـجيل، ومـع ذلـك اعـترف بـسماويّـة ديـن الـّسيّد املـسيح، وفـضالً عـن ذلـك فسّـــــر بـاقـتدار 
وبــراعــة مــعنى بــعض االصــطالحــات الّـــتي تــواتــرت فــي كــتب الــّدورات الــّسابــقة املــقّدســة مــن مــثل الــجنّة والــنّار واملــوت والــبعث 
والـــرّجـــعة واملـــيزان والـــّساعـــة والـــيوم اآلخـــر ومـــا إلـــى ذلـــك.  وملّــا كـــان هـــذا الـــكتاب شـــديـــًدا صـــارمًـــا –عـــن عـــمد– فـــيما فـــرض مـــن 
األحـــكام، داعـــيًا إلـــى الـــتّقّدم والـــتّطّور فـــيما أدخـــله مـــن مـــبادئ كـــان الهـــدف مـــنها أن تـــوقـــظ رجـــال الـــّديـــن والـــنّاس مـــن ســـباتـــهم 
الــّروحــي املــديــد، وتــكيل لــلمنظّمات الــعتيقة الــفاســدة ضــربــة مــباغــته قــاضــية، فــقد أعــلن فــي ثــنايــا مــواّده الشّــــــديــدة حــلول الــيوم 
املــنتظر: "يــوم يــدُع الــّداعــي إلــى شــيء نــكر"  يــوم "يــصنع مــا صــنع رســول اهلل، ويهــدم مــا كــان قــبله كــما هــدم رســول اهلل أمــر 

الجاهليّة" .

ويــجب أن نــالحــظ أنّــه قــد وردت فــي الــواحــد الــثّالــث مــن هــذا الــكتاب فــقرة جــديــرة بــأن تــعّد مــن أعــمق الــعبارات الــواردة فــي كــلّ 
آثـار حـضرة الـباب مـغزًى، وذلـك إلشـارتـها الـواضـحة الـالّئـحة السـم املـوعـود ولـتنبّؤهـا بـالـنّظام الّــذي سـوف يـتطابـق مـع ظـهوره 
فـي فـترة تـالـية.  وهـذه الـفقرة املـشحونـة بـالـتّنبّؤ هـي: "طـوبـى ملـن يـنظر إلـى نـظم بـهاء اهلل ويـشكر ربّـه فـإنّـه يظهـر وال مـرّد لـه مـن 
عـند اهلل فـي الـبيان".  مـع نـفس ذلـك الـنّظام الّـذي صـّوره ذلـك الـكتاب طـابـق صـاحـب الـظّهور املـوعـود نـظامـه بـعد عشـريـن سـنة 
مسـتخدمًــا نـفس الـعبارة فـي كـتابـه "األقـدس"، مـؤكّـــًدا أّن نـظام الـعالـم قـد اضـطرب مـن هـذا "الـنّظم األعـظم" الّـذي دفـع بـحياة 
اإلنسان إلى التّطّور.  ومعالم ذلك النّظام نفسه هي اّلتي وّضحها مركز ميثاق حضرة بهاء اهلل، ومبنّي تعاليمه املختار –في 
ألـواح وصـيّته وعهـده– أثـناء مـرحـلة تـالـية مـن تـطّور الـّديـن، وأسـاس ذلـك الـنّظام نـفسه هـو الّـذي يـتعاون اآلن عـلى إقـامـته –فـي 
هــذا الــعصر الــتّكويــنيّ لــلّديــن نــفسه– أمــناء ذلــك املــيثاق نــفسه واملــمثّلون املــنتخبون فــي املــجتمع الــبهائــيّ املــترامــي األطــراف.  
وبـــنيان ذلـــك الـــنّظام نـــفسه هـــو الـــبنيان الّــــذي يـــبلغ كـــمالـــه بـــبروز الـــجامـــعة الـــبهائـــيّة الـــعاملـــيّة أو بـــمعنى آخـــر مـــلكوت اهلل عـــلى 

األرض، ذلك امللكوت اّلذي يجب أن يشهده نهائيًّا العصر الذّهبيّ لهذا الظّهور املبارك في تمام الوقت.

وكـان حـضرة الـباب مـا زال فـي مـاه كـو حـني كـتب أشـّد ألـواحـه تـفصيالً وتـبيانًـا ملحـّمد شـاه، والـّلوح يـبدأ بحـمد اهلل والـثّناء عـلى 
وحــدانــيّتة والــّصالة والسّـــــــالم عــلى املــرســلني واألئــّمة اإلثــنيّ عشــر، ويــنبّه تــنبيًها واضــًحا عــلى قــدســيّة صــاحــبه وعــلى املــواهــب 
الـفائـقة الـخارقـة الّـتي شُــــــحن بـها ظـهوره، وكـان دقـيًقا إلـى أبـعد حـدود الـّدقّـة فـي اسـتشهاده بـاآليـات واألحـاديـث املـؤيّـدة لـدعـواه 
الجــريــئة، قــاســيًا فــي حــكمه عــلى بــعض رجــال الــّدولــة ومــمثّلي ســلطة الــّشاه اإلداريّــة وال ســيّما حســني خــان "الــخبيث املــلعون" 
كـما كـان مـثيرًا لـلّشجن فـي تـصويـره لـإلهـانـات الّــتي لـحقت بـه واملـشّقات الّــتي كـابـدهـا.  فـشابهـت هـذة الـوثـيقة الـتّاريـخيّة فـي 
كـثير مـن الـوجـوه لـوح السّـــــلطان الّـذي وجّــــهه حـضرة بـهاء اهلل مـن سـجن عـّكاء فـي ظـروف مـماثـلة إلـى نـاصـر الـّديـن شـاه، فـجاء 

أطول خطاب وّجهه حضرة بهاء اهلل إلى حاكم واحد.

أمّــا كـتاب "الـّدالئـل السّـــــبعة" –أهـّم آثـار حـضرة الـباب االسـتداللـيّة– فـقد نـزّل خـالل الـفترة نـفسها.  وفـضالً عـن يسـره املـلحوظ 
ودقّـــته الـــرّائـــعة وأصـــالـــة آرائـــه وإفـــحام اســـتداللـــه، وبـــغّض الـــطّرف عـــن كـــثرة وتـــنّوع الـــبراهـــني الّـــتي ســـاقـــها تـــدلـــيالً عـــلى صـــّحة 
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رســالــته فــإّن هــذا الــكتاب جــديــر بــاملــالحــظة لــلَّوم الّـــذي وجــهه إلــى "**مــظاهــر املــلكيّة السّـــــــبعة الّـــذيــن يــملكون كــّل املــمالــك" فــي 
عهــده، ولــلطّريــقة الّــتي يــؤكّـــد بــها مــسؤولــيّة رجــال الــكنيسة ومســلكهم الّــذي اتــبعوه فــي عــصر ســابــق، إذ إنّــهم لــو آمــنوا بــصّحة 

رسالة حضرة محّمد لتابعهم جمهور النّاس من أهل دينهم بال جدال.

وفــي أثــناء اعــتقال حــضرة الــباب فــي قــلعة چهــريــق، حــيث قــضى مــعظم الــّسنتني الــباقــيتني مــن حــياتــه، نــزل "لــوح الحــروفــات" 
تشــــريــــفًا لــــلّديّــــان،وهــــو لــــوح أســــيء فــــهمه أّول األمــــر بــــاعــــتباره عــــرضًــــــــــــا لــــعلم الــــفراســــة، إالّ أنّــــه فــــهم فــــيما بــــعد أنّــــه يــــوضّــــــــــــح ســــرّ 
"املسـتغاث" مـن نـاحـية، ويـلّوح مـن طـرف خـفيّ إلـى األعـوام الـتّسعة عشـر الّـتي تـفصل بـني إعـالن ظـهور حـضرة الـباب وظـهور 
حـــضرة بـــهاء اهلل مـــن نـــاحـــية أخـــرى.  وفـــي خـــالل تـــلك الـــّسنوات الّـــتي أظـــلمتها كـــّلها قـــسوة اعـــتقال حـــضرة الـــباب، واإلهـــانـــات 
الشّـــــديـدة الّـتي لـحقت بـه، وأنـباء الـباليـا الّـتي نـزلـت بـأبـطال مـازنـدران ونـيريـز، أنـزل حـضرة الـباب بـعد عـودتـه مـن تـبريـز مـباشـرة 
لـوحـه لـلحاج مـيرزا آقـاسـي الّــذي يـفضح فـيه مـخازيـه، وهـو لـوح طـّرز بـطراز الـبيان الجـريء املـؤثّـر، ولـم يـغادر شـيئًا مـن اآلثـام 

إالّ أحصاه.  ثم أرسل إلى الحّجة الّشجاع فسّلمه هذا إلى الوزير الخسيس، ولقد أّكد حضرة بهاء اهلل صّحة ذلك.

إلـى هـذه الـفترة مـن فـترات االعـتقال فـي قـلعتي مـاه كـو وچهـريـق، وهـي فـترة ال تـضارع فـي خـصوبـتها، وإن كـانـت مـريـرة فـي 
إهـانـاتـها، مـتزايـدة فـي أحـزانـها، تـكاد تـنتمي مـعظم اإلشـارات املـكتوبـة الّـتي شـعر حـضرة الـباب بـضرورة ذكـرهـا –تحـذيـرًا أو 
ابـتهاالً أو مـناجـاة– مـن قـبل أن تحـّل سـاعـة بـالئـه األعـظم، مـشيرًا بـها إلـى صـاحـب الـظّهور الّــذي يخـلف ظـهوره وشـيًكا.  وملّا 
كــان مــدركًــــا مــنذ الــبدايــة طــبيعة رســالــته املــزدوجــة، أي إنّــه صــاحــب ظــهور مســتقّل، ومبشّـــــــر بــظهور أعــظم مــن ظــهوره فــي آن 
واحـد، فـإنّـه لـم يـقتنع بـذلـك الـعدد الّضخـم مـن الـتّفاسـير واملـناجـاة والشّــــــرائـع واألحـكام واألبـحاث والـرّسـائـل واملـواعـظ والخـطب 
الّـــتي فــاضــت عــن قــلمه بــال تــوقّـــف وال انــقطاع فحســب بــل رأى أنّــه ال بــّد لــه الــيوم مــن أن يــشفع املــيثاق األكــبر بــميثاق أصــغر 
يــؤخــذ مــن أتــباعــه جــميًعا بــشأن مــن وصــف مــجيئه بــأنّــه ثــمرة دورتــه وهــدفــها الــنّهائــيّ، حــيث إّن املــيثاق األكــبر الّــذي أبــرمــه اهلل 
مــنذ األّول الّـــذي ال أّول لــه عــلى لــسان الــنّبينّي واملــرســلني جــميًعا، وأخــذه مــن بــني آدم كــافّــة بــشأن الــظّهور الجــديــد قــد تــحّقق 
فــعالً، كــما يــؤكّـــد فــي آثــاره.  نــعم إّن هــذا املــيثاق األصــغر كــان ســمة كــّل ديــن ســابــق بــال تــمييز وال اســتثناء.  وكــان قــائــًما فــي 
صــور شــتّى، وعــلى درجــات مــتفاوتــة مــن الــتّأكــيد وكــان دائــًما مــغّلفًا بــأســتار الــعبارات، مــكنونًــا فــي أصــداف الــنّبوءات الــباطــنة 
واالسـتعارات املـبهمة واألحـاديـث غـير املـوثـوق بـها، وفـي اآليـات املـنتثرة املـتشابـهة مـن الـكتب املـقّدسـة.  إالّ أّن هـذا املـيثاق فـي 
الــّدورة الــبابــيّة قــّدر لــه أن يــبرم فــي لــغة واضــحة الئــحة ال يــرقــى إلــيها الــّشّك بــالــرّغــم مــن أنّــه لــم يــنفرد بــوثــيقة قــائــمة بــرأســها.  
وعـلى خـالف األنـبياء الّـذيـن سـبقوه والّـذيـن اكـتنف الـغموض مـواثـيقهم، وعـلى خـالف حـضرة بـهاء اهلل الّـذي أفـرد ملـيثاقـه املحـّدد 
 – بـوضـوح رسـالـة خـاصّـــــــــة بـه أسـماهـا "كـتاب عهـدي" اخـتار حـضرة الـباب أن يـنثر فـي ثـنايـا كـتاب شـريـعته –الـبيان الـفارسـيّ
مـا ال يُـعّد وال يُـحصى مـن اآليـات، بـعضها كـان غـامـًضا عـن عـمد والـكثير مـنها كـان واضـًحا وقـاطـًعا بـما ال يـقبل الـّشّك.  فـي 
هـذة اآليـات يحـّدد حـضرة الـباب تـاريـخ الـظّهور املـوعـود، ويـثني عـلى مـحامـده ونـعوتـه، ويـؤكّـــد طـبيعته الـفائـقة ويـخّصه بـالـقوى 
واالمــتيازات غــير املحــدوده ويــزيــل كــّل حــاجــز يــمكن أن يــقوم عــقبًة فــي ســبيل االعــتراف بــه.  حــتّى أّن حــضرة بــهاء اهلل أشــار 
إلــى حــضرة الــباب فــي "كــتاب بــديــع" بــقولــه:  "*مــا قــّصر فــي نــصحة أهــل الــبيان وتــبليغه إيّــاهــم، لــم يحــدث فــي أّي عــصر وال 

عهد أن ذكر الظّهور الّسابق الظّهور الالّحق بمثل هذا التّفصيل والتّصريح".

وقـــد عـــني حـــضرة الـــباب بـــإعـــداد بـــعض أصـــحابـــه بـــصبر وأنـــاة لـــتلّقي الـــظّهور الـــوشـــيك.  وأكّــــد آلخـــريـــن مـــشافـــهة أنّـــهم ســـوف 
– بـــأنّـــه ســـوف يـــلقى املـــوعـــود املـــحبوب وجـــًها لـــوجـــه،  يـــحيون حـــتّى يـــروا يـــومـــه.  وتـــنبّأ صـــراحـــة لـــلُمالّ بـــاقـــر –أحـــد حـــروف الـــحيّ
ولـسيّاح –وهـو تـابـع آخـر مـن أتـباعـه– أكّـــد تـأكـيًدا شـفهيًّا مـماثـالً.  أمّــا املاُلّ حسـني فـقد وجّــــهه حـضرة الـباب لطهـران مـؤكّـــًدا لـه 
أّن هـــناك ســـرًّا فـــي هـــذه املـــديـــنة ال يـــضارعـــه نـــور الـــحجاز وال نـــور شـــيراز، أمّـــا الـــقّدوس فـــقد وعـــده حـــضرة الـــباب –يـــوم فـــارقـــه 
الـفراق األخـير– بـأنّـه سـوف يـفوز بـمحضر مـن هـو املـطلوب الـوحـيد لـتقديـسهم ومـحبّتهم، وأعـلن لـلّشيخ حـسن الـزّنـوزي –وقـت 
أن كـان بـماه كـو– أنّـه سـوف يـشاهـد فـي كـربـالء طـلعة الحسـني املـوعـود، وعـلى الـّديّـان أنـعم بـلقب "الحـرف الـثّالـث املـؤمـن بـمن 
يظهـــره اهلل" بـــينما كـــشف لـــعظيم فـــي كـــتاب "الـــّشؤون الخـــمسة" عـــن اســـم ذلـــك الّــــذي يـــبلغ بـــدورتـــه الـــكمال وأعـــلن لـــه اقـــتراب 

مقدمه.
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لم يعنّي حضرة الباب خليفة وال نائبًا وامتنع أن يختار مفّسرًا أو مبيّنًا لتعاليمه.  ذلك ألّن إشارته للموعود بلغت من الوضوح 
والــّشفافــيّة، ودورتــه كــان مــقّدرًا لــها أن تــبلغ مــن قــصر املــّدة بــحيث لــم تــكن هــناك ضــرورة لهــذا وال لــذاك.  وكــّل مــا فــعله –طــبًقا 
لــشهادة حــضرة عــبد الــبهاء فــي "مــقالــة ســائــح"– هــو أنّــه أخــذ بــنصيحة حــضرة بــهاء اهلل ومــؤمــن آخــر مــن أتــباعــه، وعــنّي مــيرزا 
يـحيى رأسًــــــا صـوريًـا انـتظارًا لـظهور املـوعـود.  وذلـك حـتّى يـتمّكن حـضرة بـهاء اهلل مـن أن يـرتـقي بـاألمـر الـعزيـز عـلى قـلبه فـي 

جّو من األمن النّسبيّ.

يــشير حــضرة الــباب فــي الــبيان إلــى املــوعــود فــيؤكّـــد أّن "*الــبيان مــن أّولــه إلــى آخــره مــكمن جــميع صــفاتــه وخــزانــة نــاره ونــوره" 
وفـي مـوضـع آخـر يـصرّح بـقولـه:  "*إن فـزت بـظهوره وأطـعته فـقد كـشفت عـن ثـمرة الـبيان وإالّ فـأنـت لسـت أهـالً لـلذّكـر عـند اهلل" 
وفـــي الـــكتاب نـــفسه يحـــذّر أتـــباعـــه جـــميًعا فـــيقول:  "يـــا أهـــل الـــبيان ال تـــفعلوا مـــا فـــعل أهـــل الـــفرقـــان فـــتضيّعوا ثـــمرات لـــيلكم".  
وإنــذاره الــقاطــع:  "*ال يــمنعكم الــبيان ومــا نــزّل فــيه عــن جــوهــر الــوجــود ومــالــك الــغيب والــّشهود".  وهــذا تحــذيــره الخــطير الّــذي 
وجّــــهه لـوحـيد:  "إيّـاك إيّـاك يـوم ظـهوره أن تـحتجب بـالـواحـد الـبيانـيّة [أي حـرف الـحيّ الـثّمانـية عشـر وحـضرة الـباب] فـإّن ذلـك 
الــواحــد خــلق عــنده".  ومــرّة أخــرى:  "أن يــا كــّل شــيء فــي الــبيان! فــلتعرفــّن حــّد أنــفسكم.  فــإّن مــثل نــقطة الــبيان يــؤمــن بــمن 

يظهره اهلل قبل كّل شيء.  وإنّني أنا بذلك ألفتخرّن على من في ملكوت الّسموات واألرض".

وإلـى تـاريـخ مـجيء الـظّهور املـوعـود أشـار بـقولـه:  "وفـي سـنة الـتّسع أنـتم كـّل خـير تـدركـون"، "فـي سـنة الـتّسع أنـتم بـلقاء ربّـكم 
تـرزقـون".  ومـرّة أخـرى "فـإّن لـكم بـعد حـني [68] أمـر سـتعلمون".  وبـنّي بـيانًـا أشـّد تـخصيًصا بـقولـه:  "مـن أّول ذلـك األمـر إلـى 
قــبل أن يــكمل تــسع كــينونــات الخــلق لــم تظهــر، وإّن كــّل مــا قــد رأيــت مــن الــنّطفة إلــى مــا كــسونــاه لحــًما ثــم اصــبر حــتّى تشهــد 
خـلق اآلخـر، هـنالـك قـل فـتبارك اهلل أحـسن الـخالـقني".  وقـال لـعظيم:  "اصـبر حـتّى يـقضي عـن الـبيان تـسعة فـإذًا قـل فـتبارك 
اهلل أحــسن املــبدعــني".  وفــي فــقرة مــن الــفقرات املــرمــوقــة أشــار إلــى الــّسنة الــتّاســعة عشــرة بــقولــه:  "*راقــبوا مــن مــبدإ الــظّهور 
إلـــى عـــدد الـــواحـــد [19]".  بـــل إنّـــه قـــّرر ذلـــك فـــي وضـــوح أكـــثر حـــني قـــال:  "*يظهـــر مـــالـــك يـــوم الـــّديـــن فـــي نـــهايـــة الـــواحـــد [19] 
وابـتداء الـثّمانـني [1280 هـ]".  ومـن شـّدة لـهفه عـلى أالّ يـصّد الـنّاس عـن املـوعـود اقـتراب الـظّهور املـوعـود بسـرعـة قـال:  "*لـو 

ظهر في هذه الّلحظة لكنت أّول العابدين وأّول الّساجدين".

ويـتغنّى بـمحامـد الـظّهور املـنتظر بـقولـه:  "وقـد كـتبت جـوهـرة فـي ذكـره، وهـو أنّـه ال يسـتشار بـإشـارتـي وال بـما ذكـر فـي الـبيان" 
و"إنّــني أنــا أّول عــبد قــد آمــنت بــه وبــآيــاتــه".  ويــؤكّــــد تــأكــيًدا لــه مــغزاه حــني يــقول:  "*إّن نــطفة الــظّهور الــقادم كــانــت وســتكون 
أقـوى مـن جـميع أهـل الـبيان".  وحـني يـقول:  "جـميع الـبيان ورقـة مـن أوراق جـنّته".  وحـني يـؤكّـــد تـأكـيًدا مـماثـالً فـيقول:  "*إنّـك 
لــو تــلوت آيــة واحــدة مــن آيــات مــن يظهــره اهلل لــكان ذلــك أفــضل مــن أن تــحفظ الــبيان كــّله عــن ظهــر قــلب ألّن تــلك اآليــة الــواحــدة 
تــنجيك فــي ذلــك الــيوم، ولــكّن الــبيان كــّله لــن يــنجيك".  "*الــبيان الــيوم فــي مــقام الــنّطفة وآخــر كــمال لــلبيان عــند أّول ظــهور مــن 
يظهــره اهلل".   "**مجــد الــبيان وجــاللــه مســتمّد مــّمن يظهــره اهلل".  "فــإّن كــّل مــا رفــع فــي الــبيان كــخاتــم فــي يــدي، وإنّــني أنــا 
خــاتــم فــي يــدّي مــن يظهــره اهلل جــّل ذكــره يــقّلب كــيف يــشاء ملــا يــشاء بــما يــشاء إنــه لــهو املــهيمن املــتعال".  وهــو يــجيب وحــيًدا 
وحــــرفًــــا آخــــر مــــن حــــروف الــــحيّ عــــن املــــوعــــود فــــيقول:  "يســــتحيي الــــيقني أن يــــوقــــن فــــيه...  ويســــتحيي الــــّدلــــيل أن يــــدّل عــــليه".  
وأضـاف مـخاطـبًا وحـيًدا أيـًضا: "لـو أيـقنت بـأنّـك يـوم ظـهوره ال تـؤمـن بـه ألرفـعت عـنك حـكم اإليـمان...  ولـو عـلمت أّن أحـًدا مـن 

النّصارى مّمن لم يؤمن بي آمن به لجعلته قرّة عيناي«.

وأخـيرًا إلـيك هـذه املـناجـاة املـؤثّـرة الّــتي يـقول فـيها: "فـاشهـد عـليّ بـأنّـي بـذلـك الـكتاب قـد أخـذت عهـد واليـة مـن تظهـرنّـه عـن كـلّ 
شـيء قـبل عهـد واليـتي.  وكـفى بـك وبـمن آمـن بـآيـاتـك عـليّ شهـداء، وإنّـك أنـت حسـبي" وهـذه شـهادة أخـرى فـائـضة مـن قـلمه 
قـال: "إنّـي مـا قـّصرت عـن نـصحي ذلـك الخـلق...  وإن يـؤمـنّن بـه يـوم ظـهوره كـّل مـا عـلى األرض فـإذًا يسـّر كـينونـتي حـيث كـلّ 

قد بلغوا إلى ذروة وجودهم...  وإالّ يحزن فؤادي.  وإنّي قد ربّيت كّل شيء لذلك فكيف يحتجب أحد؟".
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الحـظنا فـي الـّصفحات الـّسالـفة كـيف أّن الـّسنوات الـثاّلث األخـيرة الـحافـلة بـاألحـداث مـن واليـة حـضرة الـباب لـم تشهـد إعـالن 
رسـالـته رسـميًّا وعـلنيًّا فحسـب بـل وشهـدت كـذلـك فـيًضا لـم يسـبق لـه مـثيل مـن آثـاره املـلهمة، بـما فـي ذلـك إنـزال شـرائـع دورتـه 
وإبـــرام املـــيثاق األصـــغر ليحـــمي وحـــدة أتـــباعـــه ويمهّــــد الـــطّريـــق لـــقدوم الـــظّهور األقـــوى مـــن ظـــهوره بـــما ال يـــقبل املـــقارنـــة.  وفـــي 
غــضون الــفترة نــفسها –وهــي األيّــام األولــى مــن اعــتقالــه فــي قــلعه چهــريــق– اعــترف أصــحابــه بــاســتقالل ديــنه الجــديــد وأكّــــدوه 
عــالنــية وبــال تــحفّظ.  أنــزل مــؤسّــــــس الــّدورة شــرائــعها فــي إحــدى الــقالع الــقائــمة عــلى جــبال آذربــيجان بــينما كــان أتــباع الــّدورة 

نفسها يفتتحون في نفس الوقت مؤتمرًا ينعقد في إحدى الّسهول على حدود مازندران.

وملّا كـان حـضرة بـهاء اهلل عـلى صـلة وثـيقة بـحضرة الـباب عـن طـريـق املـراسـلة املسـتمرّة، وكـان الـقّوة املـوجّــــهة لـلمناشـط املـتعّددة 
الّـــتي يــقوم بــها زمــالؤه مــن األصــحاب، فــقد رئِـــس املــؤتــمر ووجّـــــه أعــمالــه وأشــرف عــليها بــصورة مســتترة ولــّكنها فــاعــلة.  وكــان 
الـقّدوس يـعتبر قـطب الـجانـب املـحافـظ فـي املـؤتـمر وكـان يـعارض فـي الـظّاهـر اآلراء املـتطرّفـة الّـتي تـدلـي بـها الـطّاهـرة املشـتعلة 
حـماسـة، وذلـك مـتابـعة مـنه لخـطّة مـحكمة سـبق تـدبـيرهـا وأريـد بـها تـخفيف حـّدة الهـلع والـفزع الـّلذيـن يـثيرهـما حـتًما مـثل هـذا 
املـؤتـمر.  وكـان الـغرض األسـاسـيّ مـن هـذا االجـتماع تـطبيق شـريـعة الـبيان بـاالنـفصال الـكامـل املـفاجئ الـعنيف عـن املـاضـي 
كـّله بـنظامـه وتـعّصبه املـذهـبيّ وتـقالـيده وشـعائـره.  أمّـا الـغرض الـفرعـيّ مـن املـؤتـمر فـكان بـحث وسـائـل تحـريـر حـضرة الـباب مـن 
اعــتقالــه الــقاســي فــي چهــريــق، ولــقد تــحّقق الــغرض األّول بــصورة بــاهــرة، أمّــا الــغرض الــثّانــي فــكان مــقضيًّا عــليه بــالفشــل مــنذ 

البداية.

وكـان مـرسـح هـذا اإلعـالن الـبالـغ التّحـدي والـبعيد األثـر قـريـة بـدشـت حـيث اسـتأجـر حـضرة بـهاء اهلل ثـالثـة بـساتـني فـي مـحيط 
بـهيج، خـّصص بسـتانًـا مـنها لـلقّدوس وآخـر لـلطّاهـرة، واحـتفظ لـنفسه بـالـثّالـث.  واسـتضاف األصـحاب الـواحـد والـثّمانـني الّـذيـن 
اجـــتمعوا مـــن األقـــالـــيم املـــختلفة مـــن أّول يـــوم اجـــتمعوا فـــيه إلـــى يـــوم تـــفرّقـــوا، وفـــي كـــّل يـــوم مـــن األيّـــام االثـــنني والعشـــريـــن الّـــتي 
أقـامـها فـي تـلك الـقريـة كـان يـنزّل لـوحًــــا يـرتّـل أمـام املـؤمـنني املـجتمعني، وعـلى كـّل مـؤمـن خـلع اسـًما جـديـًدا دون أن يـكشف لـه 
عــن شــخصيّه مــن أنــعم عــليه بــه، أمّـــا هــو فــقد تــلّقب "بــالــبهاء" مــنذ ذلــك الــحني.  وأنــعم عــلى الحــرف األخــير مــن حــروف الــحيّ 
بـاسـم "الـقّدوس" وعـلى قـرّة الـعني بـلقب "الـطّاهـرة".  بهـذه األسـماء وجّـــه إلـيهم حـضرة الـباب بـعد ذلـك األلـواح الـنّازلـة لـكّل واحـد 

منهم.

وكـان حـضرة بـهاء اهلل هـو الّــذي أدار دفّـة األمـور فـي هـذه الـقّصة الـباقـية بـثبات ودون خـطأ وعـلى غـير تـوقّــع وال انـتظار، وكـان 
حــضرة بــهاء اهلل هــو الّـــذي بــلغ بــاالجــتماع قــّمته الــنّهائــيّة املــثيرة.  فــفي ذات يــوم أملّـت بــه وعــكة ألــزمــته الــفراش، فــدخــلت عــليه 
الـــطّاهـــرة –الّــــتي كـــانـــت تـــعّد الـــرّمـــز الـــنّبيل الـــنّاصـــع لـــلعفّة وتجسّــــــــد طـــهارة فـــاطـــمة الـــزّهـــراء– وظهـــرت فـــجأة أمـــام األصـــحاب 
املـــجتمعني ســـافـــرة فـــي كـــامـــل زيـــنتها.  وجـــلست عـــن يـــمني الـــقّدوس الـــفزع املـــغتاظ، وهـــتكت بـــبيانـــها الـــنّارّي األســـتار املـــغّلفة 
لـقداسـة الـتّكالـيف اإلسـالمـيّة، ونـفخت فـي صـور الـّدورة الجـديـدة وأعـلنت افـتتاحـها.  وكـان األثـر صـاعـًقا خـاطـفًا، لحـظتها بـدت 
لـعني الـنّاظـريـن الـّشاعـريـن بـالخـزي والـعار أنّـها، وهـي الـطّاهـرة الـنّاصـعة املبجّـــلة بـصورة تـجعل مجـرّد الـنّظر إلـى ظـّلها كـبيرة ال 
تُـغتفر، قـد جـلبت الـعار عـلى نـفسها، وأخـزت الـّديـن الّـذي اعـتنقته، وشـّوهـت الـطّلعة الـخالـدة الّـتي تـرمـز إلـيها.  هـنالـك اكـتسحت 
أرواحـهم مـشاعـر الـرّعـب والـغضب والـحيرة وشـّلت تـفكيرهـم.  أمّــا عـبد الـخالـق اإلصـفهانـي الّــذي أخـذ مـنه الهـلع واالضـطراب 
كـّل مـأخـذ فـقد مـزّق عـنقه بـيديـه وفـّر مـن وجـهها مـنفعالً يـلطّخه الـّدم.  وارتـّد قـليل مـن األصـحاب عـن ديـنهم وولّـوا األدبـار، وجـمد 
آخـــرون أمـــامـــها ال يـــبدون حـــراكًــــا وال يـــتكّلمون، وال بـــّد أن بـــعضهم تـــذكّــــر –وقـــلبه يـــخفق بشـــّدة– ذلـــك الحـــديـــث اإلســـالمـــيّ عـــن 
ظـهور فـاطـمة الـزّهـراء سـافـرة وهـي تـعبر الـّصراط يـوم الـقيامـة.  أمّـا الـقّدوس الّـذي أسـكته الـهياج والـغضب، فـقد بـدا أنّـه يـتحنيّ 

الفرصة ليضرب عنقها بالّسيف اّلذي صدف أنّه كان يحمله في يده آنذاك.

نــهضت الــطّاهــرة ثــابــتة الــجنان غــير هــيّابــة وال وجــلة تتهــّلل بشــرًا وســعادة.  وانــطلقت تــرتجــل بــيانًــا بــليًغا حــارًّا عــجيبًا أشــبه مــا 
يــكون بــبيان الــقرآن وّجهــته لــلبقيّة الــباقــية مــن املــؤتــمر وخــتمته بــقولــها الجــريء:  "إنّــي أنــا الــكلمة الّــتي يــنطق بــها الــقائــم والّــتي 

يفّر منها نقباء األرض ونجباؤها" ثم دعتهم إلى أن يحتضن كّل واحد منهم أخاه ويحتفلوا بهذه املناسبة العظيمة.
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فـي ذلـك الـيوم الـباقـي "نـفخ فـي الـّصور" املـذكـور فـي الـقرآن  ووقـعت "الـواقـعة"  وشهـدت األيّـام الّـتي تـلت هـذا االنـفصال املـثير 
عـن طـقوس اإلسـالم وتـقالـيده الـعريـقة ثـورة حـقيقيّة فـي نـظر هـؤالء الّــذيـن كـانـوا حـتّى آنـذاك مـن املسـتمسكني بشـريـعة حـضرة 
محـّمد فـي عـاداتـهم ومـناسـكهم وعـباداتـهم.  وبـرغـم اضـطراب املـؤتـمر مـن مـبتداه إلـى مـنتهاه، وارتـداد هـذا الـنّفر الـقليل الّــذي 
رفـض أن يـواجـه تـعطيل تـكالـيف اإلسـالم وشـريـعته فـقد تـحّقق هـدف املـؤتـمر بـصورة كـامـلة رائـعة.  مـن قـبل أربـع سـنوات فـقط 
أعـلن صـاحـب الـظّهور الـبابـيّ رسـالـته لـلُمالّ حسـني فـي غـرفـته الـخاصّـــــــــة بـمنزلـه فـي شـيراز، وبـعد ثـالث سـنوات مـن ذلـك اإلعـالن 
–وبـــني جـــدران قـــلعة مـــاه كـــو– كـــان يـــملي عـــلى كـــاتـــب وحـــية أحـــكام دورتـــه األســـاســـيّة املـــميّزة.  وبـــعد مـــضيّ عـــام وجـــد أتـــباع 
حــضرة الــباب أنــفسهم فــي قــريــة بــدشــت مــنضويــن تــحت لــواء حــضرة بــهاء اهلل الّــذي كــان بــدوره أحــد أصــحاب حــضرة الــباب 
يـــعلنون عـــن نـــهايـــة تـــطبيق الشّـــــــرائـــع اإلســـالمـــيّة املـــنزلـــة فـــي الـــقرآن ويحـــطّمون قـــيود الـــنّظام الـــعتيق.  وبـــعد ذلـــك مـــباشـــرة كـــان 
حـضرة الـباب يـدافـع –وهـو مـازال فـي سـجنه– عـن أعـمال أصـحابـه بـتأكـيد عـلى دعـواه مـن أنّـه هـو الـقائـم املـوعـود تـأكـيًدا قـاطـًعا 

رسميًّا ال تحفّظ فيه أمام وليّ العهد وأقطاب الطّائفة الّشيخيّة وأكابر رجال الّدين املجتمعني في عاصمة آذربيجان.

ولــم يــمِض ســوى أربــع ســنوات قــصار وشــيء طــفيف عــلى مــيالد الــظّهور الــبابــيّ حــتّى نُــفخ فــي الــّصور ايــذانًــا بــانــتهاء الــّدورة 
الـعتيقة وافـتتاح الـّدورة الجـديـدة.  ولـم يـكن هـناك مـن األبّـهة واالحـتفال مـا يـميّز هـذا الـتّّحول الـعظيم فـي تـاريـخ الـعالـم الـّديـنيّ، 
كـما أن مـرسـحه املـتواضـع لـم يـكن يـتناسـب مـع هـذا التّحـّرر الـكامـل املـثير املـفاجئ مـن الـقوى املـظلمة الـغاشـمة؛ قـوى الـتّعّصب 
والـــتّقليد والجهـــل وســـيطرة رجـــال الـــّديـــن.  أمّــــا الـــجيش الجـــرّار فـــلم يـــزد فـــرســـانـــه عـــن امـــرأة واحـــدة وحـــفنة مـــن الـــرّجـــال الّـــذيـــن 
انخـرطـوا فـي سـلكه مـن نـفس الـطّبقات الّـتي يـهاجـمونـها، كـان جـيًشا أعـزالً مجـرًّدا مـن الـقّوة والـثّروة والـجاه إالّ فـيما نـدر، أمّــا 
قـائـد الـجيش نـفسه فـغائـب أسـير فـي قـبضة أعـدائـه، وأمّــا املـيدان فـقريـة صـغيرة فـي سهـل بـدشـت عـلى حـدود مـازنـدران، وأمّــا 
الـنّافـخ فـي الـّصور فـكانـت امـرأة وحـيدة هـي أنـبل بـنات جـنسها فـي تـلك الـّدورة، ال بـل إّن بـعض إخـوانـها فـي الـّديـن اتّـهموهـا 

باإللحاد، وكانت الّصيحة اّلتي صاحتها هي أجراس املوت تقرع تشييًعا لشريعة قضت بالغة من العمر اثني عشر قرنًا.

وبـعد عشـريـن سـنة أخـرى نُـفخ فـي الـّصور مـرّةً أخـرى إيـذانًـا بـتأسـيس شـريـعة دورة أخـرى، فـأسـرعـت عـمليّة الـتّفّكك واالنـحالل 
هـذه تـتضافـر مـع الحـّظ الـعابـر للشّــــــريـعة الـّسماويّـة الّــتي بـلغت مـن الـعمر أرذلـه، وجـمعت الـعمليّة نـشاطـها مـن جـديـد فـي فـترة 
مـــتأخّــــرة، فـــأســـرعـــت بـــإلـــغاء الـــقضاء الشّـــــــرعـــيّ فـــي تـــركـــيّا، وأفـــضت إلـــى هجـــره تـــلقائـــيًّا فـــي إيـــران الـــّشيعيّة وأصـــبحت الـــعمليّة 
مسؤولة في األيّام األخيرة عن انفصال النّظام املبنّي في الكتاب األقدس عن القضاء الّشرعيّ الّسنّي في مصر، كما مّهدت 
الـطّريـق لـالعـتراف بـذلـك الـنّظام فـي األرض املـقّدسـة نـفسها.  ومـن املـقّدر لهـذه الـعمليّة أن تـبلغ غـايـتها بـصبغ الـّدول اإلسـالمـيّة 

بالّصبغة العلمانيّة، وبجعل جميع األمم تعترف بشريعة حضرة بهاء اهلل وتتويجها على قلوب شعوب العالم اإلسالمي.
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الفصل الثّالث - الفنت في مازندران ونيريز وزنجان

خــّلدت أعــمال مــؤتــمر بــدشــت اعــتقال حــضرة الــباب فــي ركــن قــصيّ مــن آذربــيجان، ومــيّزتــه تــطّورات مــلحوظــة بــارزة مــن مــثل 
إعــالن دعــوتــه عــلى املــأل، وتــنزيــل أحــكام دورتــه وشــرائــعها، وإبــرام مــيثاقــه وعهــده.  وقــد قــّدر لهــذا االعــتقال أن يكتســب مــغزى 
جـديـًدا بـفضل الـهياج الشّــــــديـد الّــذي نـتج عـن أعـمال أصـحابـه وأعـمال أعـدائـه عـلى الـّسواء.  ذلـك ألّن هـذا الـهياج الّــذي حـدث 
وسـنوات االعـتقال تـقترب مـن نـهايـتها، والّـذي انـتهى بـاسـتشهاده، تـطّلب مـن أتـباعـه بـطولـة وبـسالـة، ومـن أعـدائـه قـسوة وعـداوة 
لــم يــكن لــهما مــثيل فــي الــّسنوات الــثاّلث األولــى مــن واليــته.  والــواقــع أّن تــلك الــفترة الــقصيرة الــهائــجة املــائــجة رغــم قــصرهــا، 

يمكن أن تعتبر بحّق أعنف وأفظع فترة في عصر البطولة املجيد من الّدورة البهائيّة.

ذلـك ألّن األحـداث الـجبّارة املـتّصلة بـاعـتقال حـضرة الـباب فـي مـاه كـو وچهـريـق والّـتي تـكّون أعـلى قـّمة لـظهوره، لـم يـكن لـها إالّ 
نـــتيجة واحـــدة، وهـــي أن تلهـــب نـــار الحـــماســـة فـــي صـــدور أحـــبّائـــه، ونـــيران الـــبغضاء والـــعداوة فـــي قـــلوب أعـــدائـــه بـــقّوة جـــديـــدة.  
فــأوشــك أن يــنطلق اضــطهاد أخــبث وأبــشع وأحــكم تــدبــيرًا مــن ذلــك الّــذي أشــعله حســني خــان أو حــتّى الــحاج مــيرزا آقــاســي، 
وأن يـصحبه مـا يـتكافـأ مـعه مـن مـظاهـر الـبطولـة والـبسالـة الّـتي ال يـمكن أن تـقارن بـدفـعات الحـماسـة الّـتي رحّـــبت بـميالد الـّديـن 
فـــي شـــيراز أو فـــي إصـــفهان.  نـــعم قـــد قـــّدر لهـــذه الـــفترة الـــهائـــجة املـــائـــجة املـــتالطـــمة أن تحـــرم الـــّديـــن مـــن مـــمثّليه األوائـــل فـــي 
تـعاقـب سـريـع، وأن تـبلغ قـّمتها بـقتل مـؤسّـــــسه، وأن تـتلوهـا هـذه املـرّة إبـادة تـكاد تـكون كـامـلة ألعـوانـه الـبارزيـن مـا عـدا فـرد واحـد 
وكّـــلت إلـيه الـعنايـة اإللـهيّة الـفيّاضـة مـهّمة مـزدوجـة وهـي أن يـنقذ الـّديـن فـي أحـلك سـاعـاتـه مـن الـفناء، وأن يـفتتح الـّدورة الّــتي 

تأتي من بعده.

إّن اّدعــاء حــضرة الــباب ملــقام الــقائــم املــوعــود وســلطانــه فــي تــلك الــظّروف املــثيرة وبــتلك الــنّبرة املتحــّديــة، أمــام أقــطاب الــّشيعة 
املـــجتمعني وهـــم عـــلى مـــا هـــم عـــليه مـــن الـــبأس والحســـد والـــفزع والـــعداء، كـــان قـــّوة نـــاســـفة أهـــالـــت ركـــامًــــا حـــقيقيًّا مـــن الـــباليـــا 
والــكوارث انــهارت عــلى الــّديــن وعــلى الّــذيــن ولــد بــني ظهــرانــيهم، ورفــعت مــن حــرارة الحــماســة فــي صــدور أتــباع حــضرة الــباب 
املشــتّتني الّــذيــن أثــار غــيظهم اعــتقال قــائــدهــم.  وزادت مــن نــشاطــهم آنــذاك فــيوضــات قــلمه الّــتي كــانــت تــصلهم مــن مــعتقله بــال 
انــــقطاع.  كــــما أثــــار هــــذا االّدعــــاء جــــدالً حــــامــــيًا مســــتفيًضا فــــي طــــول الــــبالد وعــــرضــــها، فــــي األســــواق واملــــساجــــد واملــــدارس 
واألمـــاكـــن الـــعامّــــة األخـــرى، فـــساعـــد عـــلى تـــعميق شـــّقة الـــخالف الّــــتي شـــطرت الـــنّاس أشـــطارًا.  فـــي هـــذه الـــّساعـــة الحـــرجـــة 
الخــطيرة كــان محــّمد شــاه يــتهالــك إعــياًء تــحت وطــأة عــلله وأمــراضــه، أمّــا الــحاج مــيرزا آقــاســي السّــــــطحيّ الــتّفكير والّــذي آلــت 
إلـيه كـّل شـؤون الـّدولـة آنـذاك، فـقد كـان تـرّدده وتـذبـذبـه وعجـزه يـزداد بـازديـاد مـسؤولـيّاتـه الـجسام، فـتارة يـميل إلـى األخـذ بـقرار 
الــعلماء وتــارة يــنتقد عــدوانــهم ويــشّكك فــي أحــكامــهم، ويــغرق فــي الــتّصّوف تــارة أخــرى فــيعمى فــي غــمرة أحــالمــه وذهــولــه عــن 

خطورة املوقف اّلذي يجابهه.

هــذه الــحالــة الــفاضــحة مــن ســوء اإلدارة جــرّأت الــنّظام الــّديــنيّ، فــانــطلق رجــالــه بــنشاط خــبيث يــصبّون الــّلعنات مــن مــنابــرهــم، 
ويحـرّضـون الجـماهـير الـجاهـلة املـؤمـنة بـالخـرافـات عـلى أن يـحاربـوا أتـباع الـعقيدة الـبغيضة، وأن يسـتحّلوا أعـراضـهم وأمـوالـهم 
ويسـتبيحوا أبـناءهـم.  وكـانـوا يـصيحون أمـام الجـموع الـغفيرة قـائـلني:  "*مـاذا نـقول فـي الـعالمـات واألشـراط الّـتي تـعلن مـجيء 
الـقائـم؟ مـاذا نـقول فـي الـغيبة الـّصغرى والـغيبة الـكبرى؟ مـاذا نـقول فـي مـديـنتيّ جـابـلقا وجـابـلسا؟ وكـيف نفسّـــــر أقـوال حسـني 
ابـن روح؟ وبـأّي تـفسير نفسّـــــر األحـاديـث الـّصحيحة املـنسوبـة البـن مهـزيـار؟ وأيـن رجـال الـغيب الّـذيـن يـجوبـون وجـه األرض فـي 
أسـبوع؟ ومـاذا نـقول فـيما سـوف يـقوم بـه الـقائـم عـند ظـهوره مـن فـتح املـشارق واملـغارب؟ وأيـن املـسيح الـّدجّــــال األعـور وحـماره 
الّــذي يــركــبه؟ ومــاذا فــي ســفيان ودولــته؟" وكــانــوا يــحتّجون صــائــحني:  "*أنــتجاهــل مــا ال يــعّد وال يــحصى مــن أحــاديــث أئــّمتنا 

الّصحيحة أم نخمد بالحديد والنّار ذلك اإللحاد والكفر اّلذي تجرّأ وأطّل برأسه في أرضنا؟".

�٢٦



أمـام كـّل هـذا الـتّشهير والـتّنديـد واالحـتجاج والـوعـيد عـمد أتـباع الـّديـن املـظلوم الـحكماء املـثّقفون إلـى االقـتداء بـموالهـم.  فـكتبوا 
دون تـرّدد رسـاالت دقـيقة فـي كـتابـتها، ودراسـات مـقنعة فـي بـحثها ومـنطقها، وتـفاسـير كـامـلة فـي شـواهـدهـا وردوًدا فـصيحة 
مــتينة مــتسانــدة أكّــــدوا فــيها إيــمانــهم بــنبّوة رســول اهلل وشــرعــيّة األئــّمة وواليــة صــاحــب الــزّمــان، وفسّـــــــروا بــبراعــة مــا غــمض مــن 
األحـــاديـــث ومـــا تـــشابـــه مـــن اآليـــات ومـــا أُبْـــِهَم مـــن الـــنّبّوات الـــواردة فـــي الـــكتب اإلســـالمـــيّة املـــقّدســـة.  وتـــعزيـــزًا لـــكفاحـــهم شهـــدوا 
بــوداعــة اإلمــام الحســني رغــم بــؤســه الــظّاهــرّي، ذلــك اإلمــام الّـــذي مجّـــــده أعــداؤهــم رغــم هــزيــمته وانــكساره واســتشهاده املــرّوع 

باعتباره التّجسيد الرّائع والرّمز الفريد لنصر اهلل وقهره وسلطانه.

اسـتفحل خـطب هـذا الجـدل الـعنيف الّــذي عـّم الـبالد مـن أقـصاهـا إلـى أقـصاهـا، واتّـسع بـصورة مـخيفة حـني اسـتسلم محـّمد 
شـاه لـعّلته آخـر األمـر.  وأسـرع مـوتـه بـسقوط صـدره األعـظم املـقرّب السّــــــليط، الـحاج مـيرزا آقـاسـي، فـصودرت أمـوالـه الـطّائـلة 
الّــتي اكــتنزهــا ولــحقه الخــزي والــعار، وطُـرد مــن الــعاصــمة فــالذ بــكربــالء.  واعــتلى الــعرش نــاصــر الــّديــن مــيرزا وهــو ابــن ســبعة 
عشـر عـامًــا.  فـترك أزمّــة األمـور ألمـير الـنّظام مـيرزا تـقي خـان الـعنيد الـقاسـي.  وسـرعـان مـا أصـدر قـراره، دون أن يسـتشير 
أحـــًدا مـــن زمـــالئـــه الـــوزراء، بـــإنـــزال الـــعقاب الـــعاجـــل الـــّصارم بـــالـــبابـــينّي الّـــذيـــن ال حـــول لـــهم وال قـــّوة.  فـــأخـــذ الـــحّكام والـــّرؤســـاء 
ومــوظّــفو الــّدولــة فــي كــّل األقــالــيم كــّل فــي نــطاق نــفوذه يــالحــقون أتــباع الــّديــن املحــرّم، ويــتنافــسون ويــتبارون فــي صــّب الــباليــا 

عليهم وخاّصة بعد أن شّجعتهم الحملة العنيفة اّلتي شنّها رجال الّدين، وشّوقتهم األطماع والهبات املاليّة.  

وألّول مـرّة فـي تـاريـخ الـّديـن تـشّن عـليه حـملة مـنظّمة تتّحـد فـيها السّـــــلطتان املـدنـيّة والـّديـنيّة، وهـي حـملة قُـّدر لـها أن تـنتهي بـتلك 
الــفظائــع الّــتي عــانــاهــا حــضرة بــهاء اهلل فــي ســياه چــال بطهــران ثــّم نــفيه إلــى الــعراق.  قــامــت الــحكومــة ورجــال الــّديــن والــّشعب 
قــومــة رجــل واحــد يــهاجــمون عــدّوهــم املشــترك لــيقضوا عــليه.  وفــي الــنّواحــي الــبعيدة املــنعزلــة ســقط أفــراد الــجامــعة املضطهــدة 
املشـتّتني صـرعـى تـحت سـيوف األعـداء بـال شـفقة وال رحـمة.  وأمّــا الـنّواحـي الّـتي تـركّــزت فـيها أعـداد كـبيرة فـقد اتّخـذوا لـلّدفـاع 
عـن أنـفسهم تـدابـير أسـاء فـهمها الـعدّو املـاكـر املـخادع فـساعـدت بـدورهـا عـلى ازديـاد اشـتعال عـداوة السّـــــلطات، وضـاعـفت مـن 
هجـمات املـعتديـن الـظّاملـني.  فـفي الـّشيخ طـبرسـي شـرقًـا، ونـيريـز جـنوبًـا، وزنـجان غـربًـا.  وفـي الـعاصـمة نـفسها قـامـت املـذابـح 
والــفنت واملــظاهــرات واملــناوشــات والــحصار والــغدر والــخيانــة عــلى قــدم وســاق.  فــدلّــلت فــي تــعاقــب ســريــع عــلى شــّدة الــعاصــفة 

اّلتي هبّت، وفضحت إفالس الّشعب املتغطرس رغم انحطاطه، وجّللت صفحات تاريخه بالّسواد.

وقــد أطــاع املُــالّ حســني الــباســل أمــر حــضرة الــباب، فــلبس الــعمامــة الــخضراء الّـــتي لــبسها مــواله وأرســلها إلــيه، ورفــع الــرّايــة 
الــّسوداء الّــتي يــشير رفــعها، كــما قــال محــّمد رســول اهلل، إلــى قــدوم خــليفة اهلل فــي األرض، وركــب حــصانــه عــلى رأس مــائــتني 
واثـنني مـن زمـالئـه األصـحاب لـيالقـي الـقّدوس فـي الجـزيـرة الـخضراء ويـمّد لـه يـد املـعونـة.  وكـانـت بـسالـته نـذيـرًا بـصدام تـجاوب 
صــداه فــي أرجــاء الــبالد جــميًعا.  واســتمّر الــنّضال مــا ال يــقّل عــن أحــد عشــر شهــرًا.  وكــان مشهــد الــجانــب األعــظم مــنه غــابــة 
مــازنــدران.  وكــان أبــطالــه زهــرة أصــحاب حــضرة الــباب.  وانــضّم إلــى شهــدائــه مــا ال يــقّل عــن نــصف حــروف الــحيّ بــمن فــيهم 
الــقّدوس واملُـالّ حســني وهــما آخــر وأّول حــروف الــحيّ عــلى الــتّوالــي.  أمّــا الــقّوة املــوجّــــهة الّــتي ســانــدت الــّصراع مــن وراء ســتار 
فــلم تــكن غــير تــلك الّـــتي فــاضــت عــن تــدبــير حــضرة بــهاء اهلل.  وكــان السّـــــــبب فــي هــذا الــّصراع تــصميم مــطالــع أنــوار الــعصر 
الجـديـد الـّسافـر عـلى أن يـعلنوا بـشجاعـة مـجيء هـذا الـعصر إعـالنًـا الئـًقا، وعـزمـهم الـثّابـت األكـيد عـلى أن يـدافـعوا عـن أنـفسهم 
ضّد هجمات املغيرين الّلئام الجهالء إذا فشل اإلقناع بالحّجة والبرهان، ولقد بنّي ذلك الّصراع، بما ال يدع مجاالً للّشّك، ما 
يـمكن لـلّروح الـغالّب الّـذي حـرّك حـفنة ال تـتجاوز الـثاّلثـمائـة وثـالثـة عشـر مـن الـتاّلمـيذ الـعزّل غـير املـدّربـني، الـّسكارى بخـمر اهلل، 
املــنقطعني لــتلّقي الــِعلم فــي املــدارس واألروقــة أن يــفعله إذا هــم قــامــوا يــدافــعون عــن أنــفسهم ضــّد جــيش جــرّار حــسن اإلعــداد 
والــعّدة تــناصــره جــماهــير الــّشعب، ويــباركــه رجــال الــّديــن، ويــقوده أمــير تجــري فــي عــروقــه الــّدمــاء املــلكيّة، وتــؤازره مــوارد الــّدولــة، 
ويـتمتّع بـرضـاء الـّشاه وحـماسـته، ويـعمل طـبًقا لـلنّصائـح الـّصائـبة الّـتي يـقّدمـها لـه الـوزيـر املـقتدر، ثـّم تـمّخض ذلـك الـّصراع عـن 
خـــديـــعة خـــسيسة انتهـــت بـــطقوس وثـــنيّة دمـــويّـــة جـــهنّمية تَـــِصُم مـــرتـــكبيها بـــالـــعار األبـــدّي وتـــحيط ضـــحايـــاهـــا بـــهاالت مـــن املجـــد 
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الـخالـد، وتـنبت الـبذور الّـتي تـزدهـر فـي فـترة تـالـية بـزهـرات املـؤسّـــــسات اإلداريّـة الـعاملـيّة، تـؤتـي ثـمرتـها الـذّهـبيّة فـي تـمام الـوقـت 
على هيئة نظام يخّلص العالم كّله ويحتضن الكرة األرضيّة بأسرها.

ولـيس مـن الـّضرورّي فـي شـيء أن نسـرد تـلك الـقّصة املحـزنـة ولـو بـاخـتصار، رغـم أهـّميتها الـبالـغة ورغـم مـا عـانـته مـن تـشويـه 
لـحقيقتها وقـلب ألوضـاعـها عـلى أيـدي األعـداء مـن الـّرواة واملـؤرّخـني.  وإنّـما يـكفي تـحقيًقا لـلغايـة املـرجـّوة مـن هـذه الـّصفحات 
أن نـلقي نـظرة عـاجـلة عـلى مـالمـحها الـبارزة، نـالحـظ ونـحن نسـترجـع أحـداث هـذه املـأسـاة الـعظيمة، ثـبات أبـطالـها وشـجاعـتهم 
وحــسن تــنظيمهم وبــراعــتهم، مــّما يــناقــض –عــلى خــّط مســتقيم– خــّسة أعــدائــهم وجــبنهم وفــوضــاهــم وتــذبــذبــهم، نــشاهــد الــّصبر 
الجـميل وضـبط الـنّفس الـنّبيل الّــذي تحـّلى بـه أحـد مـمثّليها الـرّئـيسينّي وهـو املاُلّ حسـني قـلب األسـد الّــذي أبـى أن يسـتّل سـيفه 
مــن غــمده إالّ بــعد أن قُــِتَل ســبعة مــن زمــالئــه الــثّابــتني األبــريــاء عــلى أيــدي الجــماهــير املســّلحة الــغاضــبة الــّساخــطة املــنّددة بــهم 
أشـّد الـتّنديـد الّــتي تـربّـصت بـهم عـلى بـعد فـرسـخ مـن بـارفـروش لـتقطع عـليهم الـطّريـق.  ويـملؤنـا اإلعـجاب بـإيـمان املُـالّ حسـني 
الــرّاســخ حــني صــّمم عــلى االســتمرار فــي تــأديــة األذان، وهــم مــحاصــرون فــي خــان ســبزه مــيدان، رغــم أّن ثــالثــة مــن أصــحابــه 
الّـذيـن صـعدوا سـطح الـخان لـيؤّدوه قـتلوا بـرصـاص الـعدّو عـلى الـفور واحـًدا بـعد اآلخـر.  ويـذهـب بـنا الـعجب كـّل مـذهـب إلنـكار 
الـذّات الّــذي دفـع بـهؤالء املـعوزيـن املعسـريـن إلـى أن يـتجاهـلوا فـي ازدراء تـلك الـغنائـم الّــتي خـّلفها عـدّوهـم الـهارب وراءه، كـما 
دفـعهم مـن قـبل إلـى أن يـتركـوا كـّل مـا مـلكت أيـديـهم وراء ظـهورهـم، ويـقنعوا مـن دنـياهـم بـخيلهم وسـيوفـهم.  ودفـع بـوالـد بـديـع -
وهـــو رجـــل مـــن هـــذه الـــفئة الـــباســـلة- إلـــى أن يـــلقي فـــي عـــرض الـــطّريـــق بـــحقيبة الـــفيروز الّـــتي جـــاء بـــها مـــن مـــناجـــم والـــده فـــي 
نـيسابـور، ودفـع مـيرزا محـّمد تـقي الـجويـني إلـى أن يـلقي بـمقدار مـماثـل مـن الـذّهـب والـفّضة، ودفـع هـؤالء األصـحاب إلـى أن 
يـــحتقروا، بـــل وأن يـــأنـــفوا مـــن أن يـــلمسوا الـــّريـــاش الـــفاخـــر وصـــناديـــق الـــذّهـــب والـــفّضة الّـــتي خـــّلفها األمـــير مهـــدي قـــلي مـــيرزا 
الــيائــس، قــائــد جــيش مــازنــدران وأخــو محــّمد شــاه، حــني فــّر مــن مــعسكره ال يــلوي عــلى شــيء بــعد أن لــحقه الخــزي والــعار، وال 
نـتمالـك أنـفسنا مـن اإلعـجاب بـذلـك اإلخـالص الـعميق الّـذي دافـع بـه املاُلّ حسـني عـند األمـير عـن نـفسه وعـن أصـحابـه، وتـأكـيده 
الــرّســميّ الــواضــح لــه عــلى أنّــه ال هــو وال أصــحابــه يــضمرون أيّــة نــيّة فــي اغــتصاب ســلطة الــّشاه أو تــقويــض دعــائــم املــملكة، 
وكـذلـك ال نـتمالـك أنـفسنا مـن احـتقار مسـلك سـعيد الـعلماء الـخسيس املـصروع الـقاسـي املتعجـرف الّــذي أفـزعـه اقـتراب هـؤالء 
األصـــحاب، فـــألـــقى بـــعمامـــته عـــلى األرض، وهـــو فـــي ســـورة الـــغضب واالضـــطراب، وشـــّق ثـــيابـــه أمـــام جـــمع غـــفير مـــن الـــّدهـــماء 

نائًحا على الحالة اّلتي ترّدى إليها اإلسالم، وحرّض هذا الجمع الغفير على حمل الّسالح والقضاء على الفئة املقتربة.

وتـأخـذ الـّدهـشة بـمجامـع األلـباب ونـحن نـتأمّــل إقـدام املاُلّ حسـني املعجـز، فـبرغـم هـيكله الـنّحيل ويـده املـرتـجفة اسـتطاع بـضربـة 
واحـــدة مـــن ســـيفه أن يـــقتل عـــدوًّا خـــائـــنًا احـــتمى بـــإحـــدى األشـــجار بـــأن شـــطر الّشجـــرة وشـــطرهُ وشـــطر بـــندقـــيّته إلـــى نـــصفني.  
وفــضالً عــن ذلــك تتحــرّك عــواطــفنا ومــشاعــرنــا ملشهــد قــدوم حــضرة بــهاء اهلل إلــى الــقلعة، ومــا أغــدقــه ذلــك عــلى املُـالّ حســني مــن 
الـّسعادة الـبالـغة، واإلجـالل الّـذي لـقيه بـه زمـالؤه األصـحاب ثـّم تـفّقده لـلمتاريـس والـتّحصينات الّـتي أقـامـوهـا عـلى عجـل لحـمايـة 
أنـــفسهم، ونـــصيحته الّـــتي أّدت إلـــى خـــالص الـــقّدوس الـــعجيب عـــند اتّـــصالـــه فـــيما بـــعد بـــاملـــدافـــعني عـــن الـــقلعة ومـــشاركـــته فـــي 
املـغامـرات املـتّصلة بـحصارهـا وتـدمـيرهـا فـي الـنّهايـة.  ونـذهـل لـرزانـة الـقّدوس وحـكمته ومـدى الـثّقة الّــتي عَـــّمت الـقلعة بـوصـولـه 
إلـيها، والـبراعـة الّـتي أبـداهـا، والِبشـر الّـذي اسـتمع بـه املـحصورون صـباحًــــا ومـساًء إلـى صـوتـه وهـو يـرتّـل تـفسيره الـرّائـع لـصاد 
الـّصمد الّــذي كـتبه وهـو فـي سـاري فـبلغ ثـالثـة أمـثال حجـم الـقرآن، ثـّم أخـذ يـوضّــــــــــح مـا غـمض مـنه فـأضـاف إلـيه مـثل مـا كـتب 
مــن قــبل، كــّل ذلــك رغــم هجــمات الــعدّو الشّـــــــديــدة والحــرمــان الّـــذي يــقاســي مــنه أصــحابــه.  وبــقلوب خــافــقة نــتذكّــــر ذلــك الــهجوم 
الـخالـد الـذّكـر حـني انـدفـع املاُلّ حسـني مـن الـقلعة قـبيل الفجـر صـائـًحا: "يـا أبـطال اهلل، اركـبوا خـيلكم" عـلى رأس مـائـتني واثـنني 
مــن األصــحاب املــحاصــريــن املحــزونــني، يــتقّدمــه الــقّدوس صــائــًحا: "يــا صــاحــب الــزّمــان" وأســرعــوا بــملء الــعنان إلــى مــعسكر 
األمـير، واخـترقـوه حـتّى بـلغوا مـقصورتـه الـخاصّـــــــــة فـإذا بـهم يجـدونـه قـد ألـقى بـنفسه لشـّدة فـزعـه مـن نـافـذة خـلفيّة إلـى الـخندق 
وفــّر حــافــيًا تــاركًــــا جــيشه يــتخبّط فــي االضــطراب ويــعمه االخــتالل.  ويــأخــذ بــكظمنا الحــزن واأللــم حــني نــتمثّل آخــر أيّــام حــياة 
املُـالّ حســني األرضــيّة.  تــوضّــــــــــأ بــعد مــنتصف الــّليل مــباشــرة، ولــبس مــالبــس جــديــدة، ووضــع عــلى رأســه عــمامــة حــضرة الــباب، 
وركــب جــواده، وأمــر بــباب الــقلعة فــفُتح، وخــرج عــلى رأس ثــالثــمائــة وثــالثــة عشــر مــن أصــحابــه صــائــًحا: "يــا صــاحــب الــزّمــان" 
وهــاجــم املــتاريــس السّـــــــبعة الّـــتي أقــامــها الــعدّو وأســر رجــالــها عــن بــكرة أبــيهم، رغــم ســيل الــرّصــاص املــنهمر، وقــتل مــدافــعيهم 
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بســـرعـــة وبـــّدد شـــملهم، ولـــكّن جـــواده تـــعثّر بـــحبل خـــيمة مـــن الـــخيام أثـــناء الهـــرج الـــقائـــم، وقـــبل أن يخـــّلص نـــفسه مـــن الـــرّكـــاب 
اخـــترقـــت صـــدره رصـــاصـــة أطـــلقها عـــبّاس قـــلي خـــان الـــالّريـــجانـــي الـــجبان الّـــذي كـــان مـــختفيًا فـــي أغـــصان إحـــدى األشـــجار 
املــجاورة.  ونمجّـــــد تــلك الــبسالــة الــنّادرة الّـــتي ألــهمت تــسعة عشــر صــاحــبًا مــن هــؤالء األصــحاب الــثّابــتي الــجنان أن يــعاودوا 
الـهجوم عـلى مـعسكر الـعدّو الّـذي كـان يـتألّـف مـّما ال يـقّل عـن فـرقـتني كـامـلتني مـن املـدفـعيّة واملـشاة، وأن يـلقوا فـي قـلوبـهم رُعـبًا 
دفـع بـأحـد قـّوادهـم – وهـو عـبّاس قـلي خـان نـفسه – إلـى الـفرار بـعد أن سـقط عـن حـصانـه تـاركًــا أحـد نـعليه مـعّلًقا فـي الـرّكـاب، 
ودخـــل عـــلى األمـــير مـــضطربًـــا وهـــو نـــصف مـــنتعل لـــيعترف لـــه بـــالهـــزيـــمة املـــنكرة الّـــتي مـــني بـــها.  وإن نـــسينا فـــال نـــنسى ذلـــك 
الـّصبر الـعظيم الّـذي احـتملت بـه أرواحـهم املـجيدة مـحنتهم الـقاسـية، حـني اقـتصر طـعامـهم عـلى لحـم الـخيل الّـتي كـانـوا يـأتـون 
بـها مـن مـعسكر الـعدّو املـهجور، ثـم قـنعوا بـالـحشائـش واألعـشاب الّـتي كـانـوا يـقتلعونـها اخـتطافًـا مـن الـحقول كـّلما سـنحت لـهم 
الـفرصـة، ثـّم اضـطّروا إلـى الـتهام لـحاء الّشجـر وجـلود السّـــــروج واألحـزمـة وأغـمدة الـّسيوف واألحـذيـة، ثـّم مـرّت بـهم ثـمانـية عشـر 
يـومًـا لـم يـطعموا فـيها شـيئًا سـوى املـاء الّـذي كـانـوا يشـربـون مـنه كـّل صـباح جـرعـة، ثـم اضـطرّتـهم نـيران مـدافـع الـعدّو إلـى حـفر 
مــــمرّات تــــحت األرض داخــــل الــــقلعة حــــيث اضــــطّروا إلــــى أن يــــعيشوا فــــي الــــطنّي واملــــاء بــــثياب جــــعلتها الــــرّطــــوبــــة أســــماالً، وأن 
يــقتاتــوا بــالــعظم املــسحوق، ثــّم اضــطرّهــم الــجوع والــّسغب الشّــــــديــد –كــما يشهــد مــؤرّخ مــعاصــر– إلــى أن يــنبشوا حــصان املُـالّ 
حسـني قـائـدهـم الجـليل ويـمزّقـوه إربًـا إربًـا، ويـسحقوا عـظامـه ويخـلطوهـا بـالّلحـم الّـذي دّب فـيه الـتّعفّن ويـطبخوه ويـلتهموه سـدًّا 

للرّمق.

وال يـمكننا أن نـغفل اإلشـارة إلـى الـخيانـة الـّدنـيئة الّـتي لـجأ إلـيها األمـير الـعاجـز الـخائـب، ونـقضه مـا سـّماه قـسًما غـليظًا كـتبه 
بخـّط يـده وخـتمه عـلى هـامـش فـاتـحة الـقرآن حـالـفًا بـذلـك الـكتاب املـقّدس أن يـطلق سـراح املـدافـعني عـن الـقلعة، ومـقسًما بشـرفـه 
أالّ يـتعرّض لـهم أحـد بـأذى سـواء مـن جـيشه أو مـن الـقرى املـجاورة، وأنّـه سـوف يـتكفّل بـعودتـهم إلـى مـنازلـهم فـي أمـن وسـالم 
بــنفسه وعــلى نــفقته.  وأخــيرًا نســترجــع املــنظر الــختامــيّ مــن هــذه املــأســاة الــكئيبة حــني حــنث األمــير فــي قــسمه وخــان عهــده 
املـقّدس.  وكـان نـفر مـن أصـحاب الـقّدوس املخـدوعـني قـد اجـتمعوا فـي مـعسكر الـعدّو فجُــــرّدوا مـّما يـملكون وبـيعوا بـيع الـعبيد، 
أمّــــا اآلخـــرون فـــلقوا حـــتفهم، قـــتل بـــعضهم بـــسيوف الـــّضبّاط ورمـــاحـــهم، ومـــزّق بـــعضهم إربًـــا إربًـــا، وربـــط بـــعضهم اآلخـــر إلـــى 
جـــذوع الّشجـــر ومـــزّقـــوا بـــالـــرّصـــاص، وُوضِــــــــــعَ بـــعضهم فـــي أفـــواه املـــدافـــع وأمـــسوا طـــعمة لـــلنّار، وبُـــِقرَت بـــطون بـــعضهم ومـــزّقـــت 
أحـشاؤهـم ورفـعت رؤوسـهم عـلى الـرّمـاح والحـراب.  أمّــا الـقّدوس – قـائـدهـم املـحبوب– فـقد أسـلمته شـناعـة أخـرى مـن شـناعـات 
األمــير الــجبان إلــى ســعيد الــعلماء الــجهنّميّ الّــذي رخّـــصت لــه نــفسه املــتعطّشة، ومــعونــة الــّدهــماء الّــذيــن ألهــب مــشاعــرهــم، أن 
يــمزّق أثــواب ضــحيّته، ويــكبّله بــالسّـــــــالســل واألغــالل الــغالظ، ويــطوف بــه طــرقــات بــارفــروش ويحــرّض نــساءهــا عــلى لــعنه وســبّه 

والبصق في وجهه، والهجوم عليه بالخناجر والفؤوس والتّمثيل بجثمانه وإلقاء أشالئه املمزّقة في النّار.

هـذه الـقّصة املـثيرة املـجيدة بـالنّسـبة لـألمـر، املخـزيـة بـالنّسـبة ألعـدائـه والّــتي تـعتبر ظـاهـرة نـادرة فـي تـاريـخ الـعصور الحـديـثة، 
ســرعــان مــا تــلتها فــتنة تــماثــلها فــي مــالمــحها األســاســيّة إلــى حــّد عــجيب، وإن انــتقل مــرســحها إلــى الــجنوب إلــى إقــليم فــارس 
غــير بــعيد عــن املــديــنة الّــتي أشــرق مــنها نــور األمــر.  واضــطرّت نــيريــز ومــا حــولــها أن تــتلّقى صــدمــة هــذه املــحنة الجــديــدة بــكلّ 
شـّدتـها وقـسوتـها، أمّــا مهـّب هـذه الـعاصـفة الـهوجـاء الجـديـدة بـكّل شـّدتـها وقـسوتـها فـكان قـلعة خـواجـه  الـقريـبة مـن حـيّ چـنار 
سـوخـتة مـن أحـياء هـذه الـقريـة الـهائـجة املـائـجة، وأمّــا الـبطل الّــذي شـمخ عـلى كـّل أصـحابـه ونـاضـل نـضال الـجبابـرة ثـّم سـقط 
طـــعمة لـــّلهيب املـــدمّــــر فـــكان الـــّسيّد يـــحيى الـــّدارابـــي الـــّشهير ب"وحـــيد" –"وحـــيد عـــصره وفـــريـــد زمـــانـــه"– كـــما كـــان فـــي طـــليعة 
األعــداء الــقادريــن، الّـــذيــن أشــعلوا نــيران هــذه الــفتنة وغــذّوهــا، حــاكــم نــيريــز زيــن الــعابــديــن خــان الــّدنــيء املــتعّصب، يــناصــره 
عــبداهلل خــان شــجاُع املُـْلك، ويــعزّزه األمــير فــيروز مــيرزا حــاكــم شــيراز.  ورغــم أّن هــذه الــواقــعة كــانــت أقــصر عــمرًا مــن واقــعة 
مـــازنـــدران الّـــتي دامـــت مـــا ال يـــقّل عـــن أحـــد عشـــر شهـــرًا، إالّ أّن الـــفظائـــع الّـــتي انتهـــت بـــها مـــرحـــلتها األخـــيرة ال تـــقّل هـــوالً فـــي 
نــتائــجها.  ومــرّة أخــرى نجــد حــفنة مــن الــرّجــال األبــريــاء الــوادعــني املــساملــني ذوي األرواح الــّسامــية الّــتي ال تقهــر، تــتألّــف هــذه 
املــرّة مــن غــلمان غــير مــدّربــني ورجــال طــاعــنني فــي الــّسّن، تــفاجــئهم وتتحــّداهــم وتــحاصــرهــم وتــهاجــمهم قــّوات مــتفّوقــة مــن رجــال 

غالظ شداد ماكرين، فتعجز عن قهر روحهم رغم حسن تدريبها ووفرة عتادها واستمرار إمداداتها.
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تسـبّب فـي هـذا الـهياج الجـديـد إعـالن الـبعض عـن إيـمانـهم بـاألمـر بـصورة ال تـقّل جـرأة وال حـرارة، وإظـهار الحـماسـة الـّديـنيّة 
بــصورة ال تــقّل انــدفــاعًــــا وال اشــتعاالً عــّما تــّم فــي واقــعة مــازنــدران، وأثــاره انــفجار عــداوة ديــنيّة ال تــقبل املــهادنــة وال املــوادعــة، 
وصــاحــبه مــا يــتكافــأ مــعه مــن مــظاهــر الــتّعّصب األعــمى، وأثــارتــه أفــعال مــشابــهة مــن التّهجّـــــم الــّسافــر مــن جــانــب رجــال الــّديــن 
والــّدهــماء.  ومــرّة أخــرى تجــّلى نــفس الهــدف وحــرّكــه مــن أّولــه إلــى آخــره نــفس الــّروح، واقــترب مــن نــفس قــمم الــبطولــة الــخارقــة، 
والـثّبات وإنـكار الـذّات والـّشجاعـة الـفائـقة، وسـقط الـقناع عـن تـنسيق ال يـقّل دقّـة وال إحـكامًــا بـني السّـــــلطات املـدنـيّة والـّديـنيّة فـي 
الخــطط والــجهود الّــتي قــصد بــها تحــّدي الــعدّو املشــترك والــقضاء عــليه.  وســبقه إنــكار مــماثــل ألّي نــيّة يــكنّها الــبابــيّون لــلتّدخّـــل 
فـــي الـــّشؤون املـــدنـــيّة أو تـــقويـــض ســـلطة الـــّشاه الشّــــــــرعـــيّة.  وقـــّدم هـــذا الـــّصراع دلـــيالً ال يـــقّل عـــن ســـابـــقه إقـــناعًـــــا عـــلى صـــبر 
الـــّضحايـــا وضـــبطهم ألنـــفسهم تـــجاه الـــعدوان الـــغليظ الّــــذي لـــحق بـــهم دون أّي اســـتفزاز مـــن جـــانـــبهم، وعـــندمـــا كـــان الـــّصراع 
يـقترب مـن قـّمته انـكشف جـنب الـعدّو وافـتقاره إلـى الـنّظام وتـدهـوره الخـلقيّ وإفـالسـه الـّروحـيّ بـصورة ال تـكاد تـقّل تـأثـيرًا عـّما 
حـدث فـي مـازنـدران، وتـميّزت أخـريـاتـه بـحادثـة غـدر ال تـقّل دنـاءة وال خـّسة، وانـتهى بـمذبـحة تـثير فـظائـعها ومـآسـيها اشـمئزازًا 
أكـــبر.  وخـــتم هـــذا الـــّصراع حـــياة وحـــيد بـــخاتـــمة الـــّشهادة، إذ ُربـــط إلـــى حـــصان، وهـــو يـــلبس الـــعمامـــة الـــخضراء رمـــز حســـبه 
ونسـبه وسُـــــحب فـي الـّشوارع والـطّرقـات بهـذه الـّصورة املـزريـة، ثـّم قُـطع رأسـه وحُـــشي بـالـقّش وأُرسـل تـذكـارًا إلـى األمـير املـبتهج 
فـي شـيراز، عـلى حـني تُـرك جـثمانـه تـحت رحـمة نـسوة نـيريـز الـغضبَى الـالّئـي أسـكرهـّن الـفرح الـبربـرّي، فـأخـذن يـرقـصن حـولـه 
عـلى دّق الـطّبول ونـقر الـّدفـوف وصـيحات الـجيش املـظفّر.  وأخـيرًا جـّر هـذا الـهياج فـي أعـقابـه غـارة وحـشيّة عـامّــة اشـترك فـيها 
مـا ال يـقّل عـن خـمسة آالف رجـل كـّلفوا بـاإلغـارة عـلى الـبابـينّي الـعزّل، فنهـبوا أمـوالـهم وسَـــــبَوا نـساءهـم وأطـفالـهم، وعـّروا بـعضهم 
بـــصورة تـــكاد تـــكون كـــامـــلة وحـــملوهـــّن عـــلى الـــبغال والحـــمير والجـــمال وســـاقـــوهـــّن بـــني صـــفنّي مـــن الـــّرؤوس املـــقطوعـــة مـــن جـــثث 
آبــائــهّن وإخــوتــهّن وأبــنائــهّن وأزواجــهّن الّـــذيــن ســبق أن كــووهــم بــالــنّار، أو اقــتلعوا أظــافــرهــم أو جــلدوهــم حــتّى املــوت أو دقّـــوا 
أســـياخ الحـــديـــد فـــي أيـــديـــهم وأرجـــلهم أو خـــرمـــوا أنـــوفـــهم بـــالـــحبال ثـــّم ســـحبوهـــم بـــها وعـــرّضـــوهـــم فـــي الـــّشوارع عـــلى أنـــظار 

الجماهير املهتاجة الّساخرة.

ومـا كـادت تـسكن هـذه الـفتنة الـبالـغة كـّل هـذا املـبلغ مـن الـهياج واإليـالم حـتّى اشـتعلت فـي زنـجان ومـا حـولـها فـتنة أخـرى أشـدّ 
تـــدمـــيرًا مـــن الـــفتنتني الـــّسابـــقتني، هـــبّت كـــالـــعاصـــفة الـــهوجـــاء فـــي غـــرب إيـــران وتجـــرّع فـــيها كـــأس الـــّشهادة املُــالّ محـــّمد عـــلي 
الـزّنـجانـي املـلّقب ب"الـحّجة" أحـد أقـطاب الـّديـن األفـذاذ، هـو وألـف وثـمانـمائـة مـن إخـوانـه.  ولـقد حـّددت هـذه الـعاصـفة مـسافـة 
الخـــلف الـــّشاســـعة الّـــتي تـــفصل بـــني حـــملة مـــشاعـــل الـــّديـــن الجـــديـــد وبـــني أقـــطاب الـــنّظام الـــّديـــنيّ والـــّدنـــيوّي املـــزعـــزع.  وكـــانـــت 
الـّشخصيّات الـبارزة املـسؤولـة عـن هـذه املـأسـاة الـّشنيعة، بـصفة أسـاسـيّة، هـي األمـير الـحسود املـنافـق أرسـالن خـان، ومجـد 
الـّدولـة خـال نـاصـر الـّديـن شـاه وأعـوانـه، وصـدر الـّدولـة اإلصـفهانـي، ومحـّمد خـان أمـير تـومـان وعـن ورائـهم اإلمـدادات الـعسكريّـة 
الـفاعـلة الّـتي كـان يـرسـلها أمـير الـنّظام مـن نـاحـية، والـتّأيـيد الـحاّر الّـذي أبـداه رجـال الـّديـن فـي زنـجان مـن نـاحـية أخـرى، وأمّــا 
مـرسـح هـذه املـصادمـات ومشهـد هـذه اآلالم املـوجـعة وهـدف الهجـمات الـوحـشيّة املـتكّررة فـكان قـلعة عـلي مـردان خـان الّـتي لـجأ 

إليها ما ال يقّل عن ثالثة آالف بابيّ بني رجل وامرأة وطفل، ال تفوق قّصة بالياهم أّي قّصة أخرى في مدى قرن كامل.

وإّن اإلشــارة املــوجــزة لــبعض املــالمــح الــبارزة مــن هــذه الــقّصة املــفجعة، الّــتي وهــبت لــلّديــن فــي طــفولــته طــاقــات ال حــصر لــها، 
لــتكفي لــلكشف عــن طــبيعتها املــميّزة.  فــمن أبــرز مــالمــح الــّصراع الــّدمــوّي، تــلك املــناظــر املــثيرة لــلّشجن الّــتي تــلت تــقسيم أهــل 
زنــجان إلــى مــعسكريــن مــتميّزيــن بــناء عــلى أمــر صــدر مــن حــاكــمها وطــاف بــه املــنادي.  فــانــفصمت الــعرى وتــقطّعت األســباب 
وانشــطرت الــعواطــف واملــصالــح الــّدنــيويّــة لــصالــح والء أعــلى، وكــذلــك مــناشــدات الــحّجة املــتكّررة لــلمحصوريــن أن يــكفّوا أيــديــهم 
عـن الـتّعّدي وأعـمال الـعنف، وتـأكـيده لـهم وهـو يـذكـر مـأسـاة مـازنـدران بـأّن نـصرهـم لـن يـتحّقق إالّ إذا ضـّحوا بـكّل شـيء عـلى 
مـذبـح أمـر صـاحـب الـزّمـان، وإعـالنـه صـدق نـيّة أصـحابـه فـي خـدمـة مـليكهم وتـرقـية مـصالـح شـعبه، والـبسالـة الـنّادرة املـدهـشة 
الّــتي صـّد بـها هـؤالء األصـحاب هجـمات صـدر الـّدولـة الـوحـشيّة مـّما اضـطرّهُ فـي الـنّهايـة إلـى االعـتراف بفشـله الـذّريـع ولـذلـك 
عــنّفه الــّشاه وأنــزلــه مــن رتــبته، وكــذا احــتقار نــزالء الــقلعة لــنداء املــنادي الّــذي أرســله الــعدّو املــرهــق الــّساخــط لــيفتنهم عــن ديــنهم 
ويــعدهــم ويــمنّيهم بهــبات الــّشاه الــّسخيّة، ثــّم بــراعــة زيــنب وجــرأتــها الّــتي ال يــمكن أن يــصّدقــها الــعقل، وهــي فــتاة ريــفيّة دفــعها 
الـّشوق الـقاهـر إلـى أن تـشارك املـدافـعني عـن الـقلعة مـصيرهـم فـتنّكرت فـي زّي الـرّجـال وقـّصت ضـفائـرهـا وتـمنطقت بـالـّسيف، 
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وتــــعّقبت املــــغيريــــن وهــــي تــــصيح "يــــا صــــاحــــب الــــزّمــــان" واســــتمرّت خــــمسة أشهــــر فــــي غــــمرة املــــعمعة ال تــــأبــــه لــــنوم وال لــــطعام، 
تسـتنهض الـهمم وتـندفـع إلنـقاذ زمـالئـها مـن الـرّجـال.  ثـّم هـذا الـزّئـير الـهائـل الّـذي تـعالـى مـن حـناجـر حـرّاس الـتّحصينات وهـم 
يــرّددون الــّدعــوات الخــمس الّــتي أوصــى بــها حــضرة الــباب فــي نــفس الــّليلة الّــتي تــلّقوا فــيها أوامــره بــذلــك.  هــذا الــزّئــير أســرع 
بــمصرع بــضعة أشــخاص فــي مــعسكر الــعدو، وجــعل الــّضبّاط املــترّدديــن يــسقطون كــؤوس الخــمر مــن أيــديــهم ويــقلبون مــوائــد 
الــقمار، ويســرعــون وهــم حــفاة واضــطّر آخــرون للهــروب إلــى الــبّريّــة وهــم شــبه عــراة أو الــّلجوء إلــى مــنازل الــعلماء والــفزع يخــلع 
قـلوبـهم، كـما أنّـنا نسـترجـع الـتّناقـض بـني الـفوضـى والسّـــــباب والـّضحك الـّساخـر والـفسق والـفجور الّـذي تـميّز بـه مـعسكر الـعدوّ  
وبــني جــّو الــتّبتّل واإلجــالل الّــذي غــمر الــقلعة حــيث كــانــت أنــاشــيد الحــمد والــثّناء وأهــازيــج السّــــــرور والــحبور تــتعالــى مــنها عــلى 
الــّدوام.  وال يــمكننا أن نــغفل اإلشــارة إلــى االلــتماســات الّــتي وجّــــهها الــحّجة وأقــطاب أنــصاره إلــى الــّشاه يــفنّدون فــيها مــزاعــم 
خـــصومـــهم ويـــؤكّــــدون والءهـــم لـــشخصه ولـــحكومـــته، ويظهـــرون اســـتعدادهـــم إلثـــبات صـــّحة أمـــرهـــم فـــي مـــحضره، وال إلـــى كـــيفيّة 
احـــتجاز الـــحاكـــم هـــذه الـــرّســـائـــل واســـتبدالـــها بـــأخـــرى مـــلئت قـــذفًـــا وســـبابًـــا وأرســـلها إلـــى طهـــران.  وال نـــغفل الـــتّنويـــه بـــاملـــعونـــة 
الـــّصادقـــة الّـــتي بـــذلـــتها الـــنّساء فـــي الـــقلعة وصـــيحات االبـــتهاج الّـــتي كـــّن يـــرفـــعن بـــها عـــقيرتـــهّن والحـــماســـة الّـــتي كـــانـــت تـــدفـــع 
بــعضهّن إلــى الــتّنّكر فــي زّي الــرّجــال لــتعزيــز املــتاريــس والــتّحصينات واحــتالل مــواقــع إخــوانــهّن الجــرحــى مــن الــرّجــال بــينما 
أخــريــات كــّن يــعتنني بــاملــرضــى ويحــملن إلــى الجــرحــى قــربًــا مــن املــاء، عــلى حــني فــعل بــعضهّن اآلخــر مــا فــعلته قــديــًما نــساء 
قــرطــاجــنّة، قــصصن شــعورهــّن الــطّويــلة وربــطن الــغدائــر الــغليظة حــول الــبنادق لــتقويــتها.  وال نــغفل اإلشــارة أيــًضا إلــى الــغدر 
الـّصارخ الّــذي عـمد إلـيه الـعدّو املـحاصـر، فـقد كـتبوا عهـًدا لـلّصلح، ووضـعوا مـعه مـصحفًا مـختومًــا دلـيالً وشـاهـًدا عـلى صـدق 
عهـدهـم وأرسـلوه إلـى الـحّجة، إالّ أنّـهم لـم يـتورّعـوا فـي الـيوم نـفسه عـن أن يـزجّــــوا بـأعـضاء الـوفـد الّـذي أرسـله الـحّجة إلـيهم فـي 
غـرفـة أرضـيّة بـمن فـيهم األطـفال، وعـن أن يـنزعـوا لـحية رئـيس الـوفـد الجـليل، وال عـن تـشويـه أحـد زمـالئـه بـصورة وحـشيّة.  وإنّـنا 
لــنتذكّــــر فــضالً عــن ذلــك شــهامــة الــحّجة الّــذي فــجعته األقــدار فــي زوجــته وولــده فــجأة ومــع ذلــك اســتمّر يــدعــو أصــحابــه بــجأش 
رابــط إلــى التّجــّمل بــالــّصبر واألنــاة وتســليم أمــرهــم إلــى اهلل.  وظــّل كــذلــك إلــى أن خــّر صــريــًعا مــتأثّــرًا بجــرح بــليغ بــيد الــعدّو.  
ونـتذكّـــر االنـتقام الـبربـرّي الّــذي انـتقم بـه مـن الـّضحايـا عـدّو يـفوقـهم عـدًدا وعـّدة إلـى حـّد بـعيد.  وكـيف أهـدروا دمـهم وأبـاحـوهـم 
لـــلقتل الجـــماعـــيّ والنّهـــب الّـــذي ال مـــثيل لـــهما فـــي املـــدى والـــّضراوة، وكـــيف أســـرف فـــي ذلـــك الـــجيش الـــنّّهاب السّـــــــالّب والـــّشعب 
الـجشع والـطّماع، والـّشيوخ الّـذيـن ال يطفئ ظـمأهـم شـيء.  نـتذكّــر تـعريـضهم لـلّضحايـا مـن الجنسـني لـلبرد الـقارس الّـذي تـميّز 
بـه ذلـك الشّــــــتاء مـا ال يـقّل عـن خـمسة عشـر يـومًــا ولـيلة، حـفاة عـراة جـياعًـــا.  عـلى حـني كـانـت جـموع الـنّساء تـرقـص مـن حـولـهم 
طـربًـا وفـرحًــــا، وتـبصق فـي وجـوهـهم، وتـقذفـهم بـأقـذع الشّـــــتائـم، نـتذكّـــر الـقسوة الـوحـشيّة الّـتي حـكمت عـلى ضـحايـا آخـريـن بـأن 
يُـقذفـوا مـن أفـواه املـدافـع، أو أن يُـغمسوا فـي املـاء الـقارس ويُجـلدوا بـقسوة أو تُـغمس جـماجـمهم فـي الـزّيـت املـغلي، أو تُـدهـن 
أبـدانـهم بـالعسـل ويـتركـوا لـيموتـوا فـي الجـليد.  نـتذكّــر أخـيرًا تـلك الـكراهـية الّـتي ال تـرتـوي تـدفـع الـحاكـم الـّلئيم إلـى اإليـعاز البـن 
الـحّجة –وهـو صـبيّ ال يـتجاوز الـّسابـعة مـن عـمره– أن يـكشف عـن مـكان قـبر أبـيه.  فيهـدم الـحاكـم الـقبر ويـنبش الـجثّة، ويـأمـر 
بــسحبها فــي شــوارع زنــجان عــلى قــرع الــطّبول، ويــعرّضــها ثــالثــة أيّــام بــليالــيها إلهــانــات ال يــمكن أن تــوصــف بــوصــف.  هــذه 
األحـــداث وأمـــثالـــها الّـــتي وصـــفها الـــّلورد كـــرزون "بـــالـــحصار املـــرّوع واملجـــزرة الـــّشنيعة" تـــتضافـــر جـــميًعا لـــتسكب عـــلى ملحـــمة 

زنجان مجًدا حزينًا ال يفوقه مجد أيّة قّصة مماثلة في عصر البطولة املجيد من دين حضرة بهاء اهلل.

لــم تســتطع عــاصــمة املــملكة أن تــظّل بــمعزل وال أن تــقف مــكتوفــة الــيديــن إزاء تــيّار الــباليــا واملِــَحن الّــذي اكــتسح فــي الــّسنوات 
األخــيرة مــن واليــة حــضرة الــباب أقــالــيم إيــران فــي الشّــــــرق والــغرب والــجنوب بــكّل هــذا الــعنف املــشؤوم.  فــاشــتركــت طهــران قــبل 
اســتشهاد حــضرة الــباب بــأربــعة أشهــر فــي املــذبــحة الــعامّـــة الّــتي كــانــت تــلطّخ وجــه الــبالد ولــكن بــدرجــة أقــّل وفــي ظــروف أقــلّ 
عـنفًا.  عـلى أّن املـأسـاة الّــتي حـدثـت فـي تـلك املـديـنة لـم تـكن سـوى مـقّدمـة ملـذبـحة قـامـت بـعد اسـتشهاد حـضرة الـباب، رّوعـت 
أهـــلها ونـــثرت الـــرّعـــب طـــوالً وعـــرضًـــــــــــا إلـــى أن بـــلغ األقـــالـــيم الـــنّائـــية.  نـــشأت هـــذه املـــأســـاة الجـــديـــدة بـــأمـــر أمـــير الـــنّظام الـــحقود 
الـــّسفّاح وارتـــكبت بـــني يـــديـــه وعـــاونـــه فـــيها محـــمود خـــان كـــالنـــتر وســـاعـــده أحـــد عـــلماء كـــاشـــان اســـمه حســـني.  أمّــــا أبـــطال هـــذه 
املــأســاة فــكانــوا شهــداء طهــران السّــــــبعة الّــذيــن يــمثّلون الــطّبقات الــعليا مــن املــجتمع، والّــذيــن أصــّروا عــلى أالّ يشــتروا حــياتــهم 
بمجـرّد اإلنـكار الـّشفهيّ.  وهـو إجـراء ظـّل الـّشيعة يـمارسـونـه قـرونًـا طـويـلة بـاسـم الـتّقيّة، ويـعتبرونـه تخـّلًصا مـقبوالً بـل ومسـتحبًّا 
سـاعـة الخـطر.  ولـم تـفد الـّشفاعـات املـتكّررة الّـتي تـشفّع بـها ذوو املـقامـات الـعالـية فـي مـناشـط الـحياة الّـتي يـنتمي إلـيها هـؤالء 
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الّشهـداء، وال األمـوال الـطّائـلة الّــتي أبـدى تُـّجار شـيراز وطهـران املـقتدرون اسـتعدادهـم لـبذلـها فـداء ألحـدهـم، وهـو مـيرزا سـيّد 
عـلي خـال حـضرة الـباب الـنّبيل الـّرزيـن، وال اسـترحـامـات رجـال الـّدولـة الـحارّة بـشأن شـهيد آخـر هـو الـّدرويـش الـفاضـل الـورع 
مـيرزا قـربـان عـلي.  بـل لـم يُجـِد تـدخّــل أمـير الـنّظام نـفسه نـفًعا حـني حـاول أن يحـمل هـذيـن الـرّجـلني الـّشجاعـني عـلى االرتـداد.  
ولـم يُـْغِن كـّل ذلـك عـن حـمل أحـد مـنهم عـلى الـتّنازل عـن إكـليل الـّشهادة املشـتهى.  أمّــا املـالمـح الـرّئـيسة ملـأسـاة شهـداء طهـران 
السّـــــــبعة فـــكانـــت الـــنّشوة الّـــتي تـــمّلكتهم، واإلجـــابـــات املتحـــّديـــة الّـــتي ألـــقوهـــا فـــي وجـــه أعـــدائـــهم إذ يـــقتربـــون مـــن مـــقّر الـــّشهادة 
ومشهــد الــفداء، وتــلك الــّصيحات املســتبشرة الّــتي ارتــفعت بــها حــناجــرهــم إذ يــواجــهون جــالّديــهم، وتــلك األشــعار املــؤثّــرة الّــتي 
رتّــلها بــعضهم فــي لحــظاتــه األخــيرة، وتــلك الــبيانــات والتّحــّديــات الّــتي وجّـــــهوهــا إلــى جــموع املــشاهــديــن املشــدوهــني وتــلك الــّلهفة 
الّـتي تـدافـع بـها آخـر ثـالثـة مـن الـّضحايـا ليسـبق أحـدهـم اآلخـر إلـى املـصير الـّدمـوي، وأخـيرًا تـلك الـّشناعـات الّـتي انحـّط إلـيها 
الــعدّو املــتعطّش لــلّدمــاء، إذ عــرض جــثثهم ثــالثــة أيّــام بــليالــيها فــي ســبزه مــيدان لــيركــلها كــّل يــوم آالف مــّمن يــسّمون أنــفسهم 
بــالــّشيعة املخــلصني، ويــبصقوا فــي وجــوهــها ســاخــريــن العــنني راجــمني، ويــهيلوا عــليها الــقاذورات.  مــأســاة تــبرز كمشهــد مــن 
أبـشع مـا شـوهـد فـي غـضون تـفتّح ديـن حـضرة بـهاء اهلل الـباكـر.  فـال عـجب أن تـرى حـضرة الـباب، الّـذي كـان يـرزح تـحت وطـأة 
أحـزانـه املـتراكـمة فـي قـلعة چهـريـق، يـثني عـليهم ويمجّــــدهـم عـلى صـفحات لـوح طـويـل رثـاهـم وخـّلد إخـالصـهم ووفـاءهـم ووالءهـم 
ألمـره، ووصـفهم فـيه ب"أكـباش الـفداء السّـــــبعة" الّـذيـن يـمشون أمـام الـقائـم املـوعـود فـي يـوم الـحساب، طـبًقا للحـديـث اإلسـالمـيّ، 

هؤالء األكباش اّلذين يسبق موتهم استشهاد راعيهم الحّق بعد قليل.
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إّن أمــواج الــباليــا الّـــتي لــطمت الــّديــن كــّل هــذه الــّلطمات الــعنيفة، وصــرعــت فــي الــنّهايــة أقــدر أصــحاب حــضرة الــباب وأعــزّهــم 
وأخــلصهم فــي تــعاقــب ســريــع شــملت ســجني چهــريــق بحــزن ال يــوصــف كــما الحــظنا مــن قــبل.  ويــقّرر مــؤرّخــه أنّــه لــم يــعد قــادرًا 
عـلى الـكتابـة أو اإلمـالء مـّدة ال تـقّل عـن سـتّة أشهـر، فـقد سـحقه الحـزن الـبالـغ لـألخـبار الـّسيّئة الّـتي تـوالـت عـليه بسـرعـة مـن كـلّ 
جــانــب، املــحن الّـــتي نــزلــت بــأقــدر حــواريّــيه، والــباليــا الّـــتي عــانــاهــا املــحصورون، والخــديــعة املخــزيــة الّـــتي وقــع فــريســتها بــقيّة 
الـــحصار، أخـــبار اآلالم الـــوجـــيعة الّـــتي قـــاســـاهـــا األســـرى، واملـــجازر الـــبشعة الّـــتي راح ضـــحيّتها الـــرّجـــال والـــنّساء واألطـــفال، 
والــتّمثيل الــّشنيع بــجثثهم، واإلهــانــات الــّدنــيئة الّـــتي انــهالــت عــليها.  ولــقد أكّــــد كــاتــب وحــيه أنّــه امــتنع عــن أن يــلقى أحــًدا مــن 
أصـحابـه تـسعة أيّـام، كـما امـتنع عـن تـناول مـا يـقّدم إلـيه مـن لحـم وشـراب.  وانـهمرت الـّدمـوع مـن عـينيه مـدرارًا، وتـدفّـق األنـني 

من قلبه الجريح فيّاًضا، بينما هو يذبل ويذوي مّدة ال تقّل عن خمسة أشهر فريًدا في سجنه ال يسّري عنه أحد.

لـقد تـقّوض الـجانـب األكـبر مـن دعـائـم ديـنه الجـديـد عـند هـبوب اإلعـصار الـجبّار الّـذي عـصف بـه؛ فـالـقّدوس الّـذي خـّلده بـتلقيبه 
إيّـاه ب"اسـم اهلل اآلخـر"، وأنـعم عـليه حـضرة بـهاء اهلل فـيما بـعد فـي لـوحـه "كـّل الـطّعام" بـلقب "الـنّقطة األخـرى" ورفـعه فـي لـوح 
آخــر إلــى مــنزلــٍة تــلي مــنزلــة املبشّــــــر بــظهوره، وســلكه فــي لــوح ثــالــث فــي عــداد "أولــي الــعزم مــن الــرّســل" املــذكــوريــن فــي الــقرآن 
الـــكريـــم، ومجّــــــده الـــبيان الـــفارســـي بـــأنّـــه رفـــيق الـــحجّ تـــطوف حـــولـــه املـــرايـــا بـــقدر عـــدد الـــواحـــدات الـــثّمانـــية، والّـــذي "*بـــانـــقطاعـــه 
وخـلوصـه يـعتزّ اهلل بـني املـأل األعـلى”، والّــذي وصـفه حـضرة عـبد الـبهاء بـأنّـه "*قـمر الهـدى" وتـنبّأ بـظهوره يـوحـنّا الـالّهـوتـي فـي 
رؤيــاه بــاعــتباره أحــد "الــّشاهــديــن" الــّلذيــن تــدخــل مــنهما "روح حــياة مــن اهلل" قــبل أن يــمضي "الــويــل الــثّانــي"، يــلقى وهــو فــي 
مـيعة الـّصبا وشـرخ الشّــــــباب، فـي سـبزه مـيدان بـبارفـروش حـتفًا لـم يـلقه الـّسيّد املـسيح فـي سـاعـة مـحنته الـكبرى، كـما يشهـد 
" املـلّقب ب"بـاب الـباب"، واملـوصـوف ب"املـرآة األّولـيّة" والّــذي أغـدق عـليه  حـضرة بـهاء اهلل.  وهـذا املُـالّ حسـني "أّول حـروف الـحيّ
قــلم حــضرة الــباب مــن املــدائــح والــّدعــوات وألــواح الــزّيــارة مــا يــعادل ثــالثــة أمــثال الــقرآن الــكريــم مــشيرًا إلــيه فــي هــذه املــدائــح 
ب"مـحبوب قـلبي" والّـذي أعـلن الـقلم نـفسه أّن تـراب قـبره يـبهج املحـزون ويـبرئ الـعليل، والّـذي يـغبطه "*خـلق األّولـني واآلخـريـن" 
فـي ظـّل الـبيان "*إلـى يـوم الـقيامـة".  املاُلّ حسـني الّــذي مجّــــده كـتاب اإليـقان بـأنّـه "لـواله مـا اسـتوى اهلل عـلى عـرش رحـمانـيّته، 
ومـا اسـتقّر عـلى كـرسـيّ صـمدانـيّته" وأسـبغ عـليه الـّسيّد كـاظـم مـن الـعنايـات واأللـطاف مـا جـعل تـالمـيذه يـعتقدون أنّـه مـن غـير 
الــبعيد أن يــكون هــو املــوعــود، هــذا الــرّجــل يــموت هــو اآلخــر وهــو فــي أوج رجــولــته مــيتة الــّشهيد فــي طــبرســي.  وهــذا "وحــيد" 
املــذكــور فــي كــتاب اإليــقان بــأنّــه "*وحــيد عــصره وفــريــد زمــانــه"، الــعالــم الجــليل، وأعــظم الــّشخصيات الّــتي انــضوت تــحت عــلم 
الـــّديـــن الجـــديـــد، مـــن شهـــد حـــضرة الـــباب فـــي الـــّدالئـــل السّــــــــبعة "*بـــفضله وتـــقواه" و"*عـــلّو كـــعبه فـــي الـــعلم ورفـــعة شـــأنـــه فـــي 
الـــحكمة"، ينجـــرف هـــو اآلخـــر فـــي مـــالبـــسات مـــشابـــهة فـــي مـــعمعة فـــتنٍة أخـــرى، ويـــرتـــشف بـــدوره نـــفس الـــكأس الّـــتي تجـــرّعـــها 
شهـداء مـازنـدران األبـطال.  وهـذا "الـحّجة" عَــَلٌم آخـر ذو بـسالـٍة نـادرٍة وعـزيـمٍة قـاهـرٍة وأصـالـٍة بـاهـرٍة وهـّمٍة عـالـيٍة يـهوي بـصورةٍ 
ســـريـــعة ال مـــفّر مـــنها فـــي األتـــون املســـتعر الّـــذي أحـــاطـــت ألـــسنة لـــهيبه بـــزنـــجان ومـــا حـــولـــها، وهـــذا خـــال حـــضرة الـــباب، واألب 
الـوحـيد الّـذي عـرفـه مـنذ طـفولـته، ودرعـه الـواقـي وعـونـه والـرّاعـي األمـني لـزوجـه وأمّــه، تـفصله عـنه فـأس الـجالّد فـي طهـران.  كـما 
سـبقه فـي مـضمار الـّشهادة مـا ال يـقّل عـن نـصف أصـحابـه املـختاريـن: حـروف الـحيّ.  أمّــا الـطّاهـرة فـإنّـها وإن كـانـت ال تـزال 

على قيد الحياة حتّى آنذاك إالّ أنّها كانت تسلك بجرأٍة وبسالٍة طريًقا تفضي بها إلى مصيرها املحتوم.

كــان املــّد السّـــــــريــع لــلحياة الــزّاخــرة بــأوجــاع هــذا العهــد الــفاجــع وهــياجــه وخــيانــاتــه وأحــزانــه يــصعد آنــذاك مســرعًــــا إلــى قــّمته، 
وأخـــذت أقـــسى فـــترة مـــن عـــصر الـــبطولـــة املـــجيد فـــي الـــّدورة الجـــديـــدة تـــشارف نـــهايـــتها.  وكـــانـــت كـــأس الـــويـــالت املـــريـــرة الّـــتي 
ارتــشفها مبشّــــــر تــلك الــّدورة قــد امــتألت اآلن عــن آخــرهــا وطــفحت.  والــواقــع أنّــه هــو نــفسه قــد تــنبّأ بــموتــه الــوشــيك، فــفي كــتاب 
"پـنج شـأن" [الـّشؤون الخـمسة] أحـد كـتبه املـتأخّــرة، أشـار إلـى أّن الـنّوروز الـّسادس بـعد إعـالن بـعثته سـوف يـكون آخـر نـوروز 
يــحتفل بــه عــلى األرض.  وفــي تــفسيره لحــرف الــهاء تــمنّى الــّشهادة عــلى حــني تــنبّأ فــي قــيوم األســماء فــعالً بــأنّــه ال بــّد لــحياتــه 
املـجيدة مـن مـثل هـذه الـخاتـمة.  وقـبل مـغادرتـه الـنّهائـية لچهـريـق بـأربـعني يـومًــا جـمع الـوثـائـق املـوجـودة فـي حـوزتـه وسـّلمها هـي 
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ومــقلمته وأخــتامــه وخــواتــمه إلــى املُــالّ بــاقــر أحــد حــروف الــحيّ، وأوصــاه بــأن يــودعــها عــند املُــالّ عــبد الــكريــم الــقزويــني املــلّقب 
بميرزا أحمد، على أن يسّلمها هذا بدوره إلى حضرة بهاء اهلل في طهران.

وعـلى حـني كـانـت الـفنت فـي مـازنـدران ونـيريـز قـائـمة عـلى قـدم وسـاق تـتابـع مجـراهـا الـّدمـوي، كـان الـّصدر األعـظم لـناصـر الـّديـن 
شـاه يـتدبّـر فـي قـلق بـالـغ داللـة هـذه األحـداث الـجسام، ويـتوجّــــس خـيفة مـن وقـع صـداهـا عـلى مـواطـنيه وحـكومـته ومـليكه، ويـديـر 
فـي عـقله املحـموم هـذا الـتّصميم الـوبـيل الّــذي لـم يـقّدر لـه أن يـترك بـصماتـه الّــتي ال تـمحى عـلى مـصير بـالده فحسـب بـل وأن 
يحـــمل فـــي طـــوايـــاه نـــتائـــج تـــفوق الـــحصر والـــعّد فـــي مـــصائـــر الـــجنس البشـــري بـــأســـره.  فـــقد اقـــتنع أمـــير الـــنّظام آنـــذاك تـــمام 
االقـتناع بـأّن الـتّدابـير الـرّادعـة الّـتي اتّخـذت ضـّد أتـباع حـضرة الـباب لـم يـكن لـها مـن جـدوى سـوى أنّـها اسـتنهضت عـزائـمهم 
وشحــذت هــممهم وثــبّتت أقــدامــهم عــلى ديــنهم املــقصود بــالــقمع واالضــطهاد.  كــما أّن عــزل حــضرة الــباب واعــتقالــه أحــدث مــن 
األثـر عـكس مـا كـان يـأمـل، ولشـّدة اضـطرابـه أخـذ يـنّدد بـما أظهـره سـلفه الـحاج مـيرزا آقـاسـي مـن رقّــة الـحاشـية ولـني الـجانـب 
حـتّى وصـلت األمـور إلـى هـذه الـّدرجـة مـن الـّسوء، وشـعر آنـذاك أنّـه ال بـّد مـن إيـقاع عـقاب مـثالـيّ أشـّد وأوجـع عـلى مـا اعـتبره 
بـدعـة ورجـًسا شـنيًعا يـدنّـس الـهيئات الـّديـنيّة واملـدنـيّة فـي املـملكة، واعـتقد أنّـه ال شـيء يـوقـف هـذا الّــتيار الّــذي أحـدث كـّل هـذا 

الّدمار في البالد سوى القضاء على رأس هذا املذهب املمقوت والقّوة الّدافعة لهذه الحركة الفاعلة.

وكـــان حـــصار زنـــجان قـــائـــًما عـــلى أشـــّده حـــني أرســـل إلـــى األمـــير حـــمزة مـــيرزا حـــشمة الـــّدولـــة حـــاكـــم آذربـــيجان يـــأمـــره بـــإعـــدام 
حـضرة الـباب مسـتغنيًا فـي ذلـك عـن أمـر صـريـح واضـح مـن الـّشاه ومسـتقالً عـن زمـالئـه الـوزراء ومسـتشاريـه.  وخـوفًـا مـن أن 
يـثير تـوقـيع مـثل هـذه الـعقوبـة الـّصارمـة فـي عـاصـمة الـبالد قـًوى يعجـز عـن ضـبطها أو الـتّحّكم فـيها، فـقد أمـر أن يـساق األسـير 
إلــى تــبريــز لــكي يُــعدم هــناك، فــلّما واجــهه األمــير الــّساخــط بــاالمــتناع الــّصريــح عــن ارتــكاب هــذه الجــريــمة الــنّكراء، كــّلف أمــير 
الـنّظام أخـاه مـيرزا حـسن خـان أن يـنفّذ أوامـره.  أمّــا الـّشكليات املـعتادة لـلحصول عـلى الـتّصديـق الـالّزم فـقد أجـراهـا أقـطاب 
املجتهـديـن فـي تـبريـز بسـرعـة ودون عـناء، عـلى أنّـه ال املاُلّ محـّمد املـمقانـي الّـذي كـتب فـتواه بـقتل حـضرة الـباب فـي نـفس الـيوم 
الّــذي اخــتبره فــيه بــتبريــز وال الــحاج مــيرزا بــاقــر، وال املُـالّ مــرتــضى قــلي قــبل أن يــتنازل ويــالقــي خــصمه الــبغيض وجــًها لــوجــه 

حني يسوقه الفرّاش باشي إليهم في منازلهم بأمر الّصدر األعظم.

وقـبل هـذه املـعامـلة املـشينة الّــتي عـومـل بـها حـضرة الـباب وبـعدهـا بـقليل حـدثـت حـادثـتان عـلى جـانـب عـظيم مـن الـّداللـة تـلقيان 
ضـوًءا كـاشـفًا عـلى الـظّروف الـغريـبة الـغامـضة الّـتي اكـتنفت فـواتـح اسـتشهاده.  أمّــا الـحادثـة األولـى فـهي أّن الـفرّاش بـاشـي 
قـاطـع آخـر حـديـث لـحضرة الـباب مـع كـاتـب وحـيه الـّسيّد حسـني فـي إحـدى غـرف الـثّكنات، وعـندمـا كـان الـفرّاش بـاشـي يـدفـع 
الـّسيّد حسـني بـعيًدا ويـعنّفه بشـّدة خـاطـبه الـّسجني قـائـالً: "*لـن يـمنعني أحـد عـن قـول مـا أريـد أن أقـولـه لـه، ولـو قـاومـني جـميع 
مـن عـلى األرض فـلن يسـتطيعوا أن يـمنعونـي عـن إبـالغ نـوايـاي وإتـمامـها حـتّى الحـرف األخـير".  أمّـا الـحادثـة الـثّانـية فـهي أنّ 
سـام خـان املـسيحيّ قـائـد الـفرقـة األرمـنيّة الّـتي كـّلفت بـتنفيذ حـكم اإلعـدام، خـشي أن تجـّر عـليه فـعلته غـضب اهلل، فـالـتمس أن 
يُـعفى مـن هـذه املـهّمة املـفروضـة عـليه فـرضًـــــــــا، فـأجـابـه حـضرة الـباب قـائـالً: "*نـفّذ مـا أُمـرت بـه، وإذا كـنت صـادق الـنّيّة فـإّن اهلل 

قادر أن ينجيك من ورطتك".

وعـلى هـذا انـطلق سـام خـان يـؤّدي مـهّمته، فـدقّـوا مـسمارًا ضخـًما فـي عـمود بـني غـرفـتني فـي الـثّكنة، وربـطوا فـيها حـبلني أوثـق 
حـضرة الـباب بـإحـداهـما وبـآخـر أحـد أصـحابـه وهـو الـّشاب املـتفانـي مـيرزا محـّمد عـلي الـزّنـوزي املـلّقب ب"األنـيس".  وكـان مـن 
قـبل ارتـمى عـلى قـدمـيّ حـضرة الـباب مـتوسّـــــالً إلـيه أالّ يـفارقـه بـأيّـة حـال مـن األحـوال، واصـطفّت فـرقـة الـرّمـاة صـفوفًـا ثـالثـة فـي 
كــّل صــّف مــئتان وخــمسون جــنديًّــا، وأطــلق كــّل صــّف الــرّصــاص بــعد اآلخــر حــتّى أفــرغــت الــفرقــة الــرّصــاص جــميًعا وتــكاثــف 
الـّدخـان املـتصاعـد مـن الـبنادق السّــــــبعمائـة والخـمسني حـتّى أظـلمت الـّسماء، ومـا كـاد الـّدخـان يـنقشع حـتّى ذهـل مـا يـقرب مـن 

عشرة آالف مشاهد صعدوا على سطوح الثّكنات واملنازل املجاورة، فقد بصروا مشهًدا أبت عيونهم املحملقة أن تصّدقه.
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لــقد تــوارى حــضرة الــباب عــن أنــظارهــم، ولــم يــكن أمــامــهم غــير رفــيقه يــقف بــجوار الــحائــط الّــذي صــلبا عــليه حــيًّا لــم يــصبه أيّ 
ســوء.  أمّــا الــحبالن الــّلذان صُــــــــــلبا بــهما فــقد تــمزّقــا.  صــاح املــشاهــدون املشــدوهــون: "اخــتفى الــّسيّد الــباب عــن أنــظارنــا" وتــال 
ذلـك بـحث محـموم، فـإذا بـهم يجـدونـه سـليًما مـعافًـى فـي نـفس الـغرفـة الّـتي قـضى فـيها لـيلة الـبارحـة مـشغوالً بـإتـمام حـديـثه مـع 
كــاتــب وحــيه.  وإذا بــالــّسجني الّـــذي حــفظته الــعنايــة اإللــهيّة عــلى هــذا الــنّحو املعجــز يــرحّـــــب بــقدوم الــفرّاش بــاشــي ويــقول لــه: 
"*أمّـــا وقــد انــتهيت مــن حــديــثي مــع الــّسيّد حســني فــبإمــكانــكم أن تــفعلوا مــا بــدا لــكم".  عــندئــذ تــذكّــــر الــفرّاش بــاشــي الــتّأكــيد 
الجــريء الّــذي ألــقاه الــّسجني إلــيه مــن قــبل، فــعرتــه الــقشعريــرة مــن هــذه الــظّاهــرة الــّصاعــقة وغــادر املــكان عــلى الــفور واســتقال 

من منصبه.

وكــذلــك تــذكّـــر ســام خــان فــي رعــب وعــجب ذلــك الــتّأكــيد الّــذي وجّــــهه إلــيه حــضرة الــباب، فــأمــر رجــالــه بــأن يــغادروا الــثّكنات عــلى 
الــفور، وأقــسم، وهــو يــغادر الــفناء، أالّ يــعود إلــى تــكرار هــذه الــفعلة ولــو كــّلفه ذلــك حــياتــه.  عــندئــٍذ تــطّوع آقــا جــان خــمسه قــائــد 
الحـرس بـأن يحـّل محـله، وعـلى نـفس الـحائـط وبـنفس الـطّريـقة عُــّلق حـضرة الـباب ورفـيقه مـن جـديـد، واصـطفّت الـفرقـة الجـديـدة، 
وأطـلقت عـليها الـرّصـاص وفـي هـذه املـرّة تـمزّق صـدراهـما واخـتلط جسـداهـما تـمامًـا، أمّـا الـوجـهان فـقد ظـالّ سـاملـني لـم تـصبهما 
إالّ خــدوش طــفيفة.  وكــانــت كــلمات حــضرة الــباب األخــيرة للجــماهــير املحــملقة حــني تــأهّـــبت الــفرقــة إلطــالق رصــاصــها: "*أيّــها 
الــجيل املــلتوي! لــو آمــنتم بــي الحــتذى كــّل واحــد مــنكم حــذو هــذا الــّشاب الّـــذي هــو أعــظم مــنكم شــأنًــا، وألقــبل راضــيًا مــختارًا 

على التّضحية بنفسه في سبيلي، وسيأتي اليوم اّلذي فيه تؤمنون بي، وعند ذاك لن أكون معكم".

ولـم يـكن هـذا كـّل شـيء، فـفي نـفس الّلحـظة الّـتي انـطلق فـيها الـرّصـاص هـبّت عـاصـفة عـاتـية هـوجـاء واكـتسحت املـديـنة، وظـّلت 
دّوامــة الــغبار تــحجب ضــوء الــّشمس وتــعمي الــعيون مــن الظّهــر حــتّى الــّليل.  وفــي ســنة 1268ه حــدثــت بــشيراز "زلــزلــة" تــنبّأَ 
بـها كـتاب جـليل هـو رؤيـا يـوحـنّا الـالّهـوتـي، فـألـقت الـذّعـر واالضـطراب وأصـابـت أهـلها بـخسائـر زاد مـن فـداحـتها تـفّشي وبـاء 
الــكولــيرا والقحــط والــنّكبات األخــرى.  وفــي تــلك الــّسنة نــفسها لــقي مــائــتان وخــمسون رجــالً مــن رجــال الــفرقــة الّــتي حــّلت محــلّ 
فــرقــة ســام خــان حــتفهم هــم وضــبّاطــهم فــي زلــزال مــرّوع.  عــلى حــني لــقي الــرّجــال الخــمسمائــة اآلخــرون نــفس املــصير الّـــذي 
كـتبته بـنادقـهم عـلى حـضرة الـباب جـزاًء لـهم عـلى تـمرّدهـم بـعد ثـالث سـنوات.  بـل لـقد أطـلق عـليهم الـرّصـاص مـرّة أخـرى خـشية 
أن يـكون أحـدهـم عـلى قـيد الـحياة، ثـّم مُــزّقـت أجـسادهـم بـالحـراب والـرّمـاح، وعُــرضـت عـلى أنـظار أهـل تـبريـز، وأمّــا املـدبّـر األّول 

لقتل حضرة الباب، أمير النّظام الطّاغية، فقد لقي حتفه هو وأخوه، شريكه األّول، بعد سنتني من فعلتهما الوحشيّة.

وفــي مــساء الــيوم الّــذي اســتشهد فــيه حــضرة الــباب بــالــًغا الــحاديــة والــثاّلثــني مــن عــمره، والــّسابــعة مــن بــعثته، وهــو الــتّاســع مــن 
شهــر تــموز 1850م (املــوافــق لــلثامــن والعشــريــن مــن شــعبان 1266ه) نــقل الجســدان املــختلطان املــمزّقــان مــن فــناء الــثّكنات 
إلــى حــافّــة الــخندق خــارج أبــواب املــديــنة.  وكــّلفت أربــع مجــموعــات قــوام كــّل مــنها عشــرة رجــال بــأن تــتناوب حــراســتهما.  وفــي 
صـــبيحة الـــيوم الـــتّالـــي زار املـــكان قـــنصل روســـيا فـــي تـــبريـــز، وأمـــر الـــرّسّـــــــام الّـــذي رافـــقه أن يـــرســـم الـــرّفـــات كـــما تـــرقـــد بـــجانـــب 
الـــخندق.  وفـــي مـــنتصف الـــّليلة الـــتّالـــية نـــجح أحـــد أتـــباع حـــضرة الـــباب وهـــو الـــحاج ســـليمان خـــان فـــي نـــقل رفـــات الجســـديـــن 
بـــتوسّــــــــط رجـــل يـــدعـــى الـــحاج اهلل يـــار إلـــى مـــصنع حـــريـــر يـــمتلكه أحـــد املـــؤمـــنني فـــي مـــيالن، ووضـــعهما فـــي الـــيوم الـــتّالـــي فـــي 
صـندوق خشـبيّ أعـّد لـذلـك، ثـّم نـقل الـّصندوق إلـى مـكان أمـني.  وفـي تـلك األثـناء كـان الـّشيوخ يـعلنون بفخـر مـن فـوق مـنابـرهـم 
أّن جــثمان اإلمــام املــعصوم يحــرّم عــلى الــهوام وجــوارح الــطّير فــما بــال جســد هــذا الــرّجــل نهشــته كــواســر السّــــــباع.  ومــا كــادت 
أنـباء نـقل رفـات حـضرة الـباب ورفـيقه فـي الـبأسـاء تـبلغ حـضرة بـهاء اهلل حـتّى أمـر سـليمان خـان بـإحـضارهـا إلـى طهـران حـيث 
أخـــذت إلـــى مـــقام إمـــام زاده حـــسن، ومـــن ثـــّم أخـــذت تـــنقل مـــن مـــكان إلـــى مـــكان إلـــى أن أمـــر حـــضرة عـــبد الـــبهاء بـــنقلها إلـــى 

األرض املقّدسة، وهناك أخلدها بيديه إلى الرّاحة األبديّة في تعظيم وتكريم في مقام شيّد لذلك على سفح جبل الكرمل.

وهـكذا انتهـت حـياة سـوف تـعترف األجـيال الـقادمـة بـأنّـها تـقوم بـني مـلتقى كـوريـن إلـّهينّي عـاملـينّي: كـور آدم الّـذي يـترامـى مـوغـالً 
فــي الــقدم إلــى فجــر الــتّاريــخ الــّديــنيّ الــعاملــيّ املــدّون، والــكور الــبهائــيّ الّــذي يــتوغّــل فــي املســتقبل إلــى غــايــات لــم يــلدهــا الــزّمــن 
بـعد وال تـقّل عـن خـمسة آالف قـرن.  وأمّــا الـّسمّو الـقدسـيّ الّــذي بـلغت بـه هـذه الـحياة تـمامـها فـيشير، كـما الحـظنا فـعالً، إلـى 

�٣٥



خـتام أمجـد أطـوار الـعصر الـبطولـيّ مـن الـّدورة الـبهائـيّة.  وفـضالً عـن ذلـك فـال يـمكن أن يـنظر إلـيه إالّعـلى ذلـك الـّضوء الّــذي 
تـشّعُه أفـجع الـحوادث وأوجـعها فـي الـقرن الـبهائـيّ األّول كـّله.  وهـو حـادث يـمكن أن يـشار إلـيه بـحّق بـأنّـه ال قـريـن لـه وال مـثيل 

في حياة أّي مؤّسس من مؤّسسي الّديانات القائمة في العالم أجمع.

وقـــّلما يعجـــز حـــادث خـــطير كهـــذا عـــن إثـــارة االهـــتمام الـــعميق حـــتّى فـــيما وراء حـــدود الـــبالد الّـــتي حـــدث فـــيها.  وهـــذه شـــهادة 
سجّــــلها عــالــم مــسيحيّ ورجــل مــن رجــال الــّدولــة عــاش فــي إيــران مــّده وتــعرّف عــلى حــياة حــضرة الــباب وتــعالــيمه قــال: "إن ذلــك 
املــثل الــرّائــع الّـــذي قــّدمــه الــباب لــإلنــسانــيّة لــتتأمّـــله لــهو مــن أعــظم األمــثلة الــرّائــعة عــلى الــّشجاعــة، ودلــيل يــثير اإلعــجاب عــلى 
املـــحبّة الّـــتي حـــملها بـــطلنا ملـــواطـــنيه.  لـــقد ضـــّحى بـــنفسه مـــن أجـــل اإلنـــسانـــيّة ولـــها وهـــب جســـده وروحـــه، وفـــي ســـبيلها عـــانـــى 
ــع بـــدمـــه مـــيثاق اإلخـــاء الـــعاملـــيّ، ودفـــع مـــن حـــياتـــه، كـــما فـــعل الـــّسيّد  الحـــرمـــان والـــهوان والسّـــــــباب والـــعذاب والـــّشهادة.  وقـــد وقّـَ
املـــسيح مـــن قـــبل، عـــربـــونًـــا لعهـــد الـــوفـــاق والـــعدل واملـــحبّة الـــقادم".  وهـــذه شـــهادة أخـــرى كـــتبها هـــذا الـــعالـــم أيـــًضا مـــعّلًقا عـــلى 
مـــالبـــسات اســـتشهاد حـــضرة الـــباب، قـــال: "إنّـــها حـــقيقة غـــريـــبة فـــذّة بـــني تـــواريـــخ الـــجنس البشـــرّي" وهـــذا مـــا قـــالـــه مســـتشرق 
فـرنـسيّ مـلحوظ املـكانـة: "إنّـها ملعجـزة حـقيقيّة".  وهـذا حـكم رحّــــالـة وكـاتـب إنجـليزّي شـهير قـال: "هـو رجـل إلـهيّ حـّق".  وهـذا 
ثــناء رجــل فــرنــسيّ نــابــه مــن رجــال اإلعــالم قــال: "خــير مــن أنــتجته بــالده".  وهــذا مــا حــكم بــه رجــل إنجــليزّي مــن رجــال الــّديــن 
املـختاريـن قـال: "إنّـه لـهو مـسيح الـعصر...  نـبيّ وأكـثر مـن نـبي".  وهـذا هـو االحـتمال الّـذي قـّدره لـلّديـن الـبابـيّ عـالـم أكـسفورد 

الذّائع الّصيت وعميد كّلية باليول مؤّخرًا، إذ قال: "إنّه أهّم نهضة دينيّة ظهرت منذ أن تأّسست املسيحيّة".

وهـذا تـأكـيد حـضرة عـبد الـبهاء املـدّون: "*لـقد انـطلق كـثيرون مـن جـميع آفـاق الـعالـم إلـى إيـران وبـدأوا يـفحصون األمـر مـن كـلّ 
قــلوبــهم" بــل إّن مــؤرّخًـــا مــعاصــرًا كــتب آنــذاك فــقال إّن قــيصر روســيا أرســل إلــى الــقنصل الــّروســيّ فــي تــبريــز -قــبل اســتشهاد 
حـــضرة الـــباب بـــقليل- يـــأمـــره أن يـــبحث هـــذه الحـــركـــة املـــثيرة ويـــكتب عـــنها تـــقريـــرًا وافـــيًا، ولـــكّن هـــذه الـــتّعليمات لـــم تـــنفّذ نـــظرًا 
السـتشهاد حـضرة الـباب.  أمّـا الـّدول الـنّائـية كـدول غـرب أوروبّـا، فـقد ثـار فـيها اهـتمام ال يـقّل عـمًقا، وانتشـر الـخبر انـتشارًا ال 
يـقّل سـرعـة فـي مـختلف الـّدوائـر األدبـيّة والـفنيّة والـّدبـلومـاسـيّة والـفكريّـة ويشهـد رجـل اإلعـالم الـفرنـسيّ سـالـف الـذّكـر بـذلـك: "لـقد 
تحــــرّكــــت أوروبّــــا كــــّلها عــــطفًا وسخــــطًا...  وبــــنّي أدبــــاء هــــذا الــــجيل فــــي بــــاريــــس ســــنة 1890م، مــــا زال اســــتشهاد الــــباب مــــن 
املـوضـوعـات الجـديـدة تـمامًــا كـما كـان يـوم تـلّقت بـاريـس نـبأ مـوتـه ألّول مـرّة.  لـقد نـظمنا فـيه الـّشعر، وألـّحت سـارة بـرنـارد  عـلى  
كـــاتـــل مـــنديـــس  أن يـــضع مـــرســـحيّة تـــرتـــكز عـــلى هـــذه املـــأســـاة الـــتّاريـــخية".  وفـــي 1903م قـــامـــت شـــاعـــرة روســـيّة وعـــضوة فـــي 
الجـمعيّة الـفلسفيّة وجـمعيّة املسـتشرقـني وجـمعيّة الخـدمـات املـكتبيّة فـي سـانـت بـيترسـبرغ بنشـر مـرسـحيّة بـعنوان "الـباب" مـثّلت 
بـعد سـنة عـلى أحـد مـراسـح املـديـنة الـرّئـيسة ثـّم انتشـر صـداهـا فـي لـندن انـتشارًا واسـًعا، وتـرجـمت إلـى الـفرنـسيّة فـي بـاريـس، 
وإلـى األملـانـيّة بـقلم الـّشاعـر فـيدلـر  ومـثّلت مـرّة أخـرى بـعد الـثّورة الـّروسـيّة مـباشـرة عـلى مـرسـح الـّشعب فـي لـننغراد، ونـجحت 
فــي إثــارة الــعطف األصــيل واالهــتمام الــعظيم لــدى تــولســتوي الــّشهير، الّــذي نشــر تــقريــظه لــلمرســحيّة الــّشعريّــة فــي الــّصحف 

الّروسيّة فيما بعد.

ولــيس مــن املــبالــغة فــي شــيء إذا قــلنا إنّــنا ال نجــد فــي مــحيط اآلداب الــّديــنيّة الــعاملــيّة، الــّلهم إالّ األنــاجــيل، روايــة تــتّصل بــموت 
أحـــد مـــؤسّــــــــسي األديـــان الـــّسابـــقة يـــمكن أن تـــقارن أو تـــقاس بـــاالســـتشهاد الّــــذي تجـــرّع كـــأســـه مظهـــر شـــيراز اإللـــهيّ.  فـــتلك 
الـظّاهـرة الـعجيبة املسـتعصية عـلى الـتّفسير والّـتي شهـدهـا شـهود الـعيان وعـزّزهـم فـيها رجـال لـهم حـيثيّتهم ومـكانـتهم الـعالـية، 
واعــترف بــها املــؤرّخــون الــرّســميّون وغــير الــرّســمينّي مــن أفــراد الــّشعب الّــذي عــاهــد نــفسه عــلى أن يــكيد لــلّديــن الــبابــيّ كــيًدا ال 
يــــنتهي، يــــمكن أن تــــعّد بــــحّق أعــــجب ظــــواهــــر الــــطّاقــــات الــــفريــــدة الّــــتي زّودت بــــها هــــذه الــــّدورة الّــــتي بشّــــــــرت بــــها كــــّل الــــّدورات 
الــّسالــفة.  عــلى أّن آالم الــّسيّد املــسيح، بــل ودعــوتــه الــعلنيّة كــّلها هــي وحــدهــا الّـــتي تــقّدم شــبيًها لــبعثة حــضرة الــباب ومــوتــه، 
شــبيًها ال يعجــز أّي بــاحــث فــي الــّديــن املــقارن مــن إدراكــه وال يــمكنه إغــفالــه.  فــفي شــباب حــضرة الــباب الــغّض ووداعــته، وفــي 
قـصر واليـته الـعلنيّة وهـياجـها الشّـــــديـد، وفـي السّـــــرعـة الشّـــــديـدة الّـتي انـدفـعت بـها هـذه الـواليـة إلـى قـّمتها، وفـي الـنّظام الـرّسـولـيّ 
الّـــذي أقـــامـــه واألولـــويّـــة الّـــتي أنـــعم بـــها عـــلى أحـــدهـــم، وفـــي جـــرأة تحـــّديـــه لـــلرّســـوم والـــطّقوس الـــعتيقة والشّـــــــرائـــع الـــرّاســـخة الّـــتي 
التحـمت بـنسيج الـّديـن الّــذي ولـد بـني أحـضانـه، وفـي الـّدور الّــذي لـعبه الـنّظام الـّديـنيّ الـرّسـميّ الـعتيد بـصفته املحـرّض األّول 
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عــــلى الــــتّعديــــات الّــــتي عــــانــــاهــــا واإلهــــانــــات الّــــتي انــــهالــــت عــــليه، وفــــي اعــــتقالــــه املــــفاجئ، واالســــتنطاق الّــــذي تــــعرض لــــه، وفــــي 
االسـتهزاء الّـذي انـهمر عـليه والجـلد الّـذي قـاسـى مـنه، والـقذف الـعلني الّـذي احـتمله، وأخـيرًا فـي صـلبه الـّشنيع أمـام الجـمهور 

املعادي، في كّل ذلك ال نعجز عن تمييز التّشابه امللحوظ بني املالمح املميّزة لحياة حضرة الباب وحياة الّسيّد املسيح.

إالّ أنّـــه ال يـــنبغي أن يـــعزب عـــن بـــالـــنا أنّـــه بـــاإلضـــافـــة إلـــى املعجـــزة املـــتّصلة بـــاســـتشهاد حـــضرة الـــباب، فـــإّن حـــضرتـــه ال يـــعتبر 
مـــؤسّـــــــًسا لـــدورة ســـماويّـــة فحســـب، كـــما هـــي حـــال مـــؤسّـــــــس الـــّديـــن املـــسيحيّ، بـــل ومبشّـــــــرا بـــعصر جـــديـــد، ومـــفتتًحا كـــورًا إلـــهيًّا 
عـــاملـــيًّا.  وال يـــنبغي لـــنا أن نـــتجاهـــل هـــذه الـــحقيقة املـــهّمة األخـــرى أال وهـــي أّن الـــقوى الّـــتي اصـــطفّت ضـــّد حـــضرة الـــباب فـــي 
إيــــران مــــثّلت تــــحالــــف السّــــــــلطات الــــّديــــنيّة واملــــدنــــيّة الّــــتي ثــــابــــرت مــــنذ لحــــظة بــــعثته إلــــى يــــوم اســــتشهاده، وتشــــبّثت بــــكّل وســــيلة 
مسـتطاعـة لـلتّآمـر عـلى أتـباعـه وتـشويـه مـضامـني رسـالـته، عـلى حـني لـم يـتجاوز أعـداء الـّسيّد املـسيح فـي حـياتـه أحـبار الـيهود 

ومن واالهم.

إّن حـــضرة الـــباب الّـــذي مجّــــــده حـــضرة بـــهاء اهلل بـــأنـــه "جـــوهـــر الـــجواهـــر" و"بحـــر الـــبحور" و"الـــنّقطة الّـــتي تـــدور حـــولـــها أرواح 
الــنّبينّي واملــرســلني" والّــذي بــه "فــّصل مــن الــنّقطة عــلم مــا كــان ومــا يــكون" والّــذي "*قــدره أعــظم مــن كــّل األنــبياء" و"*أمــره أعــلى 
وأرفـع مـن عـرفـان كـّل األولـياء وإدراكـهم"، قـد بـّلغ رسـالـته وأّدى مـهّمته.  هـذا "*الـّصبح الـّصادق املبشّـــــر بـالـنّيّر األعـظم األبـهى" 
حسـبما قـّرر حـضرة عـبد الـبهاء، هـذا الّـذي أشـار مـقدمـه إلـى انـتهاء دور "**الـوعـود والـنّبّوات"، وافـتتاح "**دور الـوفـاء بـالـوعـود 
وتــحّقق الــنّبّوات”، مــحا بــظهوره ظــالم الــّليل الّــذي خــيّم عــلى بــالده، وأعــلن فــي الــوقــت نــفسه اقــتراب بــزوغ الــنّيّر األعــظم الّــذي 
يـــحيط نـــوره الـــجنس البشـــري جـــميًعا.  وصـــرّح مـــؤكّـــــًدا بـــأنّـــه: "الـــنّقطة الّـــتي ذّوت بـــها مـــن ذّوت"، و"الـــرّكـــن مـــن كـــلمة األولـــى"، 
و"الـبيت" و"الـنّبأ الـعظيم" و"الـنّار فـي الـنّور عـلى نـور الـطّور"، "ذكـر اهلل"، والّـذي "مـا أرسـلنا مـن نـبيّ إالّ وقـد أخـذنـاه بـالعهـد 
مـن أجـله" وحـّقق بـمجيئه وعـد جـميع الـعصور، وافـتتح دور بـلوغ كـّل الـظّهورات اإللـهيّة واكـتمالـها فـي آن واحـد.  هـذا "الـقائـم" 
مـوعـود الـّشيعة، و"املهـدي" املـنتظر مـن أهـل الـّسنة، و"رجـعة يـوحـنّا املـعمدان" الّــتي يـتوقّــعها املـسيحيّون ورجـعة "أوشـيدرمـاه" 
الّــذي أشــارت إلــيه الــكتب الــزّرادشــتيّة، ورجــعة "إيــليّا" الّــذي يــنتظره الــيهود، هــذا الّــذي تظهــر بــعثته "آثــار جــميع األنــبياء" هــذا 
الّـذي "عـليه كـمال مـوسـى وبـهاء عـيسى وصـبر أيّـوب"، ظهـر وأشهـر أمـره واضطهـد بـال رحـمة ومـات مـجيًدا.  هـذا الـويـل الـثّانـي 
الّــذي تحـّدث عـنه يـوحـنّا فـي رؤيـاه قـد جـاء آخـر األمـر، وقـد بـعث أّول املـرسـلني الـّلذيـن تـنبّأ بـظهورهـما الـقرآن الـكريـم.  و"نـفخ 
فـي الـّصور" نـفخة صـعق لـها مـن فـي الـّسموات واألرض وبـلغت بـالـعالـم نـهايـته، و"وقـعت الـواقـعة"، و"جـاءت الـطّامّــة الـكبرى"، 
و"الـــبعث" و"زلـــزلـــت الـــّساعـــة" و"أتـــت الـــبيّنة" و"تـــنزّل املـــالئـــكة والـــّروح فـــيها" و"قـــام الـــنّاس لـــرّب الـــعاملـــني" و"الـــّسماء كشـــطت" 
و"جـاء ربّـك واملـلك صـفًّا صـفًّا"، و"الـكواكـب انـتثرت" و"أخـرجـت األرض أثـقالـها" و"الـجنّة أزلـفت"، و"الـجحيم سـّعرت"، و"وضـع 
الـكتاب"، ومـّد "الـّصراط" و"وضـع املـيزان" و"نـسفت الـجبال نـسفًا" كـما تـنبّأ الـقرآن الـكريـم وتـّم "تـطهير قـدس األقـداس" الّـذي 
تـنبّأ بـه دانـيال وأكّــده الـّسيّد املـسيح فـي إشـارتـه إلـى "رجـسة الخـراب" وانـقضى يـوٌم "كـان مـقداره ألـف سـنة مـّما تـعّدون" كـما 
تـــنبّأ الـــقرآن الـــكريـــم.  وانتهـــت "االثـــنان واألربـــعون شهـــرًا" الّـــتي تـــداس فـــيها "املـــديـــنة املـــقّدســـة"، كـــما تـــنبّأ يـــوحـــنّا الـــالّهـــوتـــي، 
وافــتتح "وقــت الــنّهايــة" وقــام أّول "الــّشاهــديــن" الــّلذيــن دخــل فــيهما "بــعد الــثاّلثــة أيّــام ونــصف روح حــياة مــن اهلل" فــوقــف عــلى 
رجــله "وصــعد إلــى الــّسماء فــي الــّسحابــة" وظهــرت "الخــمسة والعشــرون حــرفًــا" الــباقــية مــن "السّــــــبعة والعشــريــن" الّــتي تــحوي 
الـعلم كـّله كـما يـقول الحـديـث اإلسـالمـي.  هـذا "االبـن الـذّكـر الـعتيد أن يـرعـى األمـم بـعصا مـن حـديـد" املـذكـور فـي كـتاب رؤيـا 
يــوحــنّا، أطــلق بــمقدمــه الــقوى الــخالّقــة الّــتي أريــد بــها، بــعد أن عــزّزتــها فــيوضــات الــظّهور الــالّحــق واألعــظم قــّوة، أن تــغرس فــي 
الـــجنس البشـــرّي الـــقدرة عـــلى تـــحقيق االتّـــحاد الـــعضوّي، وبـــلوغ ســـّن الـــرّشـــد، وبـــذلـــك يـــصل إلـــى املـــرحـــلة الـــنّهائـــيّة مـــن تـــطّوره 
املـديـد.  وأمّـا الـّصيحة فـقد ارتـفعت فـي قـيّوم األسـماء ل"معشـر املـلوك وأبـناء املـلوك" مـشيرة إلـى ابـتداء عـمليّة أسـرعـت بـها فـيما 
بـعد إنـذارات حـضرة بـهاء اهلل إلـى كـّل مـلوك الشّـــــرق والـغرب، ومـا زالـت تحـدث تـطّورًا واسـع الـنّطاق فـي مـصائـر الـنّظام املـلكيّ 
فـــي جـــميع أرجـــاء الـــعالـــم.  وأمّــــا "الـــنّظم" الّـــذي أقـــامـــه املـــوعـــود فـــي الـــكتاب األقـــدس، ووضّـــــــــــح مـــعاملـــه مـــركـــز املـــيثاق فـــي ألـــواح 
" بـصورة مـؤكّـــدة.  أمّــا الشّــــــرائـع واألحـكام الّــتي  وصـايـاه، ويـشيّد اآلن أتـباعـه هـيكله اإلدارّي، فـقد أعـلن فـي "الـبيان الـفارسـيّ
أريـد بـها مـن جـهة أن تـقضي بـضربـة واحـدة عـلى امـتيازات دورة ديـنيّة بـلغت أرذل الـعمر وعـلى طـقوسـها ومـناسـكها ونـظمها، 
وأن تـجتاز مـن جـهة أخـرى تـلك الـفاصـلة الّــتي تـفصل بـني الـنّظام الـبالـي الـبائـد وبـني مـؤسّــــــسات الـنّظام الـعاملـيّ الّــذي يخـلفه، 
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فـقد صـيغت وأعـلنت بـوضـوح.  وأمّــا املـيثاق الّــذي اسـتطاع، خـالفًـا لـكّل الـّدورات الـّسابـقة، ورغـم كـّل الحـمالت الـعنيفة الـعنيدة 
الّـتي شـنّت عـليه، أن يـحافـظ عـلى كـيان ديـن صـاحـبه، ويمهّــد السّـــــبيل ملـقدم مـركـزه وغـايـته فـقد أبـرم إبـرامًــا وثـيًقا.  وانـبثق الـنّور 
الّـــذي كـــان مـــن شـــأنـــه أن ينتشـــر مـــن مهـــده تـــدريـــًجا وعـــلى فـــترات مـــتعاقـــبة إلـــى فـــنكوفـــر غـــربًـــا، وبحـــر الـــّصني شـــرقًـــا، ويـــسكب 
شــعاعــه عــلى إيســلندا شــماالً وبحــر تــسمانــيا جــنوبًــا.  أمّـــا قــّوات الــظّالم الّــتي اقــتصرت فــي بــادئ األمــر عــلى هــيئات الــّشيعة 
الــّديــنيّة فــي إيــران، ثــم اســتجمعت فــيما بــعد قــّوة أعــظم عــلى يــد املــقاومــة الــعنيدة الّـــتي تــحالــف عــليها خــليفة اإلســالم ورجــال 
الـّسنّة فـي تـركـيا، ثـم بـلغت ذروتـها فـي مـقاومـة الـهيئات الـعتيدة املـتّصلة بـالـّديـانـات الـقويّـة األخـرى، فـقد شـنّت حـملتها األولـى.  
وأمّــا نـواة املـجتمع الـعاملـيّ اإللـهيّ الـتّقديـر، والّــذي اسـتطاعـت قـّوتـه الـولـيدة أن تحـطّم أغـالل االنـتماء إلـى الـّشيعة، والّــذي كـان 
يـحصل عـلى اعـتراف أوسـع وأعـمق بـدعـواه الـذّاهـبة إلـى أنّـه ديـن الـعالـم املـقبل -كـّلما اتّـسعت دائـرة املـنتمني إلـيه-  فـقد تـكّونـت 
ثـّم أخـذت تـتبلور عـلى مهـل.  وأمّـا الـبذرة الّـتي وهـبت لـها يـد الـعنايـة اإللـهيّة هـذه الـطّاقـات الـواسـعة الـنّطاق، ثـم داسـتها األقـدام 
حــتّى انــعدمــت مــن الــوجــود فــي الــظّاهــر فــقد اتــيحت لــها الــفرصــة، بــفضل هــذه الــعمليّة نــفسها، أن تــنبت مــن جــديــد وتــنمو عــلى 
هــيئة ظــهور أقــوى وأشــّد إلــزّامًـــا، مــن شــأنــه أن يــزدهــر فــي فــترة مــتأخّـــرة بــمؤسّــــــسات الــنّظام اإلدارّي الــعاملــيّ الّــتي تــصل حــدّ 
الـــبلوغ فـــي الـــعصر الـــذّهـــبيّ الّـــذي لـــم يـــولـــد بـــعد، عـــلى صـــورة هـــيئات تـــعمل فـــي اتّـــساق مـــع مـــبادئ "نـــظم" يـــوحّــــــد الـــعالـــم كـــّله 

ويفتديه.  
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الفصل الخامس - محاولة اغتيال الّشاه وما ترتّب عليها

إّن الــّديــن الّــذي حــرّك أمّــة بــأســرهــا مــن أعــماقــها، ومــن أجــله أزهــقت اآلالف مــن األرواح الــغالــية املــجيدة، وعــلى مــذبــحة ضــّحى 
مــؤسّــــــسه بــحياتــه، بــدأ يــتعرّض اآلن لــضغوط أزمــة جــديــدة ذات عــنف شــديــد وأثــر بــعيد، كــانــت واحــدة مــن تــلك األزمــات الــّدوريّــة 
الّــتي تــوالــت عــلى مــدى قــرن كــامــل فــنجحت فــي أن تــكسف ســناء الــّديــن بــصورة مــؤقّــتة، وأن تهــدم بــنيان مــؤسّــــــساتــه الــعضويّــة 
تـقريـبًا.  والـواقـع أّن هـذه املـظاهـر الـحتميّة لهـذا الـتّطّور الـغيبيّ لـديـن عـاملـيّ كـانـت تحـدث فـجأة دائـًما، وعـلى غـير انـتظار فـي 
األغـلب األعـّم، كـما كـانـت تـبدو مسـتأصّـــــــــلة لـشأفـة هـذا الـّديـن الـعاملـيّ املـفعم بـالـحياة، املتحـّدي فـي دعـواه، املـطّور فـي عـقائـده، 
املــاضــي فــي كــفاحــه حــيال صــدمــات ومــخاطــر جــّمة يــكاد يــرزح تــحت وطــأتــها.  وكــانــت هــذه األزمــات أمّـــا مــن الــخارج عــلى يــد 
أعـدائـه االلـّداء، وأمّــا مـن الـّداخـل نـتيجة لـطيش بـعض أحـبّائـه أو ارتـداد بـعض أتـباعـه، أو تـخاذل بـعض ذوي املـقامـات الـرّفـيعة 
مـــن أقـــارب مـــؤسّـــــــسيه وذوي قـــربـــاهـــم.  ومـــهما يـــكن مـــن أمـــر هـــذه الـــنّكسات األكـــيدة الّـــتي كـــان الـــّديـــن يـــعانـــي مـــنها بـــني الـــحني 
واآلخــر، ومــن أمــر تــأثــيرهــا فــي الــّروح املــعنويّــة لــدى جــموع مــعتنقيه املخــلصني، ومــهما يــكن مــن طــنطنة أعــدائــه بــها واّدعــائــهم 
بــأنّــها أعــراض االضــمحالل واالنــحالل الــوشــيك، فــإنّــنا إذا اســترجــعناهــا جــميًعا وجــدنــا أنــها عجــزت عــن عــرقــلة تــقّدمــة أو الــنّيل 
مـن وحـدتـه وتـماسـكه.  صـحيح أّن الـّضريـبة الّـتي تـقاضـتها كـانـت فـادحـة األوجـاع، والـباليـا الّـتي خـاضـتها كـانـت جـسيمة تـفوق 
الــوصــف، والــهول الّـــذي أثــارتــه كــان واســع املــدى بــل لــقد أصــابــة بــالشّـــــــلل بــعض الــوقــت، ولــكنّنا لــو تــأمّـــلنا كــّل واحــدة مــن هــذه 
الـنّكسات فـي أبـعادهـا الـّصحيحة لـقّررنـا، بـثقة واطـمئنان، أنّـها عـنايـة مسـتورة وبـركـة مـقنّعة، ووسـيلة ربـانـيّة إلطـالق املـزيـد مـن 
الـقدرة الـّسماويّـة، ومهـرب معجـز مـن كـوارث وشـيكة الحـدوث أشـّد نـكاالً ووبـاالً، وأداة لـتحقيق الـنّبوءات الـعريـقة، وعـامـل لـتطهير 
حـياة الـجامـعة وتـقويـتها، ودافـع لـتوسـيع نـطاقـها ونشـر تـأثـيرهـا، وشـاهـد مفحـم مـلزم عـلى عـدم قـابـليّة عـرى الـّديـن لـالنـفصام.  
وطــــاملــــا اتّــــضحت لــــعيون الــــنّاس داللــــة هــــذه االمــــتحانــــات، إبّــــان األزمــــة نــــفسها أحــــيانًــــا، وبــــعد انــــتهائــــها فــــي الــــغالــــب، وتجــــّلت 
ضــرورتــها لــلّصديــق والــعدّو قــاصــيهم ودانــيهم بــصورة ال يــرقــى إلــيها الــّشّك، وقــّلما ظــّل السّــــــّر، بــل قــل لــم يحــدث مــطلًقا أن ظــلّ 
السّـــــّر الـكامـن وراء هـذه الـكوارث املـشؤومـة الّـتي بـعث بـها اهلل مـحجوبًـا، أو ظـّل الـغرض مـن حـدوثـها أو مـغزى حـدوثـها مسـتورًا 

عن ذوي األلباب.

واآلن يــوشــك أمــر حــضرة الــباب أن يــعانــي إحــدى هــذه املــحن الــقاســية وهــو مــا زال فــي مــراحــل طــفولــته األولــى.  نــعم إّن هــذا 
الــّديــن الّـــذي اضطهــد اضــطهاًدا مــريــرًا، واشــتّدت كــراهــيّته واســتنكاره مــنذ الّلحــظة األولــى الّـــتي ولــد فــيها، وحــرّم مــنذ أيّــامــه 
املــبّكرة مــن مــسانــدة مــعظم أقــطاب أنــصاره، وصــعق لــزوال مــؤسّـــــــسه املــفاجئ املحــزن، وتــرنّــح تــحت وطــأة الــّضربــات الــقاســية 
الّــتي كــيلت لــه تــباعًـــا فــي مــازنــدران وطهــران ونــيريــز وزنــجان، يــوشــك أن يــعانــي إذالالً لــم يــعرف لــه مــثيل مــن قــبل نــتيجة لــفعلة 
مخـزيـة أتـاهـا شـاّب بـابـيّ مـتعّصب مـتهّور.  وبـذلـك أضـيف إلـى أعـباء املـحن الّـتي عـانـاهـا عـبء فـادح لـكارثـة جـديـدة فـريـدة فـي 

خطورتها، مخزية في طبيعتها، مدّمرة في نتائجها املباشرة.  

فـــلقد دفـــعت مـــرارة مـــأســـاة اســـتشهاد حـــضرة الـــباب، وجـــنون الـــيأس، واالعـــتقاد بـــأّن املحـــرّض األّول عـــلى هـــذه الجـــريـــمة هـــو 
الــّشاه دون ســواه، بــصادق الــتّبريــزي الــعامــل فــي حــانــوت حــلوانــي بطهــران إلــى أن يــثأر لهــذه الــفعلة الــنّكراء.  فــتقّدم فــي يــوم 
مــن أيّــام آب (15 آب 1852م) مــع شــريــك لــه نــكرة مــثله يــدعــى فــتح اهلل الــقمي إلــى نــياوران حــيث عــسكر الــجيش حــول محــلّ 

إقامة الّشاه.  وانتظر بجانب الطّريق كأحد املارّة األبرياء ثم أطلق من سالحه النّارّي 
الــرّصــاص عــلى الــّشاه بــعد خــروجــه مــن رحــاب الــقصر عــلى جــواده يــتريّــض ريــاضــة الــّصباح.  وأظهــر فــحص السّـــــــالح الّـــذي 
اسـتعمله املـعتدي طـيش هـذا الـّشاب األخـرق بـصورة ال تـقبل الـّشّك.  وبـنّي بـجالء أّن أّي رجـل سـليم الـعقل لـم يـكن لـيقدم عـلى 

ارتكاب مثل هذه الفعلة الخرقاء.  

غـرقـت نـياوران الّــتي أقـام فـيها الـبالط الـّشاهـانـي وفـصائـل الـجيش فـي هـرج ومـرج ال يـمكن تـصّورهـما نـتيجة لهـذا االعـتداء، 
فـــوزراء الـــّدولـــة وعـــلى رأســـهم مـــيرزا آقـــا خـــان الـــنّوري اعـــتماد الـــّدولـــة خـــليفة أمـــير الـــنّظام أهـــرعـــوا -والهـــلع يخـــلع قـــلوبـــهم- إلـــى 
مـليكهم الجـريـح، ونـفخت األبـواق وقـرعـت الـطّبول وعـلت أصـوات املـزامـير تـدعـو جـيوش جـاللـته الـّشاهـانـيّة مـن كـّل حـدب وصـوب.  
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وانـدفـعت حـاشـية الـّشاه مـشاة وفـرسـانًـا إلـى رحـاب الـقصر، وعـّمت الـفوضـى فـكان كـّل فـرد يـصدر قـرارًا، وال يـسمع أحـد قـوالً، 
وال يــــطيع أحــــد أمــــرًا، وال يــــفهم أحــــد شــــيئًا.  وفــــي هــــذه األثــــناء أمــــر أردشــــير مــــيرزا حــــاكــــم طهــــران فــــصائــــله بــــتفتيش شــــوارع 
الـــعاصـــمة املـــهجورة ثـــّم أغـــلق أبـــواب الـــقلعة واملـــديـــنة، وحـــشا مـــدافـــعه، وأرســـل رســـوالً عـــلى عجـــل لـــيتأكّــــد مـــن صـــّحة اإلشـــاعـــات 

املنكرة الّدائرة على ألسنة النّاس ويطلب تعليمات محّددة.  

ومــا كــادت هــذه الــفعلة تــرتــكب حــتّى وقــع ظــّلها عــلى الــبابــينّي كــّلهم، وهــبّت عــلى األمّـــة بــأســرهــا عــاصــفة مــن الــذّعــر والّسخــط 
والـــكراهـــية تـــعزّزهـــا أم الـــّشاه الـــّشاب.  ولـــم يـــعد هـــناك أّي مـــجال لـــلتّفكير فـــي إجـــراء أبســـط ألـــوان الـــتّحقيق عـــن أصـــول هـــذا 
االعــتداء أو املحــرّضــني عــليه، وكــانــت أّي هــمسة أو إشــارة كــافــية ألن تــورد أّي بــريء مــوارد الهــالك وتــصّب عــليه أشــنع ألــوان 
الـــعذاب.  وأخـــيرًا وبـــعد طـــول تـــربّـــص وانـــتظار ظـــفر جـــيش األعـــداء بـــاملـــبّرر الّـــذي كـــان يـــتمنّاه، هـــذا الـــجيش املـــؤلّـــف مـــن رجـــال 
الـّديـن ورجـال الـّدولـة والـّشعب مـّمن وحّــــدت بـينهم الـكراهـية املـريـرة فـتربّـصوا حـتّى تـسنح الـفرصـة ليشهّـــروا بـخصمهم املـمقوت 
ويـقضوا عـليه.  وهـا قـد حـانـت الـفرصـة وأصـبح هـذا الـجيش قـادرًا عـلى أن يـحّقق غـرضـه الـخبيث إلـى أقـصى مـدى.  وبـالـرّغـم 
مـــن أّن الـــّديـــن تـــبرّأ مـــنذ الـــبدايـــة، مـــن أيّـــة نـــيّة فـــي اغـــتصاب حـــقوق الـــّدولـــة أو امـــتيازاتـــها، وبـــالـــرّغـــم مـــن أّن أقـــطابـــه وأصـــحابـــه 
وأتـــباعـــه حـــرصـــوا عـــلى أن يـــتجنّبوا أّي تـــصرّف يـــثير أدنـــى اشـــتباه فـــي رغـــبتهم فـــي إعـــالن الـــجهاد الـــّديـــنيّ، وعـــلى أن يـــتوقّـــوا 
مـتابـعة أّي مسـلك عـدائـيّ، إالّ أّن األعـداء تـعّمدوا تـجاهـل الـّشواهـد الـعديـدة الـّدالّـة عـلى ضـبط الـنّفس املـلحوظ مـن جـانـب أتـباع 
الــّديــن املضطهــد وأثــبتوا قــدرتــهم عــلى ارتــكاب شــناعــات بــربــريّــة كــتلك الّــتي ســتظّل مــقترنــة بــقصص مــازنــدران ونــيريــز وزنــجان 
الــّدمــويّــة.  أمّـــا وقــد ارتــكبت هــذه الــفعلة الــنّكراء الــغادرة فــإلــى أّي دركــة مــن الــخّسة والــقسوة ال يــحّب هــذا الــعدو املــتربّــص أن 
يــنزل؟ وبــأيّــة تــهمة ال يــحّب أن يــلصقها بــخصومــة؟ وبــأيّــة مــعامــلة ال يــوّد أن يــعامــل بــها كــّل مــن يــمكن أن تتســرّب إلــيه شــبهة 
االشـتراك مـن قـريـب أو مـن بـعيد فـي هـذه الـجنايـة الـّشنيعة ضـّد مـن جـمع فـي شـخصه سـيادة الـّدولـة ووصـايـة اإلمـام الـغائـب؟! 


كـان حـكم اإلرهـاب الّــذي تـال ذلـك مـثيرًا لـلتقزّز بـصورة ال تـوصـف، فـروح االنـتقام الّــذي تـمّلك هـؤالء الّــذيـن صـبّوا جـام غـضبهم 
وويـالتـهم كـان ظـامـئًا ال يـطفأ لـه ظـمأ، وتـجاوبـت أصـداؤه حـتّى بـلغت صـحافـة أوروبّـا واصـمة بـالـعار والـّشنّار زبـانـية اإلرهـاب 
املتعطّشـني لـلّدمـاء.  ورغـبة مـن الـّصدر األعـظم فـي أن يحـّد مـن االنـتقام الـّدمـوي فـقد قـّسم مـهّمة قـتل مـن حـكم عـليهم بـاإلعـدام، 
بـــني األمـــراء والـــنّبالء وزمـــالئـــه الـــوزراء والـــقّواد وضـــبّاط الـــبالط ومـــندوبـــي رجـــال الـــّديـــن والـــتّجار واملـــدفـــعيّة واملـــشاة، ال بـــل لـــقد 
خـّصصت لـلّشاه ضـحيّة ولـكنّه أنـاب عـنة قهـرمـان قـصره لـكي يـطلق طـلقته الـقاتـلة صـونًـا لـكرامـة الـتّاج.  أمّـا أردشـير مـيرزا فـقد 
عـــمل مـــن جـــانـــبه عـــلى تشـــديـــد الحـــراســـة عـــلى أبـــواب الـــعاصـــمة، وأمـــر الحـــرّاس بـــأن يـــتحّققوا مـــن شـــخصيّة الّـــذيـــن يـــحاولـــون 
الخـروج مـنها، واسـتدعـى الـكالنـتر والـّداروغـة والـكدخـداوات  وأمـرهـم بـأن يـبحثوا عـن كـّل مـن حـامـت حـولـه شـبهة اعـتناق الـبابـيّة 
ويـــلقوا الـــقبض عـــليه.  وتـــحت التّهـــديـــد والـــوعـــيد اضـــطّر شـــاب اســـمه عـــبّاس كـــان خـــادمًـــا عـــند أحـــد املـــؤمـــنني املـــعروفـــني إلـــى أن 
يـمشي فـي شـوارع طهـران ويـدّل عـلى كـّل مـن تـذكّــر أنّـه بـابـيّ، بـل لـقد أرغـم عـلى أن يـشي بـأّي شـخص يـظّن أنّـه قـادر عـلى أن 

يدفع فدية طيّبة الستخالص نفسه.  

وكــان صــادق املــنحوس أّول مــن عــانــى فــي ذلــك الــيوم الــعصيب إذ قــتل عــلى الــفور فــي نــفس الــبقعة الّــتي حــاول فــيها ارتــكاب 
جـريـمته بـأن شـّدوه إلـى ذيـل بـغل وسـحبوه طـوال الـطّريـق إلـى طهـران حـيث شـّقوا بـدنـه إلـى نـصفني صـلبوهـما وعـرضـوهـما عـلى 
األنــــظار.  ونــــودي بــــأهــــل طهــــران أن يــــصعدوا إلــــى األســــوار لــــيشاهــــدوا الجســــد املــــمزّق.  أمّـــــا شــــريــــكه فــــقد صــــبّوا فــــي حــــلقه 
الـرّصـاص املنصهـر بـعد أن قـاسـى عـذاب الـكاللـيب املحـّماة وتـمزيـق املـسامـير ألوصـالـه، وعـّري رفـيق لـهما يـسّمى الـحاج قـاسـم 
ووضـــعت الـــّشموع املـــوقـــدة فـــي ثـــقوب شـــّقوهـــا فـــي بـــدنـــه، وعـــرض عـــلى الجـــمهور الـــّصاخـــب الـــالّعـــن.  أمّـــا اآلخـــرون فـــقد فـــقئت 
عــيونــهم ونشــرت أجــسادهــم بــاملــناشــير وخــنقوا، وقــذفــوا مــن أفــواه املــدافــع، وقــطّعوا إربًــا إربًــا، ومــزّقــوا بــالــفؤوس والــبلط، ونــعلت 
أقــدامــهم بحــدوات الــخيل، وطــعنوا بــالحــراب ورجــموا بــالــحجارة، وتــسابــقت زبــانــية الــعذاب عــلى بــلوغ أقــسى غــايــات الــتّوحّـــــش 
والــبربــريّــة.  وكــان الــنّاس يتســّلمون أجــساد الــّضحايــا املــنكودة ويــتكالــبون عــليها لــيمثّلوا بــها تــمثيالً ال يــبقي عــلى شــيء مــن 
مـعاملـها األولـى، حـتّى أّن الـجالّديـن الّـذيـن ألـفوا الـقسوة بـحكم عـملهم كـانـوا يـذهـلون لـقسوة الـنّاس الـجهنّميّة.  وكـان الـجالّدون 
يــسوقــون الــنّساء واألطــفال فــي الــطّرقــات بــأجــساد مــمزقــة تشــتعل فــي جــراحــاتــها الــّشموع وهــّن يــرتّــلن بــأصــوات رنّــانــة "إنّــا هلل 
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وإنّـا إلـيه راجـعون" أمـام املـتفرّجـني الـواجـمني عـلى جـانـبيّ الـطّريـق، فـإذا هـلك األطـفال فـي الـطّريـق ألـقى الـجالّدون أجـسادهـم 
تـــحت أقـــدام آبـــائـــهم وأخـــواتـــهم، فـــيطأونـــها بـــعزّة وكـــبريـــاء دون أن يـــتجّشموا عـــناء الـــنّظر إلـــيهم مـــرّة أخـــرى.  ولـــقد شهـــد أحـــد 
الــكتّاب الــفرنــسينّي املــمتازيــن بــأّن والــًدا رفــض االرتــداد عــن ديــنه وفــّضل أن يــذبــحوا ولــديــه الــّشابّــني املتســربــلني بــدمــائــهما عــلى 
صــدره، وهــو مســتلٍق عــلى األرض، وكــان أكــبرهــما فــتى فــي الــرّابــعة عشــرة مــن عــمره فــطالــب بــحّقه فــي أن يــقتل قــبل أخــيه ألنّــة 

هو األرشد.  

ويــروي الــّرواة عــن ثــقة ويــقني أّن أحــد الــّضباط الــنّمساويّــني، وهــو الــكابــنت فــون جــومــونــس  الّــذي كــان آنــذاك فــي خــدمــة الــّشاه 
هــالــته بــشاعــة الــفظائــع الّــتي كــان مــضطرًّا إلــى مــشاهــدتــها بــحكم عــمله فــقّدم اســتقالــته، وبــعد أســبوعــني مــن مــحاولــة االغــتيال 
أرســل خــطابًــا نشــر فــي مجــلة "صــديــق الــجنود".  قــال: "*اتــبعني يــا صــديــقي، وأنــتم يــا مــن تــّدعــون أنّــكم تتحــّلون بــاألخــالق 
األوروبــيّة الــرّفــيعة تــعالــوا مــعي لــتشاهــدوا الــبؤســاء الّــذيــن فــقئت عــيونــهم ثــّم أجــبروا عــلى أن يــأكــلوا آذانــهم املــبتورة فــي مشهــد 
الــتّعذيــب ذاتــه دون مــلح وال تــوابــل! والّــذيــن انــتزع الــجالّدون أســنانــهم وضــروســهم بــوحــشيّة، والّــذيــن لــم يــنلهم شــيء كــبير مــن 
األذى سـوى أن حـطّمت املـطارق جـماجـمهم الـعاريـة بـكّل بـساطـه.  هـلّموا هـلّموا إلـى حـيث تـضاء األسـواق بـالـّضحايـا الـبؤسـاء 
ألّن الــــنّاس شــــّقوا ثــــقوبًــــا عــــميقة فــــي صــــدور الــــّضحايــــا وأكــــتافــــهم عــــن الــــيمني وعــــن الــــّشمال، ووضــــعوا فــــي الجــــروح شــــموعًـــــا 
مشـتعلة.  ولـقد شـاهـدت بـعضهم يـسحبون فـي الـّسوق مـصفّديـن بـاألغـالل تـتقّدمـهم إحـدى الـفرق الـعسكريّـة.  وكـانـت الـّشموع 
قــد احــترقــت وتــوغّــلت حــتّى أخــذ شحــم الجــروح يــدخّـــن كــاملــصباح إذا انــطفأ حــديــثًا.  ولــيس مــن الــنّادر أن تــتفتّق عــبقريّــة أهــل 
الشّـــــــرق عــن ألــوان جــديــدة مــن الــتّعذيــب.  مــن ذلــك مــثالً أنــهم يســلخون قــدمــيّ الــبابــيّ ويــغمسون جــروحــه فــي الــزّيــت املــغلي، 
ويـدقّــون فـيها حـدوة حـصان، ويـرغـمونـه عـلى الجـري.  فـال تـصدر مـن الـّضحيّة آهـة وال زفـرة.  بـل تتحـّمل حـواسّــــــه املـفقودة ذلـك 
الــــعذاب فــــي صــــمت مــــظلم.  واآلن يــــجب عــــليه أن يجــــري.  وال يســــتطيع الــــجسم أن يتحــــّمل مــــا يتحــــّمله الــــّروح فــــيسقط.  أال 
فــارحــموه واضــربــوه الــّضربــة الــقاضــية، وخــّلصوه مــن آالمــه! ولــكن ال! الــجالّد يــهوي بــالــّسوط وكــان عــليّ أن أشــاهــد ذلــك، وإذا 
بــالــّضحيّة املتحــّملة مــائــة ضــعف مــن الــعذاب تــركــض مــن جــديــد، كــّل هــذا مجــرّد بــدايــة لــلنّهايــة.  أمّـــا الــنّهايــة نــفسها فــهي أنّ 
الـجالديـن يـصلبون األجـساد املـكويّـة املـمزّقـة رأسًـــــا عـلى عـقب عـلى جـذوع األشـجار.  عـند ذاك تـتاح الـفرصـة ألّي إيـرانـيّ يـحبّ 
أن يــجعل تــلك األجــساد املــعّلقة الــنّبيلة هــدفًــا إلظــهار بــراعــته فــي الــتّصويــب عــلى قــدر مــا يــحّب ويشــتهي وعــلى مــسافــة مــعيّنة 
ليســت بــالــقريــبة جــدًّا ولــقد رأيــت أجــساًدا مــزّقــتها مــائــه وخــمسون رصــاصــة تــقريــبًا".  ثــّم مــضى يــقول: "*حــني قــرأت مــا كــتبت 
مـرّة أخـرى تـصّورت أّن الّـذيـن يـعيشون مـعكم فـي الـنّمسة وطـننا الـعزيـز املـحبوب قـد يـخامـرهـم الـّشّك فـي صـّحة هـذه الـّصورة، 
وقـد يـرمـونـني بـالـتّهويـل واملـبالـغة، أال لـيتني لـم أولـد حـتّى ال أرى هـذه الـّصورة.  ولـكنّني بـحكم عـملي كـنت أشـاهـد هـذه األهـوال 
كـثيرًا، أكـثر مـما يـنبغي لـسوء الحـّظ.  إنّـني ال أغـادر مـنزلـي اآلن حـتّى ال أشـاهـد شـناعـات جـديـدة أخـرى...  وملّا كـان روحـي 
يـثور ضـّد هـذا الـعار...  فـإنّـني أقـطع صـلتي بـمنظر هـذه الجـرائـم".  وال عـجب أّن وصـف رجـل ذائـع الـّصيت مـثل ريـنان  فـي 
كـتابـه "الـرّسـل" هـذه املجـزرة الـبشعة الّـتي ارتـبكت فـي يـوم واحـد أثـناء مـذبـحة طهـران الـكبرى بـأنّـها "يـوم قـد ال يـكون لـه شـبيه 

وال نظير في تاريخ العالم بأسره".  

لـم تـكتِف الـيد الّـتي هـوت عـلى أنـصار هـذا الـّديـن املـمتحن أفـظع امـتحان بهـذه الـّضربـة الـقاصـمة بـعامّــة أتـباع حـضرة الـباب، 
بـــل امـــتّدت بـــغضب وعـــزم وقـــّوة مـــماثـــلة فـــصرعـــت الـــبقيّة الـــباقـــية مـــن األقـــطاب الّـــذيـــن عـــاشـــوا مـــن بـــعد أعـــاصـــير الـــعدوان الّـــتي 
اجــتاحــت كــّل هــذه الجــموع الــغفيرة مــن أنــصار الــّديــن وأتــباعــه.  فــجندلــت الــعاصــفة الــهوجــاء "الــطّاهــرة" الــبطلة الــخالــدة الّــتي 
ســكبت ســناء بــاقــيًا عــلى بــنات جــنسها وعــلى الــّديــن الّــذي اعــتنقته عــلى حــّد ســواء.  كــما افــترســت الــّسيد حســني كــاتــب وحــي 
حـــضرة الـــباب ورفـــيق مـــنفاه ومســـتودع وصـــايـــاه وشـــاهـــد وقـــائـــع اســـتشهاده الـــعجيبة.  ال بـــل إّن تـــلك الـــيد بـــلغ مـــن جـــسارتـــها 
ووقـاحـتها أن تـطاولـت إلـى شـخصيّة حـضرة بـهاء اهلل الـّشامـخة، فـألـقت الـقبض عـليه إالّ أنّـها عجـزت عـن أن تـصرعـه.  نـعم إنّـها 
جـعلت حـياتـه فـي خـطر، وطـبعت عـلى جسـده آثـارًا ال تـمحى مـن الـقسوة املتحجّــــرة، ولـكنّها عجـزت عـن أن تـعطّل مـهّمته الّــتي 
لــم تــكن مجــرّد املــحافــظة عــلى الــنّيران الّــتي أوقــدهــا روح حــضرة الــباب فحســب بــل وإشــعال نــار تــبلغ، بــظهور حــضرة الــباب، 

تمامه وتفوق كّل أمجاده.  

�٤١



وفــي تــلك األيّــام املــظلمة املــضنية عــندمــا غــابــت شــمس الــباب وعــندمــا أفــلت تــلك الــنّجوم الــّساطــعة فــي ســماء ديــنه الــواحــدة بــعد 
األخـرى وهـاَم مَــْن كـان مـرشّــــــًحا لـوصـايـته مـن بـعده فـي فـلوات رشـت وجـبالـها طـريـًدا شـريـًدا مـتنّكرًا فـي ثـياب الـّدراويـش حـامـالً 
بــيده كــشكولــه، بَــدا لــألعــداء املــتربّــصني الــّساهــريــن أنَّ حــضرة بــهاء اهلل، بــفضل مــا أنجــزه مــن أعــمال، هــو الــّد الــخصوم وأنّــه 
األمـل الـوحـيد ملـن اعـتبرهـم هـؤالء زمـرة اإللـحاد والـكفر الّــتي لـم تسـتأصـل جـذورهـا بـعد، فـأصـبح اعـتقالـه وقـتله آنـذاك مـن ألـزم 
األمـور.  ولـم ال؟ ألـم يـكن هـو الّــذي تسـّلم مـن املُـالّ حسـني مـبعوث حـضرة الـباب الـوثـيقة الّــتي زفّـت إلـيه أولـى بـشارات الـظّهور 
الجـديـد ولـم تـكد تـمضي عـلى مـيالد الـّديـن سـوى ثـالثـة أشهـر، فـآمـن بـها وصـّدق بـصحتها مـن فـوره، ونـهض لـيدافـع عـن أمـرهـا 
وأمــر صــاحــبها.  ألــم تــكن إلــى مــسقط رأســه ومــسكنه قــد اتّجهــت خــطوات ذلــك املــبعوث أّول مــا اتّجهــت بــوصــفه املــوضــع الّــذي 
يــضّم ســرًّا ال يــطمع الــحجاز وال شــيراز فــي مــنافــسة قــدســيّته، وبــما كــتبه املُــالّ حســني عــن اجــتماعــه بــه ابــتهج حــضرة الــباب 
ابـتهاجًــــا ألـقى عـلى قـلبه سـكينة جـعلته يـصّمم أخـيرًا عـلى أن يـقدم عـلى حـّجِه املـرتـجى إلـى مـّكة واملـديـنة.  ألـم يـكن هـو وحـده 
غــايــة كــّل اإلشــارات الــخفيّة ومــدار الــثّناء الــعاطــر واملــناجــاة الــحارّة والــبشارات الــّسارّة واإلنــذارات املــدّونــة فــي كــّل مــن "قــيّوم 
األســـماء" و "الـــبيان"، أّول وآخـــر الـــّشهادات املـــكتوبـــة بـــذلـــك املجـــد الّـــذي يـــوشـــك أن يســـبغه اهلل عـــليه.  وبـــفضل مـــراســـالتـــه مـــع 
مـــؤسّــــــــس الـــّديـــن الجـــديـــد واتّـــصالـــه الـــوثـــيق بـــالـــنّخبة املـــمتازة مـــن أصـــحابـــه مـــن أمـــثال وحـــيد والـــحّجة والـــقّدوس واملُـــالّ حســـني 
والـطّاهـرة اسـتطاع أن يتعهّــد الـّديـن بـالـنّماء، ويـوضّـــــــــح مـبادئـه ويـعزّز أسـسه الخـلقيّة ويـحّقق مـطالـبه الـعاجـلة ويـجنّبه بـعًضا مـن 
األخــطار الــّداهــمة، ويــشارك مــشاركــة فــاعــلة فــي نــهضته وتــثبيت أركــانــه.  ألــم يــكن هــو الّــذي عــناه املظهــر اإللــهيّ عــندمــا بشّــــــر 
الـقّدوس -غـداة الـعودة مـن الـحجّ إلـى بـوشهـر- بـأنّـه سـوف يحـظى بـسعادة لـقاء "هـدف تـقديـسنا وغـايـة مـحبّتنا" قـبل أن يـرتـشف 
الــقّدوس كــأس الــّشهادة.  ألــم يــسقط وهــو فــي ريــعان شــبابــه كــّل اعــتبار للّشهــرة والــثّروة والــجاه، مــتجاهــالً املــخاطــر ومُـــهمالً 
تـنديـد الـطّبقة االجـتماعـيّة الـرّفـيعة الّـتي يـنتمي إلـيها؟ ونـهض فـي طهـران ثـّم فـي مـوطـنه مـازنـدران لـينتمي إلـى الـفرقـة الـغامـضة 
املـنبوذة، وكسـب لـها عـدًدا كـبيرًا مـن رجـال الـّدولـة والـنّابهـني مـن أهـل نـور بـمن فـيهم خـلطاؤه وذوو قـربـاه، وبجـرأة فسّـــــر لـتالمـيذ 
املجتهـــد الـــّشهير املُــالّ محـــّمد حـــقائـــق الـــّديـــن وكســـبهم إلـــى صـــفّه، وضـــمن بـــعمله هـــذا والء عـــدد كـــبير مـــن رجـــال الـــّديـــن والـــّدولـــة 
والـفالّحـني والـتّجار، بـل وأفحـم املجتهـد نـفسه فـي إحـدى الجـلسات الـخالـدة الـذّكـر.  وإلـى كـفايـة رسـالـته الّــتي كـتبها وأودعـها 
املُـالّ محــّمد مهــدي الــكندي فســّلمها هــذا بــدوره إلــى حــضرة الــباب عــلى مــقربــة مــن مــديــنة گُــلني يــرجــع الــفضل فــي أن تخــّلص 
روح الـّسجني، فـي سـاعـة الـتّوتـر واالنـزعـاج، مـن الـّشقاء الّـذي خـيّم عـليه مـنذ أن ألـقي الـقبض عـليه فـي شـيراز.  ألـم يـرحّــــب مـن 
أجــل الــطّاهــرة وأصــحابــها املــسجونــني بــالــّسجن املهــني عــّدة أيّــام فــي مــنزل أحــد مــخاتــير الــبلد فــي طهــران؟ وكــان أّول ســجن 
يـعانـيه، وإلـى حـرصـه ونـفاذ بـصيرتـه ومـقدرتـه يـرجـع الـفضل فـي فـرارهـا املـوفّـق مـن قـزويـن، وخـالصـها مـن خـصومـها ووصـولـها 
ســاملــه إلــى بــيته، ثــم انــتقالــها إلــى مــكان أمــني قــرب الــعاصــمه اســتطاعــت أن تــنطلق مــنه إلــى خــراســان.  وإلــى مــحضره أدخــل 
املاُلّ حسـني سـرًّا عـند وصـولـه إلـى طهـران فـلقيه ثـّم سـافـر إلـى آذربـيجان لـيزور حـضرة الـباب الّـذي كـان آنـذاك مـعتقالً فـي مـاه 
كــوه.  ألــم يــكن هــو الّـــذي أدار دفّــة األمــور فــي مــؤتــمر بــدشــت ُدوَن زلّـــة بــصورة غــير مــلحوظــه، واســتضاف الــقّدوس والــطّاهــرة 
والـواحـد والـثّمانـني مـؤمـنًا الّــذيـن اجـتمعوا بـتلك املـناسـبة، وأنـزل كـّل يـوم لـوحًــــا وأنـعم عـلى كـّل فـرد مـن املـجتمعني بـاسـم جـديـد.  
ألـم يـكن هـو الّــذي واجـه وحـده جـمهورًا يـزيـد عـلى الخـمسمائـة فـالّح فـي نـياال، وحـمى الـقّدوس مـن غـضب املـهاجـمني، وأمـكنه 
أن يــنقذ بــعًضا مــن األمــوال الّـــتي نهــبها الــعدّو، وقــام عــلى حــمايــة الــطّاهــرة الّـــتي أوذيــت كــثيرًا وهــوجــمت كــثيرًا؟ ألــم يــكن هــو 
الّــذي ثــارت ثــائــرة محــّمد شــاه عــليه نــتيجة لــلوشــايــات والــّسعايــات املســتمرّة فــأصــدر أمــرًا بــإلــقاء الــقبض عــليه واســتدعــائــه إلــى 
الـعاصـمة، ولـكّن األمـر لـم يـنفّذ نـتيجة ملـوت الـّشاه املـفاجئ؟ وإلـى نـصائـحه وتـشويـقه لـنزالء قـلعة الـّشيخ طـبرسـي، الّـذيـن قـابـلوه 
بـاملـحبّة واإلجـالل أثـناء زيـارتـه، يـرجـع الـفضل إلـى حـّد لـيس بـالـقليل فـي ارتـفاع الـّروح املـعنويّـة لـدى املـدافـعني األبـطال.  وإلـى 
تـعليماتـه الـّصريـحة يـرجـع تـوفـيقهم فـي تخـليص الـقّدوس بـصورة معجـزه لـينضّم إلـيهم فـي املـغامـرات املـثيرة الّــتي خـّلدت فـتنة 
مــازنــدران.  ألــم يــكن مــن أجــل هــؤالء املــدافــعني الّــذيــن كــان يــنوي االنــضمام إلــيهم أن ســجن مــرّة أخــرى فــي مسجــد آمــل الّــذي 
ســيق إلــيه وســط مــا ال يــقّل عــن أربــعة آالف مــن املــشاهــديــن املهــتاجــني ومــن أجــلهم جــلد حــتّى أُدمــيت قــدمــاه فــي خــلوة مجتهــد 
هـذه املـديـنة، وأودع مـسكن حـاكـمها، ووشـى بـه املاُلّ الـكبير وأهـانـته الجـموع الّـتي حـاصـرت مـسكن الـحاكـم ورشـقته بـالـحجارة 
وقـذفـته بـابـشع السّــــــباب.  ألـم يـكن هـو بـعينه الّــذي أشـار إلـيه الـقّدوس عـندمـا وصـل إلـى قـلعة الـّشيخ طـبرسـي ونـزل عـن فـرسـه 
وأسـند ظهـره إلـى حـائـط الـّضريـح ورتّـل قـولـه تـعالـى "بـقيّة اهلل خـير لـكم إن كـنتم مـؤمـنني".  وكـان هـو بـعينه املـقصود بـكّل هـذا 
الـــثّناء الـــعاطـــر وهـــذا الـــتّفسير الـــبارع لـــصاد الـــّصمد الّـــذي كـــتب هـــذا الـــبطل الـــّشاّب بـــعضه فـــي الـــقلعة أثـــناء أحـــرج الـــظّروف 
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والّــذي يـبلغ حجـمه سـتّة أمـثال حجـم الـقرآن.  ألـم يـكن لـتاريـخ ظـهوره الـوشـيك أن اشـار "لـوح الحـروفـات" الّــذي فـاض مـن قـلم 
حـضرة الـباب فـي چهـريـق تشـريـفًا لـلّديّـان إشـارة خـفيّة، وفـيه أمـاط الـّلثام عـن سـّر "املسـتغاث"؟ ولـلفوز بـمحضره وجّــــه حـضرة 
الــباب انــتباه صــحابــيّ آخــر، وهــو املُـالّ بــاقــر أحــد حــروف الــحيّ.  وإلــى رعــايــته الــخاصّــــــــــة عهــد بــوثــائــق حــضرة الــباب ومــقلمته 
وأخــتامــه وخــواتــمه الــعقيقيّة مــع درج كــتب فــيه عــلى هــيئة النّجــم مــا ال يــقّل عــن ثــالثــمائــة وســتنّي اشــتقاقًــا لــكلمة "بــهاء" ســّلمت 
إلــــيه جــــميًعا تــــنفيذًا لــــتعليماتــــه الّــــتي أصــــدرهــــا قــــبل مــــغادرتــــه قــــلعة چهــــريــــق.  ومــــن نــــتيجة مــــبادرتــــه وحــــدهــــا وتــــنفيذًا لــــتعليماتــــه 
بحـــذافـــيرهـــا نـــقلت رفـــات حـــضرة الـــباب الـــغالـــية مـــن تـــبريـــز إلـــى الـــعاصـــمة بســـالم وحـــفظت بـــمنتهى الـــعنايـــة وأخـــفيت بـــمنتهى 
السّــــــّريّــة خــالل الــّسنوات الــعاصــفة الــهوجــاء الّــتي تــلت اســتشهاده.  وأخــيرًا ألــم يــكن هــو الّــذي عــمل أثــناء إقــامــته فــي كــربــالء -
وفــي األيّــام الّــتي ســبقت مــحاولــة اغــتيال الــّشاه- بــكّل هــّمة ونــشاط عــلى نشــر تــعالــيم زعــيمه الــرّاحــل بــنفس الحــماســة والــقدرة 
الـّلتني امـتازت بـهما أعـمالـه األولـى فـي مـازنـدران، مجتهـًدا فـي تـأمـني مـصالـح ديـنه واسـتنهاض هـمم أتـباعـه املحـزونـني وتـنظيم 
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رجـل هـذا شـأنـه وهـذا سجـّل أعـمالـه، لـم يـكن مـن الّسهـل أن يـفلت مـن رقـابـة الـعدّو الـّساهـر الـيقظ وال مـن غـضبه، والـواقـع أنّـه لـم 
يــفلت.  فــمنذ الــبدايــة تــمّلكته الحــماســة الــقاهــرة لــألمــر الّــذي اعــتنقه، وكــان جــريــئًا جــسورًا فــي مــطالــبته بــحقوق املضطهــديــن، 
وكــان فــي مــيعة الــّصبا وريــعة الشّـــــــباب ال يــجاريــه فــي قــدرتــه وال يــباريــه فــي سحــر بــيانــه أحــد، وكــان ذا طــاقــة ال تــكّل، وحــكم 
صــائــب ال يخــّل، ثــريًّــا مــتمتًّعا بــاإلجــالل والــنّفوذ والــجاه واملــكانــة الــّسامــية الــنّبيلة إلــى أقــصى درجــة.  ومــع ذلــك احــتقر األبّــهة 
واملـفاخـر والـعطايـا واملـمتلكات الـّدنـيويّـة.  وبـفضل مـراسـالتـه املـنتظمة، كـان وثـيق الـّصلة بـمؤسّـــــس الـّديـن الّـذي نـهض لـلذّود عـنه، 
كـما كـان واقـفًا تـمام الـوقـوف عـلى آمـال أقـطابـه وآالمـهم وخـططهم ومـناشـطهم.  وكـان يـتقّدم لـيحتّل مـكان الـزّعـامـة الـّصريـحة 
لــلقوى املــكافــحة مــن أجــل تحــريــر الــّديــن تــارةً، وتــارةً أخــرى كــان يــتعّمد االنــسحاب فــي حــرص شــديــد لــيكون أقــدر عــلى عــالج 
مــوقــف شــاذّ أو إبــعاد خــطر داهــم، ولــكنّه كــان فــي كــّل األحــوال ســاهــرًا مــتأهّـــبًا مســتعدًّا ال يــكّل عــن بــذل الــجهود لــيحافــظ عــلى 
كــيان الــّديــن ويحــّل مــشكالتــه ويــدافــع عــنه ويــشّجع أتــباعــه ويــبلبل خــصومــه.  أمّـــا وقــد بــلغ الــّديــن اآلن أحــرج ســاعــاتــه وأشــّدهــا 
حــسًما فــقد تــقّدم إلــى قــلب املــرســح الّــذي أخــلي مــن حــضرة الــباب بــصورة محــزنــة لــكي يــؤّدي ملــّدة أربــعني ســنة كــامــلة دورًا ال 
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أثـارت هـذه الـّشخصيّة الـّشامـخة الـعظيمة غـضب محـّمد شـاه، نـتيجة لـالتّـهامـات الّـتي وّجهـت إلـيه، ومـا سـمعه الـّشاه عـّما حـدث 
فـي بـدشـت.  فـأصـدر إلـى زعـماء مـازنـدران االقـليميّة عـّدة فـرمـانـات يـأمـرهـم فـيها بـاعـتقالـه وصـرّح بـعزمـه عـلى قـتله.  أمّــا الـحاج 
مـــيرزا آقـــاســـي الّـــذي حـــدثـــت بـــينه وبـــني الـــوزيـــر (والـــد حـــضرة بـــهاء اهلل) جـــفوة مـــن قـــبل، وأغـــضبه فشـــله فـــي اغـــتصاب إحـــدى 
ضـياع حـضرة بـهاء اهلل، فـقد عـاهـد نـفسه عـلى مُــعاداتـه خـاصّـــــــــة وأنّـه نـجح نـجاحًــــا بـاهـرًا فـي إحـباط مـساعـيه الـخبيثة.  وفـضالً 
عـن ذلـك فـإن أمـير الـنّظام كـان مـدركًـــا تـمام اإلدراك عـمق تـأثـير هـذا الـخصم الـفاعـل.  فـاتّـهمه أمـام جـماعـة مـن عـّليّة الـقوم بـأنَّ 
نـشاطـه قـد كـبّد الـّدولـة خـسارة ال تـقّل عـن خـمس كـرورات .  وفـي هـذه الـفترة الـحاسـمة الّـتي كـان يـجتازهـا الـّديـن طـلب إلـيه بـكلّ 
وضــوح وتــأكــيد أن يــحّول مــقامــه إلــى كــربــالء مــؤقّــتًا.  أمّــا مــيرزا آقــا خــان الــنّوري الّــذي خــلف أمــير الــنّظام فــقد حــاول فــي أّول 
أيّـامـه أن يـعقد صـلًحا بـني حـكومـته وبـني حـضرة بـهاء اهلل الّــذي اعـتبره أقـدر أتـباع حـضرة الـباب.  فـال عـجب أن تـطرّقـت إلـى 
حــضرة بــهاء اهلل الــظّنون والــّشكوك، الّــتي ال يــعدلــها فــي الخــطورة والــجسامــة إالّ بــطالنــها وزيــفها، عــندمــا اقــترفــت تــلك الــفعلة 
الجــريــئة الخــطيرة فــيما بــعد.  وتســّربــت هــذه الــظّنون إلــى الــّشاه وحــكومــته وبــالطــه وشــعبه.  وإّن أشــّدهــم إســرافًــا فــي ذلــك أمّ 

الّشاه الّشاب اّلتي أخذ الغضب منها كّل مأخذ واتّهمته بأنّه هو املحرّض األّول على محاولة اغتيال ولدها.  

كــان حــضرة بــهاء اهلل ضــيفًا عــلى الــّصدر األعــظم فــي لــواســان حــني مــحاولــة اغــتيال الــّشاه، وكــان يــقيم فــي قــريــة أفــجه حــني 
بـلغت األنـباء الخـطيرة.  فـنصح لـه جـعفر قـلي خـان أخـو الـّصدر االعـظم الّـذي كـان يـقوم عـلى ضـيافـته بـأن يـتوارى عـن األنـظار 
بـــعض الـــوقـــت فـــي نـــاحـــية مـــن تـــلك الـــنّواحـــي.  ولـــكنّه لـــم يســـتمع لـــلنّصيحة وصـــرف الـــرّســـول الّـــذي أرســـل مـــعه لـــيؤمّـــن ســـالمـــته.  
وركــب فــي صــبيحة الــيوم الــتّالــي إلــى مــعسكر الــجيش الــّشاهــانــي بجــرأة وربــاطــة جــأش، وكــان الــجيش فــي نــياوران بــمنطقة 
شـميران.  وفـي قـريـة زركـندة لـقيه صهـره مـيرزا مـجيد الّـذي كـان آنـذاك سـكرتـيرًا لـألمـير دولـجوروكـي  الـوزيـر الـّروسـي، وصـحبه 
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إلـى مـنزلـه املـتّصل بـمنزل رئـيسه، فـّلما عـلمت حـاشـية حـاجـب الـّدولـة الـحاج عـلي خـان بـقدوم حـضرة بـهاء اهلل بـادروا بـإخـطار 
سـيّدهـم فـرفـع هـذا األمـر بـدوره إلـى مـسامـع الـّشاه، فـتعّجب الـّشاه وأرسـل ضـبّاطـه ومـعتمديـه إلـى الـّسفارة يـطالـبون بتسـليم 
املـتّهم إلـيهم.  ولـكّن الـّسفير الـّروسـي رفـض أن يسـّلمه إلـيهم، وطـلب إلـى حـضرة بـهاء اهلل أن يـتوجّــــه إلـى بـيت الـّصدر األعـظم 
الّـــذي ســبق لــلّسفير أن أبــدى لــه رغــبته فــي تــأمــني ســالمــة الــوديــعة الّـــتي تــقوم الــحكومــة الــّروســيّة بتســليمها إلــيه.  إال أّن هــذه 

الرّغبة لم تتحّقق نظرًا ألن الّصدر األعظم خاف على مركزه أن يضيع إذا هو شمل املتّهم بالحماية املطلوبة.  

وهــكذا سُــــــّلم هــذا الــقطب الــعظيم لــلّديــن املضطهــد عــلى الــّدوام، والّــذي طــالــت مــنه الــّشكوى والــخوف، إلــى أيــدي أعــدائــه وأرغــم 
عـلى أن يـرتـشف مـن تـلك الـكأس الّـتي تجـرّعـها حـتّى الـثّمالـة مـؤسّـــــس الـّديـن نـفسه، وسـيق مـن نـياوران إلـى سـياه چـال بطهـران 
"*عــلى قــدمــيه مــكباّلً بــالسّــــــالســل واألغــالل، عــاري الــرّاس حــافــي الــقدمــني" مــعرّضًــــــــــا لــشمس الــّصيف الــحامــية.  وفــي الــطّريــق 
خــلعت عــنه مــالبــسه الــخارجــيّة عــّدة مــرّات وضــايــقته الجــماهــير بــالّسخــريــة ورشــقتُه بــالــحجارة.  أمّــا الــغرفــة الــّسفليّة الّــتي ألــقي 
فـيها فـكانـت مـن قـبل خـزّانًـا ملـياه أحـد الحـّمامـات الـعامّــة بـاملـديـنة.  ولـندع كـلماتـه املـدّونـة فـي "لـوح ابـن الـذّئـب" تشهـد بـاملـحنة 
اّلتي عاناها في ذلك الّسرداب الوبيل، قال:  "*وعنّي لنا مقّر ملّدة أربعة أشهر ال شبيه له وال مثيل...  وبعد أن وردنا الّسجن 
قــادونــا إلــى دهــليز مــظلم ثــّم هــبطنا ثــالث دركــات وبــلغنا املــقّر الّـــذي عــيّنوه، أمّـــا املــكان فــكان مــظلًما يــعيش فــيه مــا يــقرب مــن 
املـائـة والخـمسني مـن الـّلصوص والـقتلة وقـطّاع الـطّرق.  وبـالـرّغـم مـن وجـود هـذا الجـمع الـغفير فـإّن املـكان لـم يـكن لـه مـن مـنفذ 
سـوى الـطّريـق الّـذي وردنـا مـنه.  إّن األقـالم لتعجـز عـن وصـفه، والـبيان يـكّل عـن بـيان روائـحه املـنتنة.  وكـان مـعظم هـذا الجـمع 
بـال لـباس وال فـراش.  اهلل يـعلم مـا ورد عـلينا فـي ذاك املـقام األنـنت األظـلم".  وقـيّدت قـدمـاه بـالـقيود وصـفّد عـنقه بسـالسـل "قـره 
گُهَــــر" الــثّقيلة فــتركــت بــصماتــها عــلى جســده طــيلة حــياتــه.  وقــد شهــد حــضرة عــبد الــبهاء بــذلــك فــقال:  "**وضــعت حــول عــنقه 
سـالسـل ثـقيلة صـفّد بـها خـمسة مـن الـبابـينّي.  وكـانـت هـذه السّـــــالسـل مشـدودة بـعضها إلـى بـعض بـأقـفال ومـسامـير قـويّـة جـدًّا 
وثـقيلة جـدًّا.  وكـانـت ثـيابـه مـمزّقـة وكـذلـك كـان لـباس رأسـه.  وظـّل حـضرتـه عـلى هـذه الـحال الـفظيعة أربـعة أشهـر".  وقـد حـرم 
الـــطّعام والشّـــــــراب ثـــالثـــة أيّـــام بـــليالـــيها واســـتحال عـــليه الـــنّوم.  ذلـــك ألّن املـــكان كـــان بـــارًدا رطـــبًا قـــذرًا مـــوبـــوًءا بـــالحـــّمى، مـــليئًا 
بــالــهوام والحشــرات والــّروائــح الــكريــهة.  ولــقد ذهــب أعــداؤه الّــذيــن أثــارتــهم الــكراهــية الشّــــــديــدة إلــى حــّد مــحاولــة دّس الــّسّم فــي 
طـعامـه طـمًعا فـي الـفوز بـرضـاء أّم الـّشاه عـدّوه الـّلدود، ولـكّن املـحاولـة بـاءت بـالفشـل وإن أضـرّت بـصّحته فـي الـّسنوات الـتّالـية.  
ويــذكــر الــّدكــتور ج. إ. إســلمنت فــي كــتابــه:  "*يــخبرنــا حــضرة عــبد الــبهاء كــيف أذن لــه يــومًـــا أن يــدخــل ســاحــة الــّسجن لــيرى 
والــده املــحبوب حــني خــرج لــريــاضــته الــيومــيّة، وكــان حــضرة بــهاء اهلل قــد تــغيّر بــصورة مــخيفة، وقــد بــلغ بــه اإلعــياء أنّــه لــم يــكن 
قـادرًا عـلى الـّسير، وكـان شـعره ولـحيته مـتلبّديـن، وكـان عـنقه متسـّلًخا مـتورّمًــا مـن ثـقل السّــــــالسـل الحـديـديّـة، وكـان جسـده يـنوء 

تحت أثقال األغالل".

وبـينما كـان حـضرة بـهاء اهلل يـعانـي تـلك االمـتحانـات الـقاسـية والشّــــــدائـد املـرّوعـة فـي تـلك األيّـام الـهائـجة املـائـجة كـان ثـمة نجـم 
آخـر مـن نـجوم الـّديـن، ونـعني بـه الـطّاهـرة الجـريـئة، تـهوي بسـرعـة تـحت قـّوتـها املـدمّـرة.  لـقد بـدأ عـملها الـباهـر كـالـّشهاب أّول مـا 
بــدأ فــي كــربــالء، وبــلغ أوجــه فــي بــدشــت، وهــو يــوشــك اآلن أن يــبلغ نــهايــته بــشهادة يــمكن أن تــوضــع بجــدارة واســتحقاق فــي 

مصاف أشّد القصص تحريًكا للقلوب في أعنف فترات التّاريخ البهائيّ وأشّدها اضطرابًا.  

كــانــت ســليلة أســرة الــحاج املُــالّ صــالــح الــبرقــانــي الــّشهيرة الّـــتي طــاملــا احــتّل أفــرادهــا املــكانــة املــرمــوقــة فــي الــنّظام املــذهــبي 
بــإيــران.  وكــانــت ســّميّة فــاطــمة الــزّهــراء، ولــكن أســرتــها كــانــت تــسّميها زّريــن تــاج (الــتّاج الــذّهــبي) والــزّكــيّة.  ولــدت فــي نــفس 
الـّسنة الّـتي ولـد فـيها حـضرة بـهاء اهلل وكـان أهـل مـديـنتها يـعّدونـها، مـنذ نـعومـة أظـفارهـا، آيّـة فـي الـذّكـاء والجـمال.  وأجـّلها قـبل 
إيـمانـها بـعض أكـابـر عـلماء بـالدهـا لـطرافـة آرائـها ووجـاهـتها وجـّدتـها، وخـاطـبها أسـتاذهـا املـعجب، الـّسيد كـاظـم ب"قـرّة الـعني" 
ولـّقبها لـسان الـقدرة والـعظمة ب"الـطّاهـرة".  وكـانـت الـّسيدة الـوحـيدة الّــتي سـلكها حـضرة الـباب فـي عـداد حـروف الـحيّ، وعـن 
طـريـق حـلم سـبقت اإلشـارة إلـيه فـي الـّصفحات الـّسابـقة، اعـتنقت الـّديـن وثـابـرت عـلى نشـره وتـرويـجه حـتّى فـي أشـّد األوقـات 
خــطورة وخــطرًا بــكّل مــا أوتــي روحــها الــغالّب مــن حــماســة وقــّوة حــتّى الــنّفس األخــير.  ولــقد نــصرت أمــر حــضرة الــباب بجــّديّــة 
وحــماس غــير عــابــئة بــاحــتجاجــات والــدهــا الشّــــــديــدة، غــير مــكترثــة بشــتائــم عــّمها، غــير آبــهة لــتوسّــــــالت زوجــها وإخــوتــها.  ال يــفت 
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فـي عـضدهـا الـتّدابـير الّـتي اتّخـذتـها املـقامـات املـدنـيّة والـّديـنيّة فـي كـربـالء ثـّم بـغداد ثـّم قـزويـن للحـّد مـن نـشاطـها.  ولـقد ثـابـرت 
عـلى إشـعال حـماسـة الـعرب والعجـم، وأخـذ الـبيعة مـنهم لـلظّهور الجـديـد، والـّدعـوة إلـى تـغيير عـادات قـومـها ومـسالـكهم تـغييرًا 
ثــوريًّــا، وذلــك عــن طــريــق خــطبها الــبليغة الــعصماء وتــنديــداتــها الجــريــئة بــاملــفاســد وأبــحاثــها ودراســتها وأشــعارهــا وتــرجــماتــها 

وتفسيراتها ومراسالتها.

كــانــت هــي الّــتي قــد نــهضت فــي كــربــالء، أقــوى مــعقل لــلّشيعة، لــتوجّـــــه الــرّســائــل الــطّوال لــلعلماء املــقيمني بــتلك املــديــنة، والّــذيــن 
كـــانـــوا قـــد رجـــعوا بـــمنزلـــة املـــرأة إلـــى مـــا فـــوق مـــنزلـــة الـــحيوان بـــقليل، وأنـــكروا عـــليها حـــّق امـــتالك أّي شـــيء حـــتّى الـــّروح.  وفـــي 
رسـائـلها هـذة دافـعت بحـرارة عـن هـدفـها الـّسامـي، ونـّددت بـمآربـهم الـخبيثة.  وتحـّدت مـواضـعات أهـل تـلك املـديـنة املـتعّصبني 
تحـّديًـا صـريـًحا سـافـرًا، وذلـك بـأن تـجاهـلت الـذّكـرى لـشهادة اإلمـام الحسـني الّــتي تـقام بـاحـتفال مـهيب فـي فـواتـح املحـرّم مـن 
كـــّل عـــام، واحـــتفلت بـــدالً مـــنه بـــعيد مـــيالد حـــضرة الـــباب الّــــذي يـــوافـــق غـــرّة ذلـــك الّشهـــر.  وبـــبالغـــتها الـــعجيبة وقـــّوة عـــارضـــتها 
املــدهــشة افحــمت الــوفــد املــمثّل لــلّشيعة والــّسنّة واملــسيحينّي وأكــابــر الــيهود فــي بــغداد والّـــذي حــاول أن يــصرفــها عــّما عــاهــدت 
نــفسها عــليه مــن نشــر بــشارات الــرّســالــة الجــديــدة.  وبــبراعــة فــائــقة دافــعت عــن ديــنها وبــّررت تــصرّفــاتــها فــي بــيت الــفقيه الــنّابــه 
الــّشيخ محــمود اآللــوســي مــفتي بــغداد.  ثــم عــقدت جــلساتــها الــتّاريــخيّة لــألمــراء والــعلماء ورجــال الــحكومــة املــقيمني بــكرمــنشاه 
حــيث قــرأت عــليهم وتــرجــمت لــهم تــفسير حــضرة الــباب لــسورة الــكوثــر، وبــلغت هــذه الجــلسات قــّمتها بــاعــتناق األمــير (الــحاكــم) 
هــو وأســرتــه الــّديــن الجــديــد.  وكــانــت الــّسيدة املــوهــوبــة الّــتي اخــذت عــلى عــاتــقها تــرجــمة تــفسير حــضرة الــباب الّضخــم لــسورة 
يــوســف (قــيّوم االســماء) لــصالــح إخــوتــها فــي الــّديــن مــن اإليــرانــينّي، وبــذلــت أقــصى مــا تســتطيع مــن جهــد لتنشــر هــذا الــكتاب 
الـــعظيم وتـــوضّـــــــــــح مـــحتويـــاتـــه، وبـــجسارتـــها ومـــهارتـــها وقـــدرتـــها عـــلى الـــتّنظيم وحـــماســـتها الـــظّامـــئة اســـتطاعـــت أن تـــثبّت دعـــائـــم 
فـتوحـاتـها فـي مـحيط ال يـقّل جـفاء وال عـداء عـن قـزويـن، قـزويـن الّـتي افتخـرت بـأّن أسـوارهـا تـضّم مـا ال يـقّل عـن مـائـة عـالّمـة مـن 
عــلماء اإلســالم األفــذاذ.  وهــي الّــتي قــاطــعت وحــيًدا الــنّابــغة، أثــناء لــقائــهما الــخالــد فــي مــنزل حــضرة بــهاء اهلل بطهــران عــندمــا 
كـان وحـيد يـتابـع حـديـثه الـقيّم عـن عـالمـات املظهـر الجـديـد وأشـراطـه، ودعـته بـقّوة، وهـي تـضع فـي حجـرهـا حـضرة عـبد الـبهاء 
الّــذي كــان طــفالً آنــذاك، إلــى أن يــنهض ويظهــر بــاألعــمال ال بــاألقــوال عــمق إيــمانــه ومــدى بــطولــته وتــضحيته.  وإبّــان شهــرتــها 
وذيــوع صــيتها فــي طهــران تــزاحــمت عــلى بــابــها زهــرات املــجتمع ليســتمعن إلــى أحــاديــثها الــرّائــعة عــن مــبادئ ديــنها الــفريــدة.  
وكـان سحـر بـيانـها هـو الّـذي جـذب املـدعـّوات فـي حـفل زفـاف ابـن محـمود خـان الـكالنـتر الّـذي اعـتقلت فـي مـنزلـه، وصـرفـهّن عـن 
الـطّرب والـّسمر، وجـمعهّن حـولـها مـتلّهفات ظـامـئات إلـى كـّل كـلمة مـن كـلماتـها.  وكـان لـتأكـيدهـا الـحاّر والـقاطـع لـدعـاوي الـظّهور 
الجـديـد ومـعاملـه املـميّزة خـالل سـبع جـلسات عـقدتـها فـي املـنزل نـفسه مـع مـندوبـي الـّصدر األعـظم الّــذيـن أرسـلهم السـتجوابـها 
األثــر الــكبير فــي اإلســراع بــالــحكم عــليها بــاإلعــدام.  ومــن قــلمها فــاضــت املــدائــح الّـــتي ال تشهــد بــوضــوح وصــراحــة بــايــمانــها 
الـرّاسـخ بـظهور حـضرة الـباب فحسـب بـل وتشهـد أيـًضا بـاعـترافـها بـرسـالـة حـضرة بـهاء اهلل املـجيدة الّــتي لـم تـكن قـد تـكّشف 
أمـــرهـــا بـــعد.  وأخـــيرًا، ولـــيس آخـــرًا، إلـــى مـــبادرتـــها أثـــناء اشـــتراكـــها فـــي مـــؤتـــمر بـــدشـــت يـــرجـــع الـــفضل فـــي كـــشفها إلخـــوانـــها 
املـؤمـنني أشـّد األمـور تحـّديًـا فـي مـكنونـات الـّدورة الـثّوريّـة الّــتي لـم يـكن أحـد يـدركـها بـتمامـها آنـذاك.  كـما يـرجـع إلـيها الـفضل 
فـي انـفصال الـنّظام الجـديـد عـن أحـكام اإلسـالم ومـؤسّـــــساتـه انـفصاالً دائـًما.  وقـد آن لهـذه الـفتوحـات الـعجيبة أن تـتّوج، وتـبلغ 

كمالها النّهائي باستشهاد صاحبتها في غمار العاصفة اّلتي كانت تجتاح العاصمة من أقصاها إلى أقصاها.

وذات لـيلة أدركـت أّن سـاعـتها قـد دنـت، فلبسـت ثـياب الـعرس وتـزيّـنت وتـعطّرت بـالـطّيب، وأرسـلت تـطلب زوجـة الـكالنـتر وبـاحـت 
لـها بسـّر دنـّو اسـتشهادهـا، وأسـرّت إلـيها بـوصـايـاهـا األخـيرة.  ثـّم اعـتكفت فـي جـناحـها وانـتظرت فـي تـّعبد وتـبتّـل وابـتهال تـلك 
الــّساعــة الّـــتي تشهــد اتّــحادهــا مــع مــحبوبــها.  وكــانــت تــذرع غــرفــتها وهــي تــرتّــل مــناجــاة تــعبّر عــن الحــزن والــنّصر حــني أقــبل 
فـرّاشـو عـزيـز خـان السّـــــردار فـي سـكون الـّليل يـسوقـونـها إلـى حـديـقة إيـلخانـي خـارج أسـوار املـديـنة، مـوضـع شـهادتـها.  وعـندمـا 
وصــلت إلــى الحــديــقة كــان السّــــــردار مــع مــعاونــيه الهــني مخــموريــن يــغرقــون فــي الــّضحك.  فــأمــر عــفو الــخاطــر بــأن تــخنق عــلى 
الـفور وأن يـلقى بـها فـي حـفرة.  وبـنفس املـنديـل الحـريـرّي الّــذي احـتفظت بـه بـالـغريـزة لهـذا الـغرض، ودفـعت بـه فـي الّلحـظات 
األخـيرة إلـى ابـن الـكالنـتر الّـذي رافـقها، خُــِنقت الـبطلة الـخالـدة، وأُلـقي بـجثمانـها فـي بـئر ثـّم أهـيل عـليها الـتّراب والـحجارة عـلى 

نحو ما رغبت.
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وهـكذا انتهـت حـياة تـلك الـبطلة الـبابـيّة الـعظيمة، أّول شـهيدة فـي سـبيل تحـريـر املـرأة.  فـلقد الـتّفتت إلـى سـّجانـيها عـند مـوتـها، 
وقــالــت فــي جــرأة:  "**تســتطيعون قــتلي بــأســرع مــا تــريــدون ولــكنّكم لــن تســتطيعوا ايــقاف تحــريــر املــرأة".  كــان عــملها بــاهــرًا 
بــقدر مــا كــان قــصيرًا.  وكــان محــزنــا بــقدر مــا كــان مــليئًا بــاألحــداث، ولــقد عــّمت شهــرة هــذه الــّسيّدة الــخالــدة اآلفــاق، وطــبّقت 
الـخافـقني عـلى خـالف زمـالئـها مـن املـؤمـنني الّـذيـن ظـّلت مـعظم أعـمالـهم الجـليلة مـجهولـة ال يـتغنّى بـها أحـد مـن مـعاصـريـهم فـي 
الــبالد األجــنبيّة.  أمّـــا هــذه الــّسيّدة فــقد ذاع صــيتها بســرعــة مــلحوظــة حــتّى بــلغت عــواصــم أوروبّــا الــغربــيّة، وأثــارت اإلعــجاب 
والـعطف وانـتزعـت الـثّناء الـبالـغ مـن الـرّجـال والـنّساء وذوي الـجنسيّات واملـهن والـّلغات املـختلفة.  فـال عـجب أن أضـاف حـضرة 
عــبد الــبهاء اســمها إلــى ســارة وآســية ومــريــم الــعذراء وفــاطــمة الــزّهــراء، الــّلواتــي شــمخن عــلى بــنات جــنسهّن بــمزايــاهــّن الــذّاتــيّة 
ومـكانـتهّن الـفريـدة عـلى مـّر الـّدورات الـّسابـقة، ووصـفها بـقولـه:  "*قـد كـانـت فـتنة الـعصر فـي بـالغـتها، وفـي مـنطقها اضـطرابًـا 

للعاملني".  ووصفها مرّة اخرى بأنّها "*قبس من نار محبة اهلل" و"*سراج موهبة اهلل".

والـواقـع أّن قـّصة حـياتـها الـعجيبة انتشـرت طـوالً وعـرضًـــــــــا بـمثل مـا انتشـرت بـه قـّصة حـياة حـضرة الـباب مـنبع إلـهامـها املـباشـر.  
وإلــيك ثــناء مــعّلق مــعروف عــلى حــياة حــضرة الــباب وأصــحابــه، قــال:  "إنّــها آيــة فــي الــعلم وفــي الجــمال".  وأثــنى عــليها كــاتــب 
مــرســحيّ مــعروف كــانــت ســارة بــرنــارد ســألــته أن يــكتب تــاريــخ حــياتــها فــي صــورة مــرســحيّة، قــال:  "هــي جــان دارك االيــرانــيّة 
زعــيمة، تحــريــر املــرأة فــي الشّــــــرق.  شــبيهة هــيلويــز  الــعصور الــوســطى وهــيباشــيا األفــالطــونــيّة الحــديــثة " وشهــد الــّلورد كــرزون 
مـن كـدلسـتون  بـأّن "بـطولـة زّريـن تـاج شـاعـرة قـزويـن الجـميلة املـنكودة الـطّالـع...  هـي قـّصة مـن أقـدر قـصص الـتّاريـخ الحـديـث 
عـلى تحـريـك املـشاعـر".  وكـتب األسـتاذ إ. ج. بـراون  املسـتشرق اإلنجـليزّي الـّشهير "إّن ظـهور امـرأة كـقرّة الـعني يـعتبر ظـاهـرة 
نــادرة فــي أّي زمــن مــن األزمــان وفــي أّي قــطر مــن األقــطار بــل إنّــه فــي قــطر كــإيــران يــعتبر أعــجوبــة إن لــم يــكن شــيئًا يــقارب 
املعجــزة...  ولــو لــم يــكن لــلّديــن الــبابــيّ مــن ســبب يــمّت بــه إلــى الــعظمة ســوى أنّــه أخــرج لــنا بــطلة مــثل قــرّة الــعني لــكفاه ســببًا".  
وأبـــدى رجـــل الـــّديـــن اإلنجـــليزّي املـــعروف دكـــتور ت. ك. تـــشايـــني  فـــي أحـــد كـــتبه تـــلك املـــالحـــظة ذات الـــّداللـــة الـــكبيرة قـــال:  "إنّ 
الــبذور الّــتي بــذرتــها قــرّة الــعني فــي الــعالــم اإلســالمــي بــدأت اآلن تــؤتــي أُكُـــلها...  هــذه الــّسيدة الــنّبيلة...  يــرجــع إلــيها الــفضل 
فــي افــتتاح عهــد اإلصــالح االجــتماعــيّ فــي إيــران...  " وأشــار إلــيها الــّدبــلومــاســيّ الــفرنــسيّ املــلحوظ املــكانــة والــكاتــب الــقديــر 
كــونــت دي جــوبــينو  بــقولــه:  "مــّما ال شــّك فــيه أنّــها مــن أعــجب ظــواهــر هــذا الــّديــن وأدعــاهــا إلــى االهــتمام".  ثــّم أضــاف "وفــي 
قـــزويـــن كـــانـــت تـــعتبر أعـــجوبـــة عـــن جـــدارة واســـتحقاق".  وكـــتب مـــرّة أخـــرى:  "لـــقد أخـــبرنـــي كـــثيرون مـــّمن عـــرفـــوهـــا عـــن قـــرب 
واسـتمعوا إلـيها فـي فـترات مـختلفة مـن حـياتـها...  أنّـها كـانـت إذا تـكّلمت تحـرّكـت مـشاعـر املسـتمع ومـأل صـدره اإلعـجاب ومـال 
إلـى الـبكاء".  وكـتب سـير فـالـنتني تـشيرول :  "لـيس هـناك مـن ذكـرى أحـّق بـالتّخـليد مـن ذكـراهـا، ولـيس هـناك مـن ذكـرى أقـدر 
مـن ذكـراهـا عـلى إشـعال الحـماسـه مـن جـديـد.  ومـا زال الـتّاثـير الّــذي خـّلفتة فـي حـياتـها يـنسكب عـلى قـضيّة بـنات جـنسها".  
وهـذا سـليمان نـاظـم بـيك الـّشاعـر الـتّركـي الـّشهير والـكاتـب الـقديـر يـقول فـي كـتابـه عـن الـبابـينّي مـتعّجبًا:  "يـا طـاهـرة! ألنـت خـير 
مـــن ألـــف نـــاصـــر الـــّديـــن شـــاه!" وأمّـــا الـــّسيدة مـــاريـــانـــا هـــايـــنش ، أّم أحـــد رؤســـاء حـــكومـــة الـــنّمسة، فـــقد قـــرّظـــت الـــطّاهـــرة قـــائـــلة:  
"كــانــت الــطّاهــرة املــثل األعــلى لــألنــوثــة...  ولــسوف أحــاول أن أقــدم لــنساء الــنّمسة مــا قــّدمــته الــطّاهــرة لــنساء إيــران وضــّحت لــه 

بحياتها".  

ومــا أكــثر الّــذيــن تــلّهفوا عــلى مــعرفــة املــزيــد عــن حــياتــها مــن املــعجبني بــها املتحــّمسني لــها فــي قــارّات الــعالــم الخــمس! ومــا أكــثر 
الّــذيــن ســما مســلكهم بــمثلها املــلهم! ومــا أكــثر الّــذيــن حــفظوا مــدائــحها الــفريــدة عــن ظهــر قــلب، لــّحنوا أشــعارهــا أو تــألّــق طــيف 
روحــها الــغالّب أمــام أبــصارهــم، أو أكــنّوا لــها فــي قــلوبــهم حــبًّا وإعــجابًــا ال يــنال الــّدهــر مــن ســناهــما، ومــا أكــثر الّــذيــن تحــرّقــت 
أرواحـــهم شـــوقًـــا ألن يـــقتدوا بـــها، وأن يســـلكوا، بـــنفس اإلخـــالص واإلقـــدام، نـــفس الـــطّريـــق الّـــتي اخـــتارتـــها لـــنفسها، والّـــتي لـــم 

تنحرف عنها قيد شعرة منذ اعتنقت دين حضرة الباب إلى النّفس األخير.  

إّن عـاصـفة االضـطهاد الـهوجـاء الّــتي جـرفـت حـضرة بـهاء اهلل إلـى سـجن تـحت األرض وأطـفات سـراج الـطّاهـرة خـتمت أيـًضا 
عـلى مـصير الـكاتـب املـمتاز لـوحـي حـضرة الـباب الّــذي شـاطـرة االعـتقال فـي مـاه كـو وچهـريـق ونـعني بـه الـّسيد حسـني يـزدي 
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املــلّقب ب"الــعزيــز".  وكــان رجــالً مــحنًّكا عــظيم املــوهــبة، متبحّـــــرًا فــي تــعالــيم مــواله، مــتمتًّعا بــثقته املــطلقه.  وقــد رفــض كــّل عــرض 
لـلخالص عـرضـه عـليه كـبار رجـال الـّدولـة فـي طهـران.  وكـان يـحّن حـنينًا مـوصـوالً لـلّشهادة الّــتي حـرم مـنها يـوم ضـّحى حـضرة 
الــــباب بــــحياتــــه فــــي ســــاحــــة الــــثّكنات بــــتبريــــز.  فــــلّما رافــــق حــــضرة بــــهاء اهلل فــــي ســــياه چــــال بطهــــران ظــــّل يســــتمّد مــــنه الــــعزاء 
واإللـهام، وهـو يسـترجـع ذكـرى تـلك األيّـام الـخوالـي الـغوالـي الّـتي قـضاهـا فـي خـدمـة مـواله بـآذربـيجان إلـى أن خـّر صـريـًعا آخـر 

األمر، في ظروف قاسية وبصورة مخجلة، على يد عزيز خان الّسردار اّلذي كال أيًضا للطّاهرة الّضربة القاضية.  

وثـّمة ضـحيّة أخـرى مـن ضـحايـا هـذا الـتّنكيل املـرّوع الّــذي فـرضـه الـعدّو الـّلدود الّــذي ال يـلني، ونـعني بـها الـحاج سـليمان خـان 
الـّشجاع الـواسـع األفـق الـعريـض الـنّفوذ، فـلقد كـان مـحترمًــا إلـى حـّد أّن أمـير الـنّظام حـرص، فـي إحـدى املـناسـبات الـّسابـقة، 
عــلى أن يــتجاهــل صــلته بــالــّديــن الّــذي اعــتنقه، وأن يــبقي عــلى حــياتــه، إالّ أّن الــهياج الّــذي زلــزل طهــران عــقب مــحاولــة اغــتيال 
الـّشاه عجّــــل بـالـقبض عـليه وأّدى إلـى اسـتشهاده.  ذلـك ألّن الـّشاه كـّلف حـاجـب الـّدولـة بـإغـرائـه لـالرتـداد عـن ديـنه، فـلّما عجـز 
حـاجـب الـّدولـه عـن ذلـك أمـر الـّشاه بـأن يُـقتل عـلى الـنّحو الّــذي يـفّضله لـنفسه.  وبـناًء عـلى رغـبته شـّقوا فـي لحـمه تـسعة ثـقوب، 
ووضـعوا فـي كـّل ثـقب مـنها شـمعة مـوقـدة، فـلّما أحجـم الـجالّد عـلى أن يـقوم بـتلك املـهّمة الـّشنيعة حـاول هـو أن يـنتزع الـّسّكني 
لـــيغمدهـــا فـــي جـــسمه بـــيده.  ولـــكّن الـــجالّد رفـــض أن يـــعطيه إيّـــاهـــا خـــشية أن يهجـــم بـــها عـــليه.  وأمـــر رجـــالـــه أن يـــوثـــقوا يـــديّ 
ضــحيّته وراء ظهــره، ومــن ثــّم رجــاهــم املــعذّب املِــقدام أن يــشّقوا ثــقبني فــي صــدره وثــقبني فــي كــتفيه وثــقبًا فــي كــاهــله، وأربــعة 
ثـقوب أخـرى فـي ظهـره.  وقـد حـّققوا لـه هـذا الـرّجـاء وهـو صـابـر مشـدود الـقامـة كـالـّسهم مـتألّـق الـعينني ثـابـتًا راسـًخا، ال تـزعـجه 
الجـــماهـــير الـــهادرة، وال مـــنظر دمـــائـــه وهـــي تـــنزف مـــن جـــراحـــه.  ثـــّم ســـار عـــلى قـــرع الـــطّبول وإنـــشاد املـــرتّـــلني أمـــام الجـــموع 
املــتزاحــمه مــن حــولــه إلــى مــقّر الــفداء.  وكــان يــتوقّــف كــّل بــضع خــطوات لــيخاطــب املــشاهــديــن املــتحيّريــن عــلى جــانــبيّ الــطّريــق 
بـعبارات يمجّــــد فـيها حـضرة الـباب، ويـعظّم فـيها مـعنى اسـتشهاده فـي سـبيله.  ثـّم يـنطلق مـعبّرًا عـن فـرحـه وسـروره حـني تـقع 
عـيناه عـلى الـّشموع وهـي تـتأرجـح فـي ثـقوبـها الـّدامـية، فـإذا سـقطت إحـداهـّن الـتّقطها وأشـعلها مـن أخـتها وثـبّتها فـي مـكانـها 
مـن جـديـد.  وسـألـه الـجالّد سـاخـرًا: "إذا كـنت تـرى املـوت سـارًّا عـلى هـذا الـنّحو فـلماذا ال تـرقـص؟" فـصاح املـعذّب: "أرقـص!؟ 
بــإحــدى راحــتيّ كــأس املــدام وبــاألخــرى طــرّة الــحبيب، وإّن مــثل هــذا الــرّقــص فــي الــّسوق هــو أمــلي".  وبــينما هــو فــي الــّسوق 
هـــبّت ريـــح جـــعلت شـــعالت الـــّشموع املـــوغـــله فـــي جـــراحـــه تـــزداد وأزّ الّلحـــم املـــحيط بـــها، فـــانـــطلق يـــخاطـــب الـــّلهيب الـــغائـــر فـــي 
جـراحـه: "أيّـها الـّلهيب! لـقد فـقدت قـدرتـك عـلى اإليـالم مـنذ زمـن بـعيد، وفـقدت لـذعـتك، هـيّا عجّـــل! هـيّا أسـرع فـمن ألـسنتك أسـمع 
الــّصوت الّــذي يــدعــونــي إلــى لــقاء املــحبوب".  وهــكذا مــضى فــي هــالــة مــن الــنّور كــما يــمضي الــفاتــح املــظفّر إلــى مشهــد نــصره 
وظـفره، وعـندمـا وصـل إلـى سـاحـة االسـتشهاد رفـع صـوتـه مـرّة أخـرى يـنادي جـمهور املـتفرّجـني نـداءه األخـير.  ثـّم سجـد مُــيّمًما 
وجـهه شـطر مـقام إمـام زاده حـسن، وتـمتم بـبعض الـعبارات الـعربـيّة وصـاح بـالـجالّد: "لـقد انـتهى عـملي وعـليك اآلن أن تـكمل 
عـملك" وظـّلت الـحياة تـترّدد فـي جسـده وهـو ينشـر إلـى نـصفني، واسـتمر تـمجيد مـحبوبـه يـرفـرف عـلى شـفتيه املـحتضرتـني.  ثـمّ 
عــّلق جســده الــّدامــي املــحترق عــلى جــانــبيّ بــّوابــة نــو تــنفيذًا لــرغــبته، شــاهــًدا صــامــتًا عــلى الــحّب الــظّامئ الّــذي أشــعله حــضرة 

الباب في صدور أتباعه.

ولـم يـكن فـي اإلمـكان أن تـقتصر الـفتنة الّـتي انـدلـعت نـتيجة ملـحاولـة اغـتيال الـّشاة عـلى الـعاصـمة بـل لـقد امـتّدت إلـى األقـالـيم 
الــقريــبة، وهــبّت عــلى مــازنــدران، مــوطــن حــضرة بــهاء اهلل، وتــمّخضت عــن مــصادرة كــّل مــمتلكاتــه ونهــبها وتــدمــيرهــا.  كــما أمــر 
مـيرزا أبـو طـالـب خـان ابـن أخـي الـّصدر األعـظم بنهـب مـنزلـه الّـذي ورثـه عـن والـده فـي قـريـة تـاكـور مـن أعـمال نـور، وأمـر بـتدمـير 
كـّل مـا ال يـمكن حـمله، بـينما شـّوهـت غـرفـاتـه الّــتي كـانـت تـفوق فـي رونـقها وبـهائـها قـصور طهـران تـشويـًها ال يـمكن إصـالحـه.  

بل لقد هدمت منازل النّاس وسّويت باالرض، ثم أحرقت القرية عن بكرة أبيها.
  

وامــتّد الــهياج الّـــذي عــصف بطهــران وهــّب عــلى مــازنــدران نهــبًا وتــدمــيرًا حــتّى بــلغ يــزد ونــيريــز وشــيراز وزلــزل أبــعد الــّدســاكــر 
والــّضياع، مــشعالً نــار الــبغي والــعدوان مــن جــديــد.  ومــرّة أخــرى تــنافــس الــحّكام الــجشعون الــطّّماعــون وأعــوانــهم الــخونــة فــي 
سـلب الـوادعـني وذبـح األبـريـاء وإهـانـة الـنّبالء.  وتـال ذلـك كـّله مـذبـحة أخـرى تـكّررت فـيها مـآسـي نـيريـز وزنـجان الـّشنيعة.  وكـتب 
مــؤرّخ الــحوادث الــّدامــية املــتّصلة بــميالد ديــننا ونــشأتــه يــقول: "يــتراجــع الــقلم رعــبًا وفــزعًـــا حــني يــحاول أن يــصف مــا ابــتلي بــه 
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هـوالء الـرّجـال الـّشجعان والـنّساء الجـريـئات...  وإّن كـّل مـا حـاولـت أن أصـفه مـن فـظائـع حـصار زنـجان...  لـيتضاءل أمـام تـلك 
الـفظائـع الّـتي ارتـكبت بـعد عـّدة أعـوام فـي نـيريـز وشـيراز.  فـلقد رفـع عـلى أسـنّة الحـراب مـا ال يـقّل عـن مـائـتي رأس مـن رؤوس 
ضــحايــا الــتّعّصب األعــمى الــوحــشيّ، ثــّم حــملت مــن شــيراز إلــى آبــاده تــحّف بــها مــظاهــر الــظّفر واالنــتصار.  ووضــع أربــعون 
امـرأة وطـفالً فـي كـهف جـمعت فـيه مـقاديـر عـظيمة مـن الحَــــطَب غمسـت بـالـنّفط وأشـعلت؛ فـأحـالـت الـنّساء واألطـفال إلـى هـشيم 
تـذروه الـّريـاح.  كـما أرغـمت ثـالثـمائـة امـرأة أخـرى عـلى أن تـركـب كـّل اثـنتني مـنهّن عـلى ظهـر فـرس عـاٍر إلـى شـيراز، وسـاقـوهـنّ 
شــبه عــاريــات بــني صــفنّي مــن الــّرؤوس املــقطوعــة مــن األجــساد الــهامــدة ألزواجــهّن وأبــنائــهّن وآبــائــهّن وإخــوتــهّن، وقُــذفــن بــأقــذع 

الّشتائم والّسباب، وانهال عليهّن العذاب ألوانًا حتّى هلكت الكثيرات منهّن من شّدة اإلرهاق واإلعياء.  

وبهـذا أشـرف عـلى الـنّهايـة فـصل يسجّــــل لـلزّمـان كـّله أعـنف فـترة مـن فـترات الـقرن الـبهائـيّ األّول وأحـزنـها وأمجـدهـا وأحـفلها 
بـالـوحـشيّة واملـآسـي والـبطوالت.  ويـمكننا أن نـقول أّن أنـهار الـّدمـاء الّـتي سـالـت وتـالطـمت بـها تـلك الـّسنوات املـزدحـمة بـالـوبـال 
والــــنّكال كــــانــــت تــــروي الــــبذور الــــخصيبة لــــذلــــك الــــنّظام الــــعاملــــيّ الّــــذي قُــــّدر لــــلظّهور الــــوشــــيك الــــتّالــــي واألعــــظم شــــأنًــــا أن يــــعلنه 
ويـــؤسّـــــــسه.  ومـــنذ الّلحـــظة الّـــتي ولـــد فـــيها هـــذا الـــعصر الـــبدائـــيّ حـــتّى وقـــتنا هـــذا، واملـــدائـــح الـــعاطـــرة الّـــتي أســـبغها عـــلى ذلـــك 
الـجيش الـنّبيل مـن أبـطالـه وأولـيائـه وشهـدائـه،وأغـدقـها عـليهم الـّصديـق والـعدّو عـلى الـّسواء، ابـتداًء مـن حـضرة بـهاء اهلل نـفسه 

إلى أقّل النّاس ارتباطًا باألمر، تقوم كّلها شاهًدا باقيًا خالًدا على مجد تلك األعمال اّلتي خّلدت ذلك العصر.  

وإلـــيك شـــهادة حـــضرة بـــهاء اهلل الـــفذّة الـــفريـــدة فـــي كـــتاب االيـــقان: "*تـــحيّر الـــعالـــم كـــّله مـــن تـــضحيتهم بـــقلوبـــهم وأرواحـــهم...  
تـاهـت الـعقول فـي أفـعالـهم، وتـحيّرت الـنّفوس فـي اصـطبارهـم وبـما حـملت أجـسادهـم...  هـل ظهـر فـي أّي عـصر 
مــن الــعصور مــثل هــذا األمــر الخــطير؟" وقــولــه مــرّة أخــرى: "*هــل وقــع فــي الــبالد مــثل هــذا الــهياج فــي أّي عــصر مــن عهــد آدم 
إلـى يـومـنا هـذا؟ أم هـل ظهـر بـني الـعباد مـثل هـذا الهـرج واملـرج...  لـكانّـما ظهـر الـّصبر فـي عـالـم الـكون مـن اصـطبارهـم، وخـلق 
الــوفــاء فــي أركــان الــعالــم مــن فــعلهم".  وفــي مــناجــاة لــه يــشير إشــارة خــاصّــــــــــة إلــى شهــداء األمــر، ويــؤكّـــد تــأكــيًدا لــه داللــته حــني 
يــقول: "**بــدمــاء عــاشــقيك الّــتي سُــــــِفكت حــملت األرض بــمظاهــر قــدرتــك وآيــات اقــتدارك.  وعــّما قــريــب تحــّدث األرض أخــبارهــا 

في امليقات املعلوم".

وإلـى أّي قـوم غـير هـؤالء األبـطال اإللـهينّي الّـذيـن فـلقوا بـدمـائـهم الـزّكـيّة صـبح الـيوم املـوعـود تـشير كـلمات محـّمد رسـول اهلل ذات 
الــّداللــة الــعظيمة، والّــتي رواهــا الــقّدوس لــزمــالئــه فــي قــلعة الــّشيخ طــبرســي: "واشــوقًــا إلخــوانــي الّــذيــن يــأتــون فــي آخــر الــزّمــان 
طـوبـى لـهم وطـوبـى لـنا وطـوبـاهـم أفـضل مـن طـوبـانـا" وأّي قـوم غـير هـؤالء يـعنيهم ذلـك الحـديـث املـعروف بحـديـث جـابـر، والّــذي 
رواه الـــكافـــي وشهـــد بـــصّحته حـــضرة بـــهاء اهلل فـــي كـــتاب اإليـــقان، والّـــذي يـــبنّي عـــالمـــات الـــقائـــم املـــوعـــود بـــلغة ال لـــبس فـــيها وال 
غـموض: "فـيُذَّل أولـياؤه فـي زمـانـه، وتـتهادى رؤوسـهم كـما تـتهادى رؤوس الـتّرك والـّديـلم.  فـيُقتلون ويُحـرقـون، ويـكونـون خـائـفني 

مرعوبني وجلني تُصبغ األرض بدمائهم، ويفشو الويل والرّنّة في نسائهم.  أولئك أوليائي حقًّا".  

وإلـــيك شـــهادة الـــّلورد كـــرزون مـــن كـــدلســـتون الخـــطّيّة، قـــال "إن مـــالحـــم الـــبطولـــة الـــرّائـــعة لـــتضيء صـــفحات الـــتّاريـــخ الـــبابـــيّ 
املـــلطّخة بـــالـــّدمـــاء...  وإّن نـــيران ســـميثفيلد  عجـــزت عـــن أن تـــشعل فـــي قـــلوب أصـــحابـــها شـــجاعـــة أنـــبل مـــن تـــلك الّـــتي واجهـــت 
زبـانـية الـعذاب فـي طهـران وتحـّدتـهم.  وإّن ديـنًا فـي مـقدوره أن يـوقـظ فـي أتـباعـه مـثل هـذا الـّروح الـنّادر الـنّبيل مـن الـتّضحية 
بـالـنّفس والـنّفيس لـيس بـالـّشيء الّــذي يـمكن االسـتهانـة بـشأنـه.  ولـسوف تهـزّ بـطولـة أتـباعـه (أي حـضرة الـباب) واسـتشهادهـم 
مـشاعـر الـكثيريـن الّــذيـن ال يـمكنهم أن يجـدوا لـها مـثيالً فـي تـاريـخ اإلسـالم املـعاصـر".  وكـتب األسـتاذ دارمسـتتر  فـقال: "إنّ 
الـبابـيّة الّــتي انتشـرت فـي أقـّل مـن خـمس سـنوات فـي إيـران مـن أقـصاهـا إلـى أقـصاهـا، واغتسـلت بـدمـاء شهـدائـها فـي سـنة 
1852م ال تـزال تـتقّدم وتـدعـو إلـى نـفسها فـي صـمت وسـكون.  ولـئن قـّدر إليـران أن تـنهض مـن جـديـد فـعن طـريـق هـذا الـّديـن 
الجـديـد".  أمّـا ريـنان فيشهـد فـي كـتابـه "الـرّسـل": "بـأّن آالف الّشهـداء أسـرعـوا إلـى مـقر الـّشهادة والـفداء فـي سـبيله صـامـديـن 
ثـابـتني.  ولـربّـما كـان يـوم املجـزرة الـكبرى الّـتي اكـتسحت الـبابـينّي فـي طهـران يـومًـا ال شـبيه لـه وال نـظير فـي تـواريـخ الـعالـم عـلى 
اإلطــالق".  وأعــلن املســتشرق الــّشهير األســتاذ إ.  ج.  بــراون: "إّن مــيالد ديــن ال يــصعب عــليه أن يــحتّل مــكانــته الــبارزة بــني 
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أديــان الــعالــم الــعظمى لــيعتبر واحــًدا مــن تــلك االنــفجارات الــعجيبة للحــماســة واإليــمان واإلخــالص الــحاّر والــبطولــة الــقاهــرة".  
وأعــلن مــرّة أخــرى: "إّن الــّروح الّـــذي غــمر الــبابــينّي قــّلما يعجــز عــن الــتّاثــير بــقّوة فــي كــّل مــن يــتعرّض لــه...  ولــيكذّبــني مــن لــم 
يــشاهــدوا ولــم يــروا كــيفما شــاؤوا، ولــكن مــا أن يظهــر لــهم هــذا الــّروح نــفسه حــتّى يــحّسوا بــشعور ال أعــتقد أنــهم قــادرون عــلى 
نـسيانـه أبـًدا".  وأمّــا الـكونـت دي جـوبـينو فـقد صـرّح فـي كـتابـه: "وإنّـي أقـسم كـذلـك عـلى أنّـني لـو رأيـت فـي أوروبّـا طـائـفة لـها 
مـثل مـا لـلبابـيّة مـن طـبيعة، وتتحـّلى بـمثل مـا تتحـّلى بـه مـن إيـمان عـميق وحـماسـه خـالـصة، وإقـدام مـذهـل وإخـالص بـالـغ وقـدرة 
عـلى انـتزاع االحـترام مـن غـير املـبالـني وال املـكترثـني، وإلـقاء الـرّعـب فـي قـلوب األعـداء، ثـّم مـا قـد أسـّميه (بـالـقدرة عـلى الـتّحويـل 
عـــن الـــعقيدة) بـــصورة مـــطلقة ال تـــقف عـــند شـــيء، ونـــجاح مســـتمّر يتخـــّلل جـــميع طـــبقات املـــجتمع، لـــو أنّـــني رأيـــت فـــي أوروبّـــا 
طـائـفة تـمتاز بـكّل هـذه الـفضائـل واملـزايـا الـعظيمة ملـا تـرّددت لحـظة واحـدة فـي أن أتـنبّأ بـأّن الـقّوة والسّـــــلطان سـوف يـكونـان مـن 

نصيبها في فترة وجيزة".  

ويـروى أن عـبّاس قـلي خـان الـالّريـجانـي الّـذي أطـلق الـرّصـاصـة الّـتي قـتلت املاُلّ حسـني، قـال أمـام بـعض الـّشهود فـي مـعرض 
إجـابـته عـن سـؤال وجّـــهه إلـيه األمـير أحـمد مـيرزا: "حـقيقة األمـر هـي أنّـه لـو شهـد طـبرسـي مـن لـم يشهـد كـربـالء ملـا اسـتطاع أن 
يـدرك مـا دار فـي كـربـالء فحسـب، وملـا عـاد يـقيم لـكربـالء أّي وزن.  ولـو أّن أحـًدا رأى املاُلّ حسـني البشـروئـي ملـا شـّك لحـظة فـي 
أّن ســــيّد الّشهــــداء (أي اإلمــــام الحســــني) قــــد رجــــع إلــــى الــــعالــــم مــــرّة أخــــرى ولــــو رأى أحــــد أعــــمالــــي لــــقال: "هــــذا شــــّمُر (قــــاتــــل 
الحســني) رجــع بــسيفه ورمــحه...  والــواقــع أنــني لــم أعــرف مــاذا بــدا لــهؤالء الــنّاس وال مــاذا رأوا حــتّى أقــدمــوا عــلى الــقتال بــكلّ 

هذا الّصبر والجلد وكّل هذه النّشوة.  إّن حّدة شجاعتهم وصالبة إقدامهم تفوق كّل خيال".  

وفــي الــختام نــتساءل مــاذا كــان مــصير هــؤالء األنــذال الّــذيــن حــرّكــتهم الــبغضاء والــطّمع والــتّعصب، وحــاولــوا أن يــطفئوا الــنّور 
الّـذي اشـرق بـه حـضرة الـباب وأتـباعـه عـلى وطـنهم وبـني جـنسهم؟ نـعم، نـزلـت مـقامـع الـقصاص اإللـهيّ بسـرعـة وبـال رحـمة وال 
هــوادة عــلى رؤوســهم جــميًعا.  فــلم تُــبِْق عــلى الــّشاه، رأس الــّدولــة، وال عــلى وزرائــه ومســتشاريــه، وال عــلى رجــال الــّديــن الّـــذيــن 
ارتـــبطت بـــهم حـــكومـــته ارتـــباطًــا وثـــيًقا، وال عـــلى والتـــه ونـــّوابـــه، وال عـــلى قـــّواد جـــيشه الّـــذيـــن اشـــتركـــوا، بـــدرجـــات مـــتفاوتـــة ودوافـــع 
مـختلفة مـنها الـعمد ومـنها الـخوف ومـنها الـغفلة، فـي إثـارة تـلك الـفنت واملـحن الـقاسـية الّــتي عـانـاهـا الـّديـن الجـديـد بـال ذنـب وال 
جـــريـــرة، وبـــدون وجـــه حـــّق وال اســـتحقاق.  فمحـــّمد شـــاه املـــتعّصب املـــتذبـــذب، الّــــذي رفـــض أن يـــحّقق رغـــبة حـــضرة الـــباب فـــي 
الـــحضور إلـــى الـــعاصـــمة إلقـــامـــة الـــّدلـــيل عـــلى صـــدق دعـــواه، وأذعـــن إللـــحاح وزيـــره الـــخبيث، تـــهالـــك وهـــو مـــا زال فـــي  ربـــيعه 
األربـــعني، تـــحت وطـــاة طـــائـــفة مـــن األمـــراض والـــعلل هـــاجـــمته بـــعد أن تـــلّقى نـــكسة مـــفاجـــئة، وحـــكم عـــليه "بـــالـــنّار" الّـــتي أقـــسم 
صــاحــب "قــيّوم األســماء" أن تــلتهمه "يــوم الــقيامــة" الــتهامًـــا.  أمّـــا شــيطانــه الــحاج مــيرزا آقــاســي املــطلق السّــــــلطان والــقّوة مــن 
وراء الــعرش، واملحــرّض األّول عــلى الهجــمات الّــتي شــنّت عــلى حــضرة الــباب بــما فــي ذلــك اعــتقالــه فــي جــبال آذربــيجان، فــقد 
عــــزل بــــعد مــــضي مــــا ال يــــزيــــد عــــلى ســــنة ونــــصف مــــنذ أن ألــــقى بــــنفسه بــــني الــــّشاه وبــــني أســــيره، وصــــودرت أمــــوالــــه وأمــــالكــــه 
املشـبوهـة، وفـضحه مـليكه، واضـطّر إلـى أن يـحتمي بـمقام شـاه عـبد الـعظيم خـوفًـا مـن غـضب مـواطـنيه املـتزايـد، ثـّم نـفي بـعد 
ذلـك إلـى كـربـالء نـفيًا مـزريًـا، وسـقط فـريـسة لـلفقر واملـرض والـنّدم األكّــال، وكـان ذلـك تـحقيًقا مـؤسـفًا ملـا ورد فـي ذلـك الـّلوح الّـذي 
فــضحه فــيه أســيره وتــنبّأ لــه فــيه بــمصيره، وكــشف عــن خــزيــه وعــاره.  وأمّـــا أمــير الــنّظام مــيرزا تــقي خــان الــوضــيع الــخسيس، 
الّـــذي تـــلوثّـــت أولـــى ســـنوات وزارتـــه الـــقصيرة الـــعمر بـــالـــهجوم الـــوحـــشيّ عـــلى املـــدافـــعني عـــن قـــلعة طـــبرســـي، وصـــادق عـــلى قـــتل 
شهــداء طهــران السّــــــبعة وشــّجع عــليه، وشــحن الــهجوم عــلى وحــيد وزمــالئــه، وَعجّـــــل بــفتنة زنــجان الــعظيمة، واملــسؤول األّول عــن 
إصـــدار الـــحكم بـــقتل حـــضرة الـــباب، فـــقد جـــرّد مـــن كـــّل مـــزايـــا الـــجاه واالحـــترام الّـــتي تـــمتّع بـــها نـــتيجة لحســـد مـــليكه الشّـــــــديـــد 
ومـؤامـرات الـبالط الـنّاقـمة، وقـتل غـيلة بـأمـر الـّشاه فـقطعت شـرايـينه فـي حـّمام قـصر "فـني" قـرب كـاشـان.  ولـقد روى الـنّبيل نـقالً 
عـن حـضرة بـهاء اهلل أنّـه قـال: "لـو عـرف أمـير الـنّظام مـقامـي الـحقيقي العـتقلني وال ريـب.  وبـالـرّغـم مـن أنّـه بـذل قـصارى جهـده 
لــــيكتشف حــــقيقة الــــوضــــع إالّ أنّــــه فشــــل، وذلــــك ألّن اهلل أراد أن يجهــــله".  وأمّــــا مــــيرزا آقــــا خــــان الّــــذي ضــــرب بــــسهم وافــــر مــــن 
املـآسـي الّــتي ارتـكبت نـتيجة ملـحاولـة اغـتيال الـّشاه فـقد طـرد وخـلع مـن مـنصبه، وحـّددت إقـامـته ووضـع تـحت الـرّقـابـة املشـّددة 

في يزد حيث قضى بقيّة أيّامه في خزي ويأس.

�٤٩



وأمّـــا حســني خــان والــي شــيراز املــلّقب ب"الــّسكران" و"الــطّاغــية" وهــو أّول مــن أســاء مــعامــلة حــضرة الــباب وعــنّفه عــلى رؤوس 
األشـهاد، وأمـر خـادمـه بـأن يـصفعه عـلى وجـهه بـعنف، فـإنّـه لـم يـضطّر إلـى أن يتحـّمل الـبالء الـفظيع الّـذي نـزل بـغتًة بـه وبـأهـله 
وبـــمديـــنته وبـــإقـــليمه كـــّله فحســـب، بـــل واضـــطّر فـــيما بـــعد إلـــى أن يـــشاهـــد بـــعينيه فشـــل كـــّل مـــساعـــيه، وأن يـــقضي بـــقيّة أيّـــامـــه 
مـغمورًا مـجهوالً إلـى أن احـتواه قـبره بـعد أن هجـره الـّصديـق والـعدّو عـلى الـّسواء.  وأمّـا حـاجـب الـّدولـة الـّشيطان الـّدمـوّي الّـذي 
لـم يـّدخـر وسـًعا فـي قـتل الـكثير مـن الـبابـينّي الـعزّل األبـريـاء، فـقد سـقط بـدوره فـريـسة لـغضب الـّلور  الـعتاة الـغالظ، فسـلبوه كـلّ 
مـمتلكاتـه وجـزّوا لـحيته وأرغـموه عـلى أكـلها وأسـرجـوه وألجـموه وركّـــبوه عـلى مـرأى ومـسمع مـن الـنّاس، ثـم هـتكوا عـرض نـسائـه 
وأوالده تــــحت ســــمعه وبــــصره.  وأمّـــــا ســــعيد الــــعلماء مجتهــــد بــــارفــــروش املــــتعب الــــغليظ الــــقلب الــــّصفيق، الّـــــذي أنــــزل بــــعداوتــــه 
املــتعطّشة اإلهــانــات عــلى رأس أبــطال طــبرســي، وســبّب لــهم كــثيرًا مــن املــتاعــب فــقد ســقط بــعد هــذه الــّشناعــات الّــتي ارتــكبها 
مـباشـرة فـريـسة ملـرض وبـيل غـريـب جـعله يـعطش عـطًشا ال يـمكن إطـفاؤه، وأحـدث فـيه نـوبـات بـرد شـديـدة فـال تـدفـئه الـفراء الّـتي 
يــتدثّــر بــها وال الــنّيران املشــتعلة فــي غــرفــته عــلى الــّدوام.  وأمّـــا مــنزلــه الــفاخــر الــّريــاش فــقد تهــّدم وتخــرّب وبــلغت بــه الــحال بــعد 
مـوتـه إلـى أن أصـبح مـزبـلة ألهـل املـديـنة.  وقـد أثّـر مـنظره فـي أهـالـي مـازنـدران تـأثـيرًا عـميًقا حـتّى أّن أحـدهـم كـان يـدعـو عـلى 
خــصمه بــأن يــصير مــنزلــه إلــى مــا صــار إلــيه هــذا املــنزل الــّلعني.  أمّـــا محــمود خــان الــكالنــتر املــنافــق الــطّموح الّـــذي عهــد إلــيه 
بــالــطّاهــرة قــبل اســتشهادهــا فــقد جــلب عــلى نــفسه غــضب مــليكه بــعد تــسع ســنوات، وســحب مــن قــدمــية بــالــحبال فــي األســواق 
إلــى خــارج املــديــنة حــيث شــنق.  وأمّـــا مــيرزا حــسن خــان الّــذي نــفّذ حــكم اإلعــدام فــي حــضرة الــباب بــأمــر أخــيه أمــير الــنّظام، 
فــقد عــوقــب بــعقوبــة فــظيعة أفــضت إلــى مــوتــه قــبل انــقضاء ســنتني إلــى ارتــكابــه ذلــك اإلثــم الّــذي ال يــغتفر.  وأمّـــا شــيخ اإلســالم 
ملــديــنة تــبريــز مــيرزا عــلي أصــغر الــَوقــح الــخسيس الــطّاغــية، الّــذي جــلد بــيديــه حــضرة الــباب إحــدى عشــرة جــلدة بــعد أن امــتنع 
حــرس حــاكــم املــديــنة عــن ذلــك، فــقد أصــيب بــالشّــــــلل فــي الــّسنة نــفسها، وقــاســى ألــوان الــعذاب ومــات بــائــًسا، ثــم ألــغي مــنصب 
شــيخ اإلســالم فــي تــلك املــديــنة بــعد مــوتــه.  وأمّـــا أبــو طــالــب خــان املــتغطرس الــخائــن الّـــذي أمــر بنهــب قــريــة تــاكــور وإحــراقــها، 
وتخـريـب مـنزل حـضرة بـهاء اهلل دون أن يـتوخّــى االعـتدال كـما نـصحه مـيرزا آقـا خـان رئـيس الـوزراء فـقد أصـابـه الـطّاعـون بـعد 
سـنة، وهـلك بـائـًسا يـتحاشـاه حـتّى أقـرب املـقّربـني.  وأمّــا مهـر عـلي خـان شـجاع املُلك الّــذي اضطهـد بـقايـا الـبابـينّي فـي نـيريـز 
بـوحـشيّة بـعد مـحاولـة اغـتيال الـّشاه فـقد مـرض وأصـابـه الـبكم -حسـب شـهادة حـفيده- ولـم يـبرأ مـنه حـتّى مـماتـه.  وأمّــا شـريـكه 
مـيرزا نـعيم فـقد لـطّخه الـعار، وغـرّم مـرّتـني غـرامـات فـادحـة، وعـزل مـن مـنصبه وتـعرّض لـعذاب مهـني.  وأمّــا الـفرقـة الّـتي تـجاهـلت 
املعجـزة الّــتي أنـذرت سـام خـان ورجـالـه بـأن يـنسحبوا وال يـعاودوا إعـدام حـضرة الـباب، وتـطّوعـت لتحـّل محـّلها ومـزّقـت جسـده 
بـرصـاصـها، فـقد فـقدت فـي الـّسنة نـفسها مـا ال يـقّل عـن مـائـتني وخـمسني رجـالً مـن ضـبّاطـها ورجـالـها فـي زلـزال مـرّوع حـدث 
بــني أردبــيل وتــبريــز، كــما أعــدم الخــمسمائــة الــباقــون فــي تــبريــز بــعد ســنتني رمــيًا بــالــرّصــاص جــزاء عــصيانــهم.  فــذكــر الــنّاس 
فــعلتهم الــّشنعاء وهــم يــشاهــدون أجــسادهــم املــعروضــة املــشّوهــة، وبــالــغوا فــي الــّلعن والــطّعن وإظــهار الــتّعّجب حــتّى اضــطرّ 
أكـابـر املجتهـديـن إلـى أن يـعاقـبوا الـنّاس لـيسكتوهـم.  وأمّـا قـائـد الـفرقـة آقـا جـان بـيك فـقد مـات بـعد سـّت سـنوات مـن اسـتشهاد 

حضرة الباب أثناء قصف البحريّة البريطانيّة للمحّمرة.  

ولـم يـكن قـصاص اهلل الـّصارم لـيقتصر عـلى كـّل مـن لـعبوا دورًا كـبيرًا أو صـغيرًا فـي الجـرائـم الّـتي ارتـكبت ضـّد حـضرة الـباب 
وأتـباعـه، بـل إنّـه لـم يـقّل صـرامـة وال شـّدة وهـو يـنزل عـلى جـمهرة الـنّاس الّــذيـن كـانـوا أشـّد تـعّصبًا مـن الـيهود عـلى أيّـام الـّسيّد 
املـــسيح، الـــنّاس املـــشهوريـــن بجهـــلهم املـــطبق وتـــعّصبهم الـــوحـــشيّ وضـــاللـــهم وقـــسوتـــهم الـــبالـــغة، األخـــّساء املـــرتـــزقـــة األنـــانـــينّي 
الــجبناء، وأفــضل مــا أســتطيع أن أفــعله فــي هــذا املــقام هــو أن أورد مــا كــتبه حــضرة الــباب نــفسه فــي كــتابــه، الــّدالئــل السّــــــبعة، 
أثـناء األيّـام األخـيرة مـن عهـده قـال: "*تـذكّـــروا أيّـام الـّدعـوة األولـى، مـا اكـثر مـن مـات بـالـكولـيرا! كـان ذلـك مـن عـجائـب الـظّهور 
حـقًّا، ومـع ذلـك لـم يـفطن إلـى ذلـك أحـد! نـزل الـبالء بـشيعة اإلسـالم أربـعة أعـوام دون أن يـدرك داللـته أحـد!" وكـتب الـنّبيل فـي 
تـاريـخه الـخالـد يـقول: "أمّــا جـمهرة الـنّاس مـن شـعبها (إيـران) أولـئك الّــذيـن شـاهـدوا فـي غـير اكـتراث تـلك املـأسـاة تـمثل أمـام 
أعــينهم دون أن يــرفــع أحــد مــنهم إصــبع احــتجاج واحــدة، فــقد ســقطوا بــدورهــم فــريــسة لــبالء عجــزت عــن صــّده مــوارد الــّدولــة 
وجـهود رجـالـها.  مـنذ ذلـك الـيوم الّـذي امـتّدت فـيه يـد املجـرم األثـيم إلـى حـضرة الـباب...  أخـذت الـّرزايـا والـباليـا املـتوالـية تـزهـق 
أرواح هـذا الـّشعب الـجاحـد وتـفضي بـه إلـى شـفا اإلفـالس الـعام، واكـتسحته أوبـئة مـجهولـة لـم تـرد لـها سـوى إشـارات عـابـرة 
فـي بـطون الـكتب املـهجورة الّـتي لـم يـكترث بـقراءتـها سـوى الـقليل، اكـتسحته اكـتساحًـــا ال يـبقي وال يـذر.  فـأنـزلـت الخـراب أيـنما 
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انتشــرت وأهــلكت الحــرث والنّســل أيــنما اتّجهــت وعــانــى مــن وطــأتــها الــرّفــيع والــوضــيع واألمــير والــفقير، وأطــبقت بــقبضتها عــلى 
األهــلني وأبــت أن تــرخــيها، ومــضت هــذه الــباليــا تــجتاح الــبالد كــما اجــتاحــت الحــّمى إقــليم جــيالن.  وبــالــرّغــم مــن جــسامــة هــذه 
الـكوارث فـإّن غـضب اهلل املـنتقم لـم يـقف عـند حـّد مـا أصـيب بـه هـذا الـّشعب الـّضاّل عـديـم اإليـمان، بـل لـقد عـّم كـّل نـفس تـتنفّس 
عــلى هــذه األرض املــوبــوءة وتــرك أثــره عــلى حــياة الــنّبات والــحيوان عــلى حــّد ســواء، وجَـــــَعل الــنّاس يــحّسون بــجسامــة مــصابــهم 
وفــداحــة خــطبهم.  وأقــبلت املــجاعــة فــأضــافــت أهــوالــها إلــى الــّرزايــا الــثّقيلة الّــتي يــئّن الــنّاس تــحت وطــأتــها، وفــشا بــينهم شــبح 
املـــوت جـــوعًــــا، وأفـــزعـــتهم رؤيـــا املـــوت الـــبطيء املـــؤلـــم… وتـــلّهف الـــّشعب والـــحكومـــة عـــلى الـــخالص وال خـــالص.  فشـــربـــوا كـــأس 
الــويــالت حــتّى ثــمالــتها غــير مــتفطّنني إلــى تــلك الــيد الّـــتي رفــعتها إلــى شــفاهــهم، وال إلــى ذلــك الــّشخص الــّشخيص الّـــذي مــن 

أجله قاسوا ما قاسوا".

�٥١



الفترة الثّانية - والية حضرة بهاء اهلل
1853 – 1892م

الفصل الّسادس - ميالد الظّهور البهائيّ

إّن ســلسة األحــداث الــعصيبة الّــتي تــوالــت بســرعــة خــاطــفة بــعد مــحاولــة اغــتيال نــاصــر الــّديــن شــاه املــشؤومــة تــشير إلــى انــتهاء 
الــّدورة الــبابــيّة كــما الحــظنا مــن قــبل؛ وهــي تــشير، فــي الــوقــت نــفسه، إلــى خــتام الــفصل الــبدائــيّ الــّدمــوّي املــظلم مــن تــاريــخ 
الـقرن الـبهائـيّ األّول.  ولـقد تـمّخضت هـذه األحـداث الـرّهـيبة عـن عهـد يـتميّز بـالشّـــــدة املـتناهـية تـعثّرت فـيه مـصائـر ديـن حـضرة 
الــباب وهــبطت إلــى أســفل الــّدركــات.  والــواقــع أّن املــحن والــفنت والــنّكسات والهــزائــم والــّسعايــات والــوشــايــات واملــجازر واملــذابــح 
أخـــذت كـــّلها تـــعمل مـــنذ الـــبدايـــة، وبـــدرجـــات مـــتزايـــدة، عـــلى اســـتئصال شـــأفـــة أتـــباعـــه مـــن كـــّل الـــطّبقات، وتـــعريـــض إخـــالصـــهم 

ووالئهم الرّاسخ لالمتحان واالفتتان.  ولقد نجحت في كّل شيء إالّ في هدم األسس اّلتي قام عليها الّدين البابيّ.

فــما كــاد هــذا الــّديــن يــولــد حــتّى قــاومــته الــحكومــة ورجــال الــّديــن والــّشعب، وقــامــوا ضــّده قــومــة رجــل واحــد، وتــحالــفوا فــيما بــينهم 
عـلى مـناصـبته الـعداء إلـى األبـد.  أمّـا محـّمد شـاه الـّضعيف الـعقل واإلرادة فـقد رفـض، تـحت الـّضغط واإلكـراه، مـا عـرضـه عـليه 
حـضرة الـباب، وأبـى أن يـلقاه وجـًها لـوجـه، أو أن يـسمح لـه بـالـحضور إلـى الـعاصـمة.  وأمّــا نـاصـر الـّديـن شـاه الـّشاب األرعـن 
املسـتبّد الـباطـش فـقد أظهـر، بـصفته صـاحـب الـتّاج والـّصولـجان، عـداًء شـديـًدا مـطّرًدا، تـأجّــــجت نـيرانـه، واسـتفحل خـطبه بـكلّ 
وحـشيّته الـّضاريـة وظـلمته الـجهنّميّة.  أمّــا "املـعتمد " الـقوّي الـّرزيـن الـوحـيد الّـذي كـان فـي مـقدوره أن يـزّود حـضرة الـباب بـما 
كـان يـحتاج إلـيه أشـّد االحـتياج مـن مـعونـة وحـمايـة، فـقد اخـتطفته مـنه يـد املـنون عـلى حـني غـرّة.  أمّــا شـريـف مـّكة الّــذي عـرف 
الـظّهور الجـديـد مـن الـقّدوس فـقد أعـار الـّدعـوة اإللـهيّة أذنًـا صـّماء، واسـتقبل الـرّسـول بـفتور.  أمّــا االجـتماع الّــذي كـان مـقّررًا 
أن يـــنعقد فـــي كـــربـــالء املـــقّدســـة بـــعد عـــودة حـــضرة الـــباب مـــن الـــحجاز فـــقد صـــرف عـــنه الـــنّظر نـــهائـــيًّا، األمـــر الّـــذي خـــيّب آمـــال 
أصـــحاب حـــضرة الـــباب، ذلـــك ألنّـــهم كـــانـــوا يـــنتظرون عـــودتـــه عـــلى أحـــّر مـــن الجـــمر حـــتّى يـــنعقد االجـــتماع.  أمّـــا مـــعظم حـــروف 
الــحيّ الــثّمانــية عشــر، وهــم الــقالع الــرّئــيسة الّــتي عــزّزت قــّوة الــّديــن الجــديــد، و"املــرايــا" و"الهــداة" و"الــّشهود" املــمثّلون لــلّديــن 
الــبابــيّ، فــقد خــّروا صــرعــى تــحت الــّسيف، وأخــرجــوا مــن ديــارهــم، وضــربــوا ضــربــة ألــزمــتهم الــّصمت املــطبق.  وبــهّمة األعــداء 
وحـماسـتهم الّــتي ال تـفتر لـم يـتحّقق مـعظم  الـبرنـامـج الّــذي أتـيح لـلمقّربـني مـنهم الـوقـوف عـلى مـكنونـاتـه، وفشـلت الـجهود الّــتي 
بـــذلـــها اثـــنان مـــن هـــؤالء األصـــحاب إلقـــامـــة الـــّديـــن فـــي تـــركـــيّا فشـــالً ذريـــًعا كـــان مـــقّدرًا مـــنذ الـــبدايـــة.  وأمّــــا الـــعواصـــف الّــــتي 
اكــتسحت مــازنــدران ونــيريــز وزنــجان فــقد أتــت عــلى عــدد هــائــل مــن أقــدر األصــحاب وأشــجعهم، وقــضت عــلى اآلمــال املــعقودة 
عـــلى الـــقّدوس املبجّــــــل، واملُــالّ حســـني قـــلب األســـد، ووحـــيد املتبحّــــــر،  والـــحّجة الـــغالّب.  وأمّــــا الهجـــمات الـــفظيعة املـــتّصلة بـــموت 
شهـداء طهـران السّـــــبعة فـعليها تـقع مـسؤولـيّة الـقضاء عـلى رمـز حـيّ آخـر مـن رمـوز الـّديـن كـان بـإمـكانـه، لـو كـتبت لـه الـحياة، أن 
يـفعل الـّشيء الـكثير مـن أجـل حـمايـة الـّديـن املـكافـح ونشـره، إن لـم يـكن بـفضل مـزايـاه الـذّاتـيّة فـبفضل مـا لـه مـن صـلة الـقربـى 

الوثيقة بحضرة الباب.

كـــما أّن الـــعاصـــفة الّـــتي هـــبّت بـــعد ذلـــك بـــقّوة فـــريـــدة عـــلى الـــجامـــعة الـــجاثـــية عـــلى ركـــبتيها مـــن شـــّدة القهـــر حـــرمـــتها مـــن أعـــظم 
أبـطالـها أي "الـطّاهـرة" الـفذّة، وهـي فـي أوج انـتصارهـا.  كـما اخـتطفت الـّسيّد حسـني كـاتـب الـوحـي األمـني واملخـزن املـختار 
لـرغـبات حـضرة الـباب األخـيرة.  وأطـاحـت بـاملاُلّ عـبد الـكريـم الـقزويـني، أحـد الـقالئـل الّـذيـن يسـتطيعون أن يـّدعـوا بـحّق التّبحّــــر 
فـي أصـول الـّديـن، وسـاقـت حـضرة بـهاء اهلل إلـى سـجن مـظلم تـحت األرض، وكـان حـضرتـه الـوحـيد الّـذي بـقي عـلى قـيد الـحياة 

من عمالقة الّدورة الجديدة.  أّما حضرة الباب، الينبوع اّلذي فاضت منه قوى الحياة إلى الظّهور الجديد، فقد استسلم
لــرصــاص الــرّمــاة فــي ظــروف محــزنــة ســبقت هــبوب هــذا اإلعــصار، وخــّلف عــلى رأس الــجامــعة املحــطّمة رئــيًسا صــوريًــا َوجِــــالً 
أشـّد مـا يـكون الـوجـل، سـاذجًــــا، يـرضـخ ألقـّل تـأثـير، عـاطـالً مـن كـّل مـيزة ظـاهـرة، وبـعد أن أفـلت الـزّمـام مـن يـد حـضرة بـهاء اهلل 
الــقائــد الــحقيقيّ أخــذ يــحتمي بــتالل مــوطــنه مــازنــدران مــن هجــمات الــعدّو املــميت، وارتــدى زّي الــّدراويــش.  وأمّــا آثــار مــؤسّــــــس 

�٥٢



الــّديــن الّضخــمة، وكــانــت كــّلها مخــطوطــة مــتفرّقــة مــبعثرة مــختلطة رديــئة االســتنساخ مــعرّضــة لــلّضياع، فــقد أتــلف بــعضها عــن 
عـمد نـظرًا لشـّدة هـياج هـذه الـفترة،  وصـودر بـعضها، وأرسـل بـعضها اآلخـر بسـرعـة إلـى أمـاكـن أمـينة وفـيما وراء حـدود الـبالد 
الّـتي نـزلـت فـيها.  وأبـرز األعـداء األقـويـاء رؤوسـهم اآلن، وفـي مـقّدمـتهم الـحاج مـيرزا كـريـم خـان الّـذي كـتب رسـالـة يـهاجـم فـيها 
الـّديـن الجـديـد وعـقائـده بـدنـاءة وذلـك بـناًء عـلى أمـر خـاّص مـن الـّشاه، وبـعد أن جـرّأتـهم الـنّكسات الّــتي مـني بـها الـّديـن أخـذوا 
يـكيلون لـه السّـــــباب والـّلعنات، ويـهيلون عـليه اإلهـانـات والـّسعايـات.  أضـف إلـى ذلـك أّن بـعض الـبابـينّي اضـطّروا، تـحت الـّضغط 
والقهـر، إلـى االرتـداد بـينما تـمادى آخـرون فـي االرتـداد إلـى أن الـتّحقوا بـصفوف األعـداء.  وإلـى مجـموع هـذه الـباليـا والـّرزايـا 
أضــيف افــتراء شــنيع نــشأ عــن فــعلة حــمقاء ارتــكبها حــفنة مــن املتحــّمسني املــتهّوريــن، فــلطّخوا بــها ديــنًا بــريــئًا مــنها كــّل الــبراءة 

بعار بدا أنّه لن يمحى أبد الّدهر، وأنذر باستئصال شأفته واقتالعه من جذوره.

ومـع كـّل ذلـك فـإّن الـنّيران الّــتي أشـعلتها يـد اهلل الـعليّ الـقديـر لـم تخـمد، وإن أضـعفتها سـيول املـحن والشّــــــدائـد الّــتي انـصبّت 
عــليها.  نــعم، إّن الــّلهيب الّـــذي تــوهّــــج تــسعة أعــوام بــكّل هــذا الــتّركــيز الــعظيم قــد انــطفأ مــؤقّـــتًا، إالّ أّن الجــمرات الّـــتي خــّلفتها 
الـنّيران الـعظيمة ظـّلت حـيّة مـتوقّـدة لـتندلـع ألـسنتها مـرّة أخـرى بـعد أمـٍد لـيس بـالـبعيد عـلى نـسائـم ظـهور أعـظم، ولتسـطع بـضوءٍ 
ال يـبّدد الـظّالم فحسـب بـل ويـسكب سـناه عـلى أقـاصـي نـصفيّ الـكرة الشّــــــرقـيّ والـغربـيّ مـًعا.  وكـما أتـاح االعـتقال واالنـعزال 

االضطرارّي لحضرة الباب فرصة صياغة شريعته والكشف عن مكنونات دعوته وإشهار منزلته على رؤوس األشهاد،
وابــرام عهــد واليــته، وتــقريــر أحــكام دورتــه وإجــرائــها عــلى أيــدي أصــحابــه فــي مــؤتــمر بــدشــت.  أثــبتت هــذه األزمــة الــفريــدة فــي 
شــّدتــها، والّــتي انتهــت بــاســتشهاد حــضرة الــباب وســجن حــضرة بــهاء اهلل، أنّــها مــقّدمــة إلحــياء يــفيض عــن قــّوة دافــعة لــظهور 
أقـوى وأعـظم يخـّلد شهـرة رسـالـة مظهـر شـيراز اإللـهيّ األصـليّة، ويـركّــزهـا عـلى دعـائـم أقـوى وأمـنت فـي أنـحاء بـعيدة وراء حـدود 

وطنه.

فـــي تـــلك اآلونـــة الّـــتي بـــدا فـــيها أمـــر حـــضرة الـــباب عـــلى شـــفا الخـــمود واالنـــطفاء، وضـــاعـــت فـــيها، حســـب الـــظّاهـــر، كـــّل اآلمـــال 
واملــطامــع الّـــتي دفــعته، وخــيّل فــيها أن الــتّضحيات الــرّائــعة الّـــتي بــذلــها الــعديــد مــن مــحبّيه قــد ذهــبت أدراج الــّريــاح، فــي تــلك 
اآلونـة أوشـك الـوعـد اإللـهيّ الـكامـن فـي ذلـك األمـر أن يـتحّقق فـجأة، وكـاد كـمالـه الـنّهائـيّ أن يتجـّلى عـلى نـحو غـريـب.  نـعم، لـقد 
بــلغت الــّدورة الــبابــيّة نــهايــتها (فــي كــمال نــضجها وفــي أجــلها املــسّمى) وهــي اآلن تــؤتــي أكــلها املــقّدرة، وتــكشف عــن غــايــتها 
الــقصوى، أال وهــي مــيالد رســالــة حــضرة بــهاء اهلل.  نــعم، فــي تــلك الــّساعــة الــعصيبة الــحالــكة الــظّالم أوشــك الــنّور الجــديــد أن 
يـنبثق بـصورة مـجيدة، فـي أفـق إيـران املـظلم، وكـادت أعـظم مـرحـلة إن لـم تـكن أروع مـرحـلة مـن عـصر الـبطولـة املـجيد أن تـتفتّح 

نتيجة  ملا كان في واقع األمر عمليّة نضج وتطّور.

فـي غـضون تـسع سـنوات، كـما تـنبّأ حـضرة الـباب تـمامًــا، كـان جـنني الـّديـن الّــذي أسّــــــسه يـتطّور بسـرعـة غـريـبة قـاهـرة إلـى أن 
ولـد أمـر اهلل املـوعـود فـي املـيقات املـعلوم بـني جـدران سـجن سـياه چـال بطهـران ووسـط آالمـه وتـباريـحه.  وبـعد عـّدة سـنوات كـتب 
حــضرة بــهاء اهلل مــفنًّدا مــزاعــم املــنكريــن لــصّحة رســالــته بــحّجة أنّــها تــلت رســالــة حــضرة الــباب بســرعــة خــاطــفة قــال: "*الحــظوا 
كــيف فــي ســنة الــتّسع اكــتمل عــدد الــنّفوس املــقّدســة املطهــرّة الــزّكــيّة فــي سّــــــر السّــــــّر عــندمــا ظهــر هــذا الــظّهور األبــدع األقــدس 
" وقــال مــرّة أخــرى: "**إّن انــقضاء هــذه الــفاصــلة الــقصيرة بــني هــذه الــّدورة الــقاهــرة الــباهــرة وبــني ظــهوري الــّسابــق  الــرّحــمانــيّ

لهو سّر بديع وغيب منيع.  ولقد كان ميقاتها مضروبًا من قبل".
إلــى تــعاقــب هــاتــني الــّدورتــني بســرعــة أشــار يــوحــنا الــالّهــوتــيّ بــوضــوح حــني قــال: "الــويــل الــثّانــي مــضى، وهــو ذا الــويــل الــثّالــث 
يـأتـي سـريـًعا" وفسّــــــر حـضرة عـبد الـبهاء هـذا "الـويـل الـثّالـث" بـأنّـه "*يـوم ظـهور الجـمال املـبارك، وهـو يـوم اهلل، وهـو قـريـب مـن 
يـوم ظـهور حـضرة األعـلى" وقـال مـرّة أخـرى: "*إّن جـميع مـلل الـعالـم تـنتظر ظـهوريـن يـأتـيان فـي وقـت واحـد، والـكّل مـوعـودون 
بـذلـك".  وفـي مـوضـع آخـر قـال: "*والـقصد أّن الـكّل مـوعـودون بـظهوريـن يـجيئان مـتتالـيني" وأمّــا الـّشيخ أحـمد األحـسائـيّ، نـيّر 
الهـدى اإللـهيّ، فـقد فـطن قـبل سـنة السّـــــتنّي إلـى اقـتراب مجـد حـضرة بـهاء اهلل، ونـبّه عـلى "الـظّهوريـن الـتّوأمـني الـّلذيـن يـتعاقـبان 
بســـرعـــة".  وفـــي رســـالـــة كـــتبها بخـــّط يـــده إلـــى الـــّسيّد كـــاظـــم [الـــرّشـــتيّ] وردت تـــلك الـــعبارة الـــعظيمة الـــّداللـــة والّـــتي تـــشير إلـــى 

�٥٣



اقــتراب ســاعــة ذلــك الــظّهور األعــظم: "ال بــّد لهــذا األمــر مــن مــقّر ولــكّل نــبٍإ مســتقّر وال يــحسن الــجواب بــالــتّعيني فســتعلمّن نــبأه 
بعد حني(68)".

أمّــا الـظّروف الّـتي تـلّقى فـيها حـامـل الـظّهور الجـديـد، الّـذي جـاء بـعد ظـهور حـضرة الـباب بهـذه السّـــــرعـة، أولـى بـشارات رسـالـته 
الـّسامـية فـتعيد إلـى الـذّاكـرة، إن لـم تـفُق فـي شـّدة وقـعها، تجـربـة حـضرة مـوسـى الّـتي تـرتـجف لـها األرواح حـني آنـس فـي بـّريّـة 
ســيناء نــارًا، وتجــربــة حــضرة زرادشــت حــني رأى ســبع رًؤى مــتوالــية، وتجــربــة الــّسيّد املــسيح حــني خــرج مــن مــياه األردن فــرأى 
الــّسموات تــتفتّح ليهــبط مــنها روح الــقدس كــهيئة الحــمامــة تــقع عــليه، وتجــربــة حــضرة محــّمد حــني أمــره صــوت جــبريــل أن "اقــرأ 
بـاسـم ربّـك" وهـو يـتعبّد فـي غـار حـراء بـظاهـر مـّكة املـقّدسـة، وتجـربـة حـضرة الـباب الّــذي رأى فـي مـنامـه كـأنّـه يـقترب مـن رأس 
اإلمـــام الحســـني ويـــرتـــشف الـــّدم املـــسفوح مـــن عـــنقه املـــبتور فـــإذا بـــه يـــنهض ليجـــد نـــفسه املخـــزن املـــختار أللـــطاف اهلل الـــعليّ 

القدير.

وإنـــه لـــيحّق لـــنا أن نـــتساءل فـــي هـــذا املـــوضـــع عـــن طـــبيعة ذلـــك الـــظّهور ومـــضامـــينه، الّـــذي جـــاء بـــمثل هـــذه السّـــــــرعـــة بـــعد إعـــالن 
حــضرة الــباب دعــوتــه، فــعطّل دورتــه بــضربــة واحــدة واحــتفظ مــع ذلــك بســلطان مــؤسّــــــسها بــكّل قــّوة وحــماســة.  كــما يــحّق لــنا أن 
نـقف لـنتأمّـل دعـاوي مـن كـان واحـًدا مـن أصـحاب حـضرة الـباب ثـم اعـتبر نـفسه، فـي هـذه املـرحـلة املـبّكرة، قـادرًا عـلى أن يـنسخ 
شــريــعة مــواله املــحبوب.  ويــحّق لــنا أيــًضا أن نــطيل الــتّفكير فــي الــّصلة بــني الــنّظم الــّديــنيّة الّــتي قــامــت قــبله وبــني ظــهوره، ذلــك 
الـظّهور الّـذي فـاض عـن روحـه املـتمّخضة فـي تـلك الـّساعـة الشّـــــديـدة الخـطر، فخـرق حـجاب الـكآبـة الّـتي خـيّمت عـلى تـلك الـبؤرة 
الـجهنّمية الـوبـيلة، وانـدفـع نـوره مـن وراء جـدرانـها إلـى أقـصى األرض، وصـبّت إمـكانـيّاتـه الّــتي تـفوق الـحصر والـعّد فـي كـيان 

الجنس البشرّي كّله، فيوّجه اآلن مسير املجتمع البشرّي الحاضر تحت أسماعنا وأبصارنا.

إّن الّـذي تـلّقى الـعبء الـفادح لهـذا الـظّهور الـفائـق املجـد، فـي مـثل هـذه الـظّروف املـؤثّـرة، لـم يـكن سـوى هـذا الّـذي سـوف تفتخـر 
بــه األجــيال الــقادمــة وتمجّـــــده، بــل ويــؤمــن بــه الــيوم أتــباع يــفوقــون الــعّد والــحصر، بــاعــتباره قــاضــي الــجنس البشــرّي ومشــرّعــه 
ومخــــّلصه، ومــــنظّم الــــكوكــــب كــــّله، ومــــوحّـــــــد بــــني اإلنــــسان كــــّلهم، وفــــاتــــح الــــعصر األلــــفيّ املــــرتــــجى، ومنشئ "الــــكور الــــعاملــــيّ"، 
ومــؤسّـــــــس السّـــــــالم األعــظم، ومــنبع الــعدل األعــظم، ومــعلن بــلوغ الــنّوع اإلنــسانــيّ ســّن الــرّشــد ومــبدع الــنّظام الــعاملــيّ الجــديــد، 

وملهم الحضارة العامليّة وخالقها.

لـــبني إســـرائـــيل لـــم يـــكن بـــأكـــثر وال بـــأقـــّل مـــن تـــجسيد "األب األبـــدّي" و"رّب الـــجنود" الّـــذي "أتـــى مـــن ربـــوات الـــقدس"، ولـــلعالـــم 
املــسيحيّ عــودة الــّسيّد املــسيح "فــي مجــد أبــيه" ولــشيعة اإلســالم رجــعة اإلمــام الحســني، وألهــل الــّسنة نــزول "الــّروح" [عــيسى 

املسيح]، وللزّرادشتينّي شاه بهرام املوعود، وللهندوس تجسيد كريشنا، وللبوذينّي بوذا الخامس.

أمّـــا اســمه فــقد جــمع بــني اســم اإلمــام الحســني، أعــظم خــلفاء محــّمد رســول اهلل وأملــع "نجــم" فــي "اإلكــليل" املــذكــور فــي رؤيــا 
يـوحـنّا، واسـم اإلمـام عـليّ أمـير املـؤمـنني وثـانـي الـّشاهـديـن الـّلذيـن مجّــــدهـما يـوحـنّا فـي رؤيـاه.  أمّــا اسـمه الـرّسـميّ فـهو بـهاء 
اهلل، وهــو اســم نــّص عــليه الــبيان الــفارســيّ بــصفة خــاصّــــــــــة، ويــعني مجــد اهلل ونــوره وســناءه.  أمّـــا ألــقابــه فــهي "مــلك املــلوك" و 

"رّب األرباب"
و"االســـم األعـــظم" و"جـــمال الـــقدم" و"الـــقلم األعـــلى" و"االســـم املـــكنون" و"الـــكنز املخـــزون" و"مـــن يظهـــره اهلل" و"نـــور األنـــوار" 
و"األفـــق األعـــلى" و"البحـــر األعـــظم" و"ســـماء الـــرّفـــعة" و"األصـــل الـــقديـــم" و"الـــقيّوم" و"نـــيّر اآلفـــاق" و"الـــنّبأ الـــعظيم" و"مـــكّلم 
الــــطّور" و"مــــمتحن الــــحقائــــق" و"مــــظلوم الــــعالــــم" و"مــــقصود األمــــم" و"رّب املــــيثاق" و"ســــدرة املــــنتهى" وهــــو ينحــــدر مــــن صــــلب 
إبـراهـيم (أبـي املـؤمـنني) عـن زوجـته قـتّورة، كـما يـنتمي إلـى زرادشـت ويـزدجـرد آخـر مـلوك بـني سـاسـان.  أضـف إلـى ذلـك أنّـه 
مـن سـاللـة يـّسي وينتسـب إلـى أسـرة مـن أعـرق أسـر مـازنـدران وأشهـرهـا عـن طـريـق والـده مـيرزا عـباس املـعروف بـميرزا بـزرگ 

وهو رجل نبيل كان على اتّصال وثيق بالّدوائر الوزاريّة في بالط فتح علي شاه.

�٥٤



إلــيه أشــار إشــعياء أعــظم أنــبياء بــني إســرائــيل، بــأنّــه "مجــد الــرّّب" و "األب األبــدّي" و"رئــيس السّــــــالم" و"الــعجيب" و"املــشير" 
و"الــقضيب الــخارج مــن جــذع يــّسي" و"الــغصن الــنّابــت مــن أصــولــه" الّــذي "يجــلس عــلى كــرسّــــــي داود" و"بــقّوة يــأتــي وذراعــه 
تــحكم لــه" و"يــقضي بــالــعدل لــلمساكــني ويــحكم بــاإلنــصاف لــبائــسي األرض" و"يــضرب األرض بــقضيب فــمه ويــميت املــنافــق 
بـــنفخة شـــفتيه" و"يجـــمع مـــنفّيي إســـرائـــيل ويـــضّم مشـــتّتي يـــهوذا مـــن أربـــعة أطـــراف األرض".  وبـــه تـــغنّى داود فـــي مـــزامـــيره 
واصــفًا إيّــاه ب"رّب الــجنود"  و"مــلك املجــد"، وإلــيه أشــار حــجي ب"مشــتهى كــّل األمــم"، وزكــريّــا ب"الــغصن الــنّابــت مــن أصــولــه"، 
وهــو الّــذي "يــبني هــيكل الــرّب" ومجّـــــده زكــريّــا بــقولــه: "ويــكون الــرّّب مــلًكا عــلى كــّل األرض".  وإلــى يــومــه أشــار يــوئــيل وصــفنيا 
كـالهـما ب"يـوم يـهوه" ووصـف األخـير يـومـه بـأنّـه "يـوُم ُسخـط، يـوم ضـيق وشـّدة، يـوم خـراب ودمـار، يـوم ظـالم وقـتام، يـوم سـحاب 
وضـــباب، يـــوم بـــوق وهـــتاف عـــلى املـــدن املـــحّصنة وعـــلى الشّــــــــرف الـــرّفـــيعة".  ومجّــــــد حـــزقـــيال ودانـــيال يـــومـــه بـــأنّـــه "يـــوم الـــرّّب"، 
ومــالخــي بــأنّــه "يــوم الــرّّب، الــيوم الــعظيم واملــُخوف" حــينما "تشــرق شــمس الــبّر والــّشفاء فــي أجــنحتها"، وحــكم دانــيال لــقدومــه 

بأنّه نهاية "رجسة الخراب".

وإلــى دورتــه أشــارت كــّل الــكتب الــزّرادشــتيّة املــقّدســة ووصــفتها بــأنّــها الــّدورة الّـــتي تــثبت فــيها الــّشمس شهــرًا كــامــالً.  وإلــيه 
تــنصرف إشــارة زرادشــت فــي حــديــثه املــأثــور حــني قــال إنّــه ال بــّد أن تــنقضي ثــالثــة آالف ســنه مــن الــّصراع والــنّضال قــبل أن 

يأتي شاه بهرام مخّلص العالم، وينتصر على أهرمن، ويفتتح عصر البركة والّسالم.

وهــو وحــده الّــذي عــنته الــنّبوءة إلــى جــوتــامــا بــوذا  حــني قــال: "بــوذا يــدعــى مــيتريــا، بــوذا األخــّوة الــعاملــيّة" يــأتــي فــي تــمام الــوقــت 
ويـكشف عـن "مجـده الـفائـق بـال حـدود".  وإلـيه أشـار بـهاجـافـاد جـيتا  كـتاب الـهندوس املـقّدس، بـأنّـه "الـّروح األعـظم" و"الـظّهور 

العاشر" و"املظهر الطّاهر لكريشنا".

وإلـيه أشـار الـّسيد املـسيح ب"رئـيس هـذا الـعالـم" "املـعزّي" الّـذي "يـبكت الـعالـم عـلى خـطيّة وعـلى بـّر وعـلى ديـنونـة" و"روح الـحقّ 
يــرشــدكــم إلــى جــميع الــحّق".  والّــذي "ال يــتكّلم مــن نــفسه بــل كــّل مــا يــسمع يــتكّلم بــه ويــخبركــم بــأمــور آتــية" و"صــاحــب الــكرم" 
و"ابـن اإلنـسان يـأتـي فـي مجـد أبـيه" و"آتـيًا عـلى سـحاب الـّسماء بـقّوة ومجـد كـبير" مـن حـولـه "جـميع املـالئـكة الـقّديسنـي" وقـّدام 
عـرشـه تـجتمع "جـميع الـّشعوب" وإلـيه أشـار صـاحـب الـّرؤيـا ب"مجـد اهلل" و"األلـف والـياء" و"الـبدايـة والـنّهايـة"، "األّول واآلخـر"، 
وجـعل ظـهوره "الـويـل الـثّالـث" ومجّــــد شـربـعته ووصـفها بـأنّـها "سـماء جـديـدة وأرض جـديـدة"، "مـسكن اهلل مـع الـنّاس"، "املـديـنة 
املـــقّدســـة"، "أورشـــليم الجـــديـــدة نـــازلـــة مـــن الـــّسماء مـــن عـــند اهلل مـــهيّأة  كـــالـــعروس مـــزيّـــنة لـــرجـــلها".  وإلـــى يـــومـــه أشـــار الـــّسيّد 
املـسيح نـفسه بـأنّـه "التّجـديـد، مـتى يجـلس ابـن اإلنـسان عـلى كـرسـيّ مجـده" وإلـى سـاعـة مـجيئه أشـار بـولـس الـرّسـول بـأنّـها 
"الـبوق األخـير" و"بـوق اهلل" بـينما أشـار إلـيها بـطرس الـرّسـول ب"يـوم الـرّّب الّـذي بـه تنحـّل الـّسموات ملتهـبة والـعناصـر مـحترقـة 

تذوب".  ووصف يومه ب"أوقات الفرج" و"أزمنة رّد كّل شيء اّلتي تكّلم عنها اهلل بفم جميع أنبيائه املّقدسني منذ الّدهر".
وإلــيه أشــار الــقرآن الــكريــم ب"الــنّبأ الــعظيم" وأعــلن أّن يــومــه هــو يــوم "يــأتــيهم اهلل فــي ظــلل مــن الــغمام" يــوم "جــاء ربّــك واملــلك 
صـفًّا صـفًّا" و"يـوم يـقوم الـّروح واملـالئـكة صـفًّا" وفـي سـورة وصـفت بـأنّـها "قـلب الـفرقـان"، أخـبر أّن مـجيئه هـو مـجيء الـرّسـول 
"الــثّالــث" الّــذي يــبعث لــتعزيــز الــرّســولــني الــّلذيــن ســبقاه.  وعــلى يــومــه أثــنى ثــناًء عــاطــرًا ووصــفه ب"الــيوم الــعظيم"و"الــيوم اآلخــر" 
و"يـوم اهلل" و"يـوم الـّديـن" و"يـوم الـحساب" و"يـوم الـتّغابـن" و"يـوم الـفصل" و"يـوم الحسـرة" و"يـوم الـتاّلق"  "يـوم يـقضي األمـر" 
ويــوم"نــفخ فــيه (أي فــي الــّصور) أخــرى فــإذا هــم قــيام يــنظرون"، و"يــوم يــقوم الــنّاس لــرّب الــعاملــني" ويــوم "عــنت الــوجــوه لــلحيّ 
الــقيّوم" ويــوم "تــرى الــجبال تحســبها جــامــدة وهــي تــّمر مــّر الــّسحاب" ويــوم "اقــترب لــلنّاس حــسابــهم" ويــوم "اآلزفــة إذ الــقلوب 
لـــدى الـــحناجـــر كـــاظـــمني" ويـــوم "صـــعق مـــن فـــي الـــّسموات ومـــن فـــي األرض إالّ مـــن شـــاء اهلل" ويـــوم "تـــذهـــل كـــّل مـــرضـــعة عـــّما 
أرضــعت وتــضع كــّل ذات حــمل حــملها" ويــوم "أشــرقــت األرض بــنور ربّــها ووضــع الــكتاب، وجــيء بــالــنّبينّي والّشهــداء وقــضى 

بينهم بالحّق وهم ال يظلمون".

�٥٥



وشــبّه رســول اهلل كــمالــه ومجــده، كــما يشهــد حــضرة بــهاء اهلل نــفسه "بــالــبدر لــيلة أربــعة عشــرة".  وحــّدد اإلمــام عــليّ بــن أبــي 
طـالـب أمـير املـؤمـنني مـقامـه، حسـب الـّشهادة الـّسابـقة، بـأنّـه "مـكّلم مـوسـى مـن الّشجـرة عـلى الـطّور".  ولـطبيعة رسـالـته الـفائـقة 

شهد اإلمام الحسني، كما صرّح حضرة بهاء اهلل أيًضا، بأنّها "ظهور من أرسل رسول اهلل".

وعـــنه كـــتب مبشّـــــــر الـــّدورة الـــبابـــيّة الـــّشيخ أحـــمد األحـــسائـــي فـــتنبّأ بـــاألحـــداث الّـــتي ســـوف تـــقع "بـــني ســـنة السّـــــــتني [1260هـ] 
والـــّسابـــعة والسّــــــــتني [1267هـ]".  وأكّـــــد حـــتميّة ظـــهوره حـــني كـــتب مـــا ســـبق أن ذكـــرنـــاه "ال بـــّد لهـــذا األمـــر مـــن مـــقّر ولـــكّل نـــبإٍ 

مستقّر ال يحسن الجواب بالتّعيني وستعلمّن نبأه بعد حني".

كــما كــتب الــّسيّد كــاظــم الــرّشــتي، تــلميذ الــّشيخ أحــمد وخــليفته: "ال بــّد أن يُــقتل الــقائــم.  وحــني يُــقتل يــبلغ الــعالــم ســّن الــثّامــنة 
عشــرة" وفــي شــرحــه لــلقصيدة  الــالمــيّة أشــارة الســم "الــبهاء".  وفــضالً عــن ذلــك فــقد ألــقى لــتالمــيذه فــي أخــريــات أيّــامــه بــيانًــا 
عـميق املـغزى قـال فـيه: "الـحّق أقـول لـكم بـعد الـقائـم يـأتـي الـقيّوم، وحـني يـأفـل نجـم األّول تشـرق شـمس جـمال الحسـني وتـضيء 
األرض كــّلها، هــنالــك تتجــّلى األســرار وتــنكشف املــكنونــات الّـــتي تحــّدث عــنها الــّشيخ أحــمد...  إّن إدراك يــوم األيّــام هــذا لــهو 

إدراك املجد املتّوج لألجيال املاضية، والعمل الطّيّب في ذلك العصر يعدل عبادة القرون والّدهور".

أمّـــا حــضرة الــباب فــقد مجّـــــده تــمجيًدا ال يــقّل داللــة فــوصــفه "بــساذج الــوجــود" و"بــقيّة اهلل" و"الــّسيّد األكــبر" و"الــنّور املــهيمن 
الحـــمراء" و"مـــالـــك الـــغيب والـــّشهود" و"**غـــايـــة الـــّدورات الـــّسابـــقة، بـــما فـــي ذلـــك دورة الـــقائـــم".  وكـــان يـــميّزه رســـميًّا بـــأنّـــه "مـــن 
ا خـاصًّـــــــــا ومجّــــد "نـظمه" فـي أشهـر كـتبه وهـو الـبيان  يظهـره اهلل" و"األفـق  األبـهى" حـيث عـاش هـو نـفسه.  ونـّص عـلى لـقبه نـصًّ
الــفارســيّ،  وصــرّح بــاســمه حــني أشــار إلــيه بــقولــه: "**ابــن عــليّ مــرشــد صــدق للبشــر" وكــثيرًا مــا حــّدد مــوعــد ظــهوره شــفاهًــــا 
وكـتابـة بـصورة ال يـرقـى إلـيها الـّشّك، وحـذّر أتـباعـه مـن االحـتجاب عـنه و"بـالـواحـد الـبيانـيّة فـإّن ذلـك الـواحـد خـلق عـنده".  وفـضالً 
عـــن ذلـــك أعـــلن أنّـــه هـــو نـــفسه "أّول الـــعابـــديـــن وأّول الـــّساجـــديـــن" وأنّـــه خـــشع لـــه "**مـــن قـــبل أن تخـــلق كـــينونـــات الخـــلق" وأنـــه 
"اليـشار بـإشـارتـي وال بـما ذكـر فـي الـبيان" وأّن "*نـطفة ظـهوره فـي عـامـها األّول أقـوى مـن كـّل الـبيان".  وبـوضـوح أكّــد أنّـه "قـد 
أخـذ عهـد واليـته عـن كـّل شـيء قـبل أن يـأخـد عهـد واليـته هـو".  واعـترف بـال تـحفّظ أنّـه مـا هـو إال "حـرف مـن ذلـك الـكتاب املـبني 
وقـطرة مـن ذلـك البحـر الـعظيم" وأّن ظـهوره "*ورقـة مـن أوراق أشـجار جـنّته"، "وأّن كـّل مـا رفـع الـبيان" لـم يـكن إالّ خـاتـًما فـي 
إصـبعه وأنّـه هـو نـفسه "خـاتـم فـي يـدّي مـن يظهـره اهلل...  يـقّلب كـيف يـشاء ملـا يـشاء بـما يـشاء".  ويـخاطـبه بـصراحـة بـأنّـه "قـد 
فـديـت بـكّلي لـك ورضـيت السّـــــّب فـي سـبيلك ومـا تـمنّيت إالّ الـقتل فـي مـحبّتك".  وأخـيرًا تـنبّأ بـكّل وضـوح بـأّن "*الـبيان فـي مـقام 
الـنّطفة الـيوم، وآخـر كـمال الـبيان أّول ظـهور مـن يظهـره اهلل".  "مـن أّول ذلـك األمـر إلـى قـبل أن يـكمل تـسع كـينونـات الخـلق لـن 
يظهـر ألّن كـّل مـا قـد  رأيـت مـن الـنّطفة إلـى مـا كـسونـاه لحـًما.  ثـم اصـبر حـتّى تشهـد خـلًقا آخـر.  هـنالـك قـل فـتبارك اهلل أحـسن 

الخالقني".  

وهـذه شـهادة حـضرة بـهاء اهلل املـؤيّـدة والـّدالّــة عـلى طـبيعة ظـهوره الـعظيم عـظمة ال تـحيط بـها األفـهام، الـفائـقة تـفّوقًــا ال نـدركـه 
الـــعقول قـــال: "ظهـــر مـــن طـــاف حـــولـــه نـــقطة الـــبيان [حـــضرة الـــباب]" وأكّـــــد ذلـــك مـــرّة أخـــرى فـــقال: "*لـــو أصـــبح الـــيوم كـــّل مـــن 
الــّسموات واألرض فــي عــداد الحــروف الــبيانــيّة الّــذيــن هــم أعــظم وأكــبر مــن الحــروف الــفرقــانــيّة عشــرة آالف مــرتــبة وتــوقّــفوا عــن 
قـبول األمـر أقـّل مـن آن لـعّدوا عـند اهلل مـن املـعرضـني، وأدخـلوا فـي عـداد حـروف الـنّفي".  وأشـار إلـى نـفسه فـي كـتاب اإليـقان: 
"*إّن ســلطان الــهويّــة ذلــك قــادر عــلى أن يــقبض روح كــّل الــبيان وخــلقه بحــرف مــن بــدائــع كــلماتــه، وأن يهــب لــهم جــميًعا بحــرف 
واحـــد حـــياة بـــديـــعة خـــالـــدة، وأن يـــبعثهم مـــن قـــبور الـــنّفس والـــهوى ويحشـــرهـــم".  وفـــضالً عـــن ذلـــك وصـــف يـــومـــه بـــأنّـــه "ســـلطان 
األيّــام" و"يــوم اهلل" الّــذي هــو "بــمثابــة الــنّور لــظلمة األيّــام" و"الــنّهار الّــذي ال يــعقبه لــيل" "الــّربــيع الّــذي لــن يــعقبه خــريــف" وهــو 
"بــمثابــة الــبصر لــلقرون واألعــصار".  وهــو الــيوم الّـــذي بــه "بشّـــــــر كــّل نــبيّ ونــاح كــّل رســول حــبًّا" لــظهوره و"**الّـــذي تــمنّته كــلّ 
الــقبائــل واألمــم" يــوم "امــتحن اهلل كــّل الــنّبينّي واملــرســلني ثــّم الّـــذيــن هــم كــانــوا خــلف ســرادق الــعصمة وفســطاط الــعظمة وخــباء 
الــعزّة".  وبــاإلضــافــة إلــى ذلــك قــال: "**قــد انتهــت الــظّهورات إلــى هــذا الــظّهور األعــظم، بــه بــلغت غــايــتها ومــنتهاهــا" وقــال مــرّة 

�٥٦



أخـرى: "*لـم يـقف أحـد مـن املـظاهـر الـّسابـقني عـلى كـيفيّة هـذا الـظّهور بـتمامـه إالّ عـلى قـدر مـقدور".  وأشـار إلـى مـقامـه بـقولـه: 
"لواله ملا أرسل رسول وما نزّل كتاب".

وأخـــيرًا، ولـــيس آخـــرًا، إلـــيك مـــا قـــالـــه حـــضرة عـــبد الـــبهاء فـــي طـــبيعة ظـــهور والـــده الـــفائـــق: "*تـــمضي الـــقرون  وتـــنتهي الـــّدهـــور 
وتـــنقضي آالف األعـــصار حـــتّى تـــطلع شـــمس الـــحقيقة فـــي بـــرج األســـد وتســـطع مـــن دارة الحـــمل".  وقـــال مـــرّة أخـــرى: "*إنّ 
األولــياء الــّسابــقني لــينصعقون حــني يــتّصورون دور الجــمال املــبارك، ويــتمنّون دقــيقة واحــدة مــنه".  وبــعبارة عــميقة الــّداللــة قــال: 
“أمّـــا املــظاهــر املــقّدســة الّــتي تــأتــي مــن بــعد فــي ظــلل مــن الــغمام مــن حــيث االســتفاضــة هــم فــي ظــّل جــمال الــقدم، ومــن حــيث 
اإلفـاضـة يـفعل مـا يـشاء ويـحكم مـا يـريـد".  وأخـيرًا إلـيك هـذا الشّــــــرح الّــذي يـبنّي بـوضـوح الـعالقـة بـني ظـهور حـضرة بـهاء اهلل، 
وظـــهور حـــضرة الـــباب "**كـــان ظـــهور الـــنّقطة األولـــى ســـطوع الـــّشمس مـــن بـــرج الحـــمل وأمّــــا اآلن فـــقد طـــلعت والحـــت شـــمس 
الـحقيقة، الجـمال املـبارك، مـن بـرج األسـد وذلـك يـعني أّن هـذا الـكور املـبارك مـزيّـن بـأنـوار سـاطـعة مـن شـمس الـحقيقة فـي بـرج 

األسد اّلذي له أشّد شعاع وحرارة وظهور".

والــواقــع أّن مــحاولــة اســتقصاء كــّل مــا ورد مــن اإلشــارات والــبشارات بــظهور حــضرة بــهاء اهلل أمــر مســتحيل.  ولــقد شهــد قــلم 
حـضرة بـهاء اهلل بـذلـك فـقال: "*إّن كـّل الـكتب والـّصحف املـقّدسـة قـد تـنبّأت مـجيء هـذا الـظّهور األعـظم وأعـلنت عـنه عـلى املـأل 
وال يسـتطيع أحـد أن يـحصي تـمامًــا اآليـات املـدّونـة فـي كـتب الـعصور الـّسابـقة الّـتي بشّـــــرت بهـذا الـفضل األعـظم وهـذه الـعنايـة 

الفائقة".

وخــتامًـــا لهــذا الــعرض ال بــّد لــي أن أقــّرر أّن ظــهور حــضرة بــهاء اهلل يــعطّل كــّل الــظّهورات الــّسابــقة بــال قــيد وال شــرط، ويــؤمــن 
بجـميع الـحقائـق الـخالـدة الّــتي تـكتنزهـا إيـمانًـا ال مـساومـة فـيه، وتـعترف بـسماويّـة أصـحابـها وأصـلهم اإللـهيّ اعـترافًـا راسـًخا 
ثــابــتًا، ويــرعــى قــداســة كــتبها املــعتمدة، ويــبرأ مــن كــّل نــيّة فــي الحــّط مــن شــأن مــؤسّــــــسيها أو تــحقير املــثل الــّروحــية الــعليا الّــتي 
لـــّقنوهـــا، ويـــوضّـــــــــــح وظـــائـــف هـــذه الـــظّهورات ويـــربـــط بـــينها، ويـــؤكّــــد مـــن جـــديـــد غـــرضـــها األســـاســـيّ املشـــترك الـــثّابـــت، ويـــوفّـــق بـــني 
مـطالـبها وعـقائـدهـا املـتعارضـة فـي الـظّاهـر، ويـبادر فـيعترف لـها شـاكـرًا إلسـهامـها املـتوالـي فـي سـبيل الـتّفتّح الـتّدريـجيّ لـظهور 
إلـــهيّ واحـــد.  وال يـــترّدد لحـــظة واحـــدة فـــي اإلقـــرار بـــأنّـــه هـــو نـــفسه لـــيس ســـوى حـــلقة أخـــرى فـــي ســـلسلة الـــظّهورات الـــّدائـــمة 
الـتّقّدم.  وهـو يـذيّـل تـعالـيم هـذه الـظّهورات بـالشّـــــرائـع واألحـكام الّـتي تـتماشـى مـع الـّضرورات املـلّحة والـقابـليّة الـنّامـية لـلمجتمع 
السّــــــريــع الــتّطّور الــّدائــم الــتّغير.  كــما يــعلن عــن اســتعداده وقــدرتــه عــلى أن يصهــر ويــوحّــــد الــفرق املــتناحــرة والــطّوائــف املــتنافــرة 
الّـتي تـفّككت إلـيها هـذه الـظّهورات الـّسابـقة ليخـلق مـنها أخـّوة عـاملـية عـامـلة بـمقتضى نـظام عـاملـيّ شـامـل –وفـي نـطاق– يـوحّــــد 

العالم ويفتديه.

هـــذا الـــظّهور الّــــذي هـــو وعـــد ومجـــد مـــتّوج لـــلعصور املـــاضـــية والـــقرون الـــخالـــية، وكـــمال لـــكّل رســـاالت كـــور آدم اإللـــهيّ الـــنّبويّ 
ومــؤسّــــــس دورة ال تــّقل عــن ألــف ســنة وفــاتــح لــكور يــمتّد إلــى مــا ال يــقل عــن خــمسة آالف قــرن، ومــشير إلــى انــتهاء عهــد الــنّبّوات 
والـوعـود وابـتداء عهـد تـحقيق الـنّبّوات والـوفـاء بـالـوعـود، العهـد الّــذي ال يـفوقـه عهـد آخـر فـي طـول واليـة مـؤسّــــــسه وال فـي خـصوبـة 
رسـالـته وبـهائـها، لـم يـولـد كـما الحـظنا مـن قـبل فـي مـكان آخـر غـير تـلك الـزّنـزانـة املـظلمة والـحفرة الـكريـهة الّــتي كـانـت يـومًــا مـا 
مخـــزنًـــا ملـــياه حـــّمام عـــام بطهـــران.  كـــان حـــضرة بـــهاء اهلل مـــغمورًا فـــي غـــياهـــبها الـــكئيبة يـــتنفّس هـــواءهـــا املـــننت ويخـــّدر جـــّوهـــا 
الـرّطـب حـواسّـــــه وتـقيّد السّـــــالسـل قـدمـيه، وتـثقل األغـالل عـنقه، ويـحيط بـه املجـرمـون والـقتلة والـّسفاكـون، ويـرهـقه إدراكـه لـشناعـة 
الـوصـمة الّـتي لـطّخت صـيت أمـره املـحبوب، وتـؤملـه مـعرفـته بـالشّــــــدائـد الـقاسـية واملـحن الّـتي داهـمت أبـطالـه وأقـطابـه، واألخـطار 
الـــجسيمة الّـــتي تـــواجـــه الـــبقيّة الـــباقـــية مـــن أتـــباعـــه.  فـــي تـــلك الـــّساعـــة الـــعصيبة، وفـــي تـــلك الـــظّروف املـــخيفة هـــبط عـــليه "الـــّروح 
األعـظم" كـما يـسّميه.  وهـو الّــذي رمـز لـه فـي دورة زرادشـت بـالـنّار املـقّدسـة، وفـي دورة مـوسـى بـالّشجـرة املشـتعلة، وفـي دورة 

عيسى بالحمامة، وفي دورة محّمد بجبريل، هبط الّروح األعظم عليه وتمثّل لروحه املرهق على هيئة "حوريّة".

�٥٧



وفـي مـغرب حـياتـه كـتب يسـتعيد ذكـرى بـوادر هـذا التّجـلي اإللـهيّ عـلى روحـه فـقال: "*وفـي ذات لـيلة أصـغيت إلـى هـذه الـكلمة 
الـعليا فـي عـالـم الـّرؤيـا مـن جـميع الـجهات: إنّـا نـنصرك بـك وبـقلمك.  ال تحـزن عـّما ورد عـليك وال تـخف إنّـك مـن اآلمـنني.  سـوف 
يـــبعث اهلل كـــنوز األرض، وهـــم رجـــال يـــنصرونـــك بـــك وبـــاســـمك الّـــذي بـــه أحـــيا اهلل أفـــئدة الـــعارفـــني".  وفـــي مـــوضـــع آخـــر وصـــف 
بـإيـجاز تـأثـير الـقّوة املـتدفّـقة لـلنّداء اإللـهيّ عـلى كـيانـه كـّله، تجـربـة تـذكّــرنـا بـطيف اهلل الّـذي خـرَّ لـه مـوسـى صـعًقا، وصـوت جـبريـل 
الّـذي الذ مـنه محـّمد بـبيته فـَرِقًـا وطـلب إلـى زوجـته خـديـجة أن تـدثـّره وتـزمّـله.  قـال فـي بـيانـه الـخالـد: "*وبـالـرّغـم مـن أّن الـنّوم كـان 
عــزيــز املــنال مــن وطــأة السّــــــالســل والــّروائــح املــنتنة حــني كــنت رهــني ســجن أرض الــطّاء [ طهــران] إالّ أنّــني كــنت فــي هــجعاتــي 
الـيسيرة أحـّس كـأن شـيئًا مـا يـتدفّـق مـن أعـلى رأسـي، وينحـدر عـلى صـدري كـأنّـه النّهـر الـعظيم ينحـدر مـن قـّلة جـبل بـاذخ رفـيع 

إلى األرض فتلتهب جميع األعضاء لذلك.  في ذلك الحني كان الّلسان يرتّل ما ال يقوى أحٌد على اإلصغاء إليه".

وفـي سـورة الـهيكل يـصف تـلك الّلحـظات الـهائـلة الّــتي أعـلنت لـه فـيها الـحوريّـة الـرّامـزة "لـلّروح األعـظم" رسـالـته لـعالـم اإلنـشاء 
فــيقول: "فــلّما رأيــت نــفسي عــلى قــطب الــبالء ســمعت الــّصوت األبــدع األحــلى مــن فــوق رأســي.  فــلّما تــوّجهــت شــاهــدت حــوريّــة 
ذكـــر اســـم ربّـــي مـــعّلقة فـــي الـــهواء أمـــام الـــرّأس، ورأيـــت أنّـــها مســـتبشرة فـــي نـــفسها كـــأّن طـــراز الـــرّضـــوان يظهـــر مـــن وجـــهها 
ونـضرة الـرّحـمن مـن خـّدهـا.  وكـانـت تـنطق بـني الـّسموات واألرض بـنداٍء تنجـذب فـيه األفـئدة والـعقول، وتبشّــــــر كـّل الـجوارح مـن 
ظـاهـري وبـاطـني بـبشارة اسـتبشرت بـها نـفسي وعـباد مـكرمـون.  وأشـارت بـإصـبعها إلـى رأسـي وخـاطـبت مـن فـي الـّسموات 
واألرض:  تـاهلل هـذا ملـحبوب الـعاملـني ولـكن أنـتم ال تـفقهون.  هـذا جـمال اهلل بـينكم وسـلطانـه فـيكم إن كـنتم تـعرفـون.  وهـذا سـرّ 

اهلل وكنزه، وأمر اهلل وعزّه ملن في ملكوت األمر والخلق إن كنتم تعقلون".

وفـــي لـــوحـــه لـــعدّوه نـــاصـــر الـــّديـــن شـــاه، الّـــذي نـــزل فـــي أوج إعـــالن رســـالـــته، وردت هـــذه الـــفقرة الّـــتي تـــلقي ضـــوًءا أســـطع عـــلى 
قـــدســـيّة دعـــوتـــه وأصـــلها اإللـــهيّ: "يـــا ســـلطان! إنّـــي كـــنت كـــأحـــٍد مـــن الـــعباد وراقـــًدا عـــلى املـــهاد، مـــرّت عـــليّ نـــسائـــم السّـــــــبحان 
وعـّلمني عـلم مـا كـان.  لـيس هـذا مـن عـندي بـل مـن لـدن عـزيـٍز عـليم، وأمـرنـي بـالـنّداء بـني األرض والـّسماء، وبـذلـك ورد عـليّ مـا 
تـذرّفـت بـه عـيون الـعارفـني...  هـذا ورقـة حـرّكـتها أريـاح مـشيئة ربّـك الـعزيـز الحـميد...  قـد جـاء أمـره املـبرم  وأنـطقني بـذكـره بـني 
الـعاملـني.  إنّـي لـم أكـن إالّ كـاملـيت تـلقاء أمـره قـّلبتني يـد إرادة ربّـك الـرّحـمن الـرّحـيم".  وفـي لـوح آخـر يـؤكّـــد ذلـك فـيقول مـناجـيًا: 
"إّن األمــر لــيس بــيدي بــل بــيدك.  ولــم يــكن زمــام االخــتيار فــي قــبضتي بــل فــي قــبضتك واقــتدارك" ومــرّة أخــرى يــقول: "وكــّلما 
أصــمت مــن بــدائــع ذكــرك يــنطقني الــّروح مــن ســمائــك وأرضــك.  وكــّلما أســكن يهــتزّ بــما يهــّب عــن يــمني مــشيئتك وإرادتــك وأجــد 

نفسي كورقة اّلتي تحرّكها أرياح قضائك".  

تـــلك هـــي ظـــروف إشـــراق شـــمس الـــحقيقة بـــمديـــنة طهـــران الّـــتي مجّـــــدهـــا حـــضرة الـــباب "بـــاألرض املـــقّدســـة" ملـــا انـــفردت بـــه مـــن 
االمـتياز الـنّادر، ولـّقبها حـضرة بـهاء اهلل ب"أم الـعالـم" و"أفـق الـنّور" و"مشـرق آيـات ربّـك" و"مـطلع فـرح الـعاملـني".  وكـانـت أولـى 
إشــراقــات هــذا الــبهاء الــفائــق فــي مــديــنة شــيراز، كــما وصــفنا مــن قــبل، وعــال هــذا الــنّيّر فــي أفــق ســياه چــال بطهــران، لــتنسكب 
أشـّعته بـعد عشـر سـنوات عـلى بـغداد مـبّددة الـّسحب والـغيوم الّـتي حـجبت بـهاءه بـعد إشـراقـه مـباشـرة فـي تـلك الـبؤرة الـوبـيلة.  

ولقد قّدر لهذا البهاء أن يبلغ الّسمت والزّوال في مدينة أدرنة القصيّة، وأن يغرب آخر األمر بجوار عّكاء مدينة الّسجن.

وبــالــّضرورة كــانــت عــمليّة إشــراق هــذا الــظّهور الــباهــر بــطيئة مــتدرّجــة، فــلم يــبح املظهــر اإللــهيّ ألحــد مــن أصــحابــه أو مــن أهــل 
بـيته بـطبيعة الـرّسـالـة الّـتي تـلّقاهـا بمجـرد أن تـلّقى بـشائـرهـا، وال بـعد أن تـلّقى بـشائـرهـا مـباشـرة، بـل لـقد انـقضت فـترة ال تـقلّ 
عـــن عشـــر ســـنوات قـــبل أن تســـتطيع مـــكنونـــاتـــها الـــبعيدة املـــدى أن تـــنكشف حـــتّى ألقـــرب املـــقّربـــني.  وهـــي فـــترة مـــن االخـــتمار 
الـــّروحـــي كـــان حـــامـــل تـــلك الـــرّســـالـــة الـــجسيمة يـــنتظر فـــيها بـــقلق تـــلك الـــّساعـــة الّـــتي يســـتطيع فـــيها أن يـــلقي الـــعبء عـــن نـــفسه 
املـبهورة الـجيّاشـة بـالـقوى الـفيّاضـة الّـتي أطـلقها الـظّهور اإللـهيّ الجـديـد.  وكـّل مـا فـعله، فـي أثـناء هـذه الـفترة الّـتي سـبق بـها 
الــتّقديــر اإللــهيّ، هــو أنّــه كــان يــشير مــن طــرف خــفيّ ويــلّوح بــلغة مســتورة فــي األلــواح واملــناجــاة والــتّفاســير والــرّســاالت الّـــتي 
فـــاض بـــها قـــلمه، إلـــى أّن وعـــد حـــضرة الـــباب قـــد تـــحّقق وأنّـــه هـــو املـــختار لـــتحقيقه، وفـــطن بـــعض زمـــالئـــه األصـــحاب املـــمتازيـــن 
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بـنفاذ بـصيرتـهم وصـلتهم الـّشخصية بـه وإخـالصـهم لـشخصه إلـى تـألّـق املجـد املسـتور الّـذي غـمر روحـه، ووّدوا لـو بـاحـوا بسـرّه 
وأذاعوه طوالً وعرًضا لوال أنّه كان ينهاهم عن ذلك.

الفصل الّسابع - نفي حضرة بهاء اهلل إلى العراق

حـدثـت مـحاولـة اغـتيال نـاصـر الـّديـن شـاه، كـما أسـلفنا فـي فـصل سـابـق، فـي الـثّامـن والعشـريـن مـن شـّوال 1268هـ، املـوافـق 
لــلخامــس عشــر مــن آب 1852م.  واعــتقل حــضرة بــهاء اهلل بــعد ذلــك مــباشــرة فــي نــياوران وســيق بــصورة مــهينة إلــى طهــران 
حــيث زّج بــه فــي ســياه چــال لــيقضي فــيه مــا ال يــقّل عــن أربــعة أشهــر، دخــلت خــاللــها ســنة الــتّسع (1269هـ) الّـــتي تــنبّأ بــها 
حـــضرة الـــباب بـــعبارات مشـــرقـــة، وأشـــار إلـــيها الـــّشيخ أحـــمد األحـــسائـــي بـــقولـــه "بـــعد حـــني"، فـــصبّت فـــي كـــيان الـــعالـــم بـــأســـره 
إمـــكانـــيّات لـــم يـــكن يحـــلم بـــها.  وبـــعد انـــقضاء شهـــريـــن مـــن تـــلك الـــّسنة أُطـــلق ســـراح حـــضرة بـــهاء اهلل بـــعد أن تـــحّقق الهـــدف 
املــقصود مــن ســجنه، وانــطلق بــعد شهــر آخــر إلــى بــغداد ليخــطو أولــى خــطوات الــنّفي املــؤبّــد الّــذي انــتقل بــه، عــلى مــّر الــّسنني 

واألعوام، إلى أدرنة في القسم األوروبّي من تركيّا، وانتهى بحبسه في عّكاء أربعة وعشرين عاًما.

أمّـا وقـد تـزّود أثـر ذلـك الحـلم الـقوّي بـما يـنبغي لـرسـالـته اإللـهيّة مـن قـّوة وسـلطان فـإّن خـالصـه مـن فـترة سـجن حـّققت غـايـتها لـم 
يــعد أمــرًا مــحتومًـــا فحســب بــل وضــرورة مــلّحة عــاجــلة.  ذلــك ألنّــه لــو طــالــت مــّدة هــذا الــّسجن ملــا اســتطاع االضــطالع بــمهّماتــه 
الّــتي كُـــّلف بــها أخــيرًا.  والــواقــع أنّــه لــم تــعد تــعوزه الــوســائــل الّــتي يــتّم بــها خــالصــة مــن تــلك الــقيود املــعطّلة، فــقد تــدخّـــل األمــير 
دولـجوروكـي الـّسفير الـّروسـي تـدخّــالً حـازمًـا، ولـم يـترك بـابًـا إالّ طـرقـه لـيقيم الـّدلـيل عـلى بـراءة حـضرة بـهاء اهلل.  هـذا مـن نـاحـية، 
ومـن نـاحـية أخـرى اعـترف الـّشيخ عـلي الـتّرشـيزي املـلّقب بـعظيم، اعـترافًـا عـلنيًّا فـي سـياه چـال أمـام حـاجـب الـّدولـة وتـرجـمان 
الـّسفير الـّروسـيّ ومـمثّل الـحكومـة بـاشـتراكـه فـي الجـريـمة، وبـراءة حـضرة بـهاء اهلل مـنها.  ومـن نـاحـية ثـالـثة شهـدت لـه املـحاكـم 
املــختّصة شــهادة نــاصــعة.  كــما بــذل إخــوتــه وأخــواتــه وذوو قــربــاه جــهودهــم املــتّصلة إلثــبات بــراءتــه.  كــّل هــذه الــجهود تــضافــرت 
عــلى تخــليص حــضرة بــهاء اهلل مــن بــراثــن الــعدّو الــّلدود، وال بــّد مــن االعــتراف بــتدخّـــل عــامــل خــفيّ فــاعــل آخــر، أال وهــو املــصير 
الــّدامــي الّــذي لــقيه عــدد كــبير مــن زمــالئــه األصــحاب الّــذيــن عــانــوا مــعه آالم الــّسجن.  ولــقد روى الــنّبيل بــحّق: " كــانــت الــّدمــاء 
الّـتي سُـــــفكت أثـناء تـلك الـّسنة الـعصيبة فـي طهـران مـن جـانـب تـلك الجـماعـة الّـتي سُـــــجن مـعها حـضرة بـهاء اهلل، فـداء لـحضرتـه 

من يد العدّو اّلذي كان يجاهد في عرقلة مساعيه لبلوغ الهدف اّلذي قّدره اهلل له".

وإزاء هــذه الــّشهادات الــّدامــغة عــلى بــراءة حــضرة بــهاء اهلل مــن االشــتراك فــي الجــريــمة لــم يجــد الــّصدر األعــظم مــفرًّا مــن أن 
يـــحصل، بـــعد ألٍي، عـــلى مـــوافـــقة مـــواله عـــلى إطـــالق ســـراح الـــّسجني.  وأرســـل رســـولـــه الـــحاج عـــلي إلـــى ســـياه چـــال لـــكي يـــبّلغ 
حـضرة بـهاء اهلل الـنّبأ.  ولـكّن الـّدمـاء غـلت فـي عـروق الـرّسـول غـضبًا لـلمنظر الّـذي شهـده عـند وصـولـه، ولـعن سـيّده الّـذي عـامـل 
رجــالً لــه هــذه املــنزلــة الــرّفــيعة وهــذه الــّسمعة الــطّاهــرة هــذه املــعامــلة املخــزيــة، وبــادر بــأن خــلع عــباءتــه وقــّدمــها لــحضرة بــهاء اهلل 
راجــيًا أن يتســتّر بــها أمــام الــوزيــر ومســتشاريــه، ولــكّن حــضرة بــهاء اهلل رفــض ذلــك رفــًضا بــاتًّــا، وفــّضل أن يظهــر أمــام رجــال 

حكومة الّشاه بمالبس الّسجن.

ومـا كـاد يـدخـل عـليهم حـتّى خـاطـبه الـّصدر األعـظم قـائـالً:  "لـو أنّـك اتّـبعت مـا نـصحتُك بـه وقـطعت صـلتك بـديـن الـّسيّد الـباب ملـا 
لـحقت بـك هـذه اآلالم واإلهـانـات" فـأجـابـه حـضرة بـهاء اهلل قـائـالً: "**ولـو أنّـك اتّـبعت مـا نـصحتُك بـه ملـا بـلغت أمـور املـملكة إلـى 
هــذا الحــّد مــن االضــطراب".  فــتذكّــــر مــيرزا آقــا خــان عــندئــذ الحــديــث الّـــذي دار بــينهما عــندمــا اســتشهد حــضرة الــباب.  فــقد 
أنـــذره حـــضرة بـــهاء اهلل بـــأّن "الـــنّار الّـــتي اشـــتعلت ســـوف تـــندلـــع وتنتشـــر أكـــثر فـــأكـــثر" فـــسألـــه الـــوزيـــر "وبـــماذا تـــنصح اآلن؟" 
فــأجــابــه حــضرة بــهاء اهلل عــلى الــفور "**مُـــر والة األمــور أن يــحقنوا دمــاء األبــريــاء، ويــكفّوا أيــديــهم عــن نهــب مــمتلكاتــهم، وهــتك 
أعـراض نـسائـهم، وإيـذاء أبـنائـهم" فـعمل الـّصدر األعـظم بـالـنّصيحة فـي الـيوم نـفسه، ولـكّن الـحوادث الـتّالـية أثـبتت أّن تـأثـيرهـا 

كان وقتيًّا وال قيمة له.
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وقــد شــاءت الــحكمة اإللــهيّة املــعصومــة أن يــكون مــا تــمتّع بــه حــضرة بــهاء اهلل مــن ســالم وهــدوء، بــعد ســجنه املحــزن الــقاســي، 
قــصير األمــد جــدًّا.  فــما كــاد يــعود إلــى أهــله وذوي قــربــاه حــتّى صــدر إلــيه فــرمــان مــن نــاصــر الــّديــن شــاه أن يــغادر إيــران فــي 

ظرف شهر، وتُرك له حريّة اختيار منفاه.

ومـا كـاد الـّسفير الـّروسـي يـسمع بـفرمـان الـّشاه حـتّى عـبّر عـن رغـبته فـي أن يـشمل حـضرة بـهاء اهلل بحـمايـة حـكومـته، وعـرض 
أن يـقّدم كـّل الـتّسهيالت الـالّزمـة لـسفره إلـى روسـيا ولـكّن حـضرة بـهاء اهلل رفـض هـذه الـّدعـوة الـتّلقائـيّة، وفـّضل أن يـتّبع وحـي 
فــطرتــه املــعصومــة، ويــقيم فــي األراضــي الــتّركــيّة بــمديــنة بــغداد.  وبــعد ســنوات كــتب فــي لــوحــه إلــى قــيصر روســيا نــيقوالويــج  
إسـكندر الـثّانـي:  "قـد نـصرنـي أحـد سـفرائـك إذ كـنت فـي سـجن الـطّاء (طهـران) تـحت السّـــــالسـل واألغـالل.  بـذلـك كـتب اهلل لـك 
مــقامًـــا لــم يحــط بــه عــلم أحــد إالّ هــو.  إيّــاك أن تــبّدل هــذا املــقام الــعظيم".  وهــذه شــهادة مــن قــلمه أشــّد بــيانًــا:  "**فــي األيّــام 
الّــتي ســجن فــيها هــذا املــظلوم بــذل وزيــر الــحكومــة الــفخيمة [روســيا] أيّــده اهلل تــبارك وتــعالــى قــصارى جهــده ليخــّلصني.  وقــد 
أُذن بـإطـالق سـراحـي عـّدة مـرات.  إالّ أّن بـعض عـلماء املـديـنة كـانـوا يـحولـون دون تـنفيذه.  وأخـيرًا نـجوت بـفضل جـهود صـاحـب 
الـّسعادة الـوزيـر واهـتمامـه...  ولـقد حـمانـي حـضرة اإلمـبراطـور األعـظم أيّـده اهلل تـبارك وتـعالـى لـوجـه اهلل وكـان مـن شـأن هـذه 

الحماية ازدياد غّل الجاهلني وبغضائهم".

كـــان فـــرمـــان الـــّشاه يـــعني نـــفي حـــضرة بـــهاء اهلل مـــن الـــبالد اإليـــرانـــيّة فـــورًا.  فـــافـــتتح فـــصالً جـــديـــًدا مـــجيًدا فـــي تـــاريـــخ الـــقرن 
الـبهائـيّ األّول.  ولـو نـظرنـا إلـى هـذا الـفرمـان فـي أبـعاده الـّصحيحة العـترفـنا بـابـتداء فـترة مـن أعـظم الـفترات فـي تـاريـخ الـعالـم 
الـّديـنيّ وأحـفلها بـاألحـداث، وهـو يـقترن بـبدايـة واليـة ال تـقّل فـترتـها عـن أربـعني سـنة وهـي فـترة فـريـدة ال شـبيه لـها وال مـثيل فـي 
تـاريـخ البشـر الـّديـنيّ عـلى اإلطـالق بـفضل قـّوتـها الـخالّقـة وطـاقـتها املطهّـــرة وتـأثـيراتـها الـّشافـية وطـريـقتها الّـتي ال تقهـر والّـتي 
عـملت فـيها الـقوى الّـتي أطـلقها لـتوجـيه الـعالـم وتـشكيله، وتـشير هـذه الـفترة إلـى الحـلقة األولـى مـن سـلسلة الـنّفي املـتكّرر الّـذي 
دام أربـعني سـنة ولـم يـنتِه إالّ بـموت مـن اسـتهدفـه هـذا الـفرمـان الـجائـر.  أمّــا وقـد أطـلق هـذا الـفرمـان عـمليّة مـتدرّجـة مـن الـتّطّور 
والـــتّفتّح، بـــدأت أّول مـــا بـــدأت بـــإقـــامـــة حـــضرة بـــهاء اهلل فـــترة مـــن الـــزّمـــن فـــي مـــعقل الـــّشيعة الـــحصني وجـــعلته يـــتّصل بـــأعـــظم 
أقــطابــهم وأشهــر أعــالمــهم اتّــصاالً شــخصيًّا، ثــم جــعلته، فــي مــرحــلة تــالــية، يــواجــه فــي عــاصــمة الــخالفــة [الــعثمانــيّة] رجــاالت 
الـّدنـيا والـّديـن ورجـال الـّدولـة ومـندوبـي سـلطان تـركـيّا الّــذي كـان يُـعتبر أقـدر قـطب فـي الـعالـم اإلسـالمـيّ قـاطـبة، وأخـيرًا حـملته 
إلــــى شــــواطئ األرض املــــقّدســــة.  فــــتحّققت بــــذلــــك نــــبوءات الــــكتاب املــــقّدس بعهــــديــــه الــــقديــــم والجــــديــــد، ونــــفّذ املــــيثاق املــــبرم فــــي 
األحـاديـث الشّــــــريـفة املـنسوبـة إلـى رسـول اهلل وخـلفائـه األئـّمة، وبـدأت عـودة بـني إسـرائـيل إلـى مهـد ديـنهم الـعتيق، وهـو الـعودة 
الّـــتي طـــال انـــتظارهـــم لـــها.  ويـــمكن أن يُـــقال إّن هـــذا الـــفرمـــان بـــدأ آخـــر مـــرحـــلة وأخـــصبها مـــن مـــراحـــل حـــياة حـــضرة بـــهاء اهلل 
األربـــع، فـــقد تـــميّزت الـــّسنوات السّــــــــبع والعشـــرون األولـــى مـــنها بـــالـــتّمتّع الـــبريء بـــكّل االمـــتيازات الّــــتي وفّـــرتـــها الـــثّروة وشـــرف 
املــحتد، كــما تــميّزت بــاالهــتمام بــمصالــح الــفقراء واملــرضــى والــبؤســاء.  تــلتها املــرحــلة الــثّانــية وقــوامــها تــسع ســنوات مــن الــتّلمذة 
الـنّشيطة املـثالـيّة عـلى حـضرة الـباب، والـقيام عـلى خـدمـة أمـره، تـالهـا أخـيرًا سـجن دام أربـعة أشهـر وهـي املـرحـلة الـثّالـثة املـليئة 
بـالخـطر الـقاتـل واألحـزان املـريـرة، وإن خـّلدهـا عـلى الـزّمـن مـا حـدث فـي أواخـرهـا مـن االنـطالق املـفاجئ لـقوى اإللـهام الـجسيم 

في هيمنته، الجبّار في تطويره ألعماق النّفس.

إّن رحـــيل حـــضرة بـــهاء اهلل اإلجـــبارّي الـــعاجـــل عـــن وطـــنه بـــصحبة نـــفر قـــليل مـــن ذوي قـــربـــاه يُـــعيد إلـــى األذهـــان، مـــن بـــعض 
الـوجـوه، الهجـرة الـعاجـلة الّـتي قـامـت بـها الـعائـلة املـقّدسـة إلـى مـصر وهجـرة محـّمد رسـول اهلل املـباغـتة مـن مـّكة إلـى املـديـنة بـعد 
إعـالنـه لـرسـالـته اإللـهيّة، وخـروج مـوسـى وأخـيه وأتـباعـه مـن مـسقط رأسـهم تـلبيًة لـلنّداء اإللـهيّ، ولـكن فـوق كـّل شـيء يُـعيد إلـى 
الـــذّاكـــرة نـــفي إبـــراهـــيم مـــن أور الـــكلدانـــينّي إلـــى األرض املـــوعـــودة.  فـــذلـــك الـــنّفي الّـــذي أغـــدق املـــواهـــب الـــهائـــلة عـــلى كـــثير مـــن 
الـّشعوب واألمـم واألديـان يـعتبر أقـرب مـثل تـاريـخيّ لـلمواهـب املـقبلة لـلجنس البشـرّي بـأسـره كـنتيجة مـباشـرة لـنفي مـن يـعتبر 

ظهوره زهرة الظّهورات املرجّوة وثمرتها املشتهاة.
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ذلــك مــا أكّـــده حــضرة عــبد الــبهاء بــعد أن عــّدد فــي "املــفاوضــات" الــنّتائــج الــبعيدة األثــر لــنفي إبــراهــيم.  إذ كــتب تــلك الــعبارات 
ذات الــّداللــة الــعظيمة:  "*فــإذا كــانــت هجــرة إبــراهــيم مــن أور إلــى حــلب [ســوريّــا] قــد أنــتجت هــذه الــنّتائــج، فــماذا تــكون نــتائــج 

هجرة حضرة بهاء اهلل من طهران إلى بغداد ثّم إلى اآلستانة وروميّلي [أدرنة] ومنها إلى األرض املقّدسة؟".

فـي غـرّة ربـيع الـثّانـي 1269هـ (املـوافـق 12 كـانـون الـثّانـي 1853م) أي بـعد تـسعة أشهـر مـن عـودتـه مـن كـربـالء رحـل حـضرة 
بــهاء اهلل مــع بــعض أفــراد أســرتــه إلــى بــغداد يحــرســهم ضــابــط مــن حــرس الــّشاه ومــندوب مــن الــّسفارة الــّروســيّة.  وقــد دامــت 
الـرّحـلة ثـالثـة أشهـر.  وكـانـت زوجـته نـّواب الـطّاهـرة الّـتي لـّقبها ب"الـورقـة الـُعليا" مـن بـني مـن شـاطـره الـنّفي، ولـقد أظهـرت خـالل 
أربــعني ســنة تــقريــبًا مــن الــتّقوى والــثّبات واإلخــالص وســمّو الــّروح مــا جــعلها تــفوز مــن قــلم مــوالهــا بــذلــك الــثّناء الــفريــد الّـــذي 
تــكّشف بــعد صــعوده.  فــقد جــعلها "صــاحــبة لــه فــي كــّل عــالــم مــن عــواملــه".  كــما كــان مــن بــني املــنفينّي الّـــذيــن يــوّدعــون وطــنهم 
الــوداع األخــير ابــنه الــبالــغ مــن الــعمر تــسع ســنوات.  وهــو الّــذي لــّقب فــيما بــعد ب"الــغصن األعــظم"، والّــذي قُــّدر لــه أن يــصبح 
مــركــز املــيثاق واملــبنّي املــختار لــتعالــيم والــده، وأخــته ذات السّــــــبع ســنوات وهــي الّــتي عــرفــت فــيما بــعد بــنفس لــقب أمّــها الــزّهــراء، 
والّــتي مــيّزتــها خــدمــاتــها حــتّى بــلغت الــّسادســة والــثّمانــني، كــما مــيّزهــا نســبها املــجيد بــامــتياز جــعلها تــتبّوأ مــكانــة بــطلة الــّدورة 
الــبهائــيّة الــبارزة.  كــما صــحبه فــي هــذه الــرّحــلة أخــوان: أّولــهما مــيرزا مــوســى املــعروف عــادة بــآقــاي كــليم، وكــان الــعون الــقيّم 
الــثّابــت وأقــدر إخــوتــه وأخــواتــه وأبــرزهــم، كــما كــان "ثــانــي اثــنني عــليمني بــأصــول الــّديــن" حســب شــهادة حــضرة بــهاء اهلل.  أمّـــا 
األخ الــثّانــي فــكان مــيرزا محــّمد قــلي األخ غــير الــّشقيق الّــذي ظــّل مخــلًصا ثــابــتًا عــلى الــّديــن الّــذي اعــتنقه حــتّى الــنّهايــة رغــم 

تقصير بعض ذوي قرباه.

بـــدأت الـــرّحـــلة فـــي أعـــماق شـــتاء قـــارس الـــبرد بـــصورة غـــير عـــاديّـــة وســـاقـــت جـــماعـــة املـــنفينّي الـــّصغيرة الّــــتي لـــم تـــكن مســـتعّدة 
اسـتعداًدا كـافـيًا إلـى جـبال إيـران الـغربـيّة املـغطّاة بـالـثّلوج.  وبـالـرّغـم مـن أّن الـرّحـلة كـانـت طـويـلة مـحفوفـة بـاألهـوال واملـخاطـر 
إالّ أنـها خـلت مـن الـحوادث املـهّمة الـّلهم إالّ الـحفاوة الـبالـغة الّــتي اسـتقبلهم بـها حـياة قـلي خـان حـاكـم كـرنـد حـني أقـامـوا بـها 
إقـامـة قـصيرة.  وكـان حـاكـم كـرنـد مـن طـائـفة ال"عَــلِيُّ الـّلِهيَّة" ولـقد أظهـر لـه حـضرة بـهاء اهلل مـقابـل حـفاوتـه مـن الـرّأفـة مـا كـان لـه 
أجــمل الــوقــع فــي نــفوس أهــل الــقريــة جــميًعا. فــاســتمّروا يــكرّمــون الجــماعــة حــتّى بــعد مــغادرتــهم كــرنــد فــي طــريــقهم إلــى بــغداد، 

األمر اّلذي جعلهم يُعرفون بأنّهم بابيّون.

ولــقد فــّصل حــضرة بــهاء اهلل الــقول فــي األهــوال والــباليــا الّــتي لــقيها فــي ســياه چــال، واملــتاعــب الّــتي عــانــاهــا فــي تــلك "الــرّحــلة 
املــرهــقة" فــقال فــي مــناجــاة لــه فــي ذلــك الــحني:  "*إلــهي وســيّدي ورجــائــي...  خــلقَت ذرّة الــتّراب هــذه بــقدرتــك الــكامــلة وربّــيته 
بــأيــاديــك املــبسوطــة...  قــّدرت لــه يــا إلــهي مــن الــّرزايــا والــباليــا مــا ال يــقدر عــلى وصــفه لــسان، وال تــسعه صــفحات األلــواح، إنّ 
الـعنق الّــذي عـّودتَـُه مـلمس الحـريـر قـد قـيّدتَـُه آخـر األمـر بـأغـالٍل غـليظٍة والـبدن الّــذي نـّعمته بـلباس الـّدمـقس والـّديـباج أخـضعتَهُ 
فــي الــنّهايــة لــذّل الــحبس، قــّلَدنــي قــضاؤك قــالئــد ال تُحــّد، وطــّوقــني أطــواقًـــا ال تُــفّك، وانــقضت ســنون تــنهمر عــليّ فــيها الــباليــا 
كــشآبــيب الــرّحــمة...  فــكم مــن لــيلة حــرمــتني السّـــــــالســل واألغــالل فــيها الــرّاحــة، وكــم مــن يــوم عــزّتــني فــيه الــّسكينة بــما اقــترفــت 
أيـدي الـنّاس وألـسنتهم وحـرّمـوا عـلى هـذا الـعبد حـينًا الـخبز واملـاء الـّلذيـن قـّدرتـهما بـرحـمتك الـواسـعة لـوحـش الـفالة وآذونـي بـما 
لـم يـؤذوا بـه مـن أعـرض عـن أمـرك.  وأخـيرًا نـزل حـكم الـقضاء وصـدر األمـر بـإخـراج هـذا الـعبد مـن إيـران تـصحبه جـماعـة مـن 
الـــعباد الـــّضغفاء واألطـــفال األبـــريـــاء فـــي ذلـــك الـــحني الّـــذي اشـــتّد فـــيه الـــبرد حـــتّى لـــم يســـتطع اإلنـــسان أن يـــتكّلم، وكـــثرت فـــيه 

الثّلوج والجليد حتّى لم تعد هناك قدرة على الحركة".

وأخـيرًا فـي الـثّامـن والعشـريـن مـن جـمادى الـثّانـية 1269هـ (املـوافـق لـلثّامـن مـن نـيسان 1853م) وصـل حـضرة بـهاء اهلل إلـى 
بــغداد عــاصــمة واليــة الــعراق الــتّركــيّة.  وبــعد أيّــام انــتقل إلــى ضــاحــية الــكاظــمني عــلى بــعد ثــالثــة أمــيال شــمال املــديــنة.  وهــي 
ضـاحـية يـقطنها اإليـرانـيّون بـصفة خـاصـة، وفـيها مـقام اإلمـامـني الـكاظـمني الـّسابـع والـتّاسـع مـن أئـّمة الـّشيعة.  وبُـعيد وصـولـه 
زاره مـمثل حـكومـة الـّشاه املـقيم فـي بـغداد واقـترح عـليه أن يـقيم فـي بـغداد الـعتيقة نـظرًا لـكثرة الـوافـديـن عـلى مـزار الـكاظـمني.  
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وقـد حـاز هـذا االقـتراح قـبولـه.  وبـعد شهـر، أي فـي أواخـر رجـب، اسـتأجـر مـنزل الـحاج مُـالّ عـلي مـدد فـي حـيّ عـتيق مـن أحـياء 
بغداد، وانتقل إليه هو وأسرته.

فـي هـذه املـديـنة الّـتي وصـفتها األحـاديـث اإلسـالمـية بــ"ظهـر الـكوفـة" ولُـّقبت قـرونًـا عـديـدة بــ"دار السّـــــالم" وخـّلدهـا حـضرة بـهاء 
اهلل بــلقب "مــديــنة اهلل"، أقــام إلــى أن نــفي إلــى اآلســتانــة إقــامــة دائــمة بــاســتثناء ســنتني اعــتكف فــيهما فــي جــبال كــردســتان، 
وبـاسـتثناء زيـاراتـه الّــتي كـان يـقوم بـها بـني الـحني واآلخـر لـلنّجف وكـربـالء والـكاظـمني.  إلـى هـذه املـديـنة أشـار الـقرآن الـكريـم 
بــ"دار السّــــــالم" الّــتي "يـدعـو" إلـيها اهلل، وبـقولـه:  "لـهم دار السّــــــالم عـند ربّـهم...  يـوم يحشـرهـم جـميًعا"، ومـنها انـطلقت الـقّوة 
واملجـد والـّسناء مـوجـًة بـعد مـوجـة، فـأخـصبت مـن جـديـد ذلـك الـّديـن املـتهالـك مـن حـيث ال يحتسـب، وانتشـلته مـن وهـدة الـغموض 
والـنّسيان.  ومـنها فـاضـت لـيل نـهار وبـقّوة مـتزايـدة أولـى فـيوضـات الـظّهور الّـذي قُـّدر لـه أن يـفوق ظـهور حـضرة الـباب فـي مـداه 
وقــوتــه الــّدافــعة وضــخامــة كــتبه وتــنّوعــها.  وفــي أفــقها انــطلقت أشــعة شــمس الــحقيقة الّــتي حــجبت مجــدهــا املشــرق، ملــّدة عشــر 
ســــنوات طــــوال، ســــحب الــــكراهــــية والحســــد واملــــقت والــــبغضاء.  وفــــيها ضُــــــــــــربــــت أّول مــــرّة خــــيمة "رّب الــــجنود" املــــوعــــود، ووضــــع 
أســـاس مـــلكوت "اآلب" املـــأمـــول مـــن قـــديـــم الـــزّمـــان.  ومـــنها انـــطلقت بـــواكـــير بـــشارة رســـالـــة الـــخالص الّـــتي تـــشير إلـــى انـــتهاء 
"رجـسة الخـراب" كـما تـنبّأ دانـيال بـعد انـقضاء "األلـف واملـائـتني والـتّسعني يـومًــا (1290هـ)" إّن "بـيت اهلل األعـظم" الّــذي هـو 
"مــوطئ قــدمــيه" و"عــرش الســتقرار هــيكل الــِقَدم" و"قِـــبَْلة األمــم" و"مــصباح الــفالح بــني األرض والــّسماء" و"آيــة ذكــره ملــن فــي 
الــــّسموات واألرضــــني" و"عــــلم" مــــلكه و"املــــقام الّــــذي يــــطوف حــــولــــه مــــأل عــــارفــــون" هــــذا الــــبيت الّــــذي تــــضّمن "طــــرازه الّــــذي مــــنه 
اسـتضاء مـن فـي األكـوان" قـد تـأسّــــــس نـهائـيًّا بـني جـدرانـه وثـبتت قـداسـته إلـى األبـد.  وعـليه أُسـبغ الشّــــــرف الـرّفـيع الّــذي جـعله 
مـركـزًا لـلحجّ ال يسـبقه سـوى مـديـنة عـّكاء "سـجنه األعـظم" وقِــبلة أهـل الـبهاء الّـتي يـقوم بـها مـقامـه األقـدس.  ولـقد أسـبغ عـليها 
هـذا الشّــــــرف الـرّفـيع لـلقداسـة الّــتي جـاءتـها مـن أنّـها هـي "املـنظر األكـبر" و"املـقر األطهـر".  وفـيها مـّدت املـائـدة اإللـهيّة وجـلس 
حــولــها رجــال الــّديــن والــّدنــيا وأهــل الــّسنّة والــّشيعة واألكــراد والــعرب واإليــرانــيّون واألمــراء واألشــراف والــفالّحــون والــّدراويــش، 
وازداد عـددهـم مـن الـقريـب والـبعيد.  وتـناول كـّل مـنهم عـلى قـدر حـاجـته واسـتعداده مـن هـذا الـقوت اإللـهيّ الّــذي مـّكنهم، عـلى 
مـّر الـزّمـان، مـن أن ينشـروا فـي الـخارج أمـر املـنعم الـوهّــاب، ويضخّــموا صـفوف أتـباعـه، وينشـروا آثـاره طـوالً وعـرضًـــــــــا، ويـوسّـــــعوا 
نــطاق اإلعــجاب بــه، ويــضعوا األســاس الــرّاســخ لــنظم ديــنه فــي املســتقبل.  وأخــيرًا أمــام الــطّوائــف املــختلفة الّــتي ســكنت فــيها 
بـدأت أولـى مـراحـل الـتّفتّح الـتّدريـجيّ لـلظّهور الجـديـد، ودّونـت أولـى الـفيوضـات املـنهمرة مـن قـلم صـاحـبه املُلَهم، وشـرّعـت أولـى 
مـبادئ عـقيدتـه املـتبلورة عـلى مهـل وفُـهمت أولـى مـكّونـات مـقامـه الـجبّار، وشُــــــنّت مـن الـّداخـل أولـى الهجـمات الّــتي كـانـت تـرمـي 
إلـــى اســـتئصال شـــأفـــة ديـــنه، وُسجّــــــلت أولـــى انـــتصاراتـــه عـــلى األعـــداء الّـــذيـــن بـــرزوا مـــن بـــني صـــفوفـــه، وبـــدأت أولـــى الـــرّحـــالت 

للتّشرّف بمحضره املنير.

والــواقــع أّن هــذا الــنّفي املــؤبّــد الّــذي قــّدرتــه الــعنايــة اإللــهيّة عــلى حــامــل هــذه الــرّســالــة الــنّفيسة لــم يُظهــر، ولــم يــكن بــإمــكانــه أن 
يُظهـر اإلمـكانـيّات الـكامـنة فـيه بـغتًة أو بسـرعـة.  بـل إّن الـعمليّة الّــتي تجـّلت بـها ألعـني الـنّاس بـركـاتـه غـير املـتوقّــعة كـانـت بـطيئة 
بـصورة مـؤملـة.  وقـد تـميّزت، كـما تـميّز تـاريـخ ديـنه مـنذ الـبدايـة إلـى يـومـنا هـذا، بـاألزمـات الّــتي كـانـت تهـّدد فـي بـعض األحـيان 

تفتّح هذا الّدين، بل وتهّدد بتقويض كّل اآلمال اّلتي وّلدها تقّدمه.

ولـقد رانـت أزمـة مـن هـذه األزمـات عـلى الـّسنوات األولـى مـن إقـامـته بـالـعراق، أي فـي املـرحـلة االفـتتاحـية لـنفيه املـؤبّـد، فهـّددت، 
وهـي فـي عـنفوان شـّدتـها، بـتمزيـق أوصـال ديـنه الجـديـد، ودّك أسـسه األولـى.  فـأسـبغت بـذلـك عـلى هـذه الـّسنوات األولـى داللـة 
خــــاصــــة، وعــــلى خــــالف مــــا ســــبق كــــانــــت أزمــــة داخــــليّة تســــبّبت فــــيها أعــــمال مــــن كــــانــــوا يُــــعتبرون مــــن زمــــرة إخــــوانــــه األصــــحاب 

وأطماعهم وحماقاتهم.

كـان أعـداء الـّديـن الـخارجـيّون مـن أهـل الـّدنـيا والـّديـن مـسؤولـني بـصفة خـاصّـــــــــة عـّما عـانـاه الـّديـن مـن إهـانـات ونـكسات.  ولـكنّهم 
الـيوم أُخـلدوا إلـى الـرّاحـة والهـدوء النّسـبيّ، وقـّلت لـديـهم شـهوة االنـتقام الّــتي كـانـت فـي يـوم مـن األيّـام ظـامـئة ال تـرتـوي.  وذلـك 
نــتيجة لــسيول الــّدمــاء الّــتي فــاضــت مــن قــبل.  وفــضالً عــن ذلــك خــيّم شــعور يشــبه اإلنــهاك والــيأس عــلى بــعض األعــداء األلــّداء 
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الّــذيـن كـانـوا مـن الـفطنة بـحيث أدركـوا أّن جـوهـر الـّديـن ظـّل سـليًما، وأّن روحـه لـم يـمت رغـم أنـه تـرنّـح تـحت الـّضربـات الـوجـيعة 
الّـتي كـالـوهـا لـه.  أضـف إلـى ذلـك أّن األوامـر الّـتي أصـدرهـا الـّصدر األعـظم لـحّكام املـقاطـعات كـان لـها أثـرهـا لـدى السّــــــلطات 

املحّليّة فانصرفت عن صّب جام غضبها على رأس عدّوها البغيض وأقلعت عن اإلسراف في القسوة.

كـان مـن نـتيجة ذلـك أن هـدأت الـحال نسـبيًّا لـفترة وجـيزة، قـطعتها فـي مـرحـلة مـتأخّــرة مـوجـة أخـرى مـن االضـطهاد تـعاون فـيها 
ســـلطان تـــركـــيّا ووزراؤه واملـــحافـــل الـــّسنّية مـــن جـــهة والـــّشاه ورجـــال الـــّشيعة فـــي إيـــران والـــعراق مـــن جـــهة أخـــرى فـــي مـــحاولـــة 
لـلقضاء عـلى الـّديـن وكـّل مـا يـرمـز لـه قـضاًء تـامًّـا وفـي أثـناء هـذا الهـدوء النّسـبيّ أخـذت بـوادر األزمـة الـّداخـلية الّـتي أشـرنـا إلـيها 
تظهــر وتــتّضح. وبــالــرّغــم مــن أنــها بــدت ألعــني الــنّاس قــليلة األهــّميّة إالّ أنّــها أثــبتت، وهــي تســرع إلــى ذروتــها، أنّــها فــريــدة فــي 
خـطورتـها وجـسامـتها ذلـك ألنّـها قـّللت مـن الـقّوة الـعدديّـة لـلجامـعة الـنّاشـئة، وهـّددت وحـدتـها، وآذت هـيبتها ونـالـت مـن كـرامـتها، 

ولطّخت مجدها فترة ليست بالقصيرة.

أخــذت هــذه األزمــة تــغلي بــعد اســتشهاد حــضرة الــباب مــباشــرة، واســتحكمت خــالل األشهــر الّـــتي انــسحبت فــيها يــد حــضرة 
بـهاء اهلل املشـرفـة نـتيجة لـسجنه فـي سـياه چـال بطهـران، ثـم تـفاقـم خـطبها عـلى أثـر نـفيه الـعاجـل مـن إيـران، وأخـذت مـالمـحها 
املـزعـجة تـبرز أثـناء الـّسنوات األولـى مـن إقـامـته فـي بـغداد، واسـتجمعت قـواهـا املـدمّــرة أثـناء اعـتكافـه بـجبال كـردسـتان سـنتني 
كــامــلتني.  وبــالــرّغــم مــن أنّــها هــدأت بــعض الــوقــت بــعد عــودتــه مــن السّـــــــليمانــيّة، بــفضل الــتّأثــيرات الــرّفــيعة الّـــتي ظهــرت تــمهيًدا 
إلعـالن رسـالـته، إالّ أنّـها انفجـرت فـيما بـعد بـقّوة أعـظم، وبـلغ خـطرهـا غـايـته الـقصوى فـي أدرنـة.  غـير أّن الـقوى الـقّهارة الّـتي 

انطلقت بإعالن تلك الرّسالة للجنس البشرّي كافّة كالت لها الّضربة القاضية.

كــان قــطبها مــيرزا يــحيى الــجبان الــغّريــر وهــو مــن كــان قــد رشّــــــحه حــضرة الــباب ليخــلفه والّــذي أشــرنــا إلــى بــعض خــصالــه فــي 
الــّصفحات الــّسابــقة.  وكــان الــوغــد األســود الــقلب الّــذي غــّرر بــذلــك الــرّجــل الــرّخــو املــختال وســيطر عــليه بــمهارة فــائــقة وإصــرار 
شـديـد رجـٌل يـدعـى الـّسيّد محـّمد مـن أهـالـي إصـفهان اشـتهر بـالـطّموح الشّـــــديـد والـعناد األعـمى والحسـد األكّـــال.  وإلـيه أشـار 
حــضرة بــهاء اهلل فــيما بــعد فــي الــكتاب األقــدس بــأنّــه هــو الّـــذي أغــوى مــيرزا يــحيى، ووصــفه فــي أحــد ألــواحــه بــأنّــه "**جــوهــر 
الـفتنة ورأس الحسـد".  أمّــا حـضرة عـبد الـبهاء فـقد وصـف صـلة الـرّجـلني بـأنّـها صـلة "*الـرّضـيع بـثدي أمّــه املـحبوب".  اضـطرّ 
هـذا الـرّجـل إلـى تـرك الـّدراسـة بـاملـدرسـة الـّصدريّـة بـإصـفهان فـغادرهـا نـادمًــا خـجالً، إلـى كـربـالء، وهـناك الـتحق بـصفوف أتـباع 
حـضرة الـباب، ولـكنّه أظهـر بـعد اسـتشهاده مـن عـالمـات الـتّذبـذب مـا فـضح سـطحيّة إيـمانـه وكـشف عـن ضـعف عـقيدتـه.  وكـانـت 
زيـارة حـضرة بـهاء اهلل األولـى لـكربـالء ومـا لـقيه مـن احـترام وتـقديـر سـافـر، ومـا أظهـره لـه بـعض املـمتازيـن مـن أصـحاب الـّسيد 
كــاظــم وتــالمــيذه الــّسابــقني مــن مــحبّة وإعــجاب ســببًا فــي إثــارة الحســد والــبغضاء فــي صــدر هــذا املــتآمــر األهــوج.  ولــم يــكن 
صــبر حــضرة بــهاء اهلل عــليه واحــتمالــه إيّــاه يــزيــده إالّ تــماديًــا.  أمّـــا أعــوانــه الــّضالّــون وأدواتــه الــطّيعة الّــتي اســتخدمــها لــتنفيذ 
خـططه الـّشيطانـيّة فـكانـوا عـدًدا غـير قـليل مـن الـبابـينّي الّـذيـن أصـبحوا عـرضـة، وهـم حـائـرون خـائـبون ال قـائـد لـهم، ألن ينخـدعـوا 

به ويمضوا معه في طريق يناقض معتقدات قائدهم الرّاحل ونصائحه على خّط مستقيم.

والــواقــع أن فــلول تــلك الــجامــعة املــقهورة املــغلوبــة غــرقــت فــي بــحار الــيأس الــقاتــل الّــذي بــلبل أفــكارهــم وأضــعف روحــهم وزعــزع 
إيـــمانـــهم ووالءهـــم، ذلـــك ألّن حـــضرة الـــباب لـــم يـــعد بـــينهم، ونـــائـــبه يـــلتمس املهـــرب األمـــني فـــي جـــبال مـــازنـــدران أو يـــتخفّى فـــي 
مـالبـس الـّدراويـش تـارةً ومـالبـس األعـراب تـارةً أخـرى، ويـهيم مـن بـلد إلـى آخـر، وحـضرة بـهاء اهلل يُـزّج بـه فـي غـياهـب الـّسجن 
ثـم يُـنفى مـن وطـنه، وزهـرة الـّديـن تـذبـل وتـذوي فـي سـاحـات املـذابـح الّـتي بـدت بـال نـهايـة، فـال عـجب، وقـد بـلغت بـهم الـحال هـذا 

املبلغ، إن لم يعودوا يعتمدون على ذي سلطان ونفوذ يبّدد تشاؤمهم أو يحّل مشاكلهم أو يعنّي لهم واجباتهم والتزاماتهم.

وقـــد لـــّخص الـــنّبيل مـــشاعـــره نـــحو الـــحال الـــّسائـــدة أثـــناء رحـــلته الّـــتي قـــام بـــها آنـــذاك فـــي إقـــليم خـــراســـان مشهـــد االنـــتصارات 
األولـى الـباهـرة الّـتي أحـرزهـا الـّديـن املشـرق، فـكتب فـي تـاريـخه يـقول:  "أوشـكت نـار اهلل أن تخـمد فـي كـّل مـكان، ولـم أسـتطع 
أن أملــح أّي أثــر للحــرارة فــي أّي مــوضــع" أمّـــا فــي قــزويــن فــقد انــقسمت الــبقيّة الــباقــية مــن الــجامــعة إلــى أربــع شــيع مــتناحــرة 
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تـــفتك بـــها الخـــرافـــات والخـــزعـــبالت.  وملّــا جـــاء حـــضرة بـــهاء اهلل إلـــى بـــغداد، الّـــتي رأت الـــّشواهـــد املشـــرقـــة عـــلى هـــّمة الـــطّاهـــرة 
الـعظيمة، لـم يجـد مـن بـني مـواطـنيه املـقيمني بـها إال بـابـيًّا واحـًدا.  ولـم يـكن بـالـكاظـمني الّـتي يـسكنها اإليـرانـيّون بـصفة خـاصـة، 

إال حفنة من بني وطنه يقّرون بإيمانهم بحضرة الباب في خوف وغموض.

نـعم، لـقد تـدهـورت خـلقيّة هـذه الـجامـعة املـضعضعة تـدهـورًا كـبيرًا، وقـّل عـددهـم بـصورة محـزنـة.  ولـقد بـلغ بـهم "الـعناد والحـمق" 
مبلًغا جعل حضرة بهاء اهلل يصّمم بعد خروجه من الّسجن على "*القيام بكمال الهّمة على تهذيب هؤالء النّفوس".

وعـــلى حـــني تـــدهـــورت خـــلقيّة أتـــباع حـــضرة الـــباب الخـــّلص وتـــضاعـــفت الـــّشواهـــد عـــلى الـــبلبلة الّـــتي أصـــابـــتهم، كـــان املفســـدون 
يــتربّــصون هــادفــني إلــى االســتفادة مــن ســوء األوضــاع ملــصلحتهم الــّشخصيّة.  فــازدادوا جــرأة عــلى جــرأة، أمّـــا مــيرزا يــحيى 
الّــذي اّدعـى أنّـه خـليفة الـباب واغـتّر بـألـقابـه الـرّنـانـة كـ"املـرآة األزلـيّة"، و"صـبح األزل" و"اسـم األزل"، وغـّررت بـه مـكائـد الـّسيّد 
محـّمد الّــذي ارتـفع بـه إلـى مـقام أّول "شـهود" الـبيان، فـقد أخـذ يسـلك سـلوكًـــا يحـّط مـن هـيبة الـّديـن بـصورة مـباشـرة، ويُـعرّض 

أمنه في املستقبل لألخطار بشكٍل خطير.

أمّــا األّول [مـيرزا يـحيى] فـقد صـدمـه اسـتشهاد حـضرة الـباب صـدمـة أطـارت صـوابـه وزعـزعـت إيـمانـه، وأحـذ يـهيم عـلى وجـهه 
فـترة مـن الـزّمـن فـي جـبال مـازنـدران مـتخفيًّا فـي مـالبـس الـّدراويـش، وعـرّض إيـمان رفـاقـه املـؤمـنني مـن أهـل نـور –الّـذيـن اعـتنقوا 
الـــّديـــن بـــهّمة حـــضرة بـــهاء اهلل– المـــتحانـــات بـــلغ مـــن شـــّدتـــها أن تـــزعـــزت عـــقيدة بـــعضهم، كـــما تـــمادى بـــعضهم اآلخـــر إلـــى حـــدّ 
االنــضمام إلــى صــفوف الــعدّو.  ثــم تــقّدم إلــى رشــت، واخــتفى فــي إقــليم جــيالن إلــى أن رحــل إلــى كــرمــانــشاه حــيث عــمل عــند 
صـانـع أكـفان يـدعـى عـبد اهلل الـقزويـني مـبالـغة مـنه فـي التّسـتّر، وأصـبح بـائـًعا لـبضاعـة هـذا الـّصانـع.  وحـني مـّر حـضرة بـهاء 
اهلل بهـذه املـديـنة فـي طـريـقه إلـى بـغداد أبـدى مـيرزا يـحيى رغـبته فـي أن يـعيش قـريـبًا مـنه، ولـكن فـي مـنزل يـنفرد فـيه لـيمارس 
شـيئًا مـن الـتّجارة سـرًّا.  ونـجح فـي أن يـحصل مـنه عـلى مـبلغ مـن املـال اشـترى بـه عـّدة بـاالت مـن الـقطن.  وقـصد بـغداد فـي 
زّي األعـراب عـن طـريـق مـندلـي.  فـلّما بـلغها أقـام فـي شـارع الـفّحامـني الـواقـع فـي أحـد األحـياء الخـربـة، وأخـذ يـمارس مـهنته 
الجــديــدة، ولــبس عــمامــة وأطــلق عــلى نــفسه اســم الــحاج عــلي الس فــروش.  وفــي تــلك األثــناء أقــام الــّسيّد محــّمد فــي كــربــالء، 

وانهمك مع ميرزا يحيى في إشعال نار الفنت وإزعاج املنفينّي ومن التّف حولهم.

فــال عــجب أن فــاضــت مــن قــلم حــضرة بــهاء اهلل، الّــذي لــم يــكن قــادرًا حــتّى ذلــك الــحني عــلى أن يــبوح بــما يتلجــلج فــي صــدره، 
هـذه الـكلمات املحـذّرة مـن نـاحـية واملـطمئنة مـن نـاحـية أخـرى فـي وقـت أخـذت فـيه الـظّالل تـتكاثـف مـن حـول قـال:  "*أقـبلت أيّـام 
االمـتحان وتـالطـمت بـحار االفـتتان بـما عـاث أعـالم الـّشّك فـساًدا فـي كـّل مـكان، وقـادوا الـنّاس إلـى الـّضالل املـبني...  فـإيّـاكـم 
أن يــبذر نــعيق جــنود الــنّفي بــذور الــّشّك بــينكم.  وإيّــاكــم أن تــغفلوا عــن الــحّق املــبني.  فــلقد حــدث هــذا الــنّزاع فــي كــّل دورة إالّ 
أّن اهلل سـوف يـقيم ديـنه ويـتّم نـوره ولـو كـره املـضّللون...  تـرقّــبوا أمـر اهلل فـي كـّل يـوم...  كـلٌّ أسـرى قـبضته فـأنّـى يـؤفـكون.  ال 
تحسـبوا أمـر اهلل شـيئًا يُـرضـي بـه كـّل امـرئ نـزواتـه.  ولـقد اّدعـى بـعض الـنّاس هـذه الـّدعـوى اآلن فـي أمـاكـن مـختلفة.  ولـقد آن 

األوان ليهلك كّل واحد من هؤالء، ال بل ليصبح غير مذكور كالتّراب".

فـي هـذه الـظروف الـعصيبة مـال حـضرة بـهاء اهلل إلـى أن يـختّص مـيرزا آقـا جـان "أّول املـؤمـنني" بـه واملـلّقب فـيما بـعد بـ"خـادم 
اهلل"، بـرشـح مـن مجـد مـقامـه الّــذي لـم يـنكشف ألحـد بـعد.  وكـان مـيرزا آقـا جـان شـابًّـا بـابـيًّا مخـلًصا، هـاجـر مـن كـاشـان بـعد 
أن رأى حــضرة الــباب فــي مــنامــه، وبــعد أن قــرأ بــعض آثــار حــضرة بــهاء اهلل، وســافــر إلــى الــعراق آمــالً فــي أن يــفوز بــمحضره 
ومـنذ ذلـك الـحني واظـب عـلى خـدمـته أربـعني سـنة.  وكـان يـؤّدي ثـالث خـدمـات: كـتابـة الـوحـي واملـرافـقة والخـدمـة.  وقـد روى مـيرزا 
آقــا جــان لــلنّبيل بــعد أن أدرك مــحضر حــضرة بــهاء اهلل بــقليل مــا وقــع لــه فــي مــحضر مــحبوبــه الّـــذي كــان ضــيفًا عــلى الــحاج 
مـيرزا حـسن حـكيم بـاشـي بـكربـالء.  وكـانـت أّول لـيلة لـحضرتـه بـكربـالء، لـيلة ال تـنسى قـال: "كـنّا فـي الـّصيف.  وكـان مـن عـادة 
حـضرة بـهاء اهلل أن يـقضي األمـسيات ويـنام عـلى سـطح املـنزل...  وحـني أوى إلـى فـراشـه فـي تـلك الـّليلة اسـتلقيت غـير بـعيد 
عـــنه آلخـــذ قســـطًا مـــن الـــرّاحـــة تـــنفيذًا ألمـــره.  ومـــا كـــدت أقـــوم...  ألصـــّلي فـــي إحـــدى زوايـــا السّـــــــطح حـــتّى رأيـــت هـــيكله املـــبارك 
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يــنهض مــن فــراشــه ويــقبل نــحوي.  فــلما بــلغني قــال  (**أأنــت اآلخــر يــقظان؟) ثــم أخــذ يــذرع السّــــــطح جــيئة وذهــابًــا وهــو يــرتّــل 
املـــناجـــاة.  كـــيف أصـــف لـــك حـــالوة الـــّصوت واملـــناجـــاة! كـــان كـــّلما خـــطا خـــطوة أو رتّـــل آيـــة تـــراءت لـــي آالف مـــن بـــحار األنـــوار 
تـتالطـم، وتـكّشفت لـعيني آالف مـن الـعوالـم الـبهيّة تـتألأل وأشـرقـت عـليّ آالف مـن الـّشموس.  وأخـذ يـتمّشى ويـرتّـل املـناجـاة فـي 
ضـوء الـقمر.  وكـّلما اقـترب مـنّي تـوقّــف وقـال بـنبرة تجـّل عـن وصـف كـّل واصـف: (**اسـمع يـا ولـدي!  قـسًما بـاهلل الـحّق األحـد! 
لـيرتـفعّن هـذا األمـر.  فـال تـسمع لـلغو أهـل الـبيان الّـذيـن يحـرّفـون مـعنى كـّل كـلمة) وأخـذ يـتمّشى ويـرتّـل ويـخاطـبني بهـذه الـعبارة 

حتّى الحت تباشير الفجر...  فأنزلت فراشه إلى غرفته.  وملّا انتهيت من إعداد الّشاي صرفني من محضره".

هـذه الـثّقة الّــتي اكتسـبها مـيرزا آقـا جـان عـن طـريـق اتّـصالـه املـباشـر املـفاجئ بـروح الـظّهور الجـديـد وعـبقريّـته املـوجّــــهة حـرّكـت 
روحـه مـن األعـماق، وهـو الـّروح الّــذي اشـتعل مـن قـبل بـاملـحبّة الـفائـقة الّــتي ولّــدهـا إدراكـه لـتفّوق مـواله الجـديـد عـلى كـّل زمـالئـه 
األصـحاب فـي الـعراق وإيـران.  وسـرعـان مـا فـطن مـيرزا يـحيى وشـريـكه املـتآمـر الـّسيّد محـّمد إلـى هـذا الـحّب الّـذي غـّلف كـيانـه 
كــّله، والّــذي لــم يــكن فــي اإلمــكان أن يُــكبت أو يُــحتجب.  أضِـــــــــف إلــى ذلــك أّن الــظّروف الّــتي البســت نــزول لــوح "كــّل الــطّعام" –
أثــناء هــذه الــفترة– زادت الــحال املــتأزّمــة ســوًءا عــلى ســوء.  فــقد رغــب الــحاج مــيرزا كــمال الــّديــن الــنّراقــي الــبابــيّ املــمتاز فــي 
مــكانــته وثــقافــته إلــى مــيرزا يــحيى أن يفسّـــــــر لــه اآليــة الــقرآنــية "كــّل الــطّعام كــان حــالًّ لــبني إســرائــيل" فــقبل مــيرزا يــحيى عــلى 
مـضض.  وكـتب تـفسيرًا سـطحيًّا عـاجـزًا أسـاء الـحاج مـيرزا كـمال الـّديـن وأفـقده الـثّقة فـي صـاحـبه.  ثـّم اتـجه إلـى حـضرة بـهاء 
اهلل وكــّرر طــلبه فشُــــــرّف بــلوح طــابــق فــيه حــضرة بــهاء اهلل بــني إســرائــيل وبــنيه وبــني حــضرة الــباب وأتــباعــه.  فسُــــــّر ســرورًا بــالــًغا 
بـــلطف إشـــاراتـــه وجـــمال عـــباراتـــه وتـــسانـــد بـــحثه واســـتدالالتـــه.  ولـــوال وقـــوف حـــضرة بـــهاء اهلل فـــي وجـــهه ألعـــلن لـــلمأل آنـــذاك أنّ 

صاحبه هو سّر اهلل املكنون.

وإلـى تـلك الـّشواهـد الـّدالـة عـلى اإلجـالل املـتزايـد لـحضرة بـهاء اهلل، والـتّعّلق الشّــــــديـد بـشخصه أضـيفت أسـباب أخـرى لـثوران 
الحـزازات املـكبوتـة الّـتي مـألت بـها هـيبته الـرّفـيعة صـدور حـّساده وأعـدائـه، مـن ذلـك اتّـساع دائـرة مـعارفـه واملـعجبني بـه بـصورة 
مــطّردة، والــّصالت الــوّديّــة الّــتي قــامــت بــينه وبــني رجــال الــّدولــة بــمن فــيهم حــاكــم املــديــنة، واإلجــالل الــتّلقائــيّ الّــذي أبــداه نــحوه 
أكـثر مـن مـرّة رجـال كـانـوا مـن أنـبغ أصـحاب الـّسيّد كـاظـم [الـرّشـتي]، واالسـتياء الشّـــــديـد الّـذي ولّـده تسـتّر مـيرزا يـحيى، وتـواتـر 
الـــّروايـــات األكـــيدة حـــول خـــلقه وكـــفاءتـــه، واألمـــارات الـــّدالّــــة عـــلى ازديـــاد اســـتقالل حـــضرة بـــهاء اهلل وحـــكمته الـــفطريّـــة وهـــيمنته 
الـكامـنة وقـدرتـه عـلى الـزّعـامـة.  وقـد تـضافـر كـّل ذلـك عـلى تـوسـيع شـّقة الـخالف والـجفاء الّـتي جـاهـد الـّسيّد محـّمد الـّلئيم املـاكـر 

في إيجادها وإحداثها.

ولـم يـعد مـن الـعسير عـلى الـعني أن تـلمح مـقاومـة خـفيّة غـايـتها شـّل كـّل مـجهود يـبذلـه حـضرة بـهاء اهلل، أو أّي تـدبـير يـدبّـره حـتّى 
يسـترّد لـلجامـعة الـبائـسة هـيبتها وحـقوقـها املسـلوبـة، وتفشّـــــت بـينها تـلميحات وتـلويـحات هـدفـها بـذر الـّشكوك والـظّنون، وإظـهار 
حــضرة بــهاء اهلل بمظهــر املــغتصب الــهادم لشــريــعة حــضرة الــباب وديــنه.  واخــذت آثــاره وشــروحــه وتــفاســيره ومــناجــاتــه تــتعرّض 
لـــلغمز والـــّلمز والـــنّقد والتّجـــريـــح املســـتور وإســـاءة الـــفهم.  بـــل لـــقد بـــلغ األمـــر أن ُدبّـــرت مـــحاولـــة لـــالعـــتداء عـــلى حـــياتـــه لـــوال أنّـــها 

فشلت.

واآلن طــفحت كــأس حــضرة بــهاء اهلل بــاألحــزان، ولــم تــفد كــّل الــجهود الّــتي بــذلــها إلنــقاذ الــحال مــن الــتّدهــور واالنــحالل.  ولــقد 
تـضاعـفت آالمـه بـشكل مـلحوظ حـتّى أّن آثـاره فـي هـذه الـفترة الـكئيبة تـلقي ضـوًءا سـاطـًعا عـلى الحـزن الّــذي مـأله والخـطورة 
الّــتي آلــت إلــيها األمــور.  قــال فــي بــعض مــناجــاتــه إّن "الشّــــــدائــد بــكّلها أحــاطــتني...  واألعــداء بــأجــمعها أرادتــني...  والــهموم 
بـــــأعـــــظمها أخـــــذتـــــني" وأشهـــــد اهلل عـــــلى أحـــــزانـــــه وآالمـــــه وعـــــلى عجـــــزه وفـــــقره والـــــذّلّـــــة الّـــــتي مسّـــــــــته.  وفـــــي لـــــوح آخـــــر أقـــــسم أن 
"**عــبراتــي مــنعتني عــن ذكــر مــحامــدك ونــعوتــك" وقــال فــي فــقرة أخــرى "**ارتــفع ضــجيجي عــلى شــأن ذهــلت كــّل ثــاكــلة عــّما 
أحـزنـها وأبـكاهـا".  وقـال فـي لـوح مـريـم:  "*مـحا مـا لـحقني مـن ظـلم مـا  لـحق اسـمي األّول [حـضرة الـباب] مـن لـوح الـوجـود...  
يـــا مـــريـــم إنّـــا وردنـــا عـــراق الـــعرب مـــن أرض الـــطّاء [طهـــران] بـــعد بـــالٍء ال يـــعّد وال يـــحصى.  وابـــتلينا بـــغّل األحـــبّاء مـــن بـــعد غـــلّ 
".  وقـال مـرّة أخـرى: "** لـقد تحـّملت مـن الـباليـا والـّرزايـا مـا ال يـقدر عـليه أحـد".  وفـي لـوح  األعـداء وبـعده اهلل يـعلم مـا ورد عـليَ
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"كـّل الـطّعام" شهـد بـأنّـه "تـمّوجـت عـليّ أبحـر الحـزن الّـتي لـن يـقدر أحـد أن يشـرب قـطرة مـنها.  وحـزنـت بـشأن تـكاد الـّروح أن 
تـفارق مـن جـسمي".  وفـي الـّلوح نـفسه وصـف حـالـه بـقولـه:  "أن يـا كـمال! اسـمع نـداء تـلك الـنّملة الـذّلـيلة املـطرودة الّـتي خـفي 
فـي وكـره ويـريـد أن يخـرج مـن بـينكم ويـغيب عـنكم بـما اكتسـبت أيـدي الـنّاس وكـان اهلل شـهيًدا بـيني وبـني عـباده".  وقـال مـرّة 
أخــرى " "فــآه آه!...  لــنسيت كــّل مــا شهــدُت مــن أّول يــوم الّـــذي شــربــُت لــنب املــصفّى مــن ثــدي أمّـــي إلــى حــينئذ بــما اكتســبت 
أيــدي الــنّاس".  وأرخــى الــعنان لــقلبه الحــزيــن املــوجــع فــي الــقصيدة الــورقــائــيّة، الّـــتي كــتبها أثــناء اعــتكافــه بــجبال كــردســتان 

تمجيًدا للحوريّة اّلتي ترمز لروح اهلل واّلتي هبطت عليه آنذاك، فقال:

 فطوفان نوح عند نوحي كأدمعي   وإيقاد نيران الخليل كلوعتي
 وحزنــــي مــا يعقـــــوب بــّث أقّلـــــــــــــــــه   وكّل ِبلى أيوب بعـض بليّتي 

وفـي إحـدى مـناجـاتـه قـال: أي رّب فـأفـرغ عـليّ صـبرًا فـانـصرنـي عـلى الـقوم الـفاسـقني" وفـي كـتاب اإليـقان وصـف شـّدة الحسـد 
الّــذي أخـذ يكشّــــــر عـن أنـيابـه آنـذاك فـقال:  "*وبـالـرّغـم مـن أّن رائـحة الحسـد تهـّب فـي هـذه األيّـام...  إالّ أنّـه مـنذ أّول تـأسـيس 
هـذا الـعالـم...  إلـى يـومـنا هـذا لـم يظهـر ولـن يظهـر مـثل هـذا الـغّل والحسـد والـبغضاء".  وفـي لـوح آخـر قـال: "**انـقطعُت عـّما 

سوى اهلل عامني أو نحوهما.  وأغمضُت عيني إالّ عنه لعّل تخمد نار البغضاء وتقّل حرارة الحسد".

ولــقد شهــد مــيرزا آقــا جــان بــأّن "الجــمال املــبارك أظهــر مــن الحــزن مــا ارتــجفت لــه أطــرافــي" وروى أيــًضا مــا نــقله الــنّبيل فــي 
تـاريـخه مـن أنّـه رأى حـضرة بـهاء اهلل قـبيل اعـتكافـه يخـرج مـن بـيته فـجأة بـني الفجـر والشّـــــروق وعـلى رأسـه قـلنسوة الـنّوم، وعـلى 
وجـهه عـالئـم غـضب لـم يـَر آقـا جـان مـثلها مـن قـبل، وقـال فـي غـضب وهـو يـمشي: "** هـؤالء هـم الّـذيـن عـبدوا األصـنام وسجـدوا 
للعجـل مـنذ ثـالثـة آالف سـنة، وهـم الـيوم ال يـصلحون ألفـضل مـن هـذا.  أيّـة عـالقـة يـمكن أن تـقوم بـينهم وبـني وجـه ذي الـجالل؟!  
وأّي صــلة يــمكن أن تــربــطهم بــاملــثل األعــلى لــكّل مــا هــو مــحبوب".  قــال مــيرزا آقــا جــان: "وقــفت جــامــًدا بــال حــراك كــالّشجــرة 
املــيتة، وكــدت أصــعق مــن وقــع كــلماتــه الشّـــــــديــدة.  ثــم قــال حــضرتــه أخــيرًا: "مُـــرهــم أن يــتلوا قــولــه (هــل مــن مــفرج غــير اهلل؟ قــل 
سـبحان اهلل! هـو اهلل.  كـّل عـباد لـه وكـّل بـأمـره قـائـمون).  مُـرهـم أن يـقولـوهـا خـمسمائـة مـرّة بـل ألـف مـرّة آنـاء اهلل وأطـراف الـنّهار 
فـي الـيقظة واملـنام.  لـعّل وجـه ذي الـجالل يتجـّلى لـعيونـهم، وتـتنزّل عـليهم رشـحات مـن الـنّور".  وبـلغني فـيما بـعد أنّـه تـال هـذا 
الـّدعـاء والحـزن مـرتـسم عـلى وجـهه...  وكـثيرًا مـا كـان يـقـــول فـي تـلك األيّـام:  (أقـمنا زمـانًـا بـني هـؤالء الـقوم ولـم نجـد مـنهم أيّ 

استجابة ولو طفيفة).  وكثيرًا ما كان يشير إلى تغيّبه عنّا، إالّ أّن أحًدا منا لم يكن يفهم مقصده".

وأخـيرًا فـطن حـضرة بـهاء اهلل إلـى األمـور الّـتي سـتقع، حسـب قـولـه فـي كـتاب اإليـقان، فـقّرر أن يـعتكف قـبل حـدوثـها.  وقـد أكّــد 
فــي الــكتاب نــفسه أنّــه "*لــم يــكن لــي مــن قــصد إالّ أن ال أكــون مــحالًّ الخــتالف األحــباب أو مــصدرًا لــتقّلب األصــحاب أو ســببًا 
لـضّر أحـد أو عـّلة لحـزن قـلب".  وفـي نـفس الـفقرة أكّــد بـقّوة أنّـه "*لـم يـكن فـي فـكري رجـوع بـعد املـهاجـرة، وال رجـاء فـي الـعودة 

بعد املسافرة".

وفـــجأة ودون أن يخـــطر أحـــًدا حـــتّى مـــن أهـــل بـــيته، رحـــل فـــي الـــثّانـــي عشـــر مـــن رجـــب 1270ه املـــوافـــق لـــلعاشـــر مـــن نـــيسان 
1854م يـــصحبه خـــادم مســـلم يـــدعـــى أبـــو الـــقاســـم الـــهمدانـــي أعـــطاه  مـــبلًغا مـــن املـــال وأوصـــاه أن يتّجـــر فـــيه لـــنفسه إالّ أنّ 
الــّلصوص هــاجــموا الــخادم وقــتلوه فــيما بــعد.  وبــقي حــضرة بــهاء اهلل وحــيًدا فــريــًدا فــي فــيافــي كــردســتان.  وهــو إقــليم عُـــرف 
أهــله األشّــــــداء ذوو الــبأس بــعدائــهم الــتّقليدّي لــإليــرانــينّي ألنّــهم يــعتبرونــهم مــارقــني عــن اإلســالم، فــضالً عــن اخــتالفــهم عــنهم فــي 

املظهر والعرق والّلغة.

هـام حـضرة بـهاء اهلل فـي الـفيافـي والـقفار، وارتـدى خـرقـة الـزّهّــاد الـّسالـكني الـخشنة مـكتفيًا بـكشكول وغـيار واحـد مـن املـالبـس.  
وتـسّمى بـاسـم "الـّدرويـش محـّمد" وأوى فـترة مـن الـزّمـن إلـى جـبل سـرگـلو، وهـو جـبل بـعيد عـن الـعمران حـتّى أّن الـفالّحـني فـي 
هـذه الـنّواحـي لـم يـكونـوا يـزورونـه إالّ مـرّتـني فـي الـّسنة وقـت الـبذر ووقـت الـحصاد.  واعـتكف عـلى قـمة هـذا الـجبل وحـيًدا فـريـًدا 
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فـي مـسكن خـشن صـنع مـن الـحجارة كـان الـفالّحـون يـلوذون بـه إذا اكفهـّر الـجّو.  وفـي بـعض األحـيان كـان يـأوي إلـى كـهف 
كــثيرًا مــا أشــار إلــيه فــي ألــواحــه إلــى الــّشيخ عــبد الــرّحــمن الــّشهير وألــواحــه إلــى مــريــم إحــدى قــريــباتــه.  وفــي لــوحــه إلــى مــريــم 
يــصف وحــدتــه الــقاســية املــريــرة: "*اخــترت الهجــرة وحــيًدا فــريــًدا، وهــمت عــلى وجــهي فــي الــفيافــي عــلى شــأن نــاح الــكّل عــلى 
غــربــتي، ونــزفــت كــّل األشــياء دمًــا عــلى كــربــتي.  آنســت طــيور الّصحــراء وجــالســت وحــوش الــعراء".  ويــشير فــي كــتاب اإليــقان 
إلــى تــلك األيّــام فــيقول: "*جــرت الــعبرات مــن عــيونــي كــالــعيون، وســالــت بــحور الــّدم مــن قــلبي.  فــكم مــن لــياٍل لــم أجــد قــوتًــا، وكــم 

من أيّام لم أجد للجسد راحة...  كنت مشغوالً بنفسي نابذًا ورائي العالم وما فيه".

وفـي كـّل االبـتهاالت الّــتي أنـزلـها وهـو غـريـق فـي تـعبّده وتـبتّله أيّـام اعـتكافـه، وفـي كـّل األدعـية واملـناجـاة الّــتي تـدفّـقت مـن روحـه 
الحـــزيـــن نـــثرًا وشـــعرًا بـــالـــفارســـيّة والـــعربـــيّة، وفـــي كـــّل مـــا كـــان يـــرتّـــله لـــنفسه فـــي األســـحار وســـبحات اهلل مجّــــــد أســـماء خـــالـــقه 
الــــحسنى، وأثــــنى عــــلى أســــرار ظــــهوره ومجــــدهــــا، وتــــغنّى بــــالــــحوريّــــة الّــــتي تــــرمــــز إلــــى روح اهلل املتجــــّلي عــــليه، وتــــأمّـــــل وحــــدتــــه 
وانــقطاعــه وشــدائــده املــاضــية والــقادمــة، وأسهــب الــقول فــي ضــالل جــيله وخــيانــة أصــحابــه والــتواء أعــدائــه، وجــّدد عــزمــه عــلى 
الــنّهوض بــل وبــذل الــنّفس إذا اقــتضى األمــر، لــتوطــيد دعــائــم أمــره، ونــبّه عــلى الشّــــــروط الــالّزمــة لــكّل بــاحــث عــن الــحقيقة.  وفــي 
تــفطّنه إلــى مــصيره اســتعاد إلــى األذهــان مــأســاة اإلمــام الحســني فــي كــربــالء وحــال حــضرة محــّمد فــي مــّكة، وعــذاب الــّسيد 
املــسيح عــلى يــد الــيهود، ومــحنة حــضرة مــوســى عــلى يــد فــرعــون وآلــه، وكــرب حــضرة يــوســف فــي الــجّب الّــذي ألــقاه فــيه إخــوتــه 
الـخونـة.  كـانـت هـذه هـي الـفيوضـات األولـى امللتهـبة لـروح كـانـت تـجاهـد فـي أن تـضع حـملها فـي عـزلـة نـفيه االخـتيارّي (ومـّما 
يـؤسـف لـه أن األجـيال الـقادمـة حـرمـت الـكثير مـنها).  ويـمكن أن تـعتبر هـي ولـوح "كـّل الـطّعام" وقـصيدة "رشـح الـعماء" الـنّازلـة 
فـي طهـران بـواكـير الـقلم األعـلى، والـبشير الـّساعـي بـني يـدي كـتاب اإليـقان والـكلمات املـكنونـة والـوديـان السّــــــبعة، وهـي الـكتب 
الــخالــدة الّـــتي زادت مــن خــصوبــة آثــاره فــي الــّسنوات الّـــتي ســبقت إعــالن ظــهوره فــي بــغداد، ومهّــــدت الــطّريــق، أثــناء إعــالنــه 
الــتّاريــخيّ، الزدهــار عــبقريّــته اإللــهيّة املــطّرزة بــطراز األلــواح الــقويّــة الــّصادرة إلــى املــلوك وحــّكام الــجنس البشــرّي، ثــّم يسّـــــــرت 

لظهوره أن يؤتي أكله آخر األمر بنزول شرائع دورته وأحكامها في الّسجن األعظم بعّكاء.

ظـّل حـضرة بـهاء اهلل مـعتكفًا عـلى ذلـك الـجبل حـتّى سـعى إلـيه شـيخ يـقيم بـالسّـــــليمانـية ولـه بـعض املـمتلكات فـي تـلك الـنّواحـي، 
وقـــد دفـــع الـــّشيخ إلـــى هـــذه الـــزّيـــارة رؤيـــا رأى فـــيها محـــّمًدا رســـول اهلل يـــوجّــــــهه إلـــيه.  وبـــعد هـــذه الـــزّيـــارة بـــقليل، زاره الـــّشيخ 
إسـماعـيل قـطب الـطّريـقة الـخالـديّـة فـي السّــــــليمانـيّة، وبـعد إلـحاح شـديـد مـن جـانـب الـّشيخ إسـماعـيل قـبل حـضرة بـهاء اهلل أن 
يـقيم فـي املـديـنة.  وفـي تـلك األثـناء عـرف أصـحابـه فـي بـغداد مـقرّه، فـأرسـلوا إلـيه الـّشيخ سـلطان حـما آقـاي كـليم يـلتمس مـنه 
أن يــعود.  ووصــل رســولــهم إلــى السّـــــــليمانــيّة بــينما كــان حــضرة بــهاء اهلل مــقيًما فــي إحــدى خــلوات تــكيّة مــوالنــا خــالــد.  وروى 
الـّشيخ سـلطان لـلنّبيل: "وجـدت مـخالـطيه ومـعاشـريـه، مـن أسـتاذهـم إلـى أصـغر املـريـديـن، مـتعّلقني بـحضرة بـهاء اهلل، هـائـمني 
بـحبّه، شـغوفـني بـمحضره فـال يـمكنهم الـّصبر عـلى مـفارقـته وال احـتمال الـبعد عـنه.  وكـنت عـلى يـقني مـن أنّـني لـو أخـبرتـهم بـما 

جئت من أجله ملا ترّددوا في قتلي".

ويــروي الــّشيخ ســلطان أّن الــّشيخ عــثمان شــيخ الــطّريــقة النّقشــبنديّــة وقــطبها، والــّشيخ عــبد الــرّحــمن شــيخ الــطّريــقة الــقادريّــة 
وقـطبها، والـّشيخ إسـماعـيل شـيخ الـطّريـقة الـخالـديّـة وقـطبها اتّـصلوا بـحضرة بـهاء اهلل بـعد وصـولـه إلـى كـردسـتان بـقليل فـأسـر 
قــلوبــهم وتــفّوق عــليهم تــفّوقًــا كــامــالً، أمّــا أّول هــؤالء وهــو [الــّشيخ عــثمان] فــكان ســلطان تــركــيّا وحــاشــيته مــن جــملة أتــباعــه.  أمّــا 
الـثّانـي [الـّشيخ عـبد الـرّحـمن] فـكان يـسيطر بسـلطان عـلى مـا ال يـقّل عـن مـئة ألـف مـن األتـباع املخـلصني، وهـو الّــذي نـزل لـوح 
"الـوديـان األربـعة" فـيما بـعد إجـابـة عـن سـؤالـه.  بـينما كـان الـثّالـث [الـشيخ إسـماعـيل] يـقع فـي نـفوس مـريـديـه مـوقـع الـّشيخ خـالـد 

مؤّسس الطّريقة.

وحـينما وصـل حـضرة بـهاء اهلل إلـى السّـــــليمانـيّة لـم يحسـب أحـد أنّـه عـلى شـيء مـن الـعلم أو الـحكمة نـظرًا ملـا الـتزمـه فـي بـادئ 
األمـر مـن الـّصمت الشّــــــديـد ومـا تـوخّــاه مـن الـتّحفّظ الـبالـغ.  وحـدث أّن أحـد الـتاّلمـيذ الّــذيـن يـقومـون عـلى خـدمـته أطـلع أسـاتـذة 
تــلك الــتّكيّة ومــريــديــها عــلى شــيء مــن كــتابــته الــبارعــة.  فــأثــار ذلــك الــفضول عــند أســاتــذة تــلك الــتّكيّة ومــريــديــها، وعــمدوا إلــى 
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الــــتّقرّب إلــــيه واخــــتبار درجــــة عــــلمه ومــــدى مــــعرفــــته بــــتلك الــــعلوم املــــتداولــــة بــــينهم.  وكــــان هــــذا املــــركــــز الــــعلميّ مــــشهورًا بــــأوقــــافــــه 
الـّشاسـعة، وتـكايـاه الـعديـدة، وصـلته بـصالح الـّديـن األيـوبـي وسـاللـته.  وفـيه تخـّرج كـثير مـن نـوابـغ أهـل الـّسنّة ونشـروا عـلومـهم 
وأفـكارهـم.  فـزار حـضرة بـهاء اهلل وفـد مـنه يـرأسـه الـّشيخ إسـماعـيل، ويـتألّــف مـن أفـقه الـعلماء وأنـبغ الـطّالب، وملّا وجـدوه عـلى 
اســتعداد لــإلجــابــة عــن أّي ســؤال لــهم طــلبوا إلــيه أن يــوضّــــــــــح لــهم، فــي عــدة جــلسات، الــفقرات الــغامــضة مــن كــتاب الــفتوحــات 
املــّكيّة ملــحيي الــّديــن ابــن عــربــي الــّشهير.  فــكان جــواب حــضرة بــهاء اهلل لــلوفــد املــثّقف "**يشهــد اهلل أنّــني لــم أَر قــط الــكتاب 
الّــذي تـذكـرونـه، إالّ أنّـني أعـتبر مـا تـريـدونـه مـنّي أمـرًا يسهـل تـحقيقه بـقّوة اهلل" فـأمـر أحـدهـم أن يـقرأ عـليه كـّل يـوم صـفحة مـن 
ذلك الكتاب.  فوّضح غوامضه وحّل معضالته بما أغرقهم في اإلعجاب.  ولم يقنع بهذا بل زاد عليه بأن بنّي لهم عقليّة مؤّلفه، 
وفــّصل لــهم مــذهــبه، وأمــاط الــّلثام عــن غــايــته وكــان فــي بــعض األحــيان يــذهــب إلــى أبــعد مــن هــذا وذاك فــيناقــش صــّحة بــعض 
اآلراء الــواردة فــي الــكتاب، ويــقّدم لــهم عــرضًــــــــــا صــحيًحا لــلقضايــا الّــتي أســيء فــهمها، ويــدعــم هــذا الــعرض بــالــّشواهــد الــّدامــغة 

والبراهني املقنعة.

دهـشوا لـنفاذ بـصيرتـه وعـمق فـهمه، فـاخـتاروا شـيئًا اعـتبروه دلـيالً أخـيرًا وحـاسـًما عـلى قـدرتـه الـفذّة وعـرفـانـه الـفريـد الّـذي تجـّلى 
لــهم اآلن بــوضــوح.  فــقالــوا وهــم يــبتغون املــزيــد مــن فــضله: "لــم يســتطع أّي مــتصوف وال حــكيم وال عــالــم أن يــعارض تــائــيّة ابــن 
الــفارض الــكبرى حــتّى اآلن.  وإنّــا لــنرجــو أن تــنظم لــنا قــصيدة مــن نــفس الــوزن والــقافــية".  فــاســتجاب لــهم حــضرة بــهاء اهلل 
وأمــلى عــليهم مــا ال يــقّل عــن ألــفي بــيت مــن نــفس الــوزن والــقافــية.  ثــم انــتخب مــنها مــائــة وســبعة وعشــريــن بــيتًا أذن لــهم فــي 
حــفظها.  أمّـــا بــقيّة األبــيات فــقد اعــتبرهــا ســابــقة ألوانــها وال تــتّفق مــع احــتياجــات أهــل الــعصر.  وهــذه األبــيات املــائــة والسّـــــــبعة 

والعشرون، املعروفة بـ"القصيدة الورقائيّة" مألوفة لدى أتباعه النّاطقني بالعربيّة وهي منتشرة بينهم انتشارًا واسًعا.

وقــد بــلغ إعــابــهم بهــذا الــّدلــيل عــلى حــكمة حــضرة بــهاء اهلل وعــبقريّــته أنّــهم اجــمعوا عــلى أّن لــكّل بــيت مــن الــقصيدة قــّوة وجــماالً 
يفوقان كّل ما احتوته قصيدتا ذلك الّشاعر العظيم الّصغرى والكبرى مًعا.

إّن هـذه الـقّصة الّـتي كـانـت أبـرز الـحوادث الّـتي وقـعت خـالل سـنتي غـياب حـضرة بـهاء اهلل عـن بـغداد، أثـارت لـدى عـدد مـتزايـد 
مــن الــعلماء والــفقهاء واملــشايــخ واألقــطاب واألمــراء الّــذيــن احتشــدوا فــي مــدارس السّــــــليمانــيّة وكــركــوك الــفقهيّة اهــتمامًــا عــظيًما، 
فــأخــذوا يــتتبّعون نــشاطــه يــومًـــا بــيوم.  فــفتح لــهم آفــاقًــا جــديــدة بــالــكثير مــن أحــاديــثه وألــواحــه، وحــّل لــهم املــشكالت الّــتي كــانــت 
تــؤرّقــهم، وكــشف لــهم عــّما لــم يــفطنوا إلــيه مــن املــعانــي الــخفيّة الــغامــضة فــي كــتابــات املفســريــن والــّشعراء وأهــل الــكالم، وأزال 
الـــخالف الـــظّاهـــري بـــني مـــطالـــب الـــكثير مـــن األبـــحاث والـــقصائـــد واملـــقاالت.  ولـــقد بـــلغ مـــن إجـــاللـــهم لـــه أن اعـــتبره بـــعضهم مـــن 
"رجــال الــغيب"، و"قــطب الــكون" بــينما ظــّن قــوم آخــرون أنّــه بــارع فــي عــلوم الــكيمياء والــتّنجيم، وذهــب عــدد ال يســتهان بــه مــن 
املـعجبني إلـى أّن مـقامـه ال يـقّل عـن مـقام األنـبياء بـحال مـن األحـوال.  ومـهما يـكن مـن أمـر، فـقد أجـمع عـلى إجـاللـه كـّل مـن عـرفـه 
مــن األكــراد والــعرب والعجــم ســواء مــنهم الــعالــم والــجاهــل، الــرّفــيع والــوضــيع، الشّــــــباب والــكهول.  كــما أحــبّه عــدد لــيس بــالــقليل 
مــنهم حــبًّا عــميًقا وأعــجبوا بــه إعــجابًــا أصــيالً، كــّل ذلــك رغــم بــعض الــتّصريــحات والــتّأكــيدات الّـــتي جــرت عــلى لــسانــه تــنويــًها 
بـــمقامـــه، والّـــتي لـــو تحـــرّك بـــها لـــسان غـــيره مـــن بـــني جـــنسه ألثـــار مـــن الـــغضب مـــا يـــعرّض حـــياتـــه للخـــطر.  فـــال عـــجب أن قـــال 
حــضرة بــهاء اهلل فــي لــوح مــريــم عــن فــترة اعــتكافــه إنّــها كــانــت "*أعــظم حــّجة وأتــّم وأقــوم بــرهــان" عــلى صــدق ظــهوره.  وبهــذا 
شهـد حـضرة عـبد الـبهاء فـقال: "**انجـذبـت كـردسـتان مـن مـحبّته فـي مـّدة وجـيزة وفـي أثـناء تـلك الـفترة كـان حـضرة بـهاء اهلل 
يـعيش عـيشة الـكفاف، ويـلبس مـالبـس الـفقراء واملـحتاجـني، ويـأكـل طـعام الـبؤسـاء واملـساكـني.  إال أّن هـالـة الـجالل كـانـت تـحيط 

به كالّشمس في رائعة النّهار.  وكان يلقى اإلجالل والتّكريم في كّل مكان".

وبـينما كـان أسـاس عـظمة حـضرة بـهاء اهلل املـقبلة يـوضـع فـي أرض غـريـبة وبـني قـوم غـربـاء كـانـت حـال الـبابـينّي تـسير مـن سيّئ 
إلـــى أســـوأ.  فـــقد فـــرح املفســـدون وجـــرّأهـــم اعـــتكافـــه الـــطّويـــل املـــفاجئ وانـــسحابـــه عـــن مـــرســـح جـــهاده وانـــهمكوا هـــم وأعـــوانـــهم 
الـّضالـون فـي تـوسـيع نـطاق نـشاطـهم الـبغيض.  وكـان مـيرزا يـحيى مـعتكفًا فـي داره مـعظم الـوقـت، يـكاتـب سـرًّا أولـئك الّــذيـن 
وثــق بــهم مــن الــبابــينّي لــيشّن حــملة يجــرّد بــها حــضرة بــهاء اهلل مــن كــّل فــضل أو مــزيّــة.  وخــوفًــا مــن أن يخــرج عــليه خــصم قــويّ 
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أرسـل مـيرزا محـّمد املـازنـدرانـي، أحـد أعـوانـه، إلـى آذربـيجان بهـدف محـّدد عـاجـل وهـو أن يـغتال "الـّديّـان" "مـكمن لـئالئ الـعلم 
" والّــذي لــّقبه مــيرزا يــحيى بـ"أبــي الشّــــــرور" وكــنّاه بـ"الــطّاغــوت" عــلى حــني شــرّفــه حــضرة الــباب بــلقب "الحــرف الــثّالــث  اإللــهيّ
املـؤمـن بـمن يظهـره اهلل".  ومـن فـرط حـماقـته أغـرى مـيرزا آقـا جـا بـأن يـسافـر إلـى نـور ويـتحنّي الـفرصـة املـواتـية فـيغتال الـّشاه.  
بـل لـقد بـلغت بـه الـوقـاحـة والـتّبّجح أن ارتـكب فـاحـشة شـنعاء، وأذن لـلّسيّد محـّمد أن يـكّررهـا مـن بـعده.  وقـد وصـف حـضرة بـهاء 
اهلل تـــلك الـــفعلة الـــّشنعاء بـــأنّـــها "خـــيانـــة عـــظمى" جـــرّت الـــعار عـــلى حـــضرة الـــباب، "*وأخـــذ الحـــزن جـــميع األقـــطار".  كـــما أمـــر 
بــاغــتيال ابــن عــّم حــضرة الــباب، مــيرزا عــلي أكــبر.  وكــان مــن أعــظم املــعجبني بــالــّديّــان.  فــكان اغــتيالــه ظــلًما دلــيالً جــديــًدا عــلى 
جـــسامـــة جـــرائـــمه.  أمّــــا الـــّسيّد محـــّمد الّـــذي أطـــلق لـــه مـــواله مـــيرزا يـــحيى الـــعنان، فـــقد أكّــــد الـــنّبيل الّـــذي كـــان مـــعه آنـــذاك فـــي 
كــربــالء أنّــه أحــاط نــفسه بشــرذمــة مــّمن ال أخــالق لــهم.  وأذن لــهم، بــل وشــّجعهم، عــلى أن يــختطفوا لــيالً عــمائــم أغــنياء الــزّوار 
املـجتمعني فـي كـربـالء، وأن يسـرقـوا أحـذيـتهم، ويسـلبوا مـقام اإلمـام الحسـني ويجـرّدوه مـن دواويـنه وقـناديـله، وأن يسـتولـوا عـلى 
أوانـي الشّــــــرب مـن املـشارب الـعامّــة.  وكـان ذلـك االنحـطاط الّــذي تـرّدى فـيه مـن يـزعـمون االنـتماء إلـى الـبابـيّة مـدعـاة ألن يـتذكّـــر 
الــنّبيل الــزّهــد والــترّفــع الــّلذيــن امــتاز بــهما أصــحاب املُـالّ حســني حــني ألــقوا بــالــذّهــب والــفّضة والــفيروز عــلى قــارعــة الــطّريــق فــي 
ازدراء إطـاعـة ألمـر قـائـدهـم، وألن يـتذكّـــر مسـلك وحـيد حـني أمـر أالّ يـتناول أحـد شـيئًا مـن الـكنوز الـثّمينة الّــتي احـتواهـا مـنزلـه 
الــفاخــر فــي يــزد قــبل أن ينهــبه الــعوام، ومســلك الــحّجة حــني حــرّم عــلى أصــحابــه املشــرفــني عــلى الهــالك جــوعًـــا أن يــمّسوا شــيئًا 

من أموال اآلخرين حتّى ولو كان ذلك لإلبقاء على حياتهم.

ولــقد بــلغ مــن جــرأة هــؤالء الــبابــينّي املنحــطنّي الــّضالّــني ووقــاحــتهم أن زعــم مــا ال يــقّل عــن خــمسة وعشــريــن مــنهم، حســب تــأكــيد 
حـضرة عـبد الـبهاء، أنّـه هـو املـوعـود الّــذي تـنبّأ بـه حـضرة الـباب.  كـما بـلغ مـن خـيبتهم أنّـهم لـم يـكونـوا يجسـرون عـلى الـظّهور 
عـالنـية أمـام املـأل ألّن األكـراد والعجـم كـانـوا يسـتهزئـون بـهم وبـديـنهم ويـنهالـون عـليهم سـبًّا وسخـريـة إذا صـادفـوهـم فـي الـطّريـق.  
فـال عـجب أن وصـف حـضرة بـهاء اهلل الـحال الّـتي وجـد هـؤالء عـليها عـند عـودتـه إلـى بـغداد بـقولـه: "*مـا شـاهـدنـا إالّ عـدًدا قـليالً 
مــن الــخامــلني الّــذيــن ال روح لــهم، بــل إنــهم كــانــوا مــفقوديــن مــيّتني.  لــم يــكن هــناك ذكــر ألمــر اهلل.  ولــم نشهــد قــلبًا واحــًدا عــامــرًا 
بــه".  ولــقد بــلغ مــن حــزنــه بــعد عــودتــه أنّــه رفــض أن يــغادر بــيته زمــنًا لــيس بــالــقصير.  ولــم يــكن يــغادره إالّ لــيزور الــكاظــمني أو 

ليجتمع بني الحني واآلخر بقليل من أصحابه في هذه املدينة أو في بغداد.

نــعم، إن الــحال املحــزنــة الّـــتي تــدهــورت وتــطّورت أثــناء غــيابــة ســنتني حــتّمت أن يــعود.  وقــد بــنّي ذلــك فــي كــتاب اإليــقان بــقولــه: 
"*وأخـيرًا صـبرنـا إلـى أن صـدر حـكم الـرّجـوع مـن مـصدر األمـر، ولـم يـكن هـناك بـّد مـن التّسـليم لـه".  ويـروي الـنّبيل فـي تـاريـخه 
أّن حـضرة بـهاء اهلل أكّـــد ذلـك لـلّشيخ سـلطان فـقال: "**واهلل الّــذي ال إلـه إالّ هـو! لـوال أنّـني أدرك أّن أمـر الـنّقطة األولـى يـوشـك 
أن يـمحى، وأّن هـذه الـّدمـاء الّــتي سـالـت فـي سـبيل اهلل تـكاد تـذهـب سـًدى ملـا رضـيت قـط أن أرجـع إلـى أهـل الـبيان، ولـتركـتهم 

وما يعبدون من أصنام صّوروها بخيالهم تصويرًا".

أضـــف إلـــى ذلـــك أّن مـــيرزا يـــحيى ألـــحّ فـــي الـــكتابـــة إلـــيه بـــضرورة الـــعودة، وخـــاصّـــــــــــة بـــعد أن رأى رأي الـــعني مـــا جـــرّه تـــصريـــفه 
األخـرق ألمـور الـّديـن.  ولـم تـكن تـوسّــــــالت ذوي قـربـاه وأصـدقـائـه بـأقـّل إلـحاحًــــا، وال سـيّما تـوسّــــــالت ابـنه حـضرة عـبد الـبهاء ذي 

االثني عشر ربيًعا.  فقد حزّت الوحدة والحزن في نفسه بحيث أقسم في سياق حديث أورده النّبيل أنّه شاَب في صباه.

فـلّما عـزم حـضرة بـهاء اهلل عـلى أن يـنهي فـترة اعـتكافـه وّدع شـيوخ السّــــــليمانـيّة الّــذيـن أصـبحوا آنـذاك مـن أعـظم املـعجبني بـه، 
وأخــلص املــحبنّي لــه، كــما ثــبت مــن مســلكهم فــيما بــعد.  ورجــع عــلى مهــل مــع الــّشيخ ســلطان إلــى بــغداد "**عــلى شــاطئ نهــر 
الـباليـا" ولـقد أكّــد حـضرة بـهاء اهلل لـرفـيقه فـي الـّسفر أّن أيّـام اعـتكافـه هـذه "**هـي أيّـام السّـــــالم والهـدوء الـوحـيدة" الّـتي قـّدر لـه 

أن يتمتّع بها "**واّلتي لن تكون من نصيبي من بعد ذلك أبًدا".

وفـــي الـــيوم الـــثّانـــي عشـــر مـــن رجـــب 1272هـ (املـــوافـــق لـــلتّاســـع عشـــر مـــن آذار 1856م) وصـــل إلـــى بـــغداد أي بـــعد ســـنتني 
قمريّتني كاملتني قضاهما في كردستان.
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الفصل الثّامن - نفي حضرة بهاء اهلل إلى العراق (تتّمة)

إّن عــودة حــضرة بــهاء اهلل مــن السّــــــليمانــيّة إلــى بــغداد تــشير إلــى تــحّول عــلى جــانــب عــظيم مــن األهــّميّة بــالنّســبة لــتاريــخ الــقرن 
الـــبهائـــيّ األّول.  فـــقد أخـــذت أحـــوال الـــّديـــن تـــرتـــقي بـــعد أن هـــبطت إلـــى أدنـــى املســـتويـــات، ثـــّم قـــّدر لـــها أن تســـتمّر فـــي الـــرّقـــيّ 
واالرتــفاع بــقّوة لــتصل إلــى قــّمة عــالــية جــديــدة، تــرتــبط هــذه املــرّة بــإعــالن دعــوتــه عــشيّة نــفيه إلــى اآلســتانــة.  نــعم، بــعودتــه إلــى 
بـغداد أخـذت األمـور تسـتقّر اسـتقرارًا لـم تشهـده مـن قـبل، ذلـك ألّن الـّديـن لـم يـكن بـاسـتطاعـته أن يَـدَّعـي، مـن قـبل، أّن لـه مـركـزًا 
ثــابــتًا يــتّجه إلــيه أتــباعــه، أو يــلتمسون مــنه الهــدايــة، أو يســتمّدون مــنه اإللــهام املســتمّر، الــّلهم إالّ فــي ســنواتــه الــثاّلث األولــى.  
وبـعدهـا قـضى حـضرة الـباب مـا ال يـقّل عـن نـصف عهـده الـقصير سـجينًا فـي أقـاصـي الـبالد، مـنقطًعا بـالـّضرورة عـن الـغالـبيّة 
الـعظمى مـن أتـباعـه.  أمّــا الـفترة الّــتي تـلت اسـتشهاده مـباشـرة فـقد تـميّزت بـاضـطراب كـان أدعـى لـألسـف مـن عـزلـته الـنّاتـجة 
عـــن حـــبسه االضـــطرارّي.  وحـــتّى حـــني الح الـــظّهور الّـــذي تـــنبّأ بـــه فـــإنّـــه لـــم يـــشفعه إعـــالن مـــباشـــر يـــمّكن الـــجامـــعة املـــوزّعـــة مـــن 
االلــتفاف مــن جــديــد حــول مخــّلصهم املــوعــود.  وقــد ســاعــد عــلى إطــالــة االضــطراب والــفوضــى الّــتي مــرّت بــها جــامــعة الــبابــينّي 
تسـتّر مـيرزا يـحيى الـرّأس الّـذي عـنّي مـؤقـتًا حـتّى يـصل بـهم إلـى ظـهور املـوعـود.  كـما سـاعـد عـليها غـياب حـضرة بـهاء اهلل عـن 
مــوطــنه ملــّدة تــسعة أشهــر فــي زيــارة لــكربــالء، وســجنه فــي ســياه چــال بــعد ذلــك بســرعــة.  ونــفيه إلــى الــعراق، ثــم اعــتكافــه فــي 

كردستان.

ومـهما تـفاوتـت نـظرات الـبابـينّي ملـقام حـضرة بـهاء اهلل، فـقد وجـدوا أنـفسهم آخـر األمـر قـادريـن عـلى أن يـركّــزوا آمـالـهم وأعـمالـهم 
حــول رجــل يــؤمــنون بــقدرتــه عــلى تــأمــني ســالمــة الــّديــن.  وقــد تــّم هــذا عــلى الــرّغــم مــن أّن حــضرة بــهاء اهلل لــم يــكن يــوّد أن يــبوح 
بســـّر مـــقامـــه.  ومـــنذ ذلـــك الـــحني اســـتقرّت أمـــور الـــّديـــن بـــعودتـــها إلـــى نـــصابـــها، ودورانـــها حـــول مـــركـــزهـــا الـــثّابـــت.  وأصـــبح هـــذا 

االستقرار من مالمح أمور الّدين البارزة اّلتي لم يحرم منها بعد ذلك ابًدا بصورة أو بأخرى.

وقـد الحـظنا، مـن قـبل، أّن ديـن حـضرة الـباب أشـرف عـلى الخـمود نـتيجة لـتلك الـّضربـات الـهائـلة املـتالحـقة الّــتي تـلّقاهـا.  كـما 
أّن الـظّهور الـجبّار الّـذي تجـّلى عـلى حـضرة بـهاء اهلل فـي سـياه چـال لـم يـنتج عـلى الـفور نـتائـج مـحسوسـة تـثبّت أقـدام الـجامـعة 
الّـتي كـادت تـنهار.  أضـف إلـى ذلـك أّن نـفيه املـفاجئ كـان ضـربـة أخـرى لـلجامـعة الّـتي تـعّلمت أن تـعتمد عـليه.  وكـان احـتجاب 
مــيرزا يــحيى وتســتّره وخــمولــه مــعّجالً لــعمليّة الــتّدهــور واالنحــطاط الّــتي بــدأت مــن قــبل.  كــما بــدا أّن اعــتكاف حــضرة بــهاء اهلل 

في كردستان قد قضى عليها باالنحالل النّهائي.

إالّ أّن الجـــزر الّـــذي انحســـرت أمـــواجـــه بـــصورة مـــخيفة أخـــذ اآلن يـــنقلب إلـــى مـــّد يشـــرف عـــلى الـــفيضان، ويحـــمل مـــعه بـــركـــات 
نفيسة تبّشر بإعالن الظّهور اّلذي تجّلى على حضرة بهاء اهلل سرًّا.

وربّـــما لـــم يـــكن مـــن املـــبالـــغة أن نـــقول إّن الـــجامـــعة الـــبهائـــيّة تـــحت اســـم الـــجامـــعة الـــبابـــيّة وبـــصورتـــها قـــد ولـــدت فـــعالً.  وأخـــذت 
تـتشّكل، وإن كـان مـؤسّــــــسها يظهـر ويـجاهـد فـي ثـياب أحـد أصـحاب حـضرة الـباب املـتفّوقـني عـلى مـدى هـذه الـّسنوات السّــــــبع 
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الّــتي تــمتّد بــني اســتئنافــه جــهوده وإعــالنــه دعــوتــه، وهــي الــّسنوات الّــتي نــوجّـــــه إلــيها اهــتمامــنا اآلن.  عــلى مــدى هــذه الــّسنوات 
السّــــــــبع اطّـــرد اضــــمحالل نــــفوذ مــــن كــــان مــــرشّـــــــــًحا لــــقيادة الــــبابــــينّي وأفــــول نجــــمه أمــــام إشــــراق نــــيّر قــــائــــدهــــا الــــفعليّ ومــــنقذهــــا 
الــحقيقيّ.  وعــلى مــداهــا نــضجت بــواكــير ذلــك املــنفيّ املــزّود بــإمــكانــيّات ال حــصر لــها، وأوشــكت عــلى الــحصاد.  وهــي فــترة 
تـــدخـــل الـــتّاريـــخ عـــلى أنّـــها الـــفترة الّــــتي اســـتعادت خـــاللـــها الـــجامـــعة نـــفوذهـــا واســـترّدت هـــيبتها بـــعد أن خـــلقت خـــلًقا جـــديـــًدا، 
وصـلحت خـلقيّتها صـالحًــــا كـامـالً، ورسـخ لـديـها االعـتراف بـمن اسـترّد لـها حـقوقـها وأقـالـها مـن عـثرتـها رسـوخًــا حـماسـيًّا بـالـًغا، 

وازدادت فيها كتاباتها وآدابها ثراء وخصوبة، وسّجلت فيها الجامعة انتصاراتها الجديدة على اعدائها الجدد.

أخـذت هـيبة املـؤمـنني، وبـخاصّــــــــــة هـيبة حـضرة بـهاء اهلل، تـعلو اآلن بـاطّـراد مـنذ ابـتدائـها فـي كـردسـتان.  ومـا كـاد حـضرة بـهاء 
اهلل يـــتولّـــى زمـــام األمـــور الّـــتي تـــنّحى عـــنها مـــن قـــبل حـــتّى أخـــذت جـــماهـــير املـــعجبني املخـــلصني الّـــذيـــن تـــركـــهم فـــي السّـــــــليمانـــيّة 
يـفدون عـلى بـغداد وألـسنتهم تـلهج بـاسـم "الـّدرويـش محـّمد"، وأقـدامـهم تـقودهـم إلـى بـيت مـيرزا مـوسـى الـبابـيّ.  فـدهـش رجـال 
الــّديــن فــي املــديــنة، مــن أمــثال ابــن اآللــوســي مــفتي بــغداد الــّشهير والــّشيخ عــبد السّــــــالم والــّشيخ عــبد الــقادر والــّسيد الــّداودي، 
ملـنظر هـؤالء األكـراد مـن عـلماء الـّصوفـية مـن أتـباع الـطّريـقة الـقادريّـة والـخالـديّـة وهـم يـتزاحـمون بـاملـناكـب عـلى بـيت حـضرة بـهاء 
اهلل.  وحـــداهـــم الـــتّنافـــس الـــعنصرّي واملـــذهـــبيّ إلـــى أن يـــفوزوا بـــمحضره هـــم اآلخـــرون.  فـــلّما ظـــفروا مـــنه بـــاإلجـــابـــات الـــكافـــية 
الـــّشافـــية عـــن أســـئلتهم الـــعديـــدة انخـــرطـــوا هـــم أيـــًضا فـــي ســـلك املـــعجبني املـــقّربـــني.  ولـــقد أثـــار إقـــرار هـــؤالء األفـــذاذ بـــالـــّسمات 
الـعالـية الّـتي تـميز بـها مسـلك حـضرة بـهاء اهلل وخـلقه اهـتمام جـمهور غـفير مـن املـشاهـديـن األقـّل مـركـزًا، وأطـلق ألـسنتهم فـيما 
بــعد بــمدحــه والــثّناء عــليه.  وكــان مــنهم الــّشعراء واملــتصّوفــون والــنّابــهون، املــقيمون مــنهم والــزّائــرون، وأخــذ رجــال الــّدولــة، وعــلى 
رأسـهم عـبد اهلل بـاشـا ونـائـبه محـمود آقـا واملاُلّ عـلي مـردان الـكردّي املـعروف لـدى هـذه الـّدوائـر اإلداريّـة، يـتّصلون بـه شـيئًا بـعد 
شــيء، وضــربــوا بــسهمهم الــوافــر فــي إذاعــة شهــرتــه املســرعــة فــي االنــتشار.  أضــف إلــى ذلــك أّن اإليــرانــينّي الــنّابهــني املــقيمني 
بـــبغداد والـــزّائـــريـــن لـــلمقامـــات املـــقّدســـة بـــها لـــم يســـتطيعوا أن يـــظّلوا جـــامـــديـــن أمـــام سحـــر شـــخصيّته، كـــما انجـــذب إلـــى دائـــرة 
مـعارفـه وأصـدقـائـه املـتوسّـــــعة بـاسـتمرار بـعض األمـراء الّـذيـن تجـري فـي عـروقـهم الـّدمـاء املـلكيّة مـن أمـثال نـائـب اإليـالَـة وشـجاع 

الّدولة وسيف الّدولة، وزين لعابدين خان فخر الّدولة.

أمّــا هــؤالء الّــذيــن كــانــوا يسخــرون مــن أصــحاب حــضرة بــهاء اهلل وذوي قــربــاه ويســبّونــهم ســرًّا وعــالنــية، أثــناء غــيابــه عــامــني عــن 
بـغداد، فـقد سـكت مـعظمهم، وتـظاهـر عـدد لـيس بـالـقليل مـنهم بـاحـترامـه وإجـاللـه، بـل لـقد اّدعـى بـعضهم أنّـهم أنـصاره وأولـياؤه، 
بـينما اعـترف آخـرون بـمشاركـتهم إيّـاه فـي عـقائـده وانـضّموا فـعالً إلـى صـفوف الـجامـعة الّــتي تـنتمي إلـيه.  بـل لـقد بـلغ مـن ردّ 
الـفعل أن افتخـر أحـدهـم بـأنّـه قـد فـطن إلـى ديـن حـضرة الـباب واعـتنقه مـنذ سـنة 1250هـ، أي قـبل إعـالن حـضرة الـباب ألمـره 

بعشر سنوات!

وهـــكذا لـــم تـــمِض عـــلى عـــودة حـــضرة بـــهاء اهلل مـــن السّــــــــليمانـــيّة ســـوى أعـــوام قـــليلة حـــتّى انـــقلبت اآليـــة تـــمامًــــا.  وأصـــبح مـــنزل 
"ســليمان الــغنّام" الّـــذي انــتقلت إلــيه أســرتــه قــبيل رجــوعــه مــن كــردســتان كــعبة الــقّصاد والــزّوار والــحّجاج مــن األكــراد والعجــم 
والــــعرب واألتــــراك، املســــلمني مــــنهم والــــيهود واملــــسيحينّي.  كــــما أصــــبح مــــالذًا أمــــينًا يــــلوذ بــــه كــــّل مــــن ظــــلمهم مــــمثّلو الــــحكومــــة 
اإليـــرانـــيّة أمـــالً فـــي االنـــتصاف لـــهم مـــّما لـــحقهم مـــن األذى والـــظّلم.  وكـــان مـــنزل "ســـليمان الـــغنّام" هـــذا يـــعرف آنـــذاك بـــمنزل 
مـــوســـى الـــبابـــيّ، ولـــكنّه عـــرف رســـميًّا فـــيما بـــعد بـ"الـــبيت األعـــظم".  وهـــو مـــنزل مـــتوسّـــــــط يـــقع فـــي حـــيّ الـــكرخ عـــلى مـــقربـــة مـــن 

الّضفة الغربيّة لنهر دجلة.

وفـي الـوقـت نـفسه أخـذت أفـواج الـبابـينّي اإليـرانـينّي تـطغى عـلى أمـواج الـزّائـريـن املـتدفّـقني عـلى أبـوابـه الـكريـمة، يحـدوهـم األمـل 
فــي الــفوز بــمحضره املــنير.  فــإذا عــادوا إلــى وطــنهم مــزّوديــن بــالــّشهادات الخــطّيّة والــّشفهية الــّدالّــة عــلى نــهضة الــّديــن الــقويّــة 
وتــقّدمــه املــتزايــد لــم يعجــزوا عــن تــوســيع دائــرة الــّديــن الّــذي ولــد مــن جــديــد.  وكــان مــن بــني الــزّائــريــن واألصــحاب املــؤمــنني الّــذيــن 
فـازوا بـلقائـه وملـحوا سـناء جـاللـه وأذاعـوا تـأثـير اتّـصالـهم بـروحـه أربـعة مـن أبـناء خـؤولـة حـضرة الـباب وخـالـه الـحاج مـيرزا سـيّد 
محــّمد، وإحــدى حــفيدات فــتح عــلي شــاه، وكــانــت مــن املــعجبات املتحــّمسات بــالــطّاهــرة، وفــازت بــلقب "ورقــة الــرّضــوان"، واملُـالّ 
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محـّمد الـقائـني الـعالّمـة املـلّقب بـ"الـنّبيل األكـبر"، واملاُلّ صـادق الخـراسـانـي املـشهور املـلّقب بـ"اسـم اهلل األصـدق"، وهـو الّــذي 
اضطهـــد مـــع الـــقّدوس فـــي شـــيراز  اضـــطهاًدا شـــنيًعا، واملُــالّ بـــاقـــر أحـــد حـــروف الـــحيّ، والـــّسيد أســـد اهلل املـــلّقب بـ"الـــّديّـــان"، 
وفـضيلة الـّسيّد جـواد الـكربـالئـي، ومـيرزا محـّمد حـسن ومـيرزا محـّمد حسـني املـلّقبان فـيما بـعد بـ"سـلطان الّشهـداء" و"مـحبوب 
الّشهــداء" ومــيرزا محــّمد عــلي النّهــري، الّـــذي تــزّوج حــضرة عــبد الــبهاء ابــنته فــيما بــعد، والــّسيد إســماعــيل الــزّواري، والــحاج 
الـّشيخ محـّمد الّــذي لـقبّه حـضرة الـباب بـ"الـنّبيل"، ومـيرزا آقـاي مـنير األديـب املـلّقب بـ"اسـم اهلل املـنيب"، والـحاج محـّمد تـقي 
الّـذي قـاسـى كـثيرًا فـلّقب بـ"أيّـوب"، ومـالّ زيـن الـعابـديـن املـلّقب بـ"زيـن املـقّربـني"، وكـان مـن أفـاضـل املجتهـديـن.  أمّــا املاُلّ محـّمد 
الــزّرنــدي، املــلّقب بـ"الــنّبيل األعــظم" والّــذي يــمكن أن يــعّد بــحّق شــاعــر حــضرة بــهاء اهلل املــّداح ومــؤرّخــة وصــحابــيّه الــنّابــه، فــقد 

التحق باملنفينّي وأخذ يقوم بسلسلة رحالته الطّويلة املضنية إلى إيران لترويج أمر محبوبه.

ال، بــل إّن هــؤالء الّــذيــن بــلغت بــهم الحــماقــة والــوقــاحــة إلــى حــّد انــتحال امــتيازات "مــن يظهــره اهلل" ومــقامــه ســواء فــي بــغداد أو 
كـربـالء أو قـم أو كـاشـان أو تـبريـز أو طهـران، اضـطروا بـالسّـــــليقة إلـى الـتماس املـثول بـني يـديـه حـيث اعـترفـوا بخـطايـاهـم وطـلبوا 
الـّصفح والـغفران.  أمّــا املـهاجـرون الّــذيـن أضـناهـم الـخوف الـّدائـم مـن االضـطهاد فـقد أخـذوا –عـلى مـر األيّـام– يـلتمسون هـم 
وأزواجـهم وأوالدهـم، األمـن النّسـبيّ الّــذي يـكفله لـهم قـربـهم مـّمن أصـبح مـناط أمـر الـجامـعة املـضطربـة وقـطب رحـاهـا.  وأخـذ 
كـــبار املـــنفينّي مـــن العجـــم يجـــلسون عـــند قـــدمـــيه، غـــير مـــبالـــني بـــما يـــمليه عـــليهم االعـــتدال والحـــذر أمـــام نـــفوذ حـــضرة بـــهاء اهلل 
الــّصاعــد، وال مــكترثــني لــكرامــتهم وعــزّتــهم لــيرتــشف كــّل واحــد مــنهم مــن حــكمته وروحــه عــلى قــدر كــفايــته واســتعداده.  بــل لــقد 
حــاول بــعض قــصار الــنّظر مــن ذوي الــطّموح، أمــثال عــبّاس مــيرزا ابــن محــّمد شــاه، والــوزيــر نــظام ومــيرزا مــلكم خــان وغــيرهــم 
مـن عـمالء الـحكومـات األجـنبيّة، أن يـفوزا بـمعونـته ومـؤازرتـه لخـططهم ومشـروعـاتـهم، األمـر الّـذي رفـضه حـضرة بـهاء اهلل رفـًضا 
قـاطـًعا.  بـل إّن الـكولـونـيل الـّسير أرنـولـد بَـرُّوز كِــمبل  الـقنصل الـعام لـلحكومـة اإلنجـليزيّـة فـي بـغداد آنـذاك بـدأ يـدرك املـركـز الّـذي 
شـغله حـضرة بـهاء اهلل فـدخـل مـعه فـي مـراسـالت وّديّـة بـادئ األمـر، ثـّم عـرض عـليه الـرّعـويّـة اإلنجـليزيّـة، كـما يشهـد حـضرة بـهاء 
اهلل، وزاره بـنفسه وتعهّـــد لـه أن يـبّلغ املـلكة فـيكتوريـا كـّل مـا يـرغـب فـي إرسـالـة لـها.  بـل لـقد أفـصح عـن اسـتعداده لـلعمل عـلى 
نـــقل حـــضرة بـــهاء اهلل إلـــى الـــهند أو إلـــى أّي مـــكان آخـــر يـــختاره ولـــكّن هـــذا االقـــتراح لـــم يـــلَق قـــبوالً مـــن حـــضرة بـــهاء اهلل الّـــذي 
فـّضل أن يـعيش فـي أمـالك سـلطان تـركـيّا.  وأخـيرًا أثّـرت فـي نـامـق بـاشـا الـوالـي آيـات الـتّقديـر وعـالمـات اإلجـالل الّــذي يـلقاه 
حـضرة بـهاء اهلل، فـزاره فـي آخـر سـنوات إقـامـته بـبغداد لـيؤّدي مـا يـجب عـليه نـحو مـن سـيطر كـّل هـذه الـّسيطرة عـلى أفـئدة كـلّ 
مـن فـازوا بـلقياه.  وقـد بـلغ مـن احـترام الـوالـي ملـن اعـتبره نـورًا مـن أنـوار الـعصر أنّـه ظـّل ثـالث أشهـر عـاجـزًا عـن أن يسـتجمع 
أطـراف شـجاعـته لـيبّلغ حـضرة بـهاء اهلل رغـبة الـحكومـة الـتّركـيّة فـي أن يـرحـل إلـى الـعاصـمة.  وفـي خـالل هـذه األشهـر الـثاّلثـة 
تــلّقى الــوالــي خــمسة أوامــر مــتوالــية مــن عــالــي بــاشــا بهــذا املــعنى.  وفــي ذات مــرّة انــتدب حــضرة بــهاء اهلل حــضرة عــبد الــبهاء 
وآقــاي كــليم لــزيــارتــه فــرحّـــــب بــهما تــرحــيبًا حــارًا دفــع نــائــب الــوالــي إلــى أن يــقول إنّــه لــم يــعرف حــتّى آنــذاك شــريــفًا مــن أشــراف 
املــديــنة لــقيه واٍل مــن الــوالة بــكّل هــذه الــحفاوة وهــذا التّشــريــف.  والــواقــع أّن السّــــــلطان عــبد املــجيد قــد أذهــلته الــتّقاريــر الــطّيّبة 
الّـتي كـتبها الـوالة املـتعاقـبون بـشأن حـضرة بـهاء اهلل بـصورة جـعلته يـرفـض االسـتجابـة إلـى الـحكومـة اإليـرانـيّة الّـتي كـانـت تـلحّ 
في املطالبة بتسليمه إلى ممثّلها، أو نفيه من األراضي التّركيّة (وهذا ما شهد به مندوب الحاكم بنفسه لحضرة بهاء اهلل).

ومـنذ تـلك األيّـام الّـتي كـان حـضرة الـباب يـلقى الـحفاوة الحـماسـيّة مـن جـانـب األهـلني فـي إصـفهان وتـبريـز وچـهـريـق، لـم يحـدث 
أن عـــال أمـــر أحـــد مـــن أقـــطاب الـــّديـــن لـــدى الـــرّأي الـــعام كـــّل هـــذا الـــعلّو، أو أثّـــر فـــي دائـــرة مـــن املـــعجبني تـــبلغ هـــذا املـــبلغ مـــن 
االتّـساع والـتّنوع كـّل هـذا الـتّأثـير الـفّعال الـبعيد املـدى.  وعـلى الـرّغـم مـن أّن الـنّفوذ الّـذي مـارسـه حـضرة بـهاء اهلل أثـناء إقـامـته 
بـبغداد خـالل عـهود الـّديـن األولـى لـم يـكن لـه مـثيل مـن قـبل إالّ أّن مـداه كـان مـتواضـًعا فـي تـلك الـفترة إذا قـيس بـعظمة مـا بـلغه 

الّدين من شهرة في أواخر العصر نفسه في أوروبّا وأمريكا عن طريق اتّصالهما املباشر بمركز امليثاق وإلهامه املحيط.

ولـم تتجـلَّ سـيادة حـضرة بـهاء اهلل فـي نـاحـية قـدر مـا تجـّلت فـي قـدرتـه عـلى تـوسـيع نـظرة الـجامـعة الّــتي يـنتمي إلـيها وتـحويـل 
طــبيعتها.  فــعلى الــرّغــم مــن أنّــه كــان بــابــيًّا، اســًما وانــتماًء، وأّن شــريــعة الــبيان مــلزمــة وال يــمكن تخــطّيها، إال أنّــه اســتطاع أن 
يــلّقنهم مــن املســتويــات الخــلقيّة مــا يــفوق أرفــع املــبادئ الّــتي قــّررتــها الــّدورة الــبابــيّة دون املــساس بــمعتقداتــها األســاســيّة.  كــما 
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أنّــــه وضّــــــــــــح الــــحقائــــق األســــاســــيّة الــــّصحيحة الّــــتي اعــــتنقها حــــضرة الــــباب، والّــــتي كــــانــــت مــــبهمة أو مــــهملة أو مفسّــــــــرة تــــفسيرًا 
خــاطــئًا، وأكّــــدهــا مــن جــديــد، وأدخــلها فــي حــياة الــجامــعة املــتماســكة، وألــهم بــها أرواح أفــرادهــا.  ومــن أبــرز مــالمــح الــّدســتور 
الخـــلقيّ الّـــذي تـــكامـــل بـــفضل مـــا نـــزّل فـــي غـــضون تـــلك الـــّسنوات مـــن قـــلم حـــضرة بـــهاء اهلل املـــثابـــر مـــن كـــتب ومـــقاالت وألـــواح، 
الـتّنبيه عـلى انـفصال الـّديـن الـبابـيّ عـن كـّل صـورة مـن صـور الـنّشاط الـّسياسـيّ وعـن كـّل الـهيئات والجـمعيّات السّـــــّريـة والـّشيع 
والحـزاب والـطّوائـف، والـتّأكـيد عـلى مـبدأ الـتّسامـح، ووجـوب طـاعـة السّـــــلطة الـقائـمة طـاعـة مـطلقة، والـنّهي الـقاطـع عـن كـّل صـورة 
مــن صــور الــفساد والــغيبة والــنّميمة واالنــتقام والجــدال، والتّشــديــد عــلى الــتّقوى والــورع والــتّراحــم والــتّواضــع واألمــانــة والــّصدق 
والـعفّة واالسـتقامـة والـعدل والـّصبر واملـعاشـرة بـالـّروح والـّريـحان واملـحبّة والـوئـام، وعـلى تـعّلم الـفنون والـعلوم، وعـلى إنـكار الـذّات 

واالنقطاع عّما سوى اهلل والثّبات والتّوّكل على اهلل.

عـن طـبيعة هـذه الـجهود الّــتي بـذلـها حـضرة بـهاء اهلل فـي أثـناء تـلك املـّدة وعـن نـتائـجها كـتب يـقول: "*بـعد ورودنـا نـزلـت اآليـات 
كــالــغيث الــهاطــل بــالــعون اإللــهيّ والــفضل الــّربّــانــي، وأرســلناهــا إلــى كــّل الــجهات.  ونــصحنا الــعباد، وبــخاصّـــــــــــة هــذا الحــزب، 
بـــالـــنّصائـــح املـــشفقة واملـــواعـــظ الـــحكيمة، ونـــهيناهـــم عـــن الـــفساد والـــنّزاع والجـــدال واملـــحاربـــة إلـــى أن تـــبّدلـــت بـــفضل اهلل الـــغفلة 
والجهــــل بــــالــــبّر والــــعرفــــان والسّــــــــالح بــــاإلصــــالح".  وأكّــــــد حــــضرة عــــبد الــــبهاء ذلــــك بــــقولــــه: "*بــــعد رجــــوع حــــضرة بــــهاء اهلل [مــــن 
السّـــــــليمانــيّة] بــذل الجهــد الــبليغ فــي تــربــية هــذه الــطّائــفة وتــعليمها وتهــذيــبها وتــنظيمها وإصــالح أحــوالــها.  فــزالــت جــميع هــذه 
املـفاسـد وهـدأت تـلك الـفنت، ونـزلـت الـّسكينة عـلى قـلوب الـنّاس".  وقـال مـرّة أخـرى: "*فـلّما اسـتقّر هـذا األسـاس فـي قـلوب هـذه 
الـــطّائـــفة تـــصرّفـــوا فـــي جـــميع الـــبالد تـــصرّفًـــا جـــعلهم يشـــتهرون عـــند والة األمـــور بســـالمـــة الـــطّويّـــة وصـــّحة الـــنّيّة وطـــهارة الـــقلب 

وجمال األعمال وحسن األخالق".

ولـعّل خـير مـا يـمثّل طـبيعة تـعالـيم حـضرة بـهاء اهلل الحـميدة املنتشـرة فـي غـضون هـذه الـفترة، مـا قـالـه حـضرتـه فـي تـلك األيّـام 
ألحـد رجـال الـّدولـة بـعد أن ذكـر لـحضرتـه أنّـه تـرّدد فـي تـوقـيع الـعقوبـة عـلى مـذنـب اّدعـى املـحبة لـحضرة بـهاء اهلل قـال: "**أخـبره 
بـأنّـه ال يسـتطيع أحـد فـي هـذا الـعالـم أن يـّدعـي أّن لـه بـي صـلة إالّ هـؤالء الّـذيـن يـقتدون بـي عـمالً وخـلًقا.  فتعجـز كـّل األمـم عـن 
أن تــمنعهم عــن فــعل مــا هــو الئــق أو قــول مــا هــو مــقبول".  ثــّم قــال لهــذا الــرّجــل مــن رجــال الــدولــة: "**إلــيك أخــي مــيرزا مــوســى 
الّـذي هـو ابـن أبـي وأمـي والّـذي صـحبني مـنذ طـفولـته حـتّى اآلن.  لـو أتـى مـا يـخالـف مـصلحة املـلك أو صـالح الـّديـن وثـبت عـليه 
جـرمـه فـي نـظركـم لسـرّنـي مـا تـفعلون بـه وأرضـانـي حـتّى لـو قـيّدتـموه بـالسّــــــالسـل وألـقيتم بـه فـي بحـر لـيغرق دون مـباالة مـنكم 
بـوسـاطـة أحـد".  وفـي مـقام آخـر كـتب يـنبّه عـلى نـقمته عـلى أعـمال الـعنف: "**إلْن يـؤذي أحـدكـم ابـنًا مـن أبـنائـي أو فـرًدا مـن 

ذوي قرباي ألحّب عندي وأحسن من أن يتعرّض على نفس".

كــتب الــنّبيل يــصف الــّروح الّــذي هــيمن عــلى الــبابــينّي فــي بــغداد بــعد إصــالحــهم فــقال: "بــالــغ املــحيطون بــحضرة بــهاء اهلل فــي 
الــعنايــة بــتطهير أرواحــهم حــتّى أنّــهم لــم يــكونــوا يــنطقون بــكلمة قــد ال تــتّفق مــع إرادة اهلل أو يخــطون خــطوة قــد تــخالــف رضــاه" 
وروى أّن "كــّل إنــسان دخــل مــع زمــيل لــه فــي حــلف اتّــفقا فــيه عــلى أن يــعاقــب أحــدهــما اآلخــر بــعدد مــن الــّضربــات عــلى بــاطــن 
الــقدم يــتناســب مــع جــسامــة الــذّنــب الّــذي ارتــكب ضــّد املســتويــات الخــلقيّة الــرّفــيعة الّــتي تــعاهــدا عــلى رعــايــتها".  ويــصف عــلوّ 

همتهم بقوله: " كان مذنبهم يمتنع عن الطّعام والّشراب حتّى ينال الجزاء اّلذي يستحّقه".

ولـم يـكن هـذا الـتّحويـل الـكّليّ الّــذي أحـدثـته كـلمات حـضرة بـهاء اهلل املـنطوقـة واملـكتوبـة فـي مظهـر أصـحابـه ومـخبرهـم يـقّل عـن 
اإلخـــالص املشـــتعل الّـــذي أضـــرمـــته مـــحبّته فـــي أرواحـــهم.  فـــلقد تـــمّلك املـــنفينّي فـــي بـــغداد وألهـــب كـــيانـــهم كـــّله آنـــذاك حـــماســـة 
مــتأجّـــــجة وهــّمة عــالــية تــنافــسان الحــماســة الّــتي اشــتعلت فــي قــلوب أصــحاب حــضرة الــباب فــي أســمى حــاالتــهم.  وقــد وصــف 
الـنّبيل خـصوبـة ذلـك اإلحـياء الـّروحـي الـجبّار فـقال: "لـقد أسـكرت نـسمات فجـر الـظّهور اإللـهي كـّل فـرد وغـمرتـه حـتّى لـقد ظـننت 
كــّل شــوكــة أنــبتت اكــوامًـــا مــن الــبراعــم والــزّهــور، وحســبت كــّل بــذرة أخــرجــت مــحصوالً ال حــصر لــه".  وسجّـــــل املــؤرّخ نــفسه "إنّ 
الـــغرفـــة املـــعّدة فـــي الـــبيت األعـــظم الســـتقبال زّوار حـــضرة بـــهاء اهلل كـــانـــت تـــنافـــس الـــفردوس رغـــم تـــداعـــيها وتـــقادمـــها لـــكثرة مـــا 
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وطـئتها اقـدام املـحبوب.  وبـدا أنّـها تـزحـم الـّسماء رغـم أّن سـقفها كـان مـنخفًضا، كـانـت كـاملـغناطـيس تجـذب إلـيها قـلوب األمـراء 
رغم أنّها لم تكن تحتوي إالّ على كرسيّ واحد صنع من خشب النّخيل، وكان مالك األسماء يأبى إالّ أن يجلس عليه".

سحـرت غـرفـة االسـتقبال هـذه لـّب شـجاع الـّدولـة رغـم بـساطـتها الـخشنة حـتّى أنّـه أفـصح لـزمـالئـه مـن األمـراء عـن نـيّته فـي أن 
يــبني مــثيلة لــها فــي داره بــالــكاظــمني.  ويُــروى أّن حــضرة بــهاء اهلل بــلغه ذلــك فــقال مــبتسًما: "**ربّــما نــجح فــي تــقليد األبــعاد 
املـــضبوطـــة لهـــذه الـــغرفـــة املـــبنيّة بـــالـــطنّي والـــتنّب وذات الـــّسقف املـــخفض فـــي حـــديـــقتها الـــّصغيرة.  ولـــكن مـــن لـــه بـــشّق األبـــواب 
الــّروحــانــيّة إلــى عــوالــم الــغيب اإللــهيّ!؟".  وقــد وصــف أمــير آخــر، وهــو زيــن الــعابــديــن خــان فخــر الــّدولــة، الــجو الّــذي كــان يــسود 
غـرفـة االسـتقبال هـذه فـقال: "ال أدري كـيف أصـفها لـك.  ولـكن إذا جـثمت كـّل األحـزان عـلى صـدري شـعرت بـأنـها تـبّددت فـي 

محضر حضرة بهاء اهلل.  فكأنّما دخلت الجنّة".

ومـن األمـور الّــتي سـوف تـظّل، عـبر الـقرون واألجـيال، مـقترنـة بـتلك الـفترة الـخالـدة الـفاصـلة بـني مـيالد ظـهور حـضرة بـهاء اهلل 
وإعـالن ذلـك الـظّهور عـشيّة رحـيله عـن الـعراق، تـلك االحـتفاالت الـبهيجة الّــتي كـان األصـحاب يـقيمونـها تـكريـًما ملـحبوبـهم رغـم 
ضـيق ذات يـدهـم، واالجـتماعـات املـمتّدة حـتّى سـاعـات مـتأخّـــرة مـن الـّليل يـتغنّون أثـناءهـا فـي مـناجـاتـهم وأشـعارهـم وأغـانـيهم 
بـمحامـد حـضرة الـباب والـقّدوس وحـضرة بـهاء اهلل، والـّصوم الّــذي كـانـوا يـلتزمـون بـه، وصـلوات األسـحار الّــتي كـانـوا يـواظـبون 
عـليها، والـّرؤى واألحـالم الّـتي كـانـت تلهـب أرواحـهم فـيرويـها بـعضهم لـبعض بـكّل املـشاعـر الـفيّاضـة املـنطلقة، وتـلك الـهّمة الّـتي 
كـان يـؤّدي بـها الـقائـمون بخـدمـة حـضرة بـهاء اهلل اعـمالـهم، ويسـتجيبون بـها ملـطالـبه، ويحـملون بـها قِــرَب املـاء الـثّقيلة لـوضـوئـة 
ولــالســتعمال املــنزلــيّ، والــفلتات الــرّائــعة الّـــتي كــانــت تــتّم عــلى أيــديــهم مــن حــني آلخــر فــي ســاعــات الــنّشوة؛ وتــعبيرات الــعجب 
واإلعـــجاب الّـــتي كـــانـــت أعـــمالـــهم وأقـــوالـــهم تـــنتزعـــها مـــن أفـــواه الـــنّاس الّـــذيـــن قـــّلما شـــاهـــدوا مـــثل هـــذه الـــّشواهـــد عـــلى الـــتّديّـــن 

واإلخالص.  وغير هذا كثير.

نـعم، عـديـدة ورائـعة تـلك الـقصص الّـتي رواهـا كـّل مـن دفـعهم الـواجـب أو الـرّغـبة أو الـّصدفـة أو الـفضول إلـى االتّـصال اتّـصاالً 
مـباشـرًا بـحضرة بـهاء اهلل فـي هـذه الـّسنوات الشّـــــداد، كـثيرة ومـثيرة لـلعواطـف شـهادات كـّل مـن امـتاز مـن املـشاهـديـن الـعابـريـن 
بــاســتجالء طــلعته أو مــالحــظة خــطوتــه أو االســتماع إلــى مــالحــظاتــه وهــو يــسير فــي شــوارع املــديــنة وأزقّــتها، أو يــذرع شــاطئ 
النّهـر، وشـهادات املـصّلني الّـذيـن رأوه يـصّلي فـي املـساجـد، واملـتسّولـني الّـذيـن تـلّقوا إحـسانـه، واملـرضـى الّـذيـن شـفاهـم وأبـرأهـم 
مـن أسـقامـهم، والـّشيوخ الّـذيـن أعـانـهم، والـبؤسـاء الّـذيـن واسـاهـم؛ والـزّائـريـن، مـن أمـراء وفـقراء، الّـذيـن فـازوا بـمحضره وامـتثلوا 
بــني يــديــه، والــتّجار والــّصناع والــباعــة الّـــذيــن قــامــوا عــلى خــدمــته ولــبّوا حــاجــاتــه الــيومــيّة، واملــنقطعني الّـــذيــن فــطنوا إلــى مجــده 
املســتور؛ وأعــدائــه الّـــذيــن أفحــمتهم قــّوة بــيانــه وجــرّدتــهم حــرارة مــحبّته مــن ســالحــهم؛ ورجــال الــّديــن ورجــال الــّدنــيا واألشــراف 
والـعلماء الّـذيـن سـعوا إلـيه إمّــا تحـّديًـا لسـلطانـه وإمّــا اخـتبارًا لـعلمه وإمّــا اسـتفسارًا عـن دعـاويـه وإمّــا اعـترافًـا بعجـزهـم أمـامـه، 

وإّما إعالنًا العتناقهم لدينه.

مـــن هـــذه الخـــزانـــة الّـــتي تـــكتنز كـــّل تـــلك الـــذّكـــريـــات الـــنّفيسة، قـــد يـــفي بـــغرضـــي أن أســـرد مـــثاالً واحـــًدا هـــو قـــّصة أحـــد عـــّشاقـــه 
املخـلصني، الـّسيّد إسـماعـيل الـزّواري املـلّقب بـ"الـذّبـيح"، وكـان فـي سـابـق عهـده فـقيًها نـابـًها مـلحوظًـا صـموتًـا مـفّكرًا مـنصرفًـا 
عـن الـّدنـيا ومـا فـيها.  وكـان عـمله املـفّضل الّـذي يـتباهـى بـه ويفتخـر كـنس مـداخـل بـيت حـضرة بـهاء اهلل.  كـان يـنهض مـع الفجـر 
ليجـــمع الـــغبار الّـــذي وطـــئته أقـــدام مـــحبوبـــه ويـــنفض الـــتّراب مـــن شـــقوق الجـــدار املـــالصـــق لـــباب الـــبيت، بـــعد أن يخـــلع عـــمامـــته 
الـخضراء، عـالمـة نسـبه الشّـــــريـف، ويـضع مـا كـنسه فـي حجـر عـباءتـه ويـمضي بـه إلـى شـاطئ النّهـر ويـذروه فـي املـاء خـوفًـا مـن 
أن تـطأه أقـدام اآلخـريـن.  وملّـا عجـز فـي الـنّهايـة عـن أن يـحتمل خـضّم املـحبّة الّــذي يـتموج بـه روحـه امـتنع عـن الـطّعام واملـنام 
أربــــعني يــــومًـــــا ولــــيلة.  ثــــم أّدى آلخــــر مــــرّة تــــلك الخــــدمــــة الّــــتي يــــحبّها قــــلبه، وانــــطلق ذات يــــوم إلــــى شــــاطئ النّهــــر عــــلى طــــريــــق 
الـكاظـمني، وتـوضّـــــــــأ ثـم اسـتلقى عـلى ظهـره مـواجـًها بـغداد، وحـزّ عـنقه بـموسـى، ووضـع املـوسـى عـلى صـدره وأسـلم الـّروح (سـنة 

1275هـ).
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ولـم يـكن الـوحـيد الّـذي أضـمر نـيّة الـقيام بهـذه الـفعلة وصـّمم عـلى تـنفيذهـا.  بـل إّن كـثيريـن كـانـوا عـلى اسـتعداد لـالقـتداء بـه لـوال 
أّن حـضرة بـهاء اهلل تـدخّـــل بحـزمٍ وسـرعـة.  فـأمـر املـهاجـريـن املـقيمني بـبغداد أن يـعودوا إلـى وطـنهم عـلى الـفور.  وحـني تـأكّـــدت 
السّــــــلطات تـمامًــا أّن "الـذّبـيح" قـتل نـفسه ولـم يـقتله أحـد غـيره لـم تسـتطع أن تـتجاهـل هـذا الـّديـن الـذي يـبعث رئـيسه فـي قـلوب 
مـحبيه كـّل هـذا اإلخـالص الـنّادر، ويـسيطر عـلى أفـئدتـهم كـّل هـذه الـّسيطرة املـطلقة.  ويـروى أّن حـضرة بـهاء اهلل بـلغه مـا أثـار 
هــذا الــحادث فــي بــعض دوائــر بــغداد فــقال: "**لــقد تــوفّــر لــلّسيّد إســماعــيل مــن الــقّوة والــقدرة مــا لــو قــاومــته أمــم الــعالــم لــغلبها 
عـلى أمـرهـا دون جـدال".  ويـروى كـذلـك أنّـه أشـار إلـى "الـذّبـيح" الّـذي لـّقبه بـ"سـلطان الّشهـداء ومـحبوبـهم" فـقال: "**مـا سـال 

على األرض حتّى اليوم من دم أطهر وال أزكى من دمه".

ولـقد شهـد الـنّبيل الّــذي كـان شـاهـد عـيان لـكثير مـن هـذه الـقصص املـثيرة فـقال:  "بـلغ مـن سـكر املـرتـشفني مـن كـأس مـحضر 
حـضرة بـهاء اهلل أّن قـصور املـلوك بـدت لـعيونـهم أوهـن مـن خـيوط الـعنكبوت...  وكـانـت ضـيافـاتـهم ومـباهـجهم مـن الـّروعـة بـحيث 
ال يحــلم بــمثلها مــلوك األرض".  وروى أنّــه ســكن مــع اثــنني غــيره غــرفــة خــالــية مــن األثــاث.  وذات يــوم دخــلها حــضرة بــهاء اهلل 
فـقال وهـو يـتلفت حـولـه: "إّن خـلّوهـا يـروقـني.  وهـي عـندي أفـضل مـن كـثير مـن الـقصور مـا دام أحـبّاء اهلل يشـتغلون فـيها بـذكـر 
مــحبوبــهم بــقلوب مــنقطعة عــن شــؤون الــّدنــيا".  والــواقــع أّن حــياة حــضرة بــهاء اهلل امــتازت بــذلــك الــتّقّشف وتــلك الــبساطــة الّــتي 
امـتازت بـها حـياة أحـبّائـه.  وقـد اكّـــد فـي أحـد ألـواحـه أنّـه "**أتـى عـلى جـمال الـقدم فـي الـعراق حـني مـن الـّدهـر...  لـم يـكن لـه 

فيه سوى قميص واحد، يُغسل ويُجفّف ويُلبس من جديد".

ويـمضي الـنّبيل فـي وصـف حـياة األصـحاب الـّسكارى الـنّشاوى الـغافـلني عـن أنـفسهم فـيقول: "كـم مـن لـيلة لـم يـزد فـيها طـعام 
العشــرة مــنهم عــن حــفنة مــن الــتّمر تُشــترى بــفلس.  ولــم يــكن أحــدهــم يــدري عــلى وجــه الــتّحقيق شــيئًا عــّما يجــده فــي بــيته مــن 
األحـــذيـــة والـــعباءات واملـــالبـــس أهـــي مـــلكه هـــو أم مـــلك غـــيره.  ولـــكن كـــّل مـــن ذهـــب إلـــى الـــّسوق اّدعـــى أّن الحـــذاء الّـــذي يـــنتعله 
حـــذاؤه، وكـــّل مـــن يحـــظى بـــمحضر حـــضرة بـــهاء اهلل يـــؤكّــــد أّن الـــثّوب الّـــذي يـــلبسه هـــو ثـــوبـــه! أمّــــا أســـماؤهـــم فـــقد نـــسوهـــا، أمّــــا 
قلوبهم فقد فرغت من كّل شيء إالّ ذكر محبوبهم وتقديسه!  فآه آه لهاتيك األيّام الغوالي ولحالوة تلك الّسويعات العجيبة".

ومـن الـعالمـات األخـرى املـميّزة لهـذه الـفترة الّــتي نـحن بـصددهـا ذلـك الـتّوسـع الـعظيم فـي أفـق آثـار حـضرة بـهاء اهلل وحجـمها 
بــعد عــودتــه مــن السّـــــــليمانــيّة.  ولــقد أســهمت اآليــات املــتدفّــقة مــن قــلمه األعــلى فــي غــضون تــلك الــّسنوات فــي إصــالح الــجامــعة 
الـبابـيّة وتـقّدمـها إلـى درجـة عـظيمة، وتـوسـيع نـظرتـها وتـكثير فـعالـيّاتـها ومـناشـطها، وتـنويـر عـقول أعـضائـها.  وكـانـت هـذه اآلثـار 
فـي صـورة مـكاتـيب وتـفاسـير ودعـوات ومـناجـاة، ودفـاعـيّات ومـقاالت، ونـبوءات وابـتهاالت.  وقـد وصـفها حـضرة بـهاء اهلل جـميًعا 
بـأنّـها "كـالـغيث الـهاطـل".  ولـقد بـلغ مـن خـصوبـة هـذه الـفترة أّن اآليـات غـير املـدّونـة املـتدفّـقة مـن بـني شـفتيه كـّل يـوم ولـيلة طـيلة 
الـّسنتني األّولـينّي مـن عـودتـه كـانـت تـعدل الـقرآن بـشهادة الـنّبيل الّــذي كـان يـقيم بـبغداد فـي تـلك األثـناء.  أمّــا اآليـات الّــتي كـان 
يـمليها أو يـكتبها بخـّط يـده فـكان عـددهـا ال يـقّل ضـخامـة عـن خـصوبـة مـاّدتـها وتـنّوع مـوضـوعـاتـها.  ومـّما يـؤسـف لـه أّن مـقدارًا 
عـظيًما مـنها، بـل قـل غـالـبيّتها، قـد ضـاع عـلى األجـيال الـقادمـة ضـياعًــا ال يُـعوَّض.  ويـروي الـنّبيل عـن مـصدر ثـقة هـو مـيرزا آقـا 
جــان كــاتــب وحــي حــضرة بــهاء اهلل أّن مــئات األلــوف مــن اآليــات الّــتي كــتب مــعظمها بخــّط يــده مــحيت وألــقيت فــي النّهــر بــأمــر 
قـاطـع مـن حـضرة بـهاء اهلل، قـال مـيرزا آقـا جـان لـلنّبيل: "كـان حـضرة بـهاء اهلل يـرى عـدم رغـبتي فـي تـنفيذ أوامـره فـيطمئنني 
بـقولـه: (لـيس هـناك مـن يسـتحق أن يسـتمع إلـى هـذه الـنّغمات فـي هـذا الـزّمـان)...  ولـم أؤمـر بـالـقيام بهـذه املـهّمة مـرّة أو مـرّتـني 
بــل مــرّات ومــرّات!".  أمّــا مــن يــسّمى بمحــّمد كــريــم الــّشيرازي الّــذي شهــد ســرعــة حــضرة الــباب وحــالــه عــند تــحبير اآليــات الّــتي 
يـلهم بـها فـقد تـرك لـألجـيال الـقادمـة شـهادتـه بـعد أن فـاز فـي تـلك األيّـام بـمحضر حـضرة بـهاء اهلل ورأى بـعينيه مـا اعـتبره الـّدلـيل 
الــوحــيد عــلى صــدق دعــوى املــوعــود.  قــال: "أشهــد أّن اآليــات الّــتي أنــزلــها حــضرة بــهاء اهلل كــانــت فــي ســرعــة تــحبيرهــا وســهولــة 
تـدفّـقها ويسـر انـطالقـها ووضـوحـها وعـمقها وحـالوتـها تـفوق تـلك الّـتي رأيـتها بـعيني رأسـي تـنهمر مـن قـلم حـضرة الـباب عـندمـا 
فــزت بــمحضره.  ولــم يــكن لــحضرة بــهاء اهلل مــن دعــوى يــمّت بــها إلــى الــعظمة ســوى هــذا لــكفى الــنّاس والــعالــم أن تــتدفّــق كــلّ 

هذه اآليات اليوم من قلمه".

�٧٥



ومــــن أبــــرز الــــكنوز الــــنّفيسة الّــــتي ألــــقى بــــها خــــضّم إلــــهام حــــضرة بــــهاء اهلل املــــّواج كــــتاب "اإليــــقان" الّــــذي نــــزل فــــي الــــّسنوات 
األخـيرة مـن هـذه الـفترة (1278هـ = 1862م) فـي بحـر يـومـني ولـيلتني ال أكـثر! تـحقيًقا لـنبوءة حـضرة الـباب الّــذي نـّص عـلى 
أّن املــوعــود ســوف يــتّم نــّص الــبيان الــفارســي الّـــذي لــم يــكمل، وإجــابــة عــن األســئلة الّـــتي وجّـــــهها إلــى حــضرة بــهاء اهلل الــحاج 
مــيرزا ســيّد محــّمد (وهــو خــال لــحضرة الــباب لــم يــكن قــد آمــن بــعد) أثــناء زيــارتــه لــكربــالء مــع أخــيه الــحاج مــيرزا حــسن عــلي.  
وهــذا الــكتاب الّــذي يــبنّي مــعالــم الخــطّة اإللــهيّة املخــّلصة نــموذج لــلنّثر الــفارســي بــأســلوبــه الــنّاصــع األصــيل املــتدفّــق، ووضــوحــه 
املـــلحوظ، وتـــسانـــده فـــي الـــبحث، وبـــراعـــته املـــلزمـــة فـــي الـــبالغـــة.  ولـــذلـــك فـــهو يـــحتّل مـــنزلـــة ال تـــدانـــيها مـــنزلـــة أّي كـــتاب آخـــر مـــن 
مجــموع اآلداب الــبهائــيّة عــلى اإلطــالق بــاســتثناء الــكتاب األقــدس الّـــذي هــو أقــدس كــتب حــضرة بــهاء اهلل.  وملّــا كــان قــد نــزل 
عــــشيّة إعــــالن حــــضرة بــــهاء اهلل لــــدعــــوتــــه فــــقد قــــّدم لــــلجنس البشــــري "الــــرّحــــيق املــــختوم" الّــــذي خــــتامــــه "مــــسك"، وفــــّض أخــــتام 
"الّسفر" اّلتي أشار إليها دانيال، وأزاح الّستار عن معاني "الكلمات" اّلتي قّدر لها أن "تخفى وتختم" إلى "وقت النّهاية".

فــي حــدود مــائــتي صــفحة يــعلن الــكتاب إعــالنًــا ال لــبس فــيه وال غــموض وجــود إلــه واحــد غــيب مــنيع ال يــدرك وال يُحَـــــّد وال يــشار 
إلـــيه، مـــصدر كـــّل وحـــي وإلـــهام، أبـــدّي أزلـــيّ، عـــليم قـــديـــر مـــحيط، ويـــنبّه عـــلى أّن الـــحقيقة الـــّديـــنيّة حـــقيقة نســـبيّة، وأّن الـــوحـــي 
اإللهيّ مستمّر، ويؤّكد وحدة األنبياء وشمول رسالتهم واتّفاق تعاليمهم األساسيّة وصّحة كتبهم املنزلة املقّدسة، ويبنّي طبيعة 
مــــقامــــهم املــــزدوج، ويــــنّدد بــــعمى الــــعلماء وضــــاللــــهم فــــي كــــّل عــــصر فــــهم عــــّلة اإلعــــراض واالعــــتراض، ويــــوضّــــــــــــح آيــــات اإلنــــجيل 
املــرمــوزة، ومــتشابــهات الــقرآن الــكريــم وغــوامــض األحــاديــث الشّـــــــريــفة، تــلك الّـــتي غــذّى رمــزهــا وتــشابــهها وغــموضــها الــّشكوك 
والــّضالالت والحــزازات والــعداوات املــزمــنة الّــتي شــطرت أتــباع ديــانــات الــعالــم الــعظمى فــرقًــا ومــزقــتهم شــيًعا وأحــزابًــا، ويــعّدد 
املــطالــب الــجوهــريّــة الّـــتي ال غــنى عــنها لــكّل بــاحــث مخــلص يــسعى وراء هــدفــه ومــطلبه، ويظهــر صــّحة الــظّهور الــبابــيّ وســموّ 
داللــته، ويــثني عــلى بــطولــة أصــحابــه وانــقطاعــهم، ويــتنبّأ بــاالنــتصار الــعاملــي الــّشامــل الّــذي يحــرزه الــظّهور الّــذي وعــد بــه أهــل 
الـــبيان، ويـــعلن إيـــمانـــه بـــطهارة الـــّسيّدة مـــريـــم الـــعذراء وبـــراءتـــها ويمجّــــــد أئـــّمة ديـــن حـــضرة محـــّمد، ويـــتوجّــــــع الســـتشهاد اإلمـــام 
الحسـني ويمجّــــد سـيادتـه الـّروحـيّة، ويـكشف عـن أسـرار مـصطلحات مـثل "الـرّجـعة" و"الـبعث" و"خـاتـم الـنّبينّي" و"يـوم الـقيامـة".  
ويـعرض املـراحـل الـثاّلث لـلظّهورات اإللـهيّة ويـميّز بـينها، ويسهـب الـقول بـعبارات مشـرقـة فـي ذكـر مـفاخـر ومـحامـد "مـديـنة اهلل" 
الّــــتي يجـــّددهـــا، عـــلى فـــترات مـــقّدرة، ظـــهور الـــعنايـــة الـــّربّـــانـــيّة لهـــدايـــة الـــجنس البشـــرّي وخـــالصـــة وتـــأمـــني مـــنفعته ومـــصلحته.  
ويــمكننا أن نــّدعــي بــحّق أّن هــذا الــكتاب وحــده، دون ســواه مــن ســائــر الــكتب الّــتي أنــزلــها مــؤسّـــــــس األمــر الــبهائــي، قــد وضــع 
األســـاس الـــرّاســـخ الـــعريـــض لـــلوفـــاق الـــّدائـــم الـــكامـــل بـــني أتـــباع األديـــان الـــعاملـــيّة الـــعظمى بـــفضل تحـــطيمه لـــلحواجـــز الـــعتيدة 

العريقة اّلتي فرقتها تفريًقا ال يمكن تخطّيه وال تجاوزه.

يـتلو خـزانـة الـكنوز الـنّفيسة الـفذّة هـذه تـلك املجـموعـة الـرّائـعة مـن الـعبارات الـّدّريّـة، ونـعني بـها "الـكلمات املـكنونـة" الّـتي أوحـي 
بــــها لــــحضرة بــــهاء اهلل وهــــو يــــتمّشى عــــلى شــــاطئ دجــــلة مســــتغرقًــــا فــــي الــــتّأمّــــل.  نــــزّلــــت ســــنة 1274هـ بــــعضها بــــالــــفارســــيّة، 
وبـعضها اآلخـر بـالـعربـيّة.  وكـانـت تُـدعـى فـي األصـل "الـّصحيفة املخـزونـة الـفاطـمية"، ولـقد طـابـق صـاحـبها بـينها وبـني الـكتاب 
الّـذي يحـمل نـفس الـعنوان، والّـذي تـؤمـن الـّشيعة بـأنّـه فـي حـوزة الـقائـم املـوعـود، وبـأنّـه يـتألّـف مـن كـلمات غـرّاء تـوجّــــه بـها جـبريـل، 
بـأمـر مـن اهلل، إلـى فـاطـمة الـزّهـراء وأمـالهـا عـلى اإلمـام عـلي لـتقديـم الـعزاء لـها سـاعـة مـحنتها وحـزنـها املـريـر عـلى مـوت أبـيها 
الـعظيم.  ومـن افـتتاحـيّتها الّـتي يـصف فـيها صـاحـبها طـبيعتها يـمكن أن تـتّضح داللـة هـذه الخـميرة الـّروحـيّة الـفّعالـة الـنّشيطة 

اّلتي ألقيت في حياة العالم لرّد عقول النّاس إلى نصابها وتشييد صرح أرواحهم وتطهير مسلكهم.

 "هذا ما نزّل من جبروت العزّة بلسان القدرة والقوّة على النّبينّي من قبل.  وإنّا أخذنا جواهره وأقمصناه 
قميص االختصار فضالً على األحبار ليوفوا بعهد اهلل ويؤّدوا أماناته في أنفسهم، وليكونّن بجوهر 

التّقى في أرض الرّوح من الفائزين".

وإلـى هـذيـن األثـريـن الـبارزيـن فـي األدب الـّديـنيّ الـعاملـيّ الـّلذيـن يـحتاّلن مـن آثـار مـؤسّــــــس الـّدورة الـبهائـيّة فـي أصـول الـّديـن 
ومــبادئ األخــالق مــنزلــة عــلى أعــظم جــانــب مــن األهــّميّة.  أضــيف فــي أثــناء الــفترة نــفسها كــتاب "الــوديــان السّــــــبعة" الّــذي يــعدّ 
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أعـظم آثـاره الـعرفـانـيّة.  كـتبه صـاحـبه جـوابًـا عـن أسـئلة الـّشيخ مـحيي الـّديـن قـاضـي خـانـقني يـعنّي لـه فـيه املـراحـل السّـــــبع الّـتي 
تسلكها روح الّسالك قبل أن يبلغ غاية وجوده.

ومــّما أســهم، كــّل عــلى طــريــقته، فــي تــفجير "كــوثــر الــبقاء":  "الــوديــان األربــعة" املــوجّـــــهة إلــى الــّشيخ عــبد الــرّحــمن الــكركــوكــي، 
ولــوح "مــالّح الــقدس" الّــذي يــتنبّأ فــيه حــضرة بــهاء اهلل بــالــباليــا واملــحن الّــتي ســوف تــنزل بــه، ولــوح "الــحوريّــة" الّــذي يــتنبّأ فــيه 
بـأمـور تحـدث فـي املسـتقبل الـبعيد، و"سـورة الـّصبر" الـنّازلـة فـي أّول أيّـام الـرّضـوان، والّــتي يـثني فـيها حـضرة بـهاء اهلل عـلى 
وحــيد وزمــالئــه الــّصابــريــن عــلى الــبالء فــي نــيريــز، وتــفسير الحــروف املــقطّعة فــي أوائــل سُـــــــَور الــقرآن الــكريــم، وتــفسيره لحــرف 
الــواو املــذكــور فــي آثــار الــّشيخ أحــمد األحــسائــي وكــذلــك الــفقرات الــغامــضة الّـــتي وردت فــي مــؤلــفات الــّسيّد كــاظــم الــرّشــتي، 
ولـوح "مـديـنة الـتّوحـيد" و"الـّصحيفة الشّــــــطّية" و"مـصيبات الحـروفـات الـعالـيات"، و"تـفسير هـو" و"جـواهـر األسـرار"، وكـثير مـن 
اآلثــار األخــرى الــنّازلــة عــلى هــيئة األلــواح واملــناجــاة واملــواعــظ واأللــواح الــخاصّــــــــــة، والــتّفاســير والــّدعــوات والــّصلوات واالبــتهاالت.  
كــان "كــوثــر الــبقاء" هــذا يــتدفّــق مــن "دار السّــــــالم" فــزّود الــّديــن الــبابــيّ فــي إيــران والــعراق بــقّوة انــتشار عــظيمة مــنعشة ألرواح 

أتباعه محّولة لطبائعهم.

تــلك الــّشواهــد الــّدامــغة الــّدالــة عــلى قــّوة حــضرة بــهاء اهلل الــنّاهــضة ومــداهــا، وهــذه السّـــــــرعــة الّـــتي كــان نــفوذه يــنمو بــها، وذلــك 
الــتّحويــل املعجــز الــذّي أحــدثــه فــي طــبيعة أصــحابــه املنتشــريــن بــني بــغداد وأقــصى مــدن إيــران وقــراهــا، بــأقــوالــه وأعــمالــه، وهــذه 
املـحبّة الـبالـغة الّـتي كـانـت صـدورهـم تشـتعل بـها لـه، وهـذا الـقدر الـعجيب مـن اآلثـار الّـتي كـانـت تـفيض مـن قـلمه لـيل نـهار، كـلّ 
هـذا عـمل عـلى إضـرام نـار الـعداوة والـبغضاء فـي صـدور أعـدائـه مـن الـّشيعة والـّسنّة عـلى الـّسواء.  ولـم يـعد الـّصراع بـني سـناء 
مجـده الـّصاعـد وقـوى الـتّعّصب الـّديـنيّ الـغاشـمة يـحتمل الـتّاجـيل وال اإلرجـاء خـاصّـــــــــة وأنّـه أصـبح يـقيم عـلى مـقربـة مـن مـعاقـل 
الـــّشيعة، وأصـــبح يـــتّصل كـــّل يـــوم اتّـــصاالً مـــباشـــرًا بـــالـــزّّوار املـــتعّصبني املـــتدفّـــقني عـــلى املـــزارات املـــقّدســـة فـــي الـــنّجف وكـــربـــالء 
والــكاظــمني.  وكــان كــّل مــا يــتطّلبه املــوقــف شــرارة واحــدة لــتشعل تــلك املــاّدة السّــــــريــعة االلــتهاب ونــعني بــها األحــقاد والحــزازات 
واملـخاوف الّــتي أثـارهـا اسـتئناف الـبابـينّي لـنشاطـهم.  لـقد تـكفّل بـإشـعال هـذه الشّــــــرارة رجـل يـدعـى الـّشيخ عـبد الحسـني، وهـو 
شـيخ لـئيم عـنيد لـم يـفق حسـده الشّــــــديـد لـحضرة بـهاء اهلل إالّ قـدرتـه عـلى إثـارة الـقالقـل والـفنت بـني ذوي املـناصـب الـعالـية وبـني 
سـفلة الـقوم مـن الـعرب والعجـم الّـذيـن كـانـت تـزدحـم بـهم الـّشوارع واألسـواق فـي الـكاظـمني وكـربـالء وبـغداد.  وقـد وصـفه حـضرة 
بـهاء اهلل فـي ألـواحـه بـ"الـخسيس" و"الـّدسّـــــاس"، و"الـخبيث" الّـذي  "جـرّد سـيف نـفسه عـلى وجـه اهلل" و"وسـوس الـّشيطان فـي 
نـفسه" و"الـذي يـفّر الـّشيطان عـن كـفره"، "الـفاجـر"، "مـا مـن ظـلم ومـا مـن فـسق إالّ وقـد بـدأ مـن هـذا الـّشقيّ وسـيعود كـّل ذلـك 
إلـــيه".  وكـــان الـــّصدر األعـــظم يـــريـــد التّخـــلص مـــن هـــذا املجتهـــد املـــزعـــج فـــكّلفه الـــّشاه بـــالـــتّوجّــــــه إلـــى كـــربـــالء لـــيصلح مـــن شـــأن 
األمـاكـن املـقّدسـة فـيها.  فـانتهـز الـفرصـة وتـحالـف مـع مـيرزا بـزرك خـان قـنصل إيـران الـعام الجـديـد.  فـوقـع هـذا تـحت تـأثـير ذلـك 
املـتآمـر الـخسيس وأصـبح أداة طـيّعة ملـكائـده وخـططه.  وقـد جـمع بـينهما االتّـجاه إلـى الـنّوايـا الشّـــــريـرة، فـضالً عـن أّن الـقنصل 

كان سّكيرًا خّميرًا ماكرًا فاجرًا منافًقا ال شرف له وال وجدان.

وكـان أّول مـجهود مشـترك لـهما تـشويـه الـحقائـق تـشويـًها جـسيًما بـغرض الـحصول مـن مـصطفى بـاشـا والـي بـغداد عـلى أمـر 
بتسـليم حـضرة بـهاء اهلل وأصـحابـه.  وقـد فشـل هـذا املـجهود فشـالً ذريـًعا.  فـلما تـأكّـــد الـّشيخ عـبد الحسـني أنّـه لـن يـصل إلـى 
غـــايـــته عـــن طـــريـــق تـــدخّــــل السّـــــــلطات املحـــّليّة أخـــذ يـــلفّق أحـــالمًـــا يـــّدعـــي أنّـــه رآهـــا ثـــّم يفسّـــــــرهـــا بـــما يـــثير ثـــائـــرة األهـــلني املـــؤمـــنني 
بـالخـرافـات السّـــــريـعي االنـفعال، ولـكّن الـنّاس لـم يسـتجيبوا لـه.  فـاسـتاء وزاد مـن اسـتيائـه عجـزه عـن مـواجـهة التّحـدي حـني أُعـدّ 
لــــه مجــــلس يــــجتمع فــــيه بــــحضرة بــــهاء اهلل.  أمّــــا مــــيرزا بــــزرك خــــان فــــقد اســــتغّل نــــفوذه لــــيثير عــــداوة ســــفلة الــــنّاس ضــــد الــــعدوّ 
املشــترك ويحــرّضــهم عــلى ســبّه عــالنــية عــسى أن تــقع حــادثــة انــتقام تــصلح ألن يــبني عــليها تــهًما كــاذبــة تــمّكنه مــن الــحصول 
عـلى األمـر املـأمـول بتسـليم حـضرة بـهاء اهلل. ولـكّن هـذه املـحاولـة فشـلت هـي األخـرى، فـقد اسـتمّر حـضرة بـهاء اهلل يـمشي فـي 
شـوارع املـديـنة لـيالً ونـهارًا دون حـارس يحـرسـه رغـم إشـارات أحـبّائـه وتـوسّــــــالتـهم.  وكـان ذلـك كـافـيًا ألن يـمأل صـدور مـضايـقيه 
بــالــخوف والخــزي.  بــل إنّــه كــان يــقترب مــنهم وهــو يــعلم بــما يــريــدون فــي نــفوســهم، ويــمازحــهم بــشأن ذلــك ويــداعــبهم ويــتركــهم 
مــضطربــني عــازمــني عــلى االنــصراف عــن تــنفيذ مــا كــانــوا يــدبّــرون لــه مــن مــكائــد وخــطط ولــقد ذهــب الــقنصل الــعام إلــى حــّد أنّــه 
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دفـع مـائـة تـومـان لـعربـيد تـركـي يـسّمى رضـا، وأعـطاه جـواًدا ومسـّدسـني، وأمـره أن يـبحث عـن حـضرة بـهاء اهلل ويـغتالـه، ووعـده 
ببسـط حـمايـته وضـمن لـه سـالمـته.  وذات يـوم عـلم رضـا هـذا بـأّن ضـحيّته املـنتظرة يغتسـل فـي الحـّمام الـعام، فـغافـل الـبابـينّي 
الـقائـمني عـلى الخـدمـة وواجـه حـضرة بـهاء اهلل فـي غـرفـة الحـّمام الـّداخـليّة، وسـرعـان مـا اكـتشف أّن شـجاعـته خـانـته فـلم يـنفّذ 
مــهّمته.  وبــعد ســنوات روى رضــا هــذا أنّــه تــربّــص لــحضرة بــهاء اهلل ذات مــرّة ومســّدســه فــي يــده.  إال أنّــه حــني رآه يــقترب مــنه 
غــلبه الــخوف وســقط املســّدس مــن يــده.  عــند ذلــك أمــر حــضرة بــهاء اهلل آقــاي كــليم الّـــذي كــان يــرافــقه أن يــناولــه املســّدس وأن 

يصحبه إلى داره!

ملـا عجـز الـّشيخ عـبد الحسـني عـن بـلوغ هـدفـه الـخبيث رغـم كـّل مـحاوالتـه لـجأ إلـى وسـيلة أخـرى.  فـوعـد شـريـكه بـأن يـرفـعه إلـى 
مـــقام الـــوزيـــر إن هـــو نـــجح فـــي حـــمل الـــحكومـــة اإليـــرانـــيّة عـــلى إعـــادة حـــضرة بـــهاء اهلل إلـــى طهـــران حـــيث يـــسجن مـــرّة أخـــرى.  
فـأخـذ الـقنصل يـرسـل إلـى حـاشـية الـّشاه تـقاريـر مسهـبة كـّل يـوم تـقريـبًا يـهّول فـيها نـفوذ حـضرة بـهاء اهلل، ويـّدعـي أنّـه تـحالـف 
مـع قـبائـل الـبدو بـالـعراق، ويـزعـم أنّـه أصـبح فـي إمـكانـه أن يحشـد فـي بحـر يـوم واحـد مـائـة ألـف مـقاتـل يـأتـمرون بـأمـره، ويـتّهمه 
بــالــتآمــر عــلى الــّشاه مــع بــعض زعــماء إيــران.  وبهــذه الــوســيلة نــجح فــي الــّضغط عــلى ســلطات إيــران بــحيث فــّوضــه الــّشاه فــي 
األمـر تـفويـًضا كـامـالً داعـيًا الـعلماء واملـوظّفني اإليـرانـينّي إلـى تـقديـم كـّل عـون ومـساعـدة لـه.  فـأرسـل الـّشيخ هـذا الـتّفويـض إلـى 
رجـال الـّديـن فـي كـربـالء والـنّجف، وطـلب إلـيهم أن يـعقدوا اجـتماعًــا فـي الـكاظـمني حـيث يـقيم.  واسـتجاب لـه جـمع مـن الـّشيوخ 
واملالّوات واملجتهدين الحريصني على إرضاء الّشاه.  فلّما علموا بالغرض من االجتماع عقدوا العزم على أن يعلنوا الجهاد
عــلى مســتعمرة املــنفينّي ويــقضوا عــلى الــّديــن فــي مهــده بــشّن غــارة مــفاجــئة عــليها واســتباحــتها.  فــلّما عــرف نــيّتهم مجتهــدهــم 
األكــبر الــّشيخ مــرتــضى األنــصاري الــّشهير املــعروف بــتسامــحه وحــكمته وإنــصافــه املــطلق وورعــه وتــقواه ونــبل خــلقه، رفــض أن 
يــقّر الــحكم الّــذي أصــدروه عــلى الــبابــينّي.  وكــان ذلــك ســببًا لــدهشــتهم واســتيائــهم.  وقــد أثــنى حــضرة بــهاء اهلل فــيما بــعد عــلى 
هـذا املجتهـد فـي لـوح "السـلطان" وحشـره فـي زمـرة "*الـعلماء الّــذيـن شـربـوا فـي الـحقيقة مـن كـأس االنـقطاع" و"*لـم يـتعرّض 
لهـــذا الـــعبد قـــّط" وإلـــيه أشـــار حـــضرة عـــبد الـــبهاء بـ"الـــعالـــم النّحـــريـــر الجـــليل والـــفاضـــل الـــّشهير، خـــاتـــمة املـــحّققني".  وغـــادر 
ا بـقّلة مـعرفـته بـعقائـد هـذه الجـماعـة، مـؤكّـــًدا أنّـه لـم يـَر فـي أعـمالـهم مـا يـخالـف الـقرآن.   االجـتماع رغـم اعـتراض زمـالئـه، مـحتجًّ
وعـــاد إلـــى الـــنّجف بـــعد أن كـــتب رســـالـــة لـــحضرة بـــهاء اهلل يـــعبّر فـــيها عـــن أســـفه ملـــا حـــدث، ويـــفصح عـــن رغـــبته الـــّصادقـــة فـــي 

حمايته.  

خــــاب مــــسعى الــــعلماء املــــجتمعني وخــــمدت عــــداوتــــهم، فــــانــــتدبــــوا مــــن بــــينهم الــــحاج املُـــالّ حــــسن عــــمو الــــفقيه املخــــلص املــــعروف 
بـــأصـــالـــته وحـــكمته لـــيعرض عـــلى حـــضرة بـــهاء اهلل بـــعض املـــسائـــل مـــلتمًسا شـــرحـــها وتـــوضـــيحها.  فـــلّما عـــرض الـــرّســـول هـــذه 
املـسائـل وفـاز بـاإلجـابـات الـّشافـية الـوافـية، أكّـــد تبحّــــر حـضرة بـهاء اهلل فـي الـعلم، والـتمس أن يـأتـي حـضرة بـهاء اهلل بمعجـزة 
تــدلّـــل عــلى صــدق دعــواه، ويــقنع بــها كــّل مــن يــهّمه األمــر.  فــاجــاب حــضرة بــهاء اهلل: "**مــع أنّــه لــيس لــك أن تــسأل هــذا، ألنّ 
الــــحّق هــــو الّــــذي يــــمتحن الخــــلق، ولــــيس الخــــلق هــــم الّــــذيــــن يــــمتحنون الــــحّق، إالّ أنّــــني أقــــبل هــــذا الــــطّلب...  وعــــلى الــــعلماء أن 
يـجتمعوا ويـتّفقوا جـميًعا عـلى معجـزة مـعيّنة،؛ وعـليهم أن يـكتبوا بـأنّـهم لـن يـخامـرهـم الـّشّك فـي أمـرنـا بـعد اإلتـيان بـها، وأنـهم 
يــقّرون ويــعترفــون بــصّحة دعــواي.  وعــليهم أن يــختموا هــذه الــوثــيقة ولــتأتــني بــها.  والشّـــــــرط الّــذي أشــترطــه عــليهم هــو إن تــّمت 
املعجـزة لـم يـبَق لـهم مـجال لـلّشّك، وإالّ حـّق لـهم أن يـتّهمونـا بـالخـداع".  اكـتفى الـرّسـول بهـذا الـجواب الـّصريـح الجـريء الّــذي 
ال مـــثيل لـــه وال نـــظير فـــي تـــاريـــخ األديـــان، والّـــذي صـــدر إلـــى رجـــال الـــّشيعة الـــنّابهـــني املـــجتمعني فـــي مـــعقلهم الـــعتيد.  ونـــهض 
الــرّســول مــن فــوره وقــبّل ركــبة حــضرة بــهاء اهلل وعــاد لــيبّلغهم رســالــته.  وبــعد ثــالثــة أيّــام أرســل يــقول إّن هــذا الجــمع الــكبير قــد 
عجــز عــن الــتّوصّــــــــــل إلــى اإلجــماع عــلى شــيء واحــد، ولــذلــك فــّضلوا أن يــتناســوا هــذا املــوضــوع، وقــد تــولّـــى بــنفسه إذاعــة هــذه 
الـنّتيجة عـلى نـطاق واسـع أثـناء زيـارتـه إليـران، بـل إنّـه بـّلغها ملـيرزا سـعيد خـان وزيـر الـخارجـية آنـذاك.  ويـروى أن حـضرة بـهاء 
اهلل قــال حــني بــلغه تــصرّفــهم نــحو هــذا التّحــدي: "**بهــذه الــرّســالــة الــّشافــية الــوافــية الّـــتي أرســلناهــا أظهــرنــا معجــزات جــميع 
األنـبياء ودافـعنا عـنها.  ذلـك ألنّـنا تـركـنا حـريـة االخـتيار لـلعلماء أنـفسهم، وتعهّــدنـا أن نـأتـي لـهم بـما يجـمع عـليه رأيـهم".  وأشـار 
حــضرة عــبد الــبهاء إلــى تحــدٍّ آخــر قــام بــه حــضرة بــهاء اهلل فــيما بــعد فــي لــوح السّـــــــلطان فــقال: "*لــو دقّــقنا الــنّظر فــي الــكتاب 
املـقّدس ملـا وجـدنـا مظهـرًا إلـهيًّا يـقول ملـنكريـه: إنّـي عـلى اسـتعداد ألن آتـي لـكم بـأيّـة معجـزة تـرغـبون فـيها، وأن أقـبل أّي مـيزان 
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تــــقّرونــــه، ولــــكن حــــضرة بــــهاء اهلل قــــال فــــي لــــوحــــه إلــــى الــــّشاه صــــراحــــًة: اجــــمع الــــعلماء وأحــــضرنــــي حــــتّى يــــثبت ذلــــك بــــالــــحّجة 
والبرهان".

أشــرفــت عــلى الــنّهايــة تــلك الــّسنوات السّــــــبع، ســنوات الــتّثبيت الــّدائــم والــتّدعــيم املــتّصل املــثابــر الــنّاجــح نــجاحًـــــا بــاهــرًا.  وأخــذت 
هـــذه الـــجامـــعة الّـــتي ال راعـــي لـــها، والّـــتي طـــاملـــا قـــاســـت الشّـــــــدائـــد واألهـــوال مـــن داخـــلها وخـــارجـــها، وطـــاملـــا هـــّددهـــا الـــتاّلشـــي 
والـــفناء، تـــنتعش مـــن جـــديـــد وتـــعلو عـــلوًّا كـــبيرًا لـــم يســـبق لـــه مـــثيل فـــي ســـنيّها العشـــريـــن، ذلـــك ألّن أســـسها اســـتقرّت، وروحـــها 
املـــعنويّـــة ارتـــفعت، ومظهـــرهـــا تـــبّدل، ومـــخبرهـــا تـــحّول، وزعـــامـــتها تـــعيّنت وتـــركّــــزت، ومـــبادئـــها األســـاســـيّة تحـــّددت.  كـــما عـــظمت 
هـيبتها وانقهـر اعـداؤهـا.  أمّــا وقـد حـدث كـّل هـذا فـإّن يـد الـقدر كـانـت تـهيّؤهـا تـدريـًجا لـكي تـنتقل إلـى طـور جـديـد مـن حـياتـها 
املــليئة بــالــتّقلبات، يــقودهــا، بــنعمائــه وبــأســائــه، بســرّائــه وضــرّائــه، إلــى مــرحــلة أخــرى مــن مــراحــل تــطّورهــا.  ذلــك ألّن مــنقذ هــذه 
الــجامــعة ومخــّلصها وأمــلها الــوحــيد وقــائــدهــا الــفعلي وزعــيمها الــفرد الّـــذي قهــر مــدبّــري املــؤامــرات الغــتيالــه، وضــرب بــنصائــح 
املـــتخّوفـــني عـــرض الـــحائـــط، واحـــتقر الـــفرار مـــن مـــوضـــع الخـــطر، وأصـــّر عـــلى رفـــض كـــّل مـــا عـــرضـــه األصـــدقـــاء واألعـــوان مـــرارًا 
وتـكرارًا مـن عـروض لـتأمـني سـالمـته الـّشخصيّة، وانـتصر عـلى خـصومـه هـذا الـنّصر املـبني، تـضطرّه الـعمليّات الـقاهـرة املـتّصلة 
بـتفتّح رسـالـته إلـى االنـتقال، فـي هـذه الـّساعـة املـيمونـة املـباركـة، إلـى نـقطة عـلى أعـظم جـانـب مـن األهـّميّة ونـعني بـها عـاصـمة 
اإلمـبراطـوريّـة الـعثمانـيّة ومـقّر الـخالفـة اإلسـالمـيّة واملـركـز اإلدارّي للمسـلمني الـّسنّة حـيث يسـتقّر عـرش أقـوى عـاهـل فـي الـعالـم 

اإلسالميّ.

لـقد تحـّدى الـنّظام املـذهـبيّ مـتمثاّلً فـي أقـطاب الـنّجف وكـربـالء والـكاظـمني تحـّديًـا جـريـئًا.  وهـو اآلن يـوشـك عـلى أن يـقوم، عـن 
كـثب مـن بـالط خـصمه املـلكيّ، بتحـدٍّ مـماثـل لـكّل مـن رأس اإلسـالم الـّسنّي وعـاهـل إيـران أمـني اإلمـام الـغائـب.  كـما أنّـه يـوشـك 
أن يـخاطـب مـلوك األرض جـميًعا، وبـخاصـة السّـــــلطان ووزراءه، ويـناشـدهـم ويـدعـوهـم ويحـذّرهـم، ويـعنّف مـلوك الـعالـم املـسيحيّ 
وأهـل الـّسنّة تـعنيفًا شـديـًدا.  فـال عـجب أن يـنطق املـنفيّ صـاحـب الـظّهور الجـديـد بهـذه الـكلمات الّــتي يـتنبأ فـيها بـازديـاد نـور 
ســراج أمــره بــعد انــتقالــه مــن الــعراق: "فــسيوقــد فــي بــّلور أخــرى وهــذا تــقديــر مــن عــزيــز قــديــم...  قــل إّن فــي إخــراج الــّروح عــن 
جسـد الـعراق آليـات بـديـًعا ملـن فـي الـّسموات واألرض فـسوف تجـدون هـذا الـفتى اإللـهيّ راكـبًا عـلى بـراق الـنّصر.  إذًا يـتزلـزل 

قلوب املغّلني".

 دقّـت اآلن سـاعـة رحـيل حـضرة بـهاء اهلل عـن الـعراق.  فـانـطلقت الـعمليّة الّـتي بـها يـتّم هـذا الـرّحـيل.  ذلـك بـأّن الـجهود الّـتي ظـلّ 
أعـداؤه، وال سـيّما الـّشيخ عـبد الحسـني وحـليفه مـيرزا بـزرك خـان، يـبذلـونـها طـيلة تـسعة أشهـر تـؤتـي أكـلها.  وأخـذ نـاصـر الـّديـن 
ووزراؤه مــن نــاحــية والــّسفير اإليــرانــي فــي اآلســتانــة مــن جــهة أخــرى يــثابــرون عــلى اتّــخاذ الــتّدابــير الــفوريّــة الــرّامــية إلــى نــقل 
حــضرة بــهاء اهلل مــن بــغداد.  ونــجح الــعدّو الــقوّي الــحقود فــي عــرض املــوقــف عــرضًــــــــــا مــشّوهًـــا، ونشــر الــتّقاريــر املــخيفة فحــمل 
الــّشاه عــلى أن يــوصــي وزيــر خــارجــيته مــيرزا ســعيد خــان بــاإليــعاز إلــى مــيرزا حســني خــان ســفير إيــران لــدى الــباب الــعالــي، 
وهـو صـديـق حـميم لـلّصدر األعـظم عـالـي بـاشـا ووزيـر الـخارجـية فـؤاد بـاشـا، بـالـّسعي لـدى السّـــــلطان عـبد الـعزيـز حـتّى يـصدر 
أمـــره بـــإبـــعاد حـــضرة بـــهاء اهلل عـــن بـــغداد عـــلى الـــفور، بـــحّجة أن إقـــامـــته الـــّدائـــمة فـــي تـــلك املـــديـــنة املـــجاورة للحـــدود اإليـــرانـــيّة 

والقريبة من مزارات الّشيعة تهّدد سالمة إيران وحكومتها تهديًدا مباشرًا.

ولـقد وصـف مـيرزا سـعيد خـان هـذا الـّديـن فـي اتّـصاالتـه بـالـّسفير بـأنـه "نحـلة خـبيثة ضـالّــة" ونـّدد بـإطـالق سـراح حـضرة بـهاء 
اهلل مـن سـياه چـال واتّـهمه بـأنّـه ال يـكّف عـن "إفـساد الـّضعفاء وتـضليل البسـطاء فـي الـخفاء" وكـتب يـقول: "أُمـرت أنـا صـديـقك 
الحـــميم بـــمقتضى الـــفرمـــان الـــّشاهـــانـــي...  بـــأن أُصـــدر إلـــيك تـــعليماتـــه ومـــفادهـــا أن تـــطلب عـــلى الـــفور مـــقابـــلة فـــخامـــة الـــّصدر 
األعـظم ووزيـر الـخارجـيّة...  وتـلتمس مـنهما...  نـقل مـصدر الـفساد هـذا مـن بـغداد الّــتي تـلتقي بـها مـختلف األمـم وتـقع عـلى 

مقربة من حدود إيران" ثم يورد البيت املشهور في الرّسالة:

 أرى خــلل الرّمــاد وميــض نــار  ويوشك أن يكــون لــه ضـرام
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وهــكذا كــشف عــن مــخوافــه وســعى أن يــغرســها فــي قــلب الــّسفير.  ولــوجــود ســلطان عــلى الــعرش قــد فــوض الــكثير مــن الــّشؤون 
والسّـــــلطات لـوزرائـه، وبـفضل مـساعـدة بـعض الـّسفراء األجـانـب والـوزراء املـفّوضـني فـي اآلسـتانـة، وبـتأثـيره الـوّدّي وكـثرة إلـحاحـه 
عــــلى الــــوزراء أفــــلح مــــيرزا حســــني خــــان فــــي أن يــــحصل مــــن السّــــــــلطان عــــلى اإلذن بــــنقل حــــضرة بــــهاء اهلل وأصــــحابــــه (الــــذيــــن 
أرغـمتهم الـظّروف فـي تـلك األثـناء عـلى تـغيير جـنسيّتهم) إلـى اآلسـتانـة.  ومـّما يُـروى أّن طـلب الـتّدخّــل الـحاسـم فـي هـذا الـّشأن 

كان أّول ما تقّدمت به الّسلطات اإليرانيّة إلى الّدولة الّصديقة بعد ارتقاء الّسلطان الجديد عرش الّسلطة.

وفـي خـامـس أيّـام نـوروز سـنة 1863م، بـينما كـان حـضرة بـهاء اهلل يـحتفل بهـذا الـعيد فـي مـزرعـة الـوشّــــــاش بـالـقرب مـن بـغداد، 
أقــبل رســول نــامــق بــاشــا وســّلم حــضرة بــهاء اهلل مــذكّـــرة يــطلب فــيها الــوالــي تحــديــد مــوعــد مــعه.  وقــد حــدث هــذا بــعد نــزول لــوح 

"مالّح القدس" اّلذي تطيّر أصحاب حضرة بهاء اهلل بنبوءاته وإنذاراته.

وقــد ذكــر الــنّبيل فــي تــاريــخه أّن حــضرة بــهاء اهلل كــان فــي الــّسنوات األخــيرة مــن إقــامــته بــبغداد يــشير فــي أحــاديــثه إلــى فــترة 
االمــتحان واالفــتتان الّــتي كــانــت قــادمــة ال مــحالــة بــإشــارات كــّلها حــزن وكــآبــة، مــا أزعــج كــّل مــن حــولــه أيّــما إزعــاج.  كــما أيّــدت 
املــخاوف والــهواجــس الّــتي ســيطرت عــلى أصــحابــه رؤيــا رآهــا فــي تــلك األيّــام ال يخــطئ اإلنــسان مــغزاهــا املــشؤوم.  كــتب فــي 
أحـــد ألـــواحـــه يـــقول: "رأيـــت بـــأن اجـــتمع فـــي حـــولـــي الـــنّبيّون واملـــرســـلون وهـــم قـــد جـــلسوا فـــي أطـــرافـــي وكـــّلهم يـــنوحـــون ويـــبكون 
ويــضّجون، وأنــي تــحيّرت مــن نــفسي فــسألــت عــنهم، إذًا اشــتّد بــكاؤهــم وصــريــخهم وقــالــوا لــنفسك يــا ســّر األعــظم ويــا هــيكل 
الـِقدم، وبـكوا عـلى شـأن بـكيت بـبكائـهم، وإذًا سـمعت بـكاء أهـل مـأل األعـلى وفـي تـلك الـحالـة خـاطـبونـي وقـالـوا...  سـوف تـرى 
بـــعينك مـــا ال رآه أحـــد مـــن معشـــر الـــنّبينّي.  فـــصبرًا صـــبرًا يـــا ســـّر اهلل املـــكنون ورمـــزه املخـــزون... وكـــنت مـــعهم فـــي تـــلك الـــّليلة 
خـاطـبتهم وخـاطـبونـي إلـى أن قـرب الفجـر".  ويـروي الـنّبيل ذلـك فـيقول: "تـالطـمت بـحار األسـى فـي الـقلب حـني قُـرئ لـوح مـالّح 
الــقدس...  وكــان مــن الــواضــح لــكّل فــرد أن فــصل بــغداد يــوشــك أن يــنتهي، وأّن فــصالً جــديــًدا يــوشــك أن يــبدأ.  ومــا كــاد هــذا 
الـّلوح يُـقرأ حـتّى أمـر حـضرة بـهاء اهلل بـأن تُـطوى الـخيام املـضروبـة وأن يـعود كـّل أصـحابـه إلـى املـديـنة.  وبـينما كـانـت الـخيام 
تُـطوى قـال: (**مـا أشـبه هـذه الـخيام بـمتاع الـّدنـيا وزخـرفـها، مـا أن ينتشـر وينبسـط حـتّى يـكّر عـليه الـّدهـر فـيطويـه).  مـن هـذه 
الــكلمات أدرك الــّسامــعون أّن هــذه الــخيام لــن تــضرب فــي هــذا املــكان مــرّة أخــرى.  فــلم تــكد تُــرفــع الــخيام حــتّى أقــبل رســول 

الوالي من بغداد ليسّلم املذّكرة.

وفـي الـيوم الـتّالـي كـان حـضرة بـهاء اهلل فـي مسجـد قـريـب مـن دار الـوالـي حـني جـاء نـائـب الـوالـي لـلقائـه وتسـليمه الـرّسـالـة الّـتي 
بـعث بـها عـالـي بـاشـا إلـى نـامـق بـاشـا.  وكـانـت رسـالـة مـنّمقة مـؤّدبـة الـّلهجة تـدعـو حـضرة بـهاء اهلل لـلتّوجّــــه إلـى اآلسـتانـة ضـيفًا 
عـلى الـحكومـة الـعثمانـيّة، وتـضع تـحت تـصرّفـه مـبلًغا مـن املـال، وتـأمـر حـامـية مـن الـفرسـان أن تـصحبه حـمايـة لـشخصه.  ولـم 
يـتواَن حـضرة بـهاء اهلل عـن قـبول هـذا الـطّلب وإن اعـتذر عـن قـبول املـال.  فـلما ألـحّ نـائـب الـوالـي عـلى حـضرة بـهاء اهلل أن يـقبل 
الهــــبة الــــّسخيّة الّــــتي خُـــــّصصت لــــه، واحــــتجّ بــــأّن رفــــضه لــــها يــــغضب والة األمــــور، رضــــي حــــضرة بــــهاء اهلل أن يتســــّلمها عــــلى 

مضض وفرّقها بني الفقراء في اليوم نفسه.

وكـان وقـع هـذه األنـباء عـلى جـماعـة املـنفينّي مـفاجـئًا مـحيّرًا.  ولـقد كـتب شـاهـد عـيان يـصف تـصرّف املـؤمـنني تـجاه هـذه األخـبار 
املـــنذرة بـــاقـــتراب رحـــيل حـــضرة بـــهاء اهلل، قـــال: "شهـــد هـــذا الـــيوم هـــياجًــــــا يـــماثـــل هـــياج يـــوم الحشـــر.  وكـــأنّـــي بـــأســـوار املـــديـــنة 
وأبـوابـها تـبكي وتـنوح القـتراب حـرمـانـها مـن األبـهى املـحبوب.  وفـي أّول لـيلة جـرى فـيها ذكـر اقـتراب رحـيله أعـرض أحـبّاؤه عـن 
الــطّعام والشّــــــراب والــنّوم.  ولــم يــقّر ألحــد مــنهم قــرار، بــل صــّمم كــثير مــنهم عــلى االنــتحار دون تــرّدد إذا حــيل بــينهم وبــني نــعمة 
مـرافـقته...  عـلى أّن خـواطـرهـم لـم تهـدأ، ونـفوسـهم لـم تـطب إالّ بـعد أن سـمعوا كـلماتـه لـهم ومـناشـدتـه إيّـاهـم وتـلطّفه بـهم.  هـنالـك 
أسـلموا أمـرهـم إلـى رضـاه".  وفـي تـلك األيّـام رقـم بـيده لـوحًــــا لـكّل مـن عـاش مـنهم بـبغداد ال فـرق بـني عـربـيّتهم وإيـرانـيّهم وال بـني 
رجـالـهم ونـسائـهم، وال بـني صـبيانـهم وراشـديـهم وفـي مـعظم هـذه األلـواح تـنبّأ بـظهور "العجـل" و"طـيور الـّليل" إشـارة مـنه إلـى 
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الّــذيـن سـوف يـرفـعون عـلم الـعصيان ويـشّقون عـصا الـطّاعـة ويخـرجـون عـلى الجـماعـة ويحـدثـون أخـطر فـتنة فـي تـاريـخ الـّديـن، 
وهم نفس اّلذين تنبّأ بهم في لوح مالّح القدس وفي الّرؤيا اّلتي ذكرناها من قبل.

وفـي عـصر يـوم األربـعاء الـثّالـث مـن ذي الـقعدة سـنة 1279هـ (املـوافـق لـلثّانـي والعشـريـن مـن نـيسان سـنة 1863م)، أي بـعد 
سـبعة وعشـريـن يـومًـا مـن نـزول ذلـك الـّلوح الحـزيـن الّـذي رقـمه حـضرة بـهاء اهلل فـجأة، ومـن تسـّلمه هـذه املـذكـرة الـحاسـمة املـنذرة 
بــرحــيله إلــى اآلســتانــة، وبــعد واحــد وثــالثــني يــومًـــا مــن الــنّوروز، بــدأ حــضرة بــهاء اهلل أّول مــرحــلة مــن رحــلته الّـــتي طــالــت أربــعة 
أشهـر إلـى عـاصـمة اإلمـبراطـوريّـة الـعثمانـيّة، وفـي ذلـك الـيوم الـتّاريـخيّ، الّــذي عُــرف فـيما بـعد بـأّول أيّـام عـيد الـرّضـوان، بـلغت 
زيـــارات الـــوداع الّـــتي قـــام بـــها مـــعارفـــه وأصـــدقـــاؤه مـــن كـــّل طـــبقة وطـــائـــفة وديـــن مـــبلًغا قـــّلما شهـــدت بـــغداد لـــه مـــثيالً.  فـــاكـــتظّت 
مـداخـل بـيته بجـمهور غـفير مـن كـال الجنسـني ومـن كـّل عـمر، احتشـد فـيه الـقريـب والـغريـب والـعربـيّ والـكردّي والـفارسـيّ وعـّليّة 
الـــقوم ورجـــال الـــّديـــن والـــّدولـــة والـــتّجار وكـــثير مـــن عـــامّــــة الـــنّاس والـــفقراء والـــيتامـــى واملـــساكـــني وأبـــناء السّــــــــبيل، بـــعضهم ذاهـــل 
وبـعضهم مـفطور الـفؤاد، ومـعظمهم دامـع الـعني قـلق؛ وقـليل مـنهم مسـتطلع لـألخـبار أو مُــتشفٍّ فـي السّـــــّر؛ وكـّلهم يتحـرّك شـوقًـا 
إلـى أن يـلقي نـظرتـه األخـيرة عـلى الّـذي أثّـر بـسنّته وسـيرتـه، عشـر سـنوات طـوال، كـّل هـذا الـتّأثـير الـنّافـذ الـقوّي عـلى هـذا الـعدد 

الّضخم من مختلف سّكان مدينتهم.

وآلخــر مــرّة غــادر، بــني الــبكاء والــنّحيب، "بــيته األعــظم" الّـــذي مــنه فــاحــت "نــفحات السّـــــــبحان" وارتــفعت "نــغمات الــرّحــمن" فــي 
"كـّل األحـيان".  وكـان يـوزّع الـّصدقـات بـيده الـّسخيّة عـلى الـفقراء الّــذيـن أخـلص فـي صـداقـته لـهم.  وكـان يـقول لـكّل الحـزانـى 
الـّضارعـني مـن حـولـه قـوالً كـريـًما يـعزّيـهم ويـسّكن قـلوبـهم.  وظـّل عـلى هـذه الـحال إلـى أن بـلغ شـاطئ النّهـر، وعـبر إلـى الحـديـقة 
الـــــنّجيبيّة عـــــلى الـــــّضفة األخـــــرى ومـــــعه أوالده وكـــــاتـــــب وحـــــيه.  وقـــــبل عـــــبوره خـــــاطـــــب الـــــفئة املخـــــلصة املـــــحيطة بـــــه فـــــقال: "**يـــــا 
أصـــحابـــي! هـــذه بـــغداد أعهـــد بـــها إلـــيكم، وهـــي عـــلى مـــا تـــرونـــها عـــليه مـــن دمـــع يـــنهمر كـــأمـــطار الـــّربـــيع مـــن عـــيون األصـــدقـــاء 
والــغربــاء الّـــذيــن يــزحــمون ســقوفــها وشــوارعــها وأســواقــها.  فــال يــنبغي أن تخــمد نــار املــحبّة املشــتعلة فــي الــقلوب مــن أفــعالــكم 

وأعمالكم؛ وال أن يبدو منكم ما يسبّب انطفاءها".

ومـــا أن أذّن املـــؤذّن لـــصالة الـــعصر حـــتّى كـــان حـــضرة بـــهاء اهلل يـــدخـــل الحـــديـــقة الـــنّجيبيّة حـــيث مـــكث اثـــني عشـــر يـــومًــــا قـــبل 
مــغادرة املــديــنة.  وهــنالــك أقــبل عــليه أصــدقــاؤه وأصــحابــه أفــواجًـــــا بــعد أفــواج، وفــازوا بــلقائــه ووّدعــوه وداعــهم األخــير فــي حــزن 
شـديـد.  وكـان مـن أبـرزهـم اآللـوسـي مـفتي بـغداد الـّشهير الّــذي دمـعت عـينه، وأنـحى بـالـالّئـمة عـلى نـاصـر الـّديـن شـاه واعـتبره 
املـسؤول األّول عـن هـذا الـنّفي الـجائـر؛ وقـال بـصراحـة: "واهلل مـا هـو نـاصـر الـّديـن بـل مخـذل الـّديـن".  وهـناك زائـر مـمتاز آخـر 
هــو نــامــق بــاشــا الــوالــي الّــذي عــبّر بــأرّق الــعبارات عــن أســفه الــبالــغ عــلى الــتّطّورات الّــتي عجّـــــلت بــرحــيل حــضرة بــهاء اهلل عــلى 
هــذا الــنّحو، وأكّـــد لــه اســتعداده ألن يــعاونــه عــلى قــدر اســتطاعــته وســّلم الــّضابــط املــنتدب ملــرافــقة حــضرة بــهاء اهلل أمــرًا كــتابــيًّا 
لـكّل حـّكام األقـالـيم الّــتي يـمّر بـها املـنفيّون يـأمـرهـم فـيه بـأن يـلقوهـم بـكّل احـترام وتـقديـر.  وبـعد اعـتذاره الشّــــــديـد قـال لـحضرة 
بـهاء اهلل: "نـحن عـلى اسـتعداد لـتنفيذ كـّل مـا تـطلب ومـا عـليك سـوى أن تـأمـر".  فـكان جـوابـه عـلى اإللـحاح املـتكّرر مـن جـانـب 

الوالي: "**أكرم أحبّاءنا وعاملهم بالرّفق والرّأفة"، وهو طلب استقبله بالرّضاء الحاّر دون ترّدد.

فــال عــجب أن نــرى هــؤالء الّــذيــن ســعوا وجــاهــدوا لــلحصول عــلى أمــر بــنفي حــضرة بــهاء اهلل وفــرحــوا بــنجاح مــسعاهــم، يــندمــون 
عـلى مـا فـعلوا نـدمًــا مـريـرًا حـني رأوا بـأعـينهم تـلك الـّشواهـد الـكثيرة الـّدالّــة عـلى عـميق اإلخـالص والـعطف والـتّقديـر مـن جـانـب 
الــرّفــيع والــوضــيع، والّــتي أخــذت تــتوالــى مــنذ أعــلن حــضرة بــهاء اهلل رحــيله املــقترب إلــى يــوم مــغادرتــه الحــديــقة الــنّجيبيّة.  وفــي 
خــطاب كــتبه حــضرة عــبد الــبهاء فــي تــلك الحــديــقة أشــار إلــى هــؤالء األعــداء فــقال: "**لــقد تــدخّـــلت الــعنايــة اإللــهيّة تــدخّـــالً جــعل 
ا؛ حـتّى لـقد نـدم الـقنصل اإليـرانـيّ الـعام فـي بـغداد عـلى الـتّدابـير والخـطط الّـتي دبّـرهـا املـتآمـرون.   فـرحـهم تـرحًــــا وسـرورهـم غـمًّ
بـل إّن نـامـق بـاشـا قـال يـوم رآه [أي حـضرة بـهاء اهلل]: كـانـوا مـن قـبل يـصّرون عـلى رحـيلك، غـير أنّـهم الـيوم أشـّد إصـرارًا عـلى 

بقائك”.
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الفصل التّاسع - إعالن رسالة حضرة بهاء اهلل ورحلته إلى اآلستانة

يحــّدد وصــول حــضرة بــهاء اهلل إلــى الحــديــقة الــنّجيبيّة، الّـــتي أطــلق عــليها أتــباعــه فــيما بــعد لــقب حــديــقة الــرّضــوان، بــدايــة مــا 
يـعتبر أقـدس األعـياد الـبهائـيّة كـّلها وأعـظمها شـانًـا، ذلـك ألنّـه الـعيد الّـذي يخـّلد ذكـرى إعـالن حـضرة بـهاء اهلل رسـالـته ألصـحابـه 
ويــمكن أن يُــعتبر هــذا اإلعــالن الّضخــم تــكملة مــنطقيّة لــعمليّة الــتّطويــر الّــتي بــدأهــا بــعد عــودتــه مــن السّــــــليمانــيّة، كــما يــمكن أن 

يُعتبر مقّدمة إلعالن نفس الرّسالة للعالم وحّكامه بصورة نهائيّة في أدرنة.

بهـذا الـعمل املـهيب انتهـت "املهـلة" الّـتي دامـت مـا ال يـقّل عـن عشـر سـنوات، وفـصلت فـصالً إلـهيًّا بـني مـيالد ظـهور حـضرة بـهاء 
اهلل فـــي ســـياه چـــال وبـــني إعـــالن هـــذا الـــظّهور ألتـــباع حـــضرة الـــباب.  وحـــّل "مـــيقات السّـــــــتر" الّـــذي انـــهمرت عـــليه فـــيه، حســـب 
شـهادتـه، "آيـات الـظّهور اإللـهيّ وبـشاراتـه"، وانـشّق نسـبيًّا "ألـف ألـف حـجاب مـن الـنّور" كـانـت تـغّلف مجـده ووهـبت لـإلنـسانـية 
"نـــورًا مـــن أنـــوار الـــوجـــه أقـــّل مـــن ســـّم اإلبـــرة"؛ وانـــقضت "األلـــف واملـــائـــتان والـــتّسعون يـــومًــــا" الّــــتي حـــّددهـــا دانـــيال فـــي آخـــر 
أصــحاح مــن ســفره، بــاعــتبارهــا مــّدة "رجــسة الخــراب"، وابــتدأت "املــائــة ســنة الــقمريّــة" الّــتي ســبقت مــباشــرة الــنّهايــة املــباركــة، 
(1335 يـومًـا) الّـتي أخـبر بـها دانـيال فـي نـفس األصـحاح، وتـمت الـتّسع عشـرة سـنة الّـتي يـتألّـف مـنها "الـواحـد" األّول، والّـتي 
سـبق أن قـّدرهـا حـضرة الـباب بـقلمه فـي الـبيان الـفارسـي.  وأوشـك حـضرة عـيسى املـسيح الـعائـد فـي مجـد اآلب أن يسـتوي 
عـلى عـرشـه ويـقبض عـلى صـولـجان الـّسيادة الـعاملـيّة الّـتي ال تـفنى، وظهـرت بـوضـوح جـامـعة االسـم األعـظم "أصـحاب الـّسفينة 
الحـــمراء" الّــــذيـــن أثـــنى عـــليهم كـــتاب قـــيّوم األســـماء ثـــناًء عـــاطـــرًا، وأخـــيرًا تـــحّققت بـــالحـــرف الـــواحـــد نـــبوءة حـــضرة الـــباب فـــيما 

يختص " بالرّضوان" مشهد إشراق مجد حضرة بهاء اهلل الفائق.

ودون أن تــــخيف حــــضرة بــــهاء اهلل مــــظاهــــر الشّــــــــدائــــد الــــجسيمة الّــــتي تــــنبّأ هــــو نــــفسه بــــأنّــــها ســــوف تــــهاجــــمه، ودون أن تــــعيقه 
املـقاطـعات املسـتمرّة الـنّاشـئة عـن تـدفّـق سـيل الـزّائـريـن الّــذيـن زحـموا خـيامـه مـساء نـفيه الـثّانـي الخـطير املـخيف الّــذي يـبعد بـه 
عـــن وطـــنه ومهـــد ديـــنه إلـــى بـــالد أخـــرى تـــختلف فـــي الـــجنس والـــّلغة والـــثّقافـــة، اخـــتار هـــذا املـــساء الخـــطير غـــير املـــناســـب فـــي 
الـظّاهـر لـيّدعـي مـثل هـذا االّدعـاء الـبالـغ التّحـّدي، وليهـتك السّـــــتار عـن السّـــــّر املـحيط بـشخصه، ولـيتولّـى سـلطان مـن تـنبّأ حـضرة 
الـباب بـظهوره، مـدركًـــا تـمام اإلدراك أّن دائـرة أعـدائـه سـوف تـتّسع وتـضّم سـلطانًـا جـديـًدا ال يـقّل عـتوًّا عـن نـاصـر الـّديـن شـاه، 

وتحوي وزراء جدد  ال يقّلون عدوانًا عن الحاج ميرزا آقاسي وأمير النّظام.

ومــــنذ زمــــن ران عــــلى مســــتعمرة املــــنفينّي هــــذا الحــــدث الــــعظيم املــــقترب، فــــانــــتظره املــــنفيّون بــــأمــــٍل وشــــوق.  وبــــينما كــــانــــت ســــنة 
"الـثّمانـني" تـقترب بـال هـوادة كـان الّــذي أصـبح زعـيم هـذه الـجامـعة الـفعليّ يـشعر أكـثر فـأكـثر بـتأثـيرات قـّوتـه املـندفـعة ويـتدّرج 
فـي نـقلها إلـى الّــذيـن سـيكونـون أتـباعـه فـي املسـتقبل.  ومـّما أخـذ يـعلن إعـالنًـا صـريـًحا عـن قـرب تـولّــيه مـنزلـته اإللـهيّة وزعـامـته 
الــعلنيّة لــجامــعة الــبابــينّي تــلك املــدائــح الــعاطــرة الــبهيّة الّــتي كــان يــرقــمها قــلمه كــّل يــوم تــقريــبًا، واأللــواح الّــتي انــهمرت طــافــحة 
بــاإلشــارات، وتــلويــحاتــه وتــلميحاتــه الّــتي كــان يــوردهــا فــي أحــاديــثه الــخاصّــــــــــة والــعامّـــة إلــى اقــتراب الــّساعــة املــوعــودة، والــغبطة 
الّـــتي كـــان روحـــه يـــفيض بـــها فـــي السّـــــــرّاء والـــّضرّاء عـــلى حـــّد ســـواء، والـــنّشوة الّـــتي غـــمرت مـــحبّيه الـــّسكارى بـــشواهـــد عـــظمته 

املشرقة ومجده البازغ، وذلك التّغيّر امللحوظ في مسلكه، واتّخاذه التّاج أخيرًا لباًسا للرّأس يوم غادر بيته األعظم.

كـــتب الـــنّبيل يـــصف اهـــتياج املـــشاعـــر الّـــذي ســـيطر عـــلى قـــلوب أصـــحاب حـــضرة بـــهاء اهلل فـــي تـــلك األيّـــام الّـــتي ســـبقت إعـــالنـــه 
لــرســالــته فــقال: "*كــم مــن لــيلة جــمعهم مــيرزا آقــا جــان فــي غــرفــته وأغــلق مــن دونــهم الــباب وأشــعل الــعديــد مــن شــموع الــكافــور 
ورتّـل عـليهم مـا نـزّل حـديـثًا مـن املـدائـح واملـناجـاة واأللـواح الّـتي كـانـت فـي حـوزتـه.  فـيذهـل هـؤالء عـن عـالـم الـفناء، ويـتيهون فـي 
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عـوالـم الـّروح، ويـغفلون عـن الـطّعام والشّـــــراب والـنّوم حـتّى يـكتشفوا فـجأة أن الـّليل قـد ولّـى، وأّن الـّشمس تـقترب مـن الـزّوال فـي 
رابعة النّهار".

أمّــا الـظروف واملـالبـسات الـّصحيحة لهـذا اإلعـالن الـتّاريـخي الـفاتـح لعهـد جـديـد فـإنّـنا، لـألسـف، ال نـعرف عـنها إالّ الـقليل.  مـا 
هـو نـّص الـكلمات الّـتي نـطق بـها حـضرة بـهاء اهلل فـعالً فـي هـذا الـظّرف؟ وكـيف كـانـت طـريـقة إعـالنـه؟ ومـا هـي االسـتجابـة الّـتي 
أحــدثــها؟ ومــا وقــع ذلــك عــلى مــيرزا يــحيى، وعــلى مــن كــان مــن أولــئك الّــذيــن امــتازوا بشــرف اإلنــصات إلــيه؟ غــرق كــّل هــذا فــي 
غـموض سـوف يجـد مـؤرّخـو املسـتقبل أنّـه لـيس مـن الّسهـل عـليهم اخـتراق غـياهـبه.  عـلى أّن الـوصـف املجـزّأ الّـذي تـركـه مـؤرّخـه 
الـــنّبيل لـــألجـــيال الـــقادمـــة يـــعتبر إحـــدى الـــّروايـــات املـــعتمدة الـــقالئـــل مـــّما نـــملك عـــن تـــلك األيّـــام الـــخالـــدة الّـــتي قـــضاهـــا فـــي تـــلك 
الحــديــقة.  قــال الــنّبيل:  "كــان البســتانــيّون يــعمدون فجــر كــّل يــوم إلــى الــورود الّــتي تــحّف بــممرّات الحــديــقة األربــعة فــيقطفونــها 
ويـــضعونـــها عـــلى أرض خـــيمته املـــباركـــة.  وكـــانـــت الـــكومـــة مـــن االرتـــفاع بـــحيث لـــم يـــكن فـــي إمـــكان الـــّصاحـــب أن يـــرى صـــاحـــبه 
عـــبرهـــا وهـــم جـــلوس فـــي حـــضرتـــه عـــلى شـــكل دائـــرة لـــتناول شـــاي الـــّصباح.  وكـــان حـــضرة بـــهاء اهلل يـــقّدم هـــذه الـــورود بـــيديـــه 
املـباركـتني إلـى كـّل مـن يـنصرف عـن مـحضره كـّل صـباح حـتّى يهـديـها بـاسـمه إلـى أصـدقـائـه مـن الـعرب والعجـم فـي املـديـنة".  
ويســتمّر الــنّبيل فــي روايــته فــيقول: "وفــي تــاســع لــيلة للّشهــر الــقمري تــصادف أن كــنت مــن بــني الّـــذيــن يسهــرون حــول خــيمته 
املــباركــة.  وعــند مــنتصف الــّليل تــقريــبًا رأيــته يخــرج مــن خــيمته، ويــمّر بــبعض األمــاكــن الّــتي نــام فــيها أصــحابــه.  وأخــذ يــذرع 
طـرقـات الحـديـقة املـزهـرة املـقمرة.  وكـان تـغريـد الـبالبـل يـتعالـى مـن كـّل الـجهات بـحيث غـطّى عـلى صـوت حـضرة بـهاء اهلل فـلم 
يـكن يـسمعه بـوضـوح إالّ أقـرب الـنّاس إلـيه.  وبـات يـذرع الـطّرقـات جـيئة وذهـابًـا إلـى أن وقـف وسـط طـريـق مـنها وقـال: (تـدبّـروا 
أمـــر هـــذه الـــبالبـــل! لـــقد بـــلغ مـــن حـــبّها لهـــذه الـــورود أنّـــها ال تـــنام مـــن غـــروب الـــّشمس حـــتّى مـــطلع الفجـــر بـــأهـــازيـــجها تـــناجـــي 
مـحبوبـها فـي شـوق ولـهفة.  فـكيف يسـتطيع الـنّوم مـن يـّدعـون أنّـهم مشـتغلون بـحّب مـحبوبـهم وجـمالـه الـوردّي).  ومـكثت ثـالث 
لـياٍل أسهـر بـجوار خـيمته املـباركـة وأطـوف حـولـها.  وكـنت كـّلما مـررت بـالـّديـوان الّــذي يسـتلقي عـليه وجـدتـه يـقظان.  وكـنت أراه 
فــي كــّل يــوم مــشغوالً مــن الــّصباح حــتّى املــساء فــي مــحادثــة ســيل ال يــنقطع مــن الــزّوار الــوافــديــن مــن بــغداد.  فــما شــعرت فــي 

كلمة من كلماته بأّي أثر من الحذر واالحتياط".

فــيما يــتعّلق بــداللــة ذلــك اإلعــالن، فــلندع حــضرة بــهاء اهلل يــكشف لــنا عــنها بــنفسه.  لــقد أثــنى عــلى هــذه املــناســبة الــتّاريــخيّة 
ووصـفها بـأنّـها "الـعيد األعـظم" و"سـلطان األعـياد" و"عـيد اهلل" ومـيّزهـا فـي الـكتاب األقـدس بـأنّـها الـيوم الّــذي فـيه "انغمسـت 
األشــياء فــي بحــر الــطّهارة" وأشــار إلــيها فــي أحــد ألــواحــه الــخاصّــــــــــة بــأنّــها الــيوم الّــذي فــيه "مــرّت نــسائــم الــغفران عــلى هــياكــل 
األكــوان".  وفــي لــوح آخــر قــال: "افــرحــوا يــا أهــل اهلل بــذكــر أيّــام فــيها ظهــر الــفرح األعــظم بــما نــطق لــسان الــِقدم إذ خــرج مــن 
الـبيت مـتوجّــــًها إلـى مـقام فـيه تجـّلى بـاسـم الـرّحـمن...  تـاهلل لـو نـذكـر أسـرار ذاك الـيوم لـينصعق مـن فـي املـلك واملـلكوت إالّ مـن 
شـــاء اهلل املـــقتدر الـــعليم الـــحكيم.  إذًا أخـــذ ســـكر خـــمر اآليـــات ُمظْهِــــَر الـــبيّنات".  وقـــال أيـــًضا: "يـــا قـــلم األعـــلى قـــد أتـــى ربـــيع 
الــبيان بــما تــقرّب عــيد الــرّحــمن...  قــد طــلع نــيّر االبــتهاج مــن أفــق ســماء اســمنا الــبّهاج بــما تــزيّــن مــلكوت األســماء بــاســم ربّــك 
فـاطـر الـّسماء...  إيـاك أن يـمنعك شـيء عـن ذكـر هـذا الـيوم الّـذي فـيه فُـّك رحـيق الـوصـال بـإصـبع الـقدرة والـجالل ودعـا مـن فـي 
الــّسموات واألرضــني...  هــذا يــوم فــيه يــقول الــالّهــوت: طــوبــى لــك يــا نــاســوت بــما جُـــــعلت مــوطئ قــدم اهلل ومــقّر عــرشــه الــعظيم...  
قـل...  هـذا مظهـر الـكنز املخـزون إن أنـتم مـن الـقاصـديـن؛ وهـذا مـحبوب مـا كـان ومـا يـكون".  وقـال أيـًضا: "قـم بشّــــــر اإلمـكان 
بـما تـوجّــــه الـرّحـمن إلـى الـرّضـوان.  ثـم اهـِد الـنّاس إلـى الـجنّة الـُعليا الّـتي جـعلها اهلل عـرض الـجنان...  ونـادت فـيها الـحوريّـات 
من أعلى الغرفات أن أبشروا يا أهل الجنان بما تدّق أنامل الِقدم النّاقوس األعظم في قطب الّسماء باسم األبهى، وأدارت

أيـادي الـعطاء كـوثـر الـبقاء تـقّربـوا ثـّم اشـربـوا هـنيئًا لـكم" وقـال أخـيرًا: "يـا قـلم!  دع ذكـر اإلنـشاء، وتـوجّــــه إلـى وجـه ربّـك مـالـك 
األسـماء، ثـم زيّـن الـعالـم بـطراز ألـطّاف ربّـك سـلطان الـِقدم ألنّـا نجـد عـرف يـوم فـيه تجـّلى املـقصود عـلى مـمالـك الـغيب والـّشهود 

بأسمائه الحسنى، وشموس ألطافه اّلتي ما اطّلع بها إالّ نفسه املهيمنة على من في اإلبداع".

كــان رحــيل حــضرة بــهاء اهلل مــن حــديــقة الــرّضــوان ظهــر الــيوم الــرّابــع عشــر مــن ذي الــقعدة ســنة 1279هـ (املــوافــق لــلثّالــث مــن 
شهـر أيّـار 1863م).  ولـقد شهـد هـذا الـيوم مـناظـر مـن الحـماسـة الـفيّاضـة الـجيّاشـة ال تـقّل روعـة وال تحـريـًكا لـلمشاعـر عـن تـلك 
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الحـماسـة يـوم غـادر بـيته األعـظم فـي بـغداد، إن لـم تـفقها.  وفـي ذلـك كـتب شـاهـد عـيان يـقول: "فـي هـذه املـناسـبة رأيـنا بـأعـيننا 
فــزع يــوم الــنّشور ويــوم الــحساب.  كــان الــحبيب والــغريــب يــبكي ويــنوح.  وعــجب األكــابــر والــّرؤســاء الّــذيــن احتشــدوا، وتحــرّكــت 

املشاعر بصورة يعجز عن وصفها الّلسان، وال يمكن للمشاهد أن يهرب من عدواها".

ركـب حـضرة بـهاء اهلل جـواًدا مـطّهًما أصـيالً كـميت الـلون مـن أكـرم السّـــــالالت، كـان خـير مـا اسـتطاع أحـبّاؤه شـراءه لـه.  وخـّلف 
وراءه حشـــًدا راكـــًعا مـــن املـــعجبني املشـــتعلني.  وانـــطلق فـــي أّول مـــرحـــلة مـــن رحـــلته إلـــى اآلســـتانـــة.  وكـــتب الـــنّبيل الّـــذي شـــاهـــد 
بـــعينه هـــذا املشهـــد الـــخالـــد قـــال: " مـــا أكـــثر الّـــذيـــن ركـــعوا لـــلغبار الّـــذي أثـــره جـــواده وقـــبّلوا ســـنابـــكه، ومـــا أكـــثر الّـــذيـــن انـــدفـــعوا 
لــيحتضنوا ركــابــه!" كــما شهــد أحــد رفــاق الــّسفر قــائــالً: "مــا أكــثر الّــذيــن كــانــوا هــم اإلخــالص بــعينه فــألــقوا بــأنــفسهم بــني يــدي 
الـجواد مـفّضلني املـوت عـلى مـفارقـة مـحبوبـهم! حـتّى لـكأنّـي بـالـجواد املـبارك يـسير عـلى هـذه األجـساد ذات الـقلوب الـطّاهـرة".  
وصــرّح حــضرة بــهاء اهلل بــقولــه: "هــو وحــده [أي اهلل] الّـــذي مــّكنني مــن أن أغــادر املــديــنة [بــغداد] بــجالل ال يــنكره إالّ الــجاحــد 
الـّلئيم".  وظـّلت مـظاهـر اإلخـالص والـوالء والـخضوع تـحّف بـه طـوال رحـلته إلـى أن اسـتقّر بـه املـقام فـي اآلسـتانـة.  ولـقد سـمع 
الــنّبيل مــيرزا يــحيى، الّــذي تــطّوع بــالجــري وراء عــربــة حــضرة بــهاء اهلل يــوم وصــولــه إلــى اآلســتانــة، يــقول لــلّسيّد محــّمد: " لــو لــم 
أفـّضل الـعزلـة عـن الـنّاس ولـو أظهـرت لـهم شـخصيّتي لـكان ذلـك الشّـــــرف الّـذي نـالـه [يـعني حـضرة بـهاء اهلل] الـيوم مـن نـصيبي 

أيًضا".

غـادر حـضرة بـهاء اهلل الـفريـجات، أولـى مـراحـل سـفره، فـي العشـريـن مـن ذي الـعقدة (املـوافـق 9 أيـار سـنة 1863م) يـصحبه 
سـتّة وعشـرون مـن أصـحابـه غـير أهـل بـيته.  وعـند مـغادرتـه الـفريـجات تـكّررت نـفس مـظاهـر الـوالء واإلخـالص الّـتي ظهـرت نـحوه 
أثــناء رحــيله عــن بــيته وعــن حــديــقة الــرّضــوان.  وكــانــت الــقافــلة تــتكّون مــن خــمسني بــغالً وعشــرة فــرســان عــليهم قــائــدهــم؛ وســبعة 
أزواج مـن الـهوادج يـظّلل كـّل زوج مـنها أربـع مـظالّت، فـشّقت طـريـقها مـجتازة الـنّجاد والـوهـاد واألحـراش والـوديـان واملـراعـي 
الّــتي تــؤلّــف فــيما بــينها مــناظــر األنــاضــول الشّــــــرقــية الــخالّبــة، وظــّلت كــذلــك إلــى أن بــلغت مــيناء صــامــصون عــلى البحــر األســود 
فـي مـّدة ال تـقّل عـن مـائـة وعشـرة أيّـام.  وكـان حـضرة بـهاء اهلل يـركـب الـجواد أحـيانًـا، ويسـتريـح أحـيانًـا أخـرى فـي هـودجـه الّـذي 
كـــان أصـــحابـــه يـــحفّون بـــه ســـيرًا عـــلى األقـــدام.  وبـــفضل أمـــر نـــامـــق بـــاشـــا كـــان الـــوالة والـــحّكام واملـــديـــرون والـــّشيوخ واملـــفتون 
والـقضاة ورجـال الـحكومـة وأكـابـر األقـالـيم الّـتي يـمّرون بـها أثـناء رحـيلهم شـماالً فـي أوائـل الـّربـيع يسـتقبلونـه بـالـتّرحـيب الـحاّر.  
فـــفي كـــركـــوك وأربـــيل واملـــوصـــل حـــيث مـــكث ثـــالثـــة أيّـــام، وفـــي نـــصيبني ومـــارديـــن وديـــار بـــكر، حـــيث تـــوقّـــف يـــومـــني، وفـــي خـــربـــوط 
وسـيواس وكـثير غـيرهـا مـن الـقرى والـّدسـاكـر خـرجـت الـوفـود لـلقائـه قـبل وصـولـه.  كـما كـانـت الـوفـود تخـرج مـسافـة طـويـلة لـوداعـه. 
أمّــا الـوالئـم الّــتي كـانـت تُـقام تـكريـًما لـه فـي بـعض املـراحـل، والـطعام الّــذي كـان الـقرويّـون يـعّدونـه ويـقّدمـونـه بـني يـديـه، والـّشوق 
الّــذي كــانــوا يظهــرونــه املــرّة تــلو األخــرى لــتهيئة كــّل وســائــل الــرّاحــة فــكانــت تــعيد إلــى الــذّاكــرة ذلــك اإلجــالل والــتّكريــم الّــذي كــان 

أهل بغداد يخّصونه به في كثير من الظّروف واملناسبات.

روى رفــيق الــّسفر قــال: "عــندمــا كــنّا نــمّر فــي ذلــك الــّصباح بــمديــنة مــارديــن تــقّدمــنا فــرســان مــن جــنود الــحكومــة وهــم يــرفــعون 
رايـاتـهم ويـدقّــون طـبولـهم تـرحـيبًا.  وصـحبنا الـحاكـم مـع رجـال الـحكومـة وعـّليّة الـقوم.  وتـزاحـم الـرّجـال والـنّساء واألطـفال عـلى 
أســطح املــنازل، ووقــفوا عــلى جــانــبي الــطّرقــات انــتظارًا لــقدومــنا.  واخــترقــنا املــديــنة فــي أبّــهة وجــالل مــتابــعني رحــلتنا.  وشــيّعنا 
الــحاكــم ومــن مــعه مــسافــة ليســت بــالــقصيرة خــارج الــبلد".  وروى الــنّبيل فــي تــاريــخه قــال: "أجــمع كــّل مــن القــيناهــم فــي هــذه 
الــرّحــلة عــلى أنّــهم لــم يــشاهــدوا طــيلة عــمرهــم أحــًدا يــسافــر فــي هــذا الــطّريــق الّــذي لــم يخــُل يــومًـــا مــن الــحّكام والــوالة الــذّاهــبني 
الـرّاجـعني بـني اآلسـتانـة وبـغداد بـمثل هـذه الـحال، وال بـاذالً بـمثل هـذا الـكرم والـّسخاء ذات الـيمني وذات الـّشمال وال واهـبًا لـكلّ 
إنـسان هـذا الـقدر الـعظيم مـن الـخير واإلحـسان".  وعـندمـا شـاهـد حـضرة بـهاء اهلل البحـر األسـود مـن هـودجـه، وهـو يـقترب مـن 
ثـغر صـامـصون، رقـم لـوحًــــا يـعرف بـ"لـوح الـهودج"، اسـتجابـة اللـتماس املـيرزا آقـا جـان.  وفـي هـذا الـّلوح أكّـــد حـضرة بـهاء اهلل 

اإلنذارات اّلتي سّجلها من قبل في لوح "مالّح القدس"، وأيّدها بإشارات مثل "محّك اهلل" و"عذاب فتنة عظيم".

�٨٤



وفـــي صـــامـــصون زاره كـــبير مـــفتّشي الـــواليـــة املـــمتّدة مـــن بـــغداد إلـــى اآلســـتانـــة يـــصحبه عـــدد مـــن الـــباشـــوات، وأبـــدوا لـــه غـــايـــة 
االحــترام واإلجــالل، فــدعــاهــم حــضرتــه إلــى مــائــدتــه لــتناول الــغداء.  وبــعد ســبعة أيّــام مــن وصــولــه وكــما تــنبّأ حــضرتــه فــي لــوح 
"مـالّح الـقدس"، ركـب سـفينة تـركـيّة.  وبـعد سـفر ثـالثـة أيّـام أخـرى، فـي ظُهـر غـرّة ربـيع األّول سـنة 1280 للهجـرة (املـوافـق 16 
آب سـنة 1863م) نـزل فـي مـيناء اآلسـتانـة هـو ومـن مـعه مـن رفـاق املـنفى.  وركـب وأسـرتـه عـربـتني خـاصّـــــــــتني كـانـتا فـي انـتظاره 
عــلى مــرســى املــيناء.  وتــوجّـــــه إلــى دار شــمسي بــيك املــوظّــف الّـــذي انــتدبــته الــحكومــة لــيرحّـــــب بــضيوفــها.  وكــان مــنزلــه مــجاورًا 
ملسجــد "خــرقــة شــريــف" إال أنّــهم انــتقلوا بــعد ذلــك إلــى بــيت ويــسي بــاشــا الــقريــب مــن مسجــد السّـــــــلطان محــّمد.  وكــان مــنزالً 

أرحب وأوسع.

بـبلوغ حـضرة بـهاء اهلل اآلسـتانـة عـاصـمة اإلمـبراطـوريّـة الـعثمانـيّة ومـقّر الـخالفـة اإلسـالمـيّة [ويـكنّيها املسـلمون "قـبّة اإلسـالم" 
ويـصفها حـضرة بـهاء اهلل بـالـبقعة الّـتي اسـتقّر فـيها "كـرسـيّ الـظّلم"] يـمكننا أن نـقول إّن أنـكد فـصل وأقـساه بـل أمجـد فـصل 
مـن الـقرن الـبهائـيّ األّول قـد ابـتدأ فـعالً.  نـعم، لـقد ابـتدأت فـترة اخـتلطت فـيها االمـتحانـات الّـتي لـم يسـبق لـها مـثيل، والحـرمـان 
الّــذي يجــّل عــن الــوصــف، بــأنــبل االنــتصارات الــّروحــيّة وأكــرمــها، وأوشــكت فــيها شــمس حــضرة بــهاء اهلل أن تــبلغ ســمت الــزّوال.  
واقـتربـت فـيها أخـطر سـنوات عـصر الـبطولـة املـجيد مـن دورتـه.  وانـطلقت فـيها تـلك الـعمليّة الهـّدامـة املـدمّــرة الّـتي سـبق أن تـنبّأ 

بها مبّشره الفريد في "قيّوم األسماء" منذ سنة الّستنّي املبّكرة.

مـنذ عشـريـن سـنة كـامـلة ولـد الـظّهور الـبابـيّ فـي إيـران املـظلمة بـمديـنة شـيراز وبـالـرّغـم مـن الـحبس املـريـر الّـذي عـانـاه مـؤسّـــــسه 
إال أن حـــضرة الـــباب أعـــلن دعـــاويـــه الـــجبارة أمـــام مـــجتمع مـــمتاز فـــي تـــبريـــز عـــاصـــمة آذربـــيجان.  وفـــي مـــزرعـــة بـــدشـــت افـــتتح 
بجـرأة حـماة أمـره الـّدورة الّــتي بـدأهـا.  وبـعد تـسع سـنوات أثـمر هـذا الـظّهور ثـمرًا مـفاجـئًا عـلى نـحو غـيبيّ عـجيب سـريـع فـي 
لـيل الـيأس والـعذاب بـسياه چـال فـي طهـران.  وبـعودة حـضرة بـهاء اهلل مـن السّــــــليمانـيّة تـعطّلت، بـصورة بـارعـة، عـمليّة الـتّدمـير 
والتّخـــريـــب الّـــتي كـــانـــت قـــد انـــطلقت تنخـــر فـــي مـــقاديـــر الـــّديـــن ومـــصائـــره والّـــتي تـــسارعـــت بـــصورة مـــخيفة أثـــناء اعـــتكافـــه فـــي 
كـردسـتان، لـيس هـذا فحسـب بـل وتـحّول مجـراهـا.  وأثـناء إقـامـته فـي بـغداد بـعد ذلـك أرسـى لـلجامـعة الـنّاشـئة قـواعـدهـا الخـلقيّة 
واألدبـيّة والـعقيديّـة عـلى أسـاس مـتني.  وأخـيرًا فـي حـديـقة الـرّضـوان، عـشيّة نـفيه إلـى اآلسـتانـة، انتهـت مهـلة الـّسنوات العشـر 
الّــتي قـّدرتـها الـعنايـة اإللـهيّة الـغيبيّة بـإعـالن رسـالـته وظـهور مـا سـوف يـصبح نـواة لـجامـعة ديـنيّة عـاملـيّة.  ولـم يـبَق إالّ أن تـعلن 
هــذه الــرّســالــة نــفسها فــي مــديــنة أدرنــة لــزعــماء الــّدنــيا ورجــال الــّديــن فــي الــعالــم لــيأتــي بــعدهــا، عــلى مــّر الــّسنني وكــّر األعــوام، 
كـــشف أوســـع وأشـــمل مـــبادئ الـــّديـــن األســـاســـية فـــي ســـجن عـــّكاء بـــفضل صـــياغـــة األحـــكام والشّـــــــرائـــع املـــقّدرة لـــلمحافـــظة عـــلى 
الــّديــن، ثــم بــفضل تــأســيس املــيثاق بــعد صــعوده مــباشــرة.  وهــو املــيثاق الّـــذي أبــرم لحــمايــة وحــدة أمــره واســتمرار نــفوذه.  ثــم 
بـفضل تـوسـيع نـطاق مـناشـطة وفـعالـيّاتـه عـلى نـطاق عـاملـيّ عـجيب بـقيادة حـضرة عـبد الـبهاء مـركـز العهـد واملـيثاق، ثـم بـفضل 

قيام نظامه اإلدارّي في عصر التّكوين لهذا الّدين، ذلك العصر البشير الّساعي بني يدي عصره الذّهبي املجيد القادم.  

تـّم هـذا اإلعـالن الـتّاريـخيّ فـي وقـت كـان الـّديـن يـعانـي فـيه أزمـة مـن األزمـات الـبالـغة الشّـــــدة.  وكـان هـذا اإلعـالن، فـي جـوهـره، 
مـوجّــــًها إلـى مـلوك األرض وإلـى أقـطاب رجـال الـّديـن املـسيحيّ واإلسـالمـي الّــذيـن تـقع عـلى كـواهـلهم املـسؤولـيّة الخـطيرة الّــتي 

ال مفّر منها لتوحيد مصير أقوامهم وأتباعهم بما لهم من نفوذ عظيم وسلطان كبير عليهم.

ويــمكن الــقول بــأّن املــرحــلة األولــى مــن هــذا اإلعــالن قــد بــدأت فــي اآلســتانــة بخــطاب [ال نــملك نــصه مــع األســف] وجّـــــهه حــضرة 
بـهاء اهلل إلـى السّـــــلطان عـبد الـعزيـز الّـذي لـّقب نـفسه خـليفة رسـول اهلل والـحاكـم املـطلق لـإلمـبراطـوريّـة الـقويّـة املـترامـية األطـراف.  
وكـان هـذا الـعاهـل املـقتدر أّول مـن تـلّقى الـنّداء اإللـهي مـن بـني مـلوك األرض، كـما كـان أّول مـن تـلّقى الـقصاص اإللـهيّ الـعادل 
مـــن بـــني مـــلوك الشّـــــــرق.  وكـــانـــت مـــناســـبة إرســـال هـــذا الخـــطاب أّن السّـــــــلطان عـــمد إلـــى إصـــدار فـــرمـــان، فـــجأة وبـــال مـــبّرر، ولـــم 
يـــمِض عـــلى قـــدوم املـــنفينّي إلـــى عـــاصـــمة مـــلكه ســـوى أربـــعة أشهـــر، يـــقضي بـــنفيهم فـــي وســـط الشّــــــــتاء الـــقارس وفـــي اقـــسى 

ألظّروف املذّلة، إلى أدرنة الواقعة في أقاصي إمبراطوريتّه.
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ويــرجــع السّــــــبب فــي إصــدار هــذا الــفرمــان الــحاســم الــّشنيع الّــذي اســتقر عــليه رأي السّــــــلطان ورأي وزيــريــه عــالــي بــاشــا وفــؤاد 
بـاشـا – إلـى حـّد كـبير – إلـى دسـائـس مـشير الـّدولـة، مـيرزا حسـني خـان سـفير إيـران لـدى الـباب الـعالـي.  وقـد وصـفه حـضرة 
بـــهاء اهلل بـ"املـــفتري" ألنّـــه تـــحنّي أّول فـــرصـــة لـــيؤذيـــه، ويـــؤذي ديـــنه الّـــذي أصـــبح زعـــيمه املـــطلق املـــعترف بـــه.  وكـــانـــت الـــحكومـــة 
اإليــرانــية تــدفــع ســفيرهــا إلــى مــواصــلة ســياســة الــّدّس والــوقــيعة وإثــارة عــداوة السّـــــــلطات الــتّركــيّة ضــّد حــضرة بــهاء اهلل.  وقــد 
شـــّجعه عـــلى هـــذا إعـــراض حـــضرة بـــهاء اهلل عـــن الجـــري عـــلى عـــادة ضـــيوف الـــحكومـــة مـــهما عـــظم شـــأنـــهم، وهـــي زيـــارة شـــيخ 
اإلسـالم والـّصدر األعـظم ووزيـر الـخارجـية بـعد وصـولـهم إلـى الـعاصـمة.  ولـم يـكتِف حـضرة بـهاء اهلل بـذلـك بـل إنّـه امـتنع عـن ردّ 
زيــارة بــعض الــوزراء، وزيــارة كــمال بــاشــا وزيــارة املــبعوث الــتّركــيّ الــّسابــق لــدى بــالط شــاه إيــران.  ولــم يــمنع هــذا الــّسفير عــن 
االســـتمرار فـــي الـــّدّس والـــوقـــيعة اســـتقامـــة حـــضرة بـــهاء اهلل واســـتقاللـــه الـــّلذان يـــناقـــضان عـــلى خـــّط مســـتقيم مســـلك األمـــراء 
اإليـرانـينّي املـرتـزقـة الّـذيـن كـانـوا ال يـأنـفون مـن أن "يسـتجدوا لـدى كـّل بـاب مـا يـتاح لـهم مـن هـبات وعـطايـا" لـدى وصـولـهم.  أخـذ 
الـّسفير يـنتقد امـتناع حـضرة بـهاء اهلل عـن الـذّهـاب إلـى الـّسفارة اإليـرانـيّة، ورّد زيـارة مـمثّلها.  واسـتعان فـي دسـائـسه بـالـحاج 
مــيرزا حــسن الــّصفا املــتواطئ مــعه، وأمــره بــأن يــرّوج عــنه شــائــعات مــلفّقة ال أصــل لــها مــن الــّصّحة.  وبــفضل نــفوذه الــرّســمي 
واتّــــصاالتــــه الــــخاصّــــــــــــة بــــرجــــال الــــّديــــن واألكــــابــــر ورجــــال الــــحكومــــة أفــــلح أن يــــصّور حــــضرة بــــهاء اهلل بــــصورة الــــّشخص املــــتكبّر 
املتعجــرف الّـــذي يــعتبر نــفسه فــوق كــّل قــانــون، ويــضمر الــتّدابــير الــعدوانــيّة نــحو كــّل ســلطة قــائــمة، ويــزيــد بــصراحــته مــن هــّوة 
الـخالف بـينه وبـني الـحكومـة اإليـرانـيّة.  عـلى أّن الـّسفير لـم يـكن هـو وحـده الّــذي انـهمك فـي دّس هـذه الـّدسـائـس املـمقوتـة.  بـل 
إّن الـكثيريـن، كـما يـقول حـضرة عـبد الـبهاء، "شـّوهـوا سـمعة" املـنفينّي و"حـكموا" عـليهم بـأنّـهم "فـساد لـكّل األرض"، "نـاقـضون 

للعهود واملواثيق"، وأنّهم "وبال على كّل بلد" وأنّهم "يستحّقون كّل عقاب وقصاص".

وكـــّلف صهـــر الـــّصدر األعـــظم املـــحترم، وال أقـــّل!، بـــأن يـــحيط األســـير عـــلًما بـــالـــفرمـــان الـــّصادر ضـــّده.  وهـــو فـــرمـــان أوضـــحت 
طـــبيعته تـــعاون الـــحكومـــتني الـــتّركـــيّة واإليـــرانـــيّة ضـــّد خـــصمهما املشـــترك، وكـــان لـــه فـــي الـــنّهايـــة أوخـــم الـــعواقـــب عـــلى السّــــــــلطة 
والــخالفــة وعــلى آل قــاجــار.  ورفــض حــضرة بــهاء اهلل أن يــأذن لهــذا الــرّســول، وانــتدب حــضرة عــبد الــبهاء وآقــاي كــليم لــلقائــه.  
فـاكـتفى الـرّسـول بـإبـداء مـالحـظاتـه الـّصبيانـيّة وتـصريـحاتـه الـتّافـهة، وأخـبرهـما بـأنّـه سـوف يـعود بـعد ثـالثـة أيّـام لـيتلّقى الـجواب 

على الفرمان اّلذي ُكّلف بإبالغه.

وفــي ذلــك الــيوم أنــزل حــضرة بــهاء اهلل لــوحًــــا شــديــد الــّلهجة وفــي صــبيحة الــيوم الــتّالــي دفــعه بــغالف مــختوم إلــى شــمسي بــيك، 
وكـّلفه أن يسـّلمه إلـى عـالـي بـاشـا، وأن يـقول لـه إنّـه نـزل مـن عـند اهلل.  وفـيما بـعد قـال شـمسي بـيك آلقـاي كـليم: "لـم أكـن أعـرف 
فـحوى الـكتاب إالّ أّن الـّصدر األعـظم مـا كـاد يـتصفّحه حـتّى شـحب وجـهه وامـتقع قـائـالً: (كـأنّـي بـه مـلك املـلوك يـصدر أوامـره 
إلــى أصــغر والتــه ويــرشــده إلــى املســلك الــقويــم).  وســاءت حــالــه إلــى درجــة أنّــني فــضلت االنــسحاب".  ومــّما يــروى أّن حــضرة 
بـــهاء اهلل عـــّلق عـــلى تـــأثـــير ذلـــك الـــّلوح بـــقولـــه: "**بـــعد وقـــوف وكـــالء السّـــــــلطان عـــلى مـــضمونـــه فـــإنّـــه يـــمكن تـــبريـــر األعـــمال الّـــتي 

مارسوها ضّدنا وأّما ما عملوا قبل وقوفهم على مضمونه فليس له أّي مبّرر".

كــان ذلــك الــّلوح طــويــالً بــصورة مــلحوظــة، عــلى حــّد وصــف الــنّبيل، وكــانــت كــلماتــه األولــى املــوجــهة إلــى السّـــــــلطان نــفسه، تــنّدد 
بـوزرائـه وتـفضح عـدم نـضجهم وقـّلة اقـتدارهـم.  واشـتمل الـّلوح عـلى فـقرات مـوجّـــهة إلـى الـوزراء أنـفسهم، يتحـّداهـم فـيها بجـرأة، 
ويـعنّفهم عـلى تـباهـيهم وتـفاخـرهـم بـزخـارف الـّدنـيا ومـتاعـها، وجـريـهم املـحتوم وراء املـال والـثّروة الّــتي لـن يـقّر لـلّدهـر قـرار حـتّى 

يسلبهم إيّاها.

وفــي مــساء الــرّحــيل، الّـــذي حــدث بــعد تــوقــيع فــرمــان الــنّفي مــباشــرة، أرســل حــضرة بــهاء اهلل مــع الــحاج مــيرزا حــسن الــّصفا 
الـّسابـق الـذّكـر، أثـناء جـلستهما األخـيرة الـخالـدة يـقول لـلّسفير اإليـرانـي: "**مـاذا اسـتفدت أنـت وأمـثالـك مـن قـتلكم الـكثير مـن 
املضطهــديــن كــّل عــام وصــبّكم الــباليــا عــلى رؤوســهم، حــني زاد عــددهــم مــائــة ضــعف ووجــدتــم أنــفسكم فــي حــيرة مــن أمــركــم ال 
تــدرون كــيف تحــّررون رؤوســكم مــن هــذه الــفكرة الــخبيثة...  تــعالــى أمــره تــعالــى عــّما تــكيدون.  أال فــاعــلم هــذا عــلم الــيقني لــو 
اتّحــدت كــّل حــكومــات األرض وقــضت عــليّ وعــلى كــّل مــن يحــمل هــذا االســم ملــا خــمدت هــذه الــنّار اإللــهيّة.  بــل إّن أمــره لــيحيط 
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عــــندئــــٍذ كــــّل مــــلوك األرض، ال بــــل كــــّل مــــا خُــــــلق مــــن مــــاٍء وطــــني...  ومــــا مــــن شــــيء يــــصيبنا مــــن بــــعد إالّ كــــان ســــببًا لــــنصرتــــنا 
وخذالنهم".

وتــنفيذًا لــلفرمــان الــحاســم بــنفي هــؤالء الّــذيــن نــفوا مــرّتــني مــن قــبل خــرج حــضرة بــهاء اهلل وأهــل بــيته وأصــحابــه، يــركــب بــعضهم 
الـعربـات، ويـركـب غـيرهـم الـّدواب، ومـتاعـهم مـكّوم عـلى عـربـات تجـرّهـا الـثّيران، وفـي صـحبتهم ضـبّاط مـن األتـراك.  خـرجـوا فـي 
صــباح يــوم بــارد مــن أيّــام شهــر كــانــون األّول بــني بــكاء ونــحيب األصــدقــاء الّـــذيــن خــلفوهــم وراءهــم.  وبــدأوا رحــلة دامــت اثــني 
عشـر يـومًــا اخـترقـوا فـيها فـيافـي قـاحـلة تـسفى عـليها الـّريـاح إلـى مـديـنة وصـفها حـضرة بـهاء اهلل بـاملـديـنة "الّـتي لـن يـدخـل فـيها 
أحـد إال الّــذيـن هـم عـصوا أمـرك".  ووصـفها فـي سـورة املـلوك قـائـالً: "وأخـرجـونـا عـنها [أي عـن اآلسـتانـة] بـذلّــة الّــتي لـن تـقاس 
بــه ذلّــة فــي األرض" وأضــاف قــولــه: "ولــم يــكن ألهــلي ولــّلذيــن هــم كــانــوا مــعي مــن كــسوة لــتقيهم عــن الــبرد فــي هــذا الــزّمهــريــر".  
وقـــال فـــي مـــوضـــع آخـــر: "بـــكت عـــلينا عـــيون أعـــدائـــنا ومـــن ورائـــهم كـــّل ذي بـــصر بـــصير".  وقـــال الـــنّبيل وهـــو يـــبكي: "كـــان نـــفيًا 
تحــّملوه بــالــرّضــى والتّســليم يــبكي لــه الــقلم ويخجــل الــقرطــاس".  ويــمضي هــذا املــؤرّخ يــقول: "كــان شــتاء هــذه الــّسنة قــارسًـــــــا 
بـصورة لـم يعهـد لـها املـعّمرون مـثيالً.  وفـي بـعض مـناطـق تـركـيّا وإيـران هـلك الـحيوان تـحت طـبقات الجـليد وتجـّمدت أعـالـي نهـر 
الـفرات أيّـامًـا عـديـدة، وهـي ظـاهـرة لـم يسـبق لـها مـثيل، عـلى حـني تجـّمد النّهـر مـا ال يـقل عـن أربـعني يـومًـا فـي ديـار بـكر".  وقـال 
أحـد املـنفينّي إلـى أدرنـة: "لـلحصول عـلى املـاء مـن الـينابـيع كـان لـزامًــا عـلينا أن نـشعل نـارًا عـظيمة فـي الـهواء ونـتركـها ملتهـبة 

ملدة ساعتني حتّى تذوب الثّلوج في تلك الينابيع".

ســافــر املــنفيّون املــتعبون وســط األمــطار واألعــاصــير، وفــي بــعض األحــيان كــانــوا يــسافــرون لــيالً.  وتــوقّــفوا فــترات قــصيرة فــي 
كــوچــك چكمـچـة وبــويــوك چكمـچـة وسَــــــْلَورى وبــركــاس وبــاب إيــسكي ثــّم بــلغوا أدرنــة غــرّة رجــب ســنة 1280هـ (املــوافــق لــلثّانــي 
عشــر مــن كــانــون األّول ســنة 1863م).  ونــزلــوا أّول األمــر فــي خــان الــعرب وهــو خــان ذو طــابــقني يــقع بــجوار مــنزل عــزّت آقــا.  
وبــعد ثــالثــة أيّــام خُـــّصص لــحضرة بــهاء اهلل وأهــل بــيته مــنزل صــيفيّ يــقع فــي حــيّ املــراديّــة بــالــقرب مــن الــتّكيّة املــولــويّــة.  وبــعد 
أسـبوع انـتقلوا إلـى مـنزل آخـر يـقع بـجوار املسجـد فـي نـفس الـحيّ.  إالّ أنّـهم بـعد سـتّة أشهـر تـقريـبًا تـحّولـوا إلـى مـنزل أوسـع 

يعرف بـ"بيت أمر اهلل" يقع على الجانب الّشمالي من مسجد الّسلطان سليم.

وهـكذا يـنتهي املشهـد األّول لـقّصة مـن أروع قـصص واليـة حـضرة بـهاء اهلل.  ويـرتـفع السّــــــتار اآلن عـن فـترة أجـمع الـرّأي عـلى 
اعــتبارهــا أحــرج فــترة فــي الــقرن الــبهائــيّ األّول وأكــثرهــا اضــطرابًــا، وهــي فــترة تســبق أمجــد مــراحــل تــلك الــواليــة، ونــعني بــها 

إعالن رسالته إلى العالم وحّكامه.
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مـا كـاد الـّديـن ذو العشـريـن ربـيًعا يـتمالـك نـفسه مـن بـعد الـّضربـات املـتالحـقة حـتّى داهـمته أزمـة عـلى أعـظم جـانـب مـن الـقسوة 
والخــطورة فــزعــزعــته مــن جــذوره.  وهــي أزمــة ال يــمكن أن يــماثــلها شــيء ال حــتّى اســتشهاد حــضرة الــباب الــفاجــع، وال مــحاولــة 
اغــتيال الــّشاه الــّشنيعة ومــا جــرّتــه فــي اعــقابــها مــن املــذابــح الــّدمــويّــة، وال نــفي حــضرة بــهاء اهلل املــذّل مــن وطــنه، بــل وال حــتّى 
اعـتكافـه سـنتني فـي كـردسـتان لشـّدة مـا بـلغت نـتائـج هـذه الـّضربـات مـن تـدمـير.  نـعم ال شـيء مـن هـذا كـّله يـماثـل أو يـضارع 
هـذا االضـطراب الـّداخـلي الخـطير الّـذي تسـّلط عـلى هـذه الـجامـعة الـنّاهـضة مـن جـديـد، وهـّددهـا بـانـشقاق ال يـمكن تـداركـه أو 
تـــالفـــيه.  ذلـــك ألّن السّـــــــلوك الـــبربـــري الّـــذي ســـلكه مـــيرزا يـــحيى، أخـــو حـــضرة بـــهاء اهلل غـــير الـــّشقيق، واملـــرشّــــــــح لـــخالفـــة حـــضرة 
الـباب واملـعروف بـزعـيم جـماعـة الـبابـينّي، جـّر فـي أعـقابـه فـترة طـبعت آثـارهـا الـعميقة الـغائـرة فـي مـقاديـر الـّديـن وأحـوالـه مـّدة ال 
تـقّل عـن نـصف قـرن.  لـقد سـلك مسـلًكا يـفوق فـي لـؤمـه وشـؤمـه عـداوة أبـي جهـل نـسيب حـضرة محـّمد رسـول اهلل، ويـزيـد فـي 
عـاره وشـناره عـلى خـيانـة يـهوذا اإلسخـريـوطـي ألسـتاذه ومـعلمه الـّسيّد املـسيح، ويتخـطّى فـي غـدره ومـكره مسـلك أبـناء يـعقوب 
مـــن أخـــيهم يـــوســـف، ويـــتعّدى خـــبثه مـــا فـــعه ولـــد مـــن أوالد نـــوح، بـــل وتـــزداد شـــناعـــته عـــلى شـــناعـــة مـــا ارتـــكبه قـــابـــيل ضـــد أخـــيه 
هــابــيل.  ولــقد وصــف حــضرة بــهاء اهلل تــلك األزمــة الشّــــــديــدة "بــاأليّــام الشّــــــداد" الّــتي انــشق فــيها "ســتر حــجب الــكبريــاء" ووقــع 
"*الـــفصل األكـــبر".  أمّـــا األعـــداء الـــخارجـــيّون مـــن رجـــال الـــّدنـــيا ورجـــال الـــّديـــن فـــقد أظهـــروا امـــتنانـــهم لهـــذه األزمـــة وقـــويـــت بـــها 
نـفوسـهم، وجـعلوا مـنها مـطيّة لـبلوغ غـايـاتـهم، وأثـارت لـديـهم الهـزء والسخـريـة الّـتي ال يـكتمون مـنها شـيئًا.  أمّـا أصـدقـاء حـضرة 
بــهاء اهلل وأنــصاره فــقد حــيّرتــهم األزمــة وعــذّبــتهم كــما أنــها ألــحقت األذى الشّــــــديــد بــهيبة الــّديــن فــي نــظر املــعجبني بــه مــن أهــل 
الـغرب.  وكـانـت مـراحـل هـذه األزمـة تـغلي مـنذ األيّـام األولـى إلقـامـة حـضرة بـهاء اهلل بـبغداد.  إالّ أن الـقوى الـخالّقـة الّـتي نـفخت 
الـحياة مـن جـديـد فـي الـجامـعة املـتهالـكة تـحت زعـامـته املسـتورة كـبحت جـماحـها بـصورة مـؤقّـته.  ثـم عـادت فـانفجـرت آخـر األمـر 
بــكّل شــّدتــها فــي الــّسنوات الّــتي ســبقت إعــالنــه لــرســالــته مــباشــرة.  فجــرّت عــلى حــضرة بــهاء اهلل حــزنًــا عــميًقا ال يســبر لــه غــور، 
وأشـــعلت رأســـه شـــيبًا بـــصورة ال تخـــطئها الـــعني، ووّجهـــت إلـــيه أعـــنف ضـــربـــة تـــلّقاهـــا فـــي حـــياتـــه.  ولـــقذ دبّـــرتـــها مـــن أّولـــها إلـــى 
آخـرهـا الـّدسـائـس واملـكائـد والخـطط املـتّصلة الّـتي حـاكـها الـّسيد محـّمد املـوسـوس الـجهنّمي الّـذي تـجاهـل نـصيحة حـضرة بـهاء 
اهلل لــه وأصــّر عــلى مــصاحــبته إلــى اآلســتانــة وأدرنــة، وأخــذ يــضاعــف جــهوده فــي يــقظة وانــتباه شــديــديــن لــيصل بــاألزمــة إلــى 

ذروتها القصوى.

أمّــا مــيرزا يــحيى فــقد اعــتاد، مــنذ رجــوع حــضرة بــهاء اهلل مــن السّــــــليمانــيّة، أن يــعتكف فــي مــنزلــه اعــتكافًــا غــير مشــرّف، أو أن 
يـــنسحب، إذا تـــأزّمـــت األمـــور، إلـــى األمـــاكـــن اآلمـــنة كـــالحـــّلة أو الـــبصرة.  بـــل لـــقد فـــّر إلـــى الـــبصرة مـــتنّكرًا فـــي زّي يـــهودّي مـــن 
بــغداد، واشــتغل بــتجارة األحــذيــة.  بــل لــقد بــلغ مــن خــوفــه وهــلعه أنّــه روي عــنه أنّــه قــال فــي إحــدى املــناســبات: "مــن اّدعــى أنّــه 
رآنـي أو سـمع صـوتـي فـهو كـافـر!".  فـلما بـلغه خـبر اقـتراب ركـب حـضرة بـهاء اهلل إلـى اآلسـتانـة اخـتبأ أّول األمـر فـي بسـتان 
الـهويـدر الـقريـب مـن بـغداد، وفـّكر فـي الـفرار إلـى الـحبشة أو الـهند أو إلـى أّي قـطر آخـر.  وملـا رفـض أن يـعمل بـما نـصحه بـه 
حــضرة بــهاء اهلل، وهــو أن يــسافــر إلــى إيــران لــكي ينشــر آثــار حــضرة الــباب، أرســل رجــالً يشــبهه يــسّمى الــحاج محــّمد كــاظــم 
إلـى سـراي الـحكومـة لـكي يـحصل لـه عـلى جـواز سـفر بـاسـم مـيرزا عـلي الـكرمـانـشاهـي ثـّم غـادر بـغداد تـاركًــا فـيها آثـار حـضرة 
الـباب وسـافـر مـتنّكرًا مـع بـابـيّ عـربـيّ يـسمى زاهـر إلـى املـوصـل حـيث الـتحق بجـماعـة املـنفينّي الّــذيـن كـانـوا فـي طـريـقهم إلـى 

اآلستانة.
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انــدفــع هــذا الــنّاقــض األكــبر ملــيثاق حــضرة الــباب يــرتــكب مــن األعــمال مــا ال يــمكن التّســتّر عــليه أو احــتمالــه.  وكــان يــدفــعه إلــى 
ارتـــكاب هـــذه األعـــمال حـــرصـــة الشّـــــــديـــد وحـــبّه الـــجارف لـــلزّعـــامـــة.  وكـــان يـــرى فـــي هـــذه األثـــناء رأي الـــعني زيـــادة تـــعّلق املـــنفينّي 
بـحضرة بـهاء اهلل وإجـاللـهم لـه بـصورة مـذهـلة تـذوب لـها نـفسه حسـرات.  وكـان يـعلم حـّق الـعلم بـما بـلغته شهـرة أخـيه فـي بـغداد 
وفــي أثــناء رحــلته إلــى اآلســتانــة، ثــّم فــي اتّــصاالتــه بــحكام أدرنــة وبــعّليّة الــقوم فــيها فــيفقد صــوابــه.  أمّـــا الــّشواهــد املــتضاعــفة 
عــلى مــا أبــداه ذلــك األخ مــن الــّشجاعــة والــهيبة واالســتقالل والــتّرفّــع تــجاه السّــــــلطات فــي الــعاصــمة فــكانــت تــثير حــفيظته.  كــما 
كـانـت األلـواح الـعديـدة الـتي كـان مـؤسّـــــس الـّدورة الجـديـدة ال يـكّف عـن إنـزالـها تـملؤه غـيظًا وكـمًدا.  فـأذن لـنفسه أن تنخـدع بـما 
يـــزّوده بـــه الـــّسيّد محـــّمد دجّـــــال الـــّدورة الـــبهائـــيّة، مـــن آراء هـــوجـــاء تســـتفزّه وتســـتنفره لـــلزّعـــامـــة بـــنفس الـــطّريـــقة الّـــتي ســـمح بـــها 
محـّمد شـاه لـنفسه أن تنخـدع بـآراء الـحاج مـيرزا آقـاسـي دجّــــال الـّدورة الـبابـيّة.  وأبـى أن يسـتمع إلـى مـا كـان أقـطاب الـبابـينّي 
يـكتبون بـه إلـيه مـن وجـوب تـوخّـــي الـحكمة واالعـتدال وضـبط الـنّفس.  ونـسي مـا بـذلـه لـه حـضرة بـهاء اهلل مـن نـصح، ومـا حـباه 
بـه مـن عـطف وهـو الّـذي يـكبره بـثالثـة عشـر عـامًـا فـشاهـد شـبابـه ورجـولـته.  وكـان يـدفـعه إلـى الـتّمادي فـي غـيّه عـني األخ الـّشفيق 
الّــتي تــغمض عــن الــذّنــوب وتــغّض عــن الــعيوب، األخ الّــذي كــثيرًا مــا ســحب ذيــل الــعفو والــغفران عــلى جــرائــمه الــعديــدة ونــزواتــه 

الكثيرة.

نــعم، أفســده اتّــصالــه الــّدائــم بــالــّسيّد محــّمد، رمــز الــخّسة والــدنــاءة والــجشع والــغدر، إفــساًدا ال يــرجــى لــه صــالح.  فــأخــذ فــي 
أثـناء غـياب حـضرة بـهاء اهلل عـن بـغداد، بـل وحـتّى بـعد عـودتـه مـن السّــــــليمانـيّة، يـلطّخ تـاريـخ الـّديـن بـمخاٍز ال يـمكن أن تُـمحى.  
فـمن ذلـك تحـريـفه آلثـار حـضرة الـباب مـرّة بـعد أخـرى وزيـادتـه امللحـدة الّــتي اضـافـها إلـى صـيغة األذان حـيث جـعل مـن نـفسه 
ومــن اهلل ســبحانــه وتــعالــى شــيئًا واحــًدا، وإدخــالــه فــي تــلك اآلثــار إلشــارات إلــى خــالفــة عــنّي فــيها نــفسه وأوالده مــن بــعده ورثــةً 
لـحضرة الـباب، وتـذبـذبـه وبـرودتـه حـني بـلغه نـبأ اسـتشهاد مـواله الـفاجـع، وأمـره بـقتل مـرايـا الـّدورة الـبابـيّة كـّلهم رغـم أنّـه كـان مـن 
تــلك املــرايــا، وخسّـــــــته الّـــتي تجــّلت فــي أمــره بــقتل الــّديّــان الّـــذي كــان يــخشاه ويحســده، وجــريــمته الــّشنعاء الّـــتي ارتــكبها أثــناء 
غــياب حــضرة بــهاء اهلل عــن بــغداد حــني امــر بــاغــتيال مــيرزا عــلي أكــبر ابــن عــّم حــضرة الــباب.  وأخــزى مــن كــّل هــذا مــساســه 
املخـزي بشـرف حـضرة الـباب نـفسه فـي غـضون تـلك املـّدة نـفسها.  وكـان مـن املـحتّم عـلى تـلك األفـعال، كـما يشهـد آقـاي كـليم 

ويروي النّبيل، أن تنفضح وتنكشف تحت ضوء أكثر شؤًما ولؤًما بأعمال وأفاعيل أوردته موارد الهالك.

فـقد بـدأ يـفّكر تـفكيرًا محـمومًـا فـي خـطط يـائـسة تـرمـي إلـى تـسميم حـضرة بـهاء اهلل وأصـحابـه حـتّى يسـتعيد زعـامـته املـتالشـية.  
وقـد تـمّلكه هـذا الـتّفكير املحـموم بـعد سـنة تـقريـبًا مـن وصـولـهم إلـى أدرنـة.  وملّا كـان يـعرف أّن أخـاه غـير الـّشقيق، آقـاي كـليم، 
خــبير بــالــعقاقــير وخــواصّــــــــــها  فــقد أخــذ ينتحــل املــزاعــم حــتّى يــبنّي لــه تــأثــير بــعض األعــشاب والــّسموم.  ثــم أخــذ يــلحّ فــي دعــوة 
حــضرة بــهاء اهلل إلــى مــنزلــه عــلى مــضض.  وذات يــوم نــجح فــي أن يــسّمه بــأن لــّوث فــنجان الــّشاي بــماّدة ســامّـــة اصــطنعها، 
فـمرض حـضرة بـهاء اهلل مـّدة ال تـقل عـن شهـر مـرضًـــــــــا شـديـًدا صـحبته آالم مـبرّحـة وحـرارة شـديـدة، ونـتج عـنه أّن يـد حـضرة بـهاء 
اهلل ظـّلت تـرتـعش طـوال مـا بـقي مـن حـياتـه.  وملّـا بـلغ املـرض حـّد الخـطورة اسـتدعـي لـفحصه طـبيب أجـنبيّ يـدعـى شـيشمان، 
فـــلّما رأى الـــطّبيب شـــحوب لـــونـــه الشّـــــــديـــد وأدرك خـــطورة مـــرضـــه اعـــتبر حـــالـــته مـــيؤوسًـــــــا مـــنها، وركـــع عـــند قـــدمـــيه وانـــسحب مـــن 
مــحضره دون أن يــوصــي بــأّي دواء.  وبــعد أيّــام لــزم شــيشمان الــفراش ومــات.  وقــبل مــوتــه أخــبر حــضرة بــهاء اهلل أّن الــطّبيب 
شـيشمان قـد افـتداه بـحياتـه.  أمّــا شـيشمان فـقد ذكـر ملـيرزا آقـا جـان الّـذي أرسـله حـضرة بـهاء اهلل لـالسـتفسار عـن صـحته أنّ 

اهلل قد استجاب لدعائه، وأنّه ينبغي لهم بعد موته أن يستدعوا طبيبًا يثق به يسّمى الّدكتور جوبان، إذا لزم األمر.

ولــقد كــشفت إحــدى الــزّوجــات الّــتي هجــرت مــيرزا يــحيى زمــنًا عــن تــفاصــيل تــلك الــفعلة فشهــدت بــأّن مــيرزا يــحيى ســّمم الــبئر 
الّـــتي كـــان أهـــل حـــضرة بـــهاء اهلل وأصـــحابـــه يشـــربـــون مـــنها.  وكـــان مـــن نـــتيجة ذلـــك أن ظهـــرت عـــلى جـــماعـــة املـــنفينّي أعـــراض 
غـريـبة.  بـل إنّـه بـاح تـدريـًجا وبحـذر شـديـد ألحـد األحـبّاء املـنفينّي، وهـو األسـتاذ محـّمد عـلي سـلمانـي (الـحالق) الّـذي قـّربـه إلـيه 
وأكـرمـه كـثيرًا، بـرغـبته فـي أن يـتحنّي الـحالّق فـرصـة مـواتـية لـيغتال حـضرة بـهاء اهلل أثـناء قـيام الـحالّق عـلى خـدمـته فـي الحـّمام.  
وقـد روى آقـاي كـليم هـذه الـقّصة لـلنّبيل وهـو فـي أدرنـة فـقال: "ثـار األسـتاذ محـّمد عـلي عـند وقـوفـه عـلى هـذا االقـتراح حـتّى أنّـه 
أحـّس بـرغـبة قـويّـة فـي قـتل مـيرزا يـحيى عـلى الـفور، ولـوال خـوفـه مـن غـضب حـضرة بـهاء اهلل ملـا تـوانـى عـن ذلـك.  وقـد تـصادف 
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أنّـني كـنت أّول مـن رآه يخـرج مـن الحـّمام وهـو يـبكي...  وبـعد مـجهود كـبير نـجحت فـي أن أغـريـه بـالـعودة إلـى الحـّمام لـيتّمم 
مـهّمته".  وبـالـرّغـم مـن أن حـضرة بـهاء اهلل أمـر الـحالق بـأالّ يـبوح ألحـد بـذلـك األمـر إالّ أنّـه عجـز عـن أن يسـتعيد هـدوءه فـأفـشى 
السّــــــّر، وبـذلـك أوقـع الـجامـعة فـي رعـب شـديـد.  وفـي ذلـك قـال حـضرة بـهاء اهلل: "**عـندمـا كـشف اهلل عـن خـبيئة صـدره [يـعني 

ميرزا يحيى] تنّصل من هذه النّيّة ونسبها إلى ذلك الخادم [يعني محّمد علي الحالق]".

واآلن آن األوان لـذلـك الّـذي أخـذ يـكشف أخـيرًا عـن مـكنونـات مـطالـبه ودعـاويـه شـفاهًــا وكـتابـة فـي ألـواحـه الـعديـدة أن يـوقـف مـن 
كــان قــد رشّـــــــحه حــضرة الــباب لــخالفــته عــلى طــبيعة رســالــته.  وعــلى هــذا أمــر آقــا جــان أن يحــمل ملــيرزا يــحيى "ســورة األمــر" 
الـنّازلـة حـديـثًا، والّــتي تـؤيّـد تـلك املـطالـب والـّدعـاوي بـما ال يـقبل الـّلبس وال الـغموض، وأن يـقرأهـا عـليه بـصوت عـال، وأن يـطلب 
مــنه جــوابًــا قــاطــًعا صــريــًحا.  فــاســتمهله مــيرزا يــحيى يــومًـــا واحــًدا لــيفّكر فــي اإلجــابــة، فــقبل.  إالّ أّن اإلجــابــة الــوحــيدة الّـــتي 
جــادت بــها قــريــحته كــانــت إعــالنًــا مــضاًدا يــعنّي فــيه الــّساعــة والــّدقــيقة الّــتي أصــبح فــيها مهــبط ظــهور مســتقّل قــائــم بــذاتــه يــحتّم 

خضوع أهل األرض في الّشرق والغرب له بال قيد وال شرط.

كـان هـذا الـزّعـم املسـرف الّـذي زعـمه خـصٌم هـذه خـيانـته وهـذا غـدره لـرسـول حـضرة بـهاء اهلل، حـامـل هـذا الـظّهور الـجبّار، نـذيـرًا 
بــالــفراق الــنّهائــيّ الــبائــن بــني حــضرة بــهاء اهلل ومــيرزا يــحيى، وهــو فــراق يــشير إلــى فــترة مــن أظــلم فــترات الــتّاريــخ الــبهائــيّ.  
فـــانـــسحب حـــضرة بـــهاء اهلل مـــع أهـــل بـــيته إلـــى مـــنزل رضـــا بـــيك (فـــي الـــثّانـــي والعشـــريـــن مـــن شـــوال ســـنة 1282هـ) وقـــد تـــمّ 
اســتئجار هــذا املــنزل بــناء عــلى أمــره، ورغــبة فــي أن يخــمد نــار الــبغضاء املــتأجّــــجة فــي صــدور أعــدائــه، وأن يــتيح لــكّل فــرد مــن 
جــماعــة املــنفينّي الحــّريّــة الــكامــلة فــي االنــحياز إلــيه أو إلــيهم دون ضــغط وال إكــراه.  وظــّل شهــريــن كــامــلني يــرفــض أن يــخالــط 
قــريــبًا أو غــريــبًا بــما ذلــك أصــحابــه وبــطانــته.  وكــّلف آقــاي كــليم أن يــقسم كــّل مــا فــي بــيته مــن أثــاث وريــاش وفــراش ومــلبس 
وآنــية، وأن يــرســل بــنصفها إلــى مــيرزا يــحيى، وأن يســّلم إلــيه بــعض اآلثــار املــباركــة الّــتي كــان يــلحّ فــي طــلبها مــن مــثل أخــتام 
حـضرة الـباب وخـواتـمه ومخـطوطـاتـه.  كـما كـّلفه أن يـؤكّـــد لـه أنّـه سـوف يـتلّقى نـصيبه الـكامـل مـن املـال الّــذي رصـدتـه الـحكومـة 
إلعــاشــة املــنفينّي وعــائــالتــهم.  وفــضالً عــن ذلــك أوصــى آقــاي كــليم بــأن يــأمــر مــن يــقع اخــتيار مــيرزا يــحيى عــليه مــن األصــحاب 

بشراء حاجياته اليوميّة من الّسوق، وأن يؤّكد له بأنّه سوف يتسّلم من بعد ذلك كّل ما يرد باسمه من إيران.

ويــروى أن آقــاي كــليم قــال لــلنّبيل: "شهــد ذلــك الــيوم الــفزع األكــبر.  فــقد نــاح األصــحاب جــميًعا عــلى احــتجاب الجــمال املــبارك 
عـــنهم".  وجـــاء فـــي شـــهادة خـــطّيّة كـــتبها أحـــد هـــؤالء األصـــحاب أّن "تـــلك األيّـــام امـــتازت بـــالهـــرج واملـــرج.  فـــقد غـــلبتنا الـــحيرة 

واعترانا الخوف العظيم من أن نحرم على الّدوام من نعمة محضره".

عـــلى أنّـــه قُـــّدر لهـــذا الحـــزن أن يـــكون قـــصيرًا، وتـــلك الـــحيرة أن تـــكون مـــوقـــوتـــة ذلـــك ألن الـــّسعايـــات الـــوشـــايـــات الّـــتي ظـــّل مـــيرزا 
يـحيى والـّسيّد محـّمد يـشحنان بـها خـطابـاتـهما إلـى إيـران والـعراق، واملـناشـدات املـتذلّـلة املـنّمقة الّـتي أخـذ مـيرزا يـحيى يـرفـعها 
إلـى خـورشـيد بـاشـا حـاكـم أدرنـة وإلـى مـعاونـه عـزيـز بـاشـا جـعلت حـضرة بـهاء اهلل يخـرج مـن عـزلـته.  وسـرعـان مـا بـلغه أّن ذلـك 
األخ نــفسه قــد أرســل إحــدى زوجــاتــه إلــى ســراي الــحكومــة تــشكو مــن أّن زوجــها قــد اغــتصبت حــقوقــه، وأّن أوالدهــا عــلى وشــك 
الهـالك جـوعًــا، وهـو اتّـهام ذاع أمـره وشـاع طـوالً وعـرضًـــــــــا حـتّى بـلغ اآلسـتانـة، وأصـبح مـصدر حـزن شـديـد لـحضرة بـهاء اهلل ألنّـه 
صـار مـوضـوعًــا لـلقيل والـقال ومـثارًا لـلتّعليقات الـالّذعـة فـي األوسـاط والـّدوائـر الّـتي تـأثّـرت مـن قـبل بمسـلكه الـنّبيل الـوقـور الّـذي 
ســلكه فــي تــلك املــديــنة.  وســافــر الــّسيّد محــّمد إلــى الــعاصــمة، ورجــا الــّسفير اإليــرانــي، مــشير الــّدولــة، أن يــخّصص لــه وملــيرزا 
يــحيى مــنحة مــالــيّة خــاصّــــــــــة، واتّــهم حــضرة بــهاء اهلل بــأنّــه ارســل رســوالً يــغتال نــاصــر الــّديــن شــاه.  ولــم يــّدخــر وســًعا فــي ســبيل 

الّسعاية بمن صبر عليه طويالً واحتمل في صمت كّل العظائم والكبائر اّلتي اقترفها.

وبـعد أن أقـام حـضرة بـهاء اهلل فـي مـنزل رضـا بـيك مـا يـقرب مـن الـّسنة عـاد إلـى املـنزل الّـذي سـكنه قـبل اعـتكافـه عـن أصـحابـه 
ثـم انـتقل بـعد ثـالثـة أشهـر إلـى مـنزل عـزت آقـا، وظـّل مـقيًما فـيه إلـى أن غـادر أدرنـة.  وفـي شهـر جـمادى األولـى سـنة 1284هـ 
(أيـلول سـنة 1867م) حـدثـت فـي هـذا املـنزل حـادثـة عـلى أعـظم جـانـب مـن األهـّميّة ألنـها أفحـمت مـيرزا يـحيى وأعـوانـه إفـحامًــا 
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تــامًّــا، وبشّــــــرت الــّصديــق والــعدّو عــلى الــّسواء بــانــتصار حــضرة بــهاء اهلل.  وتــفصيل ذلــك أن أحــد الــبابــينّي مــن شــيراز، ويــسّمى 
مـير محـّمًدا، كـان يـكره مـزاعـم مـيرزا يـحيى ودعـاويـه ويـمقت اعـتزالـه وتسـتّره مـقتًا عـظيًما.  نـجح فـي أن يـغري الـّسيّد محـّمًدا 
بـأن يـقنع صـاحـبه بـأن يـلتقي بـحضرة بـهاء اهلل وجـًها لـوجـه حـتّى يـتبنّي لـلنّاس الـحّق مـن الـباطـل بـصورة عـلنيّة وحـاسـمة.  وزعـم 
مـيرزا يـحيى أّن أخـاه الـعظيم لـن يـقبل هـذه الـّدعـوة.  فـعني مسجـد السّـــــلطان سـليم مـكانًـا لـالجـتماع.  ومـا كـاد هـذا الـخبر يـبلغ 
مـسامـع حـضرة بـهاء اهلل حـتّى بـادر بـالـّسير عـلى قـدمـيه، فـي قـيظ الـظّهيرة، يـصحبه مـير محـّمد هـذا إلـى املسجـد املـذكـور فـي 
حــيّ بــعيد مــن أحــياء املــديــنة.  وكــان حــضرة بــهاء اهلل يــرتّــل اآليــات أثــناء ســيره فــي األســواق والــطّرقــات بــصوت أدهــش كــّل مــن 

سمعه، وعلى نحو تعّجب منه كّل من رآه. 

ومــن الــكلمات الّــتي نــطق بــها فــي تــلك املــناســبة الــفريــدة، والّــتي شهــد بــها هــو نــفسه فــي أحــد ألــواحــه قــولــه: "يــا محــّمد! خــرج 
الـّروح عـن مـقرّه، وخـرجـت مـعه أرواح األصـفياء ثـم حـقائـق املـرسـلني.  إنّـك إذن فـاشهـد أهـل مـنظر األعـلى فـوق رأسـي، ثـّم فـي 
قــبضتي حــجج الــنّبينّي...  قــل لــو يــجتمع كــّل مــن عــلى األرض مــن الــعلماء والــعرفــاء ثــم املــلوك والسّــــــالطــني إنّــني ألحــضر تــلقاء 
وجــــوهــــهم وأنــــطق بــــآيــــات اهلل املــــلك الــــعزيــــز الــــحكيم.  أنــــا الّــــذي ال أخــــاف مــــن أحــــد، ولــــو يــــجتمع عــــليّ كــــّل مــــن فــــي الــــّسموات 
واألرضـني...  هـذا كـفـّي قـد جـعله اهلل بـيضاء لـلعاملـني.  وهـي عـصاي لـو نـلقيها لـتبلع كـّل الـخالئـق أجـمعني".  أمّــا مـير محـّمد 
فـــقد أرســـل لـــيعلن عـــن قـــدوم حـــضرة بـــهاء اهلل، ولـــكنّه ســـرعـــان مـــا عـــاد لـــيقول إّن الّــــذي تحـــّدى ســـلطانـــه يـــرغـــب فـــي أن يـــؤجّــــــل 
االجـتماع يـومًـا أو يـومـني لـظروف خـاصّـــــــــة طـارئـة.  فـعاد حـضرة بـهاء اهلل ولـدى عـودتـه إلـى بـيته أنـزل لـوحًـــا ليسجّـــل فـيه مـا حـدث، 
ويـضرب مـوعـًدا لـّلقاء املـؤجـل.  وخـتم الـّلوح بـختمه وسـّلمه لـلنّبيل، وأمـره بـأن يـودعـه عـند أحـد املـؤمـنني الجـدد، وهـو املاُل ّ محـّمد 
الـتّبريـزي، لـكي يـخبر بـه الـّسيّد محـّمًدا الـذي اعـتاد أن يـغشو حـانـوت ذلـك املـؤمـن.  وقـبل تسـليم الـّلوح لـلّسيّد محـّمد تـقّرر أن 
يشـــترط عـــليه أن يـــحصل مـــقّدمًــــا مـــن مـــيرزا يـــحيى عـــلى إقـــرار كـــتابـــيّ مـــختوم بـــبطالن مـــزاعـــمه إذا هـــو لـــم يـــحضر إلـــى مـــكان 
الــّلقاء.  فــوعــد الــّسيّد محــّمد بــالــحصول عــلى هــذا اإلقــرار املــطلوب فــي الــيوم الــتّالــي.  ورابــط الــنّبيل فــي الــحانــوت ثــالثــة أيّــام 
بـــطولـــها انـــتظارًا لـــإلقـــرار.  ولـــكّن الـــّسيّد محـــّمد لـــم يظهـــر ولـــم يـــرســـل اإلقـــرار.  وبـــعد انـــقضاء ثـــالثـــة وعشـــريـــن عـــامًــــا عـــلى هـــذه 
الـحادثـة يـروي الـنّبيل أّن ذلـك الـّلوح الّـذي لـم يسـّلمه مـا زال فـي حـوزتـه جـديـًدا كـيوم حـبّره الـغصن األعـظم، حـضرة عـبد الـبهاء، 

وزيّنه مهر جمال القدم، شاهًدا ماّديًّا ملموًسا على انتصار حضرة بهاء اهلل على خصمه املهزوم.

أمّــا اسـتجابـة حـضرة بـهاء اهلل لـتلك الـحادثـة الّـتي تُـعّد مـن أفـجع حـوادث واليـته فـقد تـميّزت بـالـكرب والحـزن كـما الحـظنا.  ولـقد 
أبــدى أســاه بــقولــه: "*إّن الّــذي ربّــيته بــيد الــرّحــمة شــهورًا وســنني قــام بــقتلي".  وأشــار إلــى هــؤالء األعــداء الــخونــة بــقولــه: "*لــقد 
انـحنى ظهـري واشـتعل رأسـي شـيبًا بـما ارتـكب هـؤالء الـظاملـون.  إنّـك لـو حـضرت بـني يـدي الـعرش ملـا عـرفـت جـمال الـقدم فـقد 
تــبّدلــت طــراوتــه مــن ظــلم املشــركــني ونــضب مــعني نــضارتــه".  وصــاح مــرّة أخــرى يــقول: "تــاهلل مــا بــقي فــي جســدي مــن محــّل إالّ 
وقـد ورد عـليه رمـاح تـدبـيرك".  وقـال فـي مـوضـع آخـر: "يـا أخـي! فـعلت بـأخـيك مـا ال فـعل أحـد بـأحـد".  وأكّــد فـضالً عـن ذلـك أنّـه: 
"بــما جــرى مــن قــلمك قــد خــرّت وجــوه الــعظمة عــلى رمــاد الــّسوداء، وشــّقت ســتر حــجب الــكبريــاء فــي الــجنّة املــأوى، وتشــبّكت 
أكـباد املـقربـني عـلى مـقاعـد الـقصوى".  ومـع ذلـك فـإّن اهلل الـبّر الـرّحـيم يـؤكّـــد فـي الـكتاب األقـدس لهـذا األخ "مـطلع اإلعـراض" 
" مـؤكّــًدا "أنـه  الّـذي "هـبت عـليه مـن شـطر نـفسه أريـاح الـهوى" أن "ال تـخف مـن أعـمالـك"، "فـارجـع إلـيه خـاضـًعا خـاشـًعا مـتذلّـالً

يكفّر عنك سيّئاتك" وإّن "ربّك لهو التّّواب العزيز الرّحيم".

وطــرد "الــّصنم األعــظم" بــأمــر يــنبوع الــعدل األعــظم، وبــهيمنته واقــتداره مــن صــفوف جــامــعة االســم األعــظم، وأفحــم وافــتضح 
وتحـطّم.  فـلّما تطهّـــر ديـن اهلل الجـديـد مـن هـذا الـرّجـس الـّشنيع وتخـّلص مـن هـذا املـّس الـفظيع اسـتطاع أن يـنمو ويـتقّدم، وأن 
يـبدي، رغـم الـفتنة الّــتي هـزّتـه هـزًّا، قـدرتـه عـلى أن يـدخـل فـي مـعارك أخـرى، ويـصل إلـى قـمم أعـلى، ويحـرز انـتصارات أعـظم 

وأسمى.

نـعم، حـدث فـي صـفوف أتـباعـه صـدع مـؤقّــت ال جـدال فـيه، وكـسف مجـده، وتـلّوث تـاريـخه إلـى األبـد.  إال أّن اسـمه لـم يُـمحَ مـن 
صـــفحة الـــوجـــود، وكـــانـــت روحـــه أقـــوى مـــن أن تقهـــر أو تتحـــطم، كـــما لـــم يســـتطع هـــذا الّـــذي يـــقال لـــه صـــدع وانـــشقاق أن يـــشقّ 
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نـسيجه أو يـمزّق كـيانـه.  أمّـا مـيثاق حـضرة الـباب، الّـذي سـبقت اإلشـارة إلـيه، فـقد دافـع، بـحقائـقه الـّصريـحة ونـبوءاتـه الـنّاصـعة 
وإنـذاراتـه املـتكّررة الـقاطـعة، عـن هـذا الـّديـن وأمّــن سـالمـته، وأدام نـفوذه وتـأثـيره، وأظهـر عـدم قـابـليته لـلفساد. وبـالـرّغـم مـن أن 
حـضرة بـهاء اهلل أمـّضه الحـزن وأضـناه، وحـنى ظهـره األلـم والـكمد، وظـّل يـعانـي مـن آثـار مـحاولـة اغـتيالـه، وبـالـرّغـم مـن أنّـه كـان 
عـلى عـلم بـاحـتمال حـدوث نـفي آخـر فـي الـقريـب الـعاجـل إالّ أنّـه نـهض بـقّوة ال مـثيل لـها، وحـتّى قـبل أن تـنتهي األزمـة، لـيعلن 
لـكّل مـن جـمعوا فـي قـبضتهم زمـام السّــــــلطة فـي الشّــــــرق والـغرب الـرّسـالـة الّـتي وكّـــلت إلـيه، دون أن تـعّوقـه الـّضربـة الّـتي تـلقاهـا 
أمـره وال األخـطار الّـتي أحـدقـت بـه مـن كـّل جـانـب.  وبهـذا اإلعـالن قـّدر لـشمس ظـهوره أن تـتألّـق فـي دارة املجـد، وقُـّدر لـديـنه أن 

يظهر جّل قّوته اإللهيّة.

وتــلت ذلــك فــترة مــن الــنّشاط الــعجيب فــاقــت فــي صــداهــا ســنوات الــّربــيع مــن واليــة حــضرة بــهاء اهلل.  كــتب شــاهــد عــيان فــقال: 
"كـانـت اآليـات اإللـهيّة تـنهمر كـالـغيث الـهاطـل لـيل نـهار.  وكـان مـيرزا آقـا جـان يـكتبها حـني تُـملى عـليه، عـلى حـني كـان الـغصن 
األعــظم يســتغرق فــي اســتنساخــها.  ولــم يــكن ثــمة لحــظة واحــدة نــضيّعها".  وشهــد الــنّبيل "أّن عــدًدا مــن الــكتبة انــهمكوا لــيل 
نـهار فـي هـذه املـهّمة، ومـع ذلـك لـم يسـتطيعوا أن يـنهضوا بـه.  وكـان مـن بـينهم  مـيرزا بـاقـر الـّشيرازي...  الّـذي كـان يسـتنسخ 
وحـده مـا ال يـقّل عـن ألـفي آيـة كـّل يـوم.  واسـتمّر عـلى ذلـك سـتّة أشهـر أو سـبعة.  وكـان فـي كـّل شهـر يسـتنسخ مـا يـوازي عـّدة 
مجـــّلدات ويـــرســـلها إلـــى إيـــران.  وتـــرك وراءه مـــا يـــقرب مـــن عشـــريـــن مجـــّلًدا تـــذكـــاريًّـــا مـــنه ملـــيرزا آقـــا جـــان كـــتبها كـــّلها بخـــطه 
الجــميل".  وإلــى تــلك اآليــات أشــار حــضرة بــهاء اهلل بــقولــه: "*إّن غــمام فــضل األمــر وســحاب فــيض األحــديــة هــاطــل لــدرجــة أنّــه 
يـنزل مـا يـعادل ألـف آيـة فـي الـّساعـة الـواحـدة"، "*بـلغ الـيوم مـن الـفضل أنّـه لـو اسـتطاع أحـد الـكتبة أن ينجـز مـهّمته لـنزل فـي 
الـيوم والـّليلة مـن سـماء الـقدس الـّربـانـيّة مـا يـعادل الـبيان الـفارسـي".  وفـي مـقام آخـر يـؤكّــد: "**تـاهلل لـقد نـزّل فـي تـلك األيّـام مـا 
يـعادل كـّل مـا أنـزل عـلى الـنّبينّي مـن قـبل".  وأشـار مـرّة أخـرى إلـى غـزارة آثـاره فـقال: "*عجـز الـكتّاب عـن تحـريـر مـا نـزل فـي 

هذه األرض [أدرنة] فظّل أكثره بال تحبير".

وفـــي عـــنفوان األزمـــة الـــعصيبة، بـــل وقـــبل أن تـــبلغ ذروتـــها، انـــهمرت مـــن قـــلم حـــضرة بـــهاء اهلل ألـــواح ال حـــصر لـــها فـــّصل فـــيها 
مـكنونـات دعـاويـه الجـديـدة ومـضامـينها تـفصيالً كـامـالً.  وكـان مـن بـني األلـواح الّـتي رقـمها قـلمه حـني انـتقل إلـى مـنزل عـزّت آقـا: 
ســـورة األمـــر، ولـــوح الـــنّقطة، ولـــوح أحـــمد، وســـورة األصـــحاب، ولـــوح الـــّسيّاح، وســـورة الـــّدم، وســـورة الـــحجّ، ولـــوح الـــّروح، ولـــوح 
الــرّضــوان، ولــوح الــتّـُّقى.  وبــعد "الــفصل األكــبر" نــزلــت أخــطر األلــواح املــرتــبطة بــإقــامــته فــي أدرنــة، ومــنها ســورة املــلوك، وهــي 
أهـّم لـوح خـاطـب فـيه حـضرة بـهاء اهلل جـماعـة املـلوك فـي الشّــــــرق والـغرب لـلمرّة األولـى، كـما خـاطـب فـيه سـلطان تـركـيا ووزراءه 
ومـــلوك الـــعالـــم املـــسيحيّ والـــّسفير الـــفرنـــسيّ والـــّسفير اإليـــرانـــيّ لـــدى الـــباب الـــعالـــي ورجـــال الـــّديـــن املســـلمني فـــي اآلســـتانـــة، 
وحـكماءهـا وسـّكانـها، وأهـل إيـران وفـالسـفة الـعالـم كـالًّ عـلى حـدة.  ومـنها "الـكتاب الـبديـع" وهـو دفـاع كـتبه لـيفنّد بـه اتّـهامـات 
مـــيرزا مهـــدي الـــرّشـــتي وهـــو شـــبيه بـــكتاب اإليـــقان الّـــذي أنـــزلـــه دفـــاعًــــا عـــن الـــّدورة الـــبابـــيّة.  ومـــنها أدعـــية الـــّصيام الّـــتي كـــتبها 
تــمهيًدا لــكتاب األحــكام.  ومــنها الــّلوح األّول نــابــليون الــثّالــث إمــبراطــور الــفرنــسينّي يــختبر فــيه مــدى إخــالصــه فــي اعــترافــاتــه.  
ومــنها لــوح السّــــــلطان، وهــو خــطابــه املــفّصل لــناصــر الــّديــن شــاه الّــذي يبســط فــيه أهــداف ديــنه وأغــراضــه ومــبادئــه، ويــدلّــل عــلى 
صــدق دعــواه وصــّحة رســالــته.  ومــنها ســورة الــرّئــيس الّــتي بــدئــت فــي قــريــة كــاشــانــه فــي طــريــقه إلــى غــالــيبولــي وتــّمت بــعد ذلــك 
بـقليل فـي جـياور كـوي.  وكـّل هـذه آثـار ال تـعتبر أبـرز األلـواح الـعديـدة الـنّازلـة فـي أدرنـة فحسـب بـل إنّـها لـتحتّل مـكانـة عُــليا بـني 

آثار صاحب الظّهور البهائيّ.

وفــي رســالــة حــضرة بــهاء اهلل إلــى املــلوك، فــي ســورة املــلوك، أظهــر لــهم طــبيعة رســالــته، ودعــاهــم إلــى اعــتناق أمــره، وأكّــــد لــهم 
صـــّحة ظـــهور حـــضرة الـــباب، وآخـــذهـــم عـــلى قـــّلة اكـــتراثـــهم ألمـــره، ونـــاشـــدهـــم أن يـــقيموا  الـــعدل، وأن يـــنتبهوا ويُـــصلحوا ذات 
بـينهم، ويـقّللوا مـن التّسـّلح، وبسـط الـقول فـي مـصائـبه، واسـتأمـنهم عـلى الـفقراء، وحـذّرهـم مـن اإلعـراض عـن نـصائـحه حـتّى ال 
"يــأخــذكــم الــعذاب مــن كــّل الــجهات" وتــنبّأ لــهم بــأّن اهلل "ســوف يــرفــع أمــره بــني الــّسموات واألرضــني" ولــو لــم يــتوجّـــــه إلــيه مــنهم 
أحــد. وفــي هــذا الــّلوح الم حــضرة بــهاء اهلل مــلوك الــعالــم املــسيحيّ بــصفة خــاصــة ألنّــهم لــم "يــتقّربــوا أو "يــتوجّـــــهوا" إلــى "روح 

�٩٢



الــحّق"، وألنّــهم "كــانــوا العــبني بــلعب أنــفسهم".  وأعــلن أنّــهم ســوف "يــرجــعون إلــى اهلل ويــسألــون" عــن أعــمالــهم "فــي مــقّر الّــذي 
تحشر فيه الخالئق أجمعني".

وأمــر السّــــــلطان عــبد الــعزيــز أن "اســمع قــول مــن يــنطق بــالــحّق...  وكــان عــلى قســطاس حــقٍّ مســتقيم"، ودعــاه إلــى أن يــصرّف 
بـنفسه شـؤون الـنّاس وال يـضع ثـقته فـي مـن لـيسوا لـها بـأهـل، وحـذّره أالّ يـتّكل عـلى خـزائـنه وأالّ "تـفرّط فـي األمـور" وأن يـعامـل 
خــّدامــه بــاإلنــصاف ويــعدل بــينهم عــلى "الخــّط االســتواء"، وأطــلعه عــلى مــصائــبه وبــاليــاه.  وفــي الــّلوح نــفسه أكّـــد بــراءتــه ووالءه 

للّسلطان ووزرائه، ووصف ظروف نفيه من العاصمة، وطمأنه على دعائه من أجله.

وفـضالً عـن ذلـك وجّــــه إلـى ذلـك السّــــــلطان مـن غـالـيبلي، كـما يـذكـر فـي سـورة الـرّئـيس، رسـالـة شـفهيّة مـع ضـابـط تـركـيّ يـسّمى 
عــمر يــسأل الــعاهــل فــيها أن يــأذن لــه بــلقاء ال يســتغرق اكــثر مــن عشــر دقــائــق "*يــسألــه السّـــــــلطان فــيه عــّما يــعتبره دلــيالً عــلى 

صدق قول الحق" حتّى "*إذا جاء [الّدليل] من عند اهلل أطلق سراح هؤالء املظلومني وتركوا وشأنهم".

وإلـى نـابـليون الـثّالـث وجّــــه حـضرة بـهاء اهلل، عـلى يـد أحـد وزراء اإلمـبراطـور، لـوحًــــا خـاصًّـــــــــا أطـال فـيه الـوقـوف عـند اآلالم الّــتي 
تحــّملها هــو وأتــباعــه.  وأقــسم لــه عــلى بــراءتــهم.  وذكّــــره بــالــبيانــني الــّلذيــن أصــدرهــما اإلمــبراطــور بــشأن املــظلومــني والــبائســني 
وعـــلى هـــذا أهـــاب بـــه أن "**يتحـــّرى عـــن حـــال مـــن ظُــلموا كـــّل هـــذا الـــظلم"، وأن "***يـــشمل الـــّضعفاء بـــعنايـــته" وأن يـــنظر إلـــيه 
وإلــــى مــــن نــــفي مــــعه "**بــــعني الــــعطف".  ولــــم يــــكن ذلــــك مــــن جــــانــــب حــــضرة بــــهاء اهلل إال تــــمحيًصا واخــــتبارًا لــــصدق دوافــــع 

اإلمبراطور.

وإلـى نـاصـر الـّديـن شـاه أنـزل لـوحًــــا، هـو أطـول خـطاب وجّــــه إلـى حـاكـم واحـد، يشهـد فـيه بشـّدة املـتاعـب الّـتي عـانـاهـا، ويسـتعيد 
إلـى الـذّاكـرة اعـتراف الـّشاه بـبراءتـه عـّشية نـفيه إلـى الـعراق، ويـناشـده أن يـحكم بـالـعدل، ويـصف لـه كـيف أمـره اهلل أن يـنهض 
ويــعلن رســالــته، ويــؤكّـــد لــه بــراءة نــصائــحه عــن كــّل غــرض.  ويــقّرر إيــمانــه بــوحــدانــيّة اهلل وإيــمانــه بــرســله وأنــبيائــه، ويــدعــو لــه غــير 
مــــرّة.  ويــــدافــــع عــــن مســــلكه الّــــذي ســــلكه فــــي الــــعراق، ويــــنبّه عــــلى أثــــر تــــعالــــيمه الــــّصالــــح ويــــؤكّـــــد اســــتنكاره لــــكّل ألــــوان الــــعنف 
والـفساد.  أضـف إلـى ذلـك أنـه يـدلّــل فـي الـّلوح نـفسه عـلى صـّحة رسـالـته وصـدقـها، ويـعبّر عـن رغـبته فـي أن "*يـجتمع بـعلماء 
الـعصر بـمحضر السّـــــلطان فـيقيم الـحّجة ويـأتـي بـالـبرهـان" عـلى صـدق دعـواه وصـّحة أمـره.  ويـفضح ضـالل رجـال الـّديـن عـلى 
أيّـامـه وعـلى أيّـام الـّسيّد املـسيح وحـضرة محـّمد.  ويـتنبّأ بـأّن آالمـه تـتلوهـا "رحـمة كـبرى" وأّن "*هـذه الشّـــــدائـد الـعظمى يـعقبها 
رخــاء عــظيم".  ويــقارن بــني الــباليــا الّــتي أصــابــت أهــل بــيته وبــني مــا أصــاب آل محــّمد.  ويبســط الــقول فــي اضــطراب شــؤون 
الـعالـم، ويـصف املـديـنة الّـتي يـوشـك أن يُـنفى إلـيها، ويـتنبّأ بـانحـدار مـنزلـة الـعلماء فـي مسـتقبل األيّـام.  وخـتم الـّلوح بـتعبير آخـر 

عن أمله في أن يؤيّد اهلل الّشاه على أن يكون "ناصرًا ألمره وناظرًا إلى عدله".

وإلــى عــالــي بــاشــا، الــّصدر األعــظم، وجّــــه حــضرة بــهاء اهلل "ســورة الــرّئــيس".  وفــيها أمــره بــأن "اســمع نــداء اهلل"، وأعــلن لــه أن 
"قـباعـه" أو "نـباح" مـن حـولـه أو "جـنود الـعاملـني" لـن تـثني الـعليّ الـقديـر عـن أن يـحّقق هـدفـه وغـايـته، واتّـهمه فـيها بـارتـكاب مـا 
"يـنوح بـه محـّمد رسـول اهلل فـي الـجنّة الـعليا"، وبـاالتّـحاد مـع الـّسفير اإليـرانـيّ عـلى إيـذائـه.  وفـيها تـنبّأ لـه "بـالخسـران املـبني"، 
وفــيها مجّـــــد يــوم ظــهوره وتــنبّأ بــأّن هــذا الــظّهور "ســوف يــحيط األرض ومــن عــليها"، وأنّــه "ســوف تــبّدل أرض السّــــــّر [أي أدرنــة] 
ومـا دونـها، وتخـرج مـن يـد املـلك، ويظهـر الـزّلـزال ويـرتـفع الـعويـل ويظهـر الـفساد فـي األقـطار".  وفـيها طـابـق بـني ظـهوره وظـهور 
مــــوســــى وعــــيسى.  وذكّـــــره "بــــاســــتكبار" كســــرى فــــارس أيّــــام محــــّمد، و"طــــغيان" فــــرعــــون أيّــــام مــــوســــى و"شــــرك" الــــنّمرود أيّــــام 

إبراهيم.  وفيها أعلن أنه ما جاء إال لكي "يحيى العالم ويتّحد من على األرض كّلها".

وفـي "سـورة املـلوك" يـؤاخـذ وزراء السّــــــلطان عـلى مسـلكهم، وذلـك فـي فـقرات مـتعّددة يتحـّدى فـيها صـالبـة مـبادئـهم، ويـتنبّأ لـهم 
فــيها بــأنّــهم ســوف يــجازون عــلى أعــمالــهم، ويــفضح فــيها تــكبّرهــم وظــلمهم، ويــؤكّـــد لــهم تــقواه وزهــده وانــقطاعــه عــن الــّدنــيا ومــا 

فيها، ويعلن لهم فيها براءته.
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وفــي الــّسورة نــفسها يــلوم الــّسفير الــفرنــسي لــدى الــباب الــعالــي عــلى اتّــحاده مــع ســفير العجــم عــليه، ويــذكّـــره بــوصــايــا الــّسيّد 
املـسيح كـما وردت فـي إنـجيل يـوحـنّا، ويحـذّره بـأنّـه سـوف يـسأل عـّما جـنت يـداه.  ويـنصحه، هـو وأمـثالـه، بـأالّ يـعامـل أحـًدا بـمثل 

ما عامله هو به.

وفــي ذلــك الــّلوح نــفسه يــوجّـــــه إلــى ســفير العجــم بــاآلســتانــة فــقرات طــواالً يــفضح فــيها تــوهّـــماتــه وافــتراءاتــه، ويــنّدد فــيها بــظلمه 
وظــلم مــواطــنيه ويــؤكّـــد لــه أنّــه ال يحــمل لــه أّي ضــغينة، ويــعلن لــه أنّــه لــو أدرك شــناعــة مــا فــعل لــقضى أيّــام عــمره نــائــًحا،  ويُجــزم 
أنّــه ســوف يســتمّر فــي غــفلته وقــّلة اكــتراثــه إلــى أن يــموت، ويــدافــع عــن مســلكه الّــذي ســلكه فــي طهــران والــعراق.  وشهــد فــساد 

الوزير اإليرانيّ في بغداد وتواطئه مع هذا الوزير.

وفـي الـّسورة نـفسها يـوجّــــه إلـى أهـل الـّسنّة فـي اآلسـتانـة رسـالـة خـاصـة يـتّهمهم فـيها بـالـغفلة واملـوت الـّروحـيّ، ويـؤاخـذهـم عـلى 
تــــكبّرهــــم وعجــــزهــــم عــــن الــــتماس مــــحضره، ويــــزيــــح لــــهم السّــــــــتار عــــن مجــــد رســــالــــته الــــكامــــل وداللــــتها الــــجبّارة.  ويــــؤكّـــــد لــــهم أنّ 
رؤسـاءهـم لـو كـانـوا أحـياء "لـطافـوا حـولـه"، ويـصفهم بـأنّـهم "عـبدة األسـماء" ومـحبّو الـزّعـامـة، ويـقسم أّن اهلل لـن يـقبل مـنهم شـيئًا 

إالّ إذا "تجّددوا" في محضره.

ويـكرّس الـفقرات الـختامـيّة مـن سـورة املـلوك لـحكماء اآلسـتانـة وفـالسـفة األرض.  وفـيها يحـذّرهـم مـن الـتّكبّر أمـام اهلل، ويـكشف 
لــهم عــن جــوهــر الــحكمة الــحقيقيّ، ويــنبّه عــلى أهــمية اإليــمان الــّصحيح واملســلك الــقويــم.  ويــؤاخــذهــم عــلى عجــزهــم عــن أخــذ 

العرفان عنه.  وينصح لهم "أن ال تتجاوزوا عن حدود اهلل" وأالّ يلتفتوا إلى "قواعد النّاس وعاداتهم".

وألهـــل اآلســـتانـــة يـــعلن فـــي الـــّلوح نـــفسه أنـــه "مـــا نـــخاف مـــن أحـــد إالّ اهلل”، وأنّـــه ال يـــتكّلم "إالّ بـــما أُمـــر" وأنّـــه ال يـــتّبع إالّ الـــحقّ 
املـــبني، وأنّـــه وجـــد حـــّكام املـــديـــنة ورؤســـاءهـــا "كـــاألطـــفال الّــــذيـــن يـــجتمعون عـــلى الـــطنّي لـــيلعبوا بـــه"، وأنّـــه لـــم يجـــد بـــينهم أحـــًدا 
يسـتحّق أن يـتعّلم الـحقائـق الّـتي عـّلمها اهلل لـه، ويـأمـرهـم بـأن يـعتصموا بـما شـرّع اهلل، ويحـذّرهـم أال يـتكبّروا أمـام اهلل وأحـبّائـه، 
ويـذكّـــرهـم بـالشّــــــدائـد الّـتي عـانـاهـا اإلمـام الحسـني، ويـشيد بـفضائـله.  ويـدعـو اهلل أن يـعانـي مـن الشّــــــدائـد مـثل مـا عـانـى اإلمـام 
الحسـني.  ويـنتبّأ لـهم أن اهلل سـوف يـرفـع عـّما قـريـب تـلك األمّــة الّــتي تـروي أخـبار مـصائـبه، وتـطالـب املضطهـديـن بـرّد حـقوقـه، 

ويهيب بهم أن يستمعوا إلى كلماته ويرجعوا إلى اهلل تائبني.

وأخـيرًا يـخاطـب أهـل إيـران فـي الـّلوح نـفسه مـؤكّـــًدا أنّـهم لـو قـتلوه ألظهـر اهلل مـن يـقوم مـقامـه، ويـبنّي لـهم أن اهلل الـعليّ الـقديـر 
سوف "يتّم نوره" ولو كرهوا ذلك في سرائرهم.

هـذا اإلعـالن الـبالـغ كـّل هـذه الـجسامـة، والـّصادر فـي فـترة بـالـغة كـّل هـذه الـحساسـيّة، عـن حـامـل رسـالـة بـالـغة كـّل هـذا الـّسمو، 
إلـى مـلوك األرض، مسـلمني ومـسيحينّي، وإلـى الـوزراء والـّسفراء ورجـال الـّديـن مـن أهـل الـّسنّة، وإلـى حـكماء اآلسـتانـة وأهـلها، 
حــاضــرة السّــــــلطنة والــخالفــة فــي آن واحــد، وإلــى فــالســفة الــعالــم وإلــى أهــل إيــران، ال يــنبغي أن يــعّد الــواقــعة الــبارزة الــوحــيدة 
مـن وقـائـع أيّـام إقـامـة حـضرة بـهاء اهلل فـي أدرنـة بـل إّن هـناك طـائـفة مـن الـتّطّورات واألحـداث الـعظيمة الـّداللـة ال بـّد أن نـذكـرهـا 
هــنا، وإن قــّل شــأنــها، لــكي تــساعــدنــا عــلى تــقديــر أهــّميّة هــذه املــرحــلة املــضطربــة الــعصيبة مــن واليــة حــضرة بــهاء اهلل تــقديــرًا 

أطيب.

فـــمن ذلـــك مـــا حـــدث فـــي غـــضون تـــلك الـــفترة كـــنتيجة مـــباشـــرة لـــعصيان مـــيرزا يـــحيى وســـقوطـــه ذلـــك الـــّسقوط املـــخيف، وهـــو أنّ 
بــعض أصــحاب حــضرة بــهاء اهلل (مــّمن يــمكن اعــتبارهــم مــن "كــنوز األرض" الّــتي وعــده بــها اهلل حــني كــانــت أغــالل ســياه چــال 
تـثقل عـنقه)، نـهضوا يـدافـعون عـن الـّديـن الجـديـد ويـرّدون عـلى مـزاعـم خـصومـهم فـي رسـاالت مـفّصلة عـديـدة أسـوة بـموالهـم فـي 
“الـكتاب الـبديـع" ويـدحـضون حـججهم الـواهـية ويـفضحون أعـمالـهم الـّشنيعة.  وكـان مـن بـني هـؤالء املـدافـعني حـرف مـن حـروف 
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الـحيّ وبـعض مـن عـاش بـعد مـعركـة طـبرسـي واملاُلّ مـيرزا أحـمد األزغـندي.  وفـي هـذه الـفترة اتّـسع نـطاق الـّديـن ونـصبت رايـته 
ثـابـتة فـي الـقوقـاز عـلى يـد املُـالّ أبـي طـالـب وآخـريـن مـمن بـّلغهم الـنّبيل، وتـأسّــــــس أّول مـركـز فـي مـصر حـني اسـتقّر بـها الـّسيد 
حسـني الـكاشـانـي والـحاج بـاقـر الـكاشـانـي.  واضـيفت سـوريّـا إلـى األراضـي الّـتي سـبق أن أنـارتـها وأدفـأتـها بـواكـير شـعاعـات 
الــــظّهور اإللــــهي، ونــــعني بــــها الــــعراق وتــــركــــيّا وإيــــران.  وفــــي هــــذه الــــفترة حــــّلت تــــحية "اهلل أبــــهى" محــــل "اهلل أكــــبر"، الــــتّحية 
الـقديـمة، واتّخـذت فـي إيـران وأدرنـة فـي وقـت واحـد.  وكـان املاُلّ محـّمد الـفروغـي أحـد املـدافـعني عـن قـلعة الـّشيخ طـبرسـي أّول 
مــن اســتعملها فــي إيــران نــزوالً عــند تــوصــية الــنّبيل.  وفــي هــذه الــفترة اســتغني عــن لــقب "أهــل الــبيان" الّــذي أصــبح يــنصرف 
إلــى أتــباع مــيرزا يــحيى دون غــيرهــم، وحــّل محــله لــقب "أهــل الــبهاء".  وفــي غــضون تــلك األيّــام شــرف حــضرة بــهاء اهلل الــنّبيل 
بــلوح خــاص أنــعم فــيه عــليه بــلقب  الــنّبيل األعــظم، وأمــره فــيه بــأن يــبّلغ رســالــة مــواله إلــى أهــل الشّـــــــرق والــغرب.  ورغــم اتّــصال 
االضــطهادات واســتمرارهــا فــإنّــه نــهض ليهــتك "الــحجاب األكــبر" ويــغرس مــحبّة مــواله املــحبوب فــي األفــئدة والــقلوب مــن بــني 
جـنسه، ويـدافـع عـن األمـر الّــذي أعـلنه مـحبوبـه فـي هـذه الـظّروف الـعصيبة.  وفـي غـضون تـلك األيّـام أيـًضا كـّلف حـضرة بـهاء 
اهلل الــنّبيل بــأن يــرتّــل لــوحــي الــحجّ الــنّازلــني حــديــثًا، وأن يــنوب عــنه فــي أداء الــّشعائــر املــنصوص عــليها فــيهما أثــناء زيــارة بــيت 
حـضرة الـباب فـي شـيراز والـبيت األعـظم فـي بـغداد، وهـو عـمل يـشير إلـى بـدايـة تـكليف مـن أقـدس الـتّكالـيف الّــتي قـّررت فـيما 
بـعد فـي "الـكتاب األقـدس".  وفـي هـذه الـفترة أنـزل حـضرة بـهاء اهلل أدعـية الـّصيام تـمهيًدا لـلحكم الّــذي كـان سـيعلن عـنه بـعد 
قـليل.  وفـي غـضون نـفي حـضرة بـهاء اهلل إلـى أدرنـة أيـًضا وجّــــه لـوحًــــا إلـى املاُلّ عـلي أكـبر الـّشهميرزادي وجـمال الـبروجـردي، 
وهـما مـن أشهـر أتـباعـه فـي طهـران، يـأمـرهـما فـيه أن يـنقال رفـات حـضرة الـباب مـن مـخبئها فـي مـرقـد إمـام زاده مـعصوم إلـى 
مــخبأ أمــني آخــر بــمنتهى الحــرص والــتّكتّم، وهــو عــمل أثــبتت األيّــام فــيما بــعد أنّــه صــادر مــن الــعنايــة اإللــهيّة، ويــمكن أن يــعتبر 
إشــارة إلــى مــرحــلة أخــرى مــن مــراحــل الــطّريــق الــطّويــل الــّشاق الّــذي ســلكته هــذه الــرّفــات إلــى قــلب جــبل الــكرمــل، إلــى الــبقعة 
الّـتي عـينها فـيما بـعد فـي تـوصـياتـه لـحضرة عـبد الـبهاء.  وفـي غـضون تـلك الـفترة نـزلـت سـورة الـغصن تـتنبّأ بـمقام حـضرة عـبد 
الـــبهاء املـــقبل، وتـــصفه بـ"غـــصن الـــقدس" و"غـــصن األمـــر" و"وديـــعة اهلل" والّــــذي "بـــعثناه عـــلى هـــيكل اإلنـــسان"، وهـــي ســـورة 
يــمكن أن تــعد بــحّق بــشيرًا بــاملــقام الّــذي ســوف يخــلعه عــليه الــكتاب األقــدس ثــم يــتّضح ويــتأيّــد فــي كــتاب العهــد.  وفــي غــضون 
تــلك الــفترة، أخــيرًا، تــّمت الــزّيــارات األولــى إلــى مــقام مــن أصــبح اآلن املــركــز الــواضــح الــالّئــح لــلّديــن الجــديــد.  وكــانــت حــكومــة 
إيــران املــذعــورة تــقاوم هــذه الــزّيــارات وتــضع امــامــها الــّصعوبــات والــعراقــيل نــظرًا لــكثرتــها وطــبيعتها.  ثــم تــمادت فــيما بــعد إلــى 
مــنعها وحــظرهــا.  ولــكنّها كــانــت مبشّـــــــرة بــفيض دافــق مــن الــزّوار الّــذيــن يــّمموا وجــوهــهم شــطر ســجن عــّكاء فــي ظــروف خــطرة 
قـاسـية أّول األمـر.  وقـد قـّدر لهـذه الـزّيـارات أن تـبلغ قـّمتها بـقدوم مـلكة مـؤمـنة إلـى سـفوح الـكرمـل، وإن حـيل بـينها وبـني إتـمام 

تلك الزّيارة اّلتي طاملا تمنّتها وأعلنت عن عزمها القيام بها.

هـذه الـتّطّورات املـلحوظـة الّــتي عـاصـر بـعضها إعـالن ديـن حـضرة بـهاء اهلل، ونـبع بـعضها اآلخـر مـن األزمـة الـّداخـلية الخـطيرة 
الّــتي مـّر بـها، لـم تـغب عـن ذاكـرة األعـداء الـخارجـينّي الّــذيـن اجتهـدوا فـي اسـتغالل كـّل أزمـة يحـدثـها طـيش األصـدقـاء أو غـدر 
األعـداء املـرتـّديـن أسـوأ اسـتغالل.  ومـا كـادت الـّسحب الـكثيفة تـنقشع عـند اإلشـراق املـفاجئ لـنور الـّشمس مـن أعـلى أبـراجـها 
حـــتّى انـــقّضت كـــارثـــة أخـــرى كـــانـــت آخـــر مـــا قـــّدر ملـــؤسّـــــــس الـــّديـــن أن يـــعانـــي.  فـــأظـــلمت ســـماء هـــذه الـــّشمس، وتـــعرّض الـــّديـــن 

المتحان من أقسى االمتحانات اّلتي لم يتعرّض ملثلها من قبل.  

كـان مـن نـتيجة املـصائـب الّــتي نـزلـت أخـيرًا بـساحـة حـضرة بـهاء اهلل أن تجـرّأ األعـداء، وبـعد هـدوئـهم املـؤقّــت، فـبدأوا يظهـرون 
الــعداوة الــكامــنة فــي صــدورهــم بشــتّى الــطّرق.  وبهــذا اســتؤنــف االضــطهاد فــي الــبالد املــختلفة عــلى درجــات مــتفاوتــة، فــفي 
آذربــيجان وزنــجان ونــيسابــور وطهــران ســجن أتــباع الــّديــن ولــعنوا وعــذبــوا وقــتلوا.  ويــمكن أن نــخّص بــالــذّكــر مــن بــينهم نــجف 
عــلي الــزّنــجانــي الــّشجاع، أحــد مــن شهــدوا مــعركــة زنــجان وخــّلده "لــوح ابــن الــذّئــب" ألنّــه وهــب لــجالّده كــّل مــا كــان يــملك مــن 
الـــذّهـــب، وســـمعه الـــنّاس يـــصيح بـــصوت عـــال "يـــا ربّـــي األبـــهى" قـــبل أن يـــضرب عـــنقه.  وفـــي مـــصر اغـــتصب الـــقنصل  الـــعام 
الــطّّماع الــخسيس مــا ال يــقّل عــن مــائــة ألــف تــومــان مــن أحــد املــؤمــنني اإليــرانــينّي األثــريــاء، وهــو الــحاج أبــو الــقاســم الــّشيرازي.  
كـــما ألـــقى الـــقبض عـــلى الـــحاج مـــيرزا حـــيدر عـــلي وســـتّة مـــن إخـــوانـــه املـــؤمـــنني واســـتصدر أمـــرًا بـــنفيهم إلـــى الخـــرطـــوم تـــسع 
سـنوات، وصـادر كـّل مـا كـان لـديـهم مـن آثـار بـل وسـجن الـنّبيل الّــذي أرسـله حـضرة بـهاء اهلل إلـى الخـديـوي شـفيًعا لـهم.  وفـي 
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بـغداد والـكاظـمني عـامـل األعـداء املـتربّـصون أنـصار حـضرة بـهاء اهلل املخـلصني أشـنع مـعامـلة وأقـساهـا وأذلّـها.  مـن ذلـك أنّـهم 
بـقروا أحـشاء عـبد الـرّسـول الـقمي وهـو يحـمل املـاء مـن النّهـر فـي قـربـة إلـى الـبيت األعـظم فجـرًا، ونـفوا إلـى املـوصـل مـا يـقرب 

من الّسبعني من أصحابه بمن فيهم النّساء واألطفال بني مظاهر الّسخرية واالستهزاء.

ولـم يـكن مـيرزا حسـني خـان مـشير الـّدولـة وأعـوانـه بـأقـّل نـشاطًـا، فـقد صـّمموا عـلى اسـتغالل املـتاعـب الّـتي حـّلت أخـيرًا بـساحـة 
حــضرة بــهاء اهلل أتــّم اســتغالل.  فــنهضوا لــيدمّــروه تــدمــيرًا.  وفــقدت ســلطات الــعاصــمة صــوابــها ملــظاهــر اإلجــالل الّــتي أبــداهــا 
لــحضرة بــهاء اهلل كــّل مــن الــوالــي محــّمد بــاشــا الــقبرصــي الــّصدر األعــظم الــّسابــق وخــليفتيه ســليمان بــاشــا الّــذي كــان يــنتمي 
إلـى فـرقـة الـقادريّـة، وخـورشـيد بـاشـا الّـذي أخـذ يـترّدد عـلى بـيت حـضرة بـهاء اهلل عـالنـية، وأخـذ يـرحّــــب بـه أيّـام رمـضان، ويـبدي 
اإلعــجاب الشّـــــــديــد بــحضرة عــبد الــبهاء.  وكــانــت هــذه السّـــــــلطات تــعلم بــالــّلهجة املتحــّديــة الّــتي كــان حــضرة بــهاء اهلل يــكتب بــها 
بــعض ألــواحــه الحــديــثة، وتــدرك مــدى االضــطراب الــّسائــد فــي بــالدهــا.  كــما أزعــجها تــدفّــق ســيل الــزّّوار عــلى أدرنــة وخــروجــهم 
مـنها.  وأقـلقتها الـتّقاريـر املـهّولـة الّــتي كـان يـكتبها فـؤاد بـاشـا الّــذي مـّر بـأدرنـة آنـذاك فـي إحـدى جـوالتـه الـتّفتيشيّة.  وأثـارتـها 
اسـتعطافـات مـيرزا يـحيى الّـتي كـانـت تـصلها عـلى يـد صـنيعه الـّسيد محـّمد، ومـأل صـدرهـا رعـبًا تـلك الخـطابـات املـجهولـة (الّـتي 
كـان يـكتبها الـّسيّد محـّمد هـو وشـريـكه آقـا جـان الّـذي كـان يـعمل فـي املـدفـعيّة الـتّركـيّة) والّـتي حـرّف فـيها آثـار حـضرة بـهاء اهلل 
واتّــهمه بــاالســتعانــة بــزعــماء الــبلغار وبــعض وزراء الــّدول األوروبّــية عــلى فــتح اآلســتانــة بــمعونــة بــضعه آالف مــن أتــباعــه.  واآلن 
شـّجع هـده السّــــــلطات مـا رأت مـن الـقالقـل الـّداخـلية الّــتي زعـزعـت أركـان الـّديـن.  وسـاءهـا اإلجـالل الـظّاهـر الّــذي كـان قـناصـل 
الــّدول األجــنبيّة فــي أدرنــة يــبدونــه لــحضرة بــهاء اهلل فــعزمــت عــلى أن تخــطو خــطوة حــاســمة تســتأصــل بــها شــأفــة الــّديــن، وتــبعد 
مــؤسّــــــسه وتــصل بــه إلــى العجــز الــتّام.  وال شــّك فــي أّن األعــمال الــطّائــشة الّــتي قــام بــها بــعض املتحــّمسني مــن األتــباع الّــذيــن 

جاءوا إلى اآلستانة زادت الحال توتّرًا على توتّر.

وأخـيرًا اسـتقّر الـرّأي عـلى ذلـك الـقرار الـتّاريـخيّ الخـطير الّــذي أّدى إلـى نـفي حـضرة بـهاء اهلل إلـى عـّكاء، مسـتعمرة الـعقاب، 
ونــفي مــيرزا يــحيى إلــى فــامــاغــوســتا فــي قــبرص.  بــذلــك أصــدر السّــــــلطان عــبد الــعزيــز فــرمــانًــا ضخــم األلــفاظ فخــم الــعبارات.  
وألــقى الــقبض عــلى كــّل مــن جــاء إلــى الــعاصــمة مــن أصــحاب حــضرة بــهاء اهلل مــع نــفر قــليل مــمن لــحقوا بــهم ومــعهم آقــا جــان 
املفســد الــّشهير.  واســتجوبــتهم السّـــــــلطات، وســحبت أوراقــهم وســجنتهم.  كــما اســتدعــت السّـــــــلطات أفــراد الــجامــعة فــي أدرنــة 
إلــى ســراي الــحكومــة عــّدة مــرات لــلتّأكــد مــن عــددهــم.  وفــي تــلك األثــناء طــارت الــّشائــعات بــأّن السّــــــلطات ســوف تشــتّت شــْملهم 

بدًدا، وتنفيهم إلى أماكن مختلفة متفرّقة، أو تغتالهم في الخفاء.

وذات صـباح حـاصـر الـجنود مـنزل حـضرة بـهاء اهلل فـجأة، وقـام الحـرّاس عـلى أبـوابـه.  ومـن جـديـد اسـتدعـت السّـــــلطات أتـباعـه، 
واســتجوبــتهم، وأمــرتــهم بــاالســتعداد لــلرّحــيل.  وإلــيك شــهادة حــضرة بــهاء اهلل الّــتي سجّـــــلها فــي ســورة الــرّئــيس: "وتــرك أحــبّاء 
اهلل وآله من غير قوت في الّليلة اآلولى...  زحف النّاس حول البيت، وبكى علينا اإلسالم والنّصارى..  إنّا وجدنا مأل االبن

[املـسيحينّي] أشـّد بـكاء مـن مـلل أخـرى، وفـي ذلـك آليـات لـلمتفّكريـن".  وشهـد آقـا رضـا، وهـو أحـد األتـباع املخـلصني الّـذيـن نـفوا 
مــع حــضرة بــهاء اهلل مــن بــغداد إلــى عــّكاء، شــهادتــه الــنّاصــعة حــني قــال: "اســتولــى االضــطراب الــعظيم عــى الــنّاس وأخــذتــهم 
الـحيرة وعـّمهم األسـف والحـزن الـعميق...  وكـان بـعضهم يـبدي عـطفه عـلينا، بـينما أخـذ بـعضهم اآلخـر يـواسـينا ويـبكي حـزنًـا 
عــــلينا..  وقــــد بــــيع مــــعظم أمــــتعنا بــــنصف قــــيمتها فــــي املــــزاد".  وزار بــــعض قــــناصــــل الــــّدول األجــــنبيّة حــــضرة بــــهاء اهلل وأبــــدوا 
اسـتعدادهـم الـكامـل لـلّسعي لـدى حـكومـاتـهم لـصالـحه.  وقـد أثـنى حـضرتـه عـلى هـذه الـنّوايـا، ولـكنّه اعـتذر عـنها ورفـضها رفـًضا 
قـاطـًعا.  وفـي ذلـك كـتب يـقول "**لـقد اجـتمع قـناصـل هـذه املـديـنة [أدرنـة] بـمحضر الـغالم سـاعـة رحـيله، وعـبّروا عـن رغـبتهم فـي 

مساعدته.  حقًّا لقد أبدوا لنا حبًّا ظاهرًا".

أمّـــا الــّسفير اإليــرانــيّ فــقد أخــبر قــناصــل إيــران فــي الــعراق وفــي مــصر بــأّن الــحكومــة الــتّركــيّة قــد تخــّلت عــن حــمايــة الــبابــينّي، 
وبــأّن لــهم مــطلق الحــريــة فــي أن يــعامــلوهــم بــالــطّريــقة الّــتي تحــلو لــهم.  وفــي تــلك األثــناء تــقاطــر عــلى أدرنــة عــدد مــن الــزّائــريــن 
مـنهم الـحاج محـّمد إسـماعـيل الـكاشـانـي املـلّقب بـ"األنـيس" فـي لـوح الـرّئـيس.  ولـكنّهم أرغـموا عـلى الـرّحـيل إلـى غـالـيبولـي مـن 
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دون أن يـروا طـلعة مـوالهـم.  بـل لـقد اضـطر اثـنان مـن األصـحاب إلـى االنـفصال عـن زوجـتيهما بـالـطّالق ألّن أقـربـاءهـما رفـضوا 
الـّسماح لـهما بـالـذّهـاب إلـى املـنفى.  أمّـا خـورشـيد بـاشـا الّـذي أنـكر بـصورة قـاطـعة كـّل االتّـهامـات الخـطّيّة الّـتي كـانـت سـلطات 
اآلســـتانـــة تـــرســـلها إلـــيه، والّـــذي تـــدخّــــل لـــصالـــح حـــضرة بـــهاء اهلل بحـــرارة وحـــماســـة فـــقد انـــزعـــج أيـــما انـــزعـــاج ملـــا أقـــدمـــت عـــليه 
حــكومــته، إلــى حــّد أنّــه صــّمم عــلى الــتّغيّب حــني بــلغه خــبر رحــيل حــضرة بــهاء اهلل الــفورّي عــن املــديــنة وكــّلف املسجّـــــل بــأن يــبلغ 
حـضرة بـهاء اهلل فـحوى الـفرمـان.  وقـد اتّـضح لـلحاج جـعفر الـتّبريـزي، وهـو أحـد األتـباع املخـلصني، أن اسـمه حـذف مـن قـائـمة 
املــنفينّي مــع حــضرة بــهاء اهلل.  فــذبــح نــفسه بــموســى ولــكن حــيل بــينه وبــني االنــتحار فــي الــوقــت املــناســب.  وقــد وصــف حــضرة 

بهاء اهلل هذا العمل في سورة الرّئيس بأنّه "ما ال سمعناه من قرون األّولني" و"اختّصه اهلل بهذا الظّهور إظهارًا لقدرته".

وفـي الـيوم الـثّانـي والعشـريـن مـن شهـر ربـيع الـثّانـي سـنة 1285هـ (املـوافـق لـليوم الـثّانـي عشـر مـن شهـر آب سـنة 1868م) 
خـــرج حـــضرة بـــهاء اهلل وأهـــله فـــي الـــعربـــات يحـــرســـهم ضـــابـــط تـــركـــيّ اســـمه حـــسن أفـــندي وجـــنود آخـــرون اخـــتارتـــهم الـــحكومـــة 
املحـّليّة لـيبدأوا رحـلة أربـعة أيّـام إلـى غـالـيبولـي.  وفـي الـطّريـق تـوقّــفوا فـي أزون كـوبـري، وكـاشـانـه حـيث نـزلـت سـورة الـرّئـيس.  
وشهـــد شـــاهـــد عـــيان فـــقال: "أقـــبل أهـــالـــي الـــحيّ الّـــذي نـــزل فـــيه حـــضرة بـــهاء اهلل وجـــيرانـــهم لـــيوّدعـــوا حـــضرة بـــهاء اهلل واحـــًدا 
واحـًدا.  وكـان الحـزن واألسـف يـمأل قـلوبـهم.  وكـانـوا يـقبّلون يـده ويـلثمون أذيـال ثـوبـه مـعبّريـن عـن حـزنـهم ملـغادرتـه مـديـنتهم.  بـل 
لـقد كـان الـيوم يـومًــا غـريـبًا حـتّى لـكأّن املـديـنة بـحيطانـها وأبـوابـها حـزيـنة تـقول وتـنوح عـلى قـرب فـراقـه لـها".  وشهـد شـاهـد عـيان 
آخـر فـقال: "فـي ذلـك الـيوم اجـتمع عـلى بـاب مـحبوبـنا جـمهور عـجيب مـن املسـلمني واملـسيحينّي.  وكـانـت سـاعـة الـرّحـيل خـالـدة.  
فــقد بــكى ونــاح مــعظم الــحاضــريــن وال ســيما املــسيحيّون.  وأمّـــا حــضر بــهاء اهلل فــقد أعــلن فــي ســورة الــرّئــيس: "قــل قــد خــرج 

الغالم من هذه الّديار وأودع تحت كّل شجر وحجر وديعة سوف يخرجها اهلل بالحق".

وكـان عـدد مـن األصـحاب الّـذيـن أخـرجـوا قـبالً مـن اآلسـتانـة يـنتظرونـهم فـي غـالـيبولـي.  وعـندمـا وصـل ركـب حـضرة بـهاء اهلل إلـى 
غـالـيبولـي انتهـت مـهّمة حـسن أفـندي، وجـاء يـطلب اإلذن بـالـعودة فـقال لـه حـضرة بـهاء اهلل: "** قـل للسّـــــلطان سـوف تخـرج هـذه 
األرض مـن يـده، وسـوف تـضطرب األمـور".  قـال آقـا رضـا الّـذي سجـل هـذا املشهـد: "وإلـى هـذا أضـاف حـضرة بـهاء اهلل قـولـه: 
(لسـت أنـا قـائـل هـذا بـل إنّـه هـو اهلل).  وكـان حـضرتـه يـرتـل اآليـات بـصوت يـبلغ مـسامـعنا ونـحن فـي الـطّابـق األّول، كـان يـرتّـلها 

بحرارة خيّل لي معها أّن أساس املنزل يهتزّ ويرتجف".

ولــم يــكن أحــد يــدري أيــن يــنتهي املــطاف بــحضرة بــهاء اهلل حــتّى وهــم فــي غــالــيبولــي حــيث قــضوا ثــالث لــيال، ظــّن بــعضهم أنّ 
حــضرتــه ســوف يــنفى مــع إخــوانــه إلــى مــكان واحــد، عــلى أن يشــتّت اآلخــرون ويــنفون مــن األرض.  وظــّن آخــرون أّن أصــحابــه 
سـوف يـرغـمون عـلى الـعودة إلـى إيـران.  بـينما تـوقّــع آخـرون أنـهم سـوف يـقتلون جـميًعا وكـانـت أوامـر الـحكومـة األصـليّة تـنصّ 
عـلى أن يـنفى حـضرة بـهاء اهلل وآقـاي كـليم ومـيرزا محـّمد قـلي مـع أحـد الخـدم إلـى عـّكاء، وأن تـرحّــــل الـبقيّة إلـى اآلسـتانـة.  إالّ 
أّن هـــذه األوامـــر الّــــتي حـــزّت فـــي الـــنّفوس أُلـــغيت بـــفضل إصـــرار حـــضرة بـــهاء اهلل وتـــوسّــــــــط عـــمر أفـــندي الـــقائـــد الّــــذي انـــتُدب 
ملـصاحـبة املـنفينّي.  وأخـيرًا اسـتقّر الـرّأي عـلى أن يـنفى كـّل األصـحاب إلـى عـّكاء وكـانـوا زهـاء السّــــــبعني.  كـما صـدرت األوامـر 
بـأن يـصحب هـؤالء املـنفينّي عـدد مـن أتـباع مـيرزا يـحيى مـنهم الـّسيد محـّمد وآقـا جـان، وأن يـرحّــــل أربـعة مـن أصـحاب حـضرة 

بهاء اهلل مع األزلينّي إلى قبرص.

وكـانـت االمـتحانـات واألخـطار املحـدقـة بـحضرة بـهاء اهلل سـاعـة رحـيله مـن غـالـيبولـي شـديـدة حـتّى أنّـه حـذّر أصـحابـه قـائـالً إنّ 
هـذه الـرّحـلة تـختلف عـن أيـة رحـلة أخـرى، ونـصح مـن ال يـأنـس فـي نـفسه الـكفاءة ملـواجـهة املسـتقبل بـأن يـرحـل إلـى حـيث يـريـد 
نــاجــيًا بــنفسه مــن االمــتحانــات، ألنّــه مــتى رحــل مــعهم فــإنّــه ســوف يجــد نــفسه عــاجــزًا عــن الــعودة.  وقــد أجــمع األصــحاب عــلى 

تناسي هذا التّحذير.

وفــي صــباح الــثّانــي مــن جــمادى األولــى ســنة 1285هـ (املــوافــق لــلحادي والعشــريــن مــن آب ســنة 1868م) اســتقّلوا بــاخــرة 
تــابــعة لشــركــة الــّلويــد الــنّمساويــة كــانــت مــتّجهة إلــى اإلســكندريّــة، وانــعطفت نــحو مــادلــّلي ثــم تــوقّـــفت يــومــني فــي إزمــير وهــناك 
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مــرض جــناب مــنير املــلّقب بـ"اســم اهلل املــنيب" مــرضًــــــــــا شــديــًدا، وتخــّلف عــن الــرّكــب فــي أحــد املســتشفيات، ومــا لــبث أن فــاضــت 
روحــه.  فــلّما بــلغوا اإلســكندريّــة انــتقلوا إلــى بــاخــرة أخــرى تــابــعة للشّــــــركــة نــفسها كــانــت مــتّجهة إلــى حــيفا حــيث نــزلــوا إلــى الــبرّ 
بــعد وقــفتني قــصيرتــني فــي بــور ســعيد ويــافــا.  ومــن مــيناء حــيفا اســتقّلوا زورقًــا شــراعــيًا إلــى عــّكاء حــيث نــزلــوا إلــى الــبّر عــصر 
الــثّانــي عشــر مــن جــمادى األولــى ســنة 1285هـ (املــوافــق 31 آب ســنة 1868م).  وفــي الّلحــظة الّـــتي هــّم فــيها حــضرة بــهاء 
اهلل بـــركـــوب الـــزّورق الّــــذي يـــقّله إلـــى رصـــيف املـــيناء بـــحيفا ألـــقى عـــبد الـــغفار بـــنفسه فـــي البحـــر يـــائـــًسا وهـــو يـــصيح "يـــا بـــهاء 
األبـــهى!" وكـــان عـــبد الـــغفار هـــذا أحـــد األربـــعة الّـــذيـــن قـــضي عـــليهم بـــأن يـــصحبوا مـــيرزا يـــحيى إلـــى مـــنفاه.  وكـــثيرًا مـــا أثـــنى 
حــضرة بــهاء اهلل عــلى "حــبّه وانــقطاعــه وتــوكّــــله واســتقامــته".  ولــكنّه أُنــقذ وأُعــيد إلــى صــوابــه بــصعوبــة، وأرغــمه رجــال الــحكومــة 

القساة على متابعة الرّحلة مع فريق ميرزا يحيى إلى الجهة اّلتي عينت لهم من قبل.

الفصل الحادي عشر - سجن حضرة بهاء اهلل في عّكاء

يــشير نــزول حــضرة بــهاء اهلل عــّكاء إلــى بــدايــة الــطّور األخــير مــن واليــته الّــتي دامــت أربــعني ســنة، كــما أنّــه يــدخــل بــالــنّفي الّــذي 
اســتغرق كــّل واليــته إلــى نــهايــته، ال بــل إلــى قــّمته.  والــواقــع أّن هــذا الــنّفي اقــترب بــه فــي الــبدايــة مــن مــعاقــل الــّشيعة، وجــعله 
يــتّصل بــأقــطابــهم الــبارزيــن اتّــصاالً مــباشــرًا.  ثــم حــمله هــذا الــنّفي، فــي مــرحــلة تــالــية، إلــى عــاصــمة اإلمــبراطــوريّــة الــعثمانــيّة، 
وأتــاح لــه الــفرصــة لــكي يــوجّـــــه بــيانــاتــه املــهيمنة الــتّاريــخيّة إلــى السّــــــلطان ووزرائــه وإلــى أقــطاب أهــل الــّسنّة ورجــاالتــهم.  واآلن 
يــنزل بــه هــذا الــنّفي إلــى شــواطئ األرض املــقّدســة وهــو األرض الّــتي وعــد بــها اهلل إبــراهــيم، وقــّدســها كــتاب مــوســى، ومجّـــــدهــا 
أحـبار الـعبرانـينّي وقـضاتـهم ومـلوكـهم وأنـبياؤهـم بـحياتـهم وأعـمالـهم، واكتسـبت قـداسـتها مـن أنّـها مهـد املـسيحيّة، واملـكان الّـذي 
اجــتمع فــيه زرادشــت بــبعض أنــبياء بــني إســرائــيل حســبما يــؤكّـــد حــضرة عــبد الــبهاء.  كــما اكتســبت عــظمتها لــدى إلســالم مــن 
ارتـــباطـــها بـــإســـراء الـــرّســـول الـــكريـــم وعـــروجـــه فـــي الـــّسموات السّــــــــبع إلـــى عـــرش اهلل الـــعليّ الـــقديـــر.  فـــي هـــذه الـــبالد املـــقّدســـة 
املـحسودة "*وكـر األنـبياء" و"**وادي أمـر اهلل املـكنون، الـبقعة الـبيضاء، أرض الـبهاء املـنير" كُـــتب عـلى مـنفيّ بـغداد واآلسـتانـة 
وأدرنـة أن يـقضي مـا ال يـقّل عـن ثـلث عـمره، ومـا ال يـقل عـن نـصف واليـته.  ولهـذا قـال حـضرة عـبد الـبهاء: "*إنّـه ملـن املـحال أن 
يتصّور العقل كيف حدث هذا النّفي والتّبعيد حيث يهاجر الجمال املبارك من إيران ويضرب خيمته في األرض املقّدسة".  

 
والـــواقـــع أنّـــه يـــؤكّـــــد لـــنا أّن هـــذه الـــخاتـــمة هـــي الّـــتي تـــنبّأ بـــها "*لـــسان الـــنّبينّي مـــنذ ألـــفني أو ثـــالثـــة آالف ســـنة" "*ذلـــك ألّن اهلل 
الـــّصادق الـــوعـــد األمـــني قـــد أطـــلع بـــعض األنـــبياء وبشّـــــــرهـــم بـــأّن رّب الـــجنود ســـوف يظهـــر فـــي األرض املـــقّدســـة".  مـــن ذلـــك مـــا 
يــصرّح بــه إشــعياء فــي ســفره مــن أنــه "عــلى جــبل عــاٍل اصــعدي يــا مبشّــــــرة صــهيون! ارفــعي صــوتــك بــقّوة يــا مبشّــــــرة أورشــليم! 
ارفــعي ال تــخافــي! قــولــي ملــدن يــهود: هــو ذا إلــهك! هــو ذا الــّسيّد الــرّّب بــقّوة يــأتــي، وذراعــه تــحكم لــه".  وبــذلــك يــتنبّأ داود فــي 
مـزامـيره: "ارفـعن أيّـتها األرتـاج رؤوسـكّن، وارفـعنها أيّـتها األبـواب الـّدهـريّـات فـيدخـل مـلك املجـد.  مـن هـو هـذا مـلك املجـد؟ ربّ 
الـجنود هـو مـلك املجـد".  "مـن صـهيون كـمال الجـمال اهلل أشـرق، يـأتـي إلـهنا وال يـصمت".  ويـتنبّأ عـامـوس بـقدومـه فـيقول: "إنّ 

الرّّب يزمجر من صهيون، ويأتي صوته من أورشليم فتنوح مراعي الرّعاة وييبس رأس الكرمل".
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أمّــا عـّكاء الّــتي يـحّف بـها "مجـد لـبنان"، وتـقوم بـني يـدي "بـهاء كـرمـل" عـلى سـفوح الـتاّلل الّــتي تـحتضن مـوطـن الـّسيد املـسيح 
فــقد وصــفها داود بـ"املــديــنة املــحّصنة"، وســّماهــا هــوشــع بـ"بــاب الــرّجــاء"، وأشــار إلــيها حــزقــيال "بــالــباب املــتّجه نــحو الشّــــــرق" 
حــيث إنّــه "إذًا بمجــٍد إلــه إســرائــيل جــاء طــريــق الشّــــــرق"، وصــوتــه "كــصوت مــياه كــثيرة".  وإلــيها أشــار الــنّبي الــعربــيّ الــكريــم 
بـــأنّـــها "مـــديـــنة بـــالـــّشام قـــد اخـــتّصها اهلل بـــرحـــمته" تـــقوم "بـــني جـــبلني...  وســـط املـــرج" "عـــلى شـــاطئ الـــبّر مـــعّلقة تـــحت ســـاق 
الـــعرش" "بـــيضاء حـــسن بـــياضـــها عـــند اهلل".  وفـــضالً عـــن ذلـــك قـــال، حســـبما يـــؤيّـــده حـــضرة بـــهاء اهلل: "طـــوبـــى ملـــن زار عـــّكاء 
وطــوبــى ملــن زار زائــر عــّكاء"، وقــال أيــًضا: "مــن أذّن فــيها كــان لــه مــّد صــوتــه فــي الــجنة"، وقــال مــرّة أخــرى: "فــقراء عــّكاء مــلوك 
الـــجنّة وســـاداتـــها.  وإّن شهـــرًا فـــي عـــّكاء أفـــضل مـــن ألـــف ســـنة فـــي غـــيرهـــا".  ومـــن أحـــاديـــثه املـــلحوظـــة ذلـــك الحـــديـــث املـــشهور 
الــّصحيح الّـــذي ورد فــي "الــفتوحــات املــّكيّة" لــشيخ ابــن عــربــي نــقله مــيرزا أبــو الــفضل فــي "الــفرائــد"، والّـــذي أورد فــيه الــنّبيّ 
الـعربـيّ هـذه الـنّبوءة الـعظيمة الـّداللـة: "ويُـقتلون كـّلهم [يـعني أصـحاب الـقائـم] إالّ واحـًدا مـنهم يـنزل فـي مـرج عـّكاء، فـي املـأدبـة 

اإللهيّة".

ويـؤكّـــد الـنّبيل أّن حـضرة بـهاء اهلل أشـار خـالل الـّسنوات األولـى مـن نـفيه فـي أدرنـة إلـى تـلك املـديـنة بـالـذّات فـي لـوح الـّسيّاح، 
ووصـــفها بـــأنّـــها "وادي الـــنّبيل".  وكـــلمة "نـــبيل" تـــساوي كـــلمة "عـــّكاء" بـــحساب الجـــّمل.  قـــال فـــي ذلـــك الـــّلوح: "وجـــدنـــا قـــومًــــا 
اســتقبلونــا بــوجــوه عــزّ دّريًّــا...  وكــان بــأيــديــهم أعــالم الــنّصر...  إذن نــادى املــناِد فــسوف يــبعث اهلل مــن يــدخــل الــنّاس فــي ظــلل 

هذه األعالم".

نـــعم، إّن نـــفي حـــضرة بـــهاء اهلل الّـــذي دام مـــا ال يـــقّل عـــن أربـــعة وعشـــريـــن عـــامًـــا، والّـــذي تـــعاون عـــليه عـــاهـــالن شـــرقـــيّان بـــدافـــع 
الــعداء الــّضاري وقــصر الــنّظر املخــزي ســوف يــدخــل الــتّاريــخ بــاعــتباره فــترة شهــدت تــغيّرًا عــجيبًا فــي الــظّروف املــتّصلة بــحياة 
هـذا املـنفيّ ومـناشـطه.  وسـوف يـتذكّــره الـنّاس أواّلً لتجـّدد االضـطهادات الـقاسـية الـواسـعة الـنّطاق الّـتي كـانـت تـثور فـي مـوطـنه 

بني الحني واآلخر؛  وثانيًا الزدياد أتباعه، والتّساع مدى آثاره وتضّخم حجمها ثالثًا وأخيرًا.

لـم يـكن نـزول حـضرة بـهاء اهلل مسـتعمرة الـقصاص آخـر مـا يـنزل بـه مـن الـباليـا.  بـل إنّـه كـان بـدايـة ألزمـة عـظمى تـتّصف بـآالم 
مـريـرة وقـيود صـارمـة وهـياج شـديـد يـفوق فـي حـّدتـه آالم سـياه چـال بطهـران، وال يـضارعـه، عـلى امـتداد الـقرن األّول بـأسـره، إالّ 
ذلـك االضـطراب الـّداخـلي الّــذي زعـزع كـيان الـّديـن فـي أدرنـة.  وقـد أكّـــد حـضرة بـهاء اهلل خـطورة الـّسنوات الـتّسع األولـى مـن 
نـفيه إلـى مـديـنة الـّسجن فـقال: "ثـّم اعـلم أّن فـي ورودنـا هـذا املـقام سـّميناه بـالـسجن األعـظم.  ومـن قـبل كـنّا فـي أرض أخـرى 

تحت الّسالسل واألغالل [أي طهران]، وما ُسّمي بذلك قل تفّكروا فيه يا أولي األلباب".

فـالشّــــــّدة الّــتي عـانـاهـا كـنتيجة مـباشـرة ملـحاولـة اغـتيال نـاصـر الـّديـن شـاه شـّدة فـرضـها عـليه الـعدّو الـخارجـي وحـده، ثـّم مـحنة 
أدرنــة الّــتي شــطرت أتــباع حــضرة الــباب أو كــادت، كــانــت داخــليّة بــحتة.  أمّــا هــذه األزمــة الجــديــدة الّــتي ظــّلت تــقلق بــالــه وبــال 
أصـحابـه زهـاء عشـر سـنني، فـلم تـتميّز مـن أولـها إلـى آخـرهـا، بهجـمات الـخصوم مـن الـخارج وحـدهـم بـل وبـمكائـد أعـدائـه مـن 

الّداخل وبطيش اّلذين ارتكبوا ما ناح له قلبه رغم انتسابهم إليه.

وكـــانـــت عـــّكاء مـــديـــنة الـــبطالـــسة الـــقدمـــاء، ومـــديـــنة الـــقّديـــسة جـــان دارك الـــّصليبيّة، واملـــديـــنة الّـــتي تـــمّكنت مـــن أن تـــقاوم حـــصار 
نـابـليون، قـد تـدهـورت تـحت الـحكم الـتّركـيّ إلـى مسـتعمرة لـلقصاص يـسجن فـيها الـقتلة الـّسفّاكـون والـّلصوص وقـطاع الـطّرق 
واملـشاغـبون واملـتآمـرون الـّسياسـيّون مـن جـميع أنـحاء اإلمـبراطـوريّـة الـتّركـيّة وكـان يـحيط بـها سـور مـزدوج، ويـسكن فـيها أقـوام 
وصــفهم حــضرة بــهاء اهلل بـ"أوالد األفــاعــي".  ولــم يــكن بــداخــل أســوارهــا أي نــبع لــلماء.  كــما كــانــت مــرتــًعا خــصبًا لــلبراغــيث، 
تتخـّللها دروب مـلتويـة كـئيبة قـذرة.  ولـقد سجّــــل الـقلم األعـلى ذلـك فـي لـوح السّــــــلطان حـني قـال: "ومـّما يـحكون أنّـها أخـرب مـدن 
الــّدنــيا وأنــتنها هــواًء وأردأهــا مــاًء، كــأنّــها دار حــكومــة الــّصدى، ال يُــسمع مــن أرجــائــها إالّ صــوت تــرجــيعه".  وكــان جــّوهــا خــانــًقا 

حتّى أّن الطّائر إذا طار حولها سقط ميتًا كما جرى بذلك املثل.
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أصــدر السّـــــــلطان ووزراؤه أوامــرهــم الــّصريــحة الــّصارمــة بــأن يُــحبس املــنفيّون املــتّهمون بــالــّضالل الــبعيد واالنــحالل الشّـــــــديــد، 
أشــّدأنــواع الــحبس واالنــفراد.  وكــانــت آمــال هــؤالء مــعقودة عــلى أّن حــكم الــّسجن املــؤبّــد الــّصادر ضــد املــنفينّي ســوف يــنتهي 
آخــر األمــر بــانــقراضــهم وزوال ريــحهم.  ذلــك ألّن الــفرمــان الّــذي أصــدره السّــــــلطان عــبد الــعزيــز فــي الــخامــس مــن ربــيع الــثّانــي 
سـنة 1285ھ (املـوافـق لـليوم الـّسادس والعشـريـن مـن تـموز سـنة 1868م)  لـم يـقتصر عـلى الـحكم عـليهم بـالـنّفي الـّدائـم، بـل 
وقـــضى بـــضرورة حـــبسهم وعـــزلـــهم عـــزالً شـــديـــًدا.  وحـــرّم عـــليهم أن يـــتّصل أحـــدهـــم بـــاآلخـــر أو أن يـــتّصل أحـــدهـــم بـــاألهـــالـــي.  
وإنــذارًا وتحــذيــرًا لــألهــالــي قــرئ الــفرمــان فــي مسجــد املــديــنة الــجامــع عــقب وصــول املــنفينّي.  وبــعد مــضيّ ســنة تــقريــبًا عــلى 
نـفيهم كـتب الـّسفير اإليـرانـيّ لـدى الـباب الـعالـي إلـى حـكومـته رسـالـة قـال فـيها: "لـقد أصـدرت الـتّعليمات بـالـبرق والـبريـد تحـرّم 
عـليه [يـعني حـضرة بـهاء اهلل] االتّـصال بـأّي إنـسان الـّلهم إالّ زوجـتيه وأبـنائـه، وتحـظر عـليه مـغادرة املـنزل الّـذي حُــــبس فـيه بـأيّـة 
حـــاٍل مـــن األحـــوال...  ومـــنذ ثـــالثـــة أيّـــام زرت عـــباس قـــلي خـــان الـــقنصل الـــعام فـــي دمـــشق وكـــّلفته أن يـــذهـــب إلـــى عـــّكاء...وأن 
يــجتمع مــع حــاكــمها لــيبحث مــعه كــّل اإلجــراءات الــكفيلة بــإدامــة التّشــديــد عــليهم...  وأن يــختار قــبل عــودتــه إلــى دمــشق مــندوبًــا 
فـي تـلك الـنّاحـية لـيتأكّـــد مـن تـنفيذ األوامـر الـّصادرة مـن الـباب الـعالـي.  كـما أنّـني كـّلفته أن يـسافـر مـن دمـشق إلـى عـّكاء كـلّ 
ثـالثـة أشهـر، ويـراقـبهم بـنفسه ثـم يـرفـع تـقريـره إلـى الـّسفارة".  ولـقد بـلغت الـعزلـة املـفروضـة عـليهم مـن الشّــــــدة والـّصرامـة حـدًّا 
دفــع بــالــبهائــينّي فــي إيــران، الّــذيــن رّوعــهم مــا أشــاعــه األزلــيّون فــي إصــفهان مــن أّن حــضرة بــهاء اهلل قــد أُغــرق، إلــى مــناشــدة 

إدارة البرق البريطانيّة في ُجلفا أن تستوضح لهم جليّة األمر.

وعـندمـا نـزل املـنفيّون، رجـاالً ونـساًء وأطـفاالً، إلـى شـاطئ عـّكاء بـعد هـذه الـرّحـلة املـرهـقة سـيقوا أمـام األهـالـي املـتطفّلني الـغالظ 
الـــجفاة الّـــذيـــن اجـــتمعوا فـــي املـــيناء لـــيشاهـــدوا "رّب العجـــم"، واقـــتيدوا جـــميًعا إلـــى ثـــكنات الـــجيش حـــيث سُـــــــجنوا وأُقـــيم عـــليهم 
الحـراس.  ولـقد أكّــد حـضرة بـهاء اهلل فـي لـوح الـرّئـيس أّن "*الـكّل مُــنع مـن املـأكـل واملشـرب فـي الـّليلة األولـى...  بـل إنّـهم طـلبوا 
املـــاء فـــما أجـــيبوا إلـــيه".  وكـــان املـــاء فـــي حـــفرة بـــفناء الـــثّكنات قـــذرًا عـــفنًا ال يـــطيق أحـــد أن يشـــربـــه.  وخُــــّصص لـــكّل فـــرد ثـــالثـــة 
أرغــفة مــن الــخبز األســود املــمّلح.  إال أنّــه سُـــــــمح لــهم، تــحت الحــراســة املشــّددة، أن يســتبدلــوهــا فــي الــّسوق بــرغــيفني مــن نــوع 
أفــضل.  ثــّم لــم يــؤذن لــهم إال بــقليل مــن املــال تــعويــًضا لــهم عــن مــقدار الــخبز املــخّصص لــهم.  فــمرضــوا جــميًعا عــقب وصــولــهم 
بـقليل الـّلهم إال اثـنني مـنهم.  وكـان َوْطُء الحـّر الـخانـق وتـفّشي املـالريـا والـدوسـنتاريـا سـببًا فـي ازديـاد بـؤسـهم وشـقائـهم.  ومـات 
مـنهم ثـالثـة مـن بـينهم أخـوان مـاتـا فـي لـيلة واحـدة "يـعانـق أحـدهـما آلخـر" حسـب شـهادة حـضرة بـهاء اهلل.  وتـنازل حـضرة بـهاء 
اهلل عـــن الـــّسجادة الّـــتي كـــان يســـتعملها لـــتباع تـــغطية لـــنفقات تـــكفينهما ودفـــنهما.  وبـــيعت الـــّسجادة فـــي املـــزاد، ووزّع ثـــمنها 
الـزّهـيد عـلى الحـرّاس الّـذيـن رفـضوا أن يـدفـنوهـما قـبل أن يـتقاضـوا الـتّكالـيف.  وقـد عُــلم فـيما بـعد أنّـهما دفـنا بـمالبـسهما دون 
غســل وال كــفن رغــم أّن الحــراس تــقاضــوا ضــعف الــتّكالــيف حســب تــأكــيد حــضرة بــهاء اهلل.  ولــقد كــتب يــقول :" ال يــعلم مــا ورد 
عـلينا إال اهلل الـعزيـز...*مـنذ إنـشاء هـذا الـعالـم إلـى يـومـنا هـذا  لـم يـَر أحـد مـثل هـذه الـقسوة أو يـسمع بـها".  وفـي مـوضـع آخـر 
أشـار إلـى نـفسه بـقولـه: "**لـقد امـتحن مـعظم حـياتـه امـتحانـات قـاسـية بـني بـراثـن األعـداء.  إالّ أن بـاليـاه الـيوم قـد بـلغت حـدًّهـا 

األقصى في هذا الّسجن اّلذي زّجه الظّاملون فيه".

أمّــا الـزّوار الـقالئـل الّــذيـن اسـتطاعـوا الـوصـول إلـى أبـواب الـّسجن رغـم الحـظر الشّــــــديـد، فـقد قـنعوا بـالـنّظرة العجـلى إلـى وجـه 
الــّسجني وهــم وقــوف وراء الــخندق الــثّانــي مــتوّجهــني إلــى نــافــذتــه، عــلًما بــأّن بــعضهم قــطع الــطّريــق كــّله مــن إيــران ســيرًا عــلى 
األقـدام.  أمّـا الـقالئـل الّـذيـن أفـلحوا فـي دخـول املـديـنة فـقد أرغـموا، والحـزن يـعصر قـلوبـهم، عـلى أن يـعودوا مـن حـيث أتـوا حـتّى 
دون أن يـفوزوا بـلمحة وحـدة مـن وجـهه.  وكـان أّول مـن فـاز مـنهم بـالتّشـرف بـمحضره الـحاج أبـو الـحسن األردكـانـي املـتفانـي 
املـلّقب بـ"األمـني اإللـهي".  فـاز بـذلـك فـي الحـّمام الـعام حـيث اسـتقر الـرّأي عـلى أن يـرى حـضرة بـهاء اهلل دون أن يـقترب مـنه 
أو يــبدي أيّــة إشــارة تــدّل عــلى أنّــه يــعرفــه.  وأمّــا الــزّائــر الــثّانــي فــهو األســتاذ إســماعــيل الــكاشــي الّــذي جــاء مــن املــوصــل ووقــف 
عــلى الــحافّــة األخــرى مــن الــخندق.  وظــّل يحــّدق ســاعــات طــواالً فــي ســعادة ونــشوة إلــى نــافــذة مــحبوبــه.  ولــكن لــم يســتطع فــي 
الــنّهايــة أن يــميّز وجــهه لــضعف بــصره، واضــطّر إلــى أن يــعود إلــى الــكهف الّــذي احــتمى فــيه عــلى جــبل الــكرمــل.  وقــد رقّــت لــه 
الـعائـلة املـباركـة وبـكت إشـفاقًـا عـليه وهـم يـرون خـيبة آمـالـه مـن بـعيد.  قـد اضـطر الـنّبيل إلـى أن يـفّر عـلى عجـل مـن املـديـنة حـيث 
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انـكشف أمـره، وأن يـقنع بـلمحة سـريـعة مـن حـضرة بـهاء اهلل وهـو عـلى حـافّـة الـخندق.  وطـفق يـتجّول هـائـًما فـي ريـف الـنّاصـرة 
وحيفا وبيت املقدس والخليل إلى أن مّكنه تراخي الحراسة املشّددة من أن يُلحق نفسه باملنفينّي.

وإلـى هـذه الشّـــــدائـد الـجسام أضـيفت مـأسـاة مـباغـتة مـريـرة، أال وهـي املـوت املـبكر ملـيرزا مهـدي الـتّقيّ الـنّبيل، وهـو فـي الـثّانـية 
والعشـريـن مـن عـمره، وهـو "الـغصن األطهـر" أخـو حـضرة عـبد الـبهاء األصـغر، وأحـد كُـــتّاب وحـي حـضرة بـهاء اهلل ورفـيقه فـي 
مـنفاه مـنذ أن جـيء بـه طـفالً مـن طهـران إلـى بـغداد لـيرافـق والـده بـعد عـودتـه مـن السّـــــليمانـيّة.  وبـيان ذلـك أنـه كـان يـتمّشى عـلى 
ســطح الــثّكنات ذات مــساء ُمســتغرقًــا فــي مــناجــاتــه املــعتادة.  فــسقط فــي عــتمة الــّضوء عــلى قــفص خشــبيّ كــان عــلى األرض، 
فـاخـترق أضـالعـه، وأفـضى بـه إلـى املـوت بـعد اثـنتني وعشـريـن سـاعـة أخـرى.  وكـان ذلـك فـي الـيوم  الـثّالـث والعشـريـن مـن ربـيع 
األّول سـنة 1287ھ (املـوافـق لـليوم الـثّالـث والعشـريـن مـن حـزيـران سـنة 1870م).  وكـان تـوسـله وابـتهالـه سـاعـة مـوتـه أن يـقبل 

األب الحزين روحه فداء لّلذين حرموا التّشرف بمحضر محبوبهم.

وفـي مـناجـاة مـلحوظـة املـغزى رفـيعة املـعنى خـّلد حـضرة بـهاء اهلل ذكـرى ولـده، ورفـع مـوتـه إلـى مـنزلـة الـفداء الـعظيم الّـذي فـدى 
! فـديـت مـا  ولـد إبـراهـيم، وإلـى مـقام صـلب الـّسيّد املـسيح، واسـتشهاد اإلمـام الحسـني.  وفـي هـذه املـناجـاة نـقرأ قـولـه: "أي ربِّ
أعـطيتني لـحياة الـعباد واتّـحاد مـن فـي الـبالد".  ونـقرأ كـذلـك هـذه الـكلمات اإللـهيّة املـوجّــــهة إلـى ولـده الـّشهيد: "إنّـك أنـت وديـعة 

اهلل وكنزه في هذه الّديار.  سوف يظهر اهلل بك ما أراد".

وبــــعد أن غسّــــــــل فــــي مــــحضر حــــضرة بــــهاء اهلل جــــثمان "مــــن خُـــــلق مــــن نــــور الــــبهاء" الّــــذي شهــــد الــــقلم األعــــلى لــــوداعــــته، وذكــــر 
"أسـرار" صـعوده، حـمله الحـرّاس وأودعـه مـقرّه األخـير خـارج أسـوار املـديـنة فـي بـقعة تـجاور مـقام الـنّبي صـالـح.  ومـن هـناك 
نُـقلت رفـاتـه ورفـات والـدتـه الـزّهـراء، بـعد سـبعني سـنة، إلـى سـفوح الـكرمـل بـجوار رمـس أخـته، وتـحت ظـالل مـقام حـضرة الـباب 

األعلى.

لــم يــكن هــذا آخــر الــباليــا الّــتي أصــابــت ســجني عــّكاء ورفــاقــه فــي املــنفى.  فــبعد أربــعة أشهــر مــن هــذه الــفجيعة أعــلنت الــتّعبئة 
الــعامّـــة فــي فــرق الــجيش الــتّركــيّ.  وكــان ال بــّد مــن نــقل حــضرة بــهاء اهلل ورفــاقــه مــن ثــكنات الــجيش.  وعــلى ذلــك خــّصص لــه 
وألســـرتـــه مـــنزل "مـــلك" فـــي الـــحيّ الـــغربـــيّ مـــن املـــديـــنة.  ثـــّم مـــا لـــبثت السّـــــــلطات أن نـــقلتهم بـــعد ثـــالثـــة أشهـــر إلـــى مـــنزل خـــّوام 
املـواجـه لـه.  ومـن ثـّم اضـطّروا مـرّة أخـرى بـعد شـهور قـالئـل إلـى اإلقـامـة فـي مـنزل رابـع، ثـم نُـقلوا بـعد أربـعة أشهـر إلـى مـنزل 
عـودة خـّمار الّـذي بـلغ مـن قـّلة كـفايـته بـضروريّـاتـهم أن اضـطّر مـا ال يـقّل عـن ثـالثـة عشـر شـخًصا مـن كـال الجنسـني إلـى الـعيش 
فـي غـرفـة واحـدة، واضـطّر بـعض األصـحاب اآلخـريـن إلـى الـّسكنى فـي مـنازل أخـرى، كـما اضـطّر الـباقـون إلـى الـّسكنى فـي 

خان يسّمى خان العواميد.

ومــا كــادت وطــأة  الــعزلــة الشّــــــديــدة تــخّف، ويــصرف الحــرّاس الّــذيــن كــّلفوا بتشــديــد الحــراســة حــتّى حــدثــت أزمــة داخــليّة كــانــت 
مــراجــلها تــغلي بــني الجــماعــة مــن قــبل، ووصــلت فــجأة إلــى حــّد الــكارثــة.  وبــيان ذلــك أّن تــصرّفــات اثــنني مــّمن صــحبوا حــضرة 
بـهاء اهلل إلـى عـّكاء سـاءت فـاضـطّر حـضرة بـها اهلل إلـى طـردهـما فـي الـنّهايـة، األمـر الّـذي لـم يـترّدد الـّسيّد محـّمد فـي اسـتغاللـه 
أسـوأ اسـتغالل.  فـبدأ يـشّن حـملة مـن الـقذف والـوشـايـة والـّسعايـة والـتآمـر كـانـت أخـّس وأدنـأ مـن تـلك الّـتي شـنّها فـي اآلسـتانـة.  
وقـد انـضّم هـذان املـطرودان إلـى أعـوانـه الـقدامـى واجتهـدوا فـي الـتّجّسس.  وكـان هـدفـهم إثـارة األهـلني املـتحامـلني املـتشّككني، 
وإيــغار صــدورهــم ودفــعهم إلــى درجــة أكــبر مــن الــكراهــية والــبغضاء والــهياج.  ومــن ثــّم أحــدق بــحضرة بــهاء اهلل خــطر جــديــد.  
وبــالــرّغــم مــن أنــه حــرّم عــلى أتــباعــه شــفاهًـــا وكــتابــة وفــي أكــثر مــن مــناســبة أن يــقومــوا بــأّي حــركــة انــتقامــيّة ضــّد هــؤالء الــظّاملــني، 
حـتّى أنّـه أعـاد إلـى بـيروت مـؤمـنًا عـربـيًّا مـتهّورًا كـان يـفّكر فـي الـثّأر لـكّل املـظالـم الّـتي عـانـاهـا زعـيمه املـحبوب، إالّ أن سـبعة مـن 

األصحاب قتلوا ثالثة من الخصوم في الخفاء من بينهم الّسيّد محّمد هذا وآقا جان.
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وكـان الـفزع الّـذي اسـتولـى عـلى الـجامـعة املـظلومـة يجـّل عـن الـوصـف والـبيان.  ولـم يـكن السـتنكار حـضرة بـهاء اهلل واسـتفظاعـه 
لهــذه الــفعلة الــنّكراء أّي حــدود.  ولــقد عــبّر عــن مــشاعــره فــي أحــد األلــواح الّــتي رقــمها بــعد هــذه الــفعلة بــقليل بــقولــه: "لــو أذكــر 
حــرفًــا مــنه لــتنفطر عــنه الــّسموات واألرضــون" و"يــندّك كــّل جــبل شــامــخ رفــيع".  وكــتب فــي مــناســبة أخــرى يــقول: "لــيس ضــّري 
ســـجني بـــل عـــمل الّــــذيـــن ينســـبون أنـــفسهم إلـــيّ ويـــرتـــكبون مـــا نـــاح بـــه قـــلبي وقـــلمي".  وكـــتب مـــرّة أخـــرى يـــقول: "لـــيس ذلّــــتي 

سجني لعمري إنّه عزّ لي بل الذّّلة عمل أحبّائي اّلذين ينسبون أنفسهم إلينا ويتّبعون الّشيطان في أعمالهم".

وبــينما كــان يــملي ألــواحــه عــلى كــاتــب وحــيه إذا بــالــحاكــم عــلى رأس جــنود شــاهــريــن أســلحتهم يــطّوقــون بــيته.  وكــانــت األهــالــي 
والسّـــــلطات الـعسكريّـة فـي هـياج شـديـد، بـينما تـعالـى صـياح الـنّاس وضـجيجهم مـن كـّل حـدب وصـوب.  وعـلى الـفور اسـتُدعـي 
حـضرة بـهاء اهلل إلـى سـراي الـحكومـة.  وبـعد اسـتجوابـه احتجـزوه أّول لـيلة مـع أحـد أبـنائـه فـي إحـدى غـرفـات خـان الـّشاوردي، 
ثــم نــقل إلــى مــكان أفــضل فــي تــلك الــنّاحــية.  وهــناك مــكث لــيلتني أخــريــني.  ولــم يــؤذن لــه فــي الــعودة إلــى بــيته إال بــعد ســبعني 
سـاعـة.  أمّــا حـضرة عـبد الـبهاء فـقد احتجـزوه سـتّة أشهـر.  أمّــا املجـرمـون الّــذيـن ارتـكبوا هـذه الـفعلة الـنّكراء فـقد سـجنوا عـدة 

أعوام.

الـتفت حـاكـم املـديـنة الـعسكريّـة إلـى حـضرة بـهاء اهلل بـعد وصـولـه إلـى سـراي الـحكومـة وسـألـه فـي جـرأة: "هـل مـن املـناسـب أن 
يــتصرّف بــعض أتــباعــك عــلى هــذا الــنّحو؟"  فــكان الــرّد السّــــــريــع هــو: "**وهــل تُــعتبر أنــت مــسؤوالً إذا ارتــكب أحــد جــنودك فــعلة 
نـكراء فـتُعاقـب أنـت بـدالً مـنه؟!" وفـي أثـناء االسـتجواب سُـــــئل عـن اسـمه واسـم الـبالد الّـتي أتـى مـنها فـأجـاب: "**إنّـه أظهـر مـن 
الـــّشمس".  وعـــند تـــكرار الـــّسؤال عـــليه أجـــاب "ال داعـــي لـــذكـــر االســـم فـــهم مـــدّون عـــندكـــم فـــي فـــرمـــان الـــّدولـــة".  فـــأعـــادوا عـــليه 
الـــّسؤال مـــرّة أخـــرى بـــاحـــترام مـــلحوظ.  فـــنطق حـــضرة بـــهاء اهلل هـــذه الـــكلمات فـــي وقـــار وجـــالل واقـــتدار: "**اســـمي بـــهاء اهلل 
وبـلدي نـور، فهـل عـرفـتم؟" ثـّم الـتّفت إلـى املـفتي والمـه لـومًـا خـفيفًا ثـّم تحـّدث إلـى جـميع الـحاضـريـن فـي لـهجة بـلغت مـن الحـرارة 
والــجالل أّن أحــًدا لــم يجســر عــلى الــتّعقيب.  ثــم تــال عــليهم بــعض آيــات ســورة املــلوك ونــهض وغــادر االجــتماع.  وســرعــان مــا 
أرســل إلــيه الــحاكــم رســالــة يــعتذر لــه فــيها عــّما حــدث، ويــعطيه مــطلق الحــّريّــة فــي الــعودة إلــى بــيته. بــعد هــذا الــحادث تــمّلكت 
األهــلني املــتشّككني عــداوة شــديــدة ضــّد املــنفينّي، وضــّد كــّل مــن انــتمى إلــى هــذا الــّديــن بــصلة.  وانــهالــت عــليهم الــتّهم الــعلنيّة 
بـــالـــفسق والـــفجور واإللـــحاد واملـــروق وإشـــاعـــة الـــرّعـــب واإلرهـــاب، وقـــّوى عـــبود الّـــذي كـــان يـــسكن املـــنزل املـــجاور الـــحائـــط الّـــذي 
يــفصل مــنزلــه عــن هــذا الــجار املــخيف املــشكوك فــي أمــره، بــل إّن الــنّاس كــانــوا يــطاردون أوالد املــنفينّي املــسجونــني ويســبّونــهم 

ويرجمونهم بالحجارة إذا هم تجاسروا وظهروا في الّشوارع في تلك األيّام.

طـفحت آنـذاك كـأس الـباليـا، واسـتمّر املـوقـف املهـني املـليء بـالـقلق والخـطر يـحيط املـنفينّي إلـى أجّــــل ضـربـته اإلرادة الـغيبيّة.  ثـمّ 
بــدأ حــّد الــبؤس والــهوان ينحســر، مــشيرًا إلــى بــدايــة تــحّول فــي مــقّدرات الــّديــن ومــصائــره أوضــح مــن الــتّحّول الّــذي حــدث فــي 

الّسنوات األخيرة من إقامة حضرة بهاء اهلل في بغداد.

ولـقد مهّــد الـطّريـق لـرّد الـفعل اآلخـذ فـي الـظّهور، واملـرتـبط بـنفي حـضرة بـهاء اهلل إلـى عـّكاء ارتـباطًا وثـيًقا، اعـتراف كـّل عـناصـر 
األهـالـي اعـترافًـا تـدريـجيًّا بـبراءة حـضرة بـهاء اهلل ونـزاهـته الـكامـلة، وتحـطيم روح تـعالـيمه لقشـرة تـعّصبهم وقـّلة اكـتراثـهم شـيئًا 
بـعد شـيء، وتـعيني أحـمد بـيك تـوفـيق الـّرزيـن الـرّحـيم مـكان ذلـك الـحاكـم الّـذي تـسّمم عـقله ضـّد الـّديـن وأتـباعـه تـسّمًما ال يـرجـى 
لــه شــفاء.  أضــف إلــى ذلــك الــجهود املــوصــولــة الّــتي بــذلــها حــضرة عــبد الــبهاء وهــو فــي عــزّ رجــولــته، واخــتالطــه بــعامّـــة الــّشعب 
مظهـرًا قـدرتـه عـلى أن يـكون درعًـــا تـقي والـده وتحـميه.  وال نـنسى أيـًضا مـصير املـسؤولـني الّــذيـن صـرفـوا عـن مـناصـبهم وكـان 

لهم تأثيرهم امللحوظ في إطالة مّدة عزل األصحاب األبرياء.

ولـقد كـان مـن نـتيجة اتّـصال الـحاكـم الجـديـد بـحضرة عـبد الـبهاء أواّلً، وقـراءتـه ثـانـيًا لـلكتب الـبهائـيّة الّـتي رفـعها إلـيه املفسـدون 
عـلى أمـل إثـارة غـضبه أن اشـتعل فـي قـلبه اإلخـالص إلـى درجـة أنّـه كـان يـرفـض أن يـدخـل إلـى حـضرة بـهاء اهلل إالّ إذا خـلع 
نــعليه احــترامًــا وإجــالالً، ولــم يشــذّ عــن هــذه الــقاعــدة مــهما كــانــت األحــوال، بــل لــقد روي أنــه اخــتار أفــضل مســتشاريــه مــن بــني 
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املـنفينّي أتـباع هـذا الـّسجني الـقابـع فـي سـجنه.  كـما أنّـه دأب عـلى أن يـرسـل ابـنه إلـى حـضرة عـبد الـبهاء لـكي يـعّلمه ويـثّقفه.  
وفــي أثــناء زيــارة تــّمت بــعد طــول انــتظار ألــحّ الــحاكــم فــي أن يــقّدم لــحضرتــه أّي خــدمــة  فــاقــترح عــليه حــضرتــه أن يــصلح قــناة 
املــاء الّــتي تــلفت مــن اإلهــمال ثــالثــني عــامًـــا.  فــقام عــلى تــنفيذ هــذا االقــتراح عــلى الــفور.  وقــّلما كــان يــعارض فــي تــدفّــق  ســيل 
الــزّّوار الّــذيــن كــان مــن بــينهم املُـالّ صــادق الخــراســانــي املخــلص الجــليل وأبــو بــديــع، وكــال الــرّجــلني مــمن عــاشــوا مــن بــعد مــوقــعة 
طـبرسـي، كـان الـحاكـم يـفعل ذلـك عـلى الـرّغـم مـن أن الـفرمـان السّـــــلطانـي كـان يحـرّم دخـول الـزّوار املـديـنة.  أمّـا مـصطفى ضـياء 
بـاشـا، الّــذي أصـبح والـيًا بـعد عـّدة سـنوات فـقد مـضى إلـى أبـعد مـن هـذا الحـّد، إذ مـنح الـّسجني الحـّريّـة املـطلقة فـي مـغادرة 
أبــواب الــّسجن وقــتما يــشاء.  ولــكّن حــضرة بــهاء اهلل أبــى ذلــك.  بــل لــقد آمــن بــاألمــر املــبارك الــّشيخ محــمود مــفتي عــّكاء، الّــذي 
عُــــرف بشــّدة تــعّصبه مــن قــبل، ودفــعته حــماســته إلــى أن يــصنّف كــتابًــا فــي األحــاديــث الــنّبويّــة الــخاصّـــــــــــة بــعّكاء.  وكــان بــعض 
الـحكام الـغالظ الشّــــــداد يـأتـون إلـى املـديـنة مـن حـني إلـى آخـر.  ورغـم مـا كـانـوا عـليه مـن قـّوة وبـأس إال أنّـهم لـم يسـتطيعوا أن 
يـقفوا فـي وجـه الـقوى الّـتي كـانـت تسـرع بتحـريـر مـؤسّــــــس الـّديـن لـكي يـحّقق هـدفـه عـلى الـوجـه األكـمل.  وبـمضي األعـوام أخـذ 
الـعلماء واألدبـاء املـقيمون بـسوريّـة يـعترفـون بـعظمة حـضرة بـهاء اهلل الـّصاعـدة وقـّوتـه املشـرقـة.  أمّــا عـزيـز بـاشـا الّـذي أظهـر فـي 
أدرنـة تـعّلًقا شـديـًدا بـحضرة عـبد الـبهاء فـقد ارتـقى فـي الـوقـت نـفسه إلـى مـنصب الـوالـي.  وقـام بـزيـارة عـّكاء مـرّتـني ال لـشيء 
إالّ لـــيبدي احـــترامـــه وإجـــاللـــه لـــحضرة بـــهاء اهلل، وليجـــّدد أواصـــر الـــوّد والـــّصداقـــة مـــع حـــضرة عـــبد الـــبهاء الّـــذي طـــاملـــا احـــترمـــه 

وأعجب به.

وبــالــرّغــم مــن أّن حــضرة بــهاء اهلل لــم يــكن يــسمح بــأيّــة مــقابــالت شــخصيّة إالّ فــيما نــدر، خــالفًــا لــعادتــه الّـــتي كــان يــتّبعها فــي 
بـــغداد، إال أّن الـــتّأثـــير الـــنّفاذ الّـــذي تـــمتّع بـــه جـــعل األهـــلني يـــؤكّــــدون فـــي صـــراحـــة أّن الـــتّحسن املـــلحوظ الّـــذي ملـــسوه فـــي هـــواء 
املـديـنة ومـائـها يـرجـع بـصفة أسـاسـيّة إلـى إقـامـته الـّدائـمة بـينهم.  بـل لـقد لـّقبوه بـ"الـزّعـيم الجـليل" و"صـاحـب الـّسمّو" مـّما يـنمّ 
عـلى اإلجـالل الّـذي بـثّه فـيهم.  وذات مـرّة أذن لـحاكـم املـديـنة وألحـد الـقادة األوروبـينّي بـزيـارتـه.  فـبلغ مـن تـأثّـر الـقائـد األوروبّـي 
أنّــه "ظــّل راكــًعا عــلى ركــبتيه لــدى الــباب".  أمّـــا الــّشيخ عــلي املــيري، مــفتي عــّكاء، فــقد أخــذ عــلى عــاتــقه أن يــّحقق مــا اقــترحــه 
حـضرة عـبد الـبهاء، وأخـذ يـواصـل رجـاءه ويـديـم تـوسّـــــله إلـى حـضرة بـهاء اهلل لـكي يخـرج مـن أسـوار املـديـنة ويـنهي عـزلـته الّـتي 
طـالـت تـسعة أعـوام.  وبـعد إلـحاح شـديـد وافـق حـضرة بـهاء اهلل عـلى مـغادرة أبـواب املـديـنة وانـتقل إلـى حـديـقة الـنّعمني، وهـي 
جــزيــرة صــغيرة تــقع وســط النّهــر شــرقــيّ املــديــنة، وشــرّفــها بــاســم "الــرّضــوان" ووصــفها بــأنّــها "أورشــليم الجــديــدة" و"جــزيــرتــنا 
الـخضراء".  وقـد اسـتأجـرهـا حـضرة عـبد الـبهاء مـع قـصر عـبد اهلل بـاشـا الّـذي يـبعد بـضعة أمـيال شـمالـي عـّكاء وهـيأه لـسكنى 
والـده.  ومـن ثـّم أصـبح مـقامًــا مـفّضالً لـحضرة بـهاء اهلل الّــذي لـم تـتجاوز قـدمـاه أسـوار املـديـنة عشـرة سـنوات تـقريـبًا، ولـم تـكن 

رياضته سوى ذرع غرفة نومه ذهابًا وإيابًا.

وبــعد عــامــني تــم اســتئجار قــصر عــودة خــّمار، وقــد أنــفق عــودة عــلى بــنائــه األمــوال الــطّائــلة أثــناء ســجن حــضرة بــهاء اهلل فــي 
الــثّكنات.  إالّ أنّــه هجــره هــو وأســرتــه عــلى عجــل عــند تــفّشي أحــد األوبــئة الــوبــيلة، وأخــيرًا تــّم شــراؤه.  وقــد وصــفه حــضرة بــهاء 
اهلل بـ"الـــقصر الـــرّفـــيع الّــــذي جـــعله اهلل املـــنظر األكـــبر للبشـــر".  لـــقد تـــعاونـــت عـــدة أمـــور عـــلى زيـــادة هـــيبة الـــجامـــعة الـــنّاهـــضة 
واتّـساع شهـرة مـن كـان أنـبل أعـضائـها، مـنها أن حـضرة عـبد الـبهاء زار بـيروت فـي تـلك اآلونـة تـلبية لـدعـوة مـدحـت بـاشـا، وهـو 
أحـــد كـــبار وزراء تـــركـــيّا.  وهـــناك اتّـــصل بـــرجـــاالت الـــّدولـــة والـــّديـــن، والـــتقى مـــرّات عـــديـــدة مـــع الـــّشيخ محـــّمد عـــبده الـــّشهير فـــي 
جـلسات طـويـلة.  ولـقد ثـار الحسـد فـي صـدور الّــذيـن كـانـوا، مـنذ عهـد قـريـب، يـعامـلونـه هـو وإخـوانـه فـي املـنفى مـعامـلة تـختلط 
فـيها مـشاعـر الـتّرفّـع والـتّفضيل بـاالحـتقار واالزدراء.  وكـان سـبب هـذا الحسـد األكّــال الـحفاوة الـبالـغة الّـتي اسـتقبله بـها الـفقيه 
األجــّل الــّشيخ يــوســف مــفتي الــنّاصــرة وكــان الــّشيخ يــوســف يســتضيف وقــتها والة بــيروت فــأرســل عــّليّة الــقوم مــن بــينهم أخــوه 
ومـــفتي عـــّكاء ليســـتقبلوا هـــذا الـــّضيف الـــكريـــم الـــقادم عـــلى مـــسافـــة بـــضعة أمـــيال خـــارج املـــديـــنة.  ثـــّم ثـــار الحســـد مـــرّة أخـــرى 

بسبب الحفاوة البالغة اّلتي استقبل بها حضرة عبد البهاء الّشيخ يوسف عندما زاره في عّكاء.

وبـــالـــرّغـــم مـــن أّن فـــرمـــان السّـــــــلطان عـــبد الـــعزيـــز الـــّصارم لـــم يُـــلغَ بـــصفة رســـميّة إالّ أنّـــه أصـــبح آنـــذاك فـــي خـــبر كـــان.  ذلـــك ألنّ 
حــضرة بــهاء اهلل وإن كــان ســجينًا بــاالســم فــقط إالّ أّن "**أبــواب الــعزّة والــجالل وســلطان الــحّق قــد تــفتّحت عــلى مــصاريــعها" 
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كــما يــقول حــضرة عــبد الــبهاء الّــذي كــتب مــرّة أخــرى فــي ذلــك يــقول: "**كــان حــّكام فلســطني يحســدونــه عــلى نــفاذ تــأثــيره وقــّوة 
سلطانه وكان الحّكام واملتصرّفون والقّواد واملوظّفون املحّليّون يلتمسون شرف املثول بني يديه.  ولكنّه قلما كان يأذن لهم".

فـي هـذا الـقصر نـفسه سُـــــمح للمسـتشرق املـمتاز أ. ج. بـراون  األسـتاذ بـجامـعة كـمبردج أن يتشـرّف بـمحضر حـضرة بـهاء اهلل 
أربـع مـرات مـتوالـية خـالل األيّـام الخـمسة الّــتي قـضاهـا بـراون فـي الـبهجة ضـيفًا، [مـن 15-20 نـيسان سـنة 1890م].  وهـي 
لـقاءات خـّلدهـا هـذا اإلعـالن الـتّاريـخي الّـذي أعـلنه األسـير: "**سـتزول هـذه املـنازعـات الـعقيمة، وهـذه الحـروب املـدمّــرة، ويـأتـي 
الــّصلح األكــبر".  وإلــيك الــّشهادة الــنّاصــعة الّـــتي خــّلفها هــذا الــباحــث لــألجــيال الــقادمــة قــال: "أمّـــا الــوجــه الّـــذي طــالــعني فــال 
يـــمكنني أن أنـــساه وإن كـــنت ال أســـتطيع أن أصـــفه.  أمّــــا هـــاتـــان الـــعينان الـــنّفاذتـــان فـــقد بـــدتـــا وكـــأنّـــما تـــقرآن مـــا فـــي دخـــيلة 
نـفسك.  أمّـا الـعزة والـجالل والسّـــــلطان فـقد اسـتقرّت عـلى الـجبني الـعريـض الـوضّـــــــــاح فـي رزانـة ووقـار.  ولـم أكـن بـحاجـة إلـى أن 
أســـأل أحـــًدا فـــي مـــحضر مـــن وقـــفت.  وانـــحنيت بـــني يـــدي مـــن يـــحيطه مـــن املـــحبة والـــوفـــاء مـــا يحســـده عـــليهما املـــلوك واألبـــاطـــرة 
عـبثًا" وقـد شهـد هـذا الـزّائـر نـفسه فـقال: "هـنالـك قـضيت خـمسة أيّـام خـالـدة، تـمتّعت خـاللـها بـفرص ال نـظير لـها وال مـثيل، بـل 
وال أمـل فـي أن تـعود، واجـتمعت فـيها بـينابـيع ذلـك الـّروح الـعجيب الّـذي يـعمل بـقّوة غـامـضة مـتزايـدة عـلى بـعث قـوم نـامـوا نـومًــا 

شبيًها باملوت.  والواقع أنّه كانت تجربة غريبة مثيرة، وال أمل لي في أنقل إليك من تأثيراتها شيئًا ذا بال".

وفـي تـلك الـّسنة ارتـفعت خـيمة حـضرة بـهاء اهلل –"خـباء املجـد"- عـلى جـبل الـكرمـل "كـوم اهلل وكـرمـه" مـوطـن إيـليّا الّــذي مجـده 
إشـعياء بـأنّـه "جـبل الـرّّب" الّـذي "تجـري إلـيه كـّل األمـم".  وتـفصيل ذلـك أن حـضرة بـهاء اهلل زار حـيفا أربـع مـرات طـالـت الـزّيـارة 
األخــيرة مــنها ثــالثــة أشهــر.  وفــي أثــناء إحــدى هــذه الــزّيــارات، وهــي الــزّيــارة الّــتي ضُــــــــــربــت فــيها خــيمته بــجوار ديــر الــكرمــلينّي، 
أنــزل "صــاحــب الــكرم" لــوح الــكرمــل املــليء بــاإلشــارات والــنّبوءات.  وفــي مــناســبة أخــرى كــان يــقف عــلى ســفح مــن ســفوح ذلــك 
الـجبل، فـعنّي لـحضرة عـبد الـبهاء الـبقعة املـباركـة الّــتي قـّدر لـها أن تـكون مـثًوى دائـًما لـرفـات حـضرة الـباب بـعد أن يُـقام عـليها 

مقام مناسب فيما بعد.

وبـــناًء عـــلى أمـــر حـــضرة بـــهاء اهلل تـــّم شـــراء األراضـــي املـــحيطة بـــتلك الـــبحيرة الّــــتي اقـــترن اســـمها فـــي الـــتّاريـــخ بعهـــد الـــّسيد 
املـسيح لـه املجـد.  وتـقّرر أن تـشيد عـليها "تـلك املـبانـي الجـليلة الفخـمة" الّــتي تـقام تـمجيًدا لـديـنه، سـاعـية بـشيرة بـني يـدي تـلك 
املـبانـي الّــتي تـنبّأ فـي ألـواحـه بـأنّـه سـوف تـقام فـي األرض املـقّدسـة "طـوالً وعـرضًـــــــــا" وفـي "األقـالـيم الـخصبة املـقّدسـة املـجاورة 

لألردن" اّلتي خّصصه "لعبادة اهلل الفرد وخدمة عتبته الّسامية" بناًء على ما نّص به في تلك األلواح.

وبــرزت الــّشواهــد عــلى حــيويّــة الــزّعــامــة الّــتي ال يســتطيع أن يقهــرهــا أو يــقّلل مــن شــأنــها املــلوك مــهما قــويــت شــوكــتهم وال رجــال 
الــــّديــــن مــــهما عــــظمت عــــداوتــــهم، مــــنها تضخّــــــم مــــراســــالت حــــضرة بــــهاء اهلل تضخّــــــًما عــــظيًما، وإنــــشاء الــــوكــــالــــة الــــبهائــــيّة فــــي 
اإلســكندريّــة إلرســال هــذه املــراســالت وتــوزيــعها.  ومــنها الــتّسهيالت الّـــتي قــّدمــها املــؤمــن الــثّابــت محــّمد مــصطفى فــي بــيروت 
لـتأمـني مـصالـح الـزّوار الّـذيـن كـانـوا يـمّرون بـتلك املـديـنة.  ومـنها الـرّاحـة النّسـبيّة الّـتي اسـتطاع بـها الـّسجني، بـاالسـم فـقط، أن 

يتّصل باملراكز املتزايدة في إيران العراق والقوقاز وتركستان ومصر.  ومنها تكليفه سليمان خان التّنكابوني الّشهير
بجـمال أفـندي بـأن يـقوم بحـملة تـبليغيّة مـنظّمة فـي الـهند وبـورمـا.  ومـنها تـعيني بـعض أتـباعـه "أيـادي أمـر اهلل".  ومـنها تـرمـيم 
الـبيت املـبارك فـي شـيراز، وتـفويـض أمـر سـدانـته بـأمـر مـنه، إلـى حـرم حـضرة الـباب وأخـتها.  ومـنها إيـمان عـدد ال بـأس بـه مـن 
الــيهود والــزرادشــتينّي والــبوذيّــني إيــمانًــا جــعلهم يــعترفــون بــاملــسيحيّة واإلســالم ديــنني ســماويّــني اعــترافًــا تــلقائــيًّا راســًخا.  وكــان 

هذا باكورة الجهود املوصولة اّلتي بذلها املبلغون الّسيّارون في إيران والهند وبورما.

كــما أنّــنا ال يــمكننا أن نــغفل اإلشــارة إلــى تــكويــن جــامــعة مــزدهــرة مــن املــؤمــنني فــي مــديــنة عــشق آبــاد الحــديــثة فــي تــركســتان 
الـّروسـيّة، مـطمئنّة إلـى تـعاطـف الـحكومـة ومـساملـتها.  فـتمّكنت مـن امـتالك مـقابـر بـهائـيّة، وشـراء قـطعة أرض شـيّدت عـليها بـناءً 
ثـبت فـيما بـعد أنّـه أّول "مشـرق األذكـار" فـي الـعالـم الـبهائـيّ بـأسـرة.  وال بـّد أن نـشير أيـًضا إلـى تـأسـيس مـراكـز ديـنيّة مـتقّدمـة 
فـي كـّل مـن سـمرقـند وبـخارا فـي قـلب آسـيا.  وكـان ذلـك نـتيجة ألبـحاث وكـتابـات الـعالّمـة فـاضـل الـقائـني واملـدافـع املـثّقف مـيرزا 
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أبـــي الـــفضل.  وال بـــّد أن نـــشير كـــذلـــك إلـــى طـــبع خـــمسة مجـــلدات مـــن آثـــار مـــؤسّـــــــس الـــّديـــن، بـــما فـــيها "الـــكتاب األقـــدس" فـــي 
الـهند.  وهـي طـبعات تـعلن عـن تـضاعـف آداب الـّديـن واشـتمالـها عـلى طـبعات عـديـدة ولـغات مـختلفة وانـتشارهـا أثـناء الـّسنوات 

التّالية في ربوع الّشرق والغرب.

ويـروي أحـد املـنفينّي أّن حـضرة بـهاء اهلل قـال: "**أخـرجـنا السّــــــلطان عـبد الـعزيـز إلـى هـذا اإلقـليم فـي هـوان عـظيم.  وملّـا كـان 
غـرضـه أن يـذلّــنا ويـدمّــرنـا فـإنّـنا لـم نـرفـض وسـائـل الـرّاحـة والـرّفـاه حـني تـوفّـرت".  وقـال مـرّة أخـرى مـا رواه الـنّبيل فـي تـاريـخه: 
"**الحـمد هلل! لـقد بـلغت بـنا الـحال أّن أهـل هـذه الـنّواحـي يظهـرون لـنا االحـترام واإلجـالل".  وقـال مـرّة أخـرى مـا سجّــــله الـنّبيل 
أيـًضا: "**قـام سـلطان آل عـثمان عـلى ظـلمنا بـال ذنـب وال جـريـرة، وأرسـلنا إلـى حـصن عـّكاء.  وقـضى فـرمـانـه السّــــــلطانـيّ أالّ 
يــــختلط بــــنا أحــــد، وشــــّدد فــــي أن نــــصبح غــــرضًــــــــــــا لــــبغضاء املــــبغضني مــــن الــــخاّص والــــعام.  لهــــذا عجّـــــــلت يــــد الــــقدرة الــــّربّــــانــــيّة 
بـاالنـتقام.  وعـصفت ريـاح الـفناء، أّول األمـر، بـسميريـة ووزيـريـه املـقّربـني، عـالـي وفـؤاد، ثـم امـتّدت يـد الـقدرة لـطي بـساط عـزّة 

العزيز، وأخذه أخذ عزيز مقتدر".

وإلـــى هـــذا يـــشير حـــضرة عـــبد الـــبهاء فـــيقول: "**أراد اعـــداؤه أن يحـــطّم الـــّسجن األمـــر املـــبارك تحـــطيًما كـــامـــالً ويـــقضي عـــليه 
قـصاًء مـبرمًـا.  ولـكّن هـذا الـّسجن كـان فـي الـحقيقة أكـبر عـون، وأصـبح وسـيلة لـتقّدمـه".  وأكّــد ذلـك مـرّة أخـرى فـقال: "*... رفـع 
هـذا الـّشخص الجـليل أمـره فـي الـّسجن األعـظم ومـنه سـطع نـوره الـباهـر، وطـبّق صـيته الـخافـقني، وبـلغ صـوت عـظمته الشّــــــرق 
والــغرب"، "**كــان نــوره فــي بــادئ األمــر نجــًما فــأصــبح شــمًسا ســاطــعة".  وقــال مــرّة أخــرى: "*إلــى يــومــنا هــذا لــم يحــدث مــثل 

هذا األمر في عالم الوجود".

فـال عـجب أن رقـم حـضرة بـهاء اهلل تـلك الـكلمات الـعظيمة، وهـو يـتأمّـل الـتّغيّر املـلحوظ فـي الـظّروف الّـتي البسـت أربـعة وعشـريـن 
عاًما هي مّدة نفي في عّكاء: "**إّن اهلل العليّ القدير...  قد حّول هذا الّسجن إلى الجنّة العليا قطب الجنان".

الفصل الثّاني عشر - سجن حضرة بهاء اهلل في عّكاء (تتمة)

بـــينما كـــان حـــضرة بـــهاء اهلل يـــكابـــد، هـــو والجـــماعـــة الـــّصغيرة الّـــتي صـــحبته، املـــتاعـــب الشّـــــــديـــدة الّـــتي نـــشأت عـــن الـــنّفي الّـــذي 
قــصد مــنه األعــداء مــحوهــم مــن الــوجــود، كــان أتــباعــه املــتزايــدون فــي مــوطــنه يــقاســون مــن اضــطهاد أعــنف وأطــول مــن املــتاعــب 
الّـتي كـان يـكابـدهـا آنـذاك هـو وأصـحابـه.  ومـع أّن الجـرائـم الـبربـريّـة الـبشعة الّـتي ارتـكبها الـعدّو الـعنيد املـتعطّش كـانـت أضـيق 
مــجاالً مــن حــّمامــات الــّدمــاء الّــتي عــّمدت الــّديــن عــند مــولــده حــني "قــتل فــي خــالل ســنة واحــدة مــا ال يــقّل عــن أربــعة آالف رجــٍل، 
وتـــرك جـــمع غـــفير مـــن الـــنّساء واألطـــفال بـــال عـــائـــل وال مـــعني" كـــما يـــؤكّـــــد حـــضرة عـــبد الـــبهاء، إالّ أنّـــها لـــم تـــكن أقـــّل تـــنّوعًــــا مـــن 

سابقاتها واتّصفت بقدر أعظم من الغدر والقسوة.

فـي تـلك الـفترة الّـتي نـحن بـصددهـا كـان نـاصـر الـّديـن شـاه، الّـذي وصـفه حـضرة بـهاء اهلل بـ"رئـيس الـظّاملـني" الّـذي "ارتـكب مـا 
نـاح بـه أهـل مـدائـن الـعدل واإلنـصاف" فـي كـامـل رجـولـته وأوج جـبروتـه وسـلطانـه.  وملّـا عجـز عـن الـظّفر بـحضرة بـهاء اهلل قـنع 
هــذا الــطّائــش األهــوج بــمحاولــة الــقضاء املــبرم عــلى الــبقيّة الــباقــية مــن الــجامــعة الّــتي كــان يــخافــها أشــّد خــوف، خــاصّــــــــــة وأنّــها 
نــهضت وتــماســكت مــن جــديــد.  وكــان نــاصــر الــّديــن شــاه هــو الــحاكــم اآلمــر فــي دورة "غــارقــة إلــى األذقــان فــي تــقالــيد الشّــــــرق 
الــقديــمة" ومــن حــولــه وزراء "دهــاة لــئام مــنافــقون"، يــرفــعهم ويــخفضهم ويــديــنهم ويــقصيهم كــما يحــلو لــه.  وكــان يــرأس نــظامًـــا 
إداريًــا كــان "كــّل عــضو فــيه أمّــا راشــيًا أو مــرتــشيًا حســبما تــمليه الــظّروف واملــصالــح".  وكــان يــعاونــه فــي مــقاومــة الــّديــن جــهاز 
ديـنيّ أشـبه مـا يـكون "بـالـّدولـة الـكنسيّة"، ويـسانـده شـعب ال مـثيل لـه فـي قـسوتـه وفـظاعـته وال نـظير لـه فـي خسّـــــته وذلّـه وجـشعه 
وتـعّصبه وفـساد أعـمالـه.  كـان يـتلوه فـي السّـــــلطان واملـركـز أبـناؤه الـثاّلثـة الـبالـغون، إذ قـّسم املـملكة بـينهم تـوطـيًدا ألركـان الـحكم 
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واإلدارة الـــّداخـــليّة، فعهـــد بـــواليـــة آذربـــيجان إلـــى وارث الـــعرش مـــظفر الـــّديـــن مـــيرزا الـــجبان الـــّضعيف الّــــذي وقـــع تـــحت تـــأثـــير 
الـــــّشيخيّة فـــــأخـــــذ يظهـــــر اإلجـــــالل واالحـــــترام لـــــلمالّوات، وســـــّلط عـــــلى مـــــا يـــــربـــــو عـــــلى خـــــمسي مـــــملكته، بـــــما فـــــيه إقـــــليمي يـــــزد 
وإصــفهان، أكــبر أوالده األحــياء وهــو مــسعود مــيرزا الــقاســي الــّداهــية.  وكــان يــعرف ظــّل السّـــــــلطان، وأمّـــه مــن عــامّـــة الــّشعب.  
أمّــا كـامـران مـيرزا ابـنه املـقرّب املـعروف بـنائـب السّــــــلطنة فـقد والّه جـيالن ومـازنـدران وجـعله حـاكـم طهـران ووزيـر الحـربـيّة وقـائـد 
الـجيش.  ولـقد بـلغ مـن تـنافـس األخـويـن األخـيريـن [أي ظـّل السّــــــطان ونـائـب السّــــــلطنة]، وتـسابـقهما عـلى اسـتمالـة قـلب أبـيهما 
وإحـراز رضـائـه إلـى حـّد أن اسـتعان كـّل واحـد مـنهما بـما لـديـه مـن أقـطاب املجتهـديـن فـي مـحاولـة الـتّفّوق فـي الـقيام بـالـواجـب 
املبجّـــــل، أال وهــو الــقيام بــأعــمال السّــــــلب والنّهــب واالغــتيال والــقضاء املــبرم عــلى جــامــعة املــؤمــنني األبــريــاء الــعزّل الّــذيــن امــتنعوا 
عـن إبـداء أيّـة مـقاومـة حـتّى ولـو دفـاعًــا عـن الـنّفس، وذلـك نـزوالً عـند حـكم حـضرة بـهاء اهلل وإطـاعـة ألمـره املـبرم الّـذي يـنّص عـلى 
أنّــه "إن تُــقتَـُلوا خــير لــكم مــن أن تَــقتُُلوا".  وكــان عــلى رأس املحــرّضــني الــحاج املُـالّ عــلي الــكني والــسيد صــادق الــطّباطــبائــي، 
زعـيما مجتهـدي طهـران، والـّشيخ محـّمد بـاقـر زمـيلهما فـي إصـفهان، ومـير محـّمد حسـني إمـام الجـمعة فـيها.  وكـانـوا ينتهـزون 
كـّل فـرصـة ويسـلكون كـّل سـبيل لـيكيلوا الـّضربـات بـدون هـوادة وبـكّل مـا أوتـوا بـه مـن سـلطان ضـّد مـا حـمله مـن قـوى التّحـريـر، 

دين اعتبره هؤالء خطرًا عليهم وهابوه أكثر مّما هابه الّشاه نفسه.

فـــال عـــجب أن اســـتتر الـــّديـــن وخـــاصّـــــــــــة بـــعد أن واجـــه وقـــفًا مـــليئًا بـــاملـــخاطـــر.  وال غـــرابـــة أن يـــكون االســـتجواب والـــحبس والـــّلعن 
واالســتباحــة والــتّعذيــب واإلعــدام مــن أبــرز مــعالــم تــلك الــفترة الــعصيبة مــن تــاريــخه.  وال غــرابــة كــذلــك أن تــعمل زيــادة الــزّيــارات 
الّــتي بــدأت فــي أدرنــة ثــّم اتخــذت صــورة رائــعة فــي عــّكاء وزيــادة انــتشار ألــواح حــضرة بــهاء اهلل، وتــرويــج الــّروايــات الحــماســيّة 
عــلى ألــسنة الّــذيــن فــازوا بــلقائــه عــلى إشــعال نــار الــعداوة والــبغضاء فــي صــدور رجــال الــّدولــة والــّديــن مــًعا.  ولــقد صــّورت لــهم 
حـــماقـــتهم وقـــصر نـــظرهـــم أّن االنـــشقاق الّـــذي حـــدث فـــي صـــفوف األتـــباع فـــي أدرنـــة والـــحكم عـــلى زعـــيم الـــّديـــن بـــالـــنّفي املـــؤبّـــد 

سوف يقضيان عليه القضاء األخير.

فــفي آبــاده ألــقي الــقبض عــلى األســتاذ  عــلي أكــبر بتحــريــض أحــد أكــابــر املــديــنة وضــرب ضــربًــا مــبرحًــــا إلــى أن ســالــت الــّدمــاء 
مــن فــرعــه إلــى أخــمص قــدمــه.  وفــي قــريــة تــاكــور أبــيحت أمــوال األهــالــي بــأمــر الــّشاه، وألــقي الــقبض عــلى الــحاج مــيرزا رضــا 
قــلي، وهــو مــن إخــوة حــضرة بــهاء اهلل غــير األشــّقاء، وســيق إلــى طهــران الــعاصــمة وزّج بــه فــي ســياه چــال شهــرًا.  كــما ألــقي 
الـــقبض عـــلى صهـــر مـــيرزا حـــسن، وهـــو أخ آخـــر مـــن إخـــوة حـــضرة بـــهاء اهلل غـــير األشـــّقاء، وعـــذّب بـــقضبان الحـــديـــد املحـــّماة 

بالنّار.  وأخيرًا أحرقت قرية داركال املجاورة.

أمّـــا آقــا بــزرگ الخــراســانــي، وهــو "بــديــع" الــّشهير الّـــذي آمــن بــالــّديــن عــلى يــد الــنّبيل واملــلّقب بـ"فخــر الّشهــداء" حــامــل الــّلوح 
املـوجّــــه إلـى نـاصـر الـّديـن شـاه وهـو فـي الـّسابـعة عشـر مـن عـمره والّـذي "نـفخنا فـيه روحًــــا مـن لـدنّـا" كـما يـؤكّــد حـضرة بـهاء اهلل، 
فـقد ألـقي الـقبض عـليه وعـذّب بـالـكيّ ثـالثـة أيّـام مـتوالـية، وضـرب رأسـه بـكعب الـبندقـيّة حـتّى سـقط مـّخه ثـّم ألـقي بجسـده فـي 
إحـدى الـحفر وأهـيل عـليه الـتّراب والـحجارة.  وكـان هـذا الـّشاب قـد تشـرّف بـلقاء حـضرة بـهاء اهلل فـي الـّسنة الـثّانـية مـن حـبسه 
فــي الــثّكنات.  ونــهض بــكّل هــّمة ونــشاط ليحــمل ذلــك الــّلوح وحــيًدا فــريــًدا وســافــر عــلى قــدمــيه إلــى طهــران ليســلمه إلــى الــّشاه.  
وبــعد أربــعة أشهــر وصــل تــلك املــديــنة.  وبــعد أن صــام وقــام ثــالثــة أيّــام الــتّقى بــالــّشاه وهــو خــارج إلــى الــّصيد فــي شــميران.  
فــتقّدم مــن جــاللــته بــكّل هــدوء ووقــار قــائــالً: "يــا ســلطان قــد جــئتك مــن ســبٍإ بــنبٍإ عــظيم" فــأمــر الــّشاه أن يــؤخــذ مــنه الــّلوح وأن 
يســّلم إلــى مجتهــدي طهــران وأمــرهــم أن يــجيبوا عــليه ولــكنّهم تــحاشــوا اإلجــابــة، وبــدالً مــن ذلــك أوصــوا بــقتل الــرّســول.  فــأرســل 
الـــّشاه هـــذا الـــّلوح إلـــى ســـفيره فـــي اآلســـتانـــة حـــتّى إذا مـــا قـــرأه وزراء السّــــــــلطان زاد اشـــتعال نـــيران الـــعداوة والـــبغضاء فـــي 
صـدورهـم.  وقـد ظـّل حـضرة بـهاء اهلل زهـاء ثـالثـة أعـوام يـمتدح شـجاعـة ذلـك الـّشاب املـقدام فـي آثـاره، ويـصف اإلشـارات الّـتي 

أوردها في هذه اآلثار إلى تلك التّضحية الرّفيعة بأنّها "ملح ألواحي".

وفـي زنـجان ضُــــــــــرب فـي يـوم واحـد عـنقا أبـي بـصير والـّسيّد  أشـرف الـّلذيـن قـتل أبـواهـما فـي فـتنة زنـجان مـن قـبل.  وقـد ذهـب 
أبـو بـصير فـي الـثّبات إلـى حـّد أنّـه بـينما كـان سـاجـًدا فـي الـّصالة أشـار عـلى الـجالّد بـأفـضل طـريـقة لـضرب عـنقه.  أمّـا الـّسيد 
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أشـــرف فـــقد ضـــرب ضـــربًـــا مـــبرحًـــــا إلـــى أن ســـالـــت الـــّدمـــاء مـــن تـــحت أظـــافـــره ثـــّم قـــطع رأســـه وهـــو يـــعانـــق زمـــيله الـــّشهيد.  ولـــقد 
أرسـلت السّــــــلطات أّم أشـرف هـذا إلـى الـّسجن عـلى أمـل أن تـنجح فـي حـمل وحـيدهـا عـلى االرتـداد عـن ديـنه.  ولـكنّها بـدالً مـن 
ذلـك هـّددتـه بـالـتّبرؤ مـنه إن هـو فـعل ذلـك وأمـرتـه أن يحـذو حـذو أبـي بـصير.  ال، بـل إنّـها شـاهـدتـه وهـو يـقتل دون أن يـطرف لـها 
جـفن أو تـدمـع لـها عـني.  وفـي بـروجـرد جـلد محـّمد حـسن خـان الـكاشـي الـثّرّي الـوجـيه جـلًدا أفـضى بـه إلـى املـوت.  وفـي شـيراز 
أمـر املجتهـد فـيها بـقتل مـيرزا آقـاي ركـاب سـاز ومـيرزا رفـيعي الـخيّاط ومشهـدي نـبي، فـقتلوا فـي جـوف الـّليل خـنًقا، وبـعد ذلـك 
نبشــت الــغوغــاء قــبورهــم وأهــالــوا عــلى أجــسادهــم الــقاذورات.  وفــي كــاشــان ضــرب عــنق الــّشيخ أبــي الــقاســم املــازكــانــي وهــو 
ســاجــد يــصّلي.  وكــان قــد رفــض أن يشــرب شــربــة مــاء قــّدمــت لــه قــبل قــتله مــؤكّــــًدا أنّــه أظــمأ إلــى كــأس الــّشهادة مــنه إلــى أيّ 

شيء آخر.

وفـي كـرمـان قـتل مـيرزا بـاقـر الـّشيرازي الّـذي أبـدى إخـالصًـــــــــا مـنقطع الـنّظير فـي اسـتنساخ ألـواح حـضرة بـهاء اهلل فـي أدرنـة.  
وفــي أردكــان هــاجــمت الــغوغــاء الــهائــجة گـُل محــّمد الــّشيخ الهــرم وبــطحته أرضًــــــــــا ثــم داســه ســيّدان بــأحــذيــتهما الــغليظة، حــتّى 
تـهشمت ضـلوعـه وكسـرت أسـنانـه، ثـم سـحبوا جسـده إلـى خـارج املـديـنة ودفـنوه فـي إحـدى الـحفر، ثـم عـادوا فـي الـيوم الـتّالـي 
ونــبشوا قــبره وســحبوا جــثّته فــي الــّشوارع وتــركــوهــا فــي الــعراء.  وفــي مــديــنة مشهــد الــّشهيرة بــتعّصبها الشّـــــــديــد شــّقوا صــدر 
الــحاج عــبد املــجيد، والــد بــديــع الــّسالــف الــذّكــر، وكــان فــي الــخامــسة والــثّمانــني مــن عــمره، وكــان الــحاج عــبد املــجيد هــذا مــّمن 
عــــاشــــوا بــــعد مــــوقــــعة طــــبرســــي، وتشــــرف بــــمحضر حــــضرة بــــهاء اهلل بــــعد مــــقتل ابــــنه ثــــم عــــاد إلــــى خــــراســــان يشــــتعل حــــماســــة 
وإخـالصًـــــــــا، وبـعد قـتله وضـع رأسـه عـلى لـوح مـن املـرمـر لـيتفّرج عـليه عـامّــة الـنّاس.  أمّــا جسـده فـقد سـحبوه بـصورة بـشعة فـي 

األسواق ثم تركوه في معرض املوتى ليأخذه أهله.

وفـي إصـفهان قـطع رأس املاُلّ كـاظـم، بـأمـر الـّشيخ محـّمد بـاقـر، وأجـري عـلى جـثمانـه حـصان، ثـم أشـعلت فـيه الـنّار، كـما بـترت 
أذنـا الـّسيد آقـا جـان وسـحبه الـنّاس فـي الـطّرقـات واألسـواق.  وبـعد شهـر حـدثـت فـي تـلك املـديـنة مـأسـاة األخـويـن الـّشهيريـن 
مـيرزا محـّمد حـسن ومـيرزا محـّمد حسـني "الـنّوريـن الـنّيّريـن" املـلّقبني بـ"سـلطان الّشهـداء" و"مـحبوب الّشهـداء" عـلى الـتّوالـي.  
وقـــد اشـــتهرا بـــكرمـــهما وأمـــانـــتهما ورأفـــتهما وتـــقواهـــما.  وكـــان املحـــرّض عـــلى قـــتلهما مـــير محـــّمد حســـني إمـــام الجـــمعة الـــغادر 
الـخسيس الّـذي وصـفه حـضرة بـهاء اهلل بـ"الـرّقـشاء".  والسّـــــبب فـي أمـره بـقتلهما أنّـه كـان مـديـنًا لـهما بـديـن كـبير أثـناء تـجارتـه 
مــعهما.  فــأراد أن يتخــّلص مــن ديــنه هــذا فــسعى بــهما عــلى أنّــهما بــابــيّان يســتحّقان الــقتل.  فنهــب مــنزالهــما الــفاخــران حــتّى 
أشـجار الحـديـقة وأزهـارهـا وصـودرت الـبقيّة مـن أمـوالـهما.  أمّــا الّـذي أفـتى بـقتلهما فـهو الـّشيخ محـّمد بـاقـر الّـذي نـعته حـضرة 
بـــهاء اهلل بـ"الـــذّئـــب"، وســـرعـــان مـــا صـــادق ظـــّل السّـــــــلطان عـــلى هـــذه الـــفتوى فـــقيّدا بـــالسّـــــــالســـل واألغـــالل، وضـــرب عـــنقاهـــما ثـــم 
سـحب جسـداهـما إلـى مـيدان الـّشاه حـيث أهـانـهما الـّسفلة إهـانـات وحـشيّة.  وفـي ذلـك كـتب حـضرة عـبد الـبهاء يـقول: "*سـفك 
دم هـــذيـــن األخـــويـــن بـــصورة جـــعلت قـــّسيس جـــلفا املـــسيحيّ يـــبكي ويـــعول ويـــنوح فـــي ذلـــك الـــيوم".  ومـــضى حـــضرة بـــهاء اهلل 

يذكرهما سنوات طواالً في ألواحه، ويفصح عن حزنه على موتهما، ويمتدح مزاياهما وفضائلهما.

وسـيق املُـالّ عـلي جـان مـن مـازنـدران إلـى طهـران سـيرًا عـلى األقـدام، وبـلغت الشّــــــدائـد الّــتي عـانـاهـا فـي هـذه الـرّحـلة أن جـرح 
عـنقه وتـورّم جسـده مـن أّول خـصره حـتّى قـدمـيه.  وفـي يـوم اسـتشهاده طـلب مـاء فـاغتسـل وصـّلى ووهـب لـجالده مـقدارًا عـظيًما 
مــن املــال.  وفــي أثــناء صــالتــه طــعن بخنجــر فــي حــلقومــه، ثــم بــصقوا عــلى جــثمانــه وغــطّوه بــالــطنّي وعــرّضــوه ثــالثــة أيّــام وأخــيرًا 
مــزقــوه إربًــا إربًــا.  وفــي نــامــق هجــموا عــلى املُـالّ عــلي الّــذي اعــتنق الــّديــن أيّــام حــضرة الــباب هــجومًـــا عــنيفًا وحــطّموا أضــالعــه 
بـفاس حـادة فـمات مـن فـوره.  وقـتل مـيرزا أشـرف فـي إصـفهان، وداس جـثمانـه الـّشيخ محـّمد تـقي الـنّجفي "ابـن الـذّئـب"، هـو 

وتالميذه، ثم مزّقوه في وحشيّة وسّلموه إلى العاّمة ليحرقوه.  ثم دفنت عظامه املحترقة تحت جدار هدم عليها ليغطيها.

وفـي يـزد قـتل فـي يـوم واحـد سـبعة أشـخاص فـي ظـروف مـرّوعـة، وذلـك بتحـريـض مجتهـد املـديـنة وبـأمـر أحـد أبـناء ظـّل السّـــــطان 
محــــمود مــــيرزا جــــالل الــــّدولــــة الــــحاكــــم املــــتبّلد اإلحــــساس.  وكــــان أّول السّـــــــــبعة عــــلي أصــــغر الّــــذي لــــم يــــتجاوز ربــــيعه الــــّسابــــع 
والعشــريــن، خــنقوه وســّلموا جســده إلــى بــعض الــيهود الّـــذيــن أرغــموا رفــاقــه السّـــــــتّة اآلخــريــن عــلى مــصاحــبتهم وهــم يــسحبون 
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جســـده فـــي الـــطّرقـــات يـــحيط بـــهم الـــغوغـــاء ويـــتقّدمـــهم الـــجنود وهـــم يـــقرعـــون الـــطّبول ويـــنفخون فـــي األبـــواق.  فـــلّما بـــلغوا مـــكتب 
الـتّلغراف قـطعوا رأس املاُلّ مهـدي الـبالـغ مـن الـعمر خـمسة وثـمانـني عـامًــا، وسـحبوه بـالـطّريـقة نـفسها إلـى حـيّ آخـر مـن أحـياء 
املــديــنة حــيث قــتلوا آقــا عــلي بــالــطّريــقة عــينها أمــام حشــد عــظيم مــن املــتفرّجــني الّــذيــن أفــقدتــهم املــوســيقى الــّصاخــبة صــوابــهم.  
ومــن ثــّم تــقّدمــوا إلــى مــنزل املجتهــد، ومــعهم الــرّفــاق األربــعة الــباقــون.  فــذبــحوا املُــالّ عــلي السّـــــــبزواري الّـــذي كــان يخــطب فــي 
الجــمع الــحاشــد ويمجّـــــد شــهادتــه الــوشــيكة، ومــزّقــوا جســده بــرفــش وهــو مــا زال حــيًّا وهــّشموا رأســه بــالــحجارة تــشهيًما.  وفــي 
حــيّ آخــر، وعــلى مــقربــة مــن بــوابــة مهــريــز، قــتلوا محــّمد بــاقــر.  وفــي مــيدان الــخان حــني ازداد صــخب املــوســيقى فــطغى عــلى 
صـياح الـنّاس، ضـربـوا أعـناق مـن بـقي لـديـهم مـن األحـياء. وكـانـا أخـويـن فـي فـواتـح عـقدهـما الـثّالـث، وهـما عـلي أصـغر ومحـّمد 
حــسن، فــبقروا بــطن محــّمد حــسن وانــتزعــوا كــبده وقــلبه.  ورفــعوا رأســه عــلى رمــح يــتراقــص عــلى أنــغام املــوســيقى وهــم يــمشون 
فـي طـرقـات املـديـنة ثـم عـّلقوه عـلى شجـرة تـوت ورجـموه بـالـحجارة.  وألـقوا بـجثمانـه عـلى عـتبة دار أمّـه حـيث دخـلت الـنّساء إلـيها 
فــرقــصن احــتفاالً بــاســتشهاده، بــل لــقد أخــذوا بــعض أجــزاء جــسميهما لــلتّداوي بــها.  وأخــيرًا شــّدوا رأس محــّمد حــسن إلــى 
أسـفل جسـده وحـملوا جسـده وأجـساد الّشهـداء اآلخـريـن إلـى خـارج املـديـنة ورجـموهـا بـالـحجارة بـعنف ووحـشيّة حـتّى تحـطّمت 
جـماجـمها.  ثـّم أرغـم هـذا الحشـد الـيهود عـلى أن يحـملوا كـّل هـذه األشـالء ويـلقوا بـها فـي حـفرة فـي سهـل السّــــــلسبيل.  وأعـلن 
الـحاكـم الـعطلة الـرّسـميّة لـلنّاس، وأغـلقت الـحوانـيت بـأمـره، وأضـيئت املـديـنة لـيالً وأقـيمت مـعالـم الـزّيـنة واالحـتفال وأقـيمت الـوالئـم 

إيذانًا بانتهاء فعل من أنكر ما ارتكب في التّاريخ الحديث واشّدها بربريّة ووحشيّة.

ال، بـل إّن مـن آمـن مـن الـيهود فـي هـمدان ومـن الـفارسـينّي  فـي يـزد لـم يسـلموا مـن هجـمات األعـداء  الّــذيـن أفـقدتـهم صـوابـهم 
تـلك الـّشواهـد الـواضـحة الـالّئـحة عـلى تـغلغل نـور الـّديـن فـي أحـياء ومـناطـق كـانـوا يـتصّورون أنّـها مـمتنعة عـليه ومـحّصنة ضـّده.  
وأكــثر مــن ذلــك إّن الــجالــية الــّشيعيّة الّـــتي اســتقرّت مــؤخّـــرًا فــي مــديــنة عــشق آبــاد غــاظــها تــزايــد نــفوذ أتــباع حــضرة بــهاء اهلل 
الّــذيـن كـانـوا يـعيشون بـينهم، فحـرّضـوا وغـديـن مـن أوغـادهـم عـلى اغـتيال الـحاج محـّمد رضـا اإلصـفهانـي فـطعناه فـي الـّسوق 
وفـي رابـعة الـنّهار فـيما ال يـقّل عـن اثـنني وثـالثـني مـوضـًعا مـن جـسمه، وبـقرا بـطنه وشـّقا صـدره وأصـابـا كـبده وأثـبتت املـحكمة 
الــعسكريّــة الّــتي أرســلها الــقيصر إلــى عــشق آبــاد الــتّهمة عــلى الــّشيعة بــعد تــحقيق طــويــل وحــكمت عــلى اثــنني مــنهم بــاإلعــدام 
وعــلى ســتّة آخــريــن بــالــنّفي، وهــو حــكم لــم يســتطع نــاصــر الــّديــن شــاه وال عــلماء طهــران ومشهــد وتــبريــز، الّـــذيــن لــجأت إلــيهم 
الــجالــية الــّشيعيّة، أن يــخفّفوه.  ولــكن مــندوبــي الــجامــعة املــظلومــة املــفجوعــة تــدخّــــلوا تــدخّــــالً رائــًعا أدهــش السّـــــــلطات الــّروســيّة 

كثيرًا، ونجحوا في أن يخفّفوا العقوبة!

هــذه ليســت ســوى بــعض الــنّماذج مــن املــعامــلة الّــتي عــامــل بــها خــصوم الــّديــن أتــباعــه الــنّاهــضني مــن جــديــد أثــناء نــفي حــضرة 
بهاء اهلل في عّكاء، وهي معاملة يمكن أن توصف بحّق بأنّها تمثّل "بهيميّة الحيوان وجهنّميّة الّشيطان".

تـلك املـظالـم وهـذا الـتّنكيل املـخيف الّــذي تـال مـحاولـة اغـتيال نـاصـر الـّديـن شـاه زّودت الـّديـن "بـحيويّـة ال يـمكن ألّي شـيء آخـر 
أن يــزّوده بــها"، عــلى حــّد قــول الــّلورد كــرزون مــن كــدلســتون نــفسه.  وقــد ســاعــد تجــّدد االضــطهاد وتجّــــدد إراقــة دمــاء الّشهــداء 
عــلى إنــعاش الجــذور الّـــتي ضــربــتها تــلك الــّشجيرة املــقّدســة فــي تــربــة وطــنها، فــتضاعــف أتــباع حــضرة بــهاء اهلل فــي صــمت، 
واســتجمعوا فــي ســكون الــقّوة الّـــتي مــّكنتهم فــيما بــعد مــن أن يتحــّرروا وأن يــؤسّـــــــسوا نــظامــهم اإلدارّي غــير عــابــئني بــسياســة 
الحـديـد والـنّار الّــتي كـانـت تهـدف إلـى الـقضاء عـليهم، وال مـبالـني بـالـّضربـات الـوجـيعة املحـزنـة الّــتي كـانـت تـنهال عـلى قـائـدهـم 

اّلذي أبعد عنهم قسرًا، وال متأثّرين باملفاسد اّلتي ارتكبها النّاقض األعظم مليثاق حضرة الباب.

وفــي مــعرض اإلشــارات الّــتي أراد بــها الــّلورد كــيرزون أن يــصّحح "االضــطراب الــعظيم والخــطأ الــجسيم الّــذي وقــع فــيه كــتّاب 
أوروبّـا وال سـيما اإلنجـليز" فـي األمـر املـبارك كـتب، بـعيد زيـارتـه إليـران فـي خـريـف سـنة 1889، يـقول: "إّن االعـتقاد الـّسائـد 
اآلن هـو أّن الـبهائـينّي يـضّمون بـينهم تـسعة عشـر جـزًءا مـن عشـريـن جـزء مـن الـبابـينّي".  ومـن قـبل ذلـك بـكثير كـتب الـكونـت دي 
جــوبــينو ســنة 1865م يــقول "إّن االعــتقاد الــّسائــد هــو أّن الــبابــينّي يــتغلغلون فــي جــميع طــبقات املــجتمع وبــني رجــال الــّديــن مــا 
عـدا الـنّصيريّـني واملـسيحينّي.  ويـظّن أنّـهم منتشـرون، فـوق كـّل شـيء، بـني الـطّبقات املسـتنيرة وأهـل الـفنون فـي الـبالد.  وهـناك 

�١٠٨



سـبب وجـيه لـالعـتقاد بـأّن الـبابـينّي يـضّمون كـثيرًا مـن املجتهـديـن الـنّابهـني والـعلماء الـبارزيـن والـقضاة املـمتازيـن، كـما يـضّمون 
رجــاالً يــشغلون مــناصــب مــهّمة فــي الــبالط ومــقّربــني مــن شــخص الــّشاه.  وبــمقتضى إحــصاء أجــري أخــيرًا فــإّن فــي طهــران 
خــمسة آالف مــن هــؤالء الــقوم مــن ســّكانــها الــبالــغني ثــمانــني ألــف نــسمة عــلى وجــه الــتّقريــب"، وأضــاف يــقول: "...  إّن الــبابــيّة 
أثّــرت تــأثــيرًا مــلحوظًــا فــي عــقليّة األمّـــة اإليــرانــيّة، بــل إنّــها لــتمتّد خــارج حــدود إيــران فــتطّرز حــواشــي واليــة بــغداد وتــتوغّـــل فــي 
الـهند"، وقـال مـرّة أخـرى: "...إنّـها حـركـة ديـنيّة فـريـدة فّـذة تشـتغل بـها الـيوم بحـرارة آسـيا الـوسـطى، أي إيـران وبـعض جـهات 
الــهند وجــزء مــن تــركــيّة آســيا، ومــا حــول بــغداد، وهــي حــركــة رائــعة جــديــرة بــالــّدراســة مــن كــّل الــوجــوه، فــهي تــساعــدنــا عــلى رؤيــة 

تطّورات وحوادث وظواهر وكوارث ال يسع اإلنسان تصّور وقوعها إالّ في األزمان اّلتي شهدت مولد الّديانات العظمى".

وفـضالً عـن ذلـك أشـار الـّلورد كـرزون إلـى إعـالن رسـالـة حـضرة بـهاء اهلل وعـصيان مـيرزا يـحيى فـقال: "عـلى أّن هـذه الـتّقلبات 
لــم تــقّلل دعــايــتها بــحال مــن األحــوال بــل يــبدو أنّــها عــزّزتــها بــحيث تــقّدمــت بســرعــة لــم يــفهمها كــّل مــن اعــتبرهــا صــورة فــّجة مــن 
االخــتمار الــّسياســي أو حــتّى املــيتافــيزيــقي.  وإّن أقــّل تــقديــر لــتعداد الــبهائــينّي فــي الــوقــت الــحاضــر يــشير إلــى أنّــهم يــبلغون 
نـصف مـليون نـسمة فـي إيـران.  ونـتيجة ملـحادثـاتـي مـع مـن أثـق فـي صـدق حـكمهم عـلى األمـور فـإنّـي أمـيل إلـى االعـتقاد بـأنّ 
تـعدادهـم يـناهـز املـليون نـسمة".  وأضـاف إلـى ذلـك: "وأنـت تجـدهـم فـي كـّل مـنًحى مـن مـناحـي الـحياة، مـن نـبيل الـبالط والـوزيـر 
إلـى الـكنّاس والـخادم بـل إنّـهم لـم يـقّصروا عـن إدخـال رجـال الـّديـن فـي دائـرة نـشاطـهم" وشهـد شـهادة أخـرى فـقال: "ملّا وجـدت 
الــبابــيّة نــفسها فــي صــراع مــع السّـــــــلطات املــدنــيّة مــن ســنواتــها الــباكــرة، وملّــا حــاو بــعض الــبابــينّي االعــتداء عــلى حــياة الــّشاه 
اســـتنتج الـــنّاس خـــطأ أنّـــها حـــركـــة ســـياســـيّة فـــي أصـــلها، فـــوضـــويّـــة إرهـــابـــيّة فـــي طـــبيعتها...  والـــبابـــيّون فـــي الـــوقـــت الـــحاضـــر 
مخـلصون لـلتّاج إخـالص غـيرهـم مـن أبـناء الـّشعب.  كـما أّن اتّـهام هـذه الحـركـة الـّشابّـة بـاالشـتراكـيّة والـّشيوعـيّة واإلبـاحـيّة الّـتي 
عـــرفـــها وأوصـــى بـــها [يـــعني حـــضرة الـــباب] هـــي بـــعينها شـــيوعـــيّة اإلنـــجيل والـــكنيسة األولـــى أال وهـــي اشـــتراك املـــؤمـــنني فـــي 
الـــخيرات عـــلى قـــدم املـــساواة والـــتّصّدق واإلحـــسان الـــّسخيّ.  أمّــــا تـــهمة اإلبـــاحـــيّة فـــيبدو أنّـــها نـــشأت عـــن افـــتراءات الـــخصوم 
املـغرضـة نـظرًا للحـّريّـة الـكبيرة الّــتي مـنحها الـباب لـلنّساء.  وفـي مـنطق الـعقليّة الشّــــــرقـيّة قـّلما تـنفصل حـّريّـة املـرأة عـن الـفسق 
والــفجور".  وأخــيرًا إلــيك الــتّكهنات الّـــتي كــتبها: "إذا اطّــرد نــمو الــبابــيّة بــاملــعّدل الّـــذي تــنمو بــه اآلن أمــكن تــصّور حــلول وقــت 
يحـّل محـّل الـّديـن املحـّمدي فـي إيـران.  ولـو أّن الـبابـيّة بـرزت إلـى حـيّز الـوجـود تـحت رايـة عـدوانـيّة لـكان مـن املسـتبعد إطـالقًـا أن 
تــفعل ذلــك.  ولــكن طــاملــا أنّــها تكســب رجــالــها مــن خــيرة الــّصفوف الّــتي تــهاجــمها فــإّن هــناك ســببًا أوجــه لــلقول بــأنّــها قــد تــسود 

في النّهاية".

لـم يسـتطع حـبس حـضرة بـهاء اهلل فـي سـجن عـّكاء وال الشّـــــدائـد املـضاعـفة الّـتي عـانـاهـا، وال االمـتحان الـطّويـل الّـذي امـتحن بـه 
أتــباعــه فــي إيــران أن يــوقــف أو يــعرقــل فــي أقــّل الــقليل مجــرى الــتّنزيــل اإللــهيّ الّـــذي كــان يــفيض مــن قــلمه بــال انــقطاع، وهــو 
الـتّنزيـل الّـذي سـوف يـعتمد عـليه تـوجـيه ديـنه وتـماسـك كـيانـه ورسـوخ بـنيانـه واتّـساع نـطاقـه اعـتماًدا مـباشـرًا.  والـواقـع أّن آثـاره 
الّــتي كــتبها أثــناء الــّسنوات الّــتي قــضاهــا فــي الــّسجن األعــظم تــفوق فــي حجــمها ومــجالــها تــلك الــفيوضــات الّــتي انــهمرت مــن 
قـلمه فـي أدرنـة أو بـغداد.  وملّـا كـان هـذا الـتّوسـع املـنقطع الـنّظير فـي مـجال آثـاره أثـناء سـنوات نـفيه فـي الـّسجن أشـّد أهـّميّة 
وبـــروزًا مـــن الـــتّحّول األســـاســـيّ فـــي ظـــروف حـــياتـــه فـــي عـــّكاء، وملّــا كـــانـــت نـــتائـــجه الـــّروحـــيّة أعـــمق أثـــرًا وأبـــعد مـــدى مـــن حـــملة 
االضـــطهاد والـــقمع الّـــتي شـــنّها األعـــداء فـــي وطـــنه بـــال هـــوادة، فـــإّن هـــذا الـــتّوسّـــــــع يـــعتبر مـــرحـــلة مـــن أعـــظم مـــراحـــل تـــطّور ديـــنه 

إنعاًشا وأكثرها ازدهارًا وإثمارًا.

هـذه الـزّوابـع الـهوجـاء الّــتي عـصفت بـالـّديـن فـي بـدايـة واليـة حـضرة بـهاء اهلل، وتـلك الـعزلـة الشّــــــتويّـة الّــتي مـيّزت افـتتاح رسـالـته 
اإللـهيّة بـعد نـفيه مـن طهـران مـباشـرة، تـالهـا فـي الجـزء األخـير مـن إقـامـته بـبغداد مـا يـمكن أن يـوصـف بـالـّسنوات الـّربـيعيّة مـن 
رسـالـته، فـهي الـّسنوات الّـتي شهـدت انـطالق الـقوى الـكامـنة فـي الـبذرة  اإللـهيّة الّـتي ظـّلت هـامـدة خـامـدة مـنذ الـقضاء املـفجع 
عـلى مبشّــــــره الـفريـد انـطالقًـا سـافـرًا مـلموسًــــــا.  وبـبلوغـه أدرنـة وإعـالنـه رسـالـته هـناك عـال كـوكـب ظـهوره إلـى الـّسمت وسـطع فـي 
أوج مجــده الــّصيفي كــما يشهــد أســلوب آثــاره ولــهجتها.  ثــم جــاءت فــترة حــبسه فــي ســجن عــّكاء جــالــبة مــعها اكــتمال عــمليّة 

البلوغ البطيئة، فكانت فترة نضجت فيها أشهى ثمار تلك الرّسالة واكتملت.
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وإذا اسـتعرضـنا املـيدان الـفسيح الّـذي انـسحبت عـليه آثـار حـضرة بـهاء اهلل أثـناء تـلك الـفترة اتّـضح لـنا أنـها تـنقسم إلـى ثـالث 
مجــــموعــــات مــــتميّزة.  تــــشمل أوالهــــا اآلثــــار الّــــتي تــــعتبر نــــتائــــج إعــــالن رســــالــــته فــــي أدرنــــة.  وتــــتضّمن ثــــانــــيتها شــــرائــــع دورتــــه 
وأحـكامـها الّــتي سجـل مـعظمها فـي كـتابـه األقـدس.  أمّــا ثـالـثتها فـتندرج تـحتها األلـواح الّــتي تـعلن وتـؤكّـــد الـعقائـد األسـاسـيّة 

واملبادئ الجوهريّة اّلتي تقوم عليها تلك الّدورة.

كـان إعـالن رسـالـته مـوجـًها، كـما الحـظنا مـن قـبل، إلـى مـلوك األرض بـصفة خـاصّـــــــــة.  ذلـك ألنّـهم، بـحكم مـا لـهم مـن قـّوة وسـلطان 
تــقع عــلى كــاهــلهم مــسؤولــيّة الــتّحّكم فــي مــصائــر شــعوبــهم، وهــي مــسؤولــيّة فــريــدة ال مــفّر لــهم مــنها.  إلــى هــؤالء املــلوك وإلــى 
رجــال الــّديــن فــي األرض، أولــئك الّــذيــن ال يــقّل تــأثــيرهــم عــلى جــموع أتــباعــهم قــّوة ونــفاذًا، وجّـــــه ســجني عــّكاء دعــواتــه وإنــذاراتــه 
ومـناشـداتـه فـي غـضون الـّسنوات األولـى مـن حـبسه فـي تـلك املـديـنة، وقـد أكّـــد ذلـك فـقال: "إنّـا ملّا وردنـا الـّسجن أردنـا أن نـبّلغ 

إلى امللوك رساالت ربهم العزيز الحميد.  ولو أنّا بّلغنا ما أمرنا به في ألواح شتّى، هذه مرّة أخرى فضالً من اهلل".

إلــى مــلوك األرض فــي الشّــــــرق والــغرب، املســلم مــنهم واملــسيحيّ، أولــئك الّــذيــن الم معشــرهــم وحــذرهــم فــي ســورة املــلوك الــنّازلــة 
مـن قـبل فـي أدرنـة، والّــذيـن دعـاهـم حـضرة الـباب دعـاًء جـبّارًا فـي فـاتـحة "قـيّوم األسـماء" الـنّازلـة لـيلة بـعثته، وجّــــه حـضرة بـهاء 
اهلل أثــــناء أحــــلك أيّــــام ســــجنه فــــي عــــّكاء بــــعًضا مــــن أهــــم آيــــات كــــتابــــه األقــــدس الــــكريــــمة يــــدعــــوهــــم فــــيها إلــــى أن يســــتمسكوا 
بـ"الـنامـوس األكـبر"، ويـنادي بـنفسه "املـالـك" و"املـقصود".  ويـعلن لـهم فـيها أنّـهم هـم "املـمالـيك" و"مـظاهـر الـقدرة"، ويـتبّرأ لـهم 
مــن أيّــة نــيّة فــي االســتيالء عــلى مــمالــكهم ويــأمــرهــم بــأن يهجــروا قــصورهــم ويســرعــوا إلــى الــفوز بــالــّدخــول فــي مــلكوتــه ويــمتدح 
املـلك الّـذي يـنهض نـصرة أمـره ويـصفه بـأنّـه "بـمنزلـة الـبصر للبشـر".  ويـلقي عـليهم آخـر األمـر تـبعة تـلك الشّـــــدائـد الّـتي أصـابـته 

على أيديهم.

وفــي لــوحــه إلــى املــلكة فــيكتوريــا يــدعــو هــؤالء املــلوك أيــًضا إلــى الــتّمسك "بــالــّصلح األصــغر" بــعد أن رفــضوا "الــّصلح األكــبر"، 
ويـناشـدهـم أن يـصلحوا ذات بـينهم، ويتّحـدوا ويـنزعـوا سـالحـهم، ويـنهاهـم عـن إرهـاق شـعوبـهم وأتـباعـهم الّــذيـن يـصفهم بـقولـه 
إنّـهم "خـزائـن" لـهم و"أمـانـات" عـندهـم، ويـعلن املـبدأ الـقائـل بـأن يـقومـوا قـومـة رجـل واحـد فـي وجـه مـن يـقوم ضـّد غـيره، ويحـذّرهـم 

أن يعاملوه كما عامله "ملك اإلسالم" ووزراؤه.

وإلـى إمـبراطـور الـفرنـسينّي نـابـليون الـثّالـث، أعـظم مـلوك عـصره وأقـدرهـم، ذلـك الّـذي وصـفه بـأنّـه "سـلطان الـزّمـان" والّـذي "نـبذ 
لــوح اهلل وراءه" كــما يــصفه حــضرة بــهاء اهلل فــي الــّلوح األّول الّــذي نــزّل لــه فــي أدرنــة، وجّـــــه حــضرة بــهاء اهلل فــي ثــكنات عــّكاء 
لـــوحًــــــا ثـــانـــيًا وأرســـله إلـــيه عـــلى يـــد املـــعتمد الـــفرنـــسيّ فـــي عـــّكاء.  فـــي هـــذا الـــّلوح يـــعلن لـــإلمـــبراطـــور مـــجيء "املـــختار" لـــيحيي 
األكـوان ويـوحّــــد الـّشعوب، ويـؤكّــد تـأكـيًدا قـاطـًعا أّن الـّسيّد املـسيح  كـان مبشّـــــرا بـرسـالـته، ويـصرّح  بـسقوط "أنجـم سـماء الـعلم" 
الّــذيــن أعــرضــوا عــنه، ويــفضح نــفاق ذلــك املــلك ويــتنبّأ فــي وضــوح بــأن "املُـلك يخــرج مــن كــفّه" وأّن "الــزاّلزل تــأخــذ كــّل الــقبائــل 

هناك" إالّ إذا قام على نصرة أمر اهلل واتّباع من هو روحه.

وفــي آيــات خــالــدات أخــرى [مــن األقــدس] يــخاطــب "مــلوك أمــريــقا ورؤســاء الجــمهور فــيها" ويــدعــوهــم بــقولــه: "زيّــنوا هــيكل املُـلك 
بـطراز الـعدل والـتّقى ورأسـه بـإكـليل ذكـر ربّـكم"، ويـعلن أّن "املـوعـود" قـد ظهـر، ويـنصح لـهم أن يـغتنموا "يـوم اهلل"، ويـأمـرهـم أن 

"اجبروا الكسير بأيادي العدل، وكسروا الّصحيح الظّالم بسياط أوامر ربّكم اآلمر الحكيم".

وإلـى نـيقوالويـج إسـكندر الـثّانـي قـيصر روسـيا الـقديـر، يـوجّــــه، وهـو نـزيـل الـثّكنات، لـوحًــــا يـعلن فـيه مـجيء اآلب املـوعـود "املـذكـور 
بـــلسان إشـــعياء" والّــــذي "زيّـــن بـــاســـمي الـــتّوراة واإلنـــجيل"، ويـــأمـــره بـــأن "قـــم...  ثـــم ادُع األمـــم إلـــى اهلل، ويحـــذّره خـــشية أن 
يــحجبه املُـلك عــن "املــالــك"، ويــعترف بــاملــساعــدة الّــتي قــّدمــها لــه ســفيره فــي طهــران، ويحــذّره أن يخســر املــكانــة الّــتي قــدرهــا لــه 

اهلل.
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وفـي غـضون الـفترة نـفسها يـوجّــــه لـوحًــــا إلـى املـلكة فـيكتوريـا يـدعـوهـا فـيه إلـى أن تـعير أذنًـا صـاغـية لـنداء مـوالهـا مـالـك األنـام، 
ويـــأمـــرهـــا فـــيه أن "ضـــغي مـــا عـــلى األرض" وأن تُـــقِبل بـــقلبها إلـــى ربّـــها جـــمال الـــقدم، ويـــؤكّـــــد لـــها أن قـــد "كـــمل مـــا ذكـــر فـــي 
اإلنــجيل"، وأّن ربّــها ســيكافــئها عــلى أنّــها قــد "مــنعت بــيع الــغلمان واإلمــاء إن هــي اتّــبعت مــا أرســله إلــيها، ويــثني عــليها ألنّــها 
أودعــت زمــام املــشورة بــأيــادي الجــمهور"، ويــهيب بــهؤالء أن "يــكونــوا أمــناء بــني الــعباد، ويــروا أنــفسهم وكــالء ملــن عــلى األرض 

كّلها"، وأن يحكموا بني النّاس "بالعدل الخالص".

وفـي فـقرة رائـعة مـن األقـدس مـوجّــــهة إلـى ولهـلم األّول مـلك بـروسـيا، الّـذي نـودي بـه آنـذاك إمـبراطـورًا عـلى أملـانـيا املتّحـدة، يـأمـر 
اإلمـبراطـور أن يسـتمع إلـى صـوتـه فـهو صـوت اهلل، ويحـذّره أالّ يـمنعه الـغرور عـن عـرفـان مشـرق الـظّهور، ويـعظه أن "اذكـر مـن 
كـان أعـظم مـنك شـأنًـا وأكـبر مـنك مـقامًــا" [يـعني نـابـليون الـثّالـث] "رجـع إلـى الـتّراب بخسـران مـبني".  ويـلتفت فـي ذلـك الـكتاب 
إلـى "شـواطئ نهـر الـّريـن" فـيراهـا "مـغطّاة بـالـّدمـاء بـما سـّل عـليك سـيوف الجـزاء" ويـرتـفع "حـنني الـبرلـني ولـو أنّـها الـيوم عـلى عـزٍّ 

مبني".

وفـــي فـــقرة بـــارزة أخـــرى مـــن ذلـــك الـــكتاب مـــوجّــــــهة إلـــى فـــرانـــسوا جـــوزيـــف إمـــبراطـــور الـــنّمسة ووارث اإلمـــبراطـــوريّـــة الـــّرومـــانـــيّة 
املــقّدســة يــؤنّــب حــضرة بــهاء اهلل اإلمــبراطــور عــلى إغــفالــه االســتفسار عــنه أثــناء رحــلته إلــى بــيت املــقدس، ويشهــد اهلل عــلى أنّــه 
وجــده "مــتمّسًكا بــالــفرع غــافــالً عــن األصــل"، ويــأســف لــضاللــه، ويــأمــره بــأن يــفتح الــبصر ويــنظر إلــى "الــنّور املشــرق مــن هــذا 

األفق الّلميع".

وإلــى عــالــي بــاشــا، صــدر تــركــيا األعــظم، يــوجّـــــه حــضرة بــهاء اهلل بــعد قــدومــه الــّسجن بــقليل لــوحًـــــا ثــانــيًا يــعنّفه فــيه عــلى قــسوتــه 
الّـــتي بـــها "ســـّعر الـــّسعير ونـــاح الـــّروح"، ويـــعّدد لـــه ألـــوان االضـــطهاد الّـــتي ارتـــكبها ضـــّده، ويـــحكم عـــليه بـــأنّـــه مـــن زمـــرة الّـــذيـــن 
أدانـوا الـنّبينّي مـنذ األزل بـأنّـهم مـن املفسـديـن، ويـتنبّأ بـسقوطـه، ويسهـب الـقول فـي ذكـر آالمـه وآالم املـنفينّي مـعه، ويـثني عـلى 
ثــباتــهم وخــلوصــهم وانــقطاعــهم، ويــتنبّأ بــأّن نــقمة اهلل املــنتقم ســوف تــنزل عــليه وعــلى حــكومــته، وأّن الهــرج واملــرج ســوف يــسود 
بــينهم، وأّن الــواليــات ســوف تخــرج مــن أيــديــهم، ويــؤكّـــد لــه أنّــه لــو أفــاق مــن غــفلته لخــرج عــن كــّل أمــوالــه وفــّضل أن يــسكن "فــي 
غــرفــة خــربــة مــن غــرفــات هــذا الــّسجن األعــظم".  وفــي لــوح فــؤاد يــؤكّــــد نــبوءتــه الــّسالــفة الــذّكــر، فــي مــعرض إشــارتــه إلــى املــوت 
الــعادل الّــذي اخــتطف فــؤاد بــاشــا وزيــر خــارجــيّة السّـــــــلطان فــيقول: "ســوف نــعزل الّــذي كــان مــثله [يــعني عــالــي بــاشــا] ونــأخــذ 

أميرهم اّلذي يحكم على البالد [يعني الّسلطان عبد العزيز] وأنا العزيز الجبار".

وإلــى رجــال الــّديــن مــن كــّل مــلة مــن مــلل الــعالــم وجّـــــه حــضرة بــهاء اهلل رســائــل يســتقّل بــعضها بــألــواح كــامــلة خــاصّــــــــــة، ويــشيع 
بـعضها اآلخـر فـي آثـاره األخـرى.  وهـي ال تـقّل قـّوة وال روعـة عـن تـلك الّـتي وجـهها إلـى املـلوك.  وفـيها يـعلن مـطالـب ظـهوره بـال 
غــموض وال تــحفّظ، ويــدعــوهــم إلــى االســتماع إلــى نــدائــه، ويــكشف فــي بــعض الــحاالت الــخاصّــــــــــة عــن ضــاللــهم الــبعيد وغــرورهــم 

الّشديد وطغيانهم البغيض.

فــفي فــقرات خــالــدة مــن األقــدس وفــي ألــواح أخــرى يــأمــر معشــر رجــال الــّديــن طــرًّا أن "اتــقوا اهلل" وأن "خــذوا أعــنّة األقــالم...  
ضـــعوا الـــظنون واألوهـــام مـــتوّجهـــني إلـــى أفـــق أشـــرق مـــنه نـــيّر اإليـــقان".  ويحـــذّرهـــم أالّ "تـــزنـــوا كـــتاب اهلل [يـــعني األقـــدس] بـــما 
عـندكـم مـن الـقواعـد والـعلوم" ويـصف ذلـك الـكتاب بـأنّـه "قسـطاس الـحّق بـني الخـلق" ويـتوجّــــع لـعماهـم وضـاللـهم، ويـؤكّـــد  تـفّوقـه 
فـي اإللـهام والـبصيرة والـحكمة واملـنطق ويـعلن عـن عـلمه الـّلدنّـي وعـرفـانـه الـغيبيّ، ويحـذّرهـم أالّ "تـحجبوا الـنّاس بـحجاب آخـر" 
بـــعد أن "خـــرق األحـــجاب"، ويـــتّهمهم بـــأنّـــهم هـــم "عـــّلة اإلعـــراض فـــي أّول األمـــر"، ويـــدعـــوهـــم إلـــى أن “اقـــرأوا مـــا نـــزّل بـــالـــعدل 

واإلنصاف" وأالّ "تدحضوا الحّق" بما عندهم.
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وإلـى الـبابـا بـيوس الـتّاسـع، رأس أقـوى كـنيسة مـسيحيّة بـال نـزاع، والـجامـع بـني السّـــــلطة الـّروحـيّة والـزّمـنيّة، يـوجّــــه حـضرة بـهاء 
اهلل، وهــو نــزيــل ثــكنات الــجيش فــي عــّكاء، لــوحًـــــا عــلى أعــظم جــانــب مــن األهــّميّة والخــطورة، إذ أعــلن لــه فــيه أنّــه "قــد أتــى ربّ 
األربــاب فــي ظــَلـِل الــّسحاب" وأنّــه "قــد ظهــرت الــكلمة الّـــتي ســترهــا االبــن"، ويحــذّره،  فــضالً عــن ذلــك، أالّ يــجادلــه كــما جــادل 
الـفريـسيّون الـّسيّد املـسيح، ويـأمـره أن يـترك الـقصور ملـن يـحبّون الـقصور وأن "بـع مـا عـندك مـن الـزّيـنة املـزخـرفـة ثـّم أنـفقها فـي 
سـبيل اهلل" وأن يـتنازل عـن مـملكته لـلملوك و"اطـلع...  ثـم انـطق بـذكـر ربّـك بـني األرض والـّسماء" وأن يـدعـو الـنّاس لـلّدخـول فـي 
ديــنه.  وملّـا كــان يــعتبره شــمًسا مــن شــموس ســماء األســماء فــهو يحــذّره "أالّ تــغشاه الــظّلمة وتــحجبه عــن الــنّور".  ويــناشــده أن 

"انصح امللوك قل أن اعدلوا بني النّاس"، وينصح له بأن يمشي في أثر مواله، وأن يحذو حذوه.

وإلــى بــطارقــة الــكنيسة املــسيحيّة وجّـــــه نــداًء خــاصًــــــــــا يــعلن لــهم فــيه مــجيء املــوعــود، ويــدعــوهــم إلــى أن "يــتقوا اهلل" وأن "يخــرقــوا 
حـجب األوهـام" ويـوصـيهم بـأن يـضعوا مـا عـندهـم و"خـذوا مـا أرسـلناه إلـيكم بـقدرة".  وإلـى رؤسـاء األسـاقـفة أعـلن أيـًضا  أن 
"الـــرّّب الّـــذي هـــو اآلب قـــد أتـــى" وأنـــهم يـــعّدون "مـــن األمـــوات" وأنّـــه "طـــوبـــى لـــراقـــد انـــتبه مـــن نـــسماتـــي، طـــوبـــى ملـــيّت حـــيّ مـــن 
نـــفحاتـــي".  وفـــي فـــقرات مـــوجّـــــهة إلـــى األســـاقـــفة يـــعلن أّن "الـــرّّب هـــو اآلب قـــد أتـــى بمجـــده األعـــظم بـــني األمـــم".  ويـــفهم بـــأنّـــهم 
الـــنّجوم الـــهاويـــة مـــن ســـماء الـــعرفـــان، ويـــؤكّــــد   لـــهم أن "جســـد الـــحبيب يشـــتاق الـــّصليب" وأّن رأســـه "أراد الـــّسنان فـــي ســـبيل 
الـرّحـمن".  ويـأمـر الـقساوسـة أن "دعـوا الـنّواقـيس" وأن يخـرجـوا مـن كـنائـسهم، ويـهيب بـهم أن "تـصيحوا بـني األمـم بهـذا االسـم 
األعـظم".  ويـؤكّــد لـهم أنّـه مـا مـن أحـد يـدعـو الـنّاس بـاسـمه إالّ "ويظهـر مـنه مـا يعجـز عـنه مـن عـلى األرض كـّلها".  ويـنذرهـم أن 
قـــد "أتـــت الـــّساعـــة"، ويـــنصح لـــهم أن يـــرجـــعوا بـــقلوبـــهم إلـــى اهلل الـــغفور الـــكريـــم.  وفـــي الـــفقرات الـــعديـــدة املـــوجّــــــهة إلـــى "مـــأل 
الــرّهــبان" يــأمــرهــم أال يــعتزلــوا الــنّاس فــي الــّصوامــع واألديــرة، وأن يشــتغلوا بــما يــنفعهم ويــنتفع بــه الــعباد، ويــأمــرهــم بــالــزّواج، 

ويؤّكد لهم أنّهم إن اتّبعوه جعلوا ورثة ملكوته، وإن عصوه وتعّصبوا عليه تحّمل ذلك بصبر وأناة.

وأخـــيرًا، فـــي فـــقرات عـــّدة مـــوجـــهة إلـــى أتـــباع الـــّسيّد املـــسيح كـــافـــة، يـــوحّــــــد بـــني نـــفسه وبـــني "اآلب" الّـــذي أخـــبرهـــم بـــه إشـــعياء 
و"املـــعزّي" الّـــذي أخـــذ عهـــده الـــّروح [عـــيسى] و"روح الـــحّق الّـــذي يـــرشـــدهـــم إلـــى جـــميع الـــحّق".  ويـــعلن أّن يـــومـــه هـــو يـــوم اهلل، 
ويـــنبئهم بـــاتّـــصال نهـــر األردّن "بـــالبحـــر األعـــظم"، ويـــؤكّـــــد لـــهم غـــفلتهم، وأنّـــه قـــد فـــتح لـــهم األبـــواب "لـــيدخـــل الـــعالـــم فـــي مـــلكوتـــه 
األقـدس".  ويـنبّه عـلى أّن "الـهيكل" املـوعـود قـد تـّم تـعميره "بـأيـدي الـقدرة واالقـتدار" مـن لـدن ربّـهم الـقوّي املـنّان، ويـأمـرهـم بـأن 
"اخـرقـوا األحـجاب" لـيدخـلوا مـلكوتـه بـاسـمه، ويـذكّــرهـم بـقول الـّسيد املـسيح لـبطرس ويـعدهـم بـأن يـجعلهم "عـّلة حـياة الـعالـم" إن 

هم اتّبعوه.

وإلـــى معشـــر رجـــال الـــّديـــن اإلســـالمـــي خـــّصص حـــضرة بـــهاء اهلل فـــقرات ال حـــصر لـــها وال عـــّد فـــي كـــتبه وألـــواحـــه يـــنّدد فـــيها 
بـقسوتـهم فـي لـهجة مـتدفّـقة، ويـفضح غـرورهـم وكـبريـاءهـم وصـلفهم وغـطرسـتهم ويـدعـوهـم فـيها إلـى تـرك مـا عـندهـم، وأن يـعزفـوا 
عـن الجـدل وأن يـعيروا أذنًـا صـاغـية واعـية لـلكلمات الّــتي نـطق بـها، ويـؤكّـــد   لـهم أّن أفـعالـهم كـانـت سـببًا فـي أن "انحـّط شـأن 
املــّلة ونــّكس عــلم اإلســالم وثــّل عــرشــه الــعظيم".  وإلــى "معشــر عــلماء إيــران" خــاصّــــــــــة يــوجّـــــه الــّلوم والــتّقريــع والــتّنديــد بــأعــمالــهم 

وينبئهم بأن "يبّدل عزّكم بالذّّلة الكبرى" وأنّهم سوف يشهدون العقاب اّلذي ينصّب عليهم "من اهلل اآلمر الحكيم".

وإلـى الـّشعب الـيهودّي يـعلن أيـًضا أنّـه قـد جـاء الـنّامـوس األعـظم و"يـحكم جـمال الـقدم عـلى كـرسـيّ داود" الّـذي يـصيح ويـدعـو 
بـاسـمه وأنّـه "**مـن صـهيون أتـى املـكنون" و"**مـن أورشـليم ارتـفع نـداء اهلل الـواحـد الـفرد الـعليم”. وإلـى دسـاتـير الـزّرادشـتينّي 
يـعلن فـضالً عـن ذلـك أّن "*املـحبوب الـفرد" قـد ظهـر وأنّـه "*يـقول مـا فـيه الـنّجاة" وأّن "*يـد الـقدرة ظـاهـرة مـن وراء الـّسحاب"، 
وأّن آيـات جـاللـه وعـظمته واضـحة الئـحة، وأعـلن أنّـه "*لـن يـقبل الـيوم عـمل أحـد مـن الـنّاس إالّ عـمل الـنّفس الّــتي انـقطعت عـن 

النّاس وما عندهم وأقبلت إلى اهلل".

وفـي لـوحـه لـلملكة فـيكتوريـا تـرد بـعض الـفقرات الـهامّــة مـوجّــــهة إلـى أعـضاء الـبرملـان اإلنجـليزّي، أبـي الـبرملـانـات، وإلـى مجـلس 
األمّـــة لــدى الــّشعوب األخــرى، يــؤكّــــد فــيها أّن هــدفــه هــو تــقّدم الــعالــم وتــوحــيد شــعوبــه ويــذكــر مــا عــانــاه مــن شــدائــد عــلى أيــدي 
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أعـدائـه ويـهيب بـرجـال التّشـريـع أن "تـدبـروا وتـكّلموا فـيما يـصلح بـه الـعالـم" ويـؤكّـــد أّن "الـّدريـاق األعـظم والسّــــــبب األتـّم لـصحته 
اتّــحاد مــن عــلى األرض عــلى أمــر واحــد وشــريــعة واحــدة" و"هــذا ال يــمكن أبــًدا إالّ بــطبيب حــاذق كــامــل مــؤيّــد".  ويــوصــي فــي 
كـتابـه األقـدس، فـضالً عـن ذلـك، بـاخـتيار لـغة واحـدة وخـّط واحـد يسـتخدمـه عـالـم واحـد، وهـي وصـيّة يـعتبر تـنفيذهـا دلـيالً عـلى 

"بلوغ العالم" حسب تأكيده في ذلك الكتاب.

أمّــا الـكلمات الّــتي وجـهها "ألهـل الـبيان" عـلى حـدة، وإلـى حـكماء الـعالـم وشـعرائـه وأدبـائـه ومـتصّوفـيه بـل وإلـى تـّجاره هـي ال 
تــقل مــعنًى وال مــغزًى، إذ يــدعــوهــم فــيها إلــى االهــتمام بــه واالنــتباه إلــى صــوتــه واإليــمان بــيومــه وإطــاعــة أوامــره وأحــكامــه. تــلك 
هـي، عـلى وجـه االخـتصار، املـالمـح الـبارزة لـلبيانـات الـختامـيّة مـن هـذا اإلعـالن الـتّاريـخيّ، وهـي الـبيانـات الّـتي بـدأت نـغماتـها 
االفــتتاحــيّة تــصدح أثــناء الجــزء األخــير مــن نــفي حــضرة بــهاء اهلل إلــى أدرنــة، وانتهــت أثــناء الــّسنوات األولــى مــن ســجنه فــي 
عـّكاء.  دعـا بـها املـلوك واألبـاطـرة جـماعـة وأفـراًدا، ورؤسـاء جـمهوريّـات الـقارّة األمـريـكيّة والـوزراء والـّسفراء والـبابـا وخـليفة نـبيّ 
اإلســالم واملــليك األمــني عــلى دولــة اإلمــام الــغائــب، ومــلوك الــعالــم املــسيحيّ وبــطارقــته وأســاقــفته وقــساوســته ورهــبانــه، ورؤســاء 
الـّسنّة والـّشيعة، ودسـاتـير ديـن زرادشـت، والـفالسـفة واملـفّكريـن ورجـال الـّديـن والـحكماء وأهـل اآلسـتانـة، مـقر السّـــــلطنة والـخالفـة 
املـــتغطرس، ومـــعاشـــر الـــزّرادشـــتينّي والـــيهود واملـــسيحينّي واملســـلمني، وأهـــل الـــبيان وقـــادة الـــفكر فـــي الـــعالـــم واألدبـــاء والـــّشعراء 
واملــتصّوفــة والــتّجار ونــّواب الــّشعوب، وبــني جــنسه وأهــل وطــنه.  نــعم، نــودي كــّل هــؤالء بــني الــحني واآلخــر فــي الــكتب والــرّســائــل 
واأللـواح ليسـتمعوا مـباشـرة إلـى الـنّداءات والتّحـذيـرات واملـناشـدات واإلنـذارات والـنّبوءات، أو بـعبارة أخـرى ليسـتمعوا إلـى كـلّ 
مــا يــتألّـــف مــنه نــداؤه الــجبّار إلــى قــادة الــجنس البشــرّي، ذلــك الــنّداء الّـــذي يــقف فــذًّا فــريــًدا ال شــبيه لــه وال نــظير فــي تــواريــخ 
األديــان الــّسابــقة الــّلهم إالّ رســائــل حــضرة محــّمد رســول اهلل إلــى بــعض مــعاصــريــه مــن الــحّكام، وإن كــانــت هــذه  ال تــقّدم إال 

شبًها متواضًعا شاحبًا.

وكــيف ال وحــضرة بــهاء اهلل نــفسه يــؤكّـــد قــائــالً: "*مــنذ بــدايــة الخــلق حــتّى يــومــنا هــذا لــم تــبّلغ [رســالــة] بــمثل هــذا الــبالغ الــعلنيّ 
الــّشامــل".  وهــو يــشير إلــى األلــواح الّـــتي وجّـــــهها إلــى حــّكام األرض، والّـــتي امــتدحــها حــضرة عــبد الــبهاء فــيما بــعد ووصــفها 
بـــأنّـــها "معجـــزة"، فـــيقول: "*ســـّمي كـــّل لـــوح مـــنها بـــاســـم خـــاص، فـــسّمي األّول بـ"الـــصيحة"، والـــثّانـــي بـ"الـــقارعـــة"، والـــثّالـــث 
بـ"الـــحاقّـــة"، والـــرّابـــع بـ"الـــّساهـــرة"، والـــخامـــس بـ"الـــطّامـــة" وكـــذلـــك ســـّميت األلـــواح األخـــرى بـــالـــّصاخّــــة واآلزفـــة والـــفزع األكـــبر 
والـّصور والـنّاقـور وأمـثال ذلـك حـتّى يـوقـن جـميع أهـل األرض ويـشاهـدوا بـأبـصارهـم وبـصائـرهـم أّن مـالـك األسـماء كـان ومـا زال 
غـــالـــبًا عـــلى الـــبريّـــة فـــي كـــّل األحـــوال".  ولـــقد أمـــر أن تـــكتب أهـــّم هـــذه األلـــواح مـــع "ســـورة الـــهيكل" الـــزّهـــراء عـــلى هـــيئة شـــكل 
هــندســيّ يــرمــز إلــى هــيكل اإلنــسان.  وفــي أحــد ألــواحــه إلــى أهــل اإلنــجيل وحّـــــد بــني هــذا الــهيكل والــهيكل الّـــذي ذكــره زكــريّــا 

النّبي ووصفه بأنّه "**مشرق الرّحمن املنير"، وأنّه بنته "**أيدي مشيّة ربّكم العزيز الوّهاب".

ومـــهما بـــلغ هـــذا اإلعـــالن مـــن الـــفذاذة والـــّروعـــة فـــإنّـــه لـــم يـــكن ســـوى فـــاتـــحة لـــكشف أعـــظم وأخـــطر عـــن قـــوى صـــاحـــِبه الـــخالَّقـــة، 
ومـقّدمـة ملـا يـمكن أن يـحتّل بـحّق، مـنزلـة أبـرز عـمل تـّم فـي واليـته، أال وهـو صـدور الـكتاب األقـدس، هـذا الـكتاب األقـدس الّــذي 
أشــــير إلــــيه فــــي كــــتاب اإليــــقان، هــــو املخــــزن الــــرّئــــيس للشّــــــــريــــعة، الّــــذي تــــنبّأ بــــه إشــــعياء الــــنّبي ووصــــفه صــــاحــــب ســــفر الــــّرؤيــــا 
بـ"الــّسماء الجــديــدة" و"األرض الجــديــدة" وأنّــه "مــسكن اهلل مــع الــنّاس" و"املــديــنة املــقّدســة" و"الــعروس" و"أورشــليم الجــديــدة 
الـنّازلـة مـن الـّسماء" ويـمكن بـحّق أن يـعّد الـكتاب األقـدس، الّــذي سـوف تسـري شـرائـعه وأحـكامـه غـير مـنقوضـة مـا ال يـقّل عـن 
ألــف ســنة، وســوف يــحتضن نــظامــه الــكرة األرضــيّة بــأســرهــا، أنــصع فــيض فــاضــت بــه عــقليّة حــضرة بــهاء اهلل، وأّم الــكتاب فــي 

دورته، ودستور نظامه العامليّ الجديد.

بـعد أن انـتقل حـضرة بـهاء اهلل إلـى مـنزل عـودة خـّمار (حـوالـي سـنة 1873م) بـقليل وفـي غـمرة الشّـــــدائـد الّـتي عـانـاهـا عـلى يـد 
أعــداء الــّديــن ومــوالــيه عــلى الــّسواء نــزل الــكتاب األقــدس، ذلــك الــكنز الّــذي يــضّم بــني دفّــتيه جــواهــر إلــهامــه الــنّفيسة.  وبــفضل 
املــبادئ الّـــتي يــقّررهــا، واملــؤسّـــــــسات اإلداريّــة الّـــتي يــنّص عــليها، والــوظــائــف الّـــتي يــزّود بــها خــليفة صــاحــبه، فــإّن هــذا الــكتاب 
يــقف فــريــًدا فــذًّا ال شــبيه لــه وال نــظير مــن بــني ســائــر كــتب الــعالــم املــقّدســة.  فــعلى خــالف العهــد الــقديــم ومــا ســبقه مــن الــكتب 
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املــقّدســة حــيث انــعدمــت تــمامًـــا األقــوال الّـــتي نــطق بــها الــرّســل أنــفسهم، وعــلى خــالف األنــاجــيل حــيث ال تــقّدم األقــوال الــقليلة 
املــنسوبــة إلــى الــّسيّد املــسيح إرشــادات واضــحة فــيما يــتّصل بــالــتّنظيم اإلدارّي ألمــور ديــنه فــيما بــعد، بــل وعــلى خــالف الــقرآن 
الّــذي نــراه صــامــتًا حــيال مــوضــوع بــالــغ األهــّميّة كــالــخالفــة، رغــم وضــوحــه الشّــــــديــد فــيما يــتعّلق بــاألحــكام والشّــــــرائــع الّــتي نــصّ 
عـليها، فـإّن الـكتاب األقـدس يـمتاز بـأنّـه نـزّل مـن أولـه إلـى آخـره بـقلم صـاحـب الـّدورة نـفسه، وأنّـه لـم يـحتفظ لـألجـيال بـالشّــــــرائـع 
األسـاسـيّة واألحـكام الـجوهـريّـة الّــتي يـقوم عـليها صـرح الـنّظام الـعاملـيّ املـقبل فحسـب بـل واخـتّص خـليفته بـمهّمة الـتّبيني كـما 

نّص على الهيئات اّلتي ال يمكن للّدين أن تصان سالمته ويؤمن تماسكه وصالبته إالّ بها هي وحدها.

فــي دســتور الــحضارة الــعاملــيّة الــقادمــة هــذا يــعلن صــاحــبه، وهــو ديّــان الــجنس البشــري ومشــرّعــه ومــوحّـــــده ومخــّلصه فــي آن 
واحـد، ملـلوك األرض مـجيء "الـنّامـوس األكـبر"، ويـصفهم بـاملـمالـيك ويـنادي بـنفسه "املـالـك"، ويـتبّرأ مـن أيّـة نـيّة لـه مـن الـتّصرّف  
فـي مـمالـكهم مـحتفظًا لـنفسه بـحّق الـتّصرف فـي الـقلوب، ويحـذّر رجـال الـّديـن فـي الـعالـم أالّ يـزنـوا "كـتاب اهلل" بـما عـندهـم مـن 
املـوازيـن املـتداولـة بـينهم مـؤكّـــًدا أّن ذلـك الـكتاب هـو "قسـطاس الـحّق" بـني الخـلق.  وفـي هـذا الـكتاب يـنّص عـلى مـؤسّــــــسة "بـيت 
الـعدل" ويـعرّف مـهّماتـه ويحـّدد مـوارده ويـصف أعـضاءه بـأنّـهم "رجـال الـعدل" و"وكـالء اهلل" و"أمـناء الـرّحـمن" ويـشير إلـى مـركـز 
عهـده ومـيثاقـه فـي املسـتقبل ويـزّوده بـحق تـبيني تـعالـيمه املـقّدسـة، ويسـلف اإلشـارة الـّضمنيّة إلـى مـؤسّـــــسة واليـة األمـر، ويشهـد 
لـنظامـه الـعاملـيّ بـالـتّأثـير االنـقالبـيّ، ويـعلن مـبدأ "الـعصمة الـكبرى" ملظهـر اهلل مـؤكّـــًدا أّن هـذه الـعصمة هـي حـّق فـطري مـطلق 

ملظهر اهلل، وينفي احتمال ظهور مظهر إلهيّ آخر قبل انقضاء ما ال يقّل عن ألف سنة.

وفــي هــذا الــكتاب أيــًضا يــفرض الــّصالة، ويحــّدد مــيقات الــّصيام ومــّدتــه، ويــرفــع حــكم صــالة الجــماعــة إالّ عــلى املــيت، ويــعنيّ 
الــقبلة، ويــقّرر حــقوق اهلل، ويــضع أحــكام املــواريــث، ويــنّص عــلى مــؤسّـــــــسة مشــرق األذكــار، ويــقيم الــّضيافــات الــتّسع عشــريّــة 
ويحــــّدد األعــــياد الــــبهائــــيّة وأيّــــام الــــهاء، ويــــلغي مــــؤسّـــــــــسة رجــــال الــــّديــــن، ويحــــرّم الــــّرّق والــــتّصّوف والــــتّسّول والــــرّهــــبنة وشــــعيرة 
االعـتراف واسـتخدام املـنابـر وتـقبيل األيـدي، ويـوصـي بـالـزّواج مـن واحـدة، ويسـتنكر الـقسوة عـلى الـحيوان، ويـنهي عـن الكسـل 
والـتّواكـل والـغيبة واالفـتراء، ويـنفّر مـن الـطّالق، ويحـرّم امليسـر وتـعاطـي األفـيون والخـمر وكـّل مـا يـذهـب بـه الـعقل، ويحـّدد عـقوبـة 
الـقتل وإحـراق الـبيوت عـن عـمد والـزّنـى والسّـــــرقـة، ويـنبّه عـلى أهـّميّة الـزّواج ويـعنّي شـروطـه الـرّئـيسة.  ويـفرض االشـتغال بـاملـهن 
والحــرف جــاعــالً هــذا االشــتغال غــني الــعبادة.  ويــؤكّـــد ضــرورة الــتّكفّل بــتعليم األبــناء، ويــكّلف كــّل إنــسان بــكتابــة وصــيّته ويــقّرر 

ضرورة إطاعة الحكومة إطاعة دقيقة كاملة.
 

فـإذا تـجاوزنـا هـذه األحـكام، فـإّن حـضرة بـهاء اهلل يـدعـو أتـباعـه إلـى أن يـعاشـروا مـع األديـان بـالـّروح والـّريـحان دون تـمييز وال 
تــفريــق، ويحــذّرهــم مــن الــتّعّصب والــفتنة والــكبر والــغرور والجــدال والــنّزاع.  ويــفرض عــليهم الــطّهارة ظــاهــرًا وبــاطــنًا ويــوصــيهم 
بــالــّصدق املــطلق والــعفّة الــنّاصــعة واألمــانــة الــكامــلة والــكرم واإلخــالص ولــطف املعشــر والــتّسامــح والــعدل واإلنــصاف.  ويــنصح 
لـهم أن يـكونـوا "كـاألصـابـع فـي الـيد واألركـان لـلبدن".  ويـهيب بـهم ان يـقومـوا عـلى خـدمـة أمـره مـؤكّـــًدا لـهم تـأيـيده املـبني.  وهـو 
فـضالً عـن ذلـك يـتدبّـر اضـطراب أحـوال بـني البشـر، فـيعلن أن حـّريّـة الـفرد الـحقيقيّة إنّـما هـي فـي امـتثالـه ألوامـره، ويحـذّرهـم 
مــن الــتّهاون فــي الــعمل بحــدوده وأحــكامــه.  ويــفرض عــليهم ذلــك الــواجــب الــتّوأم املــزدوج الّــذي ال انــفصام لــه، أال وهــو "عــرفــان 
مشـــرق وحـــيه ومـــطلع أمـــره" والـــعمل بـــما أنـــزل فـــي كـــتابـــه مـــؤكّــــًدا لـــهم أّن أحـــدهـــما ال يـــغني عـــن اآلخـــر وال يـــقبل أحـــدهـــما دون 

اآلخر.

ومـّما يـزيـد فـي خـصوبـة مـحتويـات هـذا الـكتاب، الّــذي وصـفه صـاحـبه بـأنّـه "فـرات الـرّحـمة بـني الـبريّـة" و"قسـطاس الهـدى بـني 
الــورى" و"الــّصراط األقــوم" و"**املــحيي لــلجنس البشــرّي"، اشــتمالــه عــلى ذلــك الــنّداء الخــطير املــوجّـــــه إلــى رؤســاء جــنهوريّــات 
أمـريـكا ودعـوتـهم إلـى أن ينتهـزوا فـرصـة يـوم اهلل، ويـدافـعوا عـن قـضيّة الـعدل، ودعـوتـه إلـى أعـضاء بـرملـانـات الـعالـم، وتـشجيعه 
عـلى اتّـخاذ لـغة عـاملـيّة واحـدة وخـّط عـاملـيّ واحـد، وتحـذيـراتـه لـولهـلم األّول قـاهـر نـابـليون الـثّالـث، ومـؤاخـذتـه لـفرانـسوا جـوزيـف 
إمـبراطـور الـنّمسة، وإشـارتـه إلـى "حـنني الـبرلـني" فـي الـتّفاتـته إلـى "شـواطئ نهـر الـّريـن" ونـقمته املـعلنة عـلى "كـرسـيّ الـظّلم" 
الّـــذي اســتقّر فــي اآلســتانــة، وتــنبّؤه بــزوال "زيــنتها الــظّاهــرة"، وبــالشّـــــــدائــد الّـــتي قــّدر لــها أن تــهاجــم أهــالــيها، وكــلمات الــفرح 

�١١٤



والــعزاء الّــتي يــوجّــــهها إلــى عــاصــمة وطــنه [طهــران] مــؤكّـــًدا لــها أّن اهلل اخــتار لــها أن تــكون "مــطلع فــرح الــعاملــني"، ونــبوءتــه بــأنّــه 
"نسمع صوت الرّجال" يعلو من خراسان تمجيًدا لربّهم الغنيّ املتعال، وتأكيده بأّن "أولي بأس شديد" سيظهرون في

كـرمـان ويـذكـرونـه، وأخـيرًا تـأكـيده الـرّائـع ألخـيه الـغادر الّــذي عـذّبـه كـّل هـذا الـعذاب أّن اهلل "الـغفور الـكريـم" سـيغفر لـه سـيّئاتـه 
إن هو تاب وأناب.

وقــــد وصــــف حــــضرة بــــهاء اهلل تــــلك الشّــــــــرائــــع واألحــــكام الّــــتي تــــكّون لحــــمة هــــذا الــــكتاب وســــداه بــــأنّــــها "روح الــــحيوان ملــــن فــــي 
اإلمـــكان" و"الـــعروة الـــوثـــقى" و"**أثـــمار الّشجـــرة" و"السّـــــــبب األعـــظم لـــنظم الـــعالـــم وحـــفظ األمـــم" و"ســـرج عـــنايـــته بـــني عـــباده" 
و"عَـــرُف قـميصه" و"مـفاتـيح رحـمته" لـلبريّـة.  ويشهـد لهـذا الـكتاب فـيقول: "قـل إّن الـكتاب هـو سـماء قـد زيـناهـا بـأنجـم األوامـر 
والــنّواهــي" ويــقول عــالوة عــلى ذلــك: "**طــوبــى ملــن يــقرؤه ويــتفّكر فــي مــا نــزّل فــيه مــن آيــات اهلل املــقتدر الــعزيــز املــختار، قــل يــا 
قـوم خـذوه بـيد التّسـليم...  لـعمري قـد نـزّل عـلى شـأن تـتحيّر مـنه الـعقول واألفـكار، إنـه لـحّجة الـعظمى لـلورى وبـرهـان الـرّحـمن 
ملــن فــي األرضــني والــّسموات".  ويــقول مــرّة أخــرى: "طــوبــى لــذائــقة يجــد حــالوتــها ولــذي بــصر يــعرف مــا فــيها ولــذي قــلب يــطّلع 
بـرمـوزهـا وأسـرارهـا، تـاهلل يـرتـعد ظهـر الـكالم مـن عـظمة مـا نـزّل واإلشـارات املـقنّعة لشـّدة ظـهورهـا".  ويـقول مـرّة أخـرى: "*نـزّل 
الــكتاب األقــدس بــحيث جــاء جــاذبًــا وجــامــًعا لجــميع الشّـــــــرائــع اإللــهيّة.  طــوبــى لــلقارئــني! طــوبــى لــلعارفــني! طــوبــى لــلمتفّكريــن، 
طـوبـى لـلمتفرّسـني! ولـقد نـزل بـانـبساط وشـمول واتّـساع بـحيث أحـاط بـالـنّاس أجـمعني مـن قـبل إقـبالـهم عـليه.  سـوف يظهـر فـي 

األرض سلطانه ونفوذه واقتداره".

وبـــعد أن صـــاغ حـــضرة بـــهاء اهلل شـــرائـــع دورتـــه األســـاســـيّة فـــي كـــتابـــه األقـــدس أعـــلن بـــعض املـــبادئ واألفـــكار الّـــتي تـــقع فـــي 
الــّصميم مــن ديــنه وكــانــت رســالــته تــقترب مــن نــهايــتها.  مــن ذلــك أنّــه نــبّه مــن جــديــد عــلى الــحقائــق الّــتي أعــلنها مــن قــبل، وهــذّب 
ووضّــــــــــح بـعض األحـكام الّــتي صـاغـها مـن قـبل، وكـشف عـن نـبوءات وإنـذارات أخـرى، وسـّن بـعض الشّــــــرائـع الـفرعـيّة اسـتكماالً 
ملــطالــب األقــدس.  وهــذا مــا حــملته ألــواح تجــّل عــن الــحصر والــعّد ظــّل يــنزلــها حــتّى أواخــر أيّــامــه عــلى هــذه األرض، مــن أهــّمها 
"اإلشـــــراقـــــات" و"الـــــبشارات" و"الـــــطّرازات" و"التّجـــــليات" و"الـــــكلمات الـــــفردوســـــيّة" و"الـــــّلوح األقـــــدس" و"لـــــوح الـــــّدنـــــيا" و"لـــــوح 
مــقصود”. وكــانــت هــذه األلــواح هــي آخــر الــفيوضــات الّـــتي فــاضــت مــن قــلمه الــّدائــب الّـــذي ال يــكّل.  وهــي تــحتّل مــكانــتها بــني 

أطيب ما انتجته عقليّته من ثمار، وتشير إلى كمال واليته اّلتي دامت أربعني عاًما.

وأهـم املـبادئ املـودعـة فـي تـلك األلـواح عـلى اإلطـالق مـبدأ وحـدة الـجنس البشـرّي وكُـــّليّته.  وهـو املـبدأ الّــذي يـعتبر بـحّق عـالمـة 
ظـــهور حـــضرة بـــهاء اهلل الـــفارقـــة وقـــطب تـــعالـــيمه الـــبارز.  وقـــد بـــلغ مـــن أهـــّميّة هـــذا املـــبدأ أن نـــّص عـــليه فـــي كـــتاب عهـــده.  كـــما 
أعـــلن، بـــال تـــحفّظ، أنّـــه هـــو الـــغرض املـــركـــزي مـــن ديـــنه.  فـــهو يـــقول: "قـــد جـــئنا التّـــحاد مـــن عـــلى األرض واتّـــفاقـــهم" ويـــقول مـــرّة 
أخـــرى: "*إّن آفـــاق الـــعالـــم تـــنير بـــأنـــوار األمـــر مـــا دام االتّـــفاق"، وهـــو يـــكتب مـــشيرًا إلـــى مـــوضـــوع ظـــهوره األســـاســـيّ فـــيقول: 
"*نـطقنا بـلسان الشّــــــريـعة حـينًا، وبـلسان الـحقيقة والـطّريـقة حـينًا آخـر إالّ أن مـقصدنـا األقـصى وغـايـتنا الـقصوى هـو إظـهار 
هـــذا املـــقام الـــّسامـــي الـــرّفـــيع".  وهـــو يـــقّرر أّن االتـــحاد هـــو "*ســـلطان املـــقاصـــد" وهـــذا األمـــل هـــو "*مـــليك اآلمـــال" مـــؤكّـــــًدا أنّ 
"*الـعالـم فـي الـحقيقة وطـن واحـد ومـن عـلى األرض أهـله".  وهـو يـنبّه، فـضالً عـن ذلـك، عـلى أّن تـوحـيد الـجنس البشـرّي أمـر ال 
مـفّر مـنه فـهو املـرحـلة األخـيرة مـن تـطّور اإلنـسانـيّة نـحو الـبلوغ وأنّـه "لـعمري سـوف نـطوي الـّدنـيا ومـا فـيها ونبسـط بـساطًا آخـر" 
و"*تــرى األرض حــامــلة الــيوم وعــّما قــريــب تــشاهــد أثــمارهــا املــنيعة وأشــجارهــا الــباســقة وأورادهــا املــحبوبــة ونــعماءهــا الــجنيّة".  
وهـو يـرثـي لـقصور الـنّظم الـّسائـدة، ويـكشف عـن عـدم كـفايـة حـّب الـوطـن كـقّوة مـرشـدة ضـابـطة لـلمجتمع البشـرّي، ويـعتبر "حـبّ 
الـعالـم" وخـدمـة مـصالـحه وتـرقـيتها أكـرم هـدف لـلجهود اإلنـسانـيّة، وأحـّقها بـاملـدح والـثّناء.  وهـو يـبدي أملـه ألّن "** قـّوة اإليـمان 
بـاهلل تـموت وتضمحـّل فـي كـّل بـلد" وأّن "*وجـه الـعالـم يـتّجه إلـى الـغفلة والـالّديـنيّة" مـعلنًا أّن "* الـّديـن هـو الـنّور املـبني والـحصن 
املـتني لـحفظ أهـل الـعالـم وراحـتهم" وأنّـه "*السّــــــبب األتـّم لـنظم الـعالـم".  وهـو يـؤكّـــد أّن الـغايـة األسـاسـيّة مـن الـّديـن هـي تـرويـج 
االتّــحاد ونشــر الــوئــام بــني الــنّاس، ويحــذّر الــنّاس مــن أن يــجعلوه ســببًا لــلفرقــة والــخالف.  ويــوصــي بــأن تــعّلم مــبادؤه لــألطــفال 
فــي املــدارس عــلى نــحو ال يــولّــد الــتّعصب والــتّحيز، وينســب ضــالل املــارقــني إلــى اضــمحالل قــّوة الــّديــن، ويــتنبّأ بــوقــوع شــدائــد 

وأهوال "ترتعد به فرائص العالم".  
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وهــو ال يــتحفّظ حــني يــدعــو إلــى األخــذ بــمبدأ األمــن الجــماعــيّ، ويــشّجع عــلى أن تــخفّض كــّل أمــة مــن ســالحــها، ويــنبّه عــلى أنّ 
إقامة هيئة عامليّة يلجأ إليها ملوك األرض وحّكامها إلقرار الّسالم بني األمم أمر ضروري وال مفّر منه.

أمّــا الـعدل فـيثني عـليه ويـصفه بـأنّـه "*سـراج الـعباد" و"*الـحارس" لـهم، وأنـه "*مـبنّي أسـرار عـالـم الـوجـود وحـامـل رايـة املـحبّة 
والـجود" ويـعلن أن شـعاعـه فـريـد ال نـظير لـه وال قـريـن، وأّن عـليه يـجب أن يـعتمد  "*نـظم الـعالـم وراحـة األمـم".  ويـصف ركـنيه، 
وهــما "املــجازاة" و"املــكافــأة"، بــأنّــهما "يــنبوع الــحياة" لــلجنس البشــري، ويــوصــي أهــل الــعالــم بــأن يــتهيّأوا ويجتهــدوا انــتظارًا 
لــــقدومــــه.  ذلــــك ألّن شــــمس الــــعدل ســــوف تشــــرق فــــي تــــمام مجــــدهــــا وأوج جــــاللــــها بــــعد فــــترة مــــن االضــــطراب الــــعظيم والــــظّلم 

الفاحش.

ويــلّقن الــنّاس مــبدأ االعــتدال فــي كــّل األمــور.  ويــعلن أنّــه مــا تــجاوز شــيء حــّد االعــتدال إالّ كــان لــه فــي الــنّاس تــأثــير ســيّء 
ســواء أكــان ذلــك الــّشيء هــو الحــّريّــة أو الــتّمّدن الــغربــيّ قــد أفــزع شــعوب األرض بــشكل خــطير، ويــتنبّأ بــاقــتراب يــوم "تــحترق 

املدن من ناره".

أمّـــا الـــّشورى فـــهو يـــقيمها مـــبدأً أســـاســـيًّا مـــن مـــبادئ ديـــنه واصـــفًا إيـــاهـــا بـ"*مـــصباح الهـــدى"، و"*واهـــبة اإلدراك"، ويـــصفها 
كــذلــك بــأنّــها أحــد "*نــيّرّي ســماء الــحكمة اإللــهيّة".  ويــقّرر أّن الــعلم هــو بــمثابــة "*الــجناح لــإلنــسان واملــرقــاة لــصعوده" ويــعتبر 
تـــحصيله أمـــرًا مـــفروضًـــــــــــا عـــلى كـــّل فـــرد.  ويـــرى أّن "*الـــفنون والحـــرف والـــعلوم" يـــؤّدي إلـــى الـــّسمّو بـــعالـــم الـــوجـــود.  ويـــوصـــي 
بـاالرتـزاق مـن امـتهان املـهن واحـتراف الحـرف.  ويـعترف بـأّن أمـم األرض مـديـنة إلـى الـعلماء وأهـل الـفنون الـعمليّة.  ويـنفّر مـن 

دراسة ما ال ينفع النّاس من العلوم اّلتي "*تبدأ باأللفاظ وتنتهي باأللفاظ".

وفــضالً عــن ذلــك يــؤكّـــد الــّدعــوة إلــى أن "عــاشــروا يــا قــوم مــع األديــان كــلها بــالــّروح والــّريــحان" فــمثل هــذه املــعاشــرة تــفضي إلــى 
"*االتّــحاد والــوئــام" الــّلذيــن هــما أســاس الــنّظام فــي الــعالــم والــرّشــاد لــألمــم.  وهــو يــكّرر الــتّنبيه إلــى ضــرورة تــبنّي لــغة وخــطّ 
عـــاملـــينّي، ويـــرثـــي لـــلوقـــت املـــضيّع فـــي تـــعّلم الـــّلغات املـــختلفة، ويـــؤكّــــد أنّـــه بـــاتـــخاذ هـــذه الـــّلغة وهـــذا الخـــّط ســـتصبح األرض كـــّلها 
"*مــديــنة واحــدة وصــعيًدا واحــًدا"، ويــقّرر أنّــه عــلى عــلم بــكال الــّلغة والخــّط، ويــبدي اســتعداده ألن يــعّلمهما لــكل مــن الــتمسهما 

منه.

وإلــى أمــناء بــيت الــعدل يعهــد بــواجــب التّشــريــع فــيما لــم يــنزل بــه نــّص صــريــح فــي آثــاره، ويــعدهــم بــأّن اهلل ســوف يــلهمهم بــما 
يــشاء.  ويــوصــي بــإقــامــة لــون مــن الــحكومــة الــنّيابــيّة تتّحــد فــيها مُـــثُل الجــمهوريّــة الــعليا مــع جــالل املــلكيّة، الّـــتي يــصفها بــأنّــها 
"إحـدى آيـات اهلل".  ويـصف إقـامـة مـثل هـذه الـحكومـة بـأنّـها إنـجاز مـجيد جـديـر بـالـثّناء.  ويـحّض عـلى أن تـولـى شـؤون الـزّراعـة 
عـــنايـــة خـــاصّـــــــــــة.  ويـــشير إشـــارة خـــاصّـــــــــــة إلـــى "*الـــّصحف السّـــــــريـــعة االنـــتشار" ويـــصفها بـــأنّـــها "*مـــرآة الـــعالـــم" وأنّـــها "ظـــاهـــرة 
مــدهــشة وعــمل عــظيم"، ويعهــد إلــى الــقائــمني عــلى إصــدارهــا بــواجــب اجــتناب الــحقد والــّضغينة والــتّعصب والــتّحيّز ويــوصــيهم 

بالتّحلي بالعدل ورجاحة العقل والتّدقيق في تحقيقاتهم والتّأّكد من صّحة الوقائع في كّل حالة.

وهــو يــزيــد فــي إيــضاح مــبدأ الــعصمة الــكبرى، ويــعيد الــتّنبيه عــلى مــا فــرضــه عــلى أتــباعــه مــن "*السّـــــــلوك نــحو حــكومــة الــقطر 
الّــذي يـعيشون فـيه بـالـوالء واإلخـالص واألمـانـة" ويـعيد الـتّأكـيد عـلى الـنّهي الـقاطـع عـن إعـالن الـجهاد الـّديـنيّ وإتـالف الـكتب.  

ويختّص باملدح والثّناء رجال العلم والحكمة ويصفهم بأنّهم مثل "البصر" للبشر، وأنّهم "العطيّة الكبرى" للعالم.

وال يــنبغي، ونــحن نســتعرض املــالمــح الــبارزة آلثــار حــضرة بــهاء اهلل فــي غــضون الجــزء األخــير مــن نــفيه إلــى عــّكاء، أن تــفوتــنا 
اإلشـارة إلـى "لـوح الـحكمة" الّـذي يبسـط فـيه أصـول الـفلسفة الـحقيقيّة، وال إلـى "لـوح الـزّيـارة" الّـذي يـتغنّى فـيه بـمحامـد اإلمـام 
الحســني بــلغة مشــرقــة، وال إلــى رســالــة "ســؤال وجــواب" الّــتي يــوضّــــــــــح فــيها شــرائــع األقــدس وأحــكامــه، وال إلــى "لــوح الــبرهــان" 
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الّــــذي يــــنّدد فــــيه بــــما ارتــــكبه الــــّشيخ محــــّمد بــــاقــــر املــــلّقب بـ"الــــذّئــــب" ومــــير محــــّمد حســــني إمــــام الجــــمعة فــــي إصــــفهان املــــلّقب 
بـ"الــرّقــشاء"، وال إلــى "لــوح الــكرمــل" الّــذي يــقّرر فــيه تــقريــرًا لــه مــغزاه وهــو أّن "مــديــنة اهلل" نــزّلــت مــن الــّسماء" ويــتنبّأ فــيه بــأنّــه 
سـوف "تجـري سـفينة اهلل" عـلى ذلـك الـجبل و"يظهـر أهـل الـبهاء".  وأخـيرًا ال يـفوتـنا أن نـذكـر الـّلوح املـوجّــــه إلـى الـّشيخ محـّمد 
تـقي املـلّقب بـ"ابـن الـذّئـب"، وهـو أبـرز األلـواح األخـيرة الّـتي فـاضـت مـن قـلم حـضرة بـهاء اهلل.  فـي هـذا الـّلوح يـدعـو ذلـك الـّشيخ 
املـفترس إلـى الـتّوبـة، ويـورد بـعًضا مـن أهـم الـفقرات املـميّزة مـن آثـاره الـكريـمة، ويسـرد األدلّـة الـواضـحة والـبراهـني الـالّئـحة عـلى 

صّحة أمره وصدق دعواه.

بهـذا الـكتاب الـنّازل قـبل صـعوده بـسنة واحـدة تـقريـبًا يـمكن أن يـقال إّن إنـجازتـه الـعجيبة، كـصاحـب مـائـة مجـلد تـكتنز جـواهـر 
إلـهامـه، قـد انتهـت أو كـادت.  هـذه املجـّلدات املـائـة زخـرت بـما ال حـصر لـه وال عـّد مـن الـنّداءات والـّدعـوات واملـناشـدات واملـبادئ 
الــثّوريّــة املــطّورة والشّـــــــرائــع واألحــكام الّـــتي يــراد بــها إعــادة تــشكيل الــعالــم، والــنّبوءات واإلنــذارات الخــطيرة والــبشارات عــالوة 
عــلى الــّصلوات واملــناجــاة الّــتي تــسمو بــاألرواح، والشّــــــروح والــتّفاســير الــواضــحة الجــليّة، واملــواعــظ الــحارّة، مــبثوثــة مــنثورة فــي 
الــنّداءات املــوجّــــهة إلــى املــلوك واألبــاطــرة والــوزراء فــي الشّــــــرق والــغرب، وإلــى رجــال الــّديــن فــي كــّل مــّلة ونحــلة، وإلــى الــقادة فــي 

عوالم الفكر والّسياسة واألدب والتّصّوف والتّجارة والبّر واإلحسان.

وقــد اســتعرض حــضرة بــهاء اهلل مــدى هــذا الــظّهور الجــليل الــّشامــل، وهــو فــي مــغرب حــياتــه فــي الــّسجن األعــظم، فــقال: "فــيا 
إلـهي وسـيّدي ومـحبوبـي أنـت تـعلم بـأنّـي مـا قـّصرت فـي تـبليغ أمـرك وأظهـرت لـعبادك أعـظم مـا عـندهـم أمـرًا مـن عـندك".  وكـتب 
مـرّة أخـرى يـقول: "هـل بـقي ألحـد فـي هـذا الـظّهور مـن عـذر؟ ال ورّب الـعرش الـعظيم! قـد أحـاطـت اآليـات كـّل الـجهات، والـقدرة 

كّل البرية”.

الفصل الثّالث عشر - صعود حضرة بهاء اهلل

انـقضى مـا يـقرب مـن نـصف قـرن عـلى بـدايـة الـّديـن.  لـقد احـتضنة الـعداء فـي مهـده، وحـرم فـي طـفولـته مـن مبشّـــــره وزعـيمه إذ 
صــرعــه الــعدو الــّلدود الــطّاغــية.  ثــم جــاء نــيّره الــثّانــي األعــظم فــاســتطاع فــي أقــّل مــن نــصف قــرن أن يــقيل عــثرتــه، رغــم الــنّفي 
املــتتابــع، وأن يــعلو بنجــمه بــإعــالنــه رســالــته وتــنزيــل شــريــعته وصــياغــة مــبادئــه ونــظمه الــبديــع.  ومــا كــاد الــّديــن يــتمتّع بــاإلشــراق 
واالزدهـار الّـذي لـم يـَر مـثيله مـن قـبل حـتّى اخـتطفت مـوسّـــــسه يـد الـقدر بـغتًة وعـلى غـير انـتظار.  فـغرق أتـباعـه فـي بـحار الـّلوعـة 

والفزع، على حني انتعشت آمال هادميه من جديد، وطمع فيه خصومه الّسياسيّون والّدينيّون مرّة أخرى.

ويـقرر حـضرة عـبد الـبهاء أّن حـضرة بـهاء اهلل أفـصح عـن حـنينه إلـى مـغادرة هـذا الـعام قـبل صـعوده بـتسعة أشهـر.  ومـنذ ذلـك 
الــوقــت ازداد هــذا الــحنني وضــوحًـــــا فــي ثــنايــا تــعليقاتــه لــهؤالء الّــذيــن فــازوا بــلقائــه، وأصــبح مــن الــبنّي أّن خــتام حــياتــه األرضــيّة 
وشـيك قـريـب، وإن امـتنع أن يـصرّح بـذلـك ألحـد.  وفـي الـّليلة الـّسابـقة لـليوم الـحادي عشـر مـن شـوال سـنة 1309ھ - املـوافـق 8 
أيـار سـنة 1892م -، ارتـفعت درحـة حـرارتـه ارتـفاعًــا طـفيفًا ومـع أنّـه زادت فـي الـيوم الـتّالـي ولـكنّها سـرعـان مـا خـفّت بـعد ذلـك.  
ومـضى يـأذن لـبعض األحـبّاء والـزّوار، ولـكن سـرعـان مـا تجـّلى أنّـه لـيس بـخير.  إذ عـاودتـه الحـّمى وارتـفعت درجـة حـرارتـه أكـثر 
مـن ذي قـبل.  وأخـذت حـالـته الـعامّــة تـزداد سـوًءا.  وتـال ذلـك مـضاعـفات انتهـت بـصعوده فـي فجـر الـيوم الـثّانـي مـن ذي الـقعدة 
ســنة 1309 للهجــرة، املــوافــق لــلتّاســع والعشــريــن مــن أيّــار ســنة 1892م، بــعد ثــمانــي ســاعــات مــن غــروب الــّشمس، بــالــًغا مــن 
الــعمر خــمسة وســبعني عــامًـــا، فــرفــرفــت روحــه بــعد أن تخــّلصت أخــيرًا مــن أوصــاب حــياة ازدحــمت بــالشّــــــدائــد واملــحن، وهــاجــرت 
إلـى "مـمالـك أخـرى" وهـي "املـقامـات الّـتي مـا وقـعت عـليها عـيون أهـل األسـماء"، والـعوالـم الّـتي أمـرتـه "*ورقـة نـوراء البـسة ثـيابًـا 

رفيعة بيضاء" أن يسرع إليها كما وصفت في لوح الّرؤيا النّازل يوم عيد ميالد مبّشره قبل تسعة عشر عاًما.
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وقـــبل صـــعوده بســـتّة أيّـــام كـــان يســـتلقي فـــي فـــراشـــه عـــى صـــدر أحـــد أبـــنائـــه فـــدعـــا بـــكّل املـــؤمـــنني وبـــكثير مـــن الـــزّائـــريـــن الّـــذيـــن 
اجـتمعوا فـي الـقصر.  فـكان ذلـك آخـر تشـرّف لـهم بـمحضره.  ولـقد خـاطـب الجـمع الـباكـي املـلتّف مـن حـولـه خـطابًـا رقـيًقا فـقال: 
"*إنّــي راض عــنكم جــميًعا فــلقد أديــتم خــدمــات عــديــدة وتحــّملتم املــشّقة.  كــنتم تــجيئون كــّل صــباح وكــنتم تــجيئون كــّل مــساء.  
أيّــدكــم اهلل جــميًعا ووفّــقكم إلــى االتــحاد وارتــفاع أمــر مــالــك اإليــجاد".  ووجّـــــه إلــى الــنّساء املــجتمعات إلــى جــوار فــراشــه ومــن 
بـينهّن أسـرتـه كـلمات تـشجيع مـماثـلة، مـؤكّـــًدا لـهّن تـأكـيًدا قـاطـًعا بـأنّـه عهـد بـهّن إلـى رعـايـة الـغصن األعـظم وعـنايـته فـي وثـيقة 

عهد بها إليه.

وســـرعـــان مـــا طُــيّرت أنـــباء صـــعوده إلـــى السّـــــــلطان عـــبد الحـــميد فـــي بـــرقـــيّة بـــدأت بـــأن "قـــد أفُـــلت شـــمس الـــبهاء"، وفـــيها أحـــيط 
السّـــــلطان عـلًما بـنيّة دفـن رفـاتـه املـقّدسـة فـي حـرم قـصر الـبهجة، فـوافـق السّـــــلطان عـلى ذلـك فـي الـحال.  فـأخـلد حـضرة بـهاء اهلل 
إلــى الــرّاحــة فــي الــغرفــة الــّشمالــيّة الــقصوى مــن املــنزل الّــذي كــان يــسكنه زوج ابــنته، وهــو املــنزل املــتّجه إلــى الــّشمال مــن بــني 

املنازل الثاّلثة الواقعة إلى الغرب من القصر واملالصقة له.  وكان دفنه يوم صعوده بعد الغروب بقليل.

وقـــد امـــتاز الـــنّبيل املـــفجوع بـــالتّشـــرّف بـــمحضر حـــضرة بـــهاء اهلل أيّـــام مـــرضـــه.  وقـــد انـــتدبـــه حـــضرة عـــبد الـــبهاء لـــيتخيّر تـــلك 
الـفقرات الّــتي يـتألّــف مـن مجـموعـها لـوح الـزّيـارة الّــذي يـتلى فـي املـقام األقـدس، وبـعد صـعود مـحبوبـه األبـهى ألـقى بـنفسه فـي 
البحــر مــن هــول الــفجيعة.  ولــقد كــتب يــصف آالم تــلك األيّــام وأوجــاعــها قــائــالً: "كــأنّــي بــاالضــطراب الــّروحــي الّــذي ثــارت ثــائــرتــه 
فـي دنـيا الـفناء قـد جـعل عـوالـم الـبقاء تـرتـجف...  وإّن لـسانـي الـباطـن والـظّاهـر ليعجـزان عـن تـصويـر الـحال الّـتي كـنّا فـيها...  
وفــي فــورة الهــرج الــّسائــد كــان مــن املــمكن أن تــرى جــمًعا غــفيرًا مــن أهــالــي عــّكاء والــقرى املــجاورة يــزحــمون الــحقول املــجاورة 

للقصر وهم يبكون ويلطمون على رؤوسهم نائحني".

واسـتمّر عـدد كـبير مـن الـنّائـحني، األغـنياء والـفقراء عـلى الـّسواء، يـتفّجعون أسـبوعًــا كـامـالً مـع األسـرة الـثّاكـلة، آخـذيـن بـنصيب 
مــن الــطّعام الّــذي قــّدمــته األســرة بــسخاء.  واشــترك الــنّابــهون فــي الــتّفجع عــلى هــذا الخــطب الجــلل، ومــنهم الــّشيعيّ والــّسنّيّ 
واملـسيحيّ والـيهودّي والـّدرزّي والـّشاعـر والـعالـم ورجـل الـّدولـة.  وظـّلوا يـعّددون مـناقـب حـضرة بـهاء اهلل ومـآثـره ونـواحـي عـظمته.  
وكــتب كــثير مــنهم املــدائــح شــعرًا ونــثرًا بــالــعربــيّة والــتّركــيّة...  ووردت املــدائــح املــماثــلة مــن بــالد قــصيّة كــدمــشق وحــلب وبــيروت 
والــقاهــرة.  ولــقد عــرضــت هــذه الــّشواهــد املشــرقــة كــّلها عــلى حــضرة عــبد الــبهاء الّــذي أصــبح يــمثّل أمــر الــزّعــيم الــرّاحــل، والّــذي 

اختلط تمجيده في هذه املدائح بذكر محامد والده العظيم ونعوته.

ومــع ذلــك فــلم تــكن هــذه الــّشواهــد الــوفــيرة الــّدالــة عــلى الحــزن، وتــلك الــتّعبيرات الــنّاطــقة بــاإلعــجاب، تــلك الّـــتي أثــارهــا صــعود 
حــضرة بــهاء اهلل فــي صــدور غــير املــؤمــنني فــي األرض املــقّدســة ومــا حــولــها، إالّ قــطرة إذا هــي قــورنــت بــبحار األســى وشــواهــد 
اإلخــالص الــبالــغ الّـــتي تــمّوجــت، ســاعــة غــروب شــمس الــحقيقة، فــي قــلوب اآلالف املــؤلّـــفة مــّمن اعــتنقوا أمــره وعــزمــوا عــلى أن 

يرفعوا رايته في إيران والهند وروسيا والعراق وتركيّا وفلسطني ومصر وسوريّا.

بــصعود حــضرة بــهاء اهلل انتهــت فــترة ال مــثيل لــها وال نــظير فــي تــارخ الــعالــم الــّديــنيّ مــن عــّدة وجــوه، وقــطع الــقرن األّول مــن 
الــّدور الــبهائــيّ نــصف شــوطــه.  نــعم، انتهــت فــترة ال تــضارعــها فــي ســّموهــا وال فــي خــصوبــتها وال فــي مــداهــا أيّــة فــترة فــي أيّ 
دورة ســالــفة أخــرى، فــهي فــترة يــمكن أن تــوصــف، بــاســتثناء ســنوات ثــالث، بــأنّــها نــصف قــرن مــن الــتّنزيــل الــتّقدمــيّ املــنهمر، 
وبـأنّـها فـترة آتـت فـيها الـرّسـالـة الّــتي أعـلنها حـضرة الـباب ثـمرتـها الـذّهـبيّة املشـتهاة.  وانـتهى بـها أعـظم وأخـطر طـور، وإن لـم 
يــكن أروع وأبــهج طــور مــن أطــوار عــصر الــبطولــة املــجيد.  فــي هــذه الــفترة اشــرقــت شــمس الــحقيقة، أعــظم نــيّرات الــعالــم فــي 
ســياه چــال بطهــران، واخــترقــت الــّسحب الّـــتي غــّلفتها فــي بــغداد، وعــانــت كــسوفًــا وقــتيًّا وهــي تــبلغ ســمتها فــي أدرنــة، وغــربــت 
أخــيرًا فــي عــّكاء فــال تــعود إلــى اإلشــراق قــط قــبل ألــف عــام كــامــل، وأعــلن ديــن اهلل الجــديــد، وقــطب كــّل الــّدورات الــّسالــفة، عــلى 
رؤوس األشــهاد بــال تــحفّظ، وتــحّققت الــنّبوءات املبشّـــــــرة بــقدومــه تــحّقًقا مــلحوظًــا ال خــفاء فــيه.  كــما أعــلنت الشّـــــــرائــع واألحــكام 
األســاســيّة واملــبادئ الــجوهــريّــة، وصــيغ الــنّظام الــعاملــيّ املــقبل، لحــمة وســدى، بــكّل جــالء ووضــوح.  وتحــّددت عــالقــته الــعضويّــة 
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ومســلكه نــحو األديــان الــّسابــقة تحــديــًدا ال يــرقــى إلــيه الــّشّك.  وتــأّسســت الــهيئات األّولــيّة الّــتي قــّدر لــجنني الــنّظام الــعاملــيّ أن 
يــتكامــل ويــنضج فــي أحــشائــها تــأســيًسا مــحكًما.  وانــتقل إلــى األجــيال الــقادمــة ذلــك املــيثاق الّــذي مــن شــأنــه أن يــرعــى ســالمــة 
الـــّديـــن الـــعاملـــيّ ويـــصون تـــماســـكه.  ووعـــد الـــنّاس بـــتحقيق وحـــدة الـــجنس البشـــرّي وإقـــرار السّـــــــالم األعـــظم وافـــتتاح الـــحضارة 
الــعاملــيّة وعــًدا أكــيًدا ال جــدال فــيه.  وتــكّررت اإلنــذارات بــاملــصائــب الّــتي تــنتظر املــلوك ورجــال الــّديــن والــحكومــات كــمقّدمــة لــتلك 
الـــخاتـــمة املـــجيدة.  وصـــدر الـــنّداء الـــعظيم لـــقادة الـــعالـــم الجـــديـــد، وهـــو الـــنّداء املبشّـــــــر بـــالـــرّســـالـــة الّـــتي عهـــد بـــها فـــيما بـــعد إلـــى 
أمـريـكا الـّشمالـيّة.  وتـم االتّـصال املـبدئـي بـشعب آمـنت سـليلة أسـرتـه املـالـكة بـالـّديـن قـبل نـهايـة الـقرن الـبهائـيّ األّول، وأطـلقت 
الــّدفــعة األصــليّة الّــتي مــا زالــت تــغدق وســتظّل تــغدق عــلى مــدى عشــرات مــتالحــقة مــن الــّسنني، بــركــاتــها الــعميمة ذات الــّصبغة 
الـّروحـيّة اإلداريّـة عـلى جـبل الـرّّب املـقّدس املشـرف عـلى الـّسجن األعـظم.  وأخـيرًا ارتـفعت أعـالم الـفتح الـّروحـيّ املـظفّرة الّــتي 

قّدر لها أن ترفرف قبل انتهاء القرن األّول على ما ال يقل عن ستنّي قطرًا في نصفيّ الكرة الّشرقيّ والغربيّ.

نـعم، لـقد اسـتطاع ديـن حـضرة بـهاء اهلل، الّــذي كـان يـقف آنـذاك عـلى أعـتاب الـعقد الـّسادس مـن عـمره، أن يـبدي قـدرتـه عـلى 
أن يــمضي إلــى األمــام فــي الــطّريــق الّــتي رســمها لــه مــوسّــــــسه، ال يــصدعــه صــادع وال يفســده مفســد، وأن يــبدي أمــام األجــيال 
املـــتعاقـــبة آيـــات الـــطّاقـــة الـــّسماويّـــة الّـــتي أغـــدقـــها عـــليه مـــوسّـــــــسه أيّـــما إغـــداق، كـــّل ذلـــك بـــفضل ســـعة مـــجال آثـــار قـــلمه املـــقّدســـة 
وتـنّوعـها، وضـخامـة عـدد شهـدائـه وإقـدام أبـطالـه، واملـثل الّـذي ضـربـه أتـباعـه، والجـزاء الـعادل الّـذي لـقيه خـصومـه، ونـفاذ تـأثـيره 
وبـــطولـــة مبشّـــــــره الّـــتي لـــيس كـــمثلها شـــيء، وعـــظمة مـــوسّـــــــسه الّـــتي تـــغشى الـــعيون وتخـــطف األبـــصار، والـــفّعالـــيّة الـــغيبيّة الّـــتي 

يبديها روحه الغالّب اّلذي ال يقهر.

وإنّـي ألشـعر، فـي هـذا املـوضـع، بـالـحاجـة إلـى تـوجـيه عـنايـة خـاصـة إلـى املـصير الّــذي لـقيه املـلوك والـوزراء ورجـال الـّديـن فـي 
الشّـــــــرق والــغرب، أولــئك الّـــذيــن اضطهــدوا ديــن حــضرة بــهاء اهلل فــي املــراحــل املــختلفة مــن واليــته عــامــديــن مــتعّمديــن، أو الّـــذيــن 
تـــجاهـــلوا اإلنـــذارات الّـــتي أنـــذرهـــم بـــها، أو عجـــزوا عـــن إدراك واجـــبهم الـــواضـــح، أال وهـــو االســـتجابـــة لـــندائـــه وإجـــاللـــه وإجـــالل 
رسـالـته بـما هـي أهـل لـه، وكـيف ال، وحـضرة بـهاء اهلل يـشير إلـى مـن قـامـوا عـلى تـدمـير أمـره وإيـذائـه بـقولـه: "**لـم يـغمض اهلل 
عـينه عـن طـغيان املـعتديـن.  بـل إنّـه انـتقم فـي هـذا الـظّهور مـن كـّل الـطّغاة أجـمعني".  والـواقـع أنـه لـيهولـنا اتّـساع املـنظر الّــذي 
تــراه عــيونــنا املحــملقة ونــحن نســتعرض املــيدان الــفسيح الّـــذي اجــتاحــته ريــاح الــنّقمة اإللــهيّة مــنذ بــدايــة واليــة حــضرة بــهاء اهلل 
بــصورة جــبّارة تــثل عــروش املــلوك وتــقضي عــلى األســر املــالــكة، وتــقتلع الــنّظم الــطّبقيّة الــّديــنيّة مــن أســاســها، وتســرع بــالحــروب 

وتعّجل بالثورات، وتقصي األمراء والوزراء عن مناصبهم، وتصادر املغتصب وتذّل الطّاغية وتنتقم من املارق والخسيس.

فهـــذا السّـــــــلطان عـــبد الـــعزيـــز، الّـــذي كـــان هـــو ونـــاصـــر الـــّديـــن شـــاه أســـاس الـــباليـــا الّـــتي انـــهالـــت عـــلى حـــضرة بـــهاء اهلل، وكـــان 
مـسؤوالً عـن تـوقـيع ثـالثـة فـرمـانـات بـنفي املظهـر اإللـهيّ، والّـذي وصـمه فـي األقـدس بـأنّـه جـالـس عـلى "كـرسـيّ الـظّلم"، وتـنبّأ فـي 
لـوح فـؤاد بـسقوطـه، نـراه يُـعزَل إثـر ثـورة فـي الـقصر، ويُـحكم عـليه بـمقتضى فـتوى تـصدر مـن املـفتي فـي عـاصـمة مـلكه، ويُـقتل 
بـعد أربـعة أيّـام (1876م)، ويخـلفه ابـن أخـيه فـيُحكم عـليه بـالـغباء املـطبق.  أمّــا حـرب 77-1878م، فتحـّرر أحـد عشـر مـليونًـا 
مـن الـنّير الـتّركـيّ، وتـحتّل الـقوات الـّروسـيّة أدرنـة، وتـتهالـك اإلمـبراطـوريّـة بـأسـرهـا وتـتداعـى نـتيجة لحـرب 14-1918م، وتُـلغى 

الّسلطنة وتُعلن الجمهوريّة، ويتالشى الحكم اّلذي دام أكثر من ستّة قرون.

وهــذا نــاصــر الــّديــن شــاه املــغرور املســتبّد، الّــذي وصــمه حــضرة بــهاء اهلل بــأنــه "رئــيس الــظاملــني" وأنّــه ســرعــان مــا يــكون "عــبرة 
لــــلعاملــــني"، والّــــذي تــــلطّخ حــــكمه بــــاســــتشهاد حــــضرة الــــباب وســــجن حــــضرة بــــهاء اهلل وألــــحّ فــــيما بــــعد فــــي اإليــــعاز بــــنفيه إلــــى 
اآلســــتانــــة فــــأدرنــــة فــــعّكاء، والّــــذي عــــاهــــد نــــفسه عــــلى أن يــــخنق ديــــن اهلل فــــي مهــــده بــــمعونــــة نــــظام ديــــنيّ خــــبيث، نــــراه يــــتعرّض 
لــالغــتيال الــعنيف فــي ضــريــح شــاه عــبد الــعظيم لــيل يــوبــيله الّــذي كــان مــقّررًا أن يــحتفل بــه احــتفاالً فــائــق الــّروعــة بحســبان أنّــه 
فـاتـحة عهـد جـديـد، وأن يُخـلَّد فـي الـتّاريـخ كـأعـظم يـوم يشهـده تـاريـخ األمّـة اإليـرانـيّة.  وتـتعثّر مـن بـعده مـصائـر أسـرتـه املـالـكة إذ 

يعمل سلوك أحمد شاه الطّائش املخزي على اإلسراع بأفول نجم آل قاجار.

�١١٩



وهـذا نـابـليون الـثّالـث، أقـدر مـلوك الـغرب فـي أيّـامـه وأشـّدهـم إسـرافًـا فـي الـطّموح وإمـعانًـا فـي الـغطرسـة، ذلـك املـحتال الـّساذج 
الّــذي روي عــنه أنّــه ألــقى بــلوح حــضرة بــهاء اهلل فــي ازدراء، والــذي اخــتبره حــضرة بــهاء اهلل فــوجــده غــير كــفؤ، والــذي تــنبّأ فــي 
لـوح آخـر بـسقوطـه، نـراه يُـمنى بهـزيـمة نـكراء فـي مـعرك سـيدان (1870م)، ويسجّــــل عـلى نـفسه أعـظم هـزيـمة عـسكريّـة رواهـا 
الــتّاريــخ الحــديــث، ثــم يــفقد مــملكته لــيقضي الــبقيّة الــباقــية مــن أيّــامــه فــي املــنفى، وتــنهار كــّل آمــالــه، بــل ويــقتل ابــنه األمــير فــي 
حـرب الـزّولـو، وتـتداعـى إمـبراطـوريّـته املـتغطرسـة، وتـندلـع نـيران حـرب أهـليّة أشـّد وأنـكى مـن الحـرب الـفرنـسيّة األملـانـيّة نـفسها، 

وينادى في قصر فرساي، بولهلم األّول ملك بروسيا إمبراطورًا على أملانيا املوّحدة.

وهــذا ولهــلم األّول املــفتون وقــاهــر نــابــليون الــثّالــث، ذلــك الّــذي نــصحه الــكتاب األقــدس، وأمــره بــأن يــتدبّــر املــصير الّــذي آل إلــيه 
"مـــن كـــان أعـــظم مـــنه شـــأنًـــا، وأنـــذره بـــأّن "حـــنني الـــبرلـــني" ســـوف يـــتصاعـــد، وأّن صـــفاف نهـــر الـــّريـــن "مـــغطّاة بـــالـــّدمـــاء"، نـــراه 
يــتعرّض ملــحاولــتني الغــتيالــه، ويخــلفه ولــده لــيموت بــمرض وبــيل بــعد اعــتالئــه الــعرش بــثالثــة أشهــر، تــاركًـــا الــعرش لــولهــلم الــثّانــي 
املـتكبّر الـعنيد الـقصير الـنّظر.  وتعجّــــل كـبريـاء املـلك الجـديـد بـسقوطـه إذ تـثور عـليه عـاصـمة مـلكه ثـورة سـريـعة مـفاجـئة، وتـطلّ 
الـّشيوعـيّة بـرأسـها عـلى عـدد مـن املـدن، ويـتنازل أمـراء الـواليـات األملـانـيّة.  أمّــا هـو فـيفّر إلـى هـولـندة فـرارًا  مخـزيًـا، ويـرغـم عـلى 
الـــتّنازل عـــن الـــعرش، ويـــختم دســـتور ويـــمار  عـــلى مـــصير اإلمـــبراطـــوريّـــة الّــــتي طـــنطن جـــّده ملـــيالدهـــا وجـــعجع.  وتـــثير شـــروط 

املعاهدة الجائرة القاسية ذلك "الحنني" اّلذي تنبّأ به املتنبّئ منذ نصف قرن مضى.

وهـــذا فـــرانـــسوا جـــوزيـــف إمـــبراطـــور الـــنّمسة ومـــلك املجـــر الـــجبّار املـــتعّسف، الّــــذي المـــه الـــكتاب األقـــدس عـــلى إغـــفالـــه واجـــبه 
الـظّاهـر، أال وهـو االسـتفسار عـن أمـر اهلل عـند زيـارتـه لـألراضـي املـقّدسـة، نـراه يـسوء طـالـعه، وتـحيط بـه املـآسـي والـكوارث مـن 
كـّل جـانـب حـتّى لـيعّد عهـده فـريـًدا فـي املـصائـب الّـتي أنـزلـها بـاألمّــة.  وهـذا أخـوه مـكسيميليان  يُـقتل فـي املـكسيك.  وهـذا ولـيّ 
عهـده رودلـف  يهـلك فـي ظـروف مخـزيـة.  وهـذه اإلمـبراطـورة تـغتال.  وهـذا األرشـيدوق فـرنـسيس فـرديـنانـد  يُـقتل هـو وزوجـته فـي 
سـرايـيفو ، وهـذه "اإلمـبراطـوريّـة املـتعثّرة" تـتداعـى وتـنهار لـيقام عـلى أنـقاض هـذه اإلمـبراطـوريّـة الـّرومـانـيّة املـقّدسـة املـتالشـية 

جمهوريّة مزعزعة تُمحى من خريطة أوروبّا الّسياسيّة بعد حياة قصيرة مضطربة.

وهـذا نـيقوالويـج إسـكندر الـثّانـي قـيصر روسـيا الـقديـر، الّــذي حـذّره حـضرة بـهاء اهلل ثـالث مـرات فـي لـوحـه الـخاّص وأمـره بـأن 
"يـدعـو األمـم إلـى اهلل”، وأوصـاه بـأال يـمنعه املُلك عـن املـالـك"، نـراه يـتعرّض ملـحاوالت عـّدة الغـتيالـه، ويـموت أخـيرًا عـلى يـد أحـد 
الــقتلة.  وهــذه ســياســة الــقمع الــعنيفة الّــتي اســتنّها وتــابــعه فــيها خــليفته إســكندر الــثّالــث تمهّـــد الــطّريــق لــثورة يــجتاح فــيضانــها 
الـّدمـوي إمـبراطـوريّـة الـقياصـرة فـي عهـد نـيقوال الـثّانـي، وتجـلب مـعها الحـرب والـوبـاء واملـجاعـة.  وتـقيم حـكومـة عـمالـيّة عـسكريّـة 

تقتل النّبالء وتضطهد رجال الّدين وتشرّد قادة الرّأي وتعدم القيصر وزوجته وأسرته وتقضي على آل رومانوف.

وهـذا الـبابـا بـيوس  الـتّاسـع، رأس أقـوى كـنيسة فـي الـعالـم املـسيحيّ بـال مـنازع، وهـو الّـذي أمـره حـضرة بـهاء اهلل فـي لـوحـه أن 
يهجـر الـقصور بـقولـه: "دعـها ملـن أرادهـا" و"بـع مـا عـندك مـن الـزّيـنة" و"أنـفقها فـي سـبيل اهلل" وأن يسـرع إلـى "املـلكوت" نـراه 
يُـرغـم عـلى أن يسـتسلم فـي ظـروف مخـزيـة لـقّوات املـلك فـكتور عـمانـوئـيل  املـحاصـرة، وأن يـخضع النـتزاع األمـالك الـبابـويّـة ألـف 
ســنة، وهَـــوان األنــظمة الــّديــنيّة فــي أيّــامــه مــّما أضــاف آالمًــا روحــيّة عــلى آالمــه الجســديّــة وزاد فــي مــرارة الــّسنوات األخــيرة مــن 
حـياتـه.  وأكّـــد االعـتراف الـرّسـمي بـمملكة إيـطالـيا، ذلـك االعـتراف الّــذي انـتزع فـيما بـعد مـن أحـد خـلفائـه فـي الـفاتـيكان، زوال 

سلطة البابا الزّمنية.

عــلى أن االنــحالل السّــــــريــع الّــذي دّب فــي اإلمــبراطــوريّــات الــعثمانــيّة والــنّابــليونــيّة واألملــانــيّة والــنّمسويّــة  والــّروســيّة وانــقراض آل 
قـــاجـــار وزوال ســـلطة الـــبابـــا الـــزّمـــنيّة ال تســـتنفد قـــّصة املـــصائـــب الّـــتي حـــّلت بـــاملـــلكيّات فـــي الـــعالـــم جـــزاًء وفـــاقًـــا عـــلى إغـــفالـــها 
إلنــــذارات حــــضرة بــــهاء اهلل الــــواردة فــــي الــــفقرات األولــــى مــــن ســــورة املــــلوك، ذلــــك ألن تــــحّول املــــلكيّة فــــي الــــبرتــــغال وإســــبانــــيا 
واإلمـــبراطـــوريّـــة فـــي الـــّصني إلـــى جـــمهوريـــات، واملـــصير الـــغريـــب الّــــذي أخـــذ مـــؤخّــــرًا يـــتعقب مـــلوك هـــولـــندة والـــنّرويـــج والـــيونـــان 
ويــوغســالفــيا وألــبانــيا، أولــئك الّــذيــن يــعيشون الــيوم [1944م] فــي املــنفى، وتــنازل مــلوك الــّدنــمارك وبــلجيكا وبــلغاريــا ورومــانــيا 
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وإيــطالــيا عــن مــمارســة جــّل ســلطانــهم، والــخوف الّــذي ال بــّد أّن زمــالءهــم مــن املــلوك يــحّسون بــه وهــم يــتأمّـــلون االنــقالبــات الّــتي 
تســّلطت عــلى هــذا الــعدد الّضخــم مــن الــعروش، والخــزي وأعــمال الــعنف الّــتي لــطّخت فــي بــعض األحــيان عــهود بــعض املــلوك 
فـي الشّــــــرق والـغرب، ثـّم مـا حـدث أخـيرًا جـدًّا مـن الـّسقوط املـفاجئ الّــذي مـني بـه مـوسّــــــس األسـرة املـالـكة الحـديـثة فـي إيـران، 
" الّــذي تـنبّأ حـضرة بـهاء اهلل بـه فـي تـلك الـّسورة الـخالـدة،  كـّل ذلـك مـا زال مـاثـالً لـلعيان لـيدلّــل مـرّة أخـرى عـلى "الـعدل اإللـهيّ

ويبنّي حقيقة القصاص اإللهيّ اّلذي قضى به على حّكام األرض في كتابه األقدس.

وال يــقّل اســترعــاًء لــالنــتباه خــمود الــتّأثــير الــنّفّاذ الّـــذي تــمتّع بــه رجــال اإلســالم مــن الــّسنّة والــّشيعة عــلى الــّسواء فــي الــقطريــن 
الـّلذيـن ازدهـرت فـيهما أقـوى األنـظمة اإلسـالمـيّة، والـّلذيـن ارتـبطا ارتـباطًـا وثـيًقا مـباشـرًا بـالـباليـا والشّــــــدائـد الّــتي انـصبّت عـلى 

حضرة الباب وحضرة بهاء اهلل.

فهــذا الخــليفة الّـــذي نــّصب نــفسه خــليفة نــبيّ اإلســالم وعُــــرف أيــًضا بــأمــير املــؤمــنني وحــامــي الحــرمــني: مــّكة املحــرّمــة واملــديــنة 
املــنّورة، والّـــذي امــتّد ســلطانــه الــّروحــيّ عــلى مــا ال يــقّل عــن مــائــتيّ مــليون مــن املســلمني، نــراه يــفقد ســلطته الــزّمــنيّة بــعد إلــغاء 
السّـــــــلطنة فـــي تـــركـــيّا، وهـــي السّـــــــلطة الّـــتي طـــاملـــا اعـــتُبرت مـــن املســـتلزمـــات الـــّضروريّـــة ملـــركـــزه الـــرّفـــيع، فـــيفّر الخـــليفة نـــفسه إلـــى 
أوروبّـا بـعد أن شـغل مـنصبًا مـزعـزعًــا مـضطربًـا ملـّدة قـصيرة مـن الـزّمـن.  وألـغيت الـخالفـة وهـي أضخـم نـظام إسـالمـيّ وأقـواه 
إلــغاء فــوريًّــا دون أدنــى اســتشارة لــلمحافــل الــّسنّيّة فــي الــعالــم.  فــتصّدعــت بــذلــك وحــدة أقــوى فــرع مــن فــروع اإلســالم.  وأعــلن 
الــفصل الــكامــل الــّدائــم الــرّســميّ لــلّدولــة الــتّركــيّة عــن املــذهــب الــّسنّي.  وتــعطّلت الشّــــــريــعة وجــرّدت الــهيئات الــّديــنيّة مــن أوقــافــها، 
وطــبّق الــقانــون املــدنــيّ، وحــظرت الــطّرق والــطّوائــف الــّديــنيّة، وانحــّل الــنّظام الــّديــنيّ الــّسنّي وهجــرت الــّلغة الــعربــيّة، لــغة نــبيّ 
اإلســـالم، وحـــّلت األبجـــديّـــة الـــالّتـــينيّة محـــل أبجـــديّـــتها، بـــل وتـــرجـــم الـــقرآن نـــفسه إلـــى الـــتّركـــيّة.  وانحـــطّت مـــنزلـــة اآلســـتانـــة "قـــبّة 
اإلسـالم" إلـى مجـرّد مـديـنة إقـليميّة عـاديّـة.  وتـحّولـت درّتـها الـغالـية، مسجـد أيـا صـوفـيا، إلـى مـتحف.  وهـذا كـّله سـلسلة مـتّصلة 
الحـلقات مـن مـهانـة تـعيد إلـى الـذّاكـرة مـا حـدث فـي الـقرن املـسيحيّ األّول لـلّشعب الـيهودّي ومـديـنة أورشـليم وهـيكل سـليمان 

وقدس األقداس والنّظام الّدينيّ اّلذي كان أعضاؤه هم األعداء االلّداء لدين الّسيّد املسيح.

وهـذا الـنّظام الـّديـنيّ فـي إيـران يـزعـزعـه اضـطراب مـماثـل فيهـزّه مـن أسـاسـه وإن لـم يـعلن إلـى اآلن فـصله عـن الـّدولـة اإليـرانـيّة، 
فـتهوي "الـحكومـة الـّديـنيّة" الّـتي تـأصّـــــــــلت جـذورهـا فـي حـياة األمّــة، وامـتّدت فـروعـها إلـى كـّل مـيدان مـن مـياديـن الـحياة فـي تـلك 
الـبالد.  ويشـّل الـنّظام الـّديـنيّ الّــذي كـان درع الـّشيعة فـي تـلك األرض ويحـّط مـن مـنزلـته.  ويـتناقـص مجتهـدو اإلمـام الـغائـب 
ووكــالؤه حــتّى يــصبحوا حــفنة ال أهــميّة لــها ويــرغــم رجــالــه املــعّممون، الــّلهم إال نــفر قــليل، عــلى اســتبدال عــمائــمهم ومــالبــسهم 
الــتّقليديّــة بــالــزّّي األوروبــيّ الّـــذي كــانــوا يــلعنونــه ويــنّددون بــه.  وتــتالشــى األبّــهة والــعظمة والــطّقوس الــوثــنيّة الّـــتي امــتازت بــها 
احـــتفاالتـــهم وتـــبطل فـــتاواهـــم، وتســـّلم أوقـــافـــهم إلـــى إدارة مـــدنـــيّة، وتهجـــر مـــساجـــدهـــم وصـــوامـــعهم، ويُـــكّف االعـــتراف بـــقداســـة 
أضـرحـتهم، وتحـرّم عـليهم تـمثيليّاتـهم الّـديـنيّة، وتـغلق تـكايـاهـم.  ال بـل لـقد ثـبطت عـزائـمهم عـن زيـارة الـنّجف وكـربـالء، واخـتصرت 
تــلك الــزّيــارات.  ويــعلن الــّسفور ويــنادى بــمبدأ املــساواة بــني الجنســني، وتــؤسّــــــس املــحاكــم املــدنــيّة، ويــلغى نــظام التّســّري وزواج 
املــتعة، ويــزداد اإلعــراض عــن اســتعمال الــّلغة الــعربــيّة، لــغة اإلســالم والــقرآن، وتــبذل الــجهود لــفصلها عــن الــّلغة الــفارســيّة.  كــلّ 
ذلــك يــعلن انحــطاط تــلك الــثّّلة الــخبيثة الّـــتي تــجاســر زعــماؤهــا عــلى أن يــنّصبوا مــن أنــفسهم "خــّدام صــاحــب الــواليــة" [اإلمــام 
عـلي]، بـل ويـنذر بـانـقراضـها وانـقراض الـزّعـماء الّــذيـن كـثيرًا مـا خـشع لـهم األتـقياء مـن مـلوك األسـرة الـّصفويّـة، والّــذيـن كـانـت 
تــصرّفــاتــهم مــن لــعن وتــكفير وتحــريــض هــي املــسؤولــة مــباشــرة عــن ســيول الــّدمــاء الّــتي ســفكت، والّــذيــن لــطّخت أعــمالــهم تــاريــخ 

دينهم وأّمتهم على الّسواء.
 

وهـذه أزمـة أخـّف مـن تـلك الّــتي هـزّت الـنّظم اإلسـالمـيّة املـعاديـة لـلّديـن الـبهائـيّ أشـّد الـعداء تـصيب الـهيئات املـسيحيّة الـّديـنيّة 
الّــتي تــعطّل تــأثــيرهــا بــصورة مــلحوظــة، وأوذيــت هــيبتها إيــذاًء جــسيًما وانــتقصت حــقوقــها وامــتيازاتــها انــتقاصًــــــــــا مــطّرًدا مــنذ أن 
أصـدر حـضرة بـهاء اهلل نـداءه وألـقى تحـذيـره وإنـذاره.  ومـن أوضـح الـّشواهـد الـّدالّــة عـلى أفـول نجـم أقـطاب الـعالـم املـسيحيّ 
الّــذيــن تــجاهــلوا صــوت حــضرة بــهاء اهلل فــوضــعوا بــذلــك أنــفهم بــني أتــباعــهم وبــني الــّسيّد املــسيح عــائــًدا مــن مجــد األب، ضــياع 
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السّــــــلطة الـزّمـنيّة مـن يـد الـبابـا الـّرومـانـي ذلـك الـّضياع الّــذي أشـرنـا إلـيه مـن قـبل، ومـنها املـوجـة املـعاديـة لـلهيئات الـّديـنيّة، وهـي 
املـــوجـــة الّـــتي جـــّر فـــي أعـــقابـــها انـــفصال الـــكنيسة الـــكاثـــولـــيكيّة عـــن الجـــمهوريّـــة الـــفرنـــسيّة، ومـــنها الـــهجوم املـــنظّم الّـــذي شـــنّته 
الــحكومــة الــّشيوعــيّة املــنتصرة عــلى الــكنيسة األرثــوذكــسيّة الــيونــانــيّة فــي روســيا، ومــا تــال ذلــك مــن فــصل الــّديــن عــن الــّدولــة وحــلّ 
أوقـافـه، وتـعّقبه واضـطهاده حـيثما وجـد.  ومـنها تـقسيم املـلكيّة الـنّمسويّـة املجـريّـة الّـتي دانـت بـالـوالء إلـى كـنيسة رومـا وسـاعـدت 
هـيئاتـها.  ومـنها مـا تـتعرّض لـه هـذه الـكنيسة نـفسها فـي إسـبانـيا واملـكسيك، ومـنها مـوجـة الـعلمانـيّة الّـتي تجـرف الـيوم الـبعثات 
الـتّبشيريّـة اإلنجـليزيّـة  والـبرسـبتاريّـة  فـي الـبالد غـير املـسيحيّة.  ومـنها قـوى الـوثـنيّة الـعداونـيّة الّـتي مـا زالـت تـعيث فـساًدا فـي 
قـــالع الـــكنائـــس الـــكاثـــولـــيكيّة واألرثـــوذكـــسيّة الـــيونـــانـــيّة والـــّلوثـــريّـــة فـــي غـــرب أوروبّـــا ووســـطها ومشـــرقـــها والـــبلقان ودول الـــبلطيق 

واإلسكندينافيّة.

وال يــمكننا أن نــغفل مــالحــظة االضــمحالل املــطّرد الّـــذي مُـــني بــه نــفوذ رجــال الــّديــن الــيهودّي والــزرادشــتيّ مــنذ أن ارتــفع نــداء 
حـضرة بـهاء اهلل مـعلنًا فـي عـبارات هـي أبـعد مـا تـكون عـن الـغموض أنّـه "قـد جـاء الـنّامـوس األعـظم"، وأّن جـمال الـقدم "يـحكم 
عــلى كــرســيّ داود"، وأنّــه "كــّل مــا بُشــر بــه فــي الــكتب قــد ظهــر والح" [أي الــكتب الــزّرادشــتيّة].  ومــّما يــزّودنــا بــالــيقني الّــذي ال 
يــرقــى إلــيه الــّشّك فــي إحــقاق تحــذيــرات حــضرة بــهاء اهلل وتــبريــر نــبوءاتــه الــواردة فــي خــطابــاتــه الــتّاريــخيّة املــوجّـــــهة إلــى زعــماء 
الـعالـم الـّروحـانـينّي تـلك الـّشواهـد الـّدالّـة عـلى الـتّمرّد املـتزايـد عـلى السّـــــلطة الـّديـنيّة، واالزدراء وقـّلة االكـتراث الـّسائـدة الّـتي تـقابـل 
بـها الـتّقالـيد والـرّسـوم واالحـتفاالت واألعـياد، ومـنها الـغزوات املـتكّررة الّــتي تـشنّها الـوطـنيّة الـهجومـيّة الـعدوانـيّة عـلى األوسـاط 

الّدينيّة، ومنها البرود اّلذي تقابل به مثل هذه الغزوات وخاّصة عند أتباع الّدين الزّرادشتيّ.

هـذه هـي عـلى وجـه اإلجـمال الـّشواهـد الـّدالّــة عـلى قـصاص اهلل املـخيف الـعادل الّــذي أنـزلـه بـاملـلوك ورجـال الـّديـن فـي الشّــــــرق 
والــــغرب جــــزاًء وفــــاقًــــا إمّــــا عــــلى مــــقاومــــتهم الــــفّعالــــة لــــديــــن حــــضرة بــــهاء اهلل، وإمّــــا لعجــــزهــــم املحــــزن عــــن االســــتجابــــة لــــندائــــه و 
االسـتفسار عـن رسـالـته، أو الـحيلولـة دون انـهمار املـصائـب والـباليـا عـليه، وإمّــا لـعدم االكـتراث بـتلك اآليـات الـباهـرة والـعجائـب 

املعجزة اّلتي صحبت ميالد ظهوره ونشأته طوالة مائة عام.

كـيف ال، وهـذا الـتّنبّؤ املـختصر إذ قـال: "*قـبضت الـعزّة عـن طـائـفتني: األمـراء والـعلماء".  ولـقد حـذّر مـلوك األرض فـقال: "وإن 
لــن تســتنصحوا بــما أنــصحناكــم فــي هــذا الــكتاب...  يــأخــذكــم الــعذاب مــن كــّل الــجهات ويــأتــيكم اهلل بــعدلــه.  إذًا ال تــقدرون أن 
تــقومــوا مــعه وتــكونــّن مــن الــعاجــزيــن" وقــال مــرّة أخــرى" "وأنــتم ســمعتم أكــثرهــا [أي الــباليــا] ومــا كــنتم مــن املــانــعني".  ثــّم إلــيك 

اتهامه الّصريح إذ قال: "إنّا...  نصبر كما صبرنا بما ورد علينا منكم يا معشر الّسالطني".

ويـكتب نـاقـًما عـلى رجـال الـّديـن خـاصّـــــــــة فـي الـعالـم فـيقول: "** كـان مـنبع الـطّغيان وأصـله الـعلماء...  إّن اهلل يـعلمهم وكـذلـك كـنّا 
مــن الــعاملــني".  ويــؤكّــــد قــائــالً:  "ملّـا تــفرّســنا وجــدنــا أكــثر أعــدائــنا الــعلماء" ويــخاطــبهم: "يــا معشــر الــعلماء! ال تــرون بــعد الــيوم 
ألنـفسكم مـن عـزّ ألنّـا أخـذنـاه مـنكم".  ويـبنّي السّـــــبب فـي ذلـك بـقولـه: "لـو آمـنتم بـاهلل حـني ظـهوره مـا أعـرض عـنه الـنّاس ومـا ورد 

علينا ما ترونه اليوم".  ويشير إلى رجال اإلسالم إشارة خاصة فيقول: "**لقد قاموا علينا
بــقسوة اســتنزفــت قــّوة اإلســالم" ويــؤكّـــد أّن "*عــلماء إيــران قــد ارتــكبوا مــا لــم يــرتــكبه أّي حــزب مــن األحــزاب" ويــقول مــرّة: "*لــقد 
ارتـكب عـلماء إيـران...  مـا لـم يـرتـكبه الـيهود أثـناء قـيام الـّروح [املـسيح]".  وأخـيرًا إلـيك هـذه الـنّبوءات املـنذرة قـال: "بـكم انحـطّ 
شـأن املـّلة ونُـّكس عـلم اإلسـالم وثُـّل عـرشـه الـعظيم" "سـوف يـفنى مـا عـندكـم ويـبّدل عـزّكـم بـالـذّلّــة الـكبرى وتـرون جـزاء أعـمالـكم 
مـــن اهلل اآلمـــر الـــحكيم".  بـــل لـــقد تـــنبّأ حـــضرة الـــباب نـــفسه بـــقولـــه: "فـــسوف نـــعذّب الّـــذيـــن حـــاربـــوا الحســـني...  أشـــّد الـــعذاب" 

"فسوف ينتقم اهلل منهم في رجعتنا وفي دار اآلخرة قد أعّد لهم عذابًا على الحّق بالحّق أليًما".

كـما أنّـه ال يـنبغي لـنا، ونـحن بـصدد اسـتعراض كهـذا، أن نـغفل اإلشـارة إلـى أولـئك األمـراء والـوزراء ورجـال الـّديـن الّــذيـن يـعدّ 
كـّل فـرد مـنهم مـسؤوالً عـن االمـتحانـات املـؤملـة الّـتي عـانـاهـا حـضرة بـهاء اهلل وأتـباعـه.  فهـذا فـؤاد بـاشـا، وزيـر الـخارجـيّة الـتّركـيّة، 
ذلـــك الّـــذي وصـــمه حـــضرة بـــهاء اهلل بـ"املحـــرّك" عـــلى نـــفيه إلـــى الـــّسجن األعـــظم، والّـــذي جـــاهـــد مـــع زمـــيله عـــالـــي بـــاشـــا جـــهاًدا 
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مــتّصالً لــيثير شــكوك ومــخاوف ســلطان كــان يــظّن بــالــّديــن وبــزعــيمه الــظّنون مــن قــبل، نــراه بــعد ســنة تــقريــبًا مــن تــنفيذ خــطّته 
يــــسقط تــــحت مــــقامــــع االنــــتقام اإللــــهيّ أثــــناء ســــفره إلــــى بــــاريــــس، ويــــموت فــــي نــــيس (1869 م).  وهــــذا عــــالــــي بــــاشــــا الــــّصدر 
األعـظم، ذلـك الّــذي وصـمه حـضرة بـهاء اهلل بـتلك الـّلغة املـتدفّـقة فـي لـوح الـرّئـيس، وتـنبّأ بـسقوطـه فـي لـوح فـؤاد تـنبّؤًا ال يخـطئه 
الـيقني، نـراه يُـعزل مـن مـنصبه بـعد نـفي حـضرة بـهاء اهلل إلـى عـّكاء بـسنوات قـالئـل، ويجـرّد مـن كـّل سـلطاتـه، ويـترّدى فـي هـاويـة 
الـنّسيان.  وهـذا األمـير الـطّاغـية ظـّل السّــــــلطان مـسعود مـيرزا أكـبر أوالد نـاصـر الـّديـن شـاه، والـحاكـم عـلى أكـثر مـن خُـــمسي 
املـملكة ذلـك الّـذي وصـمه حـضرة بـهاء اهلل بـأنّـه "شجـرة الـجحيم"، نـراه يـبوء بـالخـزي والخسـران ويحـرم مـن كـّل واليـاتـه الـّلهم إال 
إصـفهان، ويـفقد كـّل أمـل فـي الـجاه أو الـتّرقّــي فـي املسـتقبل.  وهـذا األمـير الـّضاري جـالل الـّدولـة الّــذي وصـمه الـقلم األعـلى 
بـأنّـه "ظـالـم أرض الـياء [يـزد]"، نـراه يُـعزل بـعد عـام واحـد مـن ارتـكابـه تـلك املـظالـم، ويُسـتدعـى إلـى طهـران ويُـرغـم عـلى أن يـعيد 

بعض األموال اّلتي نهبها من ضحاياه.

وهــذا مــيرزا بــزرگ خــان الــقنصل اإليــرانــي الــعام فــي بــغداد ذلــك املــاكــر الــطّموح املتهــتّك، نــراه يُــعزل فــي الــنّهايــة مــن مــنصبه 
"يــفدحــه الخــطب، ويــغمره األســف، ويــعّمه االضــطراب".  وهــذا الــّسيّد صــادق الــطّباطــبائــي املجتهــد الّــذي وصــمه حــضرة بــها 
اهلل بـأنـه "*كـاذب أرض الـطّاء [طهـران]"، والّــذي أصـدر فـتواه الـبربـريّـة بـنفي كـّل أنـثى وقـتل كـّل ذكـر مـن أفـراد الـبهائـينّي فـي 
إيــران ســواء أكــن ذلــك الــذّكــر شــابًّــا أم شــيًخا، رفــيًعا أم وضــيًعا، نــراه يــمرض فــجأة، ويــسقط فــريــسة ملــرض وبــيل يــنهش قــلبه 
ــــل بهــالكــه.  وهــذا صــبحي بــاشــا الــعاتــي الّـــذي أمــره حــضرة بــهاء اهلل بــجفوة أن يــحضر إلــى ســراي  ومــّخه وأطــرافــه، مــما عجّـَ
الـحكومـة فـي عـّكاء، نـراه يُـعزل مـن مـنصبه ويُسـتدعـى فـي ظـروف مـاسّـــــة بـسمعته.  ولـم يُـعَف مـن مـثل هـذا املـصير حـّكام املـديـنة 
اآلخـرون الّـذيـن ظـلموا الـّسجني املـجيد هـو وزمـالءه فـي املـنفى.  ويـؤكّـــد الـنّبيل فـي تـاريـخه أن كـّل بـاشـا سـلك سـلوكًـــا طـيّبًا فـي 
عـّكاء تـمتّع بـمّدة طـويـلة مـن الـحكم، وحـباه اهلل بـرضـوانـه، عـلى حـني كـانـت يـد الـقدرة اإللـهيّة تـزيـح كـّل مـتصرف لـدود مـن أمـثال 
عـبد الـرّحـمن بـاشـا ومحـّمد يـوسـف بـاشـا الـّلذيـن عـزال بـرقـيًّا فـي نـفس الـّليلة الّـتي عـزمـا فـيها أن يـتعّديـا عـلى أحـبّاء حـضرة بـهاء 

اهلل.  وكان من نصيهما أالّ يتوّليا منصبًا من بعد ذلك أبًدا.

وهـذا الـّشيخ محـّمد بـاقـر املـلّقب بـ"الـذئـب"، الّـذي شـبّهه حـضرة بـهاء اهلل فـي لـوح الـبرهـان الشّـــــديـد الـّلهجة بـ"بـقيّة أثـر الـّشمس 
عـلى رؤوس الـجبال"، نـره يشهـد بـعينيه نـفوذه وهـو يـتقّلص بـاطّـراد، ثـّم يـموت فـي بـؤٍس شـديـد ونـدم عـظيم.  وهـذا شـريـكه مـير 
محـّمد حسـني املـلّقب بـ"الـرّقـشاء"، ذلـك الّــذي وصـفه حـضرة بـهاء اهلل بـأنـه "**أشـقى بـكثير مـن ظـالـم أرض الـطّّف [كـربـالء]"، 
نــراه يُــطرد مــن إصــفهان حــول هــذا الــوقــت نــفسه، ويــهيم مــن قــريــة إلــى أخــرى، ويــعتريــه مــرض يــبعث مــن الــّروائــح الــكريــهة مــا 
يـجعل زوجـته وابـنته تـبتعدان عـنه وال تـطيقان الـّدنـّو مـنه، ويـموت وهـو عـلى غـير وفـاق مـع السّـــــلطات املحـّليّة، فـال يجـرؤ أحـد عـلى 

تشييع جنازته، ويدفنه بعض الّلّحادين بصورة مزرية.

وال بــّد لــنا مــن أن نــذكــر املــجاعــة املخــّربــة الّـــتي اجــتاحــت إيــران بــعد ســنة تــقريــبًا مــن تــعذيــب بــديــع املــجيد ذلــك الــتّعذيــب الّـــذي 
انــتهى بــموتــه.  وهــي مــجاعــة بــلغ مــن شــّدتــها أّن الــغني كــان يــبيت عــلى الــطّوى، وأّن مــئات مــن األمّــهات كــّن يــنهشن أطــفالــهنّ 

نهًشا.

وال يـمكننا أن نـفرغ مـن هـذا الـفصل دون أن نـشير إشـارة خـاصـة إلـى الـنّاقـض األكـبر ملـيثاق حـضرة الـباب، وأعـني بـه مـيرزا 
يـحيى الّـذي امـتّد بـه الـعمر حـتّى شهـد بـعيني رأسـه انـهيار كـّل آمـالـه الّـتي كـان يـرجـوهـا عـن بـغض وحـقد هـو يـحيا حـياة بـائـسة 
فــي قــبرص الّــتي يــسّميها األتــراك "جــزيــرة الــّشيطان".  وخــّصصت لــه فــي أّول أمــره مــنحة مــالــيّة مــن قــبل الــحكومــة الــتّركــيّة ثــمّ 
مـن قـبل الـحكومـة اإلنجـليزيّـة.  ولـقد هـان هـوانًـا أعـظم مـن هـذا وذاك حـني رفـض طـلبه لـلتّجنّس بـالـجنسيّة الـبريـطانـيّة، وهجـره 
أحـد عشـر "شـاهـًدا" مـن الـّشهود الـثّمانـية عشـر الّـذيـن أقـامـهم، ورجـعوا إلـى حـضرة بـهاء اهلل تـائـبني نـائـبني.  بـل إنّـه زّج نـفسه 
فـي فـضيحة لـطّخت سـمعته وسـمعة ابـنه األكـبر.  وذلـك أنّـه حـرم ذلـك االبـن وحـرم أحـفاده مـن الـخالفـة الّـتي كـان عـقد لـواءهـا مـن 
قــــبل، واخــــتار بــــدالً مــــنه مــــيرزا هــــادي دولــــت آبــــادي الــــغادر األزلــــيّ الــــّسيّء الــــّسمعة الّــــذي اســــتولــــى عــــليه الــــفزع والهــــلع عــــند 
اسـتشهاد مـيرزا أشـرف الـّسالـف الـذّكـر بـصورة جـعلته يـعلن بـلغة شـديـدة مـن أعـلى املـنبر تـبّرؤه الـتّاّم مـن الـّديـن الـبابـيّ ومـن 
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مــيرزا يــحيى ولــيّه الّــذي وضــع فــيه ثــقته املــطلقة الــعمياء، ويســتمّر يــعلن ذلــك أربــعة أيّــام مــتوالــية.  وتــشاء األقــدار الــغريــبة بــعد 
عـّدة سـنوات أن يـلتمس هـذا االبـن االكـبر هـو وابـن أخـيه وابـنة أخـيه التّشـرّف بـمحضر حـضرة عـبد الـبهاء، خـليفة حـضرة بـهاء 
اهلل ومـركـز عهـده ومـيثاقـه، وأن يـتوب إلـيه ويـسألـه الـّصفح واملـغفرة، فـيتقبّله حـضرة عـبد الـبهاء بـقبول حـسن، ويـظّل حـتّى آخـر 
نـــسمة مـــن حـــياتـــه تـــابـــًعا مخـــلًصا لـــلّديـــن الّـــذي جـــاهـــد أبـــوه، بـــال حـــياء وال خجـــل، ألن يهـــدمـــه جـــهاًدا أحـــمق يـــدعـــو إلـــى الـــّشفقة 

والرّثاء.
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الفترة الثّالثة - والية حضرة عبد البهاء
1921 – 1892

الفصل الرّابع عشر - ميثاق حضرة بهاء اهلل

فــــي الــــفصول الــــّسابــــقة حــــاولــــت أن أتــــقّصى نــــشأة الــــّديــــن املــــرتــــبطة بــــحضرة الــــباب وحــــضرة بــــهاء اهلل، وأتــــتبّع تــــطّوره خــــالل 
الخـــمسني ســـنة األولـــى مـــن حـــياتـــه.  فـــإن كـــنت أطـــلت الـــوقـــوف أحـــيانًـــا عـــند األحـــداث املـــتّصلة بـــحياة الـــنّيريـــن الـــتّوأم لـــلظّهور 
الــبهائــيّ ورســالــتهما، أو أسهــبت فــي ســرد تــفاصــيل الــوقــائــع املــتعّلقة بــواليــتيهما، فــما كــان ذلــك إالّ ألّن تــلك األحــداث والــوقــائــع 
تـعلن مـيالد وتـأسـيس فـترة تـاريـخيّة سـوف يمجّــــدهـا مـؤرّخـو املسـتقبل بـاعـتبارهـا أخـطر فـترة مـن الـعصر الـرّسـولـيّ فـي الـّدورة 
الــبهائــيّة وأشــرفــها وأشــّدهــا أسًــــــى.  أمّـــا الــقّصة الّــتي تبســطها أمــام أنــظارنــا العشــرات الــتّالــية مــن ســنوات الــقرن الّــذي نــحن 
بــــصدده، فليســــت ســــوى سجــــّل لــــلّشواهــــد املــــتشّعبة الــــّدالّــــة عــــلى الــــنّفوذ الــــخارجــــيّ لــــتلك الــــقوى الــــخالّقــــة الّــــتي أطــــلقتها دورة 

خمسني سنة من الوحي اّلذي لم يكد ينقطع.

نـعم، لـقد انـطلق تـدبـير فـّعال إلـهيّ فـي قـّوتـه الـّدافـعة، فـائـق فـي إمـكانـيّاتـه كـما لـم يحـلم أحـد مـن قـبل، شـامـل فـي مـداه، مـحّول 
لــلعالــم بــأســره فــي نــتائــجه الــنّهائــيّة، وشــرع يــعمل فــي نــفس تــلك الــّليلة الــخالــدة الّـــتي أفــضى فــيها حــضرة الــباب بهــدف هــذا 
الـتّدبـير اإللـهيّ قـّوة جـبّارة بـاملـكاشـفات األولـى مـن إلـهام حـضرة بـهاء اهلل الّـذي أسـفر فجـره فـي ظـالم سـياه چـال بطهـران.  ثـم 
أســرع بــه إعــالن رســالــته عــشيّة نــفيه مــن بــغداد، وبــلغ بــه قــمته إعــالن نــفس الــرّســالــة خــالل الــّسنوات الــعاصــفات مــن نــفيه فــي 
أدرنـه.  وتجـّلت داللـته الـكامـلة حـني أصـدر صـاحـب تـلك الـرّسـالـة نـداءاتـه الـتّاريـخيّة ومـناشـداتـه وإنـذاراتـه ملـلوك األرض ورجـال 
الـّديـن فـي الـعالـم.  وأخـيرًا اكـتمل هـذا الـتّدبـير بـتلك الشّـــــرائـع واألحـكام الّـتي شـرّعـها  واملـبادئ الّـتي أعـلنها، واملـوسّـــــسات الّـتي 

قضى بها خالل الّسنوات الختاميّة من واليته وهو في مدينة الّسجن عّكاء.

وبـات مـن الـواضـح بـعد صـعود صـاحـب الـظّهور أنّـه ال غـنى عـن أداة إلـهيّة الـتّقديـر مـزّودة بسـلطة صـريـحة، مـرتـبطة بـه ارتـباطًا 
عـضويًّـا لـكي تـوجّـــه تـلك الـقوى الّـتي أطـلقها ذلـك الـتّدبـير املـرسـل مـن الـّسماء، وتجـريـها فـي قـنواتـها السّـــــليمة، وتـؤمّـن انـسجامـها 
وتــناغــمها، وتــضمن حــركــتها املســتمرّة.  ولــقد قــّدم حــضرة بــهاء اهلل هــذه األداة حــني أقــام نــظام املــيثاق بــصورة راســخة وطــيدة 
قـبل صـعوده.  ذلـك بـأنّـه أشـار الـى هـذا املـيثاق نـفسه فـي الـكتاب األقـدس كـما أشـار الـيه وهـو يـوّدع أفـراد أسـرتـه الّــذيـن كـان 
يســتدعــيهم إلــى جــوار فــراشــه خــالل األيّــام الّـــتي ســبقت صــعوده مــباشــرة، وأبــرمــه فــي وثــيقة خــاصــة أســماهــا "كــتاب عهــدي" 

وأودعها، أثناء مرضه األخير، عند حضرة عبد البهاء، أرشد أبنائه.

تــــلك الــــوثــــيقة الــــتّاريــــخيّة الــــفريــــدة الّــــتي وصــــفها حــــضرة بــــهاء اهلل بــــأنــــها "الــــّلوح األعــــظم"، وأشــــار إلــــيها فــــي لــــوح ابــــن الــــذّئــــب 
"بــالــّصحيفة الحــمراء" ســطّرهــا مــن أولــها الــى آخــرهــا بخــّط يــده، ولــم تــفّض إالّ فــي الــيوم الــتّاســع مــن صــعوده بــمحضر مــن 
تــسعة شــهود مــنتخبني مــن آل بــيته وأصــحابــه، وقُــرئــت فــي عــصر ذلــك الــيوم الــتّاســع فــي مــقامــه األقــدس أمــام جــمع غــفير مــن 
أبـــنائـــه وذوي قـــربـــى حـــضرة الـــباب، واألحـــبّاء الـــزّائـــريـــن واملـــقيمني.  وهـــي وثـــيقة فـــذّة ال شـــبيه لـــها وال مـــثيل فـــي كـــتب الـــّدورات 
الـّسابـقة جـميًعا بـما فـيها دورة حـضرة الـباب.  وذلـك ألنّـنا ال نجـد فـي أّي كـتاب مـن كـتب الـّديـانـات فـي الـعالـم بـأسـره ال بـل وال 
فــي آثــار صــاحــب الــظّهور الــبابــيّ نــفسه، وثــيقة واحــدة تــبرم مــيثاقًــا ذا ســلطان مــهيمن كــذلــك املــيثاق الّــذي أبــرمــه حــضرة بــهاء 

اهلل.
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ولــقد أكّـــد مــركــز املــيثاق ذلــك فــقال:"*لــم يــبرم عهــد مــحكم مــتني كهــذا العهــد فــي ظــهور أّي مظهــر مــن املــظاهــر املــقّدســة مــن أّول 
اإلبــــداع حــــتّى يــــومــــنا هــــذا".  وقــــال فــــي مــــقام آخــــر:"*مــــن الــــبديــــهيّ أن قــــّوة املــــيثاق دون ســــواهــــا هــــي مــــحور وحــــدة الــــعالــــم 
اإلنـسانـي".  وفـي مـوضـع آخـر كـتب يـقول:"*اعـلم أّن الـعروة الـوثـقى الّـتي ورد ذكـرهـا فـي الـزّبـر واأللـواح والـّصحف األولـى مـنذ 
أّول الخـــلق لـــم تـــكن ســـوى هـــذا العهـــد واملـــيثاق".  وقـــي مـــوضـــع آخـــر كـــتب يـــقول:"*إّن ســـراج املـــيثاق هـــو نـــور اآلفـــاق، وحـــقيقة 
العهــد هــي مــوهــبة اإلشــراق، وكــوكــب املــيثاق قــمر بــازغ مشــرق، وأثــر الــقلم األعــلى بحــر ال ســاحــل لــه".  وأعــلن بــاإلضــافــة إلــى 
ذلــك "*أن الــرّّب املــجيد أبــرم تــحت شجــرة أنــيسا (شجــرة الــحياة) عهــًدا جــديــًدا، وأخــذ مــيثاقًــا عــظيًما...  فهــل تــحّقق مــثل هــذا 
العهــد فــي أّي عــصر أو دور أو زمــان أو قــرن مــضى؟ وهــل شهــد أحــد مــيثاقًــا يســطّره الــقلم األعــلى؟ ال واهلل!".  وأخــيرًا إلــيك 
قــولــه:  "*مــثل املــيثاق كــمثل حــرارة الــّشمس الّـــتي تــربّــي جــميع الــكائــنات عــلى األرض وتــنشئها وتــنّميها.  وإلــى هــذا املــيثاق 
نــفسه أشــار فــي آثــاره بــأنّــه "**الــبرهــان الــقاطــع" و"*مــيزان كــّل شــيء" و "*مــغناطــيس الــتّأيــيد" و "* الــّلواء املــعقود" و "*عهــد 
اهلل الـــوثـــيق" و "العهـــد الّــــذي أخـــذه اهلل فـــي ذّر الـــبقاء ملـــركـــز املـــيثاق" و" الّــــذي اخـــتّصه لهـــذا الـــظّهور إظـــهارًا لـــقدرتـــه وإثـــباتًـــا 

لعظمته".

وعـلى هـذا املـيثاق نـفسه أثـنى كـاتـب سـفر الـّرؤيـا ووصـفه بـأنّـه "تـابـوت عهـده [أي عهـد اهلل]"، وربـط حـضرة بـهاء اهلل بـينه وبـني 
ذلـك الجـمع املحتشـد فـي ظـل "شجـرة أنـيسا" [شجـرة الـحياة)] املـذكـورة فـي الـكلمات املـكنونـة، ومجّــــده فـي فـقرات أخـرى مـن 
آثـاره بـأنّـه "سـفينة الـنّجاة" و "الـحبل املـمدود بـني األرض والـّسماء"، هـذا املـيثاق انـتقل إلـى األجـيال الـقادمـة فـي وصـيّة تـعتبر، 
هي والكتاب األقدس واأللواح األخرى اّلتي تبنّي منزلة حضرة عبد البهاء ومقامه بيانًا ال يرقى إليه الّشّك وال اإلبهام، بمثابة 

الّدروع الحصينة اّلتي أراد بها رّب امليثاق نفسه أن تحمي بعد صعوده مركز دينه املختار ومبنّي معالم موّسساته املقبلة.

فــي هــذه الــوثــيقة الخــطيرة الّــتي ال قــريــن لــها وال شــبيه يــكشف صــاحــبها عــن طــبيعة ذلــك "*املــيراث املــرغــوب الّــذي ال عــدل لــه" 
والــــذي خــــّلفه "لــــلورّاث".  ويــــعلن مــــن جــــديــــد غــــايــــة ظــــهوره، ويــــوصــــي "*أهــــل الــــعالــــم" أن يــــعتصموا بــــما هــــو "*ســــبب ارتــــفاع 
مقاماتهم" ويبنّي لهم أنّه قد "عفا اهلل عّما سلف"، وينبّه على سمّو مقام اإلنسان، ويكشف عن الهدف األّول لدين اهلل، ويوّجه 
أولـياء اهلل وأبـناءه إلـى الـّدعـاء ملـلوك األرض "*مـظاهـر قـدرة الـحّق ومـطالـع عـزتّـه وثـروتـه".  ويخـلع عـليهم حـكم األرض، ويـختصّ 
نـفسه بـملكه الـخاص أال وهـو قـلوب الـنّاس، ويـنهى عـن الـنّزاع والجـدال نـهيًا عـظيًما.  ويـأمـر أتـباعـه بـنصرة الـحكام الّـذيـن هـم 
"*مـزيّـنون بـطراز الـعدل واإلنـصاف".  ويـوصـي األغـصان [أي أبـناءه] بـأن يـتدبّـروا "*الـقّوة الـعظيمة املـكنونـة، والـقدرة الـكامـلة 
املســـتورة فـــي الـــوجـــود، كـــما يـــأمـــرهـــم، هـــم واألفـــنان [ذوي قـــربـــى حـــضرة الـــباب] واملنتســـبني بـــأن "*انـــظروا طـــرًّا الـــى الـــغصن 
األعــظم [حــضرة عــبد الــبهاء]" بــاعــتبار أنّــه هــو "مــن أراده اهلل، الّـــذي انــشعب مــن هــذا األصــل الــقديــم" الّـــذي أشــير إلــيه فــي 

الكتاب األقدس.

ويــقضي بــأن يــكون "مــقام الــغصن األكــبر" [وهــو مــيرزا محــّمد عــلي] دون مــقام "الــغصن األعــظم" [وهــو حــضرة عــبد الــبهاء]، 
ويـــدعـــو األحـــبّاء إلـــى أن يـــعامـــلوا األغـــصان بـــاإلجـــالل واملـــحبّة، ويـــنصح لـــهم بـــأن يـــحترمـــوا آل بـــيته وذوي قـــربـــاه وذوي قـــربـــى 
حــــضرة الــــباب، ولــــكن "مــــا قــــّدر اهلل لــــهم حــــقًّا فــــي أمــــوال الــــنّاس"، ويــــوصــــي األغــــصان واألفــــنان وذوي قــــرابــــته "*بــــتقوى اهلل 
وبــاملــعروف وبــما يــنبغي" وأن يــتّبعوا مــا "*تــرتــفع بــه مــقامــاتــهم".  يحــذّر الــنّاس جــميًعا مــن أن يــجعلوا "*أســباب الــنّظام ســبب 
االضــطراب، وعــّله االتّــحاد عــّله االخــتالف" ويــختتم مــيثاقــه بــنداء لــلمؤمــنني يــوصــيهم فــيه "*بخــدمــة األمــم" والــّسعي مــن أجــل 

"*إصالح العالم".

والــواقــع أّن إنــعام هــذا املــقام الــفريــد الــباذخ الــرّفــيع عــلى حــضرة عــبد الــبهاء لــم يــدهــش، بــل ولــم يســتطع أن يــدهــش، األحــبّاء 
املـنفينّي الّــذيـن امـتاز أفـرادهـم بـأن يلحـظوا عـن قـرب حـياتـه ومسـلكه أمـًدا طـويـالً وال الـزّائـريـن الّــذيـن اتـصلوا بـه اتّـصاالً عـابـرًا، 
وال أفــواج املــؤمــنني الّــذيــن شــبّوا فــي الــبالد الــقصيّة عــلى تــبجيل اســمه وتــقديــر جــهوده، وال دائــرة أصــدقــائــه ومــعارفــه الــواســعة 

مّمن كانوا في األرض املقّدسة وما جاورها واقفني على املقام اّلذي شغله أثناء حياة والده.
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وكــيف ال، وهــو الّــذي صــادف يــوم مــولــده املــيمون تــلك الــّليلة الــخالــدة الّــتي بــنّي فــيها حــضرة الــباب طــبيعة رســالــته الــفائــقة لــلُمالّ 
حســني أّول مــن آمــن بــه وهــو الّـــذي سجــل، أثــناء جــلوســه طــفالً صــغيرًا عــلى حجــر الــطّاهــرة، مــغزى ذلــك التّحــّدي املــثير الّـــذي 
وّجهـته الـبطلة الـقويّـة إلـى زمـيلها وحـيد الـفقيه األشهـر.  وهـو الّــذي اعـتصر نـفسه الـرّقـيقة ذلـك املـنظر املـحفور فـي ذاكـرتـه مـنذ 
الـــتّاســـعة مـــن عـــمره حـــني زار والـــده فـــي ســـياه چـــال بطهـــران فـــرآه أشـــعث هـــزيـــالً يـــنوء تـــحت السّـــــــالســـل واألغـــالل.  وهـــو الّـــذي 
انـصبّت عـليه سخـريـة سـفله األطـفال فـي الـّشوارع فـرشـقوه بـالـحجارة وأشـبعوه سـبًّا وإسـتهزاًء وهـو مـا زال يـدرج فـي صـباه 
الـــباكـــر.  وهـــو الّــــذي قـــّدر لـــه أن يـــشاطـــر أبـــاه مـــشاّق الـــنّفي الـــقاســـي مـــن وطـــنه بـــعد إطـــالق ســـراحـــه مـــباشـــرة، وأن يـــقاســـمه 
الشّـــــــدائــد الّـــتي انتهــت بــاعــتكاف حــضرة بــهاء اهلل االخــتيارّي فــي جــبال كــردســتان.  وهــو الّـــذي هــمس، وهــو فــي لــوعــة الحــزن 
عــلى فــراق والــده، قــائــالً لــلنّبيل مــا أورده هــذا فــي تــاريــخه مــن أنّــه وجــد نــفسه قــد شــاب وهــو مــا زال فــي نــعومــة أظــفاره.  وهــو 
الّــذي اخــتّص وهــو مــا زال طــفالً بــاالمــتياز الــفريــد أال وهــو اإلدراك الــكامــل ملــقام والــده املــجيد الّــذي لــم يــكن قــد انــكشف بــعد، 
حــتّى أنــه ارتــمى عــلى قــدمــيه وابتهــل إلــيه، مــن تــلقاء نــفسه، أن يــمتاز بــأن يــجود بــحياتــه فــداًء لــه.  وهــو الّـــذي مــن قــلمه فــاض 
الــتّفسير الــرّائــع ألحــد األحــاديــث الــقدســيّة اإلســالمــيّة الــّشهيرة، وهــو مــا زال يــافــًعا فــي بــغداد، تــلبيًة إلشــارة حــضرة بــهاء اهلل 
واسـتجابـًة لـطلب عـلي شـوكـت بـاشـا، فـجاء تـفسيرًا واضـًحا جـليًّا بـحيث أثـار فـي الـطّالـب إعـجابًـا ال حـّد لـه.  وهـو الّــذي أثـارت 
احــاديــثه ومــناقــشاتــه مــع عــلماء بــغداد فــي بــادئ األمــر اإلعــجاب الــكامــل بــشخصه وبــعلمه بــصورة أخــذت تــزداد كــّلما اتّــسعت 
دائـرة أصـدقـائـه ومـحبّيه فـيما بـعد فـي أدرنـه ثـّم فـي عـّكاء.  وهـو الّـذي تـأثّـر بـه خـورشـيد بـاشـا املهـذب، حـاكـم أدرنـه، لـدرجـة أنـه 
أفـاض فـي مـدحـه والـثّناء عـليه حـني كـان حـضرة عـبد الـبهاء ضـيفًا عـليه مـع عـدد مـن عـلماء تـلك املـديـنة الـبارزيـن فـنفذ بـصورة 
مـختصرة مـدهـشة إلـى بـواطـن مـشكلة حـيّرت عـقول الـعلماء الـحاضـريـن، األمـر الّــذي أثّـر فـي الـباشـا تـأثـيرًا جـعله بـعد ذلـك ال 

يطيق صبرًا على غياب ذلك الفتى عن أمثال تلك املجالس.

فــلما اتّــسع مــجال تــأثــير رســالــة حــضرة بــهاء اهلل عــمد حــضرتــه إلــى زيــادة االعــتماد عــليه فــاخــتاره مــندوبًــا عــنه فــي مــناســبات 
عــديــدة، ومــّكنه مــن عــرض ديــنه عــلى الــنّاس، وعــيّنه الســتنساخ ألــواحــه، وأذن لــه فــي أن يتحــّمل مــسؤولــيّة حــمايــته مــن أعــدائــه، 
وعهـــد إلـــيه بـــمهّمة اإلشـــراف عـــلى مـــصالـــح أصـــحابـــه ورفـــاقـــه فـــي املـــنفى.  وهـــو الّـــذي كـــّلفه والـــده أن يـــقوم، بمجـــرّد أن تـــسمح 
الــظّروف، بــذلــك الــواجــب الخــطير أال وهــو شــراء املــوقــع الّــذي اخــتاره لــيكون مــرقــًدا، أبــديًّــا لــحضرة الــباب واإلشــراف عــلى نــقل 
رفـاتـه إلـى األرض املـقّدسـة، وإقـامـة املـقام الـالّئـق بـمنزلـته الـرّفـيعة عـلى جـبل الـكرمـل.  وهـو الّـذي كـان الـعامـل الـفّعال فـي تـهيئة 
الـوسـائـل الـّضررويّـة لـخالص حـضرة بـهاء اهلل مـن حـبسه الّـذي دام تـسعة أعـوام داخـل أسـوار عـّكاء، وتـمكينه مـن أن يـتمتّع فـي 
مــغرب حــياتــه بقســط مــن ذلــك السّـــــــالم واألمــن الــّلذيــن حُـــــرم مــنهما أمــًدا طــويــالً.  وهــو الّــذي بــجهوده املــتّصلة اســتطاع "بــديــع" 
املـــجيد أن يـــفوز بـــتلك الـــّلقاءات الـــخالـــدة مـــع حـــضرة بـــهاء اهلل.  كـــما حـــّول الـــعداوة الّــــتي أظهـــرهـــا عـــدد مـــن حـــكام عـــّكاء نـــحو 
الـجامـعة املـنفيّة إلـى تـقديـر وإعـجاب، وأتـّم شـراء األراضـي الـواقـعة حـول بـحيرة طـبريّـا ونهـر األردن، ونـقل إلـى األجـيال الـقادمـة 
أقـيم وأبـرع عـرض لـتاريـخ الـّديـن الـباكـر وتـعالـيمه.  وهـو الّـذي نـجح فـي أن يـرفـع مـن هـيبة األمـر الّـذي دافـع عـنه إلـى مسـتويـات 
لـم يـبلغها مـن قـبل، وذلـك بـاالسـتقبال الـحافـل الـرّائـع الّـذي قـوبـل بـه أثـناء زيـارتـه لـبيروت واتـصالـه بـمدحـت بـاشـا، الـّصدر األعـظم 
الـّسابـق، وصـداقـته لـعزيـز بـاشـا الّــذي عـرفـه فـي أدرنـه مـن قـبل ثـّم رقّــي إلـى مـنصب الـوالـي فـيما بـعد، واتّـصالـه الـّدائـم بـرجـال 
الـّدولـة والـوجـوه وعـّليّة الـقوم ورجـال الـّديـن، أولـئك الّـذيـن أخـذ عـدد مـن يـلتمس مـنهم مـحضره يـزداد خـالل الـّسنوات الـختامـيّة مـن 

حياة والده.

وهـو وحـده الّـذي امـتاز بـأن يـدعـى ب"املـولـى"، وهـو شـرف مـيّزه بـه والـده عـلى سـائـر ابـنائـه تـمييزًا خـاصًّـــــــــا.  وهـو وحـده الّـذي شـاء 
والـده املـحّب املـعصوم أن يـنعم عـليه بـذلـك الـّلقب الـعزيـز، أال وهـو "سـّر اهلل"، وهـو أنسـب لـقب ملـن كـان فـي مـقدوره، رغـم بشـريّـة 
جــوهــره ورغــم اخــتالف مــقامــه عــن مــقام حــضرة بــهاء اهلل أو مبشّـــــــره اخــتالقًـــا أســاســيًّا، أن يــّدعــي أنــه هــو املــثل األعــلى لــديــن 
والـده، وأنّـه هـو املـزود بـالـعلم الـّلدنّـي، وأنّـه هـو الّــذي يـجب أن يُـعتبر املـرآة الـّصافـية الّــتي تـعكس نـور حـضرة بـهاء اهلل.  وإلـيه 
هـو أشـار هـذا الـوالـد أيّـام إقـامـته فـي أدرنـه، فـي سـورة الـغصن بـقولـه: "هـذا الـهيكل املـقّدس األبـهى، غـصن الـقدس"  وبـقولـه: 
"غـصن األمـر" و"الـفضل األعـظم عـليكم" و"نـعمته األتـّم لـكم"، وبـأنـه هـو الّــذي بـه "يـحيى كـّل عـظم رمـيم" وأّن "مـن تـوجّــــه إلـيه 
فـقد تـوجّــــه إلـى اهلل"، وأّن "الّــذيـن هـم مـنعوا أنـفسهم عـن ظـّل الـغصن أولـئك تـاهـوا فـي الـعراء وأحـرقـتهم حـرارة الـهوى".  وإلـيه 

�١٢٧



هـو أشـار (فـي لـوح نـزّل فـي تـلك املـديـنة إلـى الـحاج محـّمد إبـراهـيم الخـليل) بـأنّـه هـو الـوحـيد مـن بـني أبـنائـه الّـذي عـلى "لـسانـه 
سيجــري اهلل آيــات قــّوتــه"، وبــأنّــه هــو الّــذي "اخــتاره اهلل ألمــره".  وإلــيه عهــد صــاحــب األقــدس فــي آيــة زاهــرة شــرحــها فــيما بــعد 
فـي "كـتاب عهـدي" بـمهّمة تـفسير وتـبيني آثـار قـلمه املـقّدسـة، وأعـلن فـي الـوقـت نـفسه أنّـه هـو "مـن أراده اهلل، الّـذي انـشعب مـن 
هـــذا األصـــل الـــقديـــم".  وإلـــيه أشـــار فـــي لـــوح نـــزّل فـــي تـــلك الـــفترة نـــفسها بـــافـــتخار مـــيزرا محـــّمد قـــلي السّــــــــبزواري بـــأنّـــه هـــو 
"الخـليج املـنشعب مـن هـذا البحـر الّــذي أحـاط األكـوان".  وأمـر أتـباعـه أن يـتواجّــــهوا إلـيه، وأثـنى عـليه بـمناسـبة زيـارتـه لـبيروت 
ثــناًء عــاطــرًا فــي رســالــة أمــالهــا عــلى كــاتــبه ومجّـــــده فــيها بــأنّــه هــو "مــن طــاف حــولــه األســماء" وأنّــه هــو "غــصن اهلل األعــظم" و 
"وسـّر اهلل األقـوم الـقويـم".  وخـاطـبه فـي ألـواح عـدة سـطّرهـا بـيده املـباركـة بـقولـه:  "قـرّة عـني الـبهاء"، وأشـار إلـيه بـأنّـه "حـفٌظ ملـن 
فـي الـّسموات واألرضـني" وأنّـه هـو "حـرزٌ لـلعاملـني" وأنّـه "حـصٌن ملـن آمـن بـاهلل".  وابتهـل إلـى اهلل فـي مـناجـاة أنـزلـها تشـريـفًا لـه 
أن "يـنصره" و"يـقدر لـه وملـحبّيه" مـا قـّدره "لـسفرائـه وأمـناء وحـيه".  وأخـيرًا إلـيك هـذه الـكلمات الـعامـرات الّــتي وردت فـي لـوح 
آخــر: "الــبهاء عــليك وعــلى مــن يخــدمــك ويــطوف حــولــك.  والــويــل والــعذاب ملــن يــخالــفك ويــؤذيــك.  طــوبــى ملــن واالك، والــّسقر ملــن 

عاداك".

وتـتويـًجا لـتلك األلـقاب واالمـتيازات والـعنايـات الـهاطـلة عـليه بـاطّراد طـيلة واليـة والـده الّـتي دامـت أربـعني عـامًــا فـي بـغداد وأدرنـه 
وعـّكاء ارتـقى إلـى مـنصب مـركـز عهـد حـضرة بـهاء اهلل الـرّفـيع ومـيثاقـه، وعـنّي خـليفة ملظهـر اهلل نـفسه.  وهـو املـنصب الّـذي يـمكنه 
مــن أن يهــب الــقّوة الــّدافــعة الــّدافــقة الــعجيبة لــتوســيع ديــن والــده عــلى الــنّطاق الــعاملــيّ، وتــبني عــقيدتــه، وتحــطيم كــّل عــائــق قــد 
يــعترض ســبيل تــقّدمــه، وتــأســيس وتــوضــيح مــعالــم الــنّظام اإلدارّي، ولــيد العهــد واملــيثاق، واملبشّــــــر بــالــنّظام الــعاملــيّ الّــذي تــشير 

إقامته إلى حلول العصر الذّهبي من الّدورة البهائيّة.

عصيان ميرزا محّمد علي

كــان مــن الــنّتائــج املــباشــرة لــصعود حــضرة بــهاء اهلل، كــما الحــظنا مــن قــبل، أن عــّم األســى والــبلبلة بــني أتــباعــه وأصــحابــه، وان 
انتعشـت مـن جـديـد آمـال خـصوم الـّديـن الـّساهـريـن وقـويـت عـزائـمهم.  ذلـك ألنّـه فـي الـوقـت الّــذي خـرج فـيه الـّديـن املـظلوم ظـافـرًا 
مـن أعـنف أزمـتني عـرفـهما، وكـانـت إحـداهـما مـن تـدبـير أعـدائـه مـن الـخارج، بـينما كـانـت األخـرى مـن تـدبـير أعـدائـه مـن الـّداخـل، 
وفــي الــوقــت الّــذي ارتــفعت فــيه هــيبته إلــى مــقام لــم يــعرف لــه مــثيالً طــيل ســنيه الخــمسني تــوقّــفت فــجأة تــلك الــيد املــعصومــة الّــتي 

صيّرت مقاديره منذ البداية تاركه وراءها فراًغا ظّن الّصديق والعدّو مًعا أنه لن يمأله أحد من بعد.

 اّل أّن مركز ميثاق حضرة بهاء اهلل املختار، واملبنّي الفريد لتعاليمه وّضح فيما بعد أن انطواء الخيمة اّلتي اختار املظهر اإللهي 
أن يــقيم بــها مــؤقّــتًا يــشير إلــى تخــّلص حــضرتــه مــن الحــدود والــقيود الّــتي فــرضــتها عــليه، بــالــّضرورة، حــياتــه عــلى هــذه األرض.  
أمّــا وقـد تحـّرر الـّروح وانـطلق تـأثـيره بـحيث لـم يـعد تحـّده الحـدود الـجسمانـيّة، وسـطع نـوره بـحيث لـم يـعد يـعّكره سـحاب الـهيكل 

البشرّي فإنّه يستطيع حينذاك أن يبّث في العالم بأسره قّوة لم يبلغها في أّي مرحلة من مراحل وجوده على هذا الكوكب.

أضـــف إلـــى ذلـــك أن واجـــب حـــضرة بـــهاء اهلل الـــجبّار عـــلى هـــذه األرض كـــان قـــد بـــلغ غـــايـــة كـــمالـــه فـــي صـــعوده، وأنجـــزت مـــهّمته 
بـصروة كـامـلة مـن كـّل الـوجـوه بـالـرّغـم مـن عـظمتها وجـسامـتها، وانـكشف الـقناع ألعـني البشـر عـن الـرّسـالـة الّــتي عهـد بـها إلـيه، 
وارتـفع الـنّداء الّـذي أمـر بـتوجـيهه إلـى الـّرؤسـاء والـحّكام ارتـفاعًــا يـتّصف بـالـقّوة والـجالل، وأحـكم وضـع أسـس الـعقيدة الّـتي مـن 
شـأنـها أن تـصوغ حـياة الـنّاس مـن جـديـد وتـشفي عـللهم وأسـقامـهم وتـنقذهـم مـن الـعبوديّـة والـهوان.  وطـغى طـوفـان الـباليـا الّـتي 
طهّـــرت الـّديـن ووهـبت لـه الـقّوة طـغيانًـا عـنيفًا ال صـاّد لـه وال زاّد.  وسـالـت بـغزارة الـّدمـاء املـخّصبة لـلتّربـة الّــتي تـنمو فـيها هـيئات 
الـــنّظام الـــعاملـــي.  وفـــوق كـــّل شـــيء وضـــع عـــلى أســـاٍس مـــتني ذلـــك املـــيثاق الّـــذي يـــديـــم تـــأثـــير األمـــر املـــبارك ويـــحفظ عـــليه هـــيبته، 

ويصونه من االنقسام، وينّشط توّسعه العامليّ.
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كــان ديــن حــضرة بــهاء اهلل الــكريــم بــصورة تــفوق أحــالم البشــر وآمــالــهم، والّــذي تــضّم صــدفــتاه تــلك الــّلؤلــؤة الــيتيمة الّــتي طــاملــا 
تـمنّاهـا الـعالـم مـنذ تـأسـيسه، والّـذي واجهـته مـهّمات جـبّارة مـعّقدة كـّل الـتّعقيد مـلّحة كـّل اإللـحاح ال شـّك كـان فـي رعـايـة سـاهـرة.  
إذ قــام ولــده املــحبوب قــرّة عــينه وخــليفته عــلى األرض ومــنفّذ أوامــره ومــركــز مــيثاقــه وراعــي أغــنامــه، ومــثل ديــنه األعــلى وتــجسيم 
كـماالتـه، وسـّر ظـهوره، ومفسّـــــر أفـكاره، ومـهندس نـظامـه الـعاملـيّ ورافـع رايـة سـالمـه األعـظم ومـصدر هـدايـته املـعصوم، أو قـل قـام 
مـن احـتّل مـقامًــا ال شـبيه لـه وال نـظير فـي كـّل الـتّواريـخ الـّديـنيّة عـلى اإلطـالق، عـلى حـمايـة الـّديـن يـقظًا جـريـئًا مـقدامًــا، وعـزم عـلى 

أن يوّسع نطاقه ويذيع شهرته في اآلفاق ويدافع عن مصالحه ويتّمم تحقيق أهدافه.

إّن اإلعـالن املـثير الّــذي سـطّره حـضرة عـبد الـبهاء ووجّــــهه إلـى سـائـر أتـباع والـده غـداة الـّصعود، والـنّبوءات الّــتي نـطق بـها فـي 
ألــواحــه أوجــد فــي نــفوســهم عــزمًـــا وثــقة بــّررتــهما إلــى أبــعد حــدود الــتّبريــر الــثّمار الــّشهيّة الّــتي نــضجت، واالنــتصارات املجــلجلة 

اّلتي تّمت في غضون واليته اّلتي دامت ثالثني عاًما.

وانـــقشع غـــمام الـــيأس والـــقنوط الّـــتي خـــيمت، بـــصورة مـــؤقّـــته عـــلى عـــّشاق أمـــر حـــضرة بـــهاء اهلل املـــكلومـــني، وتـــأكّــــد دوام الهـــدايـــة 
املـعصومـة الّـتي قـّدرت لـألمـر املـبارك مـنذ والدتـه، وتجـّلت آنـذاك داللـه الـتّأكـيد الـجسيم بـأن "هـذا يـوم لـن يـعقبه الـّليل".  فـال عـجب 
أن رأت الـجامـعة الـيتيمة سـاعـة حـاجـتها وبـؤسـها أّن حـضرة عـبد الـبهاء هـو عـزاؤهـا وسـلوتـها ومـرشـدهـا ومـالذهـا وحـامـيها.  كـما 
قـّدر لـلنّور الّــذي تـألّــق وخـطف األبـصار فـي قـلب آسـيا ثـم امـتّد عـلى أيّـام حـضرة بـهاءااهلل إلـى الشّــــــرق األدنـى وأضـاء حـواشـي 
أوروبّـــا وإفـــريـــقيا أن يـــمضي غـــربًـــا بـــعد صـــعود صـــاحـــب املـــيثاق حـــتّى يـــبلغ أمـــريـــكا الـــّشمالـــيّة، وأن يســـطع، مـــن ثـــّم، فـــي ربـــوع 

أوروبّا، ثّم يسكب أشّعته على الّشرق األقصى وأستراليشيا، كّل ذلك بفضل قّوة امليثاق الّدافعة.

ومـع ذلـك فـقبل أن يـركـز الـّديـن رايـته فـي قـلب أمـريـكا الـّشمالـيّة أو ينشـر طـالئـعه عـلى هـذا الجـزء الـّشاسـع مـن الـعالـم الـغربـيّ، 
قـّدر ملـيثاق حـضرة بـهاء اهلل الحـديـث، كـما قـّدر مـن قـبل لـلّديـن الّــذي أنـجبه، أن تـمتحنه نـار تظهـر صـالبـته وشـّدتـه، وتـبنّي لـلعالـم 
الــجاحــد اســتحالــة تحــطيمة، فــأصــابــته أزمــة تــكاد تــضارع فــي عــنفها تــلك األزمــة الّـــتي اجــتاحــته فــي طــفولــته الــباكــرة بــبغداد.  
فهـزّت املـيثاق مـن أسـاسـه فـي لحـظة بـدايـته األولـى، وعـرّضـت مـن جـديـد ذلـك الـّديـن الّـذي كـان املـيثاق أكـرم ثـماره، إلـى شـدة مـن 

أعظم الّشدائد اّلتي عاناها خالل قرن كامل.

ولــقد أخــطأ الــنّاس فــهم تــلك األزمــة فــاعــتبروهــا انــقسامًـــا، واتّخــذهــا الــخصوم الــّسياســيّون والــّديــنيّون وفــلول أتــباع مــيرزا يــحيى 
املــتهالــكون عــالمــة عــلى االنــهيار املــباشــر واالنــحالل الــنّهائــيّ لــلنّظام الّــذي أقــامــه حــضرة بــهاء اهلل.  ذلــك ألّن الّــذي أحــدثــها فــي 
قـلب األمـر املـبارك وأثـارهـا هـو شـخص فـي مـركـز لـيس غـريـبًا عـن آل بـيت حـضرة بـهاء اهلل، فـهو اخ غـير شـقيق مـن إخـوة حـضرة 
ا خـاصًّـــــــــا واحـتّل مـقامًـا ال يـقّل إالّ عـن مـقام مـركـز املـيثاق املـختار نـفسه.  وظـّلت هـذه األزمـة  عـبد الـبهاء نـّص عـليه كـتاب العهـد نـصًّ
أربـعة أعـوام تـبلبل أفـكار عـدد كـبير مـن األحـبّاء فـي ربـوع الشّـــــرق، وتحـزّ فـي قـلوبـهم.  ونـجحت فـي أن تـكسف نـور كـوكـب املـيثاق 
بـصورة مـؤقّــتة، وأحـدثـت صـدعًــا  يـمكن رأبـه فـي صـفوف أسـرة حـضرة بـهاء اهلل، وخـتمت عـلى مـصائـر األغـلبيّة الـعظمى مـن آل 
بــيته،  وآذت هــيبة الــّديــن إيــذاًءا بــليًغا.  ولــكنّها لــم تــنجح قــط فــي أن تحــدث صــدعًــــا دائــًما فــي بــنيان األمــر املــبارك نــفسه وكــان 
السّـــــــبب الــحقيقيّ فــي هــذه األزمــة الحســد األكّــــال الــجامــح املــضني، الّـــذي أشــعل نــاره تــفّوق حــضرة عــبد الــبهاء املســّلم بــه فــي 
املـــقام والـــقّوة الـــقدرة والـــعرفـــان والـــفضل عـــلى كـــّل أفـــراد آل بـــيته، فـــي صـــدر مـــيرزا محـــّمد عـــلي، الـــنّاقـــض األكـــبر لـــلميثاق، وفـــي 
صــدور بــعض ذوي الــقربــى األقــربــني.  وكــانــت هــذه الــغيرة عــمياء كــتلك الّــتي تســلطت عــلى روح مــيرزا يــحيى، وبــيله كــتلك الّــتي 
أشـعلها تـفّوق يـوسـف فـي صـدور إخـوتـه، راسـخة كـتلك الّــتي تـأجّــــجت فـي صـدر قـابـيل فـدفـعته إلـى أن يـقتل آخـاه هـابـيل.  وقـد 
أخــذت هــذه الــغيرة تشــتعل فــي صــدر مــيرزا محــّمد عــلي مــن قــبل صــعود حــضرة بــهاء اهلل بــسنوات عــدة، وألهــبتها الــخفاء تــلك 
اإلمــارات الــعديــدة الــّدالّــة عــلى االمــتياز واإلعــجاب والــعنايــة الّــتي انــفرد بــها حــضرة عــبد الــبهاء مــن قــبل حــضرة بــهاء اهلل، ومــن 
جـــانـــب صـــحابـــته وأتـــباعـــه، ومـــن جـــانـــب أعـــداد ضخـــمة مـــن غـــير املـــؤمـــنني الّـــذيـــن فـــطنوا إلـــى تـــلك الـــعظمة الـــفطريّـــة الّـــتي أبـــداهـــا 

حضرته منذ نعومة أظفاره وسّلموا له بها.
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وبـدالً مـن أن تهـدأ نـيران الـعداوة املـتأجّــــجة الّـتي يـغلي بـها صـدر مـيرزا محـّمد بـفضل الـوصـيّة الّـتي رفـعته إلـى املـقام الـثّانـي بـني 
األحــبّاء املــؤمــنني، فــقد ازدادت اشــتعاالً عــلى اشــتعال بمجــرّد أن وقــف عــلى مــضامــني تــلك الــوثــيقة.  وضــاع ســًدى كــّل مــا فــعله 
حـضرة عـبد الـبهاء خـالل أربـع سـنوات محـزنـه، وذهـبت هـباًء مـناشـداتـه الـحارّة ودعـواتـه املسـتمرّة ومـالطـفته ورأفـته الّـتي أغـدقـها 
عـليه.  ولـم تجـِد فـتيالً كـّل التّحـذيـرات واإلنـذارات الّـتي نـطق بـها.  بـل لـم يـغِن شـيئًا انـسحابـه االخـتيارّي آمـالً فـي تـجنب الـعاصـفة 
املـــنذرة، وأفـــلح هـــذا املـــثير األّول لـــلفساد والـــفتنة، بـــعناده وإصـــراره وعـــن طـــريـــق نشـــر األكـــاذيـــب وتـــشويـــه الـــحقائـــق والـــّسعايـــة 
والـوشـايـة واملـبالـغة والـتّهويـل، فـي أن يـضّم إلـى جـانـبه الـغالـبيّة الـعظمى مـن أفـراد أسـرة حـضرة بـهاء اهلل مـع عـدد ال يُسـتهان بـه 
مـن بـطانـته وخـلطائـه.  فـاتّـفقت زوجـتا حـضرة بـهاء اهلل الـباقـيتان عـلى قـيد الـحياة وولـده مـيرزا ضـياء اهلل املـذبـذب ومـيرزا بـديـع 
اهلل الــخائــن مــع أخــتيهما الــّشقيقة وغــير الــّشقيقة وزوجــيهما الــّسيد عــلي الــخبيث [وهــو مــن أقــربــاء حــضرة الــباب] ومــيرزا مجــد 
الـّديـن املـاكـر مـع أخـته وإخـوتـه غـير األشـّقاء، أبـناء املـرحـوم آقـاي كـليم املخـلص الـنّبيل، وتـعاهـدوا عـلى بـذل الجهـد الـجهيد لهـدم 
أســاس املــيثاق الّــذي أبــرمــته الــوصــيّة املــعلنة حــديــثًا.  بــل إّن مــيرزا أقــا جــان كــاتــب الــوحــي الّــذي كــتب لــحضرة بــهاء اهلل أربــعني 
ســـنة، ومحـــّمد جـــواد الـــقزويـــني الّـــذي اشـــتغل مـــنذ أيّـــام أدرنـــه فـــي اســـتنساخ األلـــواح الـــعديـــدة الّـــتي رقـــمها الـــقلم األعـــلى، هـــو 

وأسرته جميًعا تحالفوا أيًضا مع ناقضي امليثاق، وسمحوا ألنفسهم أن ينخدعوا ويقعوا في شراكهم.

فــقام حــضرة عــبد الــبهاء وحــيًدا فــريــًداوقــد تخــّلى عــنه مــعظم أهــله وذوي قــربــاه، وخــذلــوه وهــاجــموه وهــم مــجتمعون فــي الــقصر 
واملـنازل املـجاورة الـواقـعة حـول املـقام األقـدس.  وحـرم مـن أمّــه وبـنية ولـم يـعد لـه مـن مـعني وال نـصير سـوى أخـته الـعذراء وبـناتـه 
األربـــع الـــالّئـــي لـــم يـــكّن قـــد تـــزّوجـــن بـــعد، وزوجـــته وعـــّمه [وهـــو أخ غـــير شـــقيق لـــحضرة بـــهاء اهلل].  نـــعم، قـــام وحـــيًدا فـــريـــًدا تـــجاه 

األعداء املتأّلبني عليه من الّداخل والخارج ليحمل األعباء واملسؤوليّات املخيفة اّلتي ألقاها على كاهله مقامه الرّفيع.

ـــد صـفوفـهم الـرّغـبة املشـتركـة والـغرض الـعاّم، فـال تـكّل لـهم جـهود، وال  قـام هـؤالء الـنّاقـضون لـلميثاق اإللـهيّ قـومـَة رجـٍل واحـٍد تُـوحّـِ
تــمّل لــهم قــلوب يــثقون فــي مــعاونــة جــمال الــبروجــردي الــخائــن الشّـــــــديــد الــبأس وأعــوانــه الــحاج حســني الــكاشــي وخــليل الــخوئــي 
وجـليل الـتّبريـزي الّــذيـن انـحازوا إلـى جـانـبهم.   وأخـذوا فـي الـتّراسـل عـلى نـطاق واسـع مـع كـّل مـن يسـتطيعون االتّـصال بـه مـن 
املــراكــز واألفــراد، يــعاونــهم فــي ذلــك رســل يــبعثونــهم إلــى إيــران والــعراق ومــصر والــهند، وشــنّوا حــملة شــعواء مــن الــقذف والسّــــــبّ 
والـطّعن والـّلعن تـعدل فـي شـّدتـها االتّـهامـات الـخبيثة الّــتي اتّـهم بـها قـديـًما مـيرزا يـحيى والـّسيّد محـّمد حـضرة بـهاء اهلل.  وكـان 
يـشّجعهم عـلى نـسج دسـائـسهم ومـكائـدهـم هـذه مسـلك رجـال الـحكومـة بـعد أن تـمّكنوا مـن رشـوتـهم وتـضليلهم.  وأخـذوا يظهـرون 
لــلّصديــق والــغريــب، والــبعيد والــقريــب، ولــلحبيب وغــير الــحبيب ولــلرّفــيع مــن رجــال الــحكم والــوضــيع، تــصريــًحا وتــلويــًحا، شــفاهًـــا 
وتحـريـرًا، أّن حـضرة عـبد الـبهاء مـغتصب طـّماع أنـانـيّ ال خـلق لـه وال رحـمة لـديـه، وأنّـه تـعّمد أن يـتجاهـل تـعليمات والـده املـدّونـة 
وأنّـه زعـم لـنفسه، فـي عـبارات تـعّمد غـموضـها، مـنزلـة تـعدل مـنزلـة املظهـر اإللـهيّ وال أقـّل، وأنّـه بـدأ يـّدعـي فـي اتّـصاالتـه بـالـغرب 
أنّــه رجــعه الــّسيّد املــسيح "جــاء فــي مجــد أبــيه"، وأنّــه يــزعــم فــي خــطابــاتــه إلــى أحــبّاء الــهند أنّــه شــاه بهــرام املــوعــود، وأنــه يــخصّ 
نـفسه بـحّق تـفسير آثـار أبـيه وحـّق افـتتاح دورة جـديـدة، وحـّق مـشاركـة حـضرة بـهاء اهلل فـي الـعصمة الـكبرى، أال وهـي االمـتياز 
املــطلق الّــذي يــتمتّع بــه املــظاهــر املــقّدســة اإللــهيّة، وأكّـــدوا كــذلــك أنّــه أثــار الــخصومــة لــغايــة فــي نــفسه، وغــذّى الــعداوة والــّشحناء.  
ولـّوح فـي الـوجـوه بسـالح الـطّرد، وأنّـه غـيّر الـغرض مـن الـوصـيّة الّـتي ذهـبوا إلـى أنّـها ال تـتعّلق إال بـمصالـح آل حـضرة بـهاء اهلل، 
وذلــك بــاّدعــائــه بــأنّــها مــيثاق لــه أهــّميّته الــعاملــيّة يــتيم فــريــد فــي تــواريــخ األديــان، أُبــرم مــن قــبل أن تُخــلق الخــليقة، وقــالــوا إنّــه حــرم 
إخــوتــه وأخــواتــه مــن حــقوقــهم الشّــــــرعــيّة، وأنــفق األمــوال عــلى رجــال الــحكومــة ملــنفعته الــّشخصيّة، وأنّــه رفــض االســتماع إلــى كــلّ 
الـّدعـوات املـتكّررة الّــتي وّجهـت إلـيه لـتسويـة الـخالفـات وحـّل املـشكالت الـقائـمة.  وزعـموا أنّـه قـد حـرّف الـنّّص املـقّدس فـعالً، وأنّـه 
زاد عــليه فــقرات مــن عــنده كــتبها بخــّط يــده، وأنّــه قــلب الــقصد مــن بــعض أهــّم األلــواح الّـــتي رقــمها قــلم والــده وغــيّر مــضامــينها 
ومــعانــيها، وأّن أحــبّاء الشّـــــــرق رفــعوا رايــة الــعصيان وشــّقوا عــصا الــطّاعــة نــتيجة لهــذا املســلك، وأنّــه قــد تــفرّقــت كــلمتهم، وذهــب 

ريحهم، وأنّهم يسرعون إلى االضمحالل والزّوال.

ومـع ذلـك فـميرزا محـّمد عـلي هـذا الّـذي اعـتبر نـفسه حـامـي حـمى الـّديـن وحـامـل لـواء "املـوحّــــديـن" و"األصـبع املـشيرة إلـى مـواله" 
وراعـي الـعائـلة املـباركـة، والـنّاطـق بـلسان األغـصان، واملـعتصم بـحبل اآلثـار املـقّدسـة هـو نـفسه مـيزرا محـّمد عـلي الّـذي كـتب، فـي 
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صــراحــة ووقــاحــة، كــتابًــا إبّــان حــياة حــضرة بــهاء اهلل وذيّــله بــتوقــيعه وخــتمه بــخاتــمه، واّدعــى فــيه هــذا االّدعــاء الّــذي ينســبه الــيوم 
بــالــباطــل إلــى حــضرة عــبد الــبهاء، األمــر الّـــذي دفــع والــده إلــى أن يــعاقــبه بــيده.  وهــو نــفسه مــيرزا محــّمد عــلي الّـــذي ذهــب فــي 
مـهّمة إلـى الـهند فـتالعـب بـالـنّصوص املـقّدسـة الّـتي عهـد بـها إلـيه.  وهـو نـفسه الّـذي بـلغت بـه وقـاحـته وسـوء أدبـه أن قـال فـي وجـه 
حـضرة عـبد الـبهاء أّن نـفسه سـّولـت لـه أن يـغتصب حـّقه كـما اغـتصب عـمر مـن عـلي خـالفـة حـضرة محـّمد رسـول اهلل.  وهـو نـفسه 
الّــذي تـمّلكه الـخوف مـن أالّ يـعيش مـن بـعد حـضرة عـبد الـبهاء، فـلّما أكّـــد لـه حـضرتـه أنـه سـيفوز عـلى مـّر األيّـام بـكّل مـا يشـتهيه 
مـن عـزّة وسـؤدد، أجـابـه عـلى الـفور: مـا مـن شـيء يـضمن لـه أن يـعيش مـن بـعده.  وهـو نـفسه الّــذي فـضحه مـيرزا بـديـع اهلل فـي 
اعــترافــه الّــذي طُـبع ونُشــر أثــناء تــوبــته وصــلحه الــقصير مــع حــضرة عــبد الــبهاء، فــقال بــأنّــه احــتال قــبل أن يــوارى جســد حــضرة 
بـهاء اهلل الـتّراب، عـلى اخـتطاف حـقيبتني كـان والـده عهـد بـهما قـبل صـعوده إلـى حـضرة عـبد الـبهاء.  وكـانـت الـحقيبتان تـحتويـان 
عـلى أثـمن وثـائـق والـده.  وهـو نـفسه الّـذي قـام بـتزيـيف مـاهـر بـسيط لـكلمة تـكررت فـي بـعض الـفقرات الـنّاقـمة الّـتي وجّــــهها الـقلم 
األعـلى إلـى مـيرزا يـحيى.  واتّـبع وسـائـل أخـرى كـالحـذف والـحشو والـتّشويـه وبـذلـك نـجح فـي أن يـجعلها تـنطبق عـلى أخـيه الّـذي 
كـــرهـــه كـــّل هـــذه الـــكراهـــية الـــقتّالـــة.  وأخـــيرًا هـــو نـــفسه مـــيرزا محـــّمد عـــلي الّــــذي تـــآمـــر عـــلى اغـــتيال حـــضرة عـــبد الـــبهاء بـــصورة 
خـــسيسة كـــما يشهـــد حـــضرة عـــبد الـــبهاء فـــي وصـــيّته.  وهـــي مـــؤامـــرة تـــومئ إلـــيها اإلشـــارات الّـــتي كـــتبها شـــعاع اهلل [وهـــو إبـــن 

ميرزا علي] في رسالة وضع حضرة عبد البهاء نسختها األصليّة مع الوصيّة.

بهـذه األفـاعـيل وبـأمـثالـها مـّما ال يـدخـل تـحت عـّد وال حـصر نـقض مـيثاق حـضرة بـهاء اهلل بـصورة واضـحة، وتـلّقى الـّديـن ضـربـة 
وجــيعة أخــرى مــذهــلة فــي آثــارهــا األولــى.  فــاهــتزّ لــها كــيانــه بــصورة مــؤقّـــته.  وعــصفت الــعاصــفة الّـــتي تــنبّأ بــها صــاحــب ســفر 

الّرؤيا، ووقع ما كان ال بّد من وقوعه أثناء ظهور "تابوت عهده" من "البروق" و "الرّعود" و "الزّلزال".

وقـد بـلغ الحـزن مـن حـضرة عـبد الـبهاء لهـذا الـتّطّور املـؤسـف، الّــذي حـدث بـعد صـعود والـده بهـذه السّــــــرعـة، مـبلًغا تـرك آثـاره فـيه 
حـتّى آخـر أيّـامـه، رغـم كـّل مـا شهـده عهـده مـن فـتوح وانـتصارات.  وكـان عـمق اإلحـساسـات الّـتي ولّـدتـها فـيه هـذه الـوقـائـع الـكئيبة 
مـّما يـذكّـــر بـالشّــــــدائـد الّــتي نجـمت عـن عـصيان مـيرزا يـحيى تـلك املـآسـي الّــتي جـابـهها حـضرة بـهاء اهلل.  فـكتب يـقول فـي أحـد 
األلـواح: "**قـسًما بجـمال الـقدم!  إّن حـزنـي لـعظيم، وأسـفي لشـديـد حـتّى أّن الـقلم يشـّل بـني أصـابـعي".  وفـي مـناجـاة وردت 
فــي وصــيّته يــتوجّـــــع بــقولــه:  "تــرانــي غــريــًقا فــي بــحار املــصائــب الــقاصــمة لــلظّهور، والــّرزايــا املــضيّقة لــلّصدور...  واملــحن واآلالم 
املــفرّقــة للجــمع، وأحــاطــتني الشّـــــــدائــد مــن جــميع الــجهات، وأحــدقــت بــي املــخاطــر مــن كــّل األطــراف، خــائــًضا فــي غــمار الــطّامّـــة 
الــكبرى، واقــًعا فــي بــئر ال قــرار لــها، مضطهــًدا مــن االعــتداء ومــحترقًــا فــي نــيران الــبغضاء مــن ذوي الــقربــى الّــذيــن أخــذت مــنهم 
العهـــد الـــوثـــيق واملـــيثاق الـــغليظ".  وفـــي الـــوصـــيّة نـــفسها يـــقول:  "تـــرى يـــا إلـــهي يـــبكي عـــليّ كـــّل األشـــياء، ويـــفرح بـــبالئـــي ذوو 
الـقربـى.  فـوعـزّتـك يـا إلـهي!  بـعض األعـداء رثـوا عـلى ضـّري وبـالئـي، وبـكوا بـعض الـحساد عـلى كـربـتي وغـربـتي وابـتالئـي ألنّـهم 
لــم يــروا مــنّي إالّ كــّل مــوّدة واعــتناء".  كــما صــاح فــي أحــد ألــواحــه األخــيرة يــصرّح قــائــالً:  "*يــا بــهاء األبــهى!  لــقد انــقطعت عــن 
الـعالـم وأهـله، وتحـطّم قـلبي وغـمرنـي الحـزن مـّمن ال وفـاء لـهم.   إنّـي أضـطرب فـي قـفص هـذا الـعالـم اضـطراب الـطّائـر املـفزوع 

يضرب بجناحيه وذيله وفي كّل يوم أحّن إلى الطّيران إلى ملكوتك".

أمّـــا حــضرة بــهاء اهلل فــقد رقــم لــوحًـــــا يــلقي عــلى الــقّصة كــّلها ضــوًءا ســاطــًعا إذ يــقول:  "تــاهلل يــا قــوم!  يــبكي عــيني وعــني عــليّ 
[الــــباب] فــــي الــــرّفــــيق األعــــلى، ويــــضجّ قــــلبي وقــــلب محــــّمد فــــي السّــــــــرادق األبــــهى، ويــــصيح فــــؤادي وأفــــئدة املــــرســــلني عــــند أولــــي 
الــنّهى...  لــم يــكن حــزنــي مــن نــفسي بــل عــلى الّــذي يــأتــي مــن بــعدي فــي ظــلل األمــر بســلطان الئــح مــبني.  ألّن هــؤالء ال يــرضــون 
بــظهوره يــنكرون آيــاتــه ويجحــدون بســلطانــه ويــحاربــون بــنفسه ويــخادعــون فــي أمــره".   ويــقول فــي لــوح آخــر ال يــقّل عــن ســابــقه 
داللـه وال مـغزى:  "هـل يـمكن بـعد إشـراق شـمس وصـيّتك مـن أفـق أكـبر ألـواحـك أن تـزّل قـدم أحـد عـن صـراطـك املسـتقيم، قـلنا يـا 
قـلمي األعـلى!  يـنبغي لـك أن تشـتغل بـما أُمـرت مـن لـدى اهلل الـعليّ الـعظيم.  ال تـسأل عـما يـذوب بـه قـلبك وقـلوب أهـل الـفردوس 
الّــذيـن طـافـوا حـول أمـري الـبديـع.  ال يـنبغي لـك بـأن تـطّلع عـلى مـا سـترنـاه عـنك، إّن ربّـك لـهو السّــــــتّار الـعليم".  وأخـّص مـن هـذا 

وذاك ما أّكده حضرة بهاء اهلل مشيرًا به إلى ميرزا محّمد علي بال لبس وال إبهام حني يقول:  "إنّه عبد من 
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عـبادي... *إن انحـرف عـن ظـّل األمـر لحـظة واحـدة ألصـبح عـدمًـا صـرفًـا"، وفـضالً عـن ذلـك فـي مـعرض إشـارتـه إلـى مـيرزا محـّمد 
عــلي صــرّح بــما ال يــقّل تــأكــيًدا:  "تــاهلل الــحّق لــو نــأخــذ عــنه فــي أقــّل مــن الــحني فــيوضــات األمــر لــيصفّر ويــسقط عــلى الــتّراب"، 
وعـالوة عـلى ذلـك شهـد حـضرة عـبد الـبهاء بـقولـه:  "*ال شـّك فـي أّن نـاقـضي العهـد واملـيثاق قـد لـعنوا فـي ألـف مـوضـع مـن ألـواح 
حـضرة بـهاء اهلل".  بـل إنّـه جـمع بـعًضا مـن هـذه الـفقرات بـنفسه، قـبل رحـيله عـن هـذا الـعالـم، وضـّمنها لـوحًــــا مـن ألـواحـه األخـيرة 
تحـذيـرًا مـن هـؤالء الّــذيـن نـاصـبوه الـعداء طـوال عهـده، وأظهـروا لـه الـبغض الشّــــــديـد، وأوشـكوا أن يهـدمـوا أسـاس مـيثاق ال تـرتـكز 

عليه سلطته وحدها، بل وترتكز عليه أيًضا سالمة األمر املبارك ووحدته.

الفصل الّسادس عشر - نهضة الّدين وتأسيسه في الغرب

أحـدث تـمرّد مـيرزا محـّمد عـلي أحـداثًـا كـئيبة محـزنـة كـثيرة ظـّلت نـتائـجها الـوخـيمة تـكسف نـور املـيثاق سـنوات عـّدة، وتهـّدد حـياة 
مـركـزه املـختار بـالخـطر، وتشـتّت انـتباه أنـصاره وأتـباعـه فـي املشـرق واملـغرب، وتـعّوق تـقّدم فـعالـيّاتـهم ومـناشـطهم.  ومـع ذلـك فـلو 
نـظرنـا إلـى الـقّصة كـّلها فـي مـالبـساتـها الـّصحيحة وأبـعادهـا املـضبوطـة، لـوجـدنـا أنّـها ال تـزيـد وال تـنقص عـن أن تـكون أزمـة مـن 
تــلك األزمــات الــعارضــة الّــتي كــانــت تــعمل، مــنذ فجــر ديــن حــضرة بــهاء اهلل، عــلى اقــتالع الــعناصــر املــؤذيــة واســتبعادهــا، وتــقويــة 

أسسه ودعائمه، وإظهار صالبته وتماسكه، وإطالق مقّدرات أعظم من طاقاته الكامنة على مدى قرن كامل من الزّمان.

وأمّــا وقـد أعـلنت مـواد املـيثاق اإللـهي املـتني إعـالنًـا ال لـبس فـيه وال إبـهام، أمّــا وقـد ظهـرت غـايـة املـيثاق بـصورة واضـحة، ورسـخت 
أســاســيّاتــه فــي صــدور األغــلبيّة الــّساحــقة مــن املــؤمــنني، أمّـــا وقــد صــّدت الهجــمات األولــى الّــتي شــنّها الــنّاقــضون صــدًّا نــاجــًحا 
فـإّن األمـر املـبارك، الّــذي مـن أجـله أبـرم هـذا املـيثاق، أمـكنه أن يـتقّدم عـلى الـطّريـق الّــذي رسـمته لـه إصـبع مـوسّــــــسه.  ولـقد رأيـنا 
مـن قـبل كـيف أن املـآثـر الـّساطـعة واالنـتصارات الـباهـرة سجّــــلت مـولـد هـذا األمـر املـبارك، وصـاحـبت نـهضته فـي أقـطار آسـيويّـة 
عـــّدة وال ســـيّما فـــي مـــوطـــن مـــوسّـــــــسه.  وأمّـــا الـــيوم فـــإّن مـــهّمة قـــائـــده الجـــديـــد املـــختار الـــحامـــي ملجـــده والـــنّاشـــر لـــنوره كـــانـــت، كـــما 
أدركــها هــو نــفسه، تــوســيع نــطاق هــذا اإلرث املــنيع الّـــذي عهــد بــه إلــيه، وذلــك بــإفــاضــة أنــوار ديــن والــده عــلى الــغرب، وإيــضاح 
عــقائــده األســاســيّة ومــبادئــه الــجوهــريّــة، وتــركــيز الــفعالــيات الّــتي كــانــت قــد بــدأت فــعالً رفــًعا لــشأنــه وتــرقــيًة ملــصالــحه، ثــّم افــتتاح 

عصر التّكوين من عصور تطّوره بفضل ما نّصت عليه وصيّته.

ولـم يـكن يـمضي عـام واحـد عـلى صـعود حـضرة بـهاء اهلل حـتّى تـنبّأ حـضرة عـبد الـبهاء فـي لـوح آثـار سخـريـة الـنّاقـضني، بـحادثـة 
مـيمونـة مـباركـة، سـوف تـؤمـن األجـيال الـقادمـة بـأنّـها انـتصار مـن أعـظم انـتصارات عهـده، وأنّـها سـوف تـفيض فـي الـنّهايـة عـلى 
الــعالــم الــغربــيّ بــبركــة عــميمة ال حــّد لــها، حــادثــة تــزيــل الحــزن وتــكشف املــخاوف الّــتي رانــت عــلى قــلوب إخــوانــه فــي مــنفى عــّكاء.  
أشــار حــضرة عــبد الــبهاء فــي ذلــك الــّلوح إلــى أن جــمهوريّــة الــغرب الــكبرى ســتنفرد، دون ســائــر دول الــغرب الــكبرى، بــأن تــكون 
أّول مـــن يـــتلّقى تـــلك الـــبركـــة الـــعميمة الـــفائـــقة، وأنّـــها ســـتكون الـــعامـــل األّول فـــي اإلنـــعام بـــها عـــلى كـــثير مـــن أخـــواتـــها فـــي طـــول 

القارّات الخمس وعرضها.

ومـهما قـلنا فـي أهـّميّة هـذا الـتّقدم الخـطير فـي مـصائـر ديـن حـضرة بـهاء اهلل، أال وهـو تـأسـيسه فـي الـقارّة األمـريـكيّة الـّشمالـيّة، 
فـإنّـنا ال يـمكننا أن نـفي بـحّقه بـحال مـن األحـوال، وذلـك ألنـه تـّم فـي وقـت افـتتاح حـضرة عـبد الـبهاء لعهـده وهـو مـا يـزال بـني بـراثـن 
أخــطر أزمــة واجــهها فــي حــياتــه.  فــإذا رجــعنا إلــى الــّسنة الّـــتي شهــدت مــولــد الــّديــن فــي شــيراز وجــدنــا حــضرة الــباب، بــعد أن 
يحـذّر أهـل املشـرق واملـغرب فـي إحـدى فـقرات قـيّوم األسـماء الـخالـدة، يـعمد إلـى مـخاطـبة "أهـل املـغرب" ويـأمـرهـم أن "اخـرجـوا 
مـن ديـاركـم" لـنصر اهلل "فـأصـبحوا فـي ديـن اهلل الـواحـد إخـوانًـا عـلى خـط الـّسواء".  وإذا انـتقلنا إلـى حـضرة بـهاء اهلل رأيـنا أنّـه 
يـــكتب انـــتظارًا لهـــذا الـــتّطّور فـــيقول:  "إنّـــه أشـــرق مـــن جـــهة الشّــــــــرق، وظهـــر فـــي الـــغرب آثـــاره"، ويـــتنبّأ مـــرّة أخـــرى بـــقولـــه:  "لـــو 
يسـترون الـنّور فـي الـبّر إنّـه يظهـر مـن قـطب البحـر ويـقول إنّـي مـحيي الـعاملـني".  ويـروي الـنّبيل فـي تـاريـخه أّن حـضرة بـهاء اهلل 
قــال قــبل صــعوده بــقليل:  "**لــو أّن هــذا األمــر كــان ظهــر فــي الــغرب ولــو أّن آيــاتــنا كــانــت أرســلت مــن الــغرب الــى إيــران وأقــطار 
الشّـــــرق األخـرى التّـضح كـيف يـعتنق أهـل الـغرب أمـرنـا.  إالّ أّن أهـل إيـران عجـزوا عـن مـعرفـة قـدره".  أمّـا حـضرة عـبد الـبهاء فـقد 
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شهــد بــذلــك حــني يــقول:  "*كــان الــنّور اإللــهي، مــنذ الــبدء إلــى وقــتنا هــذا، يســطع مــن الشّــــــرق عــلى الــغرب.  إالّ أن ســطوعــه فــي 
الـغرب كـان أقـوى وأشـّد.  تـأمّـلوا أمـر الـّسيّد املـسيح روحـي فـداه فـقد ظهـر مـن الشّـــــرق.  فـلّما سـكب ضـياءه الـنّورانـيّ عـلى الـغرب 
فـاق انـتشار نـور املـلكوت فـي الـغرب انـتشاره فـي الشّــــــرق".  وهـو يـؤكّـــد قـائـالً:  "*عـّما قـريـب تـالحـظون أّن الـغرب أصـبح شـرقًــا 
مـن أنـوار حـضرة بـهاء اهلل.  وتهـطل رحـمة الـرّّب فتهـتزّ لـها الـقلوب وتـربـو".  ويـقول أيـًضا:  "*يـقتبس الـغرب الـّضياء مـن الشّـــــرق.  
إالّ أنّـه فـي بـعض األحـيان يـكون انـعكاس الـنّور فـي الـغرب أعـظم".  وعـن قـريـب تـتألأل هـذه األنـوار فـي مـطالـع الـغرب أعـظم مـن 

الّشرق".

وأخـّص مـن هـذا مـا تـفّضل مـؤسّـــــس الـظّهور الـبهائـيّ نـفسه فـأنـعم بـه عـلى حـّكام الـقارة األمـريـكيّة مـن شـرف فـريـد حـني خـاطـبهم 
جـميًعا فـي الـكتاب األقـدس يـدعـوهـم دعـوة لـها مـغزاهـا أن:  "زيّـنوا هـيكل املُلك بـطراز الـعدل والـتّقى، ورأسـه بـإكـليل ذكـر ربّـكم" 
ويـأمـرهـم أن "أجـبروا الـكسير بـأيـادي الـعدل، وكسّــــــروا الـّصحيح الـظّالـم بـسياط أوامـر ربّـكم اآلمـر الـحكيم".   وأمّــا حـضرة عـبد 
الـبهاء فـقط كـتب يـقول:  "*إّن قـارّة أمـريـكا، عـند اهلل، هـي مـيدان إشـراق األنـوار، وقـطر ظـهور األسـرار، ومـنشأ األبـرار، ومجـمع 
األحـــرار".  وقـــال فـــي مـــوضـــع آخـــر:  "**تظهـــر قـــارّة أمـــريـــكا مـــن عـــالمـــات الـــتّقّدم الـــباهـــر مـــا يـــجعل مســـتقبلها أكـــثر إشـــراقًــــا 

وتبشيرًا، ألّن نورها وتأثيرها أبعد مدى.  ولسوف تهدي كّل األمم في ميادين الّروحانيّة".  

بـل إّن حـضرة عـبد الـبهاء اخـتص جـمهوريّـة الـغرب الـعظمى، زعـيمة أمـم الـقارّة األمـريـكيّة بـعنايـته الـخاصّـــــــــة بـصورة أوضـح حـني 
قــال:  "**إّن الــّشعب األمــريــكيّ جــديــر حــًقا بــأن يــكون أّول مــن يــضرب خــيمة السّـــــــالم األعــظم ويُــعلن وحــدة الــجنس البشــرّي" 
وحــني قــال مــرّة أخــرى:  "**هــذه األمّـــة األمــريــكيّة لــها مــن الــطّاقــة الــكامــنة مــا يــمّكنها مــن أن تــقوم بــما ســوف يــزيّــن صــفحات 
الـتّاريـخ، ويحسـدهـا عـليه الـعالـم، ويـهنّئها أهـل الشّـــــرق والـغرب عـلى مـا نـالـت مـن ظـفر".  وحـني قـال زيـادة عـلى ذلـك:  "**أسـأل 
اهلل أن يـجعل هـذه الجـمهوريّـة األمـريـكيّة أّول أمّــة تـضع أسـاس الـّصلح الـعمومـيّ، وأّول أمّــة تـعلن وحـدة الـجنس البشـرّي، وأّول 
أمّــة تـرفـع رايـة السّــــــالم األعـظم" وكـتب أيـًضا يـقول:  "**فـينهض أهـل تـلك الـبالد مـن مسـتواهـم املـاّدّي الـحاضـر إلـى مسـتويـات 

يفيض فيها العرفان الّسماوّي من هذا املركز إلى كّل شعوب العالم".

وخــاطــب حــضرة عــبد الــبهاء أحــبّاء أمــريــكا الــّشمالــيّة بــقولــه:  "*يــا حــواريّــي بــهاء اهلل روحــي لــكم الــفداء! ... تــدبــروا... أّي مــقامٍ 
عـظيمٍ سـامٍ قُــّدر لـكم، مـا زال تـوفـيقكم مـحجوبًـا وغـير مـعروف".   قـال مـرّة أخـرى:  "**إّن مـهّمتكم مـجيدة تـفوق الـوصـف فـإذا 
تـكّللت مـساعـيكم بـالـنّجاح فـلسوف تـصبح أمـريـكا مـركـزًا تـفيض مـنه مـوجـات الـقّوة الـّروحـيّة، ويسـتقّر عـرش مـلكوت اهلل فـي كـمال 
جـاللـه وأوج مجـده اسـتقرارًا مـكينًا".  وأخـيرًا إلـيكم هـذا الـتّأكـيد املـثير، قـال:  "*حـني يـبلغ هـذا الـنّداء اإللـهيّ مـن أمـريـكا إلـى 
أوروبّــا وآســيا وأفــريــقيا وأســترالــيشيا وجــزائــر الــباســفيك... يجــلس أحــبّاء أمــريــكا عــلى ســريــر السّـــــــلطنة األبــديّــة، ويــطبّق صــيت 

نورانيّتهم وهدايتهم اآلفاق، ويعّم صوت عظمتهم األطراف واألكناف".

فـال عـجب أن نـرى الـجامـعة الّـتي تـنتمي إلـى أمّــة بـوركـت بـمثل هـذه الـبركـة الـعميمة، واحـتّلت هـذه املـكانـة املـرمـوقـة فـي قـارّة غـنيّة 
بــمواهــبها كــّل هــذا الــغنى تســتطيع خــالل خــمسني ســنة أن تــضيف أكــثر مــن صــحيفة مشــرقــة حــافــلة بــاالنــتصارات الــباهــرة إلــى 
تـاريـخ أمـر حـضرة بـهاء اهلل.  ويـنبغي أالّ يـغرب عـن الـبال أّن هـذه هـي الـجامـعة الّـتي تعهـدهـا حـضرة عـبد الـبهاء بـعنايـة، ورعـاهـا 
بــاهــتمامــه الــّدائــم مــنذ أن بــرزت إلــى حــيّز الــوجــود بــفضل الــقوى الــخالّقــة الّــتي أطــلقها إعــالن مــيثاق حــضرة بــهاء اهلل، وأّن هــذه 
هـي الـجامـعة الّـتي دّربـها حـضرة عـبد الـبهاء عـلى أن تـؤّدي رسـالـتها الـفريـدة بـفضل مـا رقـم لـها مـن ألـواح تـفوق الـعّد والـحصر، 
وبـفضل مـا ألـقى إلـى الـزّائـريـن الـعائـديـن مـن إرشـادات وتـوجـيهات، وبـفضل مـا بـعث إلـيها مـن رسـله الـخواّص، وبـفضل مـا قـام 
بــه مــن رحــالت عــبر قــارة أمــريــكا الــّشمالــيّة مــن أقــصاهــا إلــى أقــصاهــا، وبــفضل مــا بــنّي مــن تــأكــيدات خــالل هــذه الــرّحــالت عــلى 
أهـّميّة مـوسّــــــسة املـيثاق، وأخـيرًا بـفضل مـا أوكـل إلـيها مـن واجـبات فـي ألـواح الخـطّة اإللـهيّة.  هـذه هـي الـجامـعة الّــتي جـاهـدت، 
مــنذ طــفولــتها حــتّى اآلن، جــهاًدا مــوصــوالً، ونــجحت بــفضل مــساعــيها املــنفردة فــي أن تــركّــــز عــلم حــضرة بــهاء اهلل فــي األغــلبيّة 
الــّساحــقة مــن الــّدول السّـــــــتني الشّـــــــرقــيّة والــغربــية ، لــكّل واحــدة مــنها الــحّق فــي أن تفتخــر اآلن بــنعمة الــّدخــول فــي حــظيرة أمــره 
املـبارك.  وهـذه هـي الـجامـعة الّـتي تـمتاز بـصياغـة نـماذج املـوسّــــــسات اإلداريّـة الّـتي تبشّــــــر بـقدوم نـظم حـضرة بـهاء اهلل الـعاملـيّ، 
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كـما تـمتاز بـأنّـها أّول مـن شـيّد هـيكله.  وبـمجهود أعـضائـها ارتـفعت فـي قـلب أمـريـكا الـّشمالـيّة قـواعـد "أّم مـعابـد الـغرب" الـبشير 
بـذلـك الـنّظم.  وهـي مـوسّـــــسة مـن أكـرم املـوسّـــــسات الّـتي أمـر بـها الـكتاب األقـدس، بـل وأجـّل مـوسّـــــسة نـهضت فـي الـعالـم الـبهائـيّ 
بـــأســـره.  وبـــفضل الـــجهود املـــضنية الّـــتي بـــذلـــها مـــهاجـــروهـــا ومـــبّلغوهـــا ومـــرشـــدوهـــا اتّـــسعت دائـــرة املـــطبوعـــات الـــبهائـــيّة اتّـــساعًــــا 
عـــظيًما، وأنـــصفت أهـــدافـــه وأغـــراضـــه إنـــصافًـــا جـــريـــئًا، ووضـــعت أســـس هـــيئاتـــه الـــولـــيدة بـــصورة راســـخة.   وكـــان مـــن الـــنّتائـــج 
املـــباشـــرة لـــلمحاوالت املـــتّصلة املـــنفردة الّـــتي بـــذلـــتها أبـــرز مـــبّلغاتـــها املـــتجواّلت والء إحـــدى الـــّشخصيات املـــلكيّة واعـــتناقـــها لـــديـــن 
حــضرة بــهاء اهلل بــصورة تــلقائــيّة أعــلنت إعــالنًــا صــريــًحا ال لــبس فــيه وال غــموض دّونــتها الــّشخصيّة املــلكيّة بــقلمها فــي شــهادات 
عــديــدة خــّلفتها لــألجــيال.  وأخــيرًا إلــى أفــراد هــذه الــجامــعة، الّــذيــن هــم األحــفاد الــّروحــيّون لــرّواد فجــر الــعصر الــبطولــيّ املــجيد، 
يـنبغي أن يُـعزى الشّـــــرف األبـدّي الـخالـد، شـرف الـنّهوض، فـي أكـثر مـن مـناسـبة لـلّدفـاع بـهّمة وعـزم ومـضاء ولـباقـة عـجيبة لـنصرة 
املـظلومـني وإلعـالـة املـعوزيـن ولـلّدفـاع عـن مـصالـح املـوسّــــــسات والـهيئات الّــتي أقـامـها إخـوانـهم الّــذيـن قـّدر لـهم أن يـنالـوا حـظوظًـا 

متفاوته من االضطهاد العنصرّي والّدينيّ في بالد من مثل إيران وروسيا ومصر والعراق وأملانيا.

ومــن الــغريــب حــقًّا أن نجــد أّول إشــارة عــلنيّة يُــشار بــها فــي تــلك الــبالد، املــنفردة مــن بــني أخــواتــها فــي الــغرب بــمثل هــذا الــواجــب 
الــفريــد، إلــى مــوسّـــــــس الــّديــن املــجيد تخــرج مــن شــفتيّ رجــل مــن رجــال ديــن قــّدر لــألمــر املــبارك أن يــقاســي مــنه الــّشيء الــكثير.  
واألغـرب مـن هـذا أن نـرى أّول مـن أسّــــــسه فـي مـديـنة شـيكاغـو، بـعد خـمسني سـنة مـن إعـالن حـضرة الـباب لـدعـوتـه فـي شـيراز، 

يتخّلى بعد سنوات قالئل عن الرّاية اّلتي رفعها في تلك املدينة وحده وبال معني.

فـفي الـثّالـث والعشـريـن مـن أيـلول سـنة 1893م، أي بـعد صـعود حـضرة بـهاء اهلل بـما يـزيـد عـن عـام بـقليل، أعـلن نـيافـة هـنري هـ. 
جيســب  الــّدكــتور فــي الــالّهــوت ومــديــر اإلرســالــيّة الــبرســبتاريّــة  فــي شــمال ســوريّــا فــي كــلمته الّــتي ألــقاهــا عــنه نــيافــة جــورج أ.  
فـورد  الـعامـل فـي سـوريّـا فـي مـؤتـمر األديـان الـعاملـيّ الّـذي انـعقد فـي شـيكاغـو مـع مـعرض كـولـومـبس [الـذي أقـيم بـمناسـبة مـرور 
أربــعمائــة ســنة عــلى اكــتشاف أمــريــكا] فــقال إّن "حــكيًما إيــرانــيًّا شــهيرًا"، وهــو الــقّديــس الــبابــيّ، قــد مــات أخــيرًا فــي عــّكاء، وأنّ 
"أســــتاذًا مــــن كــــمبردج" قــــد زاره قــــبل صــــعوده بــــسنتني، فــــعبّر لــــه الــــقّديــــس الــــبابــــيّ عــــن "مــــشاعــــر بــــلغ مــــن نــــبلها ومــــشابهــــتها 
لـلمسيحيّة" أن رغـب صـاحـب الـكلمة، فـي خـتام كـلمته، أن يشـرك مـعه سـامـعيه فـي االسـتماع إلـيها.  وبـعد ذلـك بـأقـّل مـن عـام، 
أي فــي شــباط ســنة 1894م، كــان طــبيب ســوري بــدعــى إبــراهــيم خــير اهلل قــد اتّخــذ شــيكاغــو مــقرًّا لــه وشــرع يــبّلغ الــّديــن الّـــذي 
اعــتنقه بــهّمة ونــشاط وانــتظام.  وكــان هــذا الــطّبيب قــد آمــن بــاألمــر املــبارك أثــناء إقــامــته بــالــقاهــرة عــلى يــد الــحاج عــبد الــكريــم 
الطّهـرانـي وتـلّقى لـوحًــــا مـن حـضرة بـهاء اهلل واتّـصل بـحضرة عـبد الـبهاء ووصـل نـيويـورك فـي كـانـون األّول سـنة 1892م واسـتقرّ 
فــي شــيكاغــو.  وفــي غــضون عــامــني كــتب إلــى حــضرة عــبد الــبهاء يــصف مــشاعــره، ويســتعرض الــنّجاح الــباهــر الّـــذي كــّللت بــه 
جـهوده. وفـي سـنة 1895م وفّـق إلـى فـتح جـديـد فـي كـنوشـا  الّــتي حـرص عـلى زيـارتـها مـرّة كـّل أسـبوع أثـناء نـشاطـه الـتّبليغيّ.  
ومــا أن وافــت الــّسنة الــتّالــية حــتّى كــان األحــبّاء فــي هــاتــني املــديــنتني يــعّدون بــاملــثات كــما ورد فــي الــتّقاريــر.  وفــي ســنة 1897م 
نشـر كـتابـه "بـاب الـّديـن"، وزار كـنساس  ونـيويـورك وإيـثاكـا  وفـيالدلـفيا حـيث اسـتطاع أن يكسـب لـألمـر املـبارك عـدًدا ال يسـتهان 
بـــه مـــن األنـــصار.  وكـــان مـــن أبـــرز مـــن نـــهضوا يبشّـــــــرون بـــالـــيوم الجـــديـــد، ويـــكرّســـون أنـــفسهم لخـــدمـــة املـــيثاق الحـــديـــث اإلعـــالن:  
ثـورنـتون تـشيس  الـرّابـط الـجأش الّـذي لـّقبه حـضرة عـبد الـبهاء "بـالـثّابـت" ووصـفه بـأنّـه "أّول مـن آمـن" مـن أمـريـكا، ألنّـه آمـن سـنة 
1894م.  ومـنهم لـويـزا أ. مـور  الـخالـدة، أّم مـبّلغات الـغرب، الّــتي لـّقبها حـضرة عـبد الـبهاء "بـالـّلواء" والـّدكـتور إدوارد جتسنجـر  
الّـذي تـزّوجـته اآلنـسة لـواء فـيما بـعد، وهـوارد مـاك نـت ، وآرثـر ب. دودج ، وإيـزابـيال بـرتـنجهام ، ولـيليان ف. كـابّـس ، وبـول ن. ديـلي 
، وتشسـتر أ. تـاتشـر ، وهـيلني س. جـودال  وهـؤالء فـريـق سـوف تـظّل أسـماؤهـم مـرتـبطة بـاإلشـراقـات األولـى لـديـن حـضرة بـهاء اهلل 

في القارة األمريكيّة الّشماليّة. 

ومـا وافـت سـنة 1898م حـتّى أظهـرت الـّسيدة فـيبي هـيرسـت  (زوجـة الـّسناتـور جـورج ف. هـيرسـت  الّــتي آمـنت عـلى يـد الـّسيدة 
جتسنجـر أثـناء رحـلة قـامـت بـها األخـيرة إلـى كـالـيفورنـيا، عـزمـها عـلى التّشـرّف بـمحضر حـضرة عـبد الـبهاء فـي األرض األقـدس، 
ودعــت نــفرًا مــن األحــبّاء إلــى مــصاحــبتها مــن بــينهم الــّدكــتور جتسنجــر وزوجــته، والــّدكــتور خــير اهلل وزوجــته.  وأتــّمت اإلجــراءات 
الـّضروريّـة لهـذه الـزّيـارة الـتّاريـخيّة لـعّكاء.  وفـي بـاريـس انـضّم إلـى الـفريـق عـدد مـن األمـريـكينّي املـقيمني مـن بـينهم مـاي ألـيس 
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بـولـز  الّـتي آمـنت عـلى يـد الـّسيّدة جتسنجـر، واآلنـسة بـيرسـون ، وآن أبـيرسـون  وكـلتاهـما ابـنتا أخـت الـّسيّدة هـيرسـت مـع الـّسيدة 
ثــورنــبرغ  وابــنتها، زاد عــددهــم بــانــضمام بــنات الــّدكــتور خــير اهلل وجــّداتــهّن الــّلواتــي آمــّن فــي مــصر عــلى يــد الــّدكــتور خــير اهلل 

أخيرًا.

وكــان قــدوم خــمسة عشــر زائــرًا فــي ثــالثــة أفــواج مــتعاقــبة، وصــل الــفوج األّول مــنها والّــذي ضــّم الــّدكــتور جتسنجــر وزوجــته إلــى 
مــديــنة الــّسجن عــّكاء فــي الــعاشــر مــن كــانــون األّول ســنة 1898م، واالتّــصال املــباشــر املــتني بــني مــركــز مــيثاق حــضرة بــهاء اهلل 
ومـطالـع أنـواره فـي الـغرب، والـظّروف املـثيرة الّــتي اكـتنفت زيـارتـهم ملـرقـده املـقّدس، ومـا أنـعم بـه هـذا املـضيف املـحّب املـنعم مـن 
شــرف اصــطحابــه لــهم إلــى الــغرفــة الــّداخــليّة لــلّضريــح والــّروح الــعالــية الّــتي نــفخها فــيهم بــسيرتــه ومســلكه وأقــوالــه، وشــحنهم بــها 
رغــم قــصر مــّدة إقــامــتهم والحــماســة الــجيّاشــة والــعزم الــرّاســخ الّــتي أشــعله فــي نــفوســهم، وإرشــاداتــه املــلهمة وتــوجــيهاتــه الــنّيّرة، 
وإمـارات مـحبّته اإللـهيّة املـتعّددة لـهم، كـان كـّل ذلـك مـشيرًا إلـى افـتتاح عهـد جـديـد مـن تـقّدم الـّديـن فـي الـغرب، وهـو العهـد الّـذي 

أظهرت داللته األعمال املجيدة اّلتي قام بها، فيما بعد، بعض هؤالء الزّائرين وإخوانهم إظهارًا رائًعا.

كــتبت إحــدى املتشــرّفــات بــمحضره تسجّــــل مــشاعــرهــا، قــالــت: "أمّــا عــن الــّلقاء األّول فــإنــي ال أذكــر فــرحًــــا وال تــرحًــــا وال شــيئًا مــّما 
يــــمكنني أن أســــّميه.  ذلــــك ألنّــــني ســــموت فــــجأة إلــــى ارتــــفاع شــــاهــــق، واتّــــصلت روحــــي بــــالــــّروح اإللــــهيّ.  وحــــيّرتــــني هــــذه الــــقّوة 
الـطّاهـرة املـقّدسـة الـعظيمة...  لـم نسـتطع أن نـحّول أنـظارنـا عـن وجـهه الجـليل.  وسـمعنا كـّل مـا قـال وشـربـنا الـّشاي بـأمـره إالّ أنّ 
الـوجـود كـان مـعطّالً.  فـلّما نـهض وتـركـنا فـجأة عـدنـا إلـى الـحياة مـنتفضني.  ولـكن حـمًدا هلل! لـم تـكن حـياتـنا األولـى أبًـدا، ولـم تـكن 
األرض هــي األرض أبــًدا!" وفــي ذكــرى آخــر لــقاء لــهؤالء الــزّائــريــن قــالــت الــزّائــرة نــفسها: "فــي جــالل مــحضره وهــيمنته تــحّول 
خــوفــنا أمــنًا، وضــعفنا قــّوة، وأســفنا أمــالً، وفــنينا فــي مــحبّتنا لــه.  وبــينما نــحن جــلوس  بــني يــديــه نــنتظر أن نســتمع إلــى كــلماتــه 
أجــهش بــعض األحــبّاء بــالــبكاء فــأمــرهــم أن يــكفكفوا عــبراتــهم، إالّ أنّــهم لــم يســتطيعوا ذلــك حــتّى لحــظة واحــدة فــعاد يــرجــوهــم أالّ 

يبكوا وإالّ فإنه لن يتحّدث إلينا ولن يعّلمنا حتّى تجف العبرات جميًعا..."

وكـتبت الـّسيدة هـيرسـت فـي إحـدى رسـائـلها تـقول: "... تـلك األيّـام الـثاّلثـة كـانـت أخـلد أيّـام حـياتـي وأبـقاهـا ذكـرًا...  أمّــا املـولـى 
فـلن أحـاول أن أصـفه.  وإنّـما أكـتفي بـأن أقـّرر أنّـني أؤمـن مـن كـّل قـلبي بـأنّـه هـو املـولـى، وأّن أعـظم مـا بـوركـت بـه فـي هـذه الـّدنـيا 
هــو امــتيازي بــاملــثول فــي حــضرتــه واســتجالء طــلعته املــباركــة...  إّن عــبّاس أفــندي هــو بــال شــّك مــسيح هــذا الــيوم وهــذا الــجيل، 
فـلسنا فـي حـاجـة إلـى أن نـبحث عـن سـواه".  وكـتبت فـي خـطاب آخـر تـقول: "يـجب أن أعـترف بـأنّـه أنـبل مخـلوق لـقيته أو أتـوقّــع 
أن ألـقاه فـي هـذه الـّدنـيا...  وإّن مـحاولـة وصـف الـجّو الـّروحـي الّـذي يـحيط بـه فـيؤثّـر فـي كـّل مـن تـبرّك بـمحضره تـأثـيرًا قـويًّـا ألمـر 
يعجــز عــنه كــّل بــيان.  إنّــني أؤمــن بــه مــن أعــماق قــلبي وروحــي، وآمــل أن يــخّصه كــّل الّــذيــن يــسّمون أنــفسهم بــاألحــبّاء بــالــعظمة 

كّلها واملجد كّله والثّناء كّله ألنّه هو، بال ريب، ابن اهلل، وروح األب تسكن فيه".

بـل إّن خـادم الـّسيدة هـيرسـت الـزّنـجيّ، ويـدعـى روبـرت تـرنـر ، كـان أّول مـن يـؤمـن بـاألمـر املـبارك مـن بـني جـنسه فـي الـغرب.  فـقد 
انجــذب بــتأثــير حــضرة عــبد الــبهاء، أثــناء تــلك الــزّيــارة الــتّاريــخيّة.  وقــد بــلغ مــن رســوخ إيــمانــه أّن ســيّدتــه املــحبوبــة تــنّكرت، فــيما 
بـعد، لـلّديـن الّــذي اعـتنقته، فـلم يـؤثّـر ذلـك فـيه بـأيّـة حـال، ولـم يـقّلل مـن عـمق املـشاعـر الّــتي أثـارهـا فـي صـدره مـا حـباه بـه حـضرة 

عبد البهاء من الرّأفة واملحبّة.

عـــاد بـــعض هـــؤالء الـــزّائـــريـــن الـــّسكارى بخـــمر اهلل إلـــى فـــرنـــسا، وعـــاد بـــعضهم اآلخـــر إلـــى الـــواليـــات املتّحـــدة.  وكـــان ذلـــك إيـــذانًـــا 
بـــانـــطالق نـــشاط مـــنظّم مـــتسانـــد ومـــتواصـــل نـــما واســـتجمع قـــّوة أعـــظم، وامـــتّدت أغـــصانـــه إلـــى أوروبّـــا الـــغربـــيّة وواليـــات أمـــريـــكا 
الــّشمالــيّة وأقــالــيمها الــّشاســعة، واتّــسع مــجال هــذا الــنّشاط اتّــساعًــــا جــعل حــضرة عــبد الــبهاء يــصّمم عــلى الــّسفر إلــى الــغرب 
حــاملــا يــطلق ســراحــه مــن اعــتقالــه املــديــد فــي عــّكاء.  نــعم! فــلقد انــطلقت جــامــعة األحــبّاء األمــريــكينّي، ال يــعرقــل مــسعاهــم األزمــة 
املخــّربــة الّـــتي أحــدثــها طــموح الــّدكــتور خــير اهلل بــعد عــودتــه مــن األرض األقــدس (فــي كــانــون األّول ســنة 1899م)، وال تــفزعــها 
الــقالقــل الّــتي أثــارهــا بــالــتّعاون مــع نــاقــض املــيثاق األكــبر وأعــوانــه ورســله، وال تهــتّم بــالهجــمات الّــتي أخــذ يــشنّها هــو واملــنشّقون 
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مـعه ورجـال املـسيحيّة الّــذيـن زاد مـن حسـدهـم قـّوة الـّديـن الـنّاهـض وانـتشار تـأثـيره.  قـام هـؤالء األحـبّاء، يـعزّزهـم فـي مـسعاهـم 
صـّف طـويـل مـن الـزّائـريـن الّـذيـن كـانـوا يـبّلغون رسـائـل املـولـى الـّساهـر الـّشفهيّة وإرشـاداتـه وتـعليماتـه الـخاصّـــــــــة، وتـقّوي عـزائـمهم 
فـيوضـات قـلمه املسجّــــلة فـي األلـواح الّــتي ال تـعّد وال تـحصى، ويـوجّــــههم الـرّسـل واملـبّلغون املـتعاقـبون الّــذيـن كـان يـرسـلهم بـأمـره 
إلرشـادهـم وتـثبيت أقـدامـهم وتـعميق إيـمانـهم.  وبـدأوا سـلسلة مـن األعـمال الّــتي بـاركـها حـضرة عـبد الـبهاء، ونشّــــــطها بـعد عشـر 
سـنوات، والّـتي لـم تـكن سـوى مـقّدمـة لـتلك الخـدمـات الـفائـقة الـفذّة الّـتي قـّدر لـهم أن يـؤّدوهـا خـالل عـصر الـتّكويـن مـن دورة والـده 

العظيم.

ومـا كـادت إحـدى الـزّائـرات، وهـي مـاي بـولـز الـّسالـفة الـذّكـر، تـعود إلـى بـاريـس حـتّى اسـتطاعـت أن تـؤسّــــــس فـي تـلك املـديـنة أّول 
مــركــز بــهائــي أُنشئ فــي الــقارّة األوروبــيّة، وذلــك انــصياعًــــا لــتعليمات حــضرة عــبد الــبهاء املشــّددة.  ولــقد تــعزّز هــذا املــركــز بــعد 
عـودتـها بـقليل بـإيـمان أّول مـؤمـن إنجـليزّي وهـو تـومـاس بـريـكويـل  الّــذي خـّلد ذكـره حـضرة عـبدالـبهاء بـالـثّناء الـعاطـر الـنّازل فـي 
ذكـراه، وإيـمان أّول مـؤمـن فـرنـسيّ وهـو هـيبولـيت دريـفوس  الّـذي اسـتطاع بـكتابـاتـه وتـرجـماتـه ورحـالتـه وخـدمـاتـه الـرّائـدة األخـرى 
أن يــؤطّـد، عــلى مــّر الــّسنني واألعــوام، دعــائــم الــعمل الّــذي بــدئ فــي بــالده، وإيــمان لــورا بــارنــي الّــتي أّدت خــدمــتها الــخالــدة بــأن 
جــمعت بــيانــات حــضرة عــبد الــبهاء الــنّفيسة الّــتي تــناولــت مــوضــوعــات مــتنّوعــة أشــّد الــتّنّوع، والّــتي ألــقاهــا أثــناء زيــارتــها املــديــدة 
لـألرض األقـدس، وأخـرجـتها لـألجـيال الـقادمـة عـلى هـيئة كـتاب عـنوانـه "املـفاوضـات".  وبـعد ثـالث سـنوات، أي فـي سـنة 1902م، 

انتقلت ماي بولز  اّلتي تزوجت آنذاك رجالً كنديًّا، إلى منتريال، ونجحت في وضع أسس األمر املبارك في تلك البالد.

ونــتيجة لــلتّأثــيرات الــخالّقــة الّـــتي أحــدثــتها هــذه الــزّيــارة الــباقــية الــذّكــر، اســتطاعــت الــّسيدة ثــورنــبرغ كــروبــر  أن تــبدأ فــي لــندن 
نـشاطًـا وسّــــــعته وغـذّتـه جـهود املـؤمـنني اإلنجـليز األَُول وال سـيّما جـهود إثـيل ج. روزنـبرج  الّــتي آمـنت سـنة 1899م، فـتمّكنوا فـي 
الــّسنوات الــتّالــية مــن إقــامــة هــيكل مــوسّــــــساتــهم اإلداريّــة فــي الجــزر الــبريــطانــيّة.  أمّـــا فــي أمــريــكا الــّشمالــيّة، فــقد عــرّض ارتــداد 
الـّدكـتور خـير اهلل وكـذلـك النّشـرات املفسـدة املجـرّحـة الّــتي نشـرهـا بـتشجيع مـيرزا محـّمد عـلي وابـنه شـعاع اهلل الّــذي أوفـده إلـى 
أمـريـكا، والءهـم وإخـالصـهم ألشـّد أنـواع االمـتحان، وهـم مـا زالـوا فـي مـدارج الـطّفولـة.  إال أّن الـرّسـل املـتعاقـبني الّـذيـن أوفـدهـم 
حــضرة عــبد الــبهاء مــن أمــثال الــحاج عــبد الــكريــم الطّهــرانــي، والــحاج مــيرزا حــسن الخــراســانــي، ومــيرزا أســد اهلل، ومــيرزا أبــو 
الـــفضل، نـــجحوا فـــي تـــبديـــد الـــّشكوك وتشـــتيت الـــظّنون بســـرعـــة، كـــما نـــجحوا فـــي تـــوســـيع مـــدارك األحـــبّاء ولـــّم شـــعثهم وتـــوحـــيد 
كـــلمتهم، وتـــكويـــن نـــواة تـــلك املـــوسّـــــــسات اإلداريّـــة الّـــتي قـــدر لـــها أن تُـــفتتح رســـميًا بـــعد عشـــريـــن ســـنة بـــمقتضى نـــصوص وصـــيّة 
حــضرة عــبد الــبهاء الــواضــحة ومــواّدهــا.  ومــا أن وافــت ســنة 1900م حــتّى تــشّكلت لــجنة اســتشاريّــة مــسّماة بـ"بــيت الــعدل" ثــمّ 
بـ"بــيت الــّروحــانــيّة" وهــي أّول حــلقة مــن ســلسلة املــحافــل الّـــتي غــطّت قــارة أمــريــكا الــّشمالــيّة مــن الــّشاطئ إلــى الــّشاطئ قــبل 
انـتهاء الـقرن الـبهائـيّ األّول.  وفـي سـنة 1902م تـشّكلت فـي شـيكاغـو جـمعيّة النّشـر الـبهائـيّة لـترويـج املـطبوعـات األمـريّـة الّــتي 
أخـذت تنتشـر تـدريـجيًّا.  وصـدرت فـي نـيويـورك نشـرة بـهائـيّة لنشـر تـعالـيم األمـر املـبارك، تـلتها "األخـبار الـبهائـيّة"، وهـي نشـرة 
أخــرى صــدرت فــي شــيكاغــو ســرعــان مــا تــطّورت إلــى مجــلة "نجــم الــغرب".  وتُــرجــمت بــهّمة ونــشاط بــعض كــتب حــضرة بــهاء اهلل 
املــــهّمة مــــن مــــثل "الــــكلمات املــــكنونــــة" و"اإليــــقان" و "ألــــواح املــــلوك" و "الــــوديــــان السّــــــــبعة" مــــع ألــــواح حــــضرة عــــبد الــــبهاء.  كــــما 
تُـرجـمت عـّدة مـقاالت ونُـبَذ كـتبها مـيرزا أبـو الـفضل وآخـرون.  وبـدأت مـراسـالت ال يُسـتهان بـها مـع املـراكـز األمـريّـة املـختلفة فـي 
الشّـــــــرق أخــذت تــزداد فــي مــجالــها وأهــّميّتها.  ونُشــرت الــتّواريــخ املــختصرة لــألمــر املــبارك كــما نُشــرت الــكتب والــعجاالت دفــاعًـــا 
عـنه، وكـتبت املـقاالت لـلّصحف، ونُشـرت اإلحـصائـيّات والـتّقاريـر عـن الـرّحـالت والـزّيـارات واملـدائـح والـقصائـد واملـثنويّـات ورّوجـت 

ترويًجا واسًعا.

وفـي هـذه األثـناء قـام املـسافـرون واملـبّلغون، الّـذيـن خـرجـوا ظـافـريـن مـن بحـران االفـتتان وعـواصـف االمـتحان الّـتي هـّددت ديـنهم 
املـحبوب، بـطوع رغـبتهم لـيعزّزوا حـصون األمـر املـبارك الّــتي كـانـت قـد أنـشئت حـديـثًا ويـضاعـفوا عـددهـا.  فـكّونـوا مـراكـز أمـريّـة 
فـــي واشـــنطن وبـــوســـطن وســـان فـــرانـــسيسكو ولـــوس أنجـــلس، وكـــليفالنـــد وبـــلتيمور ومـــينيابـــولـــيس وبـــفالـــو وروشســـتر وبتســـبرغ 
وســـياتـــل وســـانـــت بـــول وفـــي أمـــاكـــن كـــثيرة أخـــرى.  وبـــدأ املـــهاجـــرون الـــّشجعان املـــقيمون مـــنهم والـــعابـــرون، يـــقومـــون بـــالـــرّحـــالت 
مـتلّهفني عـلى نشـر الـبشارة الجـديـدة خـارج حـدود بـالدهـم األصـليّة، وشـرعـوا فـي الـقيام بـأعـمال حـملت نـورهـا إلـى قـلب أوروبّـا 

�١٣٦



والشّـــــرق األقـصى وجـزائـر املـحيط الـهادي.  فـرحـل مـايـسون ريـمي  إلـى روسـيا وإيـران ثـّم طـاف مـع هـوارد سـتروفـن  حـول الـعالـم 
ألّول مـرّة فـي الـتّاريـخ الـبهائـيّ، وزارا فـي طـريـقهما جـزر هـاواي والـيابـان والـّصني والـهند وبـورمـا.  وسـافـر هـوبـر هـارس  وهـارالن 
أوبــر  مــا ال يــقّل عــن ســبعة أشهــر فــي الــهند وبــورمــا وزارا بــومــباي وبــونــا والهــور وكــلكتا ورانــجون ومــندالي.  واقــتفت أملــا نــبلوك  
آثــار الــّدكــتور أ. فيشــر ، وركّـــزت رايــة األمــر املــبارك فــي أملــانــيا، وحــملت نــوره إلــى الــنّمسة، وحــّولــت الــّدكــتورة ســوزان آي. مــودي  
وسـيدنـي سـبراج ، ولـيليان ف. كـابـس ، والـدكـتورة سـارة كـلوك  وإلـيزابـت سـتيوارت  مـقامـهّن إلـى طهـران رجـاء الـتّقّدم بـمصالـح 
األمـر املـبارك املـتشابـكة بـالـتّعاون مـع األحـبّاء فـي تـلك املـديـنة.  وكـانـت سـارة فـارمـر  قـد كـّونـت سـنة 1894م فـي عـّكاء الـخضراء 
بـواليـة مـني اجـتماعـات صـيفيّة وأّسسـت مـركـزًا لـترويـج الـوحـدة واإلخـاء بـني األجـناس واألديـان ولـكنها زارت عـّكاء سـنة 1900م ثـمّ 

عادت ووضعت هذه االجتماعات وكّل معّداتها وتجهيزاتها تحت تصرّف أتباع األمر املبارك اّلذي اعتنقته أخيرًا.

وأخــيرًا ولــيس آخــرًا، قــام األحــبّاء فــي شــيكاغــو بــعد أن ألــهمهم مــا قــام بــه إخــوانــهم فــي عــشق آبــاد مــن الشّــــــروع فــي تــشييد أّول 
"مشـرق األذكـار" فـي الـعالـم الـبهائـيّ، وبـعد أن ألهـبتهم الـرّغـبة فـي إظـهار إيـمانـهم ووالئـهم بـطريـقة مـلموسـة مـناسـبة، وتـوسّــــــلوا 
إلـى حـضرة عـبد الـبهاء أن يـأذن لـهم فـي إقـامـة مـعبد فـفازوا بـموافـقته الـعاجـلة الحـماسـيّة املـدّونـة فـي لـوح رقـمه فـي حـزيـران سـنة 
1903م، فــقامــوا عــلى قــّلة عــددهــم وضــعف مــواردهــم لــيأخــذوا عــلى عــاتــقهم عــمالً يــعّد أعــظم خــدمــة أّداهــا األحــبّاء لــألمــر املــبارك 
إلــى اآلن، ال فــي أمــريــكا وحــدهــا بــل وفــي الــغرب كــّله.  وبــفضل تــشجيع حــضرة عــبد الــبهاء فــيما بــعد، وبــفضل الــتّبرّعــات الّــتي 
قـّدمـتها املـحافـل الـّروحـانـيّة املـختلفة، دعـا أعـضاء هـذا املـحفل الـّروحـانـيّ مـمثّلي األحـبّاء فـي الـبالد املـختلفة الجـتماع يـعقد فـي 
شـيكاغـو لـتدشـني هـذا املشـروع الـجبّار الّـذي أخـذوه عـلى عـواتـقهم.  وفـي الـّسادس والعشـريـن مـن تشـريـن الـثّانـي سـنة 1907م 
كـّون املـندوبـون املـجتمعون لـجنة مـن تـسعة أفـراد الخـتيار املـوقـع املـناسـب لـلمعبد املـزمـع إنـشاؤه.  ومـا أن وافـى الـيوم الـتّاسـع مـن 
نـيسان سـنة 1908م حـتّى دفـعوا ألـفي دوالر لشـراء قـطعتني مـن أرض الـبناء تـقعان عـلى مـقربـة مـن شـاطئ بـحيرة مـتشيغان .   
وفـــي آذار ســـنة 1909م وّجهـــت الـــّدعـــوة لـــعقد مـــؤتـــمر يـــمثّل املـــراكـــز األمـــريّـــة املـــختلفة، وذلـــك بـــناء عـــلى الـــتّعليمات الّــــتي وجّــــــهها 
حـضرة عـبد الـبهاء.  فـاجـتمع فـي شـيكاغـو تـسعة وثـالثـون مـندوبًـا عـن سـتٍّ وثـالثـني مـديـنة.   وكـان ذلـك فـي نـفس الـيوم الّـذي أرقـد 
فـيه حـضرة عـبد الـبهاء رفـات حـضرة الـباب فـي املـقام األعـلى الّــذي شـيّد عـلى جـبل الـكرمـل.  وكـّونـوا هـيئة مـركـزيّـة دائـمة تـعرف 
".  وتــّم تــسجيلها قــانــونــيًّا لــدى حــكومــة واليــة إلــينوي كــهيئة ديــنيّة تــعمل بــموجــب قــوانــني هــذه الــواليــة لــها  بـ"وحــدة املــعبد الــبهائــيّ
الــحّق فــي امــتالك أرض املــعبد وتــهيئة الــوســائــل الــالّزمــة لــتشييده.  وفــي هــذا املــؤتــمر وضــع دســتور لهــذه الــهيئة وتــشّكلت هــيئة 
أخـــرى هـــي الـــّلجنة الـــتّنفيذيّـــة لـــوحـــدة املـــعبد الـــبهائـــيّ وانـــتخب أعـــضاؤهـــا وخـــّولـــهم املـــندوبـــون ســـلطة تـــكملة شـــراء األرض الـــتي 
أوصــى بــها املــؤتــمر الــّسابــق.   وانــهالــت الــتّبرّعــات لهــذا الــعمل الــتّاريــخيّ مــن الــهند وإيــران وتــركــيّا وســوريّــا وفلســطني وروســيا 
ومــصر وأملــانــيا وفــرنــسا وإنجــلترا وكــندا واملــكسيك وجــزر الــهاواي بــل ومــن مــوريــشوس ، ومــا ال يــقل عــن ســتنّي مــديــنة أمــريــكيّة.  
وفــي ســنة 1910م، أي قــبل زيــارة حــضرة عــبد الــبهاء ألمــريــكا بــعامــني، بــلغت الــتّبرّعــات مــا ال يــقّل عــن عشــريــن ألــف دوالر.  وهــو 
دلـــيل مـــلحوظ عـــلى تـــماســـك األحـــبّاء فـــي املشـــرق واملـــغرب، وعـــلى الـــجهود املخـــلصة املـــتفانـــية الّـــتي بـــذلـــها أحـــبّاء أمـــريـــكا الّـــذيـــن 
أســهموا أثــناء تــقّدم الــعمل بــالــقدر األكــبر مــن املــبلغ الّــذي زاد عــلى املــليون ونــصف املــليون مــن الــّدوالرات الــالّزمــة لــتشييد بــنيان 

املعبد وزينته الخارجيّة.  
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الفصل الّسابع عشر - استثناف حبس حضرة عبد البهاء

إّن األعــمال الــبارزة الّــتي أنجــزتــها الــجامــعة الجــريــئة املــمتحنة أشــّد االمــتحان واعــتبرت بــواكــير الــثّمار الّــتي أثــمرهــا فــي الــعالــم 
الــغربــيّ مــيثاق حــضرة بــهاء اهلل املــبرم حــديــثًا، وصــفت بــأنّــها كــانــت أســاسًــــــا مــهيبًا يســتدعــي حــضور مــركــز ذلــك املــيثاق املــختار 
الّـذي أوجـد تـلك الـجامـعة بـعنايـة فـائـقة وأشـرف عـلى مـصائـرهـا فـي مهـدهـا بـبصيرة صـادقـة.  عـلى أنّـه لـم يسـتطع أن يـقوم بـرحـلته 
الـخالـدة إلـى شـواطئ الـقارّة الّــتي أشـارت فـيها هـذه األعـمال الفخـمة الـباقـية إلـى نـهضة ديـن والـده وتـأسـيسه إالّ بـعد أن خـرج 

من تلك األزمة اّلتي وقع فريسة لها منذ عّدة سنوات.

أمّــا هــذه األزمــة الــثّانــية الــكبرى الّــتي حــدثــت فــي عهــده فــكانــت خــارجــيّة ولــكنّها ال تــكاد تــقّل فــي قــسوتــها عــن تــلك الّــتي أحــدثــها 
عــصيان مــيرزا محــّمد عــلي.  إذ عــرّضــت حــياتــه للخــطر تــعريــًضا جــسيًما وحــرمــته عــّدة ســنوات مــن الحــّريّــة النّســبيّة الّــتي تــمتّع 
بــها، وبــلبلت أهــله واألحــبّاء فــي املشــرق واملــغرب، وفــضحت كــما لــم تــفضح أزمــة مــن قــبل، انحــطاط خــصومــة األلــّداء وســفالــتهم.  
نـشأت هـذه األزمـة بـعد رحـيل الـزّوار األمـريـكينّي األَُول مـن األرض املـقّدسـة بـسنتني واسـتمرّت حـلقاتـها بـدرجـات مـختلفة الشّــــــّدة 
ســبع ســنوات ونــيّف.  وكــان مــرجــعها املــباشــر الــّدســائــس املســتمرّة الّـــتي كــان يــحوكــها الــنّاقــض األكــبر ملــيثاق حــضرة بــهاء اهلل 

وأعوانه واالفتراءات الفظيعة اّلتي كانوا يرّوجونها.

فـلقد عـزّ عـلى مـيرزا محـّمد عـلي أن يفشـل فشـالً ذريـًعا فـي إحـداث الـّصدع الّـذي عـّلق عـليه كـّل آمـالـه، وآذاه ذلـك الـنّجاح األبهـر 
الّـذي أحـرزه حـملة لـواء املـيثاق فـي أمـريـكا الـّشمالـيّة بـرغـم مـكائـده، وشـّجعه حـكم تـزدهـر فـي جـّوه الـّدسـائـس والـظّنون عـلى رأسـه 
سـلطان قـاٍس لـئيم، فـصّمم عـلى اسـتغالل مـجيء الـزّائـريـن الـغربـينّي إلـى مـديـنة الـّسجن عـّكاء والشّـــــروع فـي تـشييد مـقام حـضرة 
الــباب عــلى جــبل الــكرمــل أســوأ اســتغالل، فــنهض لــذلــك ومــعه أخــوه مــيرزا بــديــع اهلل ويــناصــره صهــره مــيرزا مجــد الــّديــن، بــاذالً 
الـــجهود املـــضنية واملـــحاوالت املـــلّحة الّـــتي نـــجح بـــأثـــرهـــا فـــي إثـــارة شـــكوك الـــحكومـــة الـــتّركـــيّة ورجـــالـــها، وحـــملهم عـــلى اســـتثناف 

تضييق الخناق على حضرة عبد البهاء، األمر اّلذي قاسى منه كثيرًا في أيّام حضرة بهاء اهلل.

ولـقد أقـّر هـذا األخ نـفسه، وشـريـك مـيرزا محـّمد عـلي األكـبر، بـالـّدسـائـس الـخبيثة الّــتي حـيكت وذلـك فـي اعـترافـه الـكتابـيّ الّــذي 
وقّـعه بـتوقـيعه وخـتمه بـخاتـمه ونشـره أثـناء فـترة صـلحة مـع حـضرة عـبد الـبهاء.  قـال مـيرزا بـديـع اهلل:  "سـوف أتـجاهـل مـا سـمعته 
مــن اآلخــريــن ولــن أروي إالّ مــا رأيــت بــعيني وســمعت بــأذنــي مــن شــفتيه [أي مــن شــفتي مــيرزا محــّمد عــلي]".  ثــّم مــضى يــقول:  
"اتّخـذ [أي مـيرزا محـّمد عـلي] الـتّدابـير لـيوفـد مـيرزا مجـد الـّديـن إلـى نـاظـم بـاشـا والـي دمـشق بهـديّـة وخـطاب مـكتوب بـالـفارسـيّة 
يـلتمس مـعونـته...  وقـد أخـبرنـي [أي مـيرزا مجـد الـّديـن] فـي حـيفا، أنّـه بـذل كـّل مـا اسـتطاع مـن جهـد لـيوقـفه [أي الـحاكـم] عـلى 
الـعمل الـجاري عـلى جـبل الـكرمـل، ومـجيء املـؤمـنني األمـريـكينّي ورواحـهم وعـلى االجـتماعـات الّــتي تـعقد فـي عـّكاء.  وقـد الطـفه 
الـباشـا كـّل املـالطـفة رغـبًة مـنه فـي الـوقـوف عـلى كـّل الـحقائـق، وأكّـــد لـه مـعونـته.  وبـعد عـودة مـيرزا مجـد الـّديـن بـأيّـام قـالئـل جـاءت 
مـن الـباب الـعالـي بـرقـيّة بـالـّشيفرة تحـمل أوامـر السّـــــلطان بـحبس حـضرة عـبد الـبهاء وحـبسي وآخـريـن".  وشهـد زيـادة عـلى ذلـك 
فـــي الـــوثـــيقة نـــفسها أّن "رجـــالً جـــاء مـــن دمـــشق إلـــى عـــّكاء وقـــّرر لـــلنّاس أّن نـــاظـــم بـــاشـــا هـــو السّـــــــبب فـــي حـــبس عـــبّاس أفـــندي.  
وأغـرب األشـياء جـميًعا أّن مـيرزا محـّمد عـلي هـذا كـتب رسـالـة إلـى نـاظـم بـاشـا يـرجـوه فـيها أن يـطلق سـراحـه هـو.  إالّ أّن الـباشـا 

لم يكتب حرفًا واحًدا لإلجابة عن خطابه األّول وال الثّاني".

وفـــي الـــيوم الـــخامـــس مـــن شهـــر جـــمادى األولـــى ســـنة 1319 للهجـــرة (20 آب ســـنة 1901م) أعـــلم حـــضرة عـــبد الـــبهاء بـــتعليمات 
السّــــــــلطان عـــبد الحـــميد، وكـــان حـــينذاك عـــائـــًدا مـــن الـــبهجة حـــيث اشـــترك فـــي االحـــتفال بـــليلة بـــعثة حـــضرة الـــباب، تـــقضي بـــأن 
يســتأنــف الــتّضييق الّــذي كــانــت وطــأتــه قــد خــفّت تــدريــًجا، وبــأنّــه هــو وأخــوتــه ال يــنبغي لــهم أن يــغادروا أســوار املــديــنة، وقــد أعــلم 
حـضرة عـبد الـبهاء بـذلـك أثـناء لـقاء تـّم بـني حـضرتـه وبـني حـاكـم عـّكاء.  ونـفّذ قـرار السّــــــلطان تـنفيذا صـارمًــا بـادئ األمـر، وضـيّق 
عــلى حــريّــة الــجامــعة املــنفيّة تــضييًقا عــظيًما، وكــان عــلى حــضرة عــبد الــبهاء أن يــعانــي وحــده ودون مــعونــة، مــشّقة الــتّحقيقات 
املـطّولـة الّــتي أجـراهـا الـقضاة ورجـال الـحكومـة الّــذيـن أخـذوا يسـتدعـونـه إلـى سـراي الـحكومـة مـرّة بـعد أخـرى عـدة أيّـام مـتوالـية 
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إلتـمام الـتّحقيق.  وكـان مـن بـني األعـمال األولـى الّــتي قـام حـضرتـه بـها أن تـدخّــل لـصالـح إخـوتـه الّــذيـن اسـتدعـاهـم الـحاكـم عـلى 
الــفور وأبــلغهم أوامــر السّــــــلطان.  وهــو عــمل عجــز عــن أن يــلطّف حــّدة عــداوتــهم، أو يــقّلل نــشاطــهم الشّــــــريــر إالّ أّن حــضرتــه أفــلح 
بـــعد مـــّدة بـــسعيه لـــدى السّـــــــلطات املـــدنـــيّة والـــعسكريّـــة فـــي أن يـــحصل ألتـــباعـــه املـــقيمني بـــعّكاء عـــلى الحـــّريّـــة فـــتمّكنوا مـــن مـــتابـــعة 

التّكّسب دون مضايقة.

ولـــم يـــشِف غـــليل نـــاقـــض املـــيثاق مـــا اتّخـــذتـــه السّـــــــلطات مـــن الـــتّدابـــير نـــحو الـــرّجـــل الّـــذي تـــدخّــــل لـــصالـــحهم هـــذا الـــتّدخـــل الـــنّبيل.  
فــنهضوا يــريــدون اإلجــهاز عــليه يــساعــدهــم فــي ذلــك يــحيى بــيك مــديــر الشّـــــــرطــة الــخبيث ومــعه رجــال آخــرون مــن السّـــــــلك املــدنــيّ 
والــعسكرّي الّـــذيــن قــامــوا بــاســتبدال آخــريــن مــّمن كــانــوا يــتعاطــفون مــع حــضرة عــبد الــبهاء إزاء احــتجاجــات الــنّاقــضني وكــذلــك 
أعـوان متسـتّرون يـسافـرون بـني عـّكاء واآلسـتانـة ويشـرفـون إشـرافًـا دقـيًقا عـلى كـّل مـا يـدور فـي بـيته.  وطـفقوا يـغدقـون عـلى رجـال 
الـــحكومـــة الهـــدايـــا ويجـــزلـــون الـــعطايـــا الّـــتي اشـــتملت فـــي بـــعض األحـــيان عـــلى أمـــتعة هـــي مـــن آثـــار حـــضرة بـــهاء اهلل املـــباركـــة، 
ويـنفحون الـرّفـيع والـوضـيع بـال حـياء بـرشـوات دفـعوهـا فـي بـعض األحـيان مـن ثـمن أمـالك أمـتلكها حـضرة بـهاء اهلل أو وهـبها لـهم 
حــضرة عــبد الــبهاء.  ولــم يــّدخــروا وســًعا، ومــضوا فــي نــشاطــهم املــمقوت بــعزم أكــيد مــصّممني عــلى أن يــحاولــوا املســتحيل حــتّى 
يــتمّكنوا مــن إعــدامــه أو نــفيه إلــى مــكان يــمّكنهم مــن تخــليص الــّديــن مــن قــبضته.  فــطفقوا يــقصدون فــي مــناســبات كــثيرة والــي 
دمــشق ومــفتي بــيروت ويــلجأون إلــى أعــضاء اإلرســالــيّات الــبروتســتانــتيّة املــقيمة فــي ســوريّــا وعــّكاء بــل إلــى الــّشيخ أبــي الهــدى 
الـواسـع الـنّفوذ فـي اآلسـتانـة، وكـان السّــــــلطان يجـّله كـإجـالل محـّمد شـاه لـرئـيس وزرائـه الـحاج مـيرزا آقـاسـي، ويـتوسّــــــلون إلـيهم 

ويحملونهم على أن يعاونوهم في تنفيذ خططهم البشعة.

وزيّـن نـاقـضو املـيثاق لـهؤالء الـبارزيـن ضـرورة الـعمل املـباشـر وذلـك عـن طـريـق الـرّسـائـل الـّشفهيّة واالتّـصاالت الـرّسـميّة واملـقابـالت 
الـّشخصيّة، وكـيّفوا مـزاعـمهم بـمهارة وبـراعـة وفـق أهـواء هـؤالء ومـصالـحهم.  فـلبعضهم أظهـروا أّن حـضرة عـبد الـبهاء مـغتصب 
فــّظ يــتعّدى عــلى حــقوقــهم ويســلبهم مــيراثــهم ومــمتلكاتــهم، ويــغيّر قــلوب أصــدقــائــهم فــي إيــران عــليهم، وأنّــه جــمع لــنفسه أمــواالً 
طـائـلة، وأنّـه يـمتلك مـا ال يـقّل عـن ثـلثيّ أرض حـيفا، وآلخـريـن أعـلنوا أّن حـضرة عـبد الـبهاء يـطمع فـي أن يـجعل مـن عـّكاء وحـيفا 
مـّكة جـديـدة ومـديـنة جـديـدة، ولـطائـفة ثـالـثة أكّـــدوا أّن حـضرة بـهاء اهلل لـم يـكن سـوى درويـش مـتقاعـد يـؤمـن بـاإلسـالم ويـدعـو لـه، 
وأّن ابــنه عــبّاس أفــندي يــرفــعه إلــى مــقام األلــوهــيّة وذلــك تــمجيًدا لــنفسه ألنّــه يــّدعــي أنّــه ابــن اهلل ورجــعة الــّسيّد املــسيح، واتّــهموه 
أيـًضا بـأنّـه يـضمر الـّسوء لـلّدولـة ويـعّد الـعّدة لـعصيان السّــــــلطان، فـرفـع فـعالً عـلم "يـا بـهاء األبـهى" وهـو عـلم الـعصيان، فـي قـرى 
قـصيّة مـن فلسـطني وسـوريّـا، وإنّـه قـد حشـد فـي الـخفاء جـيًشا مـكونًّـا مـن ثـالثـني ألـف رجـل، وأنّـه مـنهمك فـي بـناء قـلعة حـصينة 
ومخـــزن فـــسيح لـــلعتاد عـــلى جـــبل الـــكرمـــل، وأنّـــه حـــصل عـــلى املـــعونـــة املـــاّديّـــة واملـــعنويّـــة مـــن عـــدد كـــبير مـــن األصـــدقـــاء اإلنجـــليز 
واألمــريــكينّي، ومــن بــينهم رجــال دول أجــنبيّة جــاءوا مــتنّكريــن فــي أعــداد كــبيرة لــيرفــعوا لــه فــروض الــوالء، وأنّــه وضــع بــالــتّشاور 
مـعهم خـططًا إلخـضاع األقـالـيم املـجاورة وطـرد السّـــــلطات الـحاكـمة مـنها واالسـتيالء فـي الـنّهايـة عـلى صـولـجان السّـــــلطان نـفسه.  
بــمثل هــذا الــتّشويــه وبــتلك الــرّشــوات أفــلحوا فــي حــمل بــعض الــنّاس عــلى الــتّوقــيع عــلى الــوثــائــق الّـــتي كــانــوا قــد أعــّدوهــا بــأنّــها 

شهود وأرسلوها مع أعوانهم إلى الباب العالي.

لـم تعجـز هـذه االتّـهامـات الخـطيرة الـواردة فـي الـتّقاريـر الـعديـدة عـن إقـالق خـواطـر عـاهـل يـملؤه الـخوف فـعالً مـن اقـتراب تـفّشي 
الــعصيان بــني رعــايــاه.  فــانــتُدبــت لــجنة لتحــّري األمــر وكــتابــة تــقريــر بــما يــصل إلــيه التّحــّري مــن نــتائــج.  وقــد عــني حــضرة عــبد 
الــبهاء حــني اســتدعــي إلــى ســاحــة الــقضاء بــأن يــفنّد فــي قــّوة وبــال خــوف كــّل تــهمة مــن هــذه االتّــهامــات ويــبنّي ســخافــتها، ويــوقــف 
أعــضاء الــّلجنة عــلى مــواد وصــيّة حــضرة بــهاء اهلل تــأيــيًدا لــدفــاعــه.  وأبــدى اســتعداده لــلخضوع ألّي حــكم يــقّرره الــقضاء، وأكّــــد 
بــبالغــة أنّــهم إن أوثــقوه بــاألغــالل أو ســحبوه فــي الــّشوارع أو لــعنوه وسخــروا مــنه أو رجــموه أو بــصقوا فــي وجــهه أو صــلبوه فــي 
املـيدان الـعام ومـزّقـوا جسـده بـالـرّصـاص فـإنّـه يـعّد ذلـك شـرفًـا رفـيًعا إذ إنّـه بـذلـك يـقتدي بـحضرة بـالـباب زعـيمه املـحبوب ويـشاطـره 

آالمه.
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وال تســل عــن خــطورة املــوقــف الّـــذي جــابــهه حــضرة عــبد الــبهاء والــّشائــعات الّـــتي رّوجــها األهــلون الّـــذيــن بــاتــوا يــنتظرون أخــطر 
الـتّطّورات، وال عـن اإلشـارات والـتّلميحات الـّصادرة فـي جـرائـد مـصر وسـوريّـا إلـى األخـطار الّــتي تهـّدد حـياتـه، وال عـن الـّصبغة 
الـــهجومـــيّة الّـــتي زاد اصـــطباغ أعـــدائـــه بـــها، وال املســـلك االســـتفزازّي الّـــذي ســـلكه بـــعض أهـــالـــي عـــّكاء وحـــيفا بـــعد أن جـــرّأتـــهم 
تــكّهنات هــؤالء األعــداء ومــزاعــمهم عــن املــصير الّـــذي ســتؤول إلــيه الــجامــعة املــتّهمة وزعــيمها، كــّل ذلــك جــعل حــضرة عــبد الــبهاء 
يـقّلل مـن عـدد الـزّائـريـن بـل ويـعطّل زيـاراتـهم زمـنًا، ويـصدر تـعليمات خـاصّـــــــــة بـأن يُسـّلم بـريـده إلـى يـد مـندوب فـي مـصر فـذلـك كـان 
أفـضل مـن إرسـالـه إلـى حـيفا، وظـّل مـّدة يـأمـر بـأن يُـحتفظ بـالـبريـد هـناك انـتظارًا لـنصيحة أخـرى.  كـما أوصـى املـؤمـنني وأمـناء 
سـرّه بـأن يجـمعوا كـّل مـا فـي حـوزتـهم مـن آثـار بـهائـيّة ويـضعوهـا فـي حـرز أمـني، وحـملهم عـلى أن يـحّولـوا مـقامـهم إلـى مـصر بـل 

ذهب إلى أبعد من هذا فنهاهم على كرٍه منهم أن يجتمعوا في بيته.  وامتنع أصدقاؤه العديدون واملعجبون به عن
زيـارتـه فـي األيّـام الـحالـكة مـن هـذه الـفترة الـعصيبة خـشية أن يـنغمسوا فـي األمـر ويـثيروا شـبهات السّـــــلطات.  وعـندمـا بـدا الـحال 
عــلى أبــشع صــورة، كــنت تــرى املــنزل الّــذي يــعيش فــيه، والّــذي كــان مــركــزًا لــلنّشاط ســنني عــديــدة بــات مــهجورًا فــي بــعض األيّــام 
والــّليالــي.  فــلقد ظــّلت الــجواســيس يــضربــون حــولــه نــطاقًــا مــن الــتّجّسس الــظاهــر والــخفّي حــاســبني عــليه كــّل حــركــة مــن حــركــاتــه 

مضيّقني الخناق على أسرته.

أمّــــا تـــشييد مـــقام حـــضرة الـــباب الّــــذي وضـــع حـــضرة عـــبد الـــبهاء حجـــره األســـاســـي فـــي الـــبقعة الّــــتي بـــاركـــها حـــضرة بـــهاء اهلل 
واخــتارهــا، فــقد أبــى أن يــوقــفه أو يــعطّله ولــو لــفترة قــصيرة مــن الــزّمــن.  كــما أنّــه لــم يــكن يــسمح بــأن تــقوم أيّــة عــقبة مــهما كــانــت 
فـتعطّل الـفيض الـيومـيّ مـن األلـواح، ذلـك الـفيض الّــذي انـهمر فـي سـرعـة عـجيبة وكـّميّة ضخـمة مـتزايـدة مـن قـلمه الّــذي ال يـكّل، 
فــكان يــجيب عــلى ذلــك الــعدد الــهائــل مــن الــرّســائــل والــتقاريــر واالســتفسارات والــّدعــوات وإعــالن اإليــمان بــالــّديــن واالعــتذارات 
واملــدائــح الــواردة مــّمن ال يــحصى عــددهــم مــن األتــباع واملــعجبني فــي املشــرق واملــغرب مــًعا.  ولــقد شهــد شــهود الــعيان أنّــهم رأوا 
حـــضرة عـــبد الـــبهاء فـــي خـــالل هـــذه الـــفترة املـــضطربـــة الخـــطيرة فـــي حـــياتـــه يـــكتب بـــيده مـــا ال يـــقّل عـــن تـــسعني لـــوحًــــــا فـــي الـــيوم 
الــواحــد، ويــقضي لــيالــي كــثيرة مــن مــسائــها إلــى فجــرهــا وحــيًدا فــي غــرفــة نــومــه مســتأنــفًا كــتابــة املــراســالت الّـــتي مــنعه ضــغط 

مسؤوليّاته املتنّوعة من أن يُعنى بها خالل النّهار.

وفـي ذلـك الـحني الـعصيب والـفترة الـعنيفة مـن عهـده نـهض حـضرة عـبد الـبهاء فـي أوج الـحياة وعـزّ الـرّجـولـة وإقـبال الـقّوة لـينفّذ 
األعـمال املـختلفة املـقترنـة بـذلـك العهـد ويتعهّـــدهـا بـعزيـمة ال تـفّل وقـّوة ال تـنضب وثـقة ال تـتزعـزع وإقـدام عـجيب.  وفـي ذلـك الـحني 
فـّكر فـي مشـروع أّول "مشـرق األذكـار" فـي الـعالـم الـبهائـيّ وشـرع أتـباعـه فـي مـديـنة عـشق آبـاد بـتركسـتان فـي تـشييده، وفـي 
ذلــك الــحني أصــدر تــوجــيهاتــه بــترمــيم مــنزل الــباب املــقّدس الــتّاريــخي فــي شــيراز رغــم اضــطراب األحــوال فــي وطــنه، وفــي هــذا 
الـحني اتّخـذت الـتّدابـير األولـى الّــتي مهّـــدت الـطّريـق إلرسـاء حجـر األسـاس ألّم املـعابـد فـي الـغرب، وتـّم ذلـك فـي الـّدرجـة األولـى 
بـفضل تـشجيعه املسـتمّر، فـوضـعه بـيده فـي الـّسنوات الـتّالـية حـني زار مـوقـع ذلـك املـعبد عـلى شـاطئ بـحيرة مـتشيغان.  وفـي تـلك 
الـفترة جـمعت مجـموعـة أحـاديـثه الـّشهيرة عـلى املـائـدة وطـبعت بـعنوان "املـفاوضـات".  وهـي أحـاديـث ألـقاهـا خـالل فـترات الـرّاحـة 
الـوجـيزة الّـتي أسـتطاع أن يـظفر بـها، وبـنّي فـيها بـعض األفـكار األسـاسـيّة فـي ديـن والـده، وقـّدم فـيها مـن األدلّـة الـعقليّة والـنقليّة 
مـا يـقوم دلـيالً عـلى صـّحته، وشـرح فـيها مـوضـوعـات مـختلفة تـتعّلق بـالـّدورة املـسيحيّة وبـأنـبياء اهلل وبـالـنّبوءات الـواردة فـي الـكتاب 

املقّدس، وأصل اإلنسان وأحواله وما شابه ذلك من املوضوعات شرًحا ُمحكًما.

وفــي أظــلم ســاعــات هــذه الــفترة أعــلن حــضرة عــبد الــبهاء فــي لــوح مــوجّـــــه إلــى ابــن خــال حــضرة الــباب الــحاج مــيرزا محــّمد تــقي 
املـحترم وهـو الـبنّاء األّول ملـعبد عـشق آبـاد، فـي عـبارات مـثيرة، عـظمة ظـهور حـضرة بـهاء اهلل الـالّنـهائـيّة، ونـطق بـاإلنـذارات الّـتي 
تُنبئ بـذلـك الـهياج الّـذي سـوف يـثيره أعـداء الـّديـن مـن بـعيد ومـن قـريـب فـي أرجـاء الـعالـم وتـنبّأ بـلغة مـؤثّـرة بـالـّسيادة الّـتي سـوف 
يــظفر بــها عــليهم حــملة مــشاعــل املــيثاق آخــر األمــر.  وفــي ســاعــة مــن ســاعــات الــتّوتّــر الشّــــــديــد الّــتي مــرّت خــالل هــذه الــفترة كــتب 
وصـيّته وعهـده وهـي الـوثـيقة الـخالـدة الّـتي يـوضّـــــــــح فـيها مـعالـم الـنّظام اإلدارّي الّـذي يـنشأ مـن بـعد صـعوده، ويبشّـــــر بـإقـامـة الـنّظم 
الــعاملــيّ الّـــذي أعــلن حــضرة الــباب مــجيئه والّـــذي صــاغ حــضرة بــهاء اهلل مــبادئــه وأحــكامــه مــن قــبل وفــي غــضون تــلك الــّسنوات 
الـــهائـــجة اســـتطاع أن يتعهّــــد بـــوســـاطـــة دعـــاة املـــيثاق الـــوطـــيد وحـــمايـــة جـــنني الـــهيئات اإلداريّـــة والـــّروحـــيّة والـــتّربـــويّـــة لـــديـــن يـــطّرد 
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انـتشاره فـي إيـران وهـي مهـده، وفـي جـمهوريّـة الـغرب الـكبرى وهـي مهـد نـظامـه اإلدارّي، وفـي كـندا وفـرنـسا وإنجـلترا واملـانـيا 
ومــصر والــعراق وروســيا والــهند وبــورمــا والــيابــان بــل وفــي جــزائــر املــحيط الــهادي الــنّائــية.  وفــي غــضون تــلك اآلونــة املــثيرة وهــب 
حــضرة عــبد الــبهاء قــّوة هــائــلة لــترجــمة الــكتب واملــؤلّــفات الــبهائــيّة وطــبعها ونشــرهــا، فــاتّــسع نــطاقــها وأصــبحت تــضّم آنــذاك كــتبًا 
ومــــقاالت مــــختلفة كــــتبت بــــالــــفارســــيّة والــــعربــــيّة واإلنجــــليزيّــــة والــــتّركــــيّة والــــفرنــــسيّة واألملــــانــــيّة والــــّروســــيّة والــــبورمــــيّة.  وكــــّلما هــــدأت 
الـــعاصـــفة الـــثّائـــرة مـــن حـــولـــه فـــي تـــلك األيّـــام كـــان يـــجتمع عـــلى مـــائـــدتـــه الـــزّائـــرون واألصـــدقـــاء واملســـتفسرون مـــن مـــعظم األقـــطار 
الـّسابـق ذكـرهـا مـمثّلني املـسيحيّة واإلسـالم والـيهوديّـة والـزّرادشـتيّة والـهندوسـيّة والـبوذيّـة.  وكـان يخـرج رغـم األخـطار املحـدقـة بـه 
إلــى الــفقراء واملــعوزيــن املحتشــديــن عــلى بــابــه وفــي فــناء بــيته صــباح كــّل يــوم جــمعة ويــفّرق فــيهم الــّصدقــات بــسخاء واســتمرار، 
مـنحاه لـقب "أبـي الـفقراء".  ولـم يـكن ثـمة شـيء فـي تـلك األيّـام الـعاصـفة يـزعـزع مـن ثـقته، ولـم يـكن يـأذن لـشيء مـن األشـياء أن 
يـتدخّــل فـي عـنايـاتـه بـاملـعوز والـيتيم واملـريـض واملـسكني ولـم يـكن ثـمة شـيء مـن األشـياء يـمنعه مـن أن يـزور أولـئك الّــذيـن عجـزوا 
أو خجـلوا مـن تـلّقي مـعونـته.  ولـم يـكن شـيء مـن األشـياء ليحـمله بـعد أن وطّـن نـفسه وعـقد الـعزم عـلى مـتابـعة املـثل األعـلى الّـذي 
ضـربـه حـضرة الـباب وحـضرة بـهاء اهلل عـلى أن يـفّر مـن أعـدائـه أو يهـرب مـن سـجنه، حـتّى وال ذلـك الـنّصح الّـذي أسـداه لـه أكـابـر 
الـجامـعة املـنفيّة فـي عـّكاء، وال مـناشـدات الـقنصل اإلسـبانـيّ املـلّحة، وكـان قـريـبًا مـن أقـربـاء وكـيل شـركـة مـالحـة إيـطالـيّة، حـمله 
حـبّه لـحضرة عـبد الـبهاء ولـهفته عـلى إبـعاده عـن الخـطر املهـّدد عـلى أن يـضع تـحت تـصرّف حـضرتـه بـاخـرة إيـطالـيّة مسـتعّدة ألن 

تنقله بأمان إلى أي ثغٍر أجنبيّ يختاره.

وكـانـت سـكينة حـضرة عـبد الـبهاء مـّما ال يـزعـزهـها مـزعـزع، ومـّما أثـار دهـشة أصـدقـائـه وسخـريـة أعـدائـه أنّـهم كـانـوا يـشاهـدونـه 
وهـو يـزرع األشـجار والـكروم فـي حـديـقة بـيته عـلى حـني تـرجـف الـّشائـعات مـن حـولـه بـأنّـه قـد يُـقذف بـه إلـى البحـر أو يُـنفى إلـى 
فــيزان فــي طــرابــلس الــغرب أو يُــشنق.  وبــعد انــتهاء الــعاصــفة كــان يــأمــر بســتانــيه األمــني إســماعــيل آقــا أن يــقطف مــن ثــمار تــلك 

األشجار والكروم ويقّدمها لهؤالء األصدقاء واألعداء لدى زيارتهم له.

وفـي صـدر شـتاء سـنة 1907م بـاغـتت عـّكاء بـأمـر مـن السّــــــلطان لـجنة تـحقيق أخـرى مـؤلّــفة مـن أربـعة ضـبّاط يـرأسـها عـارف بـيك 
مــزّودة بســلطة تــامّـــة واســعة.  وقــبل قــدومــها بــأيّــام قــالئــل رأى حــضرة عــبد الــبهاء فــي مــنامــه رؤيــا رواهــا لــألحــبّاء، رأى فــيها كــأنّ 
ســفينة قــد رســت بــعيًدا عــن عــّكاء وكــأّن بــعض الــطّيور الّـــتي تشــبه أصــابــع الــّديــنامــيت قــد طــارت مــنها وحــّلقت حــول رأســه وهــو 

واقف بني جمع خائف من سّكان املدينة، ثّم عادت إلى الّسفينة دون أن تنفجر.

ومـا كـاد أعـضاء هـذه الـّلجنة يـنزلـون إلـى الـبّر حـتّى وضـعوا مـصلحة الـبرق والـبريـد فـي عـّكاء تـحت رقـابـتهم املـباشـرة الـخاصّـــــــــة، 
وصـرفـوا مـن يُـشّك فـي ودادهـم لـحضرة عـبد الـبهاء مـن رجـال الـحكومـة صـرفًـا تـعّسفيًا بـمن فـيهم حـاكـم املـديـنة، واتّـصلوا بـحكومـة 
اآلســتانــة اتّــصاالً ســّريًّــا مــباشــرًا، ونــزلــوا فــي مــنزل يــملكه جــيران نــاقــض املــيثاق وخــلصائــهم املــقّربــني، وبــثّوا الــعيون واألرصــاد 
حـول بـيت حـضرة عـبد الـبهاء يـمنعون أّي فـرد مـن رؤيـته، وبـدأوا تـحقيًقا غـريـبًا وأخـذوا يسـتشهدون فـيه بـكّل الّـذيـن وقّـعوا مـن قـبل 
عـلى الـوثـائـق الّـتي أُرسـلت إلـى اآلسـتانـة والّـتي أحـضروهـا مـعهم مـن أجـل التّحـّريّـات، وكـان مـن بـني املـوقّـعني املسـلم واملـسيحيّ 

والشرقيّ والغربي.

واشــتد نــشاط نــاقــضي املــيثاق وال ســيّما مــيرزا محــّمد عــلي املــبتهج اآلمــل، وبــلغ هــذا الــنّشاط أعــلى درجــاتــه فــي تــلك الــّساعــة 
املـــتأزّمـــة الـــعصيبة.  فـــتضاعـــفت الـــزّيـــارات واملـــقابـــالت والـــّدعـــوات والـــوالئـــم فـــي جـــّو مشـــبع بـــالـــفرح والـــرّجـــاء، ألّن الـــنّصر بـــدا لـــهم 
قــريــبًا.  ودفــعوا عــدًدا لــيس بــالــقليل مــن أوشــاب الــنّاس وحــثالــتهم إلــى االعــتقاد بــأّن اســتيالءهــم قــريــب عــلى األمــوال الّــتي ســوف 
يخـّلفها املـطرودون وراءهـم.  وزادت اإلهـانـات والـوشـايـات زيـادةً مـلحوظـة.  ال بـل إّن بـعض الـفقراء الّــذيـن طـاملـا أعـانـهم حـضرة 

عبد البهاء بإحسانه هجروه خوفًا من العواقب.

وبــينما كــان أعــضاء الــّلجنة مــاضــني فــيما عــزمــوه مــن تحــّريــات أثــناء إقــامــتهم الّــتي دامــت قــرابــة الّشهــر بــعّكاء كــان حــضرة عــبد 
الــبهاء يــمتنع امــتناعًـــا بــاتًّــا عــن أن يــلقى أحــًدا مــنهم أو يــحتّك بــه أدنــى احــتكاك رغــم الــوعــيد املــقنّع واالنــذار املســتور عــلى لــسان 
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رسـولـهم، املسـلك الّــذي حـيّرهـم كـثيرًا، وزاد فـي اشـتعال عـداوتـهم وقـّوى إصـرارهـم عـلى تـنفيذ خـططهم الشّــــــّريـرة.  وبـالـرّغـم مـن 
أّن الشّــــــدائــد واألخــطار املحــدقــة بــه قــد بــلغت آنــذاك أحــلك مــرحــلة مــن مــراحــلها، وبــالــرّغــم مــن أّن الــّسفينة الّــتي كــان مــفروضًــــــــــا أن 
يــركــب فــيها مــع أعــضاء الــّلجنة كــانــت راســية عــلى أتــّم االســتعداد فــي مــيناء عــّكاء تــارة وفــي حــيفا تــارة أخــرى، وبــالــرّغــم مــن أن 
أشــنع الــّشائــعات كــانــت تــحوم حــولــه، إال أنّــه احــتفظ بــسكينته املشــرقــة وبــثقته الــرّاســخة عــلى الــّدوام مــنذ أن أســتؤنــف حــبسه.  
ولـــقد قـــال حـــينذاك ملـــن بـــقي مـــن املـــؤمـــنني فـــي عـــّكاء:  "**إّن تـــأويـــل رؤيـــاي الّـــتي رأيـــتها واضـــح مـــبني وهـــو أنّـــه لـــن ينفجـــر هـــذا 

البارود بمشيئة اهلل".

وفـــي يـــوم جـــمعة ذهـــب أعـــضاء الـــّلجنة إلـــى حـــيفا وفـــتّشوا مـــقام حـــضرة الـــباب الّـــذي كـــان تـــشييده قـــائـــًما عـــلى قـــدم وســـاق دون 
انـقطاع وال تـعطيل عـلى سـفح الـكرمـل.  فـلّما هـالـتهم مـتانـته ومـساحـته سـألـوا أحـد األتـباع عـن عـدد األقـبيه الّـتي بـنيت تـحت هـذا 

البناء املشيد.

وبـعد أن تـم الـتّفتيش بـقليل شـوهـدت الـّسفينة الـرّاسـية فـي حـيفا تـرفـع أبخـرهـا فـي مـغرب يـوم مـن األيّـام بـغتة وتـقلع قـاصـدة عـّكاء.  
وسـرعـان مـا شـاع بـني األهـلني املـترقّــبني أّن أعـضاء الـّلجنة قـد ركـبوا فـيها.  وتـوقّــع الـنّاس أنـها سـتقف بـعّكاء لـتأخـذ حـضرة عـبد 
الـبهاء، ثـّم تـمضي بـعد ذلـك إلـى غـايـتها.  فتسـّلط الهـلع والـقلق عـلى آل بـيته حـني بـلغتهم أنـباء اقـتراب الـّسفينة.  وبـكى املـؤمـنون 
الـقالئـل الّـذيـن بـقوا حـزانـى عـلى قـرب فـراقـهم ملـوالهـم.  وكـان يُـرى حـضرة عـبد الـبهاء فـي تـلك الـّساعـة املحـزنـة وهـو يـذرع فـناء بـيته 

وحيًدا صامتًا.

إال أنّـــه لـــوحـــظ فـــي الـــغسق أّن أنـــوار الـــّسفينة قـــد تـــرنّـــحت بـــغتة وأنّـــها قـــد غـــيّرت مجـــراهـــا.  واتّـــضح أنـــها مبحـــرة إلـــى اآلســـتانـــة.  
وبـلغت األنـباء حـضرة عـبد الـبهاء وهـو مـا زال يـذرع الـفناء فـي الـظّالم املتجـّمع.  وأسـرع بـعض املـؤمـنني الّـذيـن وقـفوا فـي أمـاكـن 
مــختلفة لــيراقــبوا مجــرى الــّسفينة، وأقــبلوا يــؤكّــــدون البشــرى.  وبــذلــك انــزاح بــغتة ونــهائــيًّا خــطر مــن أشــّد األخــطار الّــتي هــّددت 

حياة حضرة عبد البهاء الغالية في ذلك اليوم التّاريخيّ بفضل اهلل.

وبـعد إبـحار تـلك الـّسفينة السّـــــريـع املـفاجئ وردت األخـبار بـأّن قـنبلة قـد انفجـرت فـي طـريـق السّـــــلطان أثـناء عـودتـه إلـى قـصره مـن 
املسجــد حــيث أّدى فــريــضة الجــمعة. وبــعد أيّــام قــالئــل مــن هــذا الــحادث رفــعت الــّلجنة تــقريــرهــا ولــكّن السّــــــلطان وحــكومــته كــانــوا 
أشـّد انـشغاالً مـن أن يـتدبّـروا هـذا األمـر، فـطُرح املـوضـوع جـانـبًا.  وملّا عُــرض املـوضـوع مـرّة أخـرى بـعد بـضعة أشهـر طُـوي طـيًّا 
ســـريـــًعا، ذلـــك لـــوقـــوع حـــادثـــة أبـــعدت ســـجني عـــّكاء عـــن ســـطوة عـــدّوه السّـــــــلطان إبـــعاًدا أبـــديًّـــا.  فـــقد انـــدلـــعت ثـــورة "تـــركـــيّا الـــفتاة" 
انـــدالعًــــا ســـريـــًعا حـــاســـًما ســـنة 1908م وأرغـــمت الـــعاهـــل الـــكاره عـــلى تـــنفيذ الـــّدســـتور الّـــذي عـــطّله، وإطـــالق ســـراح املـــسجونـــني 
الـــّديـــنينّي والـــّسياســـينّي املـــعتقلني بـــمقتضى الـــنّظام الـــعتيق.  وأُرســـلت بـــرقـــيّة إلـــى اآلســـتانـــة تســـتفسر عـــّما إذا كـــان حـــضرة عـــبد 

البهاء في عداد هؤالء املسجونني فعاد الجواب العاجل باإليجاب.

وفـي غـضون بـضعة أشهـر فـي سـنة 1909م حـصل حـزب تـركـيّا الـفتاة مـن شـيخ اإلسـالم عـلى أمـر بـإدانـة السّــــــلطان الّــذي عُــزل 
عـزالً مخـزيًـا نـتيجة ملـحاوالت أخـرى قـام بـها لـتعطيل الـّدسـتور، وطُـرد وصـار سـجني الـّدولـة.  وفـي يـوم واحـد مـن أيّـام تـلك الـّسنة 
أُعــدم مــا ال يــقّل عــن واحــد وثــالثــني رجــالً مــن أكــابــر الــوزراء والــباشــوات ورجــال الــّدولــة وكــان مــن بــينهم أعــداٌء ألِــّداء لــألمــر بــل إنّ 
اإليــطالــينّي انــتزعــوا مــن األتــراك طــرابــلس الــغرب وهــي الــقطر الّــذي كــانــت الــنّيّة مــتّجهة إلــى نــفي حــضرة عــبد الــبهاء إلــيه وبــذلــك 
انـتهى حـكم "الـّسفّاح األكـبر" [السـلطان عـبد الحـميد] "أكـثر حـّكام آل عـثمان عـلى مـدى تـاريـخها الـطّويـل إثـارةً لـلفنت وأشـّدهـم 
مـــكرًا وأعـــظمهم خـــساســـًة وأكـــثرهـــم خـــيانـــة" ذلـــك الـــحكم "الّـــذي كـــان أشـــّد شـــؤمًـــا مـــن خـــسارتـــه املـــباشـــرة لـــلواليـــات، وفـــي حـــتميّة 
ضـــياع غـــيرهـــا مـــن أثـــرهـــا، وأظهـــر فـــي الـــّداللـــة عـــلى فـــساد حـــال شـــعوبـــه مـــن حـــكم أّي واحـــد مـــن أســـالفـــه الـــثاّلثـــة والعشـــريـــن 

." الفاسدين اّلذين سبقوه منذ مات سليمان القانونيّ
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كـان إطـالق سـراح حـضرة عـبد الـبهاء املـفاجئ الـرّائـع مـن حـبس دام أربـعني سـنة بـمثابـة الـّضربـة الـقاضـية عـلى مـطامـع نـاقـض 
املــيثاق.  نــعم كــانــت ضــربــة تُشــبه الــّضربــة الّــتي حــطّمت مــنذ عشــر ســنوات آمــالــهم فــي الــقضاء عــلى ســلطانــه وخــلعه مــن املــقام 
الّـذي حـباه بـه اهلل.  واآلن فـي غـداة تحـّرره الـظّافـر تـنزل عـليهم ضـربـة ثـالـثة مـوجـعة كـسابـقتيها وال تـكاد تـقّل عـنهما روعـًة وشـّدة.  
فـفي غـضون بـضعة أشهـر مـن ذلـك الـقرار الـتّاريـخيّ الـقاضـي بـإطـالق سـراحـه، وفـي عـني الـّسنة الّـتي شهـدت سـقوط السّـــــلطان 
عـبد الحـميد تـمّكن حـضرة عـبد الـبهاء بـفضل الـقّوة الـعلويّـة الّـتي مـّكنته مـن حـمايـة حـقوقـه اإللـهيّة، وإقـامـة ديـن والـده فـي أمـريـكا 
الـّشمالـية، واالنـتصار عـلى عـدّوه السّـــــلطان، مـن إتـمام عـمل مـن أجـّل األعـمال الّـتي تـّمت فـي عهـده، أال وهـو تـحويـل رفـات حـضرة 
الـباب مـن مـخبئها فـي طهـران إلـى جـبل الـكرمـل.  ولـقد صـرّح هـو نـفسه أكـثر مـن مـرّة بـأّن تـحويـل تـلك الـرّفـات فـي أمـان، وتـشييد 
مــقام مــناســب يســتقبلها ويــضّمها، وإيــداعــها الــتّراب عــلى يــديــه فــي مــقرّهــا األخــير هــو غــرض مــن األغــراض الــثاّلثــة األســاســيّة 
اّلتي أدرك منذ بداية رسالته أنّها أعظم واجباته، والواقع أّن هذا العمل جدير بأن يعّد من أبرز حوادث القرن البهائيّ األّول.

وقـــد الحـــظنا فـــي فـــصل ســـابـــق كـــيف نُـــقلت أشـــالء حـــضرة الـــباب املـــختلطة بـــأشـــالء مـــيرزا محـــّمد عـــلي رفـــيقه فـــي الـــّشهادة فـــي 
مـنتصف الـّليلة الـتّالـية ملـقتلهما مـن حـافّـة الـخندق الّــذي ألـقيت بـجانـبه إلـى مـصنع للحـريـر يـملكه أحـد أحـبّاء مـيالن وذلـك بـفضل 
تـدخّــل الـحاج سـليمان خـان الـورع، وكـيف وضـعت بـتابـوت خشـبيّ فـي الـيوم الـتّالـي ومـن ثـّم حُــــملت إلـى حـرٍز أمـني.  ثـّم الحـظنا 
كـــيف نُـــقلت إلـــى طهـــران إطـــاعـــًة لـــتعليمات حـــضرة بـــهاء اهلل، وُوضـــعت فـــي ضـــريـــح أمـــام زاده حـــسن.  ثـــّم نُـــقلت فـــيما بـــعد إلـــى 
مــسكن الــحاج ســليمان خــان نــفسه فــي حــيّ ســرچــشمه مــن أحــياء املــديــنة، ومــن مــنزلــه أُخــذت إلــى ضــريــح إمــام زاده مــعصوم 
حـيث ظـّلت مـخبّأة حـتّى سـنة 1284 للهجـرة (1867م – 1868م) حـني أنـزل حـضرة بـهاء اهلل فـي أدرنـه لـوحًــــا وجّــــه بـه املُـالّ عـلي 
أكــبر الــّشهميرزادي وجــمال الــبروجــردي إلــى نــقلها دون تــأخــير إلــى بــقعة أخــرى، وهــو تــوجــيه ثــبت أنّــه مــن لــدن الــعنايــة الــّربّــانــيّة 

بالنّظر إلى ما حدث بعد ذلك من تعمير ذلك الّضريح.

وملّـا عجـز املُـالّ عـلي أكـبر وصـاحـبه عـن الـعثور عـلى مـكان مـالئـم فـي ضـاحـية شـاه عـبد الـعظيم، مـضيا فـي بـحثهما حـتّى عـثرا 
فـــي الـــطّريـــق املـــؤّديـــة إلـــى چـــشمه عـــلي عـــلى مسجـــد مـــا شـــاء اهلل املـــهجور املتهـــّدم، فـــأودعـــا حـــملهما الـــنّفيس أحـــد جـــدرانـــه بـــعد 
الـغروب، بـعد أن لـفّاه مـن جـديـد فـي كـفن حـريـرّي أحـضراه لـذلـك الـغرض.  وانخـلع قـلبهما مـن الـرّعـب فـي الـيوم الـتّالـي حـني وجـدا 
أن املــخبأ قــد اكــتُشف، فحــمال الــتّابــوت خــلسة مــن بــاب الــعاصــمة إلــى مــنزل الــحبيب مــيرزا حــسن وزيــر زوج ابــنه الــحاج مــيرزا 
سـيد عـلي الـتّفريـشي مجـد األشـراف حـيث بـقيت مـا ال يـقّل عـن أربـعة عشـر شهـرًا.  فـلّما عـرف األحـبّاء مـكانـها بـعد طـول كـتمانـه 
بـدأوا يـقبلون عـلى املـنزل فـي جـماعـات كـبيرة دعـت املاُلّ عـلي أكـبر إلـى أن يـرفـع إلـى حـضرة بـهاء اهلل رسـالـة يـسألـه فـيها الـتّوجـيه 
الــّصائــب فــي األمــر.  لهــذا كــّلف الــحاج شــاه محــّمد املــنشادي املــلّقب بــأمــني الــبيان أن يتســّلم الــوديــعة مــنه، وأمــره بــأن يــراعــي 

الّسّريّة التّامة في االحتفاظ بها.

فـدفـن الـحاج شـاه محـّمد الـتّابـوت بـمساعـدة حـبيب آخـر تـحت أرض الحـرم الـّداخـلي ملـقام أمـام زاده زيـد، فـبقيت هـناك ال يـفطن 
إلـــيها أحـــد حـــتّى عـــرف مـــيرزا أســـد اهلل اإلصـــفهانـــي بـــموضـــعها املـــضبوط مـــن مـــصدر أرســـله حـــضرة بـــهاء اهلل إلـــيه، وأمـــره بـــأن 
يـخفيها فـي مـكان آخـر فـحّول الـرّفـات بـادئ األمـر إلـى مـنزلـه بطهـران ثـّم حـّولـت بـعد ذلـك إلـى عـّدة أمـاكـن أخـرى كـمنزل حسـني 
عـلي اإلصـفهانـي ومـنزل محـّمد كـريـم الـعطّار حـيث ظـّلت مـخبّأة إلـى سـنة 1316هـ (1899م) وفـي هـذه الـّسنة نـقلها مـيزرا أسـد 
اهلل هـذا هـو وعـدد مـن األحـبّاء اآلخـريـن عـن طـريـق إصـفهان وكـرمـانـشاه وبـغداد ودمـشق إلـى بـيروت إطـاعـًة لـتوجـيهات حـضرة 
عـــبد الـــبهاء ومـــن ثـــّم نـــقلت بـــالبحـــر إلـــى عـــّكاء وبـــلغت غـــايـــتها فـــي الـــيوم الـــتّاســـع عشـــر مـــن شهـــر رمـــضان ســـنة 1316 للهجـــرة 
(املــصادف لــلواحــد والــثاّلثــني مــن كــانــون الــثّانــي ســنة 1899م) أي بــعد خــمسني ســنة قــمريّــة مــن اســتشهاد حــضرة الــباب فــي 

تبريز.
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وفـــي تـــلك الـــّسنة الّـــتي بـــلغت فـــيها الـــوديـــعة الـــثّمينة شـــواطئ األرض املـــقّدســـة، وســـّلمت إلـــى يـــدي حـــضرة عـــبد الـــبهاء ركـــب هـــو 
والـدكـتور إبـراهـيم خـير اهلل الّــذي شـرّفـه بـتلقيبه إيّـاه ب"بـطرس الـبهاء" و "كـوملـبس الـثّانـي" و"فـاتـح أمـريـكا" انـطالقًــا إلـى املـوقـع 
الّـذي بـاركـه حـضرة بـهاء اهلل واخـتاره عـلى جـبل الـكرمـل والّـذي اشـتُري أخـيرًا، وهـناك وضـع بـيده الحجـر األسـاسـيّ لـلبناء الّـذي 
بــدأ تــشييده بــعد بــضعة أشهــر.  وفــي هــذه األثــناء تــّم صــنع الــتّابــوت املــرمــري الســتقبال جــثمان حــضرة الــباب، وكــان ذلــك بــناءً 

على توصية حضرة عبد البهاء، وهو هديّة صدرت عن محبّة البهائينّي في رانجون، وأُرسلت بالباخرة إلى حيفا.

وال حـاجـة بـنا إلـى إطـالـة الـوقـوف عـند املـشاكـل والـهواجـس املـتشابـكة الّـتي كـانـت تـزعـج حـضرة عـبد الـبهاء عشـر سـنوات تـقريـبًا 
إلـــى أن حـــانـــت الـــّساعـــة الـــظّافـــرة الّــــتي اســـتطاع فـــيها أن يـــنتهي مـــن الـــعمل الـــتّاريـــخيّ الّــــذي عهـــد بـــه إلـــيه والـــده.  فـــما كـــانـــت 
املـخاطـر واألهـوال الّـتي جـابهـت حـضرة بـهاء اهلل ثـم ابـنه حـضرة عـبد الـبهاء، وهـما يـبذالن الـجهود املسـتمرّة لحـمايـة تـلك الـرّفـات 
خـــالل نـــصف قـــرن، إالّ مـــقّدمـــة ألخـــطار جـــسام أخـــذت تـــجابـــه مـــركـــز املـــيثاق نـــفسه فـــي فـــترة مـــتأخّــــرة أثـــناء تـــشييده املـــقام املـــعدّ 

الستقبالها وظّلت تجابهه في الواقع حتّى ساعة خالصه النّهائي من الحبس.

ومــن بــني الــعقبات األســاســيّة الّـــتي كــان عــليه فــي هــذه الــفترة الــعصيبة مــن عهــده أن يــواجــهها ويــتغّلب عــليها قــبل أن يــنفّذ كــلّ 
الخــطّة الّــتي أفــضى لــه بــمعاملــها حــضرة بــهاء اهلل فــي إحــدى زيــاراتــه لــجبل الــكرمــل هــي إنــهاء املــفاوضــات املــديــدة مــع صــاحــب 
الـبقعة الّــتي اشـار إلـيها حـضرة بـهاء اهلل لـبناء املـقام األعـلى.  فـقد كـان مـتخّوفًـا مـن دهـائـه فـرفـض مـّدة طـويـلة أن يـبيعها وذلـك 
بـتأثـير نـاقـض العهـد، ومـنها أن يـصل إلـى شـيء مـعقول مـن الـثّمن الـباهـظ الّــذي طـلب أّول األمـر مـقابـل شـّقه طـريـًقا يـؤّدي إلـى 
تـلك الـبقعة وهـو طـريـق كـان ال بـّد مـنه لـعمليّة الـبناء، ومـنها أن يـجيب عـلى االعـتراضـات الـالّنـهائـيّة الّـتي طـفق يـعترض بـها رجـال 
الــحكومــة مــن رفــيعهم إلــى وضــيعهم.  وكــان عــلى حــضرة عــبد الــبهاء أن يــبّدد شــكوكــهم السّــــــريــعة بــالــتّأكــيدات املــتكّررة والشّــــــروح 
املــعادة، ومــنها أن يــدبّــر املــوقــف الخــطر الّــذي نــتج عــن اتّــهامــات مــيرزا محــّمد عــلي وخــلطائــه الــرّهــيبة فــيما يــختّص بــطبيعة ذلــك 
الـبناء والـغايـة مـنه، ومـنها الـتّعطيالت والـتّعقيدات الّـتي سـبّبها غـياب حـضرة عـبد الـبهاء عـن حـيفا ذلـك الـغياب القسـرّي الـطّويـل، 

وما نشأ عن ذلك من عدم تمّكنه من اإلشراف بشخصه على العمل الّضخم اّلذي بدأ به.

وكـثيرًا مـا سـمعه أصـحابـه وهـو يـقول:  "**رفـعت كـّل حجـر فـي ذلـك الـبناء وكـّل حجـر فـي تـلك الـطّريـق بـدمـوع ال نـهايـة لـها وجهـد 
ال حـّد لـه ووضـعته فـي مـكانـه".  وروى شـاهـد عـيان أنّـه قـال:  "**ذات لـيلة غـرقـت فـي مـخاوفـي حـتّى لـم يـعد لـي مـن عـون إالّ أن 
أتـلو مـرارًا وتـكرارًا دعـاء لـحضرة الـباب كـان بـحوزتـي فـأنـزلـت تـالوتـه الـّسكينة واالطـمئنان عـلى قـلبي.  وفـي صـباح الـيوم الـتّالـي 

أقبل عليّ صاحب البقعة واعتذر ورجاني أن أشتريها".

وأخــيرًا فــي الــّسنة الّـــتي ثــّل فــيها عــرش خــصمه السّـــــــلطان، وفــي الــوقــت الّـــذي انــعقد فــيه املــؤتــمر الــبهائــيّ األمــريــكي األّول فــي 
شــيكاغــو لــتشكيل هــيئة مــركــزيّــة دائــمة لــتشييد مشــرق األذكــار، انــتهى حــضرة عــبد الــبهاء مــن مــهّمته انــتهاًء نــاجــًحا رغــم مــكائــد 
األعـداء املسـتمرّة مـن الـّداخـل والـخارج.  وفـي الـثّامـن والعشـريـن مـن صـفر سـنة 1327 للهجـرة (سـنة 1909م) املـصادف ألّول 
نـيروز احـتفل بـه بـعد خـالصـه مـن الـحبس، فـأمـر حـضرة عـبد الـبهاء بـنقل الـتّابـوت املـرمـرّي بجهـد فـائـق إلـى الـقبو املـعّد لـه، وفـي 

املساء وضع فيه بيديه التّابوت الخشبيّ الحاوي لرفات حضرة الباب املقّدسة ورفات رفيقه، ولقد تّم ذلك في ضوء قنديل 
واحد وعلى مشهد من أحبّاء الّشرق والغرب في احتفال جليل محرّك للمشاعر والوجدان.

فـــلّما انـــتهى كـــّل شـــيء وأودعـــت بـــعد أمـــد طـــويـــل رفـــات املظهـــر اإللـــهيّ الـــّشيرازي الـــّشهيد مـــقرّهـــا األخـــير فـــي صـــدر جـــبل اهلل 
املـــقّدس خـــلع حـــضرة عـــبد الـــبهاء عـــمامـــته، وخـــلع نـــعليه، ونـــزع عـــباءتـــه وركـــع بـــني يـــدي الـــتّابـــوت وكـــان مـــا زال مـــفتوحًــــــا، وشـــعره 
الــفّضي يــتماوج حــول رأســه وأســاريــر وجــهه تــتألّــق بــالبشــر، ثــم اســتراح بــجبينه عــلى حــافــة الــتّابــوت الخشــبيّ، وشــهق شــهيًقا 

عاليًا ثّم بكى بكاًء أبكى من كان حوله.  ولم يستطع أن ينام ليلته تلك، فقد جرفته األحاسيس وعصفت به املشاعر.
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ولــقد كــتب فــي أحــد ألــواحــه يــزّف إلــى أتــباعــه بشــرى ذلــك الــنّصر املــجيد قــائــالً:  "*إنّــما الــبشارة الــكبرى هــي أّن هــيكل حــضرة 
األعـلى املطهّــر املـنّور املـقّدس روحـي لـه الـفداء قـد اسـتقّر بـفضل الجـمال األبـهى فـي يـوم الـنّيروز بـتمام االحـتفال وكـمال اإلجـالل 
والجـمال عـلى جـبل الـكرمـل فـي املـقام األعـلى فـي الـّصندوق املـقّدس بـعد أن ظـّل يـنتقل مـن مـكاٍن إلـى مـكاٍن سـتنّي عـامًــا لتسـّلط 
األعـداء والـخوف مـن أهـل الـبغضاء...  ومـن عـجيب الـّصدف أن تـصل بـرقـيّة مـن شـيكاغـو فـي يـوم الـنّيروز نـفسه تـفيد بـأّن أحـبّاء 

أمريكا انتخبوا عن كّل مدينة وكيالً وبعثوه إلى شيكاغو...  وعيّنوا موقع مشرق األذكار وكيفيّة بنيانه".

بـتحويـل رفـات حـضرة الـباب الّــذي مـجيئه هـو عـودة الـنّبي إيـليّا إلـى جـبل الـكرمـل، ودفـنها فـي ذلـك الـجبل املـقّدس غـير بـعيد عـن 
كــهف ذلــك الــنّبي نــفسه، نُــفذّت أخــيرًا تــلك الخــطّة الّـــتي صــّورهــا حــضرة بــهاء اهلل فــي مــغرب حــياتــه تــصويــرًا مــجيًدا، وتــتّوجــت 
الـجهود املـضنية الّـتي بـذلـت فـي الـّسنوات الـعاصـفة األولـى مـن عهـد مـركـز املـيثاق بـتاج الـنّجاح الـخالـد.  فـأُقـيم بـذلـك عـلى الـجبل 
الّـذي تـقّدس مـنه الـزّمـان األّول، مـركـز لـإلشـراق والـقّوة اإللـهيّة.  أكّــد حـضرة عـبد الـبهاء بـأّن تـرابـه ألـهمه وهـو مـركـز ال يـخضع فـي 

قداسته في طول العالم البهائيّ وعرضه لحرمٍ آخر سوى حرم موّسس الظّهور البهائيّ نفسه.  

أجـل لـقد قـام اآلن مـقام حـضرة الـباب بجهـٍد جـهيٍد وبـأٍس شـديـٍد "بـقعة مطهّــرة مـقّدسـة عُــليا ومحـّط رجـال املـإل األعـلى" فـي بـناءٍ 
مـتني بـسيط مـهيب يـربـض عـلى قـلب الـكرمـل "كـرم اهلل" يـحّف بـه كـهف إيـليّا مـن الـغرب وتـالل الجـليل مـن الشّـــــرق وسهـل شـارون 
مــن خــلفه ومــديــنة عــّكاء الــفضيّة فــي قــبالــته وعــن ورائــها الــّروضــة املــباركــة قــلب الــعالــم الــبهائــيّ وقــبلته، ويشــرف عــلى مســتعمرة 
فــرســان الــهيكل األملــان  الّــذيــن هجــروا أوطــانــهم انــتظارًا "ملــجيء الــرّّب" واجــتمعوا عــند ســفح ذلــك الــجبل فــي نــفس الــّسنة الّــتي 
أعـلن فـيها حـضرة بـهاء اهلل رسـالـته فـي بـغداد (سـنة 1863 م).  وقـد أظهـرت الـحوادث أنّـه كـان مـن املـقّدر لهـذا الحـرم أن يـفوز 
عـلى مـّر الـزّمـن بقسـط مـن الّشهـرة واملجـد يـناسـب الـغايـة الـّسامـية الّــتي أوجـبت تـشييده، وذلـك بـتوسـيع الـبنيان نـفسه وبتجـميل 
مــا حــولــه، وشــراء أوقــاف شــاســعة فــيما يــجاوره، ومــجاورتــه لــرمــس حــرم حــضرة بــهاء اهلل وابــنه وابــنته.  ولــن يــكّف هــذا الحــرم عــن 
إظــهار اإلمــكانــيّات الــكامــنة الّــتي حــبته بــها تــلك الــغايــة الــثّابــته الــّسامــية نــفسها عــندمــا تــتأسّــــــس فــي األعــوام الــقادمــة مــؤسّــــــسات 
املـركـز اإلدارّي الـعاملـيّ لـلجامـعة الـبهائـيّة الـعاملـيّة، ولـسوف تـزدهـر هـذه املـوسّـــــسة الـبهائـيّة بـاطّراد مـهما أبـدى أعـداء املسـتقبل مـن 

حقٍد وبغضاء حتّى ينكشف بهاؤها الكامل أمام أعني الجنس البشرّي.

ولــقد خــاطــب حــضرة بــهاء اهلل ذلــك الــجبل املــقّدس بــقولــه:  "يــا كــرمــل! انــزلــي بــما أقــبل إلــيك وجــه اهلل مــالــك مــلكوت األســماء...  
طــوبــى لــك بــما جــعلك اهلل فــي هــذا الــيوم مــقّر عــرشــه ومــطلع آيــاتــه ومشــرق بــيّناتــه.  طــوبــى لــعبٍد طــاف فــي حــولــك وذكــر ظــهورك 
وبــروزك ومــا فــزت بــه مــن فــضل اهلل ربــك".  وكــذلــك أنــزل فــي الــّلوح نــفسه قــولــه:  "يــا كــرمــل بشّــــــري صــهيون!  قــولــي أتــى املــكنون 
بســلطاٍن غــلب الــعالــم وبــنوٍر ســاطــع بــه أشــرقــت األرض ومــن عــليها.  إيّــاك أن تــكونــي مــتوقّـــفًا فــي مــقامــك.  أســرعــي ثــّم طــوفــي 

مدينة اهلل اّلتي نزّلت من الّسماء وكعبة اهلل اّلتي كانت مطاف املقّربني واملخلصني واملالئكة العالني".
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الفصل التّاسع عشر- رحالت حضرة عبد البهاء في أوروبّا وأمريكا

الحـظنا فـي الـّصفحات الـّسالـفة أّن تـأسـيس الـّديـن الـبهائـيّ فـي نـصف الـكرة الـغربـيّ، هـذا الـفتح الـبارز الّـذي سـيظّل إلـى األبـد 
مـقترنًـا بعهـد حـضرة عـبد الـبهاء، قـد أطـلق مـن الـقّوة الـهائـلة وأنـتج مـن الـنّتائـج الـبعيدة األثـر، مـا اسـتدعـى اشـتراك مـركـز املـيثاق 
بــنفسه اشــتراكًــــا نــاشــطًا فــي تــلك الــفعالــيّات الــتّاريــخيّة الّـــتي بــدأهــا حــواريّــو حــضرة بــهاء اهلل فــي الــغرب ومــضوا فــي تــنفيذهــا 

بحرارة وإقدام مستفيضني من قّوة امليثاق الّدافعة.

قـضت الـعنايـة اإللـهيّة عـلى األزمـة الّـتي أحـدثـها ضـالل الـنّاقـضني وعـماهـم، والّـتي عـطّلت حـضرة عـبد الـبهاء سـنوات عّــدة تـعطيالً 
محـزنًـا عـن تـحقيق أهـدافـه.  فـانـزاحـت بـذلـك عـقبة كـأداء مـن طـريـقه، وحـطّمت أغـاللـه، كـما نـزل غـضب اهلل املـنتقم الـجبّار فـأخـذ 
األغـالل مـن عـنقه ووضـعها فـي عـنق السّـــــلطان عـبد الحـميد عـدّوه الّـذي غـرّه ألـّد أعـداء حـضرة عـبد الـبهاء.  هـذا إلـى أنّـه فـرغ مـن 
نـقل رفـات حـضرة الـباب املـقّدسـة وهـي املـهّمة الّـتي عهـد بـها إلـيه والـده الـرّاحـل، فـنقلت بـصعوبـة شـديـدة مـن مـخبئها فـي طهـران 

القصيّة إلى األرض املقّدسة.  ووضعها بإجالل واحتفال في قلب جبل الكرمل.

كـانـت صـّحة حـضرة عـبد الـبهاء قـد تـدهـورت فـي ذلـك الـحني لـعظم مـا قـاسـى مـن الشّـــــدائـد والـّضغوط طـيلة حـياة محـزنـة مـعظمها 
فـــي الـــّسجن واملـــنفى والّـــتي تســـببّت لـــه فـــي عـــّدة أمـــراض.  وكـــان آنـــذاك عـــلى أبـــواب السّـــــــبعني، إالّ أنّـــه مـــا كـــاد يتحـــّرر مـــن أســـر 
أربـعني سـنة، ويـضع رفـات حـضرة الـباب فـي املـرقـد األمـني الـّدائـم، ويتحـّرر مـن املـخاوف الخـطيرة املـتّصلة بـإنـجاز هـذه املـهّمة 
الـغالـية حـتّى نـهض فـي شـجاعـة سـامـية وثـقة وعـزم لـيكرّس مـا بـقي لـديـه مـن قـّوة فـي مـغرب حـياتـه لـلقيام بخـدمـة مـجيدة ال شـبيه 

ملجدها في تاريخ القرن البهائيّ األّول.

ولـقد دامـت رحـالتـه ثـالث سـنوات إلـى مـصر أواّلً ثـّم إلـى أوروبّـا وأمـريـكا بـعد ذلـك، والـواقـع أنّـنا لـو قـّدرنـا أهـّميتها الـتّاريـخيّة حـقّ 
قــدرهــا لــوجــدنــا أنّــها تــشير إلــى تــحّول عــلى أعــظم جــانــب مــن األهــّميّة فــي مجــرى تــاريــخ الــقرن.  فــألّول مــرّة مــنذ تــأســيس األمــر 
املــبارك وبــعد مــرور ســتٍّ وســتنّي ســنة، اســتطاع مــركــز الــّديــن األعــلى أن يحــطّم األغــالل الّـــتي قــيّدت حــّريّــة األمــر املــبارك طــوال 
عهــدي الــباب وحــضرة بــهاء اهلل تــقييًدا مــرهــًقا.  وبــالــرّغــم مــن أّن الــتّدابــير الــقاســية كــانــت تحــّد مــن نــشاط األغــلبيّة الــّساحــقة مــن 
أتـــباعـــه فـــي مـــوطـــنه، إالّ أّن قـــائـــده املـــختار قـــد حـــصل اآلن عـــلى حـــّريّـــة فـــي الـــعمل مـــضى يـــتمتّع بـــها إلـــى آخـــر حـــياتـــه، هـــذا إذا 
اســتثنينا فــترة وجــيزة فــي غــضون حــرب 1914 – 1918م، وهــي حــّريّــة لــم تحــرم مــنها هــيئات األمــر املــبارك فــي مــركــزه الــعاملــي 

بعد ذلك قّط.

نــعم إّن انــطالق مــثل هــذا الــنّشاط أمــر عــجب لــه أتــباعــه فــي الشّــــــرق والــغرب وأعــجبوا بــه، وهــو أمــر يــطبع الــتّاريــخ املــقبل بــطابــعه 
الــخالــد، لــذلــك فــهو أمــر يُــعّد تــغييرًا خــطيرًا فــي مــصير األمــر املــبارك.  وال يــنبغي أن يــغيب عــن األذهــان أّن حــضرة عــبد الــبهاء 
دخــل الــّسجن، كــما صــرّح بــذلــك، يــافــًعا وغــادره شــيًخا، وهــو لــم يــقف فــي حــياتــه أمــام اجــتماع عــام يســتمع إلــيه، ولــم يــدرس فــي 
مـــدرســـة كـــما أنـــه لـــم يـــختلط بـــاألوســـاط الـــغربـــيّة حـــتّى يـــعرف عـــادات الـــغرب ولـــغة الـــغرب، ومـــع كـــّل ذلـــك قـــام ال لـــيعلن مـــن املـــنبر 
واملــنّصة فــي عــواصــم أوروبّــا املــهّمة وفــي أمّـــهات مــدن أمــريــكا الــّشمالــيّة الــحقائــق املــميّزة املــودعــة فــي ديــن والــده فحســب، بــل 

ليوّضح أيًضا األصول اإللهيّة ملن سبق والده من مظاهر أمر اهلل، ويبنّي الّصلة اّلتي تربطهم بذلك الّدين.

أمّــا وقـد عـزم عـزمًــا ال راّد لـه عـلى أن يـقوم بهـذه الـرّحـلة املـضنية مـهما كـّلفته قـواه، ومـهما عـرّضـت حـياتـه للخـطر، فـقط أبحـر إلـى 
مـصر بهـدوء وبـال سـابـق إنـذار فـي عـصر يـوم مـن أيّـام أيـلول سـنة 1910م وهـي الـّسنة الّــتي تـلت سـقوط السّــــــلطان عـبد الحـميد 
ودفــن رفــات حــضرة الــباب عــلى جــبل الــكرمــل، وأقــام فــي بــور ســعيد قــرابــة الّشهــر، ومــنها أبحــر قــاصــًدا أوروبّــا إالّ أنّــه وجــد أن 
حــالــته الــّصّحيّة تــقتضي عــودتــه.  فــعاد إلــى اإلســكندريّــة وأجّـــــل رحــلته.  فــأقــام بــالــرّمــلة مــن ضــواحــي اإلســكندريّــة وزار بــعد ذلــك 
الـزّيـتون والـقاهـرة، وفـي 11 آب مـن الـّسنة الـتّالـية أبحـر مـع أربـعة أشـخاص عـلى ظهـر الـباخـرة كـورسـيكا إلـى مـارسـيليا، وتـقّدم 
مـن بـعد اسـتراحـة قـصيرة فـي ثـونـون-لـي-بـان إلـى لـندن فـبلغها فـي 4 أيـلول سـنة 1911م.  وبـعد زيـارة دامـت قـرابـة الّشهـر ذهـب 
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إلــى بــاريــس حــيث قــضى تــسعة أســابــيع، ثــّم عــاد إلــى مــصر فــي كــانــون األّول ســنة 1911م.  فــأقــام بــالــرّمــلة مــرّة أخــرى حــيث 
قـضى الشّــــــتاء، وقـام بـرحـلته الـثّانـية إلـى الـغرب عـلى الـباخـرة سـدريـك  فـي 25 آذار سـنة 1912م مبحـرًا إلـى نـيويـورك مـباشـرة 
عــن طــريــق نــابــولــي فــبلغها فــي 11 نــيسان.  وفــي أمــريــكا قــام بــرحــلة طــويــلة دامــت ثــمانــية أشهــر انــتقل فــيها مــن الــّشاطئ إلــى 
الـــّشاطئ وزار خـــاللـــها واشـــنطن وشـــيكاغـــو وكـــليفالنـــد وبتســـبرغ ومـــونـــت كـــلير وبـــوســـطن وروشســـتر وبـــروكـــلني وفـــانـــوود ومـــلفورد 
وفـيالدلـفيا وإنجـلوود الـغربـيّة وجـرسـي سـيتي وكـمبردج ومـدفـورد ومـوريـس تـاون ودبـلني وعـكاء الـخضراء ومـنتريـال ومـالـدن وبـفالـو 
وكــينوشــا ومــينيابــولــيس وســانــت بــول وأومــاهــا ولــنكولــن ودنــفر ويــنابــيع جــلنوود وســولــت لــيك ســيتي وســان فــرانــسيسكو وأو كــالنــد 
وبــالــو آلــتّو وبــركــلي وبــاســاديــنا ولــوس أنجــلس وســكرامــنتو وســنسناتــي وبــلتيمور وأخــيرًا فــي 5 كــانــون األّول أبحــر عــلى ظهــر 
الــباخــرة ســلتك  مــن نــيويــورك إلــى لــيفربــول، وملّـا نــزل إلــى الــبّر هــناك تــقّدم بــالــقطار إلــى لــندن.  وبــعد ذلــك زار أكــسفورد وإدنــبرا 
وبـريسـتول ومـن ثـّم عـاد إلـى لـندن.  وسـافـر إلـى بـاريـس فـي 21 كـانـون الـثّانـي سـنة 1913م وفـي 30 آذار سـافـر إلـى شـتوتـغارت 
ومــن هــناك تــقّدم فــي 9 نــيسان إلــى بــودابســت، وزار فــيينا بــعد تــسعة أيّــام ورجــع إلــى شــتوتــغارت فــي 25 نــيسان ثــّم عــاد إلــى 
بـــاريـــس فـــي أّول أيـــار حـــيث مـــكث إلـــى 12 حـــزيـــران وأبحـــر فـــي الـــيوم الـــتّالـــي عـــلى ظهـــر الـــباخـــرة هـــيمااليـــا  الّـــتي اتجهـــت مـــن 
مــرســيليا إلــى مــصر، فــبلغت بــور ســعيد بــعد أربــعة أيّــام أخــرى.  فــزار اإلســماعــيليّة وأبــا قــير زيــارات قــصيرة وأقــام فــي الــرّمــلة 

إقامة طويلة ثم عاد إلى حيفا منتهيًا من سفراته التّاريخيّة في 5 كانون األّول سنة 1913م.

وفــي تــلك الــّسفرات وأمــام جــماهــير كــبيرة فــاقــت األلــف نــفس فــي بــعض األحــيان ومــثّلت الــنّاس مــن مــختلف األجــناس واألديــان 
والــطّبقات، شــرح حــضرة عــبد الــبهاء ألّول مــرّة فــي عهــده بــبساطــة مشــرقــة وإقــناع وقــّوة املــبادئ األســاســيّة املــميّزة لــديــن والــده، 
وهـي املـبادئ الّـتي تـؤلّـف مـع الشّـــــريـعة واألحـكام الـنّازلـة فـي الـكتاب األقـدس صـلب أحـدث ظـهور إلـهيّ لـلجنس البشـرّي.  وكـان 
مــن أبــرز الــعناصــر الــجوهــريّــة لــلنّظام اإللــهيّ الّـــذي أعــلنه لــقادة الــرّأي الــعام وإلــى الجــماهــير عــلى الــّسواء فــي أثــناء ســفراتــه 
الـتّبليغيّة، التّحـّري عـن الـحقيقة تحـّريًـا مسـتقالًّ دون تـقيّد بـالخـرافـات وال بـالـتّقالـيد، ووحـدة الـجنس البشـرّي قـطب مـبادئ الـّديـن 
وأسـاس مـعتقداتـه والـوحـدة الـكامـنة وراء جـميع األديـان، والـتّبّرؤ مـن كـّل ألـوان الـتّعّصب الـجنسيّ والـّديـنيّ والـطّبقيّ والـقومـيّ، 
والــوئــام الّــذي يــجب أن يــسود بــني الــّديــن والــعلم، واملــساواة بــني الــرّجــل واملــرأة فــهما الــجناحــان الــّلذان يــعلو بــهما طــائــر الــجنس 
البشـرّي، ووجـوب الـتّعليم اإلجـبارّي، واالتّـفاق عـلى لـغة عـاملـيّة إضـافـيّة، والـقضاء عـلى الـغنى الـفاحـش والـفقر املـدقـع، وتـأسـيس 
مـحكمة عـاملـيّة لـفّض الـنّزاع بـني األمـم، والـّسمّو بـالـعمل الّــذي يـقوم بـه صـاحـبه بـروح الخـدمـة إلـى مـنزلـة الـعبادة، وتـمجيد الـعدل 
عـــلى أنّـــه املـــبدأ املـــسيطر عـــلى املـــجتمع اإلنـــسانـــيّ، والـــثّناء عـــلى الـــّديـــن كـــحصن لحـــمايـــة كـــّل الـــّشعوب واألمـــم، وإقـــرار السّـــــــالم 
الـّدائـم الـعام كـأسـمى هـدف للبشـريّـة.  وقـد عـزّز عـرض هـذه الـحقائـق الـحيويّـة الّـتي وصـفها ب"روح الـعصر" بتحـذيـرات جـسيمة 
مـكّررة بـانـدالع نـار داهـمة تـلتهم أوروبّـا إن لـم يـنجح الـّسياسـيّون فـي تـالفـيها، كـما تـنبّأ أثـناء سـفراتـه بـالـتّطّورات الـجوهـريّـة الّـتي 
ســوف تحــدث فــي تــلك الــقارّة، ونــبّه عــلى االنــحالل الّــذي ال بــّد أن يســري فــي الــقّوة الــّسياســيّة، وأشــار إلــى الــقالقــل الّــتي ســوف 
تـداهـم تـركـيّا، وتـنبّأ بـاضـطهاد الـيهود فـي أوروبّـا، وأكّـــد تـأكـيًدا قـاطـًعا بـأّن "*عَـــَلم اتّـحاد الـجنس البشـرّي سـوف يـخفق وخـيمة 

الّسالم العامليّ سوف ترتفع فيصبح العالم عاملًا آخر".

وفـي أثـناء هـذه الـرّحـالت أظهـر حـضرة عـبد الـبهاء مـن الـحيويّـة واإلقـدام واإلخـالص وتـكريـس الـذّات لـلواجـب الّــذي فـرضـه عـلى 
نــفسه مــا أثــار اإلعــجاب والــعجب لــدى أولــئك الّــذيــن امــتازوا بــمشاهــدة أعــمالــه الــيومــيّة عــن قــرب.  أجــل فــلقد قــضى حــضرة عــبد 
الـبهاء، وهـو املظهـر لـكّل فـضيلة بـهائـيّة والـنّموذج لـكّل مـثل أعـلى بـهائـي، ثـالثـة أعـوام مـزدحـمة يـنفخ فـي الـّصور لـعالـم غـرق فـي 
املـــاّديّـــة ودخـــل فـــي ظـــّل الحـــرب، ويـــصرّح بـــالـــحقائـــق اإللـــهيّة الـــّشافـــية واملخـــزونـــة فـــي تـــنزيـــل والـــده غـــير مـــكترث لـــلمناظـــر الـــخالّبـــة 
واملــالهــي الّــتي تجــذب انــتباه الــّسائــحني عــادة والّــتي تــاق مــرافــقوه إلــى رؤيــتها، غــير مهــتّم بــراحــته أو صــّحته، بــاذالً كــّل ذرّة مــن 
قـّوتـه مـن الفجـر إلـى سـاعـة مـتأخّــرة مـن الـّليل يـومًـا بـعد يـوم مـصرًّا عـلى رفـض أيّـة هـديّـة أو تـقدمـة تـتعّلق بـنفقات رحـالتـه، ثـابـتًا فـي 
رعــايــته لــلمريــض واملحــزون والــبائــس، راســًخا ال يــقبل املــساومــة فــي دفــاعــه عــن األجــناس املــظلومــة والــطّبقات املحــرومــة، مــباركًـــا 
كــاملــطر فــي ســخائــه لــلفقير، مــحتقرًا للهجــمات الّـــتي يــشنّها عــليه أقــطاب املــتعّصبني الــّساهــريــن مــن رجــال وأصــحاب األهــواء، 
عجيبًا في صراحته حني يبنّي لليهود من املنبر واملنّصة صّحة نبّوة الّسيّد املسيح، وحني يوّضح في الكنائس املسيحيّة واملعابد 
-أدريّـني عـلى صـدق الـظّهور اإللـهيّ وضـرورة الـّديـن،  الـيهوديّـة أصـل اإلسـالم اإللـهيّ، وحـني يـقيم الـّدلـيل لـلماّديّـني وامللحـديـن والـالّ

�١٤٧



جـليًّا نـاصـًعا فـي بـيانـه حـني يمجّــــد حـضرة بـهاء اهلل فـي كـّل األحـوال وفـي مـعابـد املـلل املـختلفة والنّحـل املـتبايـنة، بـاتًّـا فـي رفـضه 
مـــرّات عـــّدة أن يـــتمّلق لـــذوي األلـــقاب والـــثّروة فـــي إنجـــلترا أو فـــي الـــواليـــات املتّحـــدة.  وأخـــيرًا ولـــيس آخـــرًا، فـــائـــًقا ال قـــريـــن لـــه فـــي 
مـحبّته ورأفـته الـفطريّـة األصـيلة الـحارّة لـلحبيب والـغريـب، لـلمؤمـن وغـير املـؤمـن، لـلغنيّ والـفقير، لـلرّفـيع والـوضـيع، لـكّل مـن لـقيه 
لـقاًء خـاصًّـــــــــا أو لـقاًء عـابـرًا سـواء أكـان ذلـك عـلى ظهـر الـّسفينة أم أثـناء سـيرة فـي الـطّرقـات أم فـي املـياديـن الـعامّــة واملـتنزّهـات أم 

في االحتفاالت أم في الوالئم أم في األكواخ أم في القصور أم في اجتماعات أتباعه أم في مجامع املثّقفني.

وفـي أثـناء زيـارتـه ملـصر لـقي الخـديـوي عـباس حـلمي بـاشـا الـثّانـي غـير مـرّة، وعـرّف لـّلورد كـتشنر  والـتقى بـالـّشيخ محـّمد بـخيت 
املــفتي وبــالــّشيخ محــّمد رشــيد إمــام الخــديــوي، واتّــصل بــكثير مــن الــعلماء والــباشــوات، وأقــطاب اإليــرانــينّي، وعــدد مــن أعــضاء 
الـبرملـان الـتّركـيّ، ومحـّرري أمّــهات الـّصحف فـي الـقاهـرة واإلسـكندريّـة وغـيرهـم مـن أقـطاب الـهيئات الـّديـنيّة والـّدنـيويّـة الـّشهيرة 

وممثّليها.

وأثــناء إقــامــته فــي إنجــلترا كــان املــنزل الّـــذي ُوضــع تــحت تــصرّفــه فــي حــدائــق كــادوجــان  كــعبة حــقيقيّة يــؤمّـــها كــّل ألــوان الــنّاس 
وأنـواعـهم لـيزوروا سـجني عـّكاء الّـذي اخـتار مـديـنتهم الـعظيمة كـأّول سـاحـة لـجهوده فـي الـغرب.  ولـقد شهـدت مـضيفته املخـلصة 
أثـناء إقـامـته فـي لـندن فـقالـت: "آه لـهؤالء الـزّائـريـن والـّضيوف والـحّجاج! إّن آذانـنا لتمتلئ بـوقـع أقـدامـهم، إذا مـا نـحن تـذكّـــرنـا 
تــلك األيّــام، وهــم مــقبلني مــن كــّل بــالد الــعالــم، يــتدفّــق فــي كــّل يــوم، وطــوال كــّل يــوم، تــيّار مســتمّر، ومشهــد مــتّصل! وزراء وســفراء 
ومســـتشرقـــون ومهـــتّمون بـــالّسحـــر والـــتّنجيم ورجـــال أعـــمال ومـــتصّوفـــون وأنجـــليكان وكـــاثـــولـــيك وأتـــباع املـــذاهـــب الـــبروتســـتانـــتيّة 
املـنشّقة عـن الـكنيسة األنجـليكانـيّة  وثـيوصـوفـيّون  وهـندوس وعـلماء مـسيحيّون  وأطـبّاء ومسـلمون وبـوذيّـون وزرادشـتيّون، وأقـبل 
كــــذلــــك الــــّسياســــيّون، وجــــنود جــــيش الــــخالص ، وآخــــرون مــــن الــــعامــــلني لــــصالــــح الــــجنس البشــــرّي، واملــــطالِــــبات بــــحّق االنــــتخاب 
والــــصحفيّون والــــكتّاب والــــّشعراء والّـــــذيــــن لــــهم خــــاصــــيّة الــــّشفاء والــــخيّاطــــون وكــــرائــــم الــــّسيّدات والــــفنّانــــون والــــّصنّاع والــــفقراء 
املــتعطّلون والــتّجار و األثــريــاء، ورجــال املــرســح واملــوســيقى –أقــبل هــؤالء جــميًعا وكــان كــّل واحــد مــنهم بــال اســتثناء يــتلّقى الــبركــة 

والعطف من ذلك املنادي اإللهيّ اّلذي كان يهب روحه لصالح اآلخرين.

ولـقد وقـف حـضرة عـبد الـبهاء أّول مـا وقـف أمـام حشـد غـربـيّ مـن املسـتمعني فـي ظـروف لـها مـغزاهـا، فـقد وقـف فـي بـيت عـبادة 
مـسيحيّ فـي الـعاشـر مـن أيـلول سـنة 1911م وخـطب فـي جـمهور غـفير عـلى أعـواد مـنبر سـيتي تـمبل .  فـبعد أن قـّدمـه الـرّاعـي 
نـــيافـــة ر. ج كـــامـــبل  أعـــلن للجـــمهور وحـــدانـــيّة اهلل بـــعبارات بـــسيطة محـــرّكـــة لـــلمشاعـــر وفـــي صـــوت نـــابـــض بـــالـــحياة، وأكّــــد وحـــدة 
األديـان األسـاسـيّة ونـبّه عـلى أّن سـاعـة اتّـحاد أبـناء البشـر وكـّل األجـناس واألديـان والـطّبقات قـد دقّـت، ثـّم خـطب مـرّة أخـرى فـي 
الـّسابـع عشـر مـن أيـلول، تـلبية لـطلب األرشـديـكون املبجّــــل ولـبرفـورس ، أمـام حشـد كـنيسة يـوحـنا الـالّهـوتـي ب وسـت منسـتر  بـعد 
صــالة املــغرب واخــتار أن يــتكّلم عــن عــظمة اهلل الــفائــقة كــما يــؤكّــــدهــا حــضرة بــهاء اهلل ويــوضّــــــــــحها فــي كــتاب اإليــقان.  وكــتب مــن 
شهـد هـذه املـناسـبة فـقال: "أمـر األرشـديـكون بـكرسـيّ األسـقف فـوضـه لـضيفة عـلى درجـات املحـراب، ووقـف بـجانـبه وقـرأ تـرجـمة 
خــطاب حــضرة عــبد الــبهاء بــنفسه.  فــتأثّــر الجــمع تــأثــيرًا عــميًقا، واقــتدوا بــما فــعل األرشــديــكون فــركــعوا لــيتلّقوا بــركــة خــادم اهلل 

اّلذي وقف مبسوط الذّراعني، وصوته العجيب يعلو ويهبط في الّسكون وهو يتلو مناجاته بقّوة".

وبـدعـوة مـن عـمدة لـندن تـناول حـضرة عـبد الـبهاء اإلفـطار فـي مـانـشن هـوس  وخـطب فـي الجـمعيّة الـثّيوصـوفـيّة فـي مـقرّهـا تـلبيةً 
لـرجـاء الـرّئـيس الـخاص.  كـما خـطب فـي اجـتماع عـقدتـه هـيئة األفـكار الـعليا  فـي لـندن، كـما دعـاه وفـد مـن جـمعيّة بـرامـو سـومـاج  
إلــى أن يــلقي مــحاضــرة تــحت رعــايــتها، وزار مسجــد وُكِــــنج  تــلبية لــدعــوة الــجالــية اإلســالمــيّة فــي بــريــطانــيا الــعظمى وألــقى فــيه 
خــــطبته عــــن وحــــدة الــــعالــــم ورحّـــــــب بــــه األمــــراء اإليــــرانــــينّي والــــنّبالء والــــوزراء الــــّسابــــقون وأعــــضاء املــــفوضــــيّة اإليــــرانــــيّة فــــي لــــندن 
واسـتضافـوه، وأقـام ضـيفًا عـند الـّدكـتور ت. ك. تـشايـني  فـي أكـسفورد، وخـطب فـي "جـمع غـفير مهـتّم اهـتمامًــا عـظيًما"، مـثّقف 
ثـقافـة عـالـية اجـتمع لـه فـي كـليّة مـانشسـتر بـتلك املـديـنة وأشـرف عـلى االجـتماع الـّدكـتور إيسـتلني كـاربـنتر ، كـما تـكّلم أيـًضا مـن 
مـــنبر الـــكنيسة الجـــماعـــيّة  فـــي الـــّضاحـــية الشّــــــــرقـــيّة مـــن لـــندن تـــلبية لـــطلب راعـــيها وخـــطب فـــي جـــماعـــات اجـــتمعت لـــه فـــي قـــاعـــة 
كـــاكســـتون  وقـــاعـــة وســـت منســـتر الّـــتي اجـــتمع فـــيها الـــنّاس تـــحت إشـــراف الـــّسير تـــومـــاس بـــيركـــلي ، وشـــاهـــد فـــي بـــيت الـــكنيسة 
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بـوسـت منسـتر روايـة "الـقلب املـتلّهف"  وهـي روايـة مـن روايـات عـيد رأس الـّسنة وكـانـت أّول روايـة مـرسـحيّة يشهـدهـا، ولـقد حـرّك 
مـــشاعـــره وصـــفها الـــرّائـــع لـــحياة الـــّسيّد املـــسيح وآالمـــه تحـــريـــًكا أشـــرف بـــه عـــلى الـــبكاء.  وفـــي قـــاعـــة مـــوسّـــــــسة بـــاســـمور إدواردز 
الــخيريّــة  فــي مــيدان تــافيســتوك  خــطب فــي جــمهور يــبلغ عــدده األربــعمائــة والسّـــــــتنّي مــن مــختلف الــطّبقات واملــشارب، ويشــرف 
عـليهم األسـتاذ مـايـكل سـادلـر ، وزار عـدًدا مـن الـنّساء الـعامـالت فـي تـلك املـوسّــــــسة كُـــنَّ فـي عـطلة فـي فـانـرز  فـي بـايـفليت  وهـي 
عــــلى بــــعد عشــــريــــن مــــيالً مــــن لــــندن تــــقريــــبًا، وزار هــــذا املــــكان مــــرّة أخــــرى، والــــتقى فــــي هــــذه املــــرّة بخــــليط مــــن كــــّل لــــون اجــــتمع 
خــّصيًصا لــرؤيــته، وكــان مــن بــينه رجــال الــّديــن مــن عــّدة مــلل ونــاظــر مــدرســة خــاصّــــــــــة لــلبنني، وعــضو مــن أعــضاء الــبرملــان وطــبيب 
وكـاتـب سـياسـيّ شـهير وعـميد الـجامـعة وعـّدة صـحافـينّي وشـاعـر مـعروف وقـاٍض مـن قـضاة لـندن، وكـتب مسجّــــل زيـارتـه إلنجـلترا 
يــصف تــلك املــناســبة فــقال:  "ســوف يــذكــر الــنّاس حــضرة عــبد الــبهاء طــويــالً وهــو جــالــس فــي الــغرفــة أمــام الــنّافــذة (فــي شــعاع 
الـّشمس عـند الـزّوال) ومـحتضن صـبيًّا كـان قـد أتـاه لـكي يـطلب نـصف شـلن ملـساعـدة والـدتـه املـريـضة، وإذا بـالـّصبي فـي حـالـة 
مـن الـّسعادة رغـم رثـاثـة ثـيابـه وبـؤس حـالـه، ومـحاط بجـمع مـن الـرّجـال والـنّساء يـبحثون عـن أمـور الـتّربـية واالشـتراكـيّة والـالّئـحة 

األولى لإلصالح وعالقة الغّواصات والبرق الالّسلكي بالعصر الجديد اّلذي يدخله الجنس البشرّي".

ومـن بـني الّـذيـن زاروه أثـناء تـلك األيّـام الـخالـدة الّـتي قـضاهـا فـي إنجـلترا وسـكوتـلندا األرشـديـكون املبجّــــل ولـبرفـوس ونـيافـة ر. ج. 
كـامـبل، ونـيافـة رونـدا ويـليامـز  ونـيافـة رولـند كـوربـت ، ولـورد المـنجتون  والـّسير رتـشارد والـّليدي سـتابـلي  والـّسير مـايـكل سـادلـر 
وجــالل الــّدولــة ابــن ظــل السّــــــلطان والــّسير أمــير عــلي مهــراجــا جــالور  املــرحــوم الّــذي زاره كــثيرًا ودعــاه لــولــيمة عــشاء فخــمة وأقــام 
حـــفلة اســـتقبال تشـــريـــفًا لـــه، ومهـــراجـــا راجـــبوتـــانـــا ، ورانـــي ســـاراواك  وأمـــيرة كـــارادجـــا  والـــبارونـــة بـــارنـــيكوف  والـــّليدي وايـــميس  
وأخــــتها، والــــّليدي جــــلنكومــــر  والــــّليدي أجــــنيو   واآلنــــسة كــــانســــتانــــس مــــود  واألســــتاذ إ. ج.  بــــراون  واألســــتاذ بــــاتــــريــــك جــــيديــــس  
والـــــّسيد الـــــبرت داوســـــن  محـــــّرر رابـــــطة الـــــّشعوب املـــــسيحيّة، والـــــسيد دايـــــفيد جـــــراهـــــام بـــــول  والـــــّسيدة آنـــــي بـــــسانـــــت  والـــــّسيدة 
بــانكهــرســت  والــّسيد ســتيد  الّـــذي كــان لــه مــع حــضرة عــبد الــبهاء أحــاديــث طــويــلة حــارّة.  ولــقد كــتبت املــضيفة تــصف االنــطباع 
الّــذي تــلّقاه أولــئك الّــذيــن فــازوا بــلقائــه لــقاء خــاصًــــــــــا، فــقالــت: "كــان املــلتمسون لهــذه التّجــربــة الــفذّة كــثيريــن جــدًّا.  ولــم يــكن هــؤالء 
يـدركـون أليّـة درجـة كـانـت هـذه التّجـربـة فـذّة إالّ عـندمـا يـمثلون بـني يـدي املـولـى.  ونسـتطيع أن نـدرك ذلـك عـندمـا نـنظر إلـى عـيونـهم 
وهـــم خـــارجـــون مـــن عـــنده فنجـــد فـــيها نـــظرة مـــلؤهـــا الـــذّهـــول واإلعـــجاب والسّـــــــرور الـــهادئ.  وفـــي بـــعض األحـــيان كـــنا نـــحّس أنّـــهم 
يــترّددون فــي الــعودة إلــى عــاملــهم الــّدنــيوّي، وكــأنّــهم يــريــدون التّشــبّث بــتلك الــحالــة مــن الــنّشوة الــّروحــيّة الّـــتي بــاتــوا يــخشون أن 
يـفقدوهـا نـتيجة احـتكاكـهم بـالـّشؤون الـّدنـيويّـة".  وقـد لـّخصت الـرّاويـة الـّسالـفة الـذّكـر تـلك الـزّيـارة الـخالـدة فـقالـت: "بـقي الـتّأثـير 
الــعميق مــاثــالً فــي أذهــان الــرّجــال وخــواطــر الــنّساء عــلى اخــتالفــهم...  ولــقد قــّدر الــنّاس إقــامــة حــضرة عــبد الــبهاء فــي لــندن أيّــما 
تـقديـر، وأسـفوا عـلى رحـيله أيّـما أسـف.  فـقد خـّلف وراءه كـثيريـن وكـثيريـن جـدًّا مـن األصـدقـاء، ذلـك ألّن مـحبّته أشـعلت املـحبّة، 
وألّن قـلبه قـد انـفتح لـلغرب كـما الـتفت قـلوب الـغرب حـول هـذا الـهيكل الجـليل الـعظيم الـقادم مـن الشّــــــرق.  كـان فـي كـلماتـه شـيء 

ال يهزّ قلوب مستمعيه وحدهم بل يهزّ قلوب جميع الرّجال والنّساء عاّمة".

وفـي بـاريـس شـغل بـعض الـوقـت مـسكنًا يـقع فـي شـارع كـامـيون ، ولـقد امـتازت زيـاراتـه لـها بحـرارة اسـتقبال ال تـقّل روعـة عـن تـلك 
الّــتي اسـتقبله بـها أصـدقـاؤه وأتـباعـه فـي لـندن، ولـقد كـتبت الـّليدي بـلومـفيلد  املـضيفة اإلنجـليزيّـة املخـلصة الّــتي تـبعته إلـى تـلك 
املـديـنة فـقالـت:  "كـانـت الـحال أثـناء زيـارة بـاريـس كـما كـانـت أثـناء زيـارة لـندن، فـالـحوادث الـيومـيّة تـصطبغ بـالـّصبغة الـّروحـيّة...  
وفـــي كـــّل صـــباح كـــان املـــولـــى يشـــرح أصـــول تـــعالـــيم حـــضرة بـــهاء اهلل كـــعادتـــه لـــّلذيـــن الـــتّفوا حـــولـــه مـــن املـــتعّلمني وغـــير املـــتعّلمني 
املتجـــّمعني فـــي لـــهفة وإجـــالل.  كـــانـــوا مـــن كـــّل جـــنس وعـــقيدة مـــن الشّــــــــرق ومـــن الـــغرب بـــمن فـــيهم الـــثّيوصـــوفـــيّون والـــالّأداريّـــون 
واملــــــاّديّــــــون والــــــّروحــــــانــــــيّون والــــــعلماء املــــــسيحيّون واملــــــصلحون االجــــــتماعــــــيّون والــــــهندوس واملــــــتصّوفــــــة واملســــــلمون والــــــبوذيّــــــون 
والــزّرادشــتيّون وكــثيرون غــيرهــم"، وقــالــت مــرّة أخــرى: "كــان الــّلقاء يــعقب الــّلقاء، فــأقــبل أكــابــر رجــال الــكنيسة مــن كــّل غــصن مــن 
أغـصان الـّدوحـة املـسيحيّة، كـان بـعضهم يـتلّهف عـلى أن يجـد نـواحـي جـديـدة مـن الـحقيقة...  وبـعضهم كـان يسـّد آذانـه خـشية 

أن يسمع ويفهم".
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وكــان مــن بــني الّـــذيــن فــازوا بــلقائــه األمــراء اإليــرانــيّون والــنّبالء والــوزراء الــّسابــقون ومــن بــينهم ظــّل السّـــــــلطان الــوزيــر اإليــرانــيّ، 
والــّسفير الــتّركــي فــي بــاريــس، ورشــيد بــاشــا والــي بــيروت الــّسابــق، والــباشــوات واألتــراك والــوزراء الــّسابــقون والــفيكونــت أرواكــا  
الـّسفير الـيابـانـيّ لـدى الـبالط اإلسـبانـيّ.  ولـقد خـطب حـضرة عـبد الـبهاء فـي اجـتماعـات أهـل اإلسـبرانـتو والـثّيوصـوفـينّي وطـالّب 
كــّليّة الــالّهــوت، وفــي جــماهــير غــفيرة فــي االتّــحاديّــة الــّروحــانــيّة  وفــي قــاعــة اإلرســالــيّة الــواقــعة فــي حــيّ فــقير مــن أحــياء املــديــنة 
خـطب فـي جـمهور مـن الـنّاس تـلبية لـرجـاء الـرّاعـي، كـما فـاز الّــذيـن كـانـوا عـلى عـلم بـتعالـيمه بـالـحضور فـي اجـتماعـات األحـبّاء 

العديدة وباالستماع إلى عرضه املفّصل لبعض عقائد دين والده ومبادئه.

وعـــندمـــا ســـافـــر إلـــى شـــتوتـــغارت رغـــم اعـــتالل صـــّحته أقـــام إقـــامـــة قـــصيرة ال يـــمكن أن تُـــنسى، وذلـــك لـــالتّـــصال بـــأعـــضاء جـــامـــعة 
األملـان املتحـّمسني األعـزّاء اتّـصاالً شـخصيًّا، وفـضالً عـن حـضوره فـي اجـتماعـات أحـبّائـه املخـلصني فـقد أغـدق بـركـاتـه الـّسخيّة 
عـلى أفـراد الشّـــــباب الـبهائـيّ املـجتمعني فـي إسـلنجن  وخـطب فـي اجـتماع كـبير لجـماعـة اإلسـبرانـتو عـقد فـي نـاديـهم تـلبية لـدعـوة 
األسـتاذ كـريسـتيل  رئـيس جـامـعة اإلسـبرانـتو فـي أوروبّـا.  وزار كـذلـك مـديـنة بـادمـرجـنتهايـم  فـي فـرتـمبرج  حـيث أقـام أحـد مـحبّيه 
الـّشاكـريـن املـمتننّي نـصبًا تـذكـاريًّـا تخـليًدا لـزيـارتـه وكـان ذلـك بـعد عـّدة سـنوات (1915م).  وكـتب شـاهـد عـيان فـقال:  "لـقد أثـلج 
صــدر حــضرة عــبد الــبهاء تــواضــع املــؤمــنني األملــان ومــحبّتهم وإخــالصــهم، فــقد تــلّقوا بــركــاتــه ونــصائــحه املــشّجعة فــي خــضوع 
تـام...  وأقـبل األحـبّاء مـن بـعيد ومـن قـريـب لـيروا املـولـى.  وتـدفّـق سـيل الـزّائـريـن الـّدائـم عـلى فـندق مـاركـوارت، وهـناك كـان حـضرة 

عبد البهاء يستقبلهم بمحبّة ورّقة مألتهم بالّسرور والّسعادة".

وفـي فـيينّا حـيث أقـام حـضرة عـبد الـبهاء أيّـامًــا قـالئـل خـطب فـي مجـمع الـثّيوصـوفـينّي فـي هـذه املـديـنة، كـما أذن ملـديـر الـجامـعة 
فــي بــودابســت أن يــلقاه، ولــقي املســتشرق الــّشهير األســتاذ أرمــينيوس فــامــبري  عــّدة مــرّات، وخــطب فــي الجــمعيّة الــثّيوصــوفــيّة، 
كـما زاره رئـيس الجـمعيّة الـتّورانـيّة  ومـمثّلو الجـمعيّات الـتّركـيّة وضـبّاط الـجيش، وعـّدة مـن أعـضاء الـبرملـان، ووفـد مـن حـزب تـركـيّا 
الــفتاة يــقوده األســتاذ يــولــيوس جــرمــانــوس  الّــذي اســتقبله فــي املــديــنة اســتقباالً حــافــالً.  وإلــيك مــا كــتبه الــّدكــتور روســتم فــامــبري   
قـال:  "أصـبحت غـرفـته [أي غـرفـة عـبد الـبهاء] فـي فـندق دونـابـالـوتـا مـّكة حـقيقيّة لـكّل مـن جـذبـته صـوفـيّة املشـرق وحـكمة مـعّلمها 
إلـــى دائـــرتـــها الّسحـــريّـــة.  وكـــان مـــن بـــني زائـــريـــه الـــكونـــت ألـــبرت أبـــونـــيي  واألســـقف إســـكندر جـــايـــسوايـــن  واألســـتاذ إجـــناتـــيوس 

جولدتسيهر  واألستاذ روبرت أ. نادلر  رّسام بودابست الّشهير ورئيس الجمعيّة الثّيوصوفيّة الهنغاريّة".

عــلى أنّــه كــان مــقّدرًا لــقارة أمــريــكا الــّشمالــيّة أن تشهــد أعــجب مــظاهــر الــحيويّــة الــفيّاضــة الــزّاخــرة الّـــتي أظهــرهــا حــضرة عــبد 
الــبهاء فــي أثــناء تــلك األســفار.  ولــقد عــّوضــه الــتّقدم الــرائــع الّـــذي أنجــزتــه جــامــعة أتــباعــه املــنظّمة فــي الــواليــات املتّحــدة وكــندا،  
وتـقبُّل الجـمهور األمـريـكي املـلحوظ لـرسـالـته، كـما عـّوضـه إدراكـه لـلمصير الـّسامـي الّـذي يـنتظر شـعب هـذه الـقارّة كـّل الـتّعويـض 
عـّما قـضى مـن وقـت مـديـد وبـذل مـن جهـد جـهيد فـي هـذه املـرحـلة املـهّمة مـن مـراحـل أسـفاره.  فـلقد تـضّمنت زيـارتـه سـفرة تـزيـد 
عــلى الخــمسة آالف مــيل، ودامــت مــن نــيسان إلــى كــانــون األّول وانــتقلت بــه مــن شــاطئ األطــلسيّ إلــى شــاطئ املــحيط الــهادي 
وبــالــعكس، وقــيل فــيها مــن الخــطب واألحــاديــث مــا لــو جــمعت ملــألت مــا ال يــقّل عــن ثــالثــة مجــّلدات.  فــهي زيــارة خــليقة بــأن تــشير 
إلـــى أوج تـــلك الـــرّحـــالت تـــبّررهـــا تـــمام الـــتّبريـــر تـــلك الـــنّتائـــج الـــبعيدة املـــدى الّــــتي عـــلم أّن جـــهوده ســـتنتجها.  ولـــقد قـــال ألتـــباعـــه 
املــجتمعني فــي أّول لــقائــه لــهم فــي نــيويــورك:  "**ســتثبت لــكم هــذه الــرّحــلة الــطّويــلة مــبلغ مــحبّتي لــكم.  لــقد اعــترضــني كــثير مــن 

املشّقات والعقبات إاّل أن كّل هذه األشياء تالشت عند فكرة لقائكم ونسيت".

أمّـــا صــفة األعــمال الّـــتي قــام بــها فــي هــذه الــزّيــارة فــقد بــيّنت مــقدار مــا عــّلقه عــليها مــن أهــميّة؛ فــقد وضــع بــيده حجــر الــزّاويــة 
ملشــرق األذكــار عــلى شــاطئ بــحيرة مــتشيغان قــرب شــيكاغــو فــي األرض الّـــتي ابــتيعت مــؤخّـــرًا بــمحضر مــن مــمثّلي الــبهائــينّي 
املـجتمعني مـن كـال املشـرق واملـغرب، وأكّــد تـأكـيًدا فـاعـالً ملـواد املـيثاق الّـذي أبـرمـه حـضرة بـهاء اهلل بـعد قـراءة لـوح الـغصن املـترجـم 
حــديــثًا، وذلــك فــي اجــتماع عــام عــقده أتــباعــه فــي نــيويــورك فــسّموهــا مــن بــعد ذلــك ب"مــديــنة املــيثاق"، كــما احــتفل احــتفاالً مــؤثّــرًا 
يـميّز رحـلته الـخاصّـــــــــة مـن إنجـلوود بـكالـيفورنـيا إلـى قـبر ثـورنـتون تـشيس  أّول مـؤمـن أمـريـكيّ بـل أّول مـن اعـتنق ديـن بـهاء اهلل فـي 
الــعالــم الــغربــيّ، كــما أولــم ولــيمة رمــزيّــة لــعدد كــبير مــن مــريــديــه املــجتمعني فــي الــهواء الــطّلق فــي بــقعة خــضراء فــي يــوم مــن أيّــام 
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حـــزيـــران فـــي وســـت إنجـــلوود فـــي واليـــة نـــيوجـــرســـي وبـــارك قـــاعـــة االســـتماع املـــكشوفـــة فـــي عـــّكاء الـــخضراء فـــي واليـــة مـــايـــن عـــلى 
ضـفاف نهـر بـيسكاتـاكـوا، حـيث اجـتمع كـثير مـن أتـباعـه، وهـي الـقاعـة الّـتي تـطّورت فـيما بـعد فـأصـبحت أولـى املـدارس الـبهائـيّة 
الــّصيفيّة الّــتي أقــيمت فــي نــصف الــكرة الــغربــيّ فــصارت وقــفًا مــن األوقــاف األولــى فــي قــارّة أمــريــكا، وخــطب فــي حشــد مــكّون 
مــن بــضع مــئات حــضروا الجــلسة األخــيرة لــهيئة املــعبد الــبهائــيّة املــنعقدة فــي شــيكاغــو.  وأخــيرًا ولــيس آخــرًا، قــام بــعمل مــثالــيّ 
فـــعقد قـــران اثـــنني مـــن أتـــباعـــه مـــختلفي الـــعنصر أحـــدهـــما مـــن الـــبيض وثـــانـــيهما مـــن الـــزّنـــوج، وكـــّل هـــذا يـــجب أن يُـــعّد مـــن أبـــرز 
املـهّمات املـقترنـة بـزيـارتـه لـجامـعة األحـبّاء األمـريـكينّي، وقـد مهّـــدت هـذه املـهّمات الـطّريـق لـبناء بـيت عـبادتـهم املـركـزّي وقـّوتـهم عـلى 
اجـتياز االمـتحانـات الّـتي كـان عـليهم أن يـعانـوهـا قـريـبًا، ووطّـدت وحـدتـهم وبـاركـت بـواكـير ذلـك الـنّظام اإلدارّي الّـذي كـان عـليهم 

أن يبتدئوه قريبًا وأن يحموه ويدافعوا عنه.

وال يـقّل عـن ذلـك روعـة مـا قـام بـه حـضرة عـبد الـبهاء مـن فـعالـيّات عـامّــة أثـناء اتّـصالـه بجـمهور الـنّاس ومـخالـطتهم، خـالل سـفرتـه 
عــبر الــقارّة. ولــئن كــان اإلحــصاء الــكامــل لهــذه الــفعالــيّات املــختلفة الّــتي ازدحــمت بــها أيّــامــه طــوال ثــمانــية أشهــر يخــرج بــنا عــن 
نـطاق هـذا الـعرض، فـإنّـه يـكفينا أن نـقول إنّـه ألـقى فـي مـديـنة نـيويـورك وحـدهـا مـن الخـطابـات الـعامّـة وزار مـن األمـاكـن مـا ال يـقلّ 
عـــن خـــمسة وخـــمسني مـــكانًـــا مـــختلفًا زيـــارة رســـميّة، فـــفاز بـــمحضره الـــحيوّي وامـــتاز بـــاالســـتماع إلـــى رســـالـــه والـــده مـــن شـــفتيه 
جـمعيّات السّـــــالم واملـجامـع املـسيحيّة والـيهوديّـة والـكّليّات والـجامـعات وهـيئات الـبّر واإلحـسان وأعـضاء الـهيئات الخـلقيّة ومـراكـز 
حـــــركـــــة الـــــفكر الجـــــديـــــد والجـــــماعـــــات املـــــيتافـــــيزيـــــقيّة (الـــــّروحـــــيّة) ونـــــوادي الـــــّسيّدات والجـــــمعيّات الـــــعلميّة ومـــــجامـــــع اإلســـــبرانـــــتو 
والـثّيوصـوفـيّون واملـسيحيّون املـورمـون واالأدريّـون واملـعاهـد املـنشأة لـتقّدم الـّشعوب املـلّونـة ومـمثلو الـجالـيات الـّسوريّـة واألرمـنيّة 
والــيونــانــيّة والــّصينيّة والــيابــانــيّة، ولــم تــكن الــّصحافــة فــي تــعليقاتــها ونشــرهــا لــتقاريــر مــحاضــراتــه بــحال مــن األحــوال بــطيئة فــي 

تقدير سعة أفقه أو طبيعة ندائه.

ومـّما يـبرز لـنا، كـمعالـم تـلك الـرّحـلة الـخالـدة الّـتي أخـذهـا عـلى عـاتـقه خـدمـة ألمـر والـده، خـطابـه الّـذي ألـقاه فـي مـؤتـمرات السّـــــالم 
عــلى بــحيرة مــوهــونــغ وخــطابــاتــه الــتّي ألــقاهــا فــي االجــتماعــات الّضخــمة فــي جــامــعات كــوملــبيا وهــوارد ونــيويــورك، ومــشاركــته فــي 
املــؤتــمر الــّسنوي الــرّابــع للجــمعيّة الــوطــنيّة لــتقّدم املــلّونــني وتــأكــيده الجــريء لــنبّوة الــّسيّد املــسيح وحــضرة محــّمد رســول اهلل فــي 
مــعبد عــّمانــوئــيل  وهــو كــنيس يــهودّي فــي ســان فــرانــسيسكو اجــتمع لــه فــيه مــا ال يــقّل عــن ألــفي نــفس، وخــطابــه املــبني الّــذي ألــقاه 
بـني ألـف وثـمانـمائـة طـالـب ومـائـة وثـمانـني مـعّلًما وأسـتاذًا فـي جـامـعة لـيالنـد سـتانـفورد واالسـتقبال الـرّائـع الّــذي أقـيم تشـريـفًا لـه 
فـي واشـنطن والّـذي قُـّدم إلـيه فـيه الـعديـد مـن الـبارزيـن مـن أقـطاب الـحياة االجـتماعـيّة، وزيـارتـه إلـى إرسـالـيّة بـوفـري  فـي حـيّ مـن 
أحــياء نــيويــورك الــفقيرة، وفــاز بــمحضره الــوزراء والــّسفراء ورجــال الــكونــغرس، واألحــبار املــبرزون ورجــال الــكنيسة وغــيرهــم مــن 
ذوي املـكانـة وكـان مـن بـينهم رئـيس جـامـعة لـيالنـد سـتانـفورد الـدكـتور د. س. جـوردان ، واألسـتاذ جـاكـسون  األسـتاذ فـي جـامـعة 
كــوملــبيا، واألســتاذ جــاك  األســتاذ فــي جــامــعة أكــسفورد، والــحبر ســتيفني وايــز  مــن نــيويــورك، والــدكــتور مــارتــن أ. مــايــر ، والــحبر 
جـوزيـف ل. لـيفي ، والـحبر أبـرام سـايـمون ، وآلـكسانـدر جـراهـام بـل ، ورابـندرانـاث طـاغـور ، وسـعادة فـرانـكلني ك. لـني ، والـّسيّدة 
ولـــيم جننجـــز بـــريـــان ، وأنـــدرو كـــارنـــيجي ، وســـعادة فـــرانـــكلني مـــاك فـــيغ  وزيـــر مـــالـــيّة الـــواليـــات املتّحـــدة، ولـــي مـــاكـــلنج ، والـــسيد 
روزفـلت ، وأمـير البحـر وايـن رايـت ، وأمـير البحـر بـيري ، والـوزراء املـفّوضـون إلنجـلترا وهـولـندة وسـويسـرا فـي واشـنطن، ويـوسـف 

ضياء باشا الّسفير التّركي في تلك املدينة، وتوماس سيتون ، وسعادة وليم سولزر ، واألمير محّمد علي أخو خديوي مصر.

وكــتب مــعّلق عــلى رحــالت حــضرة عــبد الــبهاء ألمــريــكا فــقال: "حــينما زار حــضرة عــبد الــبهاء هــذه الــبالد ألّول مــرّة ســنة 1912م 
وجـــد جـــمهورًا كـــبيرًا مـــحبًّا يـــنتظرونـــه لـــيحيّوه بـــأشـــخاصـــهم وليتســـّلموا مـــن شـــفتيه رســـالـــته فـــي املـــحبّة والـــّروحـــانـــيّة... ومـــن وراء 
الـــكلمات املـــنطوقـــة كـــان هـــناك شـــيء مـــن شـــخصيّته ال يـــمكن وصـــفه، وكـــان هـــذا الـــّشيء يـــؤثّـــر تـــأثـــيرًا عـــميًقا فـــي كـــّل مـــن فـــاز 
بــمحضره، فــرأســه الّــذي يشــبه الــقبّة، ولــحيته األبــويّــة، وعــيناه الــّلتان كــانــتا تــبدوان وكــأنّــهما تــنظران إلــى مــا وراء الــزّمــن والــحّس، 
وصــوتــه الــواضــح الــنّفّاذ رغــم انــخفاضــه وتــواضــعه الــخالــص، ومــحبتّه الــغالّبــة، وفــوق كــّل شــيء ذلــك اإلحــساس بــالــقّوة يــخالــطها 
الــّلطف الّــذي زّود كــيانــه كــّله بــجالل نــادر نــابــع مــن الــغبطة الــّروحــيّة الّــذي نــأى بــه عــن الــنّاس مــن نــاحــية وقــّربــه مــن نــاحــية أخــرى 
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إلـى أوضـع الـنّفوس، كـّل ذلـك وكـثير مـّما ال يـمكن تـعريـفه خـلق عـند الـعديـديـن مـن أصـدقـائـه ذكـريـات ال يـمكن أن تُـمحى، ذكـريـات 
نفيسة ال يمكن أن توصف بوصف".

عـلى أّن عـرضًـــــــــا لـلفعالـيّات املـختلفة الجـليلة الّـتي قـام بـها حـضرة عـبد الـبهاء فـي أثـناء رحـلته فـي ربـوع أوروبـا وأمـريـكا ال يـمكنه، 
مـــهما بـــلغ مـــن قـــّلة اإلحـــاطـــة، أن يتخـــطّى ذكـــر بـــعض الـــحوادث الـــغريـــبة الّـــتي كـــثيرًا مـــا حـــدثـــت أثـــناء االتّـــصال الـــّشخصي بـــه.  
وإلـيك قـليالً مـن كـثير مـن الـحوادث الّــتي تُـلقي نـورًا كـاشـفًا عـلى بـعض الـنّواحـي الـّشخصيّة مـن سـفراتـه الـخالـدة، فـمن ذلـك أنّ 
شـابًّـا خـشي أالّ يـزور حـضرة عـبد الـبهاء الـواليـات الـجنوبـيّة فـدفـعته عـزيـمته املـاضـية إلـى أن يـسافـر إلـى مـايـن، ولـكنّه كـان عـاجـزًا 
عــن أن يــدفــع أجــرة الــقطار إلــى نــيو إنجــلند، فــما كــان مــنه إالّ أن ركــب طــول الــطّريــق مــن مــينابــولــيس إلــى مــايــن متشــبّثًا بــمحور 
عجــلتي الــقطار إلــى نــيو إنجــلند.  ومــن ذلــك أّن ابــن أحــد قــساوســة إنجــلترا الّــذي كــان يــسير عــلى ضــفاف نهــر الــتّيمز وكــان قــد 
عــزم عــلى أن ينتحــر لــضيق ذات يــده وبــؤســه، فــلّما رأى صــورة حــضرة عــبد الــبهاء مــعروضــة فــي واجــهة أحــد املــحالّت ســأل عــنه 
وأسـرع إلـى مـسكنه، فـانتعشـت روحـه بـكلماتـه املـبهجة املـواسـية انـتعاشًــــــا جـعله يتخـّلى عـن أيّـة نـيّة فـي االنـتحار وتـحّولـت حـياتـه 
تـــحواّلً عـــجيبًا.  ومـــن ذلـــك أّن صـــبيّة أصـــرّت عـــلى أّن الـــّسيّد املـــسيح مـــوجـــود فـــي هـــذا الـــعالـــم، وأنّـــها رأتـــه فـــي الحـــلم.  فـــلّما رأت 
صـــورة حـــضرة عـــبد الـــبهاء مـــعروضـــة فـــي واجـــهة محـــل لـــبيع املـــجالّت قـــطعت بـــأنّـــها هـــي صـــورة الـــّسيّد املـــسيح الّـــذي رأتـــه فـــي 
رؤيـاهـا، فـاضـطرّت أمّـها أن تبحـر فـي الـّسفينة الـتّالـية إلـى أوروبّـا بـعد أن قـرأت أّن حـضرة عـبد الـبهاء فـي بـاريـس وتُسـرع لـلفوز 
بـلقائـه.  ومـن ذلـك أّن صـاحـب جـريـدة تـطبع فـي الـيابـان عـزم عـلى أن يـقطع سـفرتـه إلـى طـوكـيو وهـو فـي اآلسـتانـة، كـي يـسافـر 
إلــى لــندن "لــيفوز بــسعادة قــضاء مــساء واحــد بــمحضره".  ومــن ذلــك مــنظر حــضرة عــبد الــبهاء املــؤثّــر حــني تــلّقى مــن يــدي أحــد 
مـؤمـني إيـران، كـان قـد قـدم مـؤخّــرًا إلـى لـندن مـن عـشق آبـاد، مـنديـالً قـطنيًّا يـحتوي عـلى كسـرة مـن الـخبز األسـود وتـفّاحـة ذابـلة، 
وقــد كــانــت هــديّــة مــن عــامــل بــهائــيّ فــقير فــي تــلك املــديــنة، فــفتح حــضرة عــبد الــبهاء املــنديــل أمــام ضــيوفــه املــجتمعني، وتــنّحى عــن 

طعامه فلم يمّسه، وكسر لقيمات من هذا الخبز وأكل منه كما أكل معه الحاضرون.

وال يـمكن أن تُـمحى مـن الـذّاكـرة بـعض املـناظـر الّـتي صـبحت ذلـك الـهيكل املـقّدس الجـليل وهـو يـتنّقل فـي ربـوع أوروبّـا وأمـريـكا، 
بـل إنّـها لـتحتفظ بـكثير مـن تـأثـيرهـا وبـهجتها األصـليّة حـتّى وهـي تـدّون اآلن فـي هـذا الّسجـّل عـلى الـقرطـاس الـبارد.  فـمن ذلـك 
مـنظر الـّلقاء الـرّائـع الّـذي أخـذ فـيه حـضرة عـبد الـبهاء يـجيب عـن أسـئلة األرشـديـكون ولـبرفـورس وقـد وضـع يـده بـرفـق وحـنان عـلى 
رأس رجـل الـكنيسة املبجّــــل الـجالـس بـجانـبه عـلى مـقعد مـنخفض، وأروع مـن ذلـك األرشـديـكون نـفسه وهـو راكـع مـع جـميع رعـيّته 
لــيتلّقوا بــركــات حــضرة عــبد الــبهاء فــي كــنيسة يــوحــنّا الــالّهــوتــيّ، وبــعد ذلــك يــنزل مــن املــمشى إلــى املــوهــف  ويــده فــي يــد ضــيفه 
بـينما الجـمع كـّله يـرتّـل نـشيًدا.  ومـنظر جـالل الـّدولـة وهـو سـاجـد عـند قـدمـي حـضرة عـبد الـبهاء غـريـًقا فـي اعـتذاراتـه وتـوسّــــــالتـه 
واسـتغفاراتـه عـن مـظاملـه الـّسالـفة، ومـنظر االسـتقبال الحـماسـيّ الّـذي اسـتقبلته بـه جـامـعة لـيالنـد سـتانـفورد، وهـو يُـلقي عـلى مـا 
يــناهــز األلــفي نــفس مــن األســاتــذة والــطّالّب خــطابًــا عــن بــعٍض مــن أبــرز الــحقائــق األســاســيّة فــي رســالــته إلــى الــغرب، واملشهــد 
املــؤثّــر فــي إرســالــيّة بــوفــري  عــندمــا اصــطّف لــه أربــعمائــة فــقير مــن فــقراء نــيويــورك لــيتلّقى كــّل واحــد مــنهم قــطعة فــّضيّة مــن يــديــه 
املـباركـتني، ومـنها مـنظر إحـدى الـّسوريّـات فـي بـوسـطن وهـي تـدفـع الحشـد الـحاشـد الّـذي ازدحـم مـن حـولـه وتـرتـمي عـند أقـدامـه 
قـــائـــلة: "أشهـــد أنّـــني عـــرفـــت فـــيك روح اهلل والـــّسيّد املـــسيح نـــفسه"، ومـــنظر ال يـــقّل حـــرارة عـــن ذلـــك، فـــقد جـــاء اثـــنان مـــن الـــعرب 
املــعجبني وهــو يــغادر تــلك املــديــنة إلــى دبــلن بــواليــة نــيوهــامــشايــر فــارتــميا بــني يــديــه وبــكيا وأقــسما بــأنّــه رســول اهلل إلــى الــجنس 
البشــري، ومــنظر جــمهور مــن الــيهود يــبلغ األلــفني وقــد اجــتمعوا لــه فــي كــنيس فــي ســان فــرانــسيسكو، واســتمعوا إلــيه بــاهــتمام 
وهــو يــبنّي لــهم صــّحة نــبّوة الــّسيّد املــسيح وحــضرة محــّمد، ومــنها مــنظر الجــمع الّــذي خــطب فــيه ذات لــيلة فــي مــنتريــال فــسقطت 
عـمامـته عـن رأسـه أثـناء خـطبته مـن شـّدة تحـّمسه وانـدمـاجـه فـي املـوضـوع الّــذي كـان يـتكّلم فـيه، ومـنها مـنظر الحشـد الـّصاخـب 
فــي حــيّ مــن أحــياء بــاريــس الــفقيرة تــهّولــهم هــيئته فــيفسحون لــه الــطّريــق فــي صــمت وإجــالل وهــو يــمّر بــينهم عــائــًدا مــن قــاعــة 
إحـدى اإلرسـالـيّات بـعد أن خـطب فـي جـمهورهـا، ومـنها مـنظر الـطّبيب الـزرادشـتي الّـذي أقـبل مسـرعًــا يلهـث لـيوّدع حـضرة عـبد 
الــبهاء صــبيحة مــغادرتــه لــندن، ومــسح بــالــزّيــت املــعطّر رأســه املــبارك وصــدره، ثــم مــسح أيــدي كــّل الــحاضــريــن ووضــع حــول عــنق 
حـضرة عـبد الـبهاء وكـتفيه بـاقـة مـن بـراعـم الـورد والـزنـبق حسـب تـقالـيده، ومـنها مـنظر جـمهور الـزّائـريـن الّــذيـن قـدمـوا بـعد الفجـر 
فـانـتظروا صـابـريـن عـلى سـلَّم مـنزلـه فـي حـدائـق كـادوجـان حـتّى يـفتح الـباب ويـؤذن لـهم بـالـّدخـول، ومـنها مـنظر هـيكله الجـليل وهـو 
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يـذرع املـنّصة بخـطوات نشـطة، أو وافـًقا رافـًعا كـفّيه مسـتنزالً الـبركـة فـي الـكنيسة والـكنيس عـلى الـّسواء، عـلى جـمهور كـبير مـن 
املســتمعني الــخاشــعني، ومــنها مــنظر ذلــك االحــترام الــعميق الّــذي أبــدتــه لــه زهــرات املــجتمع الــرّاقــي فــي لــندن الــالّئــي كــّن يــركــعن 
مـن تـلقاء أنـفسهّن إذا دخـلن فـي حـضرتـه، ومـنها مـنظره املـؤثّـر وهـو يـنحني عـلى قـبر مـريـده املـحبوب ثـورنـتون تـشيس فـي مـقرة 
إنجـــلوود ويـــقبّل شـــاهـــد الـــقبر، األمـــر الّـــذي أســـرع الـــحاضـــرون كـــّلهم بـــاقـــتدائـــه، ومـــنها مـــنظر الجـــمع املـــمتاز الّـــذي اجـــتمع فـــي 
مسجــد وكــنج ليســتمع إلــى خــطابــه عــن اتّــحاد الــعالــم، وقــد شــمل الجــمع املــسيحينّي والــيهود واملســلمني مــن الــرّجــال والــنّساء مــن 

الّشرق والغرب.

وبـعد فـمن يـدري مـا هـي األفـكار الّــتي امـتأل بـها خـاطـر حـضرة عـبد الـبهاء وقـد وجـد نـفسه مـحورًا تـدور حـولـه مـثل هـذه املـناظـر 
الــخالــدة؟  مــن يــدري مــا هــي األفــكار الــتي تــدافــع لــها عــقله حــني جــلس يــتناول طــعام اإلفــطار مــع عــمدة لــندن، أو حــني اســتقبله 
الخــديــوي فــي قــصره بــاهــتمام فــائــق خــارق أو حــني كــان يــسمع صــيحات "اهلل أبــهى" وتــرانــيم الــّشكر والحــمد تــعلن قــدومــه إلــى 
االجـتماعـات الـعديـدة الـبارعـة الّـتي نـظّمها أحـبّاؤه وأتـباعـه املخـلصون فـي كـثير مـن مـدن أمـريـكا؟  ومـن يـدري مـا هـي الـذّكـريـات 
الّـــتي طــافــت بــذاكــرتــه وهــو يــقف أمــام شــالّالت نــياغــارا الــّصاخــبة ويــشّم الــهواء الــطّلق مــن أرض قــصيّة، أو وهــو يــتأمّـــل غــابــات 
يـنابـيع جـلنوود الـخضراء وريـفها أثـناء راحـة قـصيرة كـان فـي أشـّد الـحاجـة إلـيها أو هـو يـمشي فـي مـوكـب بـني أتـباعـه الشّـــــرقـينّي 
فــي مــمرّات حــدائــق الــتروكــاديــرو فــي بــاريــس؟  أو وهــو يــمشي وحــيًدا فــي املــساء بــجوار خــليج هــدســن املــهيب عــلى ريــفر ســايــد 
درايـــف أو وهـــو يـــتمّشى فـــي شـــرفـــة فـــندق دوبـــارك فـــي ثـــونـــون-لـــي-بـــان املشـــرفـــة عـــلى بـــحيرة جـــنيف، أو وهـــو يـــرقـــب مـــن جســـر 
سـربـنتني فـي لـندن سـلسلة األنـوار الـّدّريّـة املـتألّـقة تـحت األشـجار املـمتّدة إلـى أقـصى األفـق؟  ال شـّك أّن ذكـريـات أحـزانـه وفـقره 
واملــصير املــصّلت عــلى رأســه فــي أعــوامــه األولــى، ذكــريــات أمّـــه الّــتي بــاعــت أزرارهــا الــذّهــبيّة لــتطعمه وتــطعم أخــاه وأخــته، أمّـــه 
الّـــتي اضـــطرّت فـــي أحـــلك الـــّساعـــات إلـــى أن تـــضع فـــي راحـــة يـــده حـــفنة مـــن الـــّدقـــيق الـــجاف لـــيتبّلغ بـــها فيســـّد رمـــقه، ذكـــريـــات 
طــفولــته حــني تــعّقبته الــّصعالــيك فــي شــوارع طهــران وهــزئــت بــه، ذكــريــات الــغرفــة الــرّطــبة الــكئيبة الّــتي ســكنها فــي ثــكنات عــّكاء 
وكـانـت مـن قـبل مشـرحـة لـلموتـى، وذكـريـات حـبسه فـي زنـزانـة تـلك املـديـنة، كـّل هـذه الـذّكـريـات وأمـثالـها ال بـّد أن تـكون قـد زحـمت 
خــاطــره بــال ريــب، وال بــّد أّن صــورًا أخــرى قــد دارت بخــلده عــن ســجن حــضرة الــباب فــي حــصون آذربــيجان الــجبليّة حــني حُـــــرم 
أثـناء الـّليل نـور السّــــــراج، وعـن اسـتشهاده املحـزن الـقاسـي حـني مـزّقـت صـدره الـّشاب مـئات الـرّصـاصـات.  وال بـّد أّن أفـكاره قـد 
ا وشـاركـه املـشّقة واملـصاعـب مـنذ صـباه، وصـورة سـياه چـال  تـركّـــزت مـن قـبل ومـن بـعد حـول حـضرة بـهاء اهلل الّـذي أحـبّه حـبًّا جـمًّ
مــأوى الجــرذان بطهــران، وصــورة الجَــــلد الّــذي تحــّمله فــي آمُــل، وصــورة الــطّعام الــقليل الّــذي احــتواه كــشكولــه حــني عــاش عــامــني 
كـامـلني عـيشة الـّدرويـش فـي جـبال كـردسـتان، وذكـرى أيّـام بـغداد حـني لـم يـكن يـملك غـير لـباس داخـليّ واحـد مـن الـكتّان، وحـني 
عـاش أتـباعـه عـلى حـفنة مـن الـتّمر، وذكـرى حـبسه وراء أسـوار سـجن عـّكاء وحـني حُــــرم مـن كـّل شـيء تـسع سـنوات، حـتّى مـنظر 
الــخضرة، وصــورة املــذلّــة الــعلنيّة الّــتي تحــّملها فــي دار الــحكومــة بــتلك املــديــنة.  ال شــّك أّن صُــــــــــَورًا كهــذه مــن املــاضــي املحــزن قــد 
مـألت صـدره أكـثر مـن مـرّة بـمشاعـر مـختلطة مـن الحـزن والـّشكر ملـا يـشاهـده مـن اآليـات الـكثيرة الـّدالّــة عـلى االحـترام والـتّقديـر 
والتّشـريـف الّـذي يسـتقبل بـه ديـن والـده آنـذاك، وقـد قـال مـدّون وقـائـع رحـلته أّن حـضرة عـبد الـبهاء قـال مـساء يـوم وهـو يـنتقل فـي 
عـربـة مسـرعـة لـوفـاء بـثالـث مـوعـد ضُـــــــــرب فـي يـوم واحـد فـي واشـنطن: "* يـا بـهاء اهلل مـاذا فـعلت!  يـا بـهاء اهلل جُــــِعلُت قـربـانـك!  يـا 
بـهاء اهلل جُــــِعلُت فـداك!  بـأيّـة مـشّقة وأّي بـالٍء قـضيت أيّـامـك وأيّـة مـصائـب تحـّملت!  وأّي أسـاس مـحكم مـتني وضـعت آخـر األمـر!  
وأّي عـلم خـفّاق مـبني رفـعت!"  ويـمضي ذلـك املـؤرّخ لـرحـالتـه فـي روايـته فـيقول: "ذات يـوم تـذكّـــر حـضرة عـبد الـبهاء أيّـام حـضرة 
جـمال الـِقدم وهـو يـتمّشى وأشـار بحـزن إلـى إقـامـته فـي السّــــــليمانـيّة وإلـى وحـدتـه وإلـى مـا أصـابـه مـن مـظالـم.  وبـالـرّغـم مـن أنّـه 
كـان يسـرد تـلك الـقّصة كـثيرًا إالّ أن الـعاطـفة غـلبته هـذه املـرّة فـاسـترسـل فـي الـبكاء مـن شـّدة حـزنـه... حـتّى بـكى كـّل مـن كـان مـعه 

وغمرهم األسى وهم يسمعون قّصة الباليا املحزنة اّلتي ابتُلي بها حضرة جمال الِقدم، ويشاهدون رّقة قلب ابنه".

وبـذلـك تـّم فـصل مـن أعـظم الـفصول فـي سـلسلة أحـداث بـلغت مـن عـمرهـا قـرنًـا، وكُــتب فـصل مـن أمجـد الـفصول فـي تـاريـخ الـقرن 
الــبهائــيّ األّول.  وبــذرت يــد مــركــز املــيثاق فــي بــعض حــقول الــعالــم الــغربــيّ الــخصيبة بــذور إمــكانــيّات تــفوق األحــالم، ونــهضت 
شـخصيّة، عـلى هـذا املـبلغ مـن الـعظمة، لـتبذل جهـًدا عـلى هـذا الـنّحو مـن الـّضخامـة والـقيمة الـخالـدة مـّما لـم يحـدث فـي الـتّاريـخ 
الـّديـنيّ كـّله.  فـانـطلقت بهـذه الـرّحـالت الـتّاريـخيّة قـوى مـا زلـنا نعجـز عـن إدراكـها أو قـياسـها حـتّى بـعد أن انـقضى مـا يـقرب مـن 
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خـمسة وثـالثـني عـامًــا.  وكـّل مـا نـعلم مـن أمـرهـا حـتّى اآلن أّن مـلكة، ألـهمتها الـحجج الـقويّـة الّـتي أقـامـها حـضرة عـبد الـبهاء أثـناء 
خــطابــاتــه عــلى نــبّوة حــضرة محــّمد، أعــلنت إيــمانــها واعــترفــت اعــترفًــا عــلنيًّا بــصدق نــبيّ اإلســالم.  كــما أنّــنا ال نــعلم مــن أمــرهــا 
كـذلـك حـتّى اآلن إالّ أّن رئـيًسا مـن رؤسـاء جـمهوريّـة الـواليـات املتّحـدة تشـرّب بـعض املـبادئ الّـتي بسـطها حـضرة عـبد الـبهاء فـي 
خـــطابـــاتـــه بســـطًا واضـــًحا فـــصبّها فـــي بـــرنـــامـــج للسّـــــــالم، مـــا زال يـــقف بـــارزًا كـــإجـــراء مـــن أشـــرف مـــا اقـــتُرح حـــتّى اآلن لـــصالـــح 
البشـريّـة وأمـنها، ثـّم نـحن ال نـعلم إلـى اآلن إالّ أّن الـعالـم تـغاضـى مـع األسـف عـن تحـذيـراتـه ولـم يـعبأ بـندائـه فـألـقى بـنفسه فـي 

أتون حربني عامليّتني لم يسبق لقسوتهما مثيل وال يكاد أحد يرى ولو بغموض مدى صداهما البعيد.
الفصل العشرون 

نموّ الّدين وانتشاره في الّشرق والغرب

يــمكننا أن نــقول عــن رحــالت حــضرة عــبد الــبهاء الــتّاريــخيّة إلــى الــغرب، وال ســيّما ســياحــته الّـــتي اســتغرقــت ثــمانــية أشهــر فــي 
الـــواليـــات املتّحـــدة األمـــريـــكيّة، أنّـــها أشـــارت إلـــى اخـــتتام عهـــده الّـــذي لـــن يـــقّدر بـــركـــاتـــه الـــفائـــقة وأعـــمالـــه الـــجبّارة حـــّق قـــدرهـــا إالّ 
األجــيال الــقادمــة.  وكــما تــألّــقت شــمس ظــهور حــضرة بــهاء اهلل فــي أوجــها األســمى عــندمــا أعــلن رســالــته إلــى حــّكام األرض مــن 
مــديــنة أدرنــة، كــذلــك بــلغ قــمر املــيثاق ســمته األســنى وســطع بــأنــصع أشــّعته حــينما نــهض املــركــز املــختار لينشــر مجــد ديــن والــده 

وعظمته بني شعوب الغرب.

أجــل، لــقد أظهــر املــيثاق اإللــهيّ بــعد بــدايــته بــقليل قــّوتــه الشّــــــديــدة أيّــما إظــهار، وذلــك بــانــتصاره الــحاســم عــلى قــوى الــظّالم الّــتي 
جـنّدهـا الـنّاقـض األكـبر بـمثل هـذا الـعزم والحـزم.  وسـرعـان مـا انـطلقت قـواه الـّدافـعة فـأحـرز حـملة مـشاعـله االنـتصارات الـباهـرة 
بسـرعـة وجـرأة فـي مـدن أوروبّـا الـغربـيّة الـنّائـية والـواليـات املتّحـدة األمـريـكيّة.  كـما أّن قـدرة املـيثاق قـد بـرزت تـمامًــا عـندمـا تـمّكن 
مـن املـحافـظة عـلى وحـدة األمـر املـبارك وسـالمـته فـي الشّـــــرق والـغرب عـلى الـّسواء ولـقد أقـام املـيثاق مـن بـعد ذلـك دلـيالً آخـر عـلى 
قــّوتــه الــقاهــرة بــذلــك الــنّصر الــخالــد الّــذي سجّـــــله بــسقوط السّــــــلطان عــبد الحــميد، ومــا تــاله مــن إطــالق ســراح مــركــزه املــختار مــن 
ســجن أربــعني عــامًــا، وزّود الّــذيــن مــا زالــوا يــميلون إلــى الــّشّك فــي ألــوهــيّته بــدلــيل دامــغ عــلى مــتانــته، وذلــك عــندمــا تــمّكن حــضرة 
عــبد الــبهاء مــن تــحويــل رفــات حــضرة الــباب وإيــداعــها مــرقــدهــا األخــير فــي مــقامــه عــلى جــبل الــكرمــل رغــم الــّصعوبــات الشّــــــديــدة، 

وأظهر أيًضا أمام الجنس البشرّي جميًعا إمكانيّاته العريضة إظهارًا قويًّا ال يدانيه حتّى آنذاك مداٍن، وذلك حينما
مـّكن مـركـزه املـختار ومحـّط آمـالـه مـن أن يـقوم بـرحـلة إلـى الـعالـم الـغربـيّ دامـت ثـالثـة أعـوام وهـي رحـلة تُـعتبر أعـظم مـأثـرة يـمكن 

أن يفتخر بها عصره.

ومـــهما بـــلغت هـــذه الـــرّحـــلة مـــن األهـــّميّة إالّ أنّـــها ال يـــمكن أن تُـــعتبر الـــثّمرة الـــوحـــيدة الّـــتي أثـــمرتـــها الـــجهود املـــثمرة الّـــتي بـــذلـــها 
بـبطولـة مـركـز ذلـك املـيثاق.  ذلـك ألّن تـقّدم ديـن والـده وتـوسّـــــعه فـي الشّـــــرق، واالبـتداء فـي الـفعالـيّات واألعـمال الّـتي يـمكن أن تُـعدّ 
بــدايــة لــلنّظام اإلداري املــقبل، وتــشييد أّول "مشــرق األذكــار" فــي الــعالــم الــبهائــي فــي مــديــنة عــشق آبــاد بــتركســتان الــّروســيّة، 
وانـتشار الـكتب الـبهائـيّة، وتـنزيـل ألـواح الخـطّة اإللـهيّة، ودخـول األمـر املـبارك إلـى الـقارّة األسـترالـيّة، مـا زال كـّل ذلـك بـني أيـديـنا 

مّما نعتبره أبرز األعمال اّلتي طّرزت سجّل عصر حضرة عبد البهاء الفذّ الرّائع.

ولــقد اســتطاعــت الــعني أن تــميّز بــوضــوح تــغييرًا مــلحوظًـا فــي إيــران، مهــد األمــر املــبارك، إذ بــرز بــالــتّدريــج ذلــك الحــزب املــظلوم 
مـن ظـالم الـخفاء إلـى نـور الـعالنـية، وذلـك رغـم االضـطهادات الّـتي تـوالـت طـول ذلـك الـعصر بـال رحـمة وال هـوادة، فلحـظت الـعني 
نــاصــر الــّديــن شــاه وهــو يــلقى حــتفه بــعد أربــعة أعــوام مــن صــعود حــضرة بــهاء اهلل عــشيّة احــتفالــه بــيوبــيله الــذّي عــزم عــلى أن 
يـكون نـقطة تـحّول فـي تـاريـخ بـالده، وذلـك عـلى يـد سـفّاك يـدعـى مـيرزا رضـا مـن أتـباع الـّسيّد جـمال الـّديـن األفـغانـيّ عـدّو األمـر 
املــبارك األلــّد وأحــد مــؤسّـــــــسي الحــركــة الــّدســتوريّــة، وهــي الحــركــة الّـــتي اشــتّدت وطــأتــها عــلى أيّــام ابــن الــّشاه وخــليفته مــظفّر 
الـّديـن، فـأوقـعت بـذلـك الـجامـعة املضطهـدة املـظلومـة فـي مـشاكـل جـديـدة، إذ أُلـقيت عـليها تـهمة مـقتل الـّشاه أّول األمـر، يشهـد 
بـذلـك املـيتة الـعنيفة الّـتي مـاتـها بـعد اغـتيال الـّشاه مـباشـرة، مـيرزا عـلي محـّمد املـبّلغ والـّشاعـر املـشهور الـذّي لـّقبه حـضرة بـهاء 
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اهلل ب"الـورقـاء"، فـلقد قُــتل فـي سـجن طهـران مـع ابـنه روح اهلل الـبالـغ مـن الـعمر اثـني عشـر عـامًــا قـتالً وحـشيًّا عـلى يـد حـاجـب 
الــّدولــة املــتوحّـــــش الّــذي أغــمد خنجــره فــي أحــشاء األب ومــزّقــه شــّر مــمزّق بــني ســمع االبــن وبــصره ثــم انــثنى عــلى االبــن يحــمله 

على االرتداد عن دينه فلّما لم يجد غير اإلباء والثّبات عمد إلى حبل فخنقه.

ومـن قـبل ذلـك بـثالث سـنوات قُــتل فـي يـزد شـاب يُـدعـى محـّمد رضـاالـيزدي رمـيًا بـالـرّصـاص لـيلة زفـافـه عـند عـودتـه مـن الحـّمام 
الـعام إلـى بـيته، وكـان أّول مـن شـرب كـأس الـّشهادة فـي عـصر حـضرة عـبد الـبهاء، وفـي الـتّربـة الـحيدريّـة قُــتل خـمسة يُـعرَفـون 
بـالّشهـداء الخـمسة وكـان ذلـك نـتيجة اغـتيال الـّشاه أيـًضا.  وفـي مشهـد اغـتيل الـحاج محـّمد الـتّبريـزي الـتّاجـر املـشهور، وألـقي 
جســـده طـــعمة لـــلنّيران.  وأذن الـــّشاه الجـــديـــد ورئـــيس وزرائـــه عـــلي أصـــغر خـــان األتـــابـــك األعـــظم الـــّدنـــيء الـــرّجـــعيّ الثـــنني مـــن 
مـمثّلي الـّديـن الـبهائـيّ بـمقابـلتهما فـي بـاريـس (1902م)، ولـكن تـلك املـقابـلة لـم تُـنتج أيّـة نـتيجة صـادقـة، بـل عـلى الـنّقيض هـبّت 
عـــاصـــفة جـــديـــدة مـــن االضـــطهادات بـــعد ســـنوات قـــالئـــل وازدادت عـــتوًّا أثـــناء تـــقّدم الحـــركـــة الـــّدســـتوريّـــة فـــي تـــلك الـــبالد، ألن 
الــرّجــعينّي كــانــوا يــوجّـــــهون لــلبهائــينّي تــهًما ال أســاس لــها مــن الــّصّحة ويــجاهــرون بــأنّــهم أنــصار الــقضيّة الــقومــيّة واملحــرّضــون 

عليها.

وفــي إصــفهان عُـــّري رجــل يــدعــى محــّمد جــواد وضُــــــــــرب ضــربًــا مــبرّحًـــــا بــسوط صــنعت خــيوطــه مــن األســالك املجــدولــة، عــلى حــني 
صــودرت أمــالك الــبهائــينّي مــن أصــل يــهودّي فــي كــاشــان وضُــــــــــربــوا وقُــيّدوا بــالسّــــــالســل وذلــك بتحــريــض عــلماء املســلمني وأحــبار 
الـــيهود.  عـــلى أّن أفـــظع مـــا حـــدث فـــي عهـــد حـــضرة عـــبد الـــبهاء مـــن اعـــتداءات دمـــويّـــة حـــدث فـــي يـــزد حـــيث جُـــــلد الـــحاج مـــيرزا 
حــلبي ســاز بــال شــفقة وال رحــمة حــتّى أّن زوجــته ألــقت بــنفسها عــليها فــنالــها بــدورهــا مــا نــالــه، ثــّم قُــطع رأســه بــساطــور قــّصاب 
وضُـــــــــرب ابـنه الـبالـغ مـن الـعمر أحـد عشـر عـامًــا ضـربًـا وحـشيًّا وطُـعن بـاملـدى وعُــذّب حـتّى مـات.  وفـي مـّدة نـصف يـوم اسـتشهد 
تـسعة أشـخاص وصـّب جـمهور مـن الـرّعـاع يـبلغ سـتة آالف رجـل وامـرأة جـام غـضبهم وهـياجـهم عـلى الـّضحايـا الـُعزّل، وتـمادى 
بــعضهم إلــى أبــعد مــن ذلــك فشــربــوا مــن دمــائــهم وفــي بــعض األحــوال كــانــوا يســتبيحون األمــوال ويــقتتلون عــلى حــيازتــها كــما 
حــدث مــع رجــل يــدعــى مــيرزا أســد اهلل الــّصبّاغ، ولــقد أظهــروا مــن الــقسوة مــا أثّــر فــي بــعض رجــال الــحكومــة فــجال الــّدمــع فــي 
عــيونــهم وهــم يــرون املــناظــر الــجهنّميّة الّــتي لــعبت فــيها نــساء تــلك املــديــنة دورًا ظــاهــرًا مخــزيًــا. وفــي تــفت قــتل عــّدة أشــخاص، 
ورُمـي بـعضهم بـالـرّصـاص وسُــــــحبت أجـسادهـم فـي الـطّرقـات، ووشـى أب بـابـنه الـّشاب الّــذي كـان قـد آمـن مـؤخّـــرًا والـبالـغ مـن 
الـعمر ثـمانـية عشـر عـامًـا، واسـمه حسـني، فـُمزّق شـّر تـمزيـق بـمرأى مـن أمّـه كـما مُـزّق محـّمد كـمال بـالـّسكني واملـسحاة والـفأس.  
وفــي مــنشاد دام االضــطهاد تــسعة عشــر يــومًـــا وارتــكبت فــيها فــظائــع مــشابــهة، فــمن ذلــك أن أُلــقي حجــران كــبيران عــلى رجــل 
نـائـم يـبلغ الـثّمانـني يُـدعـى الـّسيّد مـيرزا فـمات عـلى األثـر، ومـن ذلـك أن أغـمد الـجالّد سـّكينه فـي صـدر مـيرزا صـادق الّـذي طـلب 
شـربـة مـاء ثـم لـعق الـّدم الـعالـق بـالـنّصل، كـما شـوهـد الـّشاطـر حـسن، وهـو أحـد الـّضحايـا، يـوزّع عـلى جـالّديـه مـالبـسه وشـيئًا 
مـن الحـلوى كـانـت مـعه، وقُـِذف بـامـرأة فـي الـخامـسة والسّـــــتنّي مـن عـمرهـا تُـسّمى خـديـجة سـلطان مـن سـطح أحـد املـنازل، وشُــــــدَّ 
مـؤمـن يُـدعـى مـيرزا محـّمد إلـى أحـد األشـجار، وصـّوبـت إلـيه مـئات الـرّصـاصـات وأُلـقي بـدنـه طـعمة لـلنّيران، وشـوهـد مـؤمـن آخـر 

يُدعى األستاذ رضا الّصفّار يقبّل يد قاتله، ثم رُمي بالرّصاص وأُهيلت على بدنه شتّى اإلهانات.

وفـي بـنادك وده يـاال وفـراشـاه وعـبّاس آبـاد وهـنزا وأردكـان ودولـت آبـاد وهـمدان ارتـكبت جـرائـم مـن هـذا الـنّوع، وكـان مـن أبـرز 
الـقضايـا قـضيّة امـرأة عـظيمة االحـترام شـديـدة اإلقـدام تُـدعـى فـاطـمة بـيكم سُـــــحبت مـن مـنزلـها سـحبًا مـهينًا، ونُـزع قـناعـها عـن 
رأســـها، وذُبـــحت وبُـــقر بـــطنها، وبـــعد أن ضـــربـــها الجـــمهور املـــتوحّــــــش بـــكّل مـــا نـــالـــته أيـــديـــهم مـــن أســـلحة عُــــّلقت آخـــر األمـــر فـــي 

شجرة وأُحرق جسدها.

وفـي سـاري قُـتل خـمسة مـن األحـبّاء عُــرفـوا فـيما بـعد ب"الّشهـداء الخـمسة" وذلـك حـني اشـتّدت االضـطرابـات مـن أجـل الـّدسـتور.  
وشـّن الـعدّو فـي نـيريـز غـارة شـعواء، تـعيد إلـى األذهـان غـارة يـزد، مـات فـيها تـسعة عشـر شـخًصا مـن بـينهم املاُلّ عـبد الحـميد 
وهـو أعـمى فـي الـخامـسة والسّـــــتنّي رُمـي بـالـرّصـاص وأُهـني بـدنـه إهـانـات شـنيعة، ونُهـب فـيها مـقدار ال يُسـتهان بـه مـن األمـوال، 
وفـّر مـنها كـثير مـن الـنّساء واألطـفال إبـقاًء عـلى حـياتـهم واجـتمعوا بـاملـساجـد وعـاشـوا فـي أنـقاض مـنازلـهم وبـاتـوا فـي جـنبات 

�١٥٥



الـطّرق فـي الـعراء بـال مـأوى. وفـي سـيرجـان ودوغ آبـاد وتـبريـز وآوه وقُــم ونـجف آبـاد وسنكسـر وشـهميرزاد وإصـفهان وجهـرم 
اسـتمّر األعـداء األلـّداء الـّديـنيّون والـّسياسـيّون، حـتّى بـعد تـوقـيع الـّشاه لـلّدسـتور سـنة 1906م وفـي أيّـام خـليفتيه محـّمد عـلي 
شـاه وأحـمد شـاه، يـقتلون تـحت مـختلف املـزاعـم ويـعذّبـون وينهـبون ويـهينون أعـضاء جـامـعة أصـرّت عـلى أالّ تـرتـّد أو أن تـحيد 
قـيد شـعرة عـن الـطّريـق الّــتي رسـمتها لـها قـادتـها.  ولـقد اسـتمّر حـضرة عـبد الـبهاء، حـتّى فـي أثـناء سـفراتـه إلـى الـغرب وبـعد 
عـودتـه إلـى األرض املـقّدسـة، ال بـل حـتّى آخـر حـياتـه، يـتلّقى أنـباء اسـتشهاد أتـباعـه املحـزنـة، وأنـباء الـغارات الّـتي يـشنّها عـليهم 
الـعدّو املـتوحّــــش.  وفـي دولـت آبـاد ذُبـح بـالـفأس أمـير تجـري فـي عـروقـه الـّدمـاء املـلكيّة، وهـو حـبيب اهلل مـيرزا املـؤمـن الّـذي كـرّس 
حــــياتــــه لخــــدمــــة األمــــر املــــبارك، وأُلــــقي بــــدنــــه طــــعمًة لــــلنّيران.  وفــــي مشهــــد رُمــــي الــــّشيخ عــــلي أكــــبر الــــقوجــــانــــي الــــفقيه الــــورع 
بــالــرّصــاص، وفــي ســلطان آبــاد ذُبــح مــيرزا عــلي أكــبر وســبعة مــن أفــراد عــائــلته بــمن فــيهم رضــيع كــان فــي الــيوم األربــعني مــن 
عــــمره ذبــــًحا بــــربــــريًّــــا، وانــــدلــــعت اضــــطهادات مــــتفاوتــــة فــــي الــــقسوة والشّــــــــّدة فــــي نــــائــــني وشــــهميرزاد وبــــندرجــــز وقــــمصر، وفــــي 
كــرمــانــشاه كــان الــّشهيد مــيرزا يــعقوب متّحــدة املتحــّمس والــبالــغ الــخامــسة والعشــريــن ربــيًعا وهــو مــن أصــل يــهودّي آخــر مــن 
يـضّحي بـحياتـه فـي عهـد عـبد الـبهاء، واحـتفلت أمّـه فـي هـمدان بـاسـتشهاده بـثبات مـثالـيّ وذلـك بـناًء عـلى رجـائـه.  وكـان مسـلك 
املـــؤمـــنني فـــي كـــّل األحـــوال دلـــيالً عـــلى ذلـــك الـــّروح الـــغالّب التّشـــبّث الـــقاهـــر الـــّلذيـــن ظـــالّ يـــميّزان أتـــباع ديـــن حـــضرة بـــهاء اهلل 

اإليرانينّي ويميّزان خدماتهم.

وبـالـرّغـم مـن شـّدة هـذه االضـطهادات املـتوالـية كـان األمـر املـبارك الّــذي أثـار فـي أبـطالـه مـثل هـذه الـّروح الـفدائـيّة الـنّادرة يـنمو 
نــموًّا مــطّرًدا صــامــتًا.  أجــل، لــقد خــمد حــينًا مــن الــّدهــر واشــرف نــوره عــلى االنــطفاء فــي األيّــام الــّسوداء الّــتي تــلت اســتشهاد 
حـــضرة الـــباب، وتـــوارى عـــن األنـــظار أثـــناء واليـــة حـــضرة بـــهاء اهلل إال أنّـــه بـــدأ بـــعد صـــعوده يســـتجمع قـــواه بـــفضل هـــدايـــة مـــواله 
الــحكيم الــّساهــر املــحّب املــعصومــة واهــتمامــه املســتمّر بــه، وبــدأ يــقيم بــالــتّدريــج دعــائــم الــهيئات الّــتي تمهّــــد الــطّريــق لــتأســيس 
نـظامـه اإلدارّي فـيما بـعد.  فـي هـذه الـفترة تـضاعـف عـدد أتـباعـه بسـرعـة، واتّـسع نـطاقـه اتّـساعًــا مـطّرًدا حـتّى شـمل آنـذاك كـلّ 
إقــليم فــي تــلك املــملكة وتــألّــفت الــنّماذج االبــتدائــيّة ملــحافــله املــقبلة.  وفــي هــذه الــفترة تــأّسســت مــدارســه األولــى وكــانــت مــدارس 
الـّدولـة وكـّلياتـها شـبه مـعدومـة وكـانـت الـتّربـية الّــتي تـقّدمـها املـعاهـد الـّديـنيّة الـقائـمة قـاصـرة قـصورًا مـفجًعا، فـتأّسسـت أّول مـا 
تـــأّسســـت "مـــدارس الـــتّربـــية" فـــي طهـــران لـــلبنني والـــبنات، ثـــّم تـــلتها مـــدارس "الـــتأيـــيد واملـــوهـــبة" فـــي هـــمدان، ومـــدرســـة "وحـــدة 
البشـر" فـي كـاشـان وأمـثالـها فـي بـارفـروش وقـزويـن.  وفـي هـذه الـفترة امـتّدت املـساعـدة الـفّعالـة الـّروحـيّة واملـاّديّـة عـلى صـورة 
مـبّلغني زائـريـن مـن أوروبـا وأمـريـكا ومـمرّضـات ومـرشـديـن وأطـبّاء إلـى الـجامـعة الـبهائـيّة فـي تـلك الـبالد، أولـئك الـعامـلني بـمثابـة 
مــؤخّـــرة جــيش األنــصار الّـــذي وعــد حــضرة عــبد الــبهاء أن يــجنّده فــي الــوقــت املــناســب لــيوسّـــــــع مــصالــح الــّديــن ومــصالــح الــبالد 
الّـتي ُولـد بـها.  وفـي غـضون تـلك الـّسنوات تـرك الـنّاس لـقب "الـبابـي" كـتسمية ألتـباع حـضرة بـهاء اهلل فـي تـلك الـبالد مـفّضلني 
عـــليه لـــقب "بـــهائـــي" واخـــتّص الـــّلقب األّول كـــّليّة بـــأتـــباع مـــيرزا يـــحيى املـــنقرضـــني انـــقراضًـــــــــــا ســـريـــًعا.  وفـــي هـــذه الـــفترة بـــدأت 
املـــحاوالت الـــنّظامـــيّة األولـــى لـــتنظيم الـــتّبليغ الّـــذي أخـــذه املـــؤمـــنون اإليـــرانـــيّون عـــلى عـــواتـــقهم، وفـــضالً عـــن تـــقويـــتها وتـــعزيـــزهـــا 
ألســـس الـــجامـــعة كـــانـــت مـــحاوالت عـــملت عـــلى اجـــتذاب عـــدد مـــن املـــبّرزيـــن فـــي حـــياة تـــلك الـــبالد الـــعامّــــة دون اســـتثناء لـــبعض 
ـم فـي شـيراز بـيت حـضرة  رجـاالت الـّشيعة الـبارزيـن بـل ولـبعض أحـفاد ألـّد أعـداء الـّديـن.  وفـي غـضون سـنوات هـذه الـواليـة رُمّـِ
الـباب الّــذي أمـر حـضرة بـهاء اهلل أتـباعـه أن يـكون مـركـزًا لـلحجّ، كـما هـو اآلن، وكـان ذلـك الـتّرمـيم بـأمـر مـن حـضرة عـبد الـبهاء 
ومــعونــته، فــأصــبح الــبيت عــلى مــّر األيّــام مــركــزًا لــحياة بــهائــيّة ونــشاط بــهائــي ألولــئك الّــذيــن حــرمــتهم الــظّروف مــن زيــارة الــبيت 

األعظم في بغداد أو الّروضة املباركة في عّكاء.

وأظهـر مـن كـّل هـذه األعـمال تـشييد أّول "مشـرق األذكـار" فـي الـعالـم الـبهائـيّ بـمديـنة عـشق آبـاد وهـي مـركـز أمـرّي أُنشئ فـي 
أيّـام حـضرة بـهاء اهلل، كـما أخـذت الـتّدابـير األولـى املمهّــدة لـتشييده فـي أيّـامـه أيـًضا.  وبُـدئ الـعمل فـيه حـول نـهايـة الـعقد األّول 
مـن واليـة حـضرة عـبد الـبهاء (1902م) ورعـاه فـي كـّل مـرحـلة مـن مـراحـل تـقّدمـه، وأشـرف عـليه الـحاج مـيرزا محـّمد تـقي وكـيل 
الـــّدولـــة الجـــليل، وهـــو ابـــن مـــن أبـــناء خـــؤولـــة حـــضرة الـــباب وهـــب كـــّل مـــوارده لـــتشييد مشـــرق األذكـــار، ورفـــاتـــه تـــرقـــد اآلن بـــسفح 
الــكرمــل فــي ظــّل قــبر قــريــبه املــحبوب، ونــفّذت خــطّة مشــرق األذكــار هــذا انــقياًدا لــتوجــيهات مــركــز املــيثاق نــفسه، فــقام شــاهــًدا 
عـلى إخـالص أحـبّاء الشّـــــرق وإنـكارهـم لـذواتـهم حـني عـزمـوا عـلى تـنفيذ أوامـر حـضرة بـهاء اهلل كـما نـزّلـت فـي الـكتاب األقـدس، 
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ولـذلـك يـجب أالّ يـتبّوأ هـذا الـعمل مـكانـة أّول عـمل عـظيم قـامـت بـه جـهود أتـباعـه املـتضافـرة فـي عـصر الـبطولـة املـجيد لهـذا الـّديـن 
فقط بل أن يحتّل مكانة عمل من أروع وأخلد األعمال اّلتي تّمت في تاريخ القرن البهائيّ األّول.

أمّــا املــنشأة نــفسها تــلك الّــتي وضــع حجــرهــا األســاســيّ بــمحضر مــن الــجنرال كــروبــتكني  حــاكــم تــركســتان الــعام الّــذي انــتدبــه 
الـقيصر لـينوب عـنه فـي حـضور االحـتفال، فـقد وصـفها زائـر بـهائـيّ مـن الـغرب بـكّل دقّـة، فـقال: "يـقوم مشـرق األذكـار فـي قـلب 
املــديــنة، تــعلو قــبّته األشــجار وســقوف املــنازل بــحيث تــبدو لــلمسافــريــن مــن بُــعد أمــيال وهــم يــقتربــون مــن املــديــنة.  وهــو يــقع فــي 
وسـط حـديـقة تحـّدهـا شـوارع أربـعة.  وفـي أركـان هـذا املـربّـع أبـنية أربـعة: أحـدهـا املـدرسـة الـبهائـيّة، وآخـرهـا دار لـلّضيافـة يـنزل 
فــيها الــزّائــرون واملــسافــرون، وثــالــثها اســتراحــة للحــرّاس عــلى حــني يُســتعمل رابــعها مســتشفى.  وتــؤّدي إلــى املــعبد تــسع طــرق 
شـعاعـيّة مـن أجـزاء املـكان املـختلفة يـؤّدي أهـّمها إلـى مـدخـل املـعبد الـرّئـيس مـن بـّوابـة املـعبد الـرّئـيسيّة"، وهـو يـضيف إلـى ذلـك 
فـيقول: "أمّــا هـندسـته فـالـبناء مـكّون مـن ثـالثـة أقـسام وهـي الـّدائـرة املـركـزيّـة واملـمشى أو املـمّر الّــذي يـحيط بـالـبناء كـّله وشـرفـه 
تـدور بـه.  وهـو مـشيّد عـلى شـكل هـندسـيّ مـنتظم ذي تـسعة أضـالع، يـشغل ضـلًعا مـنها املـدخـل الـرّئـيس الّضخـم لـلبناء تـحفّ 

به 
مــنارتــان، وهــو مــدخــل عــاٍل ذو طــاٍق يــرتــفع بــقدر طــابــقني ونــظامــه يــذكّـــرنــا بــهندســة تــاج محــّل املــشهور فــي أجــرا بــالــهند، بــهجة 
الــّدنــيا لــلمسافــريــن الــذّي يــحكم لــه الــكثيرون مــنهم بــأنّــه أجــمل مــعبد فــي الــعالــم.  كــما أّن الــبّوابــة الــرّئــيسة تــتّجه نــحو األرض 
املـقّدسـة وتـدور بـالـبناء كـّله سـلسلتان مـن الشّـــــرفـات، تـعلو إحـداهـما األخـرى وتـطالّن عـلى الحـديـقة محـدثـة أثـرًا هـندسـيًّا جـميالً 
فــي انــسجامــعها مــع األعــشاب شــبه املــداريّــة الّــتي تــمأل الحــديــقة... أمّـــا الــحيطان الــّداخــليّة لــلّدائــرة املــركــزيّــة فــقد شــيّدت فــي 
خـــمس طـــبقات مـــتميّزة.  تـــتكّون الـــطّبقة األولـــى مـــن ســـلسلة مـــن تـــسعة عـــقود ودعـــائـــم تـــفصل الـــّدائـــرة املـــركـــزيّـــة عـــن املـــمشى، 
والـثّانـية مـن سـلسلة مـشابـهة ذات درابـزيـن يـفصل الـّرواق (الّــذي يـقع فـوق املـمشى ويـصعد إلـيه الـّصاعـد بـدرجـني قـائـمني فـي 
الشّـــــــرفـــتني الـــواقـــعتني عـــلى كـــال جـــانـــبي املـــدخـــل الـــرّئـــيس) عـــن الـــّدائـــرة املـــركـــزيّـــة.  وتـــتكّون الـــثّالـــثة مـــن ســـلسلة مـــن تـــسعة عـــقود 
جــوفــاء، مــطّرزة بــالــزّيــنة املــنمنمة تتخــّللها تــروس عــليها طــغرآء االســم األعــظم.  والــرّابــعة ســلسلة مــن تــسع نــوافــذ مــعقودة كــبيرة 
والـخامـسة سـلسلة مـن ثـمانـي عشـرة نـافـذة صـغيرة عـالـية.  وتـقوم الـقبّة الـّداخـليّة الـنّصف كـرويّـة عـلى طـنف يـعلو تـلك الـطّبقة 

األخيرة.  وداخل البناء مزخرف بزينة دقيقة من الجبس البارز... والبناء كّله يأخذ اإلنسان بحجمه وقّوته".

كـما أنّـنا ال يـمكن أن نـغفل اإلشـارة إلـى مـدرسـتي الـبنني والـبنات الـّلتني أُنـشئتا فـي تـلك املـديـنة، وال إلـى دار الـّضيافـة املـشيدة 
عـلى مـقربـة مـن املـعبد وال إلـى املـحفل الـّروحـانـي وهـيئاتـه الـفرعـيّة الّــتي تـشّكلت لـلتتولّــى أمـور الـجامـعة الـنّامـية وال إلـى مـراكـز 
الــنّشاط الحــديــثة فــي املــدن املــختلفة فــي بــالد تــركســتان، فــكّل ذلــك يشهــد بــالــحيويّــة الّــتي أظهــرهــا الــّديــن مــنذ دخــولــه إلــى تــلك 

البالد.

ويـمكننا أن نلحـظ فـي الـقوقـاز تـقّدمًـا مـماثـالً وإن قـّلت روعـته.  فـبعد تـأسـيس أّول مـركـز وتـشكيل أّول مـحفل روحـانـيّ فـي بـاكـو، 
وهـي مـديـنة يـزورهـا الـحّجاج الـبهائـيّون املـسافـرون مـن إيـران إلـى األرض املـقّدسـة عـن طـريـق تـركـيّا فـي جـموع مـتزايـدة، بـدأت 
مجموعات أخرى تنتظم، فلّما تطّورت فيما بعد إلى جامعات قويّة البنيان اطّرد تعاونهم مع إخوانهم في تركتسان وإيران.

وفـي مـصر صـحب االزديـاد املـطّرد فـي عـدد أتـباع الـّديـن تـوسّـــــع عـام فـي الـفعالـيّات.  فـمن ذلـك إنـشاء املـراكـز الجـديـدة وتـثبيت 
املــركــز األســاســي املُـنشأ فــي الــقاهــرة، وإيــمان عــدد مــن طــالّب الــجامــعة األزهــريّــة وأســاتــذتــها املــمتازيــن وتــّم ذلــك فــي الــّدرجــة 
األولـى بـفضل جـهود مـيرزا أبـي الـفضل املـتفانـية، وهـو مـن الـظّواهـر املـنبئة بـقدوم ذلـك الـيوم املـوعـود الّـذي يـركّـــز فـي عـَلم الـّديـن 
ورمــــزه فــــي قــــلب ذلــــك املعهــــد اإلســــالمــــي الــــعلميّ املبجّـــــــل.  ومــــن ذلــــك تــــرجــــمة طــــائــــفة مــــن أهــــّم آثــــار حــــضرة بــــهاء اهلل الــــنّازلــــة 
بـالـفارسـيّة مـع غـيرهـا مـن الـكتب الـبهائـيّة إلـى الـّلغة الـعربـيّة ونشـرهـا، ومـنه طـبع الـكتب والـعجاالت والـبحوث والـنّبذ الّـتي كـتبها 
املـــؤلّــــفون والـــعلماء الـــبهائـــيّون، ونشـــر املـــقاالت فـــي الـــّصحف دفـــاعًـــــا عـــن الـــّديـــن وإذاعـــة لـــرســـالـــته وتـــشكيل الـــهيئات اإلداريّـــة 
األسـاسـيّة فـي الـعاصـمة وفـي املـراكـز الـقريـبة، وإخـصاب حـياة الـجامـعة بـإضـافـة مـؤمـنني مـن أصـول كـرديّـة وقـبطيّة وأرمـنيّة.  
كـــّل ذلـــك يـــمكن أن يُـــعّد مـــن بـــواكـــير الـــثّمار الّــــتي اســـتحصدت فـــي بـــالد بـــاركـــتها خـــطوات حـــضرة عـــبد الـــبهاء، وقُــــّدر لـــها فـــي 
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الـّسنوات الـتّالـية، أن تـلعب دورًا تـاريـخيًّا فـي تحـريـر الـّديـن، كـما ال بـّد لـها أن تـأخـذ بـنصيب مـلحوظ حـاسـم مـن مـسؤولـيّة إقـامـة 
الّدين في الّشرق إقامة كاملة، وذلك بحكم ما لها من مكانة فذّة باعتبارها املركز الثّقافيّ لكال العاملني العربي واإلسالمي.

وأظهـر مـن هـذا وذاك تـوسّـــــع الـفعالـيّة الـبهائـيّة فـي الـهند وبـورمـا حـيث أفـلحت جـامـعة مـطّردة الـنّمّو تـضّم بـني أعـضائـها مـمثّلني 
لـلّديـن الـزرادشـتي واإلسـالمـي والـهندوسـي والـبوذي وبـعض أعـضاء مـن جـماعـة الـّسيخ فـي أن تنشئ مـراكـزهـا األمـامـيّة حـتّى 
فــي مــندالي، وفــي قــريــة ديــدانــو كــاالزو فــي مــقاطــعة هــانــتاوادي فــي بــورمــا حــيث يــسكن مــا ال يــقّل عــن ثــمانــمائــة بــهائــيّ لــهم 

مدرستهم ومحكمتهم ومستشفاهم وأرضهم اّلتي يزرعونها زراعة جماعيّة ويكرّسون محصوالتها لتوسيع مصالح دينهم.

وفــي الــعراق حــيث رُمّـــم الــبيت الّـــذي ســكنه حــضرة بــهاء اهلل وجُـــــّدد كــّليًّا،  وحــيث نــاضــلت جــامــعة، وإن كــانــت قــليلة غــير أنّــها 
جـــسورة، ضـــّد املـــقاومـــات املـــوصـــولـــة ابـــتغاء تـــنظيم أحـــوالـــها وتـــولّـــي أمـــورهـــا، وفـــي اآلســـتانـــة حـــيث تـــأسّـــــــس مـــركـــز مـــن املـــراكـــز 
الـبهائـيّة، وفـي تـونـس حـيث ُوضـع أسـاس مـتني لـجامـعة محـّليّة، وفـي الـيابـان والـّصني وهـونـولـولـو حـيث سـافـر املـبّلغون الـبهائـيّون 
وأقـامـوا وبـّلغوا فـي كـّل هـذه األمـاكـن، يـمكن لـلعني أن تـلمح الـّشواهـد مـتضاعـفة عـلى يـد حـضرة عـبد الـبهاء املـرشـدة الـهاديـة، 

وعلى اآلثار امللموسة ليقظته وسهره وعنايته الفائقة.

كـــما أّن الـــجامـــعات الـــولـــيدة الـــنّاشـــئة فـــي فـــرنـــسا وإنجـــلترا وأملـــانـــيا والـــواليـــات املتّحـــدة لـــم تـــكّف عـــن أن تـــتلّقى آيـــات اهـــتمامـــه 
الــخاص وعــنايــته الــفائــقة بــصالــحهم وتــقّدمــهم الــّروحــيّ بــعد زيــارتــه الــخالــدة لــتلك الــبالد.  وكــان مــن نــتيجة إرشــاداتــه وفــيض 
ألـــواحـــه املـــتواصـــلة املـــوجّــــــهة إلـــى أفـــراد هـــذه الـــجامـــعات وتـــشجيعه الـــّدائـــم لـــلمجهودات الّـــتي كـــانـــوا يـــبذلـــونـــها أن اطّــرد ازديـــاد 
املـراكـز الـبهائـيّة ونـظّمت االجـتماعـات الـعامّــة وصـدرت دوريّـات جـديـدة، وطـبعت مـترجـمات لـطائـفة مـن أشهـر آثـار حـضرة بـهاء 
اهلل وألـواح حـضرة عـبد الـبهاء ونُشـرت بـاإلنجـليزيّـة والـفرنـسيّة واألملـانـيّة، وبـدئـت املـحاوالت األولـى لـتنظيم أمـور هـذه الـجامـعات 

النّاشئة وتعزيز أسسها.

وفــي الــقارّة األمــريــكيّة الــّشمالــيّة بــوجــه خــاّص قــام أعــضاء الــجامــعة املــزدهــرة الّــتي ألــهمتها بــركــات حــضرة عــبد الــبهاء ومــثالــه 
الّــذي ضــربــه بــأعــمالــه فــي غــضون زيــارتــه املــديــدة لــبالدهــم، وأبــدوا هــّمة ونــزوعًـــا لــلقيام بــذلــك الــعمل الــرّائــع الّــذي كــان عــليهم أن 
ينجــزوه فــي الــّسنوات الــتّالــية، فــاشــتروا الــقطع االثــنتي عشــرة الــباقــية املــكّونــة لجــزء مــن أرض املــعبد املــقترح، واخــتاروا أثــناء 
جــلسات مــؤتــمرهــم املــنعقد ســنة 1920م تــصميم املــهندس املــعماري الــفرنــسي الــكندي الــبهائــي لــويــس بــورجــوا ، وأبــرمــوا عــقد 
حــفر األســاس والــتّأســيس، ونــجحوا بــعد ذلــك مــباشــرة فــي إتــمام اإلجــراءات الــالّزمــة لــتشييد قــاعــدتــه، وكــانــت كــّل هــذه تــدابــير  

تبّشر بتلك املجهودات الجبّارة اّلتي تّمت بعد صعود حضرة عبد البهاء بتشييد بنيانه العلوّي وإتمام زينته الخارجيّة.

وجــاءت حــرب 1914-1918م الّــتي تــنبّأ بــها حــضرة عــبد الــبهاء غــير مــرّة فــي تحــذيــراتــه املــتشائــمة الّــتي كــان يــنطق بــها أثــناء 
رحـالتـه الـغربـيّة وانـدلـعت نـيرانـها بـعد عـودتـه إلـى األرض املـقّدسـة بـثمانـية أشهـر، فـألـقت عـلى حـياتـه ظـالل الخـطر مـرّة أخـرى، 

وكان ذلك آخر خطر تظلم به سنوات والية حضرة عبد البهاء املجيدة رغم االضطرابات اّلتي انتابتها.

وكــان دخــول الــواليــات املتّحــدة األمــريــكيّة فــي ذلــك الــّصراع الــعاملــيّ هــذا الــّدخــول املــتاخّـــر، وحــياد إيــان، وبــعد الــهند والشّـــــــرق 
األقـصى عـن مـيدان الـعمليّات الحـربـيّة، مـن األمـور الّـتي أمـنت حـياة األغـلبيّة الـّساحـقة مـن أتـباعـه الّـذيـن ظـّلوا قـادريـن عـلى أن 
يــتولّــوا أمــورهــم ويــرعــوا ثــمار أعــمالــهم األخــيرة بــطمأنــينة وحــّريّــة نســبيّة رغــم انــقطاعــهم فــي الــغالــب عــن مــراكــز الــّديــن الــّروحــيّة 

انقطاًعا تامًّا دام عّدة سنني.

عـلى أن األرض املـقّدسـة عـانـت مـن الحـرمـان الـقاسـي واألخـطار الـجسيمة مـا ظـّل يـحاصـر أهـلها طـوال الجـزء األعـظم مـن أمـد 
ذلــك الــّصراع، ومــا أثــار مــن جــديــد األخــطار الّـــتي أحــدقــت بــحضرة عــبد الــبهاء أثــناء ســنوات حــبسه فــي عــّكاء وإن كــان مــن 
نـتائـج ذلـك الـّصراع الـهائـل أن تحـّرر قـلب الـّديـن ومـركـزه مـن الـنّير الـتّركـيّ الّــذي فـرض عـلى مـؤسّــــــسه وخـليفته تـلك التّشـديـدات 
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الــــجائــــرة املــــهينة.  ثــــّم زاد الــــحصار البحــــرّي الشّـــــــــديــــد مــــن قــــسوة تــــلك األزمــــات الّـــــتي فــــرضــــها عــــلى الــــنّاس عجــــز السّـــــــــلطات 
الـــعسكريّـــة واملـــدنـــيّة الـــجسيم وإهـــمالـــها املخـــزي وقـــّلة اكـــتراثـــها وقـــسوتـــها وإن لـــطّفت وطـــأتـــها كـــثيرًا عـــنايـــة حـــضرة عـــبد الـــبهاء 
الـحنون، وبـعد نـظره وصـفاء بـصيرتـه وسـخاء يـده الـفيّاض.  وكـان ضـرب الحـلفاء لـحيفا بـاملـدافـع تهـديـًدا دائـًما بـلغ مـن صـدقـه 
ذات مـرّة أن تـحتّم انـتقال حـضرة عـبد الـبهاء وأسـرتـه وأعـضاء الـجامـعة املحـّليّة مـؤقّــتًا إلـى قـريـة أبـي سـنان فـي سـفوح الـتاّلل 
شـرقـيّ عـّكاء.  ونـال الـقائـد الـتّركـي جـمال بـاشـا الـّسفّاح الـطّاغـية املـتهّور والـعدّو الـّلدود لـلّديـن الـبهائـيّ حـضرة عـبد الـبهاء بـأذى 
جــسيم بــما قــام، ولــديــه مــن ظــنون ال أســاس لــها، بتحــريــض األعــداء وأفــصح عــن نــيّته فــي صــلبه وتــسويــة قــبر حــضرة بــهاء اهلل 
بـاألرض.  وكـان حـضرة عـبد الـبهاء ال يـزال يـعانـي مـن اعـتالل الـّصّحة واإلنـهاك الـّلذيـن سـبّبهما مـتاعـب الـّسفرات الّــتي دامـت 
ثــالث ســنوات.  كــما أنّــه كــان يــحّس إحــساسًـــــــا حــادًّا بــانــقطاع االتّــصال مــع مــعظم املــراكــز الــبهائــيّة فــي أنــحاء الــعالــم، ويــمأل 
نــفسه الــكرب وهــو يــشاهــد بــعينيه املــذبــحة البشــريّــة الّــتي يــرتــكبها عجــز اإلنــسانــيّة عــن أن تــلبّي الــنّداء الّــذي نــاداهــا بــه أو أن 
تـعبأ بـاإلنـذارات الّـتي أنـذرهـا بـها.  ومـا مـن شـّك فـي أّن حـزنًـا عـلى حـزن قـد تـراكـم عـلى أعـباء الشّـــــدائـد الّـتي عـانـاهـا والـتّقّلبات 

اّلتي حملها ببطولة منذ صباه في سبيل أمر والده وخدمته.

ومـع ذلـك فـفي هـذه األيّـام املـظلمة الّــتي تـذكّـــرنـا ظـلمتها بـالشّــــــداد الّــتي تحـّملها حـضرة عـبد الـبهاء أثـناء أخـطر فـترة مـن فـترات 
حـــبسه فـــي مـــديـــنة الـــّسجن عـــّكاء، مـــال حـــضرة عـــبد الـــبهاء مـــرّة أخـــرى وآلخـــر مـــرّة فـــي حـــياتـــه إلـــى أن يـــمنح جـــامـــعة أتـــباعـــه 
األمــريــكينّي آيــة فــذّة دالّــة عــلى فــضله الــخاّص ســواء أكــان فــي أقــداس مــقام والــده أم فــي مــنزلــه الّــذي شــغله فــي عــّكاء أو فــي 
ظـالل مـقام حـضرة الـباب عـلى الـكرمـل، وذلـك بـإنـزالـه ألـواح الخـطّة اإللـهيّة مـساء واليـته األرضـيّة يعهـد إلـيهم فـيها بـرسـالـة عـاملـيّة 
ال تــزال مــعانــيها الــكامــلة مســتورة حــتّى اآلن بــعد انــقضاء ربــع قــرن وال يــزال الــكشف عــنها، وإن لــم يــتجاوز مــراحــله الــبدائــيّة 

إلى اآلن، يخصب تاريخ القرن البهائيّ األّول في ناحيتيه الّروحيّة واإلداريّة.

ولــم تشــر خــاتــمة ذلــك الــّصراع الــهائــل، الّـــذي هــو أّول مــرحــلة مــن مــراحــل اضــطراب جــبّار تــنبّأ بــه حــضرة بــهاء اهلل مــنذ زمــن 
بـعيد، إلـى انـقراض الـحكم الـتّركـيّ فـي األرض املـقّدسـة، ولـم يـختم عـلى مـصير الـحاكـم الـعسكرّي الّــذي عـاهـد نـفسه عـلى أن 
يــقضي عــلى حــضرة عــبد الــبهاء فــقط بــل قــضى قــضاء تــامًّـــا وأخــيرًا عــلى اآلمــال الّـــتي ظــّلت تــرجــوهــا فــلول نــاقــضي املــيثاق 
الّـــذيــن لــم يــتّعظوا مــن الــقصاص الشّـــــــديــد الّـــذي أخــذهــم فــطفقوا يــتطّلعون إلــى مــشاهــدة خــمود نــور مــيثاق حــضرة بــهاء اهلل.  
وفــضالً عــلى ذلــك فــإّن تــلك الــخاتــمة ولّــدت تــلك الــتّغييرات الــثّوريّــة الّــتي حــّققت إنــذارات حــضرة بــهاء اهلل املــندرجــة فــي الــكتاب 
األقــدس مــن نــاحــية وحــّققت نــبوءة وردت فــي الــكتاب املــقّدس مــن نــاحــية أخــرى، وذلــك بــأن مــّكنت قســطًا ضخــًما مــن "مــنبوذي 
إســـرائـــيل" و"فـــلول الـــقطيع" أن "يتجـــّمعوا" فـــي األرض املـــقّدســـة، وأن يـــعودوا ثـــانـــية إلـــى "حـــظائـــرهـــم" و"أرضـــهم"، فـــي ظـــلّ 
"الــغصن الــفريــد"، كــما أشــار حــضرة عــبد الــبهاء فــي "املــفاوضــات" والّــتي تــمّخضت مــن نــاحــية ثــالــثة عــن إقــامــة عــصبة األمــم 
املبشّــــــــرة بــــاملــــحكمة الــــّدولــــيّة الّــــتي تــــنبّأ هــــذا "الــــغصن الــــفريــــد" نــــفسه بــــأنّــــه ال غــــنى لــــكّل أمــــم األرض وشــــعوبــــها عــــن إنــــشائــــها 

باالتّحاد.

وال حـاجـة بـنا إلـى إطـالـة الـوقـوف عـند الخـطوات الـحازمـة الّـتي خـطاهـا املـؤمـنون اإلنجـليز لـتأمـني حـياة حـضرة عـبد الـبهاء حـاملـا 
أُعــلموا بــالخــطر الــجسيم الّـــذي يتهــّدده، وال عــند الــتّدابــير املســتقّلة الّـــتي اتّخــذت إلطــالع الــّلورد كــرزون  وآخــريــن مــن مجــلس 
الـــوزراء الـــبريـــطانـــي عـــلى خـــطورة املـــوقـــف فـــي حـــيفا، وال عـــند الـــتّدخّــــل الـــعاجـــل لـــّلورد المـــنجتون  الّـــذي كـــتب فـــورًا إلـــى وزارة 
الـخارجـيّة خـطابًـا "ليشـرح أهـّميّة مـقام حـضرة عـبد الـبهاء" وال عـند الـرّسـالـة الّــتي أرسـلها الـّلورد بـلفور   وزيـر الـخارجـيّة إلـى 
الـجنرال ألـلنبي ، يـوم تسـّلم ذلـك الخـطاب، مـكّلفًا إيّـاه أن "يـمّد كـّل حـمايـة وكـّل اعـتبار لـحضرة عـبد الـبهاء وألسـرتـه وأصـدقـائـه" 
وال عــند الــبرقــيّة الّـــتي أرســلها الــجنرال بــعد ســقوط حــيفا إلــى لــندن طــالــبًا مــن السّـــــــلطات أن "تخــطر الــعالــم بــأّن حــضرة عــبد 
الــبهاء فــي أمــان" وال عــند األوامــر الّــتي أصــدرهــا هــذا الــجنرال إلــى الــقائــد الــعام املشــرف عــلى عــمليّات حــيفا بــتأمــني ســالمــة 
حــضرة عــبد الــبهاء، فــقضت عــلى نــيّة الــقائــد الــتّركــيّ (وفــًقا لــلمعلومــات الّــتي بــلغت قــلم املــخابــرات السّــــــّريّــة الــبريــطانــيّة) فــي أن 

“يُصلب حضرة عبد البهاء وأسرته على جبل الكرمل" إذ اضطّر الجيش التّركيّ إلى إخالء حيفا واالنسحاب شماالً.

�١٥٩



ولــقد امــتازت الــّسنوات الــثاّلث الّــتي انــقضت بــني تحــريــر الــقّوات الــبريــطانــيّة لفلســطني وبــني صــعود حــضرة عــبد الــبهاء بــتقويــة 
عــظيمة لــلهيبة الّــتي فــاز بــها الــّديــن فــي مــركــزه الــعاملــيّ عــلى شــّدة مــا عــانــى مــن اضــطهادات، كــما امــتازت بــتوسّــــــع أعــظم فــي 
دائـرة الـفعالـيّات الـتّبليغيّة فـي شـتّى أنـحاء الـعالـم، وبـفضل تـلك الحـرب ابـتعد أخـيرًا، وبـعد طـول انـتظار، الخـطر الّـذي ظـّل مـا 
ال يـقّل عـن خـمس وسـتنّي سـنة يهـّدد مـؤسّـــــسي الـّديـن ومـركـز مـيثاقـه ابـتعاًدا تـامًّــا.  ومـنذ ذلـك الـحني تـمتّع رأس الـّديـن كـما تـمتّع 
الحَــــرَمـان الـتّوأمـان املـقّدسـان فـي مـرج عـّكاء وسـفح الـكرمـل ألّول مـرّة بتحـّرر اتّـسع فـيما بـعد إلـى اعـتراف أصـرح بـمؤسّــــــسات 
الـّديـن، وذلـك بـفضل إحـالل نـظام حـكومـيّ تحـّررّي جـديـد عـوضًـــــــــا عـن اإلدارة الـفاسـدة املـاضـية، ولـم تـكن السّــــــلطات الـبريـطانـيّة 
بــطيئة فــي اإلفــصاح عــن تــقديــرهــا لــلّدور الّـــذي قــام بــه حــضرة عــبد الــبهاء فــي تــخفيف الــويــالت الّـــتي أرهــقت ســّكان األرض 
املــقّدســة أثــناء ذلــك الــّصراع املحــزن.  ومــّما عــمل عــلى رفــع مســتوى الــهيبة الّــتي كــان ديــن حــضرة بــهاء اهلل يكتســبها تــدريــًجا 
تـــحت إمـــرة حـــضرة عـــبد الـــبهاء املـــلهمة اإلهـــداء لـــه بـــلقب الـــفروســـيّة فـــي احـــتفال عُــــقد مـــن أجـــله خـــّصيًصا فـــي حـــيفا فـــي مـــقرّ 
الــحاكــم الــبريــطانــي اجــتمع لــه فــيه كــثير مــن وجــوه الــطّوائــف املــختلفة.  ومــنها الــزّيــارة الّـــتي قــام بــها الــجنرال ألــلنبي وعــقيلته 
فـاسـتضافـهما عـلى الـغداء فـي الـبهجة، وقـادهـما إلـى مـقام حـضرة بـهاء اهلل، ومـنها لـقاؤه فـي مـنزلـه بـحيفا لـلملك فـيصل الّـذي 
أصـبح مـلك الـعراق بـعد ذلـك بـقليل، والـزّيـارات الّـتي قـام بـها الـّسير هـربـرت صـموئـيل  (الـفيكونـت صـموئـيل الـكرمـلي فـيما بـعد) 
قــبل أن يُــختار مــندوبًــا ســامــيًا لفلســطني بــعد ذلــك، ولــقاؤه لــّلورد المــنجتون الّـــذي زاره أيــًضا فــي حــيفا، ولــقاؤه حــاكــم الــقدس 
آنــذاك الــّسير رونــالــد ســتورز ، ومــنها الــّشواهــد املــتضاعــفة عــلى اعــتراف كــّل الــطّوائــف الــّديــنيّة بــمقامــه الــفذّ الــرّفــيع، ســواء فــي 
ذلــك الــطّائــفة اإلســالمــيّة واملــسيحيّة والــيهوديّــة، ومــنها ســيل الــزّائــريــن الّـــذيــن أقــبلوا فــي أمــاٍن نســبيّ مــن الشّـــــــرق والــغرب إلــى 
األرض املــقّدســة زرافــات لــزيــارة املــقامــات فــي عــّكاء وحــيفا، وليظهــروا لــه والءهــم وخــضوعــهم ولــيحتفلوا بــالحــمايــة الــرّائــعة الّــتي 

توّلت بها العناية اإللهيّة الّدين وأتباعه، وليشكروا اهلل على تحرير رأس الّدين ومركزه العامليّ من النّير التّركيّ.

عـلى حـني كـانـت واليـة حـضرة عـبد الـبهاء تـشارف نـهايـتها، كـانـت الـّشواهـد تـتضاعـف عـلى تـفتّح الـّديـن تـفتًّحا مـتعّدد الـنّواحـي 
ال يـــقاوم فـــي الشّـــــــرق والـــغرب، وذلـــك بـــتشكيل هـــيئاتـــه وتـــثبيتها وتـــوســـيع دائـــرة فـــعالـــيّاتـــه ونـــفوذه.  فـــفي مـــديـــنة عـــشق آبـــاد كـــمل 
تـشييد مشـرق األذكـار الّــذي بـدأه بـنفسه كـماالً نـاجـًحا، وفـي ويـلمت تـّم حـفر األسـاس ملـعبد الـغرب األم، وأبـرم الـعقد الـخاصّ 
بـــتشييد قـــاعـــدة الـــبناء.  وفـــي بـــغداد انـــصاع املـــؤمـــنون لـــتعليمات حـــضرة عـــبد الـــبهاء الـــخاصّـــــــــــة واتّخـــذت الخـــطوات األســـاســـيّة 
لـترمـيم وتـقويـة أسـس الـبيت األعـظم املـتّصل بـذكـرى والـده، وفـي األرض املـقّدسـة ابـتيعت أرض شـاسـعة تـقع إلـى شـرق مـقام 
حـضرة الـباب وذلـك بـجهود حـرم حـضرة عـبد الـبهاء ومـعونـة الـبهائـينّي فـي الشّـــــرق والـغرب، لـتكون مـكانًـا تـشيّد عـليه أّول مـدرسـة 
بـهائـيّة فـي مـركـز اإلدارة الـعاملـيّة لـلّديـن، وابـتيعت قـطعة مـن األرض بـجوار دار حـضرة عـبد الـبهاء لـدار ضـيافـة غـربـيّة شـيّدهـا 
املـؤمـنون األمـريـكيّون بـعد صـعوده مـباشـرة.  ورفـعت السّـــــلطات املـدنـيّة الـّضريـبة عـن دار الـّضيافـة الشّـــــرقـية الّـتي شـيّدهـا مـؤمـن 
مـن مـؤمـني عـشق آبـاد عـلى سـفح الـكرمـل بـعد دفـن رفـات حـضرة الـباب بـقليل، وذلـك لـراحـة زائـري املـقامـات املـقّدسـة (وهـي أّول 
مـــرّة يُـــتاح مـــثل هـــذا االمـــتياز مـــنذ تـــأســـيس الـــّديـــن فـــي األرض املـــقّدســـة).  واعـــتنق الـــّديـــن عـــالـــم الحشـــرات املـــشهور الـــّدكـــتور 
أوجسـت فـوريـل  بـواسـطة لـوح أرسـله إلـيه حـضرة عـبد الـبهاء، وكـان مـن أخـطر مـا كـتب املـولـى شـأنًـا.  وكـان مـن أعـظم ألـواحـه 
أهـّميّة، إجـابـته عـن الـرّسـالـة الّــتي وّجهـتها إلـيه الـّلجنة الـتّنفيذيّـة ل"املـنظّمة املـركـزيّـة للسّــــــالم الـّدائـم"، تـلك اإلجـابـة الـتّي أرسـلها 
إلــيهم فــي مــديــنة الهــاي عــلى أيــدي وفــد خــاص.  وفــتح الــّديــن قــارّة جــديــدة اســتجابــًة أللــواح الخــطّة اإللــهيّة الّــتي أزيــح السّــــــتار 
عـنها فـي أّول مـؤتـمر عُــقد بـعد الحـرب، وذلـك أّن هـايـد دن  الـكبير الـقلب املـقدام هجـر مـنزلـه فـي كـالـيفورنـيا تـوًّا وهـو فـي الـثّانـية 
والسّـــــتنّي مـن الـعمر واسـتقّر رائـًدا فـي أسـترالـيا تـؤازره زوجـه، وهـناك اسـتطاع أن يحـمل الـرّسـالـة إلـى مـا ال يـقّل عـن سـبعمائـة 
بـلدة فـي تـلك الـبالد.  وبـدأت قـّصة جـديـدة حـني قـامـت النّجـمة الـبازغـة أمـة حـضرة بـهاء اهلل مـارثـا روت  املـظفّرة الـخالـدة الّــتي 
وصـفها مـوالهـا بـأنّـها "بـشيرة املـلكوت" و"مـناديـة املـيثاق" اسـتجابـة لـتلك األلـواح نـفسها ومـا فـيها مـن نـداءات، فـبدأت أّول رحـلة 
مــن رحــالتــها الــتّاريــخيّة الّــتي امــتّدت عــلى فــترة قــوامــها عشــرون ســنة، والّــتي طــافــت فــيهاحــول الــكرة األرضــيّة عــّدة مــرذات ولــم 
تــنتِه إالّ حــني صــعدت غــريــبة بــعيدة عــن وطــنها مــتفانــية فــي خــدمــة األمــر الّــذي أحــبّته كــثيرًا.  هــذه األحــداث تــشير إلــى املــرحــلة 
الــختامــيّة مــن واليــة كــانــت خــاتــمة انــتصار عــصر الــبطولــة املــجيد مــن الــّدورة الــبهائــيّة، وسيخــّلدهــا الــتّاريــخ عــلى أنّــها مــن أمجــد 

فترات القرن البهائيّ األّول وأخصبها.
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الفصل الحادي والعشرون - صعود حضرة عبد البهاء 

انـتهى اآلن عـمل حـضرة عـبد الـبهاء الـعظيم، وأُنجـزت الـرّسـالـة الـتّاريـخيّة الّـتي حـّمله إيّـاهـا والـده مـنذ تـسع وعشـريـن سـنة خـلت 
إنـــجازًا مـــجيًدا، فـــكتب بـــذلـــك فـــصل خـــالـــد فـــي تـــاريـــخ الـــقرن الـــبهائـــيّ األّول وشـــارف الـــنّهايـــة عـــصر الـــبطولـــة املـــجيد مـــن الـــّدورة 
الـبهائـيّة، ذلـك الـعصر الّــذي اشـترك فـيه حـضرة عـبد الـبهاء مـنذ الـبدايـة، ولـعب فـيه دورًا فـريـًدا، ولـقد قـاسـى كـما لـم يـقاس أحـد 
مــن الّــذيــن آمــنوا بــاألمــر وتَجَـــــرَّعُـــوا كــأس الــّشهادة، وجــاهــد كــما لــم يــجاهــد أحــد مــن أبــطالــه الــعظام، وشهــد مــن الــفتوحــات مــا لــم 

يشهده املبّشر بالّدين وال مؤّسس الّدين.

وفــي نــهايــة رحــالتــه الــغربــيّة الــّشاقّــة الّــتي اســتنزفــت آخــر دانــق مــن قــّوتــه املضمحــّلة كــتب يــقول: "**أيّــها األحــبّاء ســيأتــي وقــت 
أفـارقـكم فـيه، لـقد فـعلت كـّل مـا يـجب عـليّ أن أفـعله، وخـدمـت أمـر حـضرة بـهاء اهلل بـقدر مـا أوتـيت مـن قـّوة، ولـم أهـدأ فـي حـياتـي 
ال لـيالً وال نـهارًا، وإنّـي آلمـل كـّل األمـل أن أرى األحـبّاء األعـزّاء يتحـّملون مـسؤولـيّات األمـر املـبارك، أيّـام حـياتـي مـعدودة ولـم يـُعد 
لـي فـيها مـن سـرور سـوى هـذا األمـل"، ومـن قـبل ذلـك بـعّدة سـنوات أشـار إلـى صـعوده بـقولـه: "*أيّـها األحـبّاء األوفـياء!  إذا اتّـفق 
فـي وقـت مـن األوقـات أن حـدثـت فـي الـبقعة املـباركـة حـوادث مـؤملـة فـال تـضطربـوا وال تـفزعـوا وال تـخافـوا وال تحـزنـوا قـّط!  فـإّن مـا 
يحــدث يــكون ســببًا لــعلّو كــلمة اهلل وانــتشار نــفحاتــه".  ثــم بــقولــه أيــًضا: "**اعــلموا أنّــي بــينكم دائــًما أبــًدا ســواء أكــنت فــي هــذا 
الـعالـم أم لـم أكـن".  كـما أنّـه نـصح ألحـبّائـه فـي أحـد ألـواحـة األخـيرة بـقولـه: "*ال يـنبغي لـكم أن تـنظروا لـشخص عـبد الـبهاء ألنّـه 
ســوف يــوّدعــكم آخــر األمــر، وإنّــما انــظروا إلــى كــلمة اهلل... عــلى أحــبّاء اهلل أن يــقومــوا بــثبات راســخ بــحيث لــو أصــبح مــائــة مــن 
أمـثال عـبد الـبهاء هـدفًـا لـسهام الـبالء فـي لحـظة واحـدة ملـا تـغيّر الـعزم وال الـنّيّة وملـا تـبّدل االشـتعال واالنجـذاب واالشـتغال بخـدمـة 

أمر اهلل".

وفـي لـوح وجّــــهه إلـى أحـبّاء أمـريـكا قـبل صـعوده بـأيّـام قـالئـل أرخـى الـعنان لـحنينه املـكبوت إلـى مـغادرة هـذا الـعالـم فـقال: "*لـقد 
هجـرت الـعالـم وأهـله... أضـطرب فـي قـفص هـذا الـعالـم اضـطراب الـطّائـر املـفزع يـضرب بـجناحـيه وذنـبه.  وفـي كـّل يـوم أحـّن إلـى 
الـطّيران إلـى مـلكوتـك.  يـا بـهاء األبـهىّ  اسـقني كـأس الـفداء ونـّجني".  وقـبل صـعوده بسـتّة أشهـر تـقريـبًا أنـزل مـناجـاة تشـريـفًا 
ألحد أقارب حضرة الباب فكتب فيها يقول: "ربِّ قد وهن العظم منّي واشتعل الرّأس شيبًا وقد بلغت من العمر عتيًّا، فما بقي 
لـي ال حـركـة وال سـكون وال قـّوة حـتّى أقـوم بـها عـلى عـبوديّـة أحـبّتك... رّب رّب عجّــــل فـي عـروجـي إلـى عـتبتك الـُعليا... ووفـودي عـلى 

باب فضلك في جوار رحمتك الكبرى".

ومـــن األحـــالم الّـــتي كـــان يـــراهـــا، ومـــن األحـــاديـــث الّـــتي كـــان تـــفّضل بـــها، ومـــن األلـــواح الّـــتي كـــان يُـــنزلـــها، كـــان اقـــتراب خـــاتـــمته 
الـــحثيث يـــزداد اتّـــضاحًـــــا، قـــبل صـــعوده بشهـــريـــن أخـــبر أهـــله بحـــلم رآه، قـــال: "*رأيـــتني أقـــف فـــي محـــراب مسجـــد عـــظيم مـــكان 
اإلمــام، وفــي تــلك األثــناء أدركــت أّن عــدًدا عــظيًما مــن الــنّاس طــفقوا يــدخــلون جــماعــة فــي أثــر جــماعــة، فــيزداد بــهم عــدد املــصّلني 
حـتّى أصـبحوا جـمًعا غـفيرًا واصـطفّوا مـن خـلفي، وفـي وقـفتي هـذه أذّنـت فـيهم بـصوت مـرتـفع، ثـّم خـطر لـي بـغتًة أن أخـرج مـن 
املسجـد، فـلّما وجـدت نـفسي خـارجـه فـّكرت: (ملـاذا خـرجـت قـبل إنـهاء الـّصالة) ولـكنّي قـلت لـنفسي: ال بـأس!  مـا دمـُت قـد أذّنـت 
لـــلّصالة بـــصوت مـــرتـــفع فـــإّن هـــذا الجـــمع الـــغفير ســـوف يـــؤّدي الـــّصالة وحـــده".  وبـــعد أســـابـــيع قـــليلة، حـــني كـــان يـــقيم فـــي غـــرفـــة 
مـنعزلـة فـي حـديـقة مـنزلـه، قـّص حـلًما آخـر عـلى مـن كـان حـولـه قـال: "رأيـت حـلًما، وشـاهـدت الجـمال املـبارك يُـقبل عـليّ ويـقول لـي: 
اهـدم هـذه الـغرفـة".  ولـم يـدرك أحـد مـن الـحاضـريـن داللـة هـذا الحـلم حـتّى صـعد بـعد ذلـك بسـرعـة.  حـينذاك اتـّضح لـهم جـميًعا 

أن ما أُريد بكلمة الغرفة إنّما كان هيكل جسده.

وقــبل شهــر مــن صــعوده (الّـــذي حــدث فــي الــّساعــات األولــى مــن الــيوم الــثامــن والعشــريــن مــن تشــريــن الــثّانــي 1921م وهــو فــي 
عـامـه الـثّامـن والسّــــــبعني) أشـار إلـى ذلـك صـراحـة فـي كـلمات مسـتبشرة مـطمئنّة وجّــــهها إلـى مـؤمـن كـان يـندب مـوت أخـيه، وقـبل 
أسـبوعـني مـن صـعوده تحـّدث إلـى بسـتانـيه املخـلص فـي نـغمة تـشير إشـارة واضـحة إلـى أنّـه يـعلم اقـتراب أجـله، قـال: "لـقد تـعبت 
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تـعبًا ال يـوصـف بـوصـف وبـلغ بـي األمـر مـبلغه بـحيث يـجب أن أتـرك كـّل شـيء وأفـّر، إنّـني أعجـز عـن املـشي مـن شـّدة الـّضعف" 
ومـضى يـقول: "ولـقد اتّـفق لـي فـي أواخـر أيّـام الجـمال املـبارك أن وردُت سـاحـته املـقّدسـة يـومًــا وتشـرّفـُت بـدخـول غـرفـة التّحـريـر 
ونـزول اآليـات فـي الـبهجة فـالحـظت أّن األلـواح واألوراق واآلثـار الـعديـدة قـد تـبعثرت فـي أطـراف الـغرفـة رزمًــا رزمًــا فشـرعـت عـلى 
الـفور فـي جـمع تـلك األوراق فـشاهـدنـي الجـمال املـبارك وتـفّضل فـقال: (مـاذا تـفعل؟  ال فـائـدة مـن جـمع هـذه األوراق!  يـجب أن 
أتـرك كـّل شـيء وأرحـل) وأنـا اآلن أتـممت أعـمالـي ولسـت قـادرًا عـلى تحـّمل مـا هـو أكـثر مـن هـذا، فـيجب إذًا أن أتـرك كـّل شـيء 

وأرحل".

وطـفق عـبد الـبهاء حـتّى الـيوم األخـير مـن حـياتـه األرضـيّة يـغدق املـحبّة الّـَتي كـان يـغدقـها مـن قـبل عـلى الـرّفـيع والـوضـيع عـلى حـدّ 
سـواء، ويـبذل املـعونـة الّـَتي كـان يـبذلـها مـن قـبل لـلفقير واملـسكني، ويـقوم بـما كـان يـقوم بـه نـحو ديـن والـده مـن واجـبات كـانـت ديـدنـه 
مـن أيّـام طـفولـته، وفـي يـوم الجـمعة الـّسابـق لـصعوده شهـد صـالة الظّهـر فـي املسجـد، رغـم إعـيائـه، وفـّرق الـّصدقـات مـن بـعد ذلـك 
عـلى الـفقراء كـما كـانـت عـادتـه، وأمـلى بـضعة ألـواح، كـانـت هـي آخـر مـا أنـزل، وبـارك زواج خـادم أمـني كـان حـضرتـه أصـّر عـلى 
أن يــتّم فــي ذلــك الــيوم، وحــضر اجــتماع األحــبّاء املــعتاد فــي مــنزلــه، فــلّما كــان الــيوم الــتّالــي أحــّس بــالحــّمى، وملّـا كــان غــير قــادر 

على مغادرة املنزل في يوم األحد التّالي فقد أرسل جميع األحبّاء إلى مقام الباب ليحضروا االحتفال الذي أقامه زائر 
فــارســيّ بــمناســبة ذكــرى إعــالن املــيثاق، واســتقبل بــحفاوتــه املــواتــية ورقّــة حــاشــيته مــفتي حــيفا ورئــيس بــلديّــتها ورئــيس شــرطــتها 
فــي عــصر ذلــك الــيوم نــفسه رغــم اإلعــياء املــتزايــد، وفــي تــلك الــّليلة، وهــي آخــر لــيلة مــن حــياتــه، اســتفسر عــن صــّحة كــّل فــرد مــن 

أفراد عائلته وكذلك عن صّحة الزّوار واألحبّاء في حيفا قبل أن يأوي إلى فراشه.

وفــي الــّساعــة الــواحــدة والــّربــع صــباحًـــــا نــهض ومــضى إلــى مــنضدة فــي غــرفــته وشــرب قــليالً مــن املــاء ثــم عــاد إلــى فــراشــه، وبــعد 
قـليل طـلب إلـى إحـدى ابـنيته الـّلتني سهـرتـا عـليه أن تـرفـع السـتائـر الشّـــــبكيّة شـاكـيًا مـن أنّـه يجـد صـعوبـة فـي الـتّنفّس، وأحـضر لـه 
شــيء مــن مــاء الــورد فشــرب مــنه ثــم اســتلقى مــرّة أخــرى فــلّما عــرض عــليه الــطّعام قــال بــوضــوح: "أتــريــدون أن أتــناول شــيئًا مــن 
الـطّعام وأنـا ذاهـب؟"  وبـعد دقـيقة أخـرى رفّـت روحـه بـجناحـيها صـاعـدة إلـى مـقرهـا األبـدّي لـتنضّم، بـعد حـنيٍ طـويـل، إلـى مجـد 

أبيه املحبوب، وتتذّوق سعادة االتّحاد معه اتّحاًدا دائًما.

وانتشـرت أنـباء صـعوده املـفاجئ غـير املـتوقّـع انـتشار الـنّار املسـتشريـة فـي أرجـاء املـديـنة، وطـيّرت فـي الـحال عـلى أسـالك الـبرق 
إلـى أنـحاء املـعمورة الـقصيّة، فـما لـبث أن صـعق الحـزن جـامـعة أتـباع حـضرة بـهاء اهلل فـي الشّـــــرق والـغرب وانـهالـت الـرّسـائـل مـن 
الــــقاصــــي والــــّدانــــي، مــــن الــــرّفــــيع والــــوضــــيع عــــن طــــريــــق الــــبرق والــــبريــــد حــــامــــلة إلــــى الــــعائــــلة الــــثّكلى املــــلتاعــــة عــــبارات الــــتّمجيد 

واإلخالص والحزن والرّثاء.

أبــرق ونســنت تشــرشــل  وزيــر املســتعمرات الــبريــطانــيّة إلــى الــّسيّد هــربــرت صــموئــيل املــندوب الــّسامــي فــي فلســطني عــلى الــفور 
مـكّلفًا إيّـاه أن "يـبّلغ الـجامـعة الـبهائـية بـاسـم حـكومـة جـاللـة املـلك عـزاءهـا ومـشاطـرتـها األحـزان". وأبـرق الـفيكونـت ألـلنبي املـندوب 
الــّسامــي فــي مــصر إلــى املــندوب الــّسامــي فــي فلســطني راجــيًا إيّــاه أن "يــبّلغ أقــارب املــرحــوم الــّسير عــبد الــبهاء عــبّاس أفــندي 
والـجامـعة الـبهائـيّة عـزاءه الـحاّر فـي فـقدان الـزّعـيم املبجّــــل". وكـّلف مجـلس الـوزراء فـي بـغداد رئـيس الـوزراء الـّسيّد عـبد الـرحـمن 
أن يــبّلغ "عــزاءهــم إلــى أســرة صــاحــب الــفضيلة عــبد الــبهاء فــي مــصيبتهم".  وأرســل الــجنرال كــونجــريــف  الــقائــد الــعام لــلبعثة 
املــصريّــة الــعسكريّــة إلــى املــندوب الــّسامــي فــي فلســطني رســالــة يــرجــوه فــيها أن "يــبّلغ أحــّر الــعزاء ألســرة املــرحــوم الــّسير عــبّاس 
الــبهائــي". وكــتب الــجنرال الــّسير آرثــر مــونــي  حــاكــم فلســطني الــّسابــق فــعبّر عــن حــزنــه واحــترامــه الــعميقني لــه وإعــجابــه بــه وعــن 
ـتي تــكبّدتــها أســرتــه.  وكــتبت شــخصيّة مــن الــّشخصيات املــمتازة فــي جــّو جــامــعة اكــسفورد الــعلمي،  مــؤاســاتــه فــي الــخسارة الّـَ
وهــو أســتاذ مــشهور وعــالــم جــليل بــاســمه واســم زوجــته فــقال: "إّن الــّصعود وراء الــحجاب إلــى حــياة أكــمل وأتــّم ال بــّد أن يــكون 

عجيبًا ومبارًكا على نحو خاّص بالقياس إلى من سما بأفكاره وجاهد في أن يحيى حياة سامية هنا على األرض". 
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أسـهمت كـثير مـن الجـرائـد املـختلفة أمـثال الـتّايـمز  الـّلندنـيّة والـّدايـلي مـيل  واملـورنـينغ بـوسـت  والـنّيويـورك ورلـد  ولـوتـان  والـتّايـمز 
الــــهنديّــــة  وغــــيرهــــا مــــن الجــــرائــــد الــــّصادرة بــــالــــّلغات املــــختلفة وفــــي األقــــطار املــــختلفة فــــي تــــأبــــني ذلــــك الّــــذي أّدى لــــقضيّة اإلخــــاء 

اإلنسانيّ والّسالم العامليّ هذه الخدمات الّشهيرة الخالدة.

وأرســل املــندوب الــّسامــي الــّسير هــربــرت صــموئــيل مــن فــوره رســالــة يــفصح فــيها عــن رغــبته فــي تــشييع الــجنازة لــكي "أعــبّر عــن 
احـترامـي لـعقيدتـه وتـبجيلي لـشخصه" كـما كـتب فـيما بـعد.  أمّــا مـوكـب الـجنازة الـذي سـار صـباح الـثاّلثـاء، والّــذي لـم تشهـد لـه 
فلســطني مــثيالً مــن قــبل، فــقد اشــترك فــيه مــا ال يــقّل عــن عشــرة آالف نــسمة تــمثّل كــّل طــبقة وديــن وجــنس فــي هــذه الــبالد. ولــقد 
شهـــد املـــندوب الـــّسامـــي فـــيما بـــعد فـــقال:  "اجـــتمعت جـــموع غـــفيرة آســـفة عـــلى مـــوتـــه ومســـتبشرة بـــذكـــرى حـــياتـــه".  وكـــذلـــك كـــتب 
الـّسير رونـالـد سـتورز، حـاكـم الـقدس حـينذاك فـقال فـي وصـف مـوكـب الـجنازة:  "لـم أعـرف قـط تـعبيرًا أشـّد اتّـحاًدا عـن األسـف 

واالحترام كذلك الذي أوحت به بساطة ذلك املوكب املطلقة".

وحُــــمل الـتّابـوت الّـذي يـحتوي رفـات حـضرة عـبد الـبهاء إلـى مـقرّه األخـير عـلى أكـتاف أحـبّائـه، وتـقّدمـت مـوكـب الـجنازة كـوكـبة مـن 
شــرطــة املــديــنة كحــرس شــرف، تــالهــا بــالــتّرتــيب فــريــق الــكّشافــة اإلســالمــيّة واملــسيحيّة رافــعني أعــالمــهم، ثــم طــائــفة مــن املــرتّــلني 
املســلمني يــرتّــلون آيــات الــقرآن، ثــّم أقــطاب املســلمني وعــلى رأســهم املــفتي، ثــّم بــعض الــقساوســة الــالّتــني والــيونــان واالنجــليكان 
وسـار خـلف الـتّابـوت أفـراد عـائـلته والـّسير هـربـرت صـموئـيل املـندوب الـّسامـي الـبريـطانـي والـّسير رونـالـد سـتورز حـاكـم الـقدس 
والــّسير ســتيوارت ســايــمز  حــاكــم فــينيقيا ورجــال الــّدولــة وقــناصــل الــّدول املــختلفة املــقيمني بــحيفا، ووجــوه فلســطني مــن املســلمني 
والــيهود واملــسيحينّي والــّدروز، كــما ســار املــصريّــون والــيونــان واألتــراك والــعرب واألكــراد واألوروبّــيّون واألمــريــكيّون رجــاالً ونــساءً 
وأطـفاالً، ورقـى املـوكـب الـثّاكـل الـطّويـل فـي سـيره الـبطيء، بـني نـحيب الـقلوب املـفجوعـة وأنـينها، سـفوح الـكرمـل حـتّى وصـل إلـى 

مقام الباب.

وبــجوار املــدخــل الشّـــــــرقــي لــلمقام وضــع الــتّابــوت املــقّدس عــلى مــنضدة عــاديّــة وبــمحضر مــن هــذا الجــمع الــحاشــد ألــقى تــسعة 
خـطباء مـن املسـلمني واملـسيحينّي والـيهود خـطبهم الـتّأبـينيّة وكـان مـن بـينهم مـفتي حـيفا، فـلّما فـرغ هـؤالء تـقّدم املـندوب الـّسامـي 
مــن الــتّابــوت وانــحنى بــرأســه نــحو املــقام ورفــع لــعبد الــبهاء فــروض الــوداع األخــير، وحــذا حــذوه رجــال الــّدولــة اآلخــرون. ثــم نــقل 
الـتّابـوت إلـى إحـدى غـرفـات املـقام، وهـناك خـفض بحـزن وإجـالل ووضـع فـي مـقرّه األخـير فـي مـدفـن مـجاور لـذلـك الّـذي تـرقـد فـيه 
رفـــات الـــباب. وفـــي غـــضون األســـبوع الـــذي تـــال صـــعوده كـــان الـــطّعام يـــقّدم يـــومـــيًّا فـــي مـــنزلـــه لـــفقراء مـــن حـــيفا يـــتراوحـــون بـــني 
الخــمسني فــقيرًا واملــائــة فــقير، عــلى حــني فُــرّقــت الــحنطة لــذكــراه فــي الــيوم الــّسابــع فــيما يــقرب مــن ألــف فــقير، بــغّض الــطّرف عــن 
عـقائـدهـم أو أجـناسـهم، وفـي الـيوم األربـعني أقـيم احـتفال مـهيب تخـليًدا لـذكـراه دعـي إلـيه مـا يـقرب مـن سـتّمائـة نـسمة مـن أهـالـي 
حـيفا وعـكاء واألمـاكـن املـجاورة فـي فلسـطني وسـوريّـا بـمن فـيهم رجـال الـّدولـة ووجـوه مـن مـختلف املـلل واألجـناس، وقـّدم الـطعام 

ألكثر من مائة فقير في ذلك اليوم أيًضا.

ونـهض أحـد الـضيوف املـجتمعني، وهـو الـحاكـم فـينيقيا فـألـقى خـطابـه الـتّأبـينيّ األخـير لـذكـرى حـضرة عـبد الـبهاء بـقولـه:  "أعـتقد 
أن لـــدى الـــكثيريـــن مـــنّا صـــورة واضـــحة لـــلّسير عـــبد الـــبهاء عـــباس، لـــهامـــته الجـــليلة وهـــو يـــمشي مـــفّكرًا فـــي شـــوارعـــنا، ملســـلكه 
الـّلطيف الـرّقـيق، لـشفقته، لـحبّه لـألطـفال واألزهـار، لـكرمـه وعـنايـته بـالـفقراء املـساكـني، وقـد بـلغ مـن لـطفه وبـساطـته أن كـان املـرء 

ينسى أنّه بمحضر معّلم عظيم، وإّن كتاباته وأحاديثه ما زالت عزاًء وإلهاًما ملئات وألوف من النّاس في الّشرق والغرب".

وهـكذا انتهـت واليـة مـن كـان يجسّــــــد بـفضل املـنزلـة الّـَـتي وهـبها إيّـاه والـده، مـؤسّــــــسة ال شـبيه لـها فـي الـتّاريـخ الـّديـنيّ كـّله، وهـي 
والية تشير إلى املرحلة النّهائيّة من العصر الرّسولي البطولي اّلذي هو أمجد عصور دورة حضرة بهاء اهلل.

عـلى يـديـه تـّم إعـالن املـيثاق، وذلـك "املـيراث املـرغـوب الّــذي ال عـدل لـه" الّــذي أورثـه إيّـاه مـؤسّــــــس الـّدورة الـبهائـيّة، كـما تـّم الـّدفـاع 
عـنه وثـبتت حـقيقته، وبـتلك الـقّوة الّـَتي مـنحته إيّـاهـا هـذه األداة اإللـهيّة املـقّدسـة اخـترق الـغرب نـور ديـن اهلل الجـديـد وانتشـر حـتّى 
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جــزائــر املــحيط الــهادئ، وأضــاء حــواشــي قــارّة اســترالــيشيا، وبــتدخّـــله الــّشخصي ذاع صــيت الــرّســالــة الّـَـتي ذاق حــامــلها مــرارة 
الـحبس مـدى حـياتـه، وتجـّلت طـبيعتها وغـايـتها ألّول مـرّة فـي تـاريـخها أمـام جـموع مـن املسـتمعني املتحـّمسني مـن كـافّـة األجـناس 
والـــطّبقات فـــي أهـــّم مـــدن الـــقارّة األوروبّـــية واألمـــريـــكيّة الـــّشمالـــيّة، وبسهـــره الـــّدائـــب نـــقلت رفـــات حـــضرة الـــباب، بـــعد إخـــفائـــها 
ـــتي عـــيّنها حـــضرة بـــهاء اهلل بـــنفسه  خـــمسني ســـنة، إلـــى األرض املـــقّدســـة آمـــنة، واســـتقرّت اســـتقرارًا خـــالـــًدا الئـــًقا فـــي الـــبقعة الّـَ
وبـــاركـــها بـــمحضره، وبـــفعالـــيّته الجـــريـــئة شـــيّد فـــي آســـيا الـــوســـطى، فـــي تـــركســـتان الـــّروســـية أّول "مشـــرق األذكـــار" فـــي الـــعالـــم 
الــبهائــي، وبــتشجيعه الــّدائــم بــدأت مــهّمة مــماثــلة ولــكنّها عــلى نــطاق أكــبر، وبــارك لــها أرضًـــــــــــا فــي قــلب قــارة أمــريــكا الــّشمالــيّة، 
وبــفضل الــعنايــة الّــتي ظــّللته مــنذ افــتتاح عهــده ذّل عــدّوه السّــــــلطانــيّ حــتّى تــساوى بــالــتّراب، واســتؤصــلت شــأفــة الــنّاقــض األكــبر 
ملـيثاق والـده، وزال زواالً نـهائـيًّا ذلـك الخـطر الّـذي كـان يتهـّدد قـلب الـّديـن مـنذ أن أخـرج حـضرة بـهاء اهلل إلـى األراضـي الـتّركـيّة، 
ـــتي ســــنّها والــــده تــــشّكلت الــــهيئات األســــاســــيّة املبشّــــــــرة بــــاالفــــتتاح  وبــــمتابــــعته لــــتعليماتــــه وعــــمله بــــمقتضى املــــبادئ والشّــــــــرائــــع الّـَ
الــرّســمي لــلنّظام اإلدارّي الّـــذي أخــذ يــتأسّـــــــس بــعد صــعوده.  بــجهوده املــوصــولــة اتّــضحت املــبادئ والــتّعالــيم الّـــتي تــكّون لحــمة 
إلــهام والــده وســداه وتــدعّــــمت أصــولــها األســاســيّة وشــرحــت ونــفّذت مــوادهــا تــنفيذًا مــفّصالً وتجــّلت صــّحة حــقائــقها وضــرورتــها 
تجــّليًا كــامــالً، كــما يــتّضح ذلــك مــن مــوضــوعــاتــه الّــتي كــتبها، وآالف األلــواح الّـَـتي أنــزلــها، وخــطبه ومــناجــاتــه وأشــعاره وتــفسيراتــه 
الّــتي خــّلفها لــألجــيال الــقادمــة ومــعظمها بــالــفارســيّة وبــعضها بــالــعربــيّة وقــليل مــنها بــالــتّركــيّة، وبــاإلنــذارات الّـَـتي نــطق بــها قــّدرت 
لـالنـسانـيّة الـغافـلة الـغارقـة فـي املـاّديّـة الـنّاسـية لـربّـها األخـطار الّـَتي تهـّدد حـياتـها املـنظّمة، واضـطرّت، نـتيجة لـضاللـها املـلحّ، إلـى 
أن تتحـّمل وقـع الـّصدمـات املـبدئـيّة لهـذا االنـقالب الـعاملـيّ الّـذي مـا زال إلـى يـومـنا هـذا يـزعـزع أسـس املـجتمع اإلنـسانـيّ، وأخـيرًا 
بـتلك املـسؤولـيّة املـهّمة الّــتي عهـد بـها إلـى الـجامـعة الـباسـلة الّــتي سـكبت فـتوحـات أفـرادهـا الـرّاسـخة نـورًا وهّــاجًــــا عـلى صـفحات 
واليـــته، بـــذلـــك نـــفّذ خـــطّة اســـتطاعـــت، بـــعد افـــتتاحـــها الـــرّســـميّ مـــباشـــرة، أن تـــفوز بـــفتح قـــارة أســـترالـــيا، وعـــملت فـــيما بـــعد عـــلى 
اجــتذاب قــلب مــلكة مــؤمــنة إلــى ديــن والــده، ومــا زالــت إلــى الــيوم بــفضل تــفتّح إمــكانــيّاتــها تــفتًّحا ال يــقاوم تــرقــى بــالــحياة الــّروحــيّة 

رقيًّا مدهًشا في كافة جمهوريّات أمريكا الالتينيّة فال تلبث حتّى تكتب خاتمة الئقة لتاريخ قرن كامل.

وإّن عـرضًـــــــــا لـلمعالـم الـبارزة فـي هـذه الـواليـة املـباركـة املـثمرة لـن يحـرمـنا مـن ذكـر الـنّبوءات الّـتي سـطّرهـا مـركـز مـيثاق حـضرة بـهاء 
اهلل املــعصوم.  تــخبرنــا هــذه الــنّبوءات بــعنف الــهجوم الّـــذي يــثيره تــقّدم الــّديــن الــحثيث فــي الــغرب وفــي الــهند والشّـــــــرق األقــصى 
حـني تـلتقي نُـظُم رجـال الـّديـن الـطّبقيّة فـي األديـان املـسيحيّة والـبوذيّـة والـهندوسـيّة.  وهـي تـتنبّأ بـالـفتنة الّـتي سـوف يـثيرهـا تحـّرره 
مــن قــيود الــرّجــعيّة الــّديــنيّة فــي أمــريــكا وأوروبّــا وآســيا وأفــريــقيا.  وهــي تــتنبّا بــاجــتماع بــني إســرائــيل فــي وطــنهم الــقديــم.  ورفــع 
عــلم بــهاء اهلل فــي مــصر مــعقل اإلســالم الــّسنّيّ، وضــياع نــفوذ رجــال الــّشيعة الــقوّي فــي إيــران، والــبؤس الّـــذي يــجب أن يــخيّم 
عـلى بـقيّة نـاقـضي عهـد حـضرة بـهاء اهلل فـي مـركـز ديـنه الـعاملـي، وبـهاء املـؤسّـــــسات الّـتي سـوف يـشيّدهـا ذلـك الـّديـن الـظّافـر عـلى 
ســفوح جــبل قُــّدر لــه أن يــتّصل بــمديــنة عــّكاء اتّــصاالً يــجعل مــنها عــاصــمة واحــدة فخــمة.  فــال تــلبث حــتّى تــضّم الــهيئات الــّروحــيّة 
واإلداريّــة لــلجامــعة الــبهائــيّة الــعاملــيّة املــقبلة، والشّــــــرف الــواضــح الّــذي ســوف يــتمتّع بــه فــي املســتقبل الــبعيد ســّكان وطــن حــضرة 
بــهاء اهلل عــامّـــة، وحــكومــته خــاصّــــــــــة، واملــنزلــة الــفريــدة املــحسودة الّـــتي ســتتبّوؤهــا جــامــعة االســم األعــظم فــي أمــريــكا الــّشمالــيّة، 
كــنتيجة مــباشــرة لــتنفيذ الــرّســالــة الــعاملــيّة الّــتي عهــد بــها إلــيهم، وتــتنبّأ أخــيرًا بــخالصــه هــذا كــّله وذروة هــذا كــّله بــأنّــه "*ســيرتــفع 
الـعلم اإللـهيّ عـلى جـميع األمـم" والـجنس البشـري سيتّحـد قـاطـبًة حـني يـدخـل "*الـكّل فـي ديـن واحـد... وجـنس واحـد وقـوم واحـد 

ويسكنون في وطن واحد هو الكرة األرضيّة".

كـما أنّـه ال يـمكننا أن نـغفل االنـقالبـات الـثّوريّـة فـي الـّدنـيا الـعريـضة الّـتي شهـدتـها هـذه الـواليـة وهـي انـقالبـات فـاضـت مـباشـرة عـن 
اإلنـذارات الّـتي نـطق بـها حـضرة الـباب فـي أّول فـصل مـن فـصول "قـيّوم األسـماء" الّـذي نـزّل فـي الـّليلة الّـتي أعـلن فـيها رسـالـته 
فـي شـيراز، والّـتي عـزّزتـها فـيما بـعد الـفقرات الـحافـلة الّـتي وجّـــهها حـضرة بـهاء اهلل إلـى مـلوك األرض وزعـماء األديـان فـي سـورة 
املــــلوك والــــكتاب األقــــدس.  ويــــمكن أن يُــــقال إّن انــــقالب الــــنّظام املــــلكيّ فــــي الــــبرتــــغال واإلمــــبراطــــوري فــــي الــــّصني إلــــى الــــنّظام 
الجــمهورّي، وزوال الــقيصريّــة فــي روســيا واإلمــبراطــوريّــة فــي أملــانــيا والــنّمسة واملــصير الــّشنيع الّــذي آل إلــيه مــلوكــها، واغــتيال 
نــاصــر الــّديــن شــاه وســقوط السّــــــلطان عــبد الحــميد، كــّل هــذا يــمكن أن يُــقال عــنه أنّــه قــد أشــار إلــى مــراحــل أخــرى مــن تــنفيذ تــلك 
الـــعمليّة املحـــطّمة الّـــتي دّل عـــلى افـــتتاحـــها فـــي أيّـــام حـــضرة بـــهاء اهلل اغـــتيال السّـــــــلطان عـــبد الـــعزيـــز، وســـقوط نـــابـــليون الـــثّالـــث 
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الـعنيف وزوال اإلمـبراطـوريّـة الـثّالـثة.  والـحبس االخـتياري الّـذي فـرضـه الـبابـا عـلى نـفسه وتـقّلص سـلطته الـزّمـنيّة بـحيث أوشـكت 
عــلى الــزّوال.  كــما عجّـــــل بــالــعمليّة نــفسها بــعد صــعود حــضرة عــبد الــبهاء انــتقال الــحكم مــن آل قــاجــار فــي إيــران، وخــلع املــلكيّة 
فــي إســبانــيا، وزوال السّــــــلطنة والــخالفــة فــي تــركــيّا، واالنحــطاط السّــــــريــع لــلّشيعة اإلســالمــيّة واإلرســالــيّات املــسيحيّة فــي الشّــــــرق 

واملصير القاسي اّلذي يأخذ اآلن كثيرًا من الّرؤوس املتّوجة في أوروبا.

كــما أنّــه ال يــمكننا أن نــفرغ مــن هــذا املــوضــوع دون أن نــشير إشــارة خــاصّــــــــــة إلــى أســماء الــعظماء والــفقهاء الّــذيــن تحــرّكــوا فــي 
مـــراحـــل مـــختلفة مـــن واليـــة حـــضرة عـــبد الـــبهاء ال ليخـــدمـــوا حـــضرة عـــبد الـــبهاء وحـــده بـــل ليخـــدمـــوا ديـــن حـــضرة بـــهاء اهلل أيـــًضا.  
فــأســماء أمــثال الــكونــت لــيو تــولســتوي  واألســتاذ أرمــينوس فــامــبري واألســتاذ أوجســت فــوريــل والــدكــتور دايــفيد ســتار جــوردان 
واألرشــديــكون ولــبرفــورس املبجّـــــل واألســتاذ جــويــت فــي بــالــيول والــدكــتور ت. ك. شــايــني والــدكــتور إيســتلني كــاربــنتر فــي جــامــعة 
أكـسفورد والـفيكونـت صـموئـيل الـكرمـلي والـّلورد المـنجتون والـّسير فـالـنتني تـشيرول  والـحبر سـتيفان وايـز  واألمـير محـّمد عـلي 
املـصري، والـّشيخ محـّمد عـبده، ومـدحـت بـاشـا وخـورشـيد بـاشـا تشهـد، بـطبيعة األلـقاب الّــتي تحـملها، بـالـتّقّدم الّــذي حـّققه ديـن 
حـــضرة بـــهاء اهلل تـــحت زعـــامـــة ابـــنه املبجّــــــل الـــنّابـــهة، وهـــذه األلـــقاب قُـــّدر لـــوقـــعها أن يـــعلو عـــلوًّا كـــبيرًا فـــي الـــّسنوات الـــتّالـــية بـــتلك 
الــّشهادات الــتّاريــخيّة املــدّونــة املــتكّررة الّــتي ســطّرتــها اعــترافــها بــرســالــة حــضرة بــهاء اهلل. أمّـــا هــؤالء األعــداء الّــذيــن ثــابــروا عــلى 
إطـــفاء نـــور مـــيثاق حـــضرة بـــهاء اهلل، فـــإّن الـــقصاص الـــعادل الّـــذي حـــّل بـــهم ال يـــقّل وضـــوحًــــــا عـــن ذلـــك املـــصير الّـــذي أخـــذ أولـــئك 

األدنياء اّلذين جاهدوا، في فترة متقّدمة، ألن يقضوا على آمال الّدين النّاهض ويقّوضوا أسسه.

وقـد سـبقت اإلشـارة إلـى اغـتيال نـاصـر الـّديـن شـاه الـطّاغـية ومـا تـال ذلـك مـن انـقراض أسـرة قـاجـار.  أمّــا السّـــــلطان عـبد الحـميد 
فــإنّــه بــعد عــزلــه سُـــــــجن وحُـــــكم عــليه بــحياة مــلؤهــا الخــمول واإلذالل يــلعنه والتــه ويســبّه شــعبه.  أمّـــا جــمال بــاشــا املــتعطّش لــلّدمــاء 
الّــذي صــّمم عــلى أن يــصلب حــضرة عــبد الــبهاء ويــسّوي مــقام حــضرة بــهاء اهلل املــقّدس بــاألرض، فــقد اضــطّر إلــى الــفرار نــجاة 
بـحياتـه، وذبـح وهـو مـعتصم بـجبال الـقوقـاز عـلى يـد أرمـنيّ ثـأر إلخـوانـه الّـذيـن اضطهـدهـم بـال رحـمة وال شـفقة.  أمّــا جـمال الّـديـن 
األفـــغانـــي املـــتآمـــر الّــــذي أضـــرّت عـــداوتـــه الـــقاســـية وتـــأثـــيره الـــقوّي بـــتقّدم األمـــر املـــبارك فـــي بـــالد الشّــــــــرق األدنـــى، فـــقد أصـــابـــه 
السّــــــرطـان بـعد حـياة مـتقّلبة مـتلّونـة ثـّم هـلك بـائـًسا بـعد أن اقـتطع جـزء كـبير مـن لـسانـه فـي عـمليّة جـراحـيّة فـاشـلة.  أمـا أعـضاء 
بـــعثة الـــتّحقيق والتّحـــّري األربـــعة الّـــذيـــن أُرســـلوا مـــن اآلســـتانـــة لـــيختموا عـــلى مـــصير حـــضرة عـــبد الـــبهاء فـــقد عـــانـــوا، كـــّل بـــدوره، 
إذالالً ال يـقّل شـناعـة عـن ذلـك الّــذي دبّـروه لـه.  فهـذا عـارف بـيك رئـيس الـبعثة يـحاول خـلسة أن يـفّر مـن وجـه تـركـيّا الـفتاة فـترديـه 
رصــاصــة الــحارس قــتيالً.  وهــذا أدهــم بــيك يــفلح فــي الــفرار مــن مــصر، ولــكن خــادمــه يســلبه كــّل مــتاعــه أثــناء الــطّريــق، ويــضطرّ 
آخـر األمـر إلـى أن يـلتمس املـعونـة املـالـيّة مـن الـبهائـينّي فـي الـقاهـرة وهـو الـتماس لـم يـرفـض، وبـعد هـذا يـلتمس املـعونـة مـن حـضرة 
عـــبد الـــبهاء الّـــذي يـــطلب إلـــى األحـــبّاء عـــلى الـــفور أن يـــقّدمـــوا لـــه بـــاســـمه مـــبلًغا مـــن املـــال وهـــو طـــلب لـــم يســـتطيعوا تـــنفيذه نـــظرًا 
الخــتفائــه املــفاجئ.  ويــنفى أحــد الــعضويــن اآلخــريــن إلــى مــكان بــعيد وبــعد ذلــك يــموت اآلخــر فــي فــقر مــدقــع، أمّـــا يــحيى بــيك 
الـخسيس رئـيس شـرطـة عـّكاء الّــذي كـان أداة طـيّعة قـويّـة فـي يـد مـيرزا محـّمد عـلي الـنّاقـض األكـبر ملـيثاق حـضرة بـهاء اهلل فـقد 
رأي بـعينه انـهيار كـّل اآلمـال الّـتي حـلم بـها، وخسـر مـركـزه، والـتجأ آخـر األمـر إلـى الـتماس املـعونـة املـالـيّة مـن حـضرة عـبد الـبهاء.  
وفـي اآلسـتانـة قُــبض فـي يـوم واحـد مـن الـّسنة الّــتي شهـدت خـلع عـبد الحـميد عـلى مـا ال يـقّل عـن واحـد وثـالثـني رجـالً مـن أكـابـر 
الـّدولـة بـمن فـيهم الـوزراء ورجـاالت الـّدولـة وطـائـفة مـن أعـداء األمـر األلـّداء وحُــــكم عـليهم بـالـّشنق، وهـو قـصاص رائـع لـّلدور الّــذي 

لعبوه في دعمهم لحكم ظالم وتمّسكهم باضطهاد األمر ومحاولتهم هدم هيئاته ونظمه.

أمّـا فـي إيـران فـإنّـه، فـضالً عـن الـّشاه الّـذي أُبـعد عـن الـّساحـة وهـو فـي أوج عـزّه وعـنفوان قـّوتـه، إبـعاًدا مـفزعًــا، قـد خـمل ذكـر عـدد 
مــن األمــراء والــوزراء واملجتهــديــن الّـــذيــن اشــتركــوا بــنشاط فــي اضــطهاد الــطّائــفة املــتّهمة، بــمن فــيهم كــامــران مــيرزا وهــو نــائــب 
السّــــــلطنة، ثـّم جـالل الـّدولـة، ومـيرزا عـلي أصـغر خـان وهـو األتـابـك األعـظم، والـّشيخ محـّمد تـقي الـنّجفي "ابـن الّــذئـب" وخسـروا 
نـفوذهـم وسـلطانـهم واحـًدا بـعد اآلخـر، وفـقدوا كـّل أمـل كـان لـهم فـي بـلوغ غـايـتهم الـخبيثة، وامـتّد بـبعضهم األجـل لـيشاهـد بـعينيه 

الّشواهد املبدئيّة الّداّلة على سيادة األمر اّلذي خافوه أعظم الخوف وكرهوه أعظم الكره.

�١٦٥



فــــإذا الحــــظنا أّن فــــي األرض املــــقّدســــة وفــــي إيــــران وفــــي الــــواليــــات املتّحــــدة األمــــريــــكيّة بــــعض دعــــاة املــــسيحيّة الــــتّقليديّــــة أمــــثال 
فــاتــرالــسكي  أو ويــلسن  أو رتــشاردســن  أو إيســنت  يــالحــظون بــل ويــخافــون فــي بــعض األحــيان الــتّقّدم النّشــط الّــذي يــبديــه أمــر 
حــــضرة بــــهاء اهلل فــــي الــــبلدان املــــسيحيّة، ويــــنهضون لــــيعرقــــلوا تــــقّدمــــه، وإذا الحــــظنا الــــّضياع املــــتواصــــل فــــي اآلونــــة األخــــيرة 
لـتأثـيرهـم واضـمحالل قـّوتـهم، واضـطراب صـفوفـهم، وانـحالل بـعض إرسـالـيّاتـهم وهـيئاتـهم الـقائـمة مـنذ سـنني فـي أوروبـا والشّـــــرق 

األوسط وآسيا الّشرقيّة، إذا الحظنا كّل هذا أفال يجوز لنا أن نعزوه إلى املقاومة اّلتي بدأ أعضاء الهيئات املسيحيّة
املــختلفة يظهــرونــها، فــي غــضون واليــة حــضرة عــبد الــبهاء، حــيال أتــباع ومــؤسّــــــسات ديــن يــعلن أنّــه لــيس إالّ تــحقيًقا لــلوعــد الّــذي 

وعدة الّسيّد املسيح، وأنّه مؤّسس امللكوت اّلذي تمنّاه هو نفسه وتنبّأ به؟

وأخــيرًا فــإّن هــذا الّــذي أظهــر مــنذ تــأســيس املــيثاق اإللــهيّ إلــى آخــر عــمره كــراهــية أعــتى مــن تــلك الّــتي غــمرت صــدور كــّل أعــداء 
حـضرة عـبد الـبهاء الـّسابـقي الـذّكـر، والّــذي كـاد لـه كـيًدا أقـوى مـن كـيدهـم لـه، ولـطّخ ديـن والـده بـعاٍر أكـبر مـن أّي عـاٍر لـطّخه بـه 
أعــداؤه الــخارجــيّون، فــقد قُـــضي عــلى مــثل هــذا الــرّجــل وطــغمة أعــوانــه الــنّاقــضني الّـــذيــن ضــّللهم وحــرّضــهم أن يشهــدوا انــهيار 
ــر كـّل آمـالـهم، وافـتضاح دوافـعهم الـحقيقيّة، والـقضاء الـتّام عـلى كـّل شـرفـهم الـّسابـق ومجـدهـم يـومًــا فـيومًــا  نـيّاتـهم الـخبيثة، وتبخّـُ
وبـصورة مـتزايـدة تـمامًــا كـما قُــضي عـلى مـيزرا يـحيى وأتـباعـه.  فهـذا أخـوه مـيرزا ضـياء اهلل يـموت قـبل األوان، وهـذا مـيرزا آقـا 
جـان املـضّلل يـقتفي أثـر ذلـك األخ إلـى الـقبر بـعد ثـالثـة أعـوام، وهـذا مـيرزا بـديـع اهلل شـريـكه األّول يـغدر بـه وينشـر وثـيقة مـمهورة 
بـإمـضائـه يـفضح فـيها أعـمالـه الـخبيثة ولـكنّه يـعود فـيلتحق بـه لـينفصل عـنه مـرّة أخـرى نـتيجة لسـلوك ابـنته الـّشائـن.  وهـذه فـروغـيّة 
أخـت مـيرزا محـّمد عـلي غـير الـّشقيقة نـراهـا تـموت بـالسّـــــرطـان عـلى حـني يـموت زوجـها الـّسيّد عـلي بـنوبـة قـلبيّة قـبل أن يـصل إلـيه 
أبــناؤه، وهــذا ابــنه األكــبر نــراه يــموت بــاملــرض ذاتــه وهــو فــي ريــعان شــبابــه.  وهــذا محــّمد جــواد الــقزويــني الــنّاقــض الــّلعني يــموت 
بــائــًسا.  وهــذا شــعاع اهلل الّــذي ركــن إلــى قــتل مــركــز املــيثاق، كــما يشهــد حــضرة عــبد الــبهاء فــي وصــيّته، والّــذي أرســله أبــوه إلــى 
الــواليــات املتّحــدة لــينضّم إلــى إبــراهــيم خــير اهلل نــراه يــعود مــن ســفرتــه الــّلئيمة خــائــبًا خــاوي الــوفــاض.   وهــذا جــمال الــبروجــردي 
أقـــدر دعـــاة محـــّمد عـــلي فـــي إيـــران يـــقع فـــريـــسة لـــداء وبـــيل قـــتّال، وهـــذا الـــّسيّد مهـــدي الـــّدهـــجي الّـــذي خـــان حـــضرة عـــبد الـــبهاء 
وانـضّم إلـى الـنّاقـضني يـموت مـغمورًا مُــعدمًــا تـتبعه زوجـته وولـداه، وهـذا مـيرزا حسـني عـلي الجهـرُمـي ومـيرزا حسـني الـّشيرازي 
الخـرطـومـي والـحاج محـّمد حسـني الـكاشـانـي الّـذيـن كـانـوا يـمثّلون الـنّاقـض األكـبر فـي إيـران والـهند ومـصر يفشـلون فـي مـهّمتهم 
فشـالً ذريـًعا، وهـذا إبـراهـيم خـير اهلل الـطّّماع املـتغطرس الّـذي اخـتار أن يـرفـع عـلم الـعصيان فـي أمـريـكا مـا ال يـقّل عـن عشـريـن 
ســنة، والّــذي كــان لــديــه مــن الــوقــاحــة مــا يــخون بــه، كــتابــًة ال شــفاهًـــا، حــضرة عــبد الــبهاء و"تــعالــيمه الــكاذبــة، وتــفسيره الــخاطئ 
لـلبهائـيّة، ونـفاقـه" ويـصف بـه رحـلة حـضرة عـبد الـبهاء إلـى أمـريـكا بـأنّـها "ضـربـة قـاضـية ألمـر اهلل" نـراه يـلقى حـتفه بـعد أن نـطق 
بهــذه املــفتريــات مــباشــرة، وحــيًدا قــد تخــّلى عــنه واحــتقره أعــضاء جــامــعة كــان هــو نــفسه مــبّلغ مــؤسّــــــسيها، ونــراه يــلقى حــتفه فــي 
األرض الّــتي رأت الــّشواهــد املــتضاعــفة عــلى ســيادة حــضرة عــبد الــبهاء الــرّاســخة الّــتي عــاهــد نــفسه فــي ســنواتــه املــتأخّـــرة عــلى 

استئصالها.

أمّــا هـؤالء الّــذيـن اعـتنقوا فـي الـظّاهـر أمـر هـذا الـنّاقـض ملـيثاق حـضرة بـهاء اهلل، أو هـؤالء الّــذيـن شـايـعوه فـي الـباطـن ونـاصـروا 
حـضرة عـبد الـبهاء فـي الـظّاهـر، فـقد تـاب بـعضهم آخـر األمـر وغـفر لـهم، وضـّل بـعضهم وخسـروا إيـمانـهم كـّليّة، وارتـّد قـليل مـنهم، 
عـلى حـني تـضاءل اآلخـرون تـاركـني إيّـاه آخـر األمـر وحـيًدا ال يـناصـره أحـد إالّ حـفنة مـن ذوي قـربـاه.  وعـاش ذلـك الّــذي بـلغت بـه 
الــجسارة، أن يــقول فــي وجــه حــضرة عــبد الــبهاء إنّــه ال ثــقة لــه فــي أن يــعيش مــن بــعده عــاش بــعده عشــريــن ســنة تــقريــبًا، عــاش 
ليشهـد إفـالس أمـره الـبالـغ، عـيشة بـائـسة بـني جـدارن قـصر ضـّم فـي يـوم مـن األيّـام جـمهورًا غـفيرًا مـن أتـباعـه، وحـرمـته السّـــــلطات 
املــدنــيّة ســدانــة حــرم والــده نــتيجة لــألزمــة الّــتي أحــدثــها طــيشه بــعد صــعود حــضرة عــبد الــبهاء، واضــطّر بــعد بــضع ســنوات إلــى 
إخــالء الــقصر الّـــذي تــرّدى بــإهــمالــه الــفاجــر إلــى هــّوة الخــراب، وأصــابــه شــلل أقــعد نــصف جســده، فــلزم فــراشــه يــعانــي اآلالم 
أشهـرًا قـبل أن يـموت، ودفـن عـلى الـّشعائـر اإلسـالمـيّة بـجوار مـقام إسـالمـي فـي قـبر ال يـزال إلـى يـومـنا هـذا بـدون شـاهـد، وهـذا 
مـــذكّــــر محـــزن لـــفراغ دعـــاويـــه الّـــتي اّدعـــاهـــا، وشـــّده الخـــزي الّـــذي تـــرّدى فـــيه، وصـــرامـــة الـــقصاص الّـــذي جـــوزي بـــه عـــلى أفـــعالـــه 

مجازاة سخيّة.
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الفترة الرّابعة - ابتداء عصر التّكوين للّدين البهائيّ
1921 – 1944م

الفصل الثّاني والعشرون - نشأة النّظام اإلدارّي وإقامته 

بـصعود حـضرة عـبد الـبهاء، الّـذي عـاصـر مـولـده بـدايـة الـقرن األّول مـن الـتّاريـخ الـبهائـيّ، قـطع هـذا الـقرن أكـثر مـن ثـالثـة أربـاع 
شــوطــه، ذلــك ألنّــه مــن قــبل صــعوده بســبعٍ وســبعني ســنة بــزغــت فــي أفــق شــيراز أنــوار الــّديــن الّــذي جــاء بــه حــضرة الــباب، وتــألّــقت 
فـي سـماء فـي إيـران مـبّددة الـقتام الـعتيق الّـذي غـّلف أهـلها وغـيّبهم فـي غـياهـبه، وكـادت الـّدمـاء املـمتازة فـي غـزارتـها، تـلك الّـتي 
اصــطلحت الــحكومــة والــعلماء واألمّـــة عــلى ســفكها غــير مــكترثــني لــداللــة تــلك األنــوار، مــغمضني عــيونــهم عــن بــهائــها، كــادت تــلك 
الـّدمـاء تـقضي عـلى مجـد الـّديـن الـّساطـع فـي مـسقط رأسـه، ثـمَّ دعـي حـضرة بـهاء اهلل فـي أحـلك سـاعـة مـن مـصائـر ذلـك الـّديـن، 
حـني كـان هـو نـفسه سـجينًا فـي طهـران، لـينفث فـيه الـقّوة مـن جـديـد، وكـّلف أن يـحّقق هـدفـه األسـمى. فـكشف الـقناع عـن السّــــــرّ 
املـــكنون فـــي ديـــن حـــضرة الـــباب الـــجنني، وأظهـــر مـــا آتـــى مـــن ثـــمار. وكـــان ذلـــك فـــي بـــغداد حـــني انتهـــت مهـــلة الـــّسنوات العشـــر 
الـفاصـلة بـني أولـى بـشارات هـذه الـرّسـالـة وبـني إعـالنـها. وفـي أدرنـة أعـلنت لـلجنس البشـرّي رسـالـة حـضرة بـهاء اهلل الّـتي وعـدت 
بـها الـّدورة الـبابـيّة وكـّل الـّدورات الـّسالـفة، وارتـفع تحـّديـها لـحّكام األرض فـي كـال الشّــــــرق والـغرب. ومـن وراء أسـوار عـّكاء مـديـنة 
الـّسجن شـرّع حـامـل الـرّسـالـة اإللـهيّة الجـديـدة األحـكام، وصـاغ املـبادئ الّــتي تـكّون لحـمة نـظمه الـعاملـي وسـداه، كـما أبـرم قـبل 
صــعوده ذلــك املــيثاق الّــذي يهــدي إلــى وضــع أســس ذلــك الــنّظم ويــساعــد عــلى املــحافــظة عــلى وحــدة بُــناتــه. فــما كــاد ابــنه األكــبر 
ومــركــز مــيثاقــه حــضرة عــبد الــبهاء، يتســّلح بهــذه األداة الــفاعــلة حــتّى ركّـــز رايــة ديــن والــده فــي الــقارّة األمــريــكيّة الــّشمالــيّة، وأقــام 
لـهيئاتـه أسـاسًـــــا مـتينًا فـي أوروبّـا الـغربـيّة وفـي الشّـــــرق األقـصى وأسـترالـيا، ووضّـــــــــح مـبادئـه فـي آثـاره وألـواحـه وخـطابـاتـه، وفسّـــــر 
أحـكامـه، ووسّـــــع عـقيدتـه، وشـّكل الـهيئات األسـاسـيّة األولـى مـن نـظامـه اإلدارّي املـقبل، وأنـشأ فـي روسـيا أّول مـعبد مـن مـعابـده، 
عـلى حـني شـيّد عـلى سـفوح الـكرمـل مـقامًــا الئـًقا ملبشّــــــره، وأرقـد فـيه رفـاتـه املطهّـــرة بـيديـه. واسـتطاع أن يـذيـع رسـالـة حـضرة بـهاء 
اهلل بـني شـعوب الـغرب، وأن يـرتـقي بحـرمـة أمـر اهلل إلـى درجـة لـم يـبلغها مـن قـبل قـّط، وذلـك بـزيـاراتـه لـعدد مـن مـدن أوروبّـا والـقارّة 
األمـــريـــكيّة الـــّشمالـــيّة. وأخـــيرًا أصـــدر فـــي مـــغرب حـــياتـــه تـــوكـــيله إلـــى الـــجامـــعة الّـــتي أنـــشأهـــا ودّربـــها وغـــذّاهـــا بـــنفسه فـــي ألـــواح 
الخــطّة اإللــهيّة، وهــي خــطّة تــمّكن أفــراد هــذه الــجامــعة مــن إفــاضــة نــور الــّديــن وإقــامــة شــبكة نــظامــه اإلدارّي فــي ربــوع قــارّات 

العالم الخمس.

نـعم، آن األوان، لـلّروح الـباقـيّة املـحفّزة لـلعالـم تـلك الّـتي شـبّت فـي شـيراز، وتـضرّمـت فـي طهـران مـن جـديـد وانـدلـعت ألـسنتها فـي 
بــــغداد وأدرنــــة، ثــــمَّ حــــملت إلــــى الــــغرب، فــــهي تــــضيء اآلن حــــواشــــي الــــقارّات الخــــمس أن تتجسّــــــــد فــــي هــــيئات تــــصرّف قــــواهــــا 
الـفيّاضـة الـّدافـعة فـي قـنوات وتنشّـــــط نـمّوهـا. ذلـك ألّن الـعصر الّـذي شهـد مـولـد الـّديـن ونـشأتـه قـد انـتهى اآلن، كـما انـتهى الـعصر 
الـــبطولـــيّ الـــرّســـولـــيّ مـــن دورة حـــضرة بـــهاء اهلل، وهـــو الـــفترة الـــبدائـــيّة الّـــتي عـــاش فـــيها مـــؤسّـــــــسو الـــّدورة وتـــكّونـــت فـــيها حـــياتـــها، 
وجـاهـد فـيها أبـطالـها ورشـفوا كـأس الـّشهادة، وأقـيمت فـيها أسـسها األّولـيّة، الـفترة الّــتي لـن يـضارع بـهاءهـا أّي ظـفر جـاء فـي 
هــذا الــعصر، أو أّي نــصر يــجيء فــي أّي عــصر قــادم بــالــًغا مــا بــلغ الــنّصر مــن تــفّوق. وخــتمه صــعود مــن يــمكن أن تــعّد مــهّمته 

حلقة اتّصال تربط العصر اّلذي نبتت فيه بذرة الرّسالة الجديدة بتلك العصور اّلتي تشهد أزهارها وأثمارها النّهائيّة.

وبــدأت اآلن الــفترة الــتّكويــنيّة، وهــي عــصر تــلك الــّدورة الحــديــدّي الّـــذي قــّدر ملــؤسّـــــــسات ديــن حــضرة بــهاء اهلل املحــليّة واملــركــزيّــة 
والـعاملـيّة أن تـتشّكل فـيه وتـتقّدم وتـتوطّد دعـائـمها وتـتركّــز تـركـيزًا تـامًّـا، وذلـك تـمهيًدا لـلعصر الـثّالـث واألخـير والـذّهـبيّ الّـذي يشهـد 
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نـهضة الـنّظم الـعاملـيّ املـنطوي عـلى الـثّمرة الـنّهائـيّة الّـتي يـؤتـيها أحـدث ظـهور إلـهيّ لـلجنس البشـرّي، والّـتي يـشير نـضجها إلـى 
تأسيس املدنيّة العامليّة وافتتاح ملكوت اآلب على األرض افتتاًحا رسميًّا كما وعد الّسيّد املسيح نفسه.

إلـى هـذا الـنّظم الـعاملـيّ أشـار حـضرة الـباب وهـو مـا زال سـجني حـصون آذربـيجان فـي الـبيان الـفارسـيّ، أّم الـكتاب فـي الـّدورة 
الـبابـيّة، إشـارة واضـحة وأعـلن مـقدمـه وعـقد اآلصـرة بـينه وبـني اسـم حـضرة بـهاء اهلل الّـذي بشّـــــر هـو بـرسـالـته. وإلـيك عـبارتـه الـفذّة 
الـواردة فـي الـفصل الـّسادس عشـر مـن الـواحـد الـثّالـث، قـال: "طـوبـى ملـن يـنظر إلـى نـظم بـهاء اهلل ويـشكر ربّـه فـإنّـَه يظهـر وال مـرّد 
لـه..." وإلـى هـذا الـنّظم نـفسه أشـار حـضرة بـهاء اهلل الّـذي أنـزل فـيما بـعد األحـكام واملـبادئ الّـتي تـهيمن عـليه، فـقال فـي الـكتاب 
األقـدس، أّم الـكتاب فـي دورتـه: "قـد اضـطرب الـنّظم مـن هـذا الـنّظم األعـظم، واخـتلف الـتّرتـيب بهـذا الـبديـع الّـذي مـا شهـدت عـني 
اإلبــداع شــبهه". أمّـــا مــعاملــه فــقد وضّـــــــــــحها مــهندســه الــعظيم حــضرة عــبد الــبهاء فــي وصــيّته وعهــده، عــلى حــني شــرع مــن بــعده 

أتباعه في كال الّشرق والغرب يضعون أّسس هيئاته األولى في عصر التّكوين هذا من الّدورة البهائيّة.

وعــلى هــذا فــيمكن لــلّسنوات الــثاّلث والعشــريــن األخــيرة مــن الــقرن الــبهائــيّ األّول أن تــعّد املــرحــلة االفــتتاحــيّة مــن مــراحــل الــفترة 
الـــتّكويـــنيّة لـــلّديـــن، وهـــي عـــصر االنـــتقال الّــــذي يـــعاصـــر نـــشأة الـــنّظام اإلدارّي وإقـــامـــته، وهـــو الـــنّظام الّــــذي تـــشاد عـــليه هـــيئات 
الــجامــعة الــبهائــيّة الــعاملــيّة الــقادمــة تــشييًدا نــهائــيًّا فــي الــعصر الــذّهــبيّ الّــذي يشهــد كــمال الــّدورة الــبهائــيّة. ولــم يــكن الــّدســتور 
الّــذي أخـرج هـذا الـنّظام اإلدارّي إلـى حـيّز الـوجـود ووضّـــــــــح مـعاملـه وأطـلق عـمليّاتـه سـوى وصـيّة حـضرة عـبد الـبهاء وعهـده، وهـي 
أعــظم مــا خــّلف لــألجــيال الــقادمــة مــن تــراث، وأنــصع مــا فــاضــت بــه قــريــحته مــن فــيض، وأقــوى مــا أعــّد مــن أداة يســتوثــق بــها مــن 

استمرار العصور الثاّلثة اّلتي تتأّلف منها دورة والده.

لــم تــتّم إقــامــة مــيثاق حــضرة بــهاء اهلل وتــأســيسه إالّ بــالــتّنفيذ املــباشــر إلرادتــه ومــرمــاه. بــينما وصــيّة حــضرة عــبد الــبهاء يــمكن أن 
تـعّد نـتاجًــــا نـاشـئًا عـن ذلـك الـوصـال الـّروحـانـيّ بـني مـن ولّـد قـوى الـّديـن اإللـهي وبـني مـن جـعل مفسّـــــره الـوحـيد ومـثله األعـلى. وإذًا 
فــالــقوى الــخالّقــة الّــتي يسّــــــرهــا مــؤسّــــــس شــريــعة اهلل فــي هــذا الــعصر قــد أنــجبت بــتفاعــلها مــع قــريــحة مفسّــــــرهــا املــختار املــعصوم 
تــلك األداة الّــتي مــا يــزال الــجيل الــحاضــر عــاجــزًا عــن إدراك مــكنونــاتــها تــمام اإلدراك رغــم انــقضاء ثــالثــة وعشــريــن عــامًــا. وعــلى 
ن كـفل لـها الـّدفـعة الـحافـزة األولـى الّـتي خـلقتها إالّ بـقدر  هـذا فهـذه األداة ال يـمكن، إذا نـحن قـّدرنـاهـا حـّق قـدرهـا، أن تـنفصل عـمَّ
مـا يـمكن أن تـنفصل عـّمن تـصّورهـا تـصّورًا مـباشـرًا. ذلـك ألّن غـايـة مـؤسّــــــس الـظّهور الـبهائـيّ انصهـرت فـي حـضرة عـبد الـبهاء 
انـــصهارًا تـــامًّـــا كـــما الحـــظنا مـــن قـــبل، وكـــيانـــه متشـــرّب لـــروحـــه تشـــّربًـــا كـــّليًّا، كـــما أّن أهـــدافـــهما وبـــواعـــثهما مـــمتزجـــتان امـــتزاجًـــــا 
كـامـالً، حـتّى أّن الـفصل بـني املـبادئ الّــتي قـّدرهـا األّول والـعمل الـّسامـي املـرتـبط بـرسـالـة الـثّانـي لـيعادل نـقض حـقيقة مـن أهـمّ 

حقائق الّدين األساسيّة الّصحيحة.

ويــنبغي لــنا أن نــالحــظ أن الــنّظام اإلدارّي الّــذي أقــامــته هــذه الــوثــيقة الــتّاريــخيّة هــو بــأصــله وطــبيعته فــريــد فــي تــواريــخ األديــان 
الــعاملــيّة. ومــّما يــمكننا الجــزم بــه عــن ثــقة وبــاطــمئنان أنّــه ال مظهــر مــن املــظاهــر اإللــهيّة الــّسابــقة لــحضرة بــهاء اهلل عــلى اإلطــالق، 
حـتّى وال حـضرة محـّمد فـي كـتابـه الّــذي يـقّرر كـّل شـرائـع الـّدورة اإلسـالمـيّة وأحـكامـها بـجالء ووضـوح، قـد وضـع أّي نـّص جـازم 
يـماثـل الـنّظام اإلدارّي الّـذي أسّـــــسه مفسّـــــر تـعالـيم حـضرة بـهاء اهلل املـختار، وهـو نـظام مـن شـأنـه أن يحـمي الـّديـن مـن الـتّصّدع 
واالنـشقاق حـمايـة ال شـبيه لـها فـي أّي ديـن سـابـق، وذلـك بـفضل املـبادئ اإلداريّـة الّـتي أحـكم مـؤسّـــــسه صـياغـتها، والـهيئات الّـتي 
أنـــشأهـــا، وحـــّق الـــتّفسير الّـــذي زّود بـــه ولـــيّ أمـــره. وأمّــــا املـــبدأ املـــهيمن عـــلى تـــنفيذه فـــال يشـــبهه مـــبدأ مـــن مـــبادئ أّي نـــظام مـــن 
األنـظمة سـواء فـي ذلـك الـثّيوقـراطـيّ مـنها أو مـا ابـتدعـته عـقول الـنّاس إلدارة الـهيئات البشـريّـة. وال يـمكن بـأيّـة حـال مـن األحـوال 
أن يـــــقال بـــــأّن نـــــظام ديـــــن حـــــضرة بـــــهاء اهلل اإلدارّي يـــــطابـــــق فـــــي شـــــكله أو يـــــتّفق فـــــي نـــــظريّـــــته مـــــع أّي نـــــوع مـــــن أنـــــواع الـــــنّظم 

الّديمقراطيّة أو االستبداديّة املطلقة [األوتقراطيّة]   أو األرستقراطيّة الخالصة.
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كـما أنّـه ال يشـبه أيّـة حـكومـة ديـنيّة مـن تـلك الـحكومـات الـثّيوقـراطـيّة  املـختلفة الّـتي شهـدهـا الـجنس البشـرّي فـي املـاضـي، يـهوديّـة 
كـــانـــت أم مـــسيحيّة أم إســـالمـــيّة. إنّـــما هـــو نـــظام يـــضّم بـــنيانـــه بـــعض الـــعناصـــر الّـــتي تـــوجـــد فـــي ألـــوان اإلدارة الـــّدنـــيويّـــة الـــثاّلثـــة 
املــعترف بــها، ويــبرَّأ كــّل الــبراءة مــن عــيوبــها الّـــتي تــالزمــها، ويــؤلّـــف بــني الــحقائــق السّـــــــليمة الّـــتي يــحتويــها بــال ريــب كــّل لــون مــن 
األلـــوان اإلداريّـــة هـــذه، وذلـــك دون مـــساس مـــا بســـالمـــة الـــحقائـــق اإللـــهيّة الّـــتي يـــقوم عـــليها فـــي جـــوهـــره، ومـــن بـــني املـــعالـــم الّـــتي 
تــصطلح عــلى تــمييز الــنّظام املــاثــل فــي ظــهور حــضرة بــهاء اهلل عــن أّي نــظام حــكومــيّ بشــرّي قــائــم تــلك السّـــــــلطة الــوراثــيّة الّــتي 
يسـتدعـى ولـيّ أمـر الـنّظام اإلدارّي ملـباشـرتـها، وحـّق تـفسير اآلثـار املـقدسّـــــة املـقتصر بـه وحـده، ومـنها حـقوق بـيت الـعدل األعـظم 
وســلطاتــه، وهــو الــهيئة املــتفرّدة بــالــحّق املــطلق فــي تشــريــع الــّشؤون الّــتي لــم يــرد بــها نــّص صــريــح فــي الــكتاب األقــدس، ومــنها 
الـحكم الـقاضـي بـإعـفاء أعـضاء بـيت الـعدل األعـظم هـذا مـن املـسؤولـيّة تـجاه مـن يـمثّلونـهم ومـن االضـطرار إلـى الـعمل بـموجـب 
آراء هـؤالء أو مـعتقداتـهم أو عـواطـفهم أو مـيولـهم ومـنها املـواّد الـخاصّـــــــــة الّـتي تـقضي بـانـتخاب جـمهور املـؤمـنني لهـذه الـهيئة الّـتي 

تكّون األداة التّشريعيّة الوحيدة في الجامعة البهائيّة العامليّة انتخابًا ديمقراطيًّا حرًّا.

أمّــا األعـداء الّــذيـن طـفقوا، مـنذ بـدايـة هـذا الـنّظام اإلدارّي وطـوال الـّسنوات الـثاّلث والعشـريـن الّــتي عـاشـها إلـى اآلن، يـحاولـون 
فــي الشّـــــــرق والــغرب، مــن الــّداخــل والــخارج تــشويــهه والهــزء بــه والــنّيل مــنه، ويــجاهــدون فــي عــرقــلة تــقّدمــه، ويــكدحــون لــيصدعــوا 
صـفوف أنـصاره، فـقد فشـلوا فـي نـيل مـبتغاهـم املـمقوت. فـها هـي ذي الـجهود املـضنية الّــتي بـذلـها أرمـنيّ طـموح حـاول بـقصر 
نـظره أثـناء الـّسنوات األّولـى مـن تـأسـيس الـّديـن فـي مـصر أن يحـّل محـله "جـمعيّة عـلميّة" كـّونـها وتـكفّلها، نـراهـا تـخفق إخـفاقًــا 
تــامًّـــا. وهــا هــو ذا االضــطراب الّــذي أحــدثــته امــرأة ضــالّــة جــاهــدت مــثابــرة فــي الــواليــات املتّحــدة وبــريــطانــيا حــتّى تــثير الــّشكوك 
والـــظّنون فـــي صـــّحة الـــّدســـتور املـــسؤول عـــن إنـــشائـــه، بـــل وحـــتّى تحـــمل السّـــــــلطات املـــدنـــيّة فـــي فلســـطني عـــلى اتّـــخاذ اإلجـــراءات 
الــقانــونــيّة حــيال هــذه الــقضيّة، األمــر الّـــذي ســاءهــا رفــضه بــاقــتضاب كــّل الــّسوء، نــراه عــقيًما. وهــا هــو ذا ارتــداد رائــد مــن رّواد 
الـّديـن ومـؤسّــــــسيه األول فـي أملـانـيا، أغـوتـه هـذه املـرأة وضـّللته تـضليالً محـزنًـا، نـراه ال يحـدث تـأثـيرًا مـا قـلَّ أو كـثر. وهـا هـي ذي 
املجـلدات الّـتي ألّـفها نـاقـض وقـح ونشـرهـا أثـناء تـلك الـفترة فـي إيـران حـيث كـان يـكافـح كـفاحـه املـتبّجح ال ليهـدم الـنّظام وحـده بـل 
لـيخسف األرض بـالـّديـن الّـذي أنـشأ ذلـك الـنّظام، نـراهـا عـقيًما كـذلـك. وهـا هـي ذي الـّدسـائـس الّـتي دسّـــــها فـلول نـاقـضي املـيثاق 
الّــذيــن مــا كــادوا يــقفون عــلى أهــداف وصــيّة حــضرة عــبد الــبهاء وأغــراضــها حــتّى هــبّوا، وعــلى رأســهم مــيرزا بــديــع اهلل، لــينتزعــوا 
سـدانـة أقـدس حـرم فـي الـعالـم الـبهائـيّ مـن ولـيّ األمـر املـختار، نـراهـا كـذلـك تـحبط وتفشـل وتجـّر عـليهم وبـاالً كـبيرًا. وهـا هـي ذي 
الهجــمات الــتّالــية الّــتي شــنّها بــعض أقــطاب املــسيحيّة فــي الــبالد املــسيحيّة وغــير املــسيحيّة ابــتغاء تــقويــض أســس ذلــك الــنّظام 
وتــشويــه مــعاملــه، نــراهــا تعجــز عــن أن تــدمّــر والء أنــصاره أو تــصّدهــم عــن هــدفــهم الــّسامــي. وهــا هــي ذي املــكائــد الــّلئيمة الــخبيثة 
الّــتي دبّـرهـا كـاتـب سـابـق لـحضرة عـبد الـبهاء لـم يـتّعظ بـما جـوزي بـه كـاتـب وحـي حـضرة بـهاء اهلل وال بـاملـصير الّــذي صـار إلـيه 
غـــيره مـــن كـــتبة مـــواله ومـــترجـــميه فـــي كـــال الشّـــــــرق والـــغرب، فـــنهض وجـــاهـــد، ومـــا زال إلـــى اآلن يـــجاهـــد، فـــي نـــقض هـــذه الـــوثـــيقة 
الـــخالـــدة الّــــتي يســـتمّد مـــنها الـــنّظام ســـلطانـــه، ودحـــض مـــواّدهـــا الـــجوهـــريّـــة، نـــراهـــا هـــي األخـــرى، أي املـــكائـــد، ال تســـتطيع أن 
تــعترض تــقّدم هــيئاتــه فــي السّــــــبيل الّــذي رســمه لــه مــؤسّــــــسه ولــو اعــتراضًــــــــــا وقــتيًّا، وال أن تحــدث شــيئًا مــّما قــد يشــبه الــّصدع ولــو 

شبًها بعيًدا في صفوف أنصاره الواثقني اليقظني األقوياء.

هـذه الـوثـيقة املـؤسّــــــسة لهـذا الـنّظام، ودسـتور الـحضارة الـعاملـيّة الـقادمـة الّــذي يـمكن أن يـعّد مـن بـعض وجـوهـه مـتّمًما لـكتاب هـو 
أعــظم الــكتب شــأنًــا أال وهــو الــكتاب األقــدس، هــذه الــوثــيقة الّـــتي دبــجها حــضرة عــبد الــبهاء بخــّط يــده وذيّــلها بــتوقــيعه وخــتمها 
بـخاتـمه، وكـتب صـدرهـا أثـناء فـترة مـن أظـلم فـترات حـبسه فـي عـّكاء مـديـنة الـّسجن، تـعلن لـنا الـعقائـد األسـاسـيّة الّـتي يـؤمـن بـها 
أتــباع ديــن حــضرة بــهاء اهلل إعــالنًــا صــريــًحا ال لــبس فــيه وال غــموض، وتــبنّي لــنا طــبيعة رســالــة حــضرة الــباب املــزدوجــة بــلغة بــيّنة 
واضــحة ال يــرقــى إلــيها الــظّّن وال الــّشّك، وتجــّلي لــنا املــقام الــكامــل الّــذي تــفرّد بــه مــؤسّــــــس الــظّهور الــبهائــيّ، وتــؤكــد لــنا أنّــه "كــلٌ 
عـباد لـه وكـٌل بـأمـره قـائـمون"، وتـنبّه عـلى أهـميّة الـكتاب األقـدس، وتـقيم نـظام واليـة األمـر مـنصبًا وراثـيًا، وتـوضّـــــــــح اخـتصاصـاتـه 
الـجوهـريّـَة، وتـزّودنـا بـالـتّدابـير الـالّزمـة إلجـراء انـتخاب بـيت الـعدل األعـظم وتحـّدد دائـرة نـفوذه وتـبنّي صـلته بـنظام الـواليـة، وتـوصـي 
بـالـتزامـات أيـادي أمـر اهلل وتـنبّه عـلى املـسؤولـيات املـلقاة عـلى عـواتـقهم، وتـمتدح فـضائـل املـيثاق املـنيع الّــذي أبـرمـه حـضرة بـهاء 
اهلل، كـــما أنّـــها تمجّـــــد شـــجاعـــة أنـــصار مـــيثاق حـــضرة بـــهاء اهلل وثـــباتـــهم، وتسهـــب فـــي ذكـــر اآلالم الّـــتي عـــانـــاهـــا املـــركـــز املـــختار، 
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وتســـتعيد إلـــى الـــذّاكـــرة ســـلوك مـــيرزا يـــحيى املخـــزي وعـــدم اكـــتراثـــه بـــإنـــذارات حـــضرة الـــباب، وتـــفضح فـــي حـــلقات مـــتتابـــعة مـــن 
الــتّدلــيالت خــيانــة مــيرزا محــّمد عــلي وعــصيانــه واشــتراك ابــنه شــعاع اهلل وأخــيه مــيرزا بــديــع اهلل، وتــؤكّـــد مــن جــديــد أمــر طــردهــم، 
وتــتنبّأ بــانــهيار كــّل آمــالــهم، وتــدعــو كــّل األفــنان ]وهــم أقــربــاء حــضرة الــباب] وأيــادي األمــر وجــمهور أتــباع حــضرة بــهاء اهلل، إلــى 
أن يـــنهضوا متّحـــديـــن مـــتآزريـــن عـــلى نشـــر ديـــنه، وأن ينتشـــروا فـــي األرض طـــوالً وعـــرضًـــــــــــا ويـــجاهـــدوا بـــال كـــلل وال مـــلل ويـــتمثّلوا 
بــبطولــة حــواريّــي الــّسيّد املــسيح، وتحــذّرهــم مــن مــخاطــر االخــتالط بــناقــضي العهــد، وتــأمــرهــم بــأن يــقوا الــّديــن هجــمات املــنافــقني 
وعـــدوان املـــغرضـــني، وتـــنصح لـــهم بـــأن يظهـــروا بمســـلكهم عـــاملـــيّة الـــّديـــن الّـــذي يـــعتنقونـــه، ويـــدافـــعوا عـــن مـــبادئـــه الـــعليا. وفـــي هـــذه 
الـوثـيقة نـفسها يـبنّي صـاحـبها داللـة حـقوق اهلل والـغايـة مـنها، وهـي الـحقوق الّـتي فـرضـت مـن قـبل فـي الـكتاب األقـدس، ويـوصـي 

بالخضوع واإلخالص للملوك العادلني، ويفصح عن حنينه إلى الّشهادة ويدعو اهلل أن يقبل توبة أعدائه ويغفر لهم. 

فـما لـبث أفـراد الـجامـعات الـبهائـيّة املنتشـرة فـي أرجـاء الشّــــــرق والـغرب أن قـامـوا بـبصيرة صـافـية وعـزيـمة مـاضـية، مـلبنّي الـنّداء 
الّــذي نــاداهــم بــه صــاحــب وثــيقة خــطيرة الــّشأن كهــذه، مــدركــني مــهّمتهم الــّسامــية، مــتلّهفني عــلى الــعمل مــن بــعد أن تــلّقوا صــدمــة 
صـعود حـضرة عـبد الـبهاء املـباغـت غـير املـتوقّـع، مسـترشـديـن بـالخـطّة الّـتي عهـد بـها إلـيهم مـهندس الـنّظام اإلدارّي، مـاضـني فـي 
ســبيلهم قــدمًــا ال تــعيقهم هجــمات الــخاذلــني وال األعــداء الــحاســديــن لــقوة الــّديــن املتجــّمعة واملــتعامــني عــن داللــته الــفذّة، فــهؤالء مــا 
لـبثوا أن قـامـوا لـيفتتحوا عـصر الـتّكويـن مـن ديـنهم، وذلـك بـوضـعهم أسـس الـنّظام اإلدارّي الّــذي مـن شـأنـه أن يـتطّور إلـى نـظام 
عــاملــيّ تــعترف األجــيال الــقادمــة بــأنّــه وعــد كــّل دورات املــاضــي الــّديــنيّة ومجــدهــا املــتّوج. ولــم يــقنع أتــباع ديــن حــضرة بــهاء اهلل 
بـــإقـــامـــة وتـــثبيت أركـــان األداة اإلداريّـــة املـــهيّأة لـــحفظ وحـــدة الـــجامـــعة املـــطّردة فـــي اتّـــساعـــها وقـــيادة أمـــورهـــم ومـــصالـــحهم قـــيادة 
فـاعـلة قـادرة فـقط، بـل عـزمـوا أثـناء الـعقديـن الـتّالـيني لـصعود حـضرة عـبد الـبهاء عـلى أن يظهـروا ويـؤكّــدوا بـأعـمالـهم اسـتقالل ذلـك 

الّدين ويوّسعوا دائرته وحدوده إلى نطاق أوسع، ويزيدوا عدد أنصاره الرّاسخني.

ويـنبغي أن يـالحـظ أن الـّدور الّـذي تـلعبه جـامـعة الـبهائـينّي األمـريـكينّي فـي هـذا الـجهاد الـثاّلثـي الـعاملـي، مـنذ صـعود حـضرة عـبد 
ل، دور جـبّار مـنح تـقّدم الـّديـن فـي الـعالـم قـّوة دافـعة هـائـلة، وبـّرر الـثّقة الّـتي وضـعها حـضرة  الـبهاء إلـى نـهايـة الـقرن الـبهائـيّ األوَّ
عـبد الـبهاء نـفسه فـي أفـرادهـا، والـثّناء الـعاطـر الّـذي أغـدقـه عـليهم واآلمـال الـكبار الّـتي عـلَّقها عـلى مسـتقبلهم. والـواقـع أنَّ تـأثـير 
أفــرادهــا كــان راجــًحا فــي الشّــــــروع بــتأســيس الــهيئات اإلداريّــة الــبهائــيّة وتــوطــيد دعــائــمها رجــحانًــا يــحّق بــه لــبالدهــم أن تــعّد مهــد 

ره حضرة بهاء اهلل وأخرجته وصيّة مركز ميثاقه إلى حيّز الوجود. النّظام اإلدارّي اّلذي صوَّ

ويـــنبغي أالّ يـــغرب عـــن الـــبال فـــي هـــذا الـــّصدد أنَّ الخـــطوات الـــتّمهيديّـــة الـــرّامـــية إلـــى الـــكشف عـــن مـــجال هـــذا الـــنّظام اإلداريّ 
ونـفاذه، وهـو الـنّظام الّـذي أقـيم اآلن بـعد صـعود حـضرة عـبد الـبهاء إقـامـة رسـميّة، قـد خـطاهـا حـضرة عـبد الـبهاء نـفسه مـن قـبل، 
ال بـل قـد خـطاهـا مـن قـبله حـضرة بـهاء اهلل أثـناء الـّسنوات الـّسابـقة عـلى صـعوده. ومـّما يـمكن أن يـعّد بـشيرًا بـاملـؤسّــــــسات الّــتي 
كـان مـن شـأنـها أن تـقوم بـعد انـتهاء عهـد الـبطولـة املـجيد مـباشـرة قـيامًــا دائـًما مـنظًَّما فـي أرجـاء الـعالـم الـبهائـيّ انـتخاب حـضرة 
بـــهاء اهلل لـــبعض الـــبارزيـــن مـــن املـــؤمـــنني فـــي إيـــران ک "أيـــادي األمـــر"، وشـــروع حـــضرة عـــبد الـــبهاء فـــي إقـــامـــة املـــحافـــل املحـــليّة 
ومــجالــس الــّشورى فــي املــراكــز الــبهائــيّة الــبارزة فــي كــال الشّـــــــرق والــغرب، وتــشكيل وحــدة املــعبد الــبهائــيّة فــي الــواليــات املتّحــدة 
األمــريــكيّة، وإنــشاء األرصــدة املحــليّة لــترقــية الــفعالــيّات الــبهائــيّة، وشــراء األراضــي املــكرَّســة لــلّديــن ومــؤسّــــــساتــه املــقبلة، وإنــشاء 
جـمعيات لنشـر الـكتب الـبهائـيّة، وتـشييد أّول " مشـرق األذكـار" فـي الـعالـم الـبهائـيّ، وبـناء مـقام حـضرة الـباب عـلى جـبل الـكرمـل 

وبناء دور ضيافة يستريح فيها املبّلغون املتجّولون والزّائرون.

ومــا كــادت مــواد الــّدســتور اإللــهيّ املــوضّــــــــــح ملــعالــم نــظام ديــن حــضرة بــهاء اهلل اإلدارّي تــنكشف ألتــباعــه حــتّى انــطلقوا يــقيمون 
عــلى األســس الّـــتي وضــعها أبــطال الــّديــن وأولــياؤه وشهــداؤه أّول طــبقة مــن صــرح هــيئاتــه اإلداريّــة. فــنهض الــّرّواد الــبناة لهــذا 
الـنّظام اإللـهيّ وقـد أدركـوا تـمام اإلدراك ضـرورة إنـشاء أسـاس عـريـض مـتني كخـطوة أولـى يـرفـعون عـليها فـيما بـعد قـواعـد ذلـك 
الــّصرح املــشيد، وعــلموا تــمام الــعلم بــأنّــهم إن أحــكموا رفــع تــلك الــقواعــد اســتقرّت عــليها آخــر األمــر قــبّة الــّصرح وهــي الــوحــدة 
الـنّهائـية املـتّوجـة لـه، ومـضوا فـي سـبيلهم قـدمًــا ال يـعيقهم عـن املـضيّ فـيه مـا أحـدثـه نـاقـضو املـيثاق فـي أرض املـقصود مـن أزمـة، 
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وال مـــا أثـــاره املـــغرضـــون فـــي مـــصر مـــن اضـــطراب، وال مـــا نـــتج عـــن اســـتيالء الـــّشيعة عـــلى بـــيت حـــضرة بـــهاء اهلل فـــي بـــغداد مـــن 
تــبلبل، وال مــا طــفق يــواجــه الــّديــن فــي روســيا مــن مــخاطــر مــتزايــدة، وال مــا اســتقبلت بــه الــفعالــيّات األولــى الّـــتي بــدأتــها جــامــعة 
الـــبهائـــينّي األمـــريـــكينّي مـــن زرايـــة واســـتخفاف فـــي بـــعض األوســـاط الّـــتي أســـاءت تـــمامًــــا فـــهم الـــغايـــة مـــنها، نـــهض هـــؤالء الـــّرّواد 
متّحـديـن اتّـحاًدا تـامًــا عـلى اخـتالف وجـهات نـظرهـم وعـاداتـهم ولـغاتـهم وأخـذوا عـلى عـواتـقهم ذلـك الـواجـب املـزدوج املـنطوي عـلى 
تـــأســـيس مـــحافـــلهم املحـــليّة وتـــوطـــيد دعـــائـــمها، تـــلك املـــحافـــل الّـــتي كـــان يـــنتخبها جـــمهور املـــؤمـــنني والّـــتي كـــانـــت مـــهّمتها تـــوجـــيه 
فــعالــيّات أتــباع الــّديــن املــترامــي األبــعاد وتــنظيمها والــتّوفــيق بــينها وتــوســيع مــيدانــها. وتــأّسســت بــالــتّدريــج هــذه املــجالــس املــكوِّنــة 
ألســاس نــظام الــّديــن الــنّاهــض الّــذي طــال اضــطهاده، وذلــك فــي إيــران والــواليــات املتّحــدة األمــريــكيّة وكــندا والجــزر الــبريــطانــيّة 
وفــرنــسا وأملــانــيا والــنّمسة والــهند وبــورمــا ومــصر والــعراق وتــركســتان الــّروســيّة والــقوقــاز وأســترالــيا ونــيوزيــلندة الجــديــدة وجــنوب 
أفـــريـــقيا وتـــركـــيا وســـوريّـــا وفلســـطني وبـــلغاريـــا واملـــكسيك وجـــزر الـــفيليبنّي وجـــمايـــكا وكـــوســـتاريـــكا وجـــواتـــيماال وهـــندوراس وســـان 
سـلفادور واألرجـنتني وأرجـواي وتـشيلي والـبرازيـل واإلكـوادور وكـولـومـبيا وبـراجـواي وبـيرو وآالسـكا وكـوبـا وهـايـتي والـيابـان وجـزر 
الــــهاوائــــي وتــــونــــس وبــــورتــــوريــــكو وبــــلوچســــتان وروســــيا وشــــرق األردن ولــــبنان والــــحبشة. ولــــقد ســــميّت هــــذه الــــهيئات بــــاملــــحافــــل 
الـّروحـانـيّة، وهـي تـسمية يـعتاض عـنها عـلى مـرور الـزّمـن بـاالسـم الـّدائـم املـبنّي لـوظـيفتها وهـو الّــذي وضـعه لـها مـؤسّــــــس الـظّهور 
الـبهائـيّ، أال وهـو "بـيوت الـعدل"، ولـقد أثـبتت هـذه املـحافـل املـمثّلة لـديـن حـضرة بـهاء اهلل، الـقيّمة عـليه والـبالـغ عـددهـا اآلن عـّدة 
مـئات، واملـنتخب أعـضاؤهـا مـن مـختلف األجـناس والـعقائـد والـطّبقات املـكّونـة لـلجامـعة الـبهائـيّة الـعاملـيّة، أثـبتت بـإنـجازاتـها فـي 
مــدى عشــريــن عــامًــا جــدارتــها بــأن تــعّد الــعضالت الــرّئــيسة لــلمجتمع الــبهائــيّ، واألســاس الــنّهائــي لــصرحــه اإلدارّي، وذلــك ألنّــها 
تــؤسّــــــس بــال اســتثناء فــي كــّل مــديــنة أو بــلدة وقــريــة يــقيم بــها تــسعة أو أكــثر مــن املــؤمــنني الــبالــغني، وأنّــها تــنتخب انــتخابًــا ســنويًّــا 
مـــباشـــرًا يـــباشـــره الـــبالـــغون والـــبالـــغات مـــن املـــؤمـــنني واملـــؤمـــنات عـــلى الـــّسواء فـــي الـــيوم األّول مـــن أعـــظم األعـــياد الـــبهائـــيّة، وأنّـــها 
مــزوَّدة بســلطة تــجعلها غــير مــسؤولــة عــن أعــمالــها وال أحــكامــها أمــام مــنتخبيها، وأنّــها متعهّــــدة فــي كــّل الــظّروف واألحــوال بــما 
يـــمليه عـــليها "الـــعدل األعـــظم" وهـــو الّـــذي يســـتطيع وحـــده أن يـــفتح عهـــد "الـــّصلح األعـــظم" الّـــذي أعـــلن حـــضرة بـــهاء اهلل حـــتميّة 
تـــأســـيسه وأنّـــها تتحـــّمل مـــسؤولـــيّة تـــرقـــية مـــصالـــح الـــجامـــعات الـــّداخـــلة فـــي نـــطاقـــها فـــي كـــّل األحـــوال، وإيـــقافـــها عـــلى خـــططها 
وفــعالــيّاتــها، ودعــوتــها لــلتّطّوع بــأيّــة تــوصــيّة قــد تــرغــب فــيها، وأنّــها مــدركــة تــمام اإلدراك لــواجــب آخــر ال يــقّل حــيويّــة عــن واجــباتــها 
األخـرى، وأعـني بـه إظـهار عـاملـيّة ديـنها واتّـساع طـاقـته، وذلـك بـاتّـصالـها بـكّل الحـركـات التّحـّرريّـة واإلنـسانـيّة، وأنّـها ال عـالقـة لـها 
الـبتّة بـاملـنظّمات الـطّائـفيّة الـّديـنيّة مـنها واملـدنـيّة عـلى الـّسواء وأنّـها تـساعـدهـا لـجان تـعيّنها سـنويًّـا تـكون مـسؤولـة مـباشـرة أمـامـها 
وتـنفرد كـّل واحـدة مـنها بـفرع خـاّص مـن فـروع الـفعالـيّة الـبهائـيّة لـلّدراسـة والـعمل، وأنّـها تـناصـرهـا أرصـدة محـليّة يـتبرّع بـها كـافّـة 

املؤمنني.

وإلـــيك مـــا قـــال حـــضرة بـــهاء اهلل فـــي كـــتابـــه األقـــدس بهـــذا الـــّصدد: "قـــد كـــتب اهلل عـــلى كـــّل مـــديـــنة أن يـــجعلوا فـــيها بـــيت الـــعدل 
ويــجتمع فــيه الــنّفوس عــلى عــدد الــبهاء [9] وإن ازداد ال بــأس... ويــنبغي لــهم أن يــكونــوا أمــناء الــرّحــمن بــني اإلمــكان ووكــالء اهلل 
عــلى األرض كــّلها، ويــشاوروا فــي مــصالــح الــعباد لــوجــه اهلل كــما يــشاورون فــي أمــورهــم ويــختاروا مــا هــو املــختار". وإلــيك مــا 
شهـد بـه حـضرة عـبد الـبهاء فـي لـوح مـن ألـواحـه وجّـــهه إلـى أحـد املـؤمـنني األمـريـكينّي، قـال: "فهـذه املـحافـل الـّروحـانـيّة مـؤيّـدة بـروح 
اهلل وحــامــيها عــبد الــبهاء وينشــر جــناحــه عــليها فهــل مــن مــوهــبة أعــظم مــن هــذا؟" وأعــلن فــي الــّلوح نــفسه قــائــالً: "وهــذه املــحافــل 
الــّروحــانــيّة ســرج نــورانــيّة وحــدائــق مــلكوتــيّة تنتشــر مــنها نــفحات الــقدس عــلى اآلفــاق وتشــرق مــنها أنــوار الــعرفــان عــلى اإلمــكان، 
ويســـري مـــنها روح الـــحياة عـــلى كـــّل الـــجهات. وهـــي أعـــظم ســـبب لـــترقّـــي اإلنـــسان فـــي جـــميع الـــّشؤون واألحـــوال". وكـــتب يـــقيم 
ســـلطانـــها اإللـــهي إقـــامـــة بـــيّنة ال يـــرقـــى إلـــيها الـــظّن وال الـــّشّك فـــقال: " **يـــجب عـــلى كـــّل فـــرد أالّ يخـــطو خـــطوة دون اســـتشارة 
املــحفل الــّروحــانــي. ويــجب عــلى الــكّل أن يــطيعوا أوامــره بــالــّروح والــّريــحان، وأْن يــخضعوا لــه حــتّى تجــري األمــور فــي نــصابــها 
وتـــنتظم" وكـــتب زيـــادة عـــلى ذلـــك فـــقال: " *إذا اتّـــفقت اآلراء فـــنعم املـــراد أمّــــا إذا دبَّ االخـــتالف والـــعياذ بـــاهلل، فـــيجب أن يـــؤخـــذ 

بأكثريّة اآلراء".

ــــــس أتـــباع حـــضرة بـــهاء اهلل فـــي كـــال الشّـــــــرق والـــغرب مـــحافـــلهم املحـــّليّة، وهـــي أســـاس الـــّصرح الّـــذي أرشـــدهـــم إلـــى  أمّــــا وقـــد أسّـَ
تــشييده مــهندس نــظام ديــن حــضرة بــهاء اهلل اإلدارّي، فــقد انــدفــعوا بــال تــرّدد وال تــهيُّب إلــى املــرحــلة الــتّالــية مــن مــراحــل مــهّمتهم 
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الـرّفـيعة وهـي مـرحـلة أعسـر أمـرًا. واتّخـذوا الـتّدابـير فـي األقـطار الّـتي تـقّدمـت فـيها الـجامـعات املحـليّة الـبهائـيّة فـي الـعدد والـنّفوذ 
تـقّدمًــا كـافـيًا إلنـشاء املـحافـل املـركـزيّـة لـتكون بـمثابـة الـقطب تـدور حـولـه كـّل املشـروعـات املـركـزيّـة، وقـد سـّماهـا حـضرة عـبد الـبهاء 
فــي وصــيّته "بــيوت الــعدل الــخصوصــيّة" وذلــك ألنّــها تــكّون الــّدوائــر االنــتخابــيّة فــي تــشكيل بــيت الــعدل الــعمومــيّ، وألّن لــها حــقّ 
تـوجـيه نـشاط األفـراد وتـوحـيد فـعالـيّات املـحافـل املحـليّة الـواقـعة فـي نـطاقـها وتـحضيرهـا والـتّوفـيق بـينها. وملّا كـانـت هـذه املـحافـل 
تــقوم عــلى أســاس الــجامــعات املحــليّة املــنظّمة، وكــانــت هــي نــفسها الــّدعــائــم الّــتي تســتقّر عــليها الــوحــدة الــنّهائــيّة الّــتي تــعّد قــّمة 
الــنّظام اإلدارّي الــبهائــيّ فــإنّــها تــنتخب، وفــًقا ملــبدأ الــتّمثيل النّســبيّ، مــن جــانــب مــندوبــني يــمثلون الــجامــعات املحــليّة الــبهائــيّة، 
ويـجتمعون عـلى هـيئة مـؤتـمر يـعقد أثـناء عـيد الـرّضـوان. وهـذه املـحافـل املـركـزيّـة لـها مـن السّـــــلطة الـّضروريّـة مـا يـمكنها مـن تـوطـيد 
أركـــان الـــتّقّدم املـــنتج املنسجـــم الّـــذي تـــتقّدم بـــه الـــفعالـــيّات الـــبهائـــيّة داخـــل نـــطاق نـــفوذهـــا، كـــما أنّـــها متحـــّررة مـــن كـــّل مـــسؤولـــيّة 
مـــباشـــرة أمـــام دوائـــرهـــا االنـــتخابـــيّة بـــالـــقياس إلـــى خـــططها وأحـــكامـــها، وهـــي مـــكّلفة بـــواجـــب مـــقّدس وهـــو تـــفّحص املـــقترحـــات 
والـتّرحـيب بـتوصـيات املـندوبـني والـتّعاون مـعهم وتـوطـيد ثـقتهم وإيـقافـهم عـلى خـططها ومـشاكـلها وأعـمالـها، وتـسندهـا مـوارد مـن 
أرصـــدة مـــركـــزيّـــة يُـــَحضُّ كـــّل مـــؤمـــن مـــن املـــؤمـــنني عـــلى اإلســـهام فـــيها. ولـــقد قـــامـــت هـــذه الـــهيئات املـــركـــزيّـــة فـــي الـــواليـــات املتّحـــدة 
األمـريـكيّة (1925م) (وذلـك بـعد أن حـّل املـحفل املـركـزّي فـي تـلك الـبالد محـّل وحـدة املـعبد الـبهائـيّة الّـتي تـكّونـت فـي واليـة حـضرة 
عـــبد الـــبهاء)، كـــما تـــأّسســـت فـــي الجـــزائـــر الـــبريـــطانـــيّة (1923م)، وفـــي أملـــانـــيا (1923م)، وفـــي مـــصر (1924م)،  وفـــي الـــعراق 
(1931م) وفــي الــهند (1923م) وفــي إيــران (1934م) وفــي أســترالــيا (1934م) يتجــّدد انــتخابــها ســنويًّــا عــلى أيــدي مــندوبــني 
تحـّدد عـددهـم االحـتياجـات الـقومـيّة بـتسعة أشـخاص أو 19 شـخًصا أو 95 أو 171 [وهـي 19×9]. ولـقد سجّــــلت هـذه الـهيئات 
املـــركـــزيّـــة بـــبروزهـــا إلـــى حـــيّز الـــوجـــود مـــيالد حـــقبة جـــديـــدة فـــي عـــصر الـــتّكويـــن، وأشـــارت إلـــى مـــرحـــلة أخـــرى مـــن مـــراحـــل تـــطّور 
الــجامــعة املــطّردة االتّــساع وتــوحــيد صــفوفــها وتــوطــيد دعــائــمها، كــما بــرهــنت هــذه املــحافــل املــركــزيّــة الــبهائــيّة، بــروح الــنّظام الّــذي 
تـلّقنته، وتشـبّثها بـاملـبادئ الّــتي مـكنّتها مـن الـتّرفّـع عـن تـعّصبات الـجنس والـقومـيّة والـطّبقيّة والـّلون، عـلى أنّـَها قـادرة رغـم اطّـراد 
الــتّوســع فــي نــطاق أعــمالــها عــلى إدارة الــفعالــيّات املــتزايــدة لــلّديــن الحــديــث الــرّســوخ إدارة رائــعة تــساعــدهــا عــليها لــجان مــركــزيّــة 
مــسؤولــة أمــامــها تــنتخبها مــن جــمهور املــؤمــنني املــوجــوديــن فــي نــطاق نــفوذهــا بــال تــمييز وال تــفريــق، وتعهــد إلــى كــّل واحــدة مــنها 

بميدان خاّص من ميادين الخدمة البهائيّة.

ولـم تـكن الـّلجان املـركـزيّـة نـفسها بـأقـّل نـشاطًـا وال إخـالصًـــــــــا فـي إنـجاز اخـتصاصـاتـها. فـلقد أظهـر أعـضاء هـذه الـّلجان املـختلفة 
واملــتنّوعــة الــعامــلون تــحت إشــراف أعــضاء املــحفل املــركــزّي املــنتخبني املــمثّلني لــلجامــعة الــبهائــيّة كــفايــتهم واقــتدارهــم عــلى تــرقــية 
مـصالـح الـّديـن الـحيويّـة سـواء فـي الـّدفـاع عـن مـصالـحه الـحيويّـة املـباشـرة، أو عـرض عـقيدتـه ونشـر آدابـه، أو فـي تـوطـيد دعـائـم 
مــالــيّته، أو تــنظيم قــواه الــتّبليغيّة والــعمل عــلى زيــادة تــماســك أجــزائــه الــرّئــيسيّة، أو فــي شــراء مــواقــعه الــتّاريــخية واملــحافــظة عــلى 
سـجالّتـه وخـزائـنه وآثـاره املـقّدسـة، أو فـي اتّـصالـهم بـاملـؤسّـــــسات املـختلفة فـي املـجتمع الّـذي هـم بـعض مـنه أو فـي تـثقيف شـبابـه 
وتــدريــب نــاشــئته وتحســني حــال املــؤمــنات فــي املشــرق. وإنَّ مجــرّد ذكــر أســماء الــّلجان املــركــزيّــة الّــتي نــشأ مــعظمها فــي الــغرب، 
والــتي مــا زالــت تــباشــر مــهّمتها بــاقــتدار مــثالــي فــي الــواليــات املتّحــدة وكــندا، وتــنفّذ فــعالــيّاتــها بحــماســة واتّــحاد ونــشاط وإقــبال 
يــناقــض مــا نــرى عــليه هــيئات الــحضارة املــحتّضرة، لــيكفي ألن يــكشف لــك عــن مــجال هــذه الــهيئات الــفرعــيّة الّـــتي دفــعها إلــى 
الحـركـة نـظام إدارّي مـتطّور ال يـزال فـي املـرحـلة الـثّانـويّـة مـن تـطّوره. فـإلـيك لـجنة الـتّبليغ، ولـجان الـتّبليغ اإلقـليميّة ولـجنة مـا بـني 
األمـريـكتني، ولـجنة النّشـر، ولـجنة وحـدة الـجنس، ولـجنة الشّــــــبان، ولـجنة مـراجـعة املـنشورات، ولـجنة صـيانـة املـعبد، ولـجنة مـنهج 
املــعبد، ولــجنة أدالّء املــعبد، ولــجنة املــكتبة واملــبيعات لــلمعبد، ولــجان خــدمــة الــبنني والــبنات، ولــجنة تــربــية الــطّفل، ولــجان الــنّساء 
لــــلترقــــية والــــتّبليغ واملــــناهــــج، والــــّلجنة الــــقانــــونــــيّة، ولــــجنة مــــحفظة اآلثــــار والــــتّاريــــخ، ولــــجنة الــــتّعداد واإلحــــصاء، ولــــجنة املــــعارض 
الــــبهائــــيّة، ولــــجنة األخــــبار الــــبهائــــيّة، ولــــجنة إدارة النّشــــرة اإلخــــباريّــــة الــــبهائــــيّة، ولــــجنة مــــنشورات بــــرايــــل، ولــــجنة االتّــــصال مــــع 
املسـتفسريـن، ولـجنة الخـدمـة، ولـجنة التّحـريـر، ولـجنة الـفهارس، ولـجنة املـكتبة، ولـجنة اإلذاعـة، ولـجنة املـحاسـبني، ولـجنة الـتّذكـار 
"، ولــجنة الــّدراســة والــتّعّمق، ولــجنة الــّلغة الــثّانــويّــة الــعاملــيّة، ولــجنة معهــد الــتّربــيّة  الــّسنوّي، ولــجنة تحــريــر كــتاب "الــعالــم الــبهائــيّ
"، ولـجنة الـعالقـات الـعامّــة الـبهائـيّة، ولـجنة املـدارس الـبهائـيّة، ولـجان املـدارس الـّصيفيّة،  الـبهائـيّة، ولـجنة مجـلة "الـنّظام الـعاملـيّ
ولــجنة املــدرســة الــعاملــيّة، ولــجنة الــنُّبذ والــعجاالت، ولــجنة الــّروضــة األبــديّــة، ولــجنة حــظيرة الــقدس، ولــجنة مشــرق األذكــار، ولــجنة 
تـــرقـــية املـــحفل، ولـــجنة الـــتّاريـــخ الـــقومـــيّ، ولـــجنة املـــتفرّقـــات، ولـــجنة النّشـــرات املـــّجانـــيّة، ولـــجنة الـــتّرجـــمة، ولـــجنة تـــصنيف األلـــواح، 
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ولــجنة طــبع األلــواح ونشــرهــا، ولــجنة األمــالك، ولــجنة الــتّسويــات، ولــجنة الــّدعــايــة، ولــجنة الشّــــــرق والــغرب، ولــجنة الــخيريّــة، ولــجنة 
استنساخ األلواح، ولجنة املبّلغني املتجّولني، ولجنة التّربية البهائيّة، ولجنة املقامات املقّدسة، ولجنة مصرف التّوفير للّصغار.

ومـهما كـان تـأسـيس املـحافـل املحـليّة واملـركـزيّـة ومـا شـفع ذلـك مـن تـشكيل الـّلجان املحـليّة واملـركـزيّـة، الّـتي هـي األدوات الـّضروريّـة 
املـــساعـــدة ملـــمثّلي الـــجامـــعات الـــبهائـــيّة املـــنتخبني فـــي الشّـــــــرق والـــغرب، عـــمالً رائـــًعا فـــي حـــّد ذاتـــه إالّ أنـــه لـــم يـــكن ســـوى مـــقّدمـــة 
لحـلقات مـتّصلة مـن أعـمال عـظيمة تـقوم بـها املـحافـل املـركـزيّـة الحـديـثة الـتّشكيل لـتؤّدي خـدمـات ليسـت بـالـهيّنة وال بـالـيسيرة فـي 
سـبيل تـوحـيد الـجامـعة الـبهائـيّة الـعاملـيّة، وتـوطـيد أركـان نـظامـها اإلدارّي. وكـانـت الخـطوة األولـى الّـتي اتخـذتـها فـي هـذا السّـــــبيل 
االصـطالح عـلى الـّدسـتور الـبهائـيّ املـركـزّي الّـذي صـاغـه مـمثّلو الـجامـعة الـبهائـيّة األمـريـكيّة املـنتخبون ونشـروه سـنة 1927، ثـم 
تــرجــم نــّصه مــنذ ذلــك الــحني إلــى الــعربــيّة واألملــانــيّة والــفارســيّة مــع إحــداث تــعديــالت طــفيفة تــالئــم االحــتياجــات الــقومــيّة املــختلفة. 
فـأصـبح بـذلـك دسـتور املـحافـل الـّروحـانـيّة املـركـزيّـة لـلبهائـينّي فـي الـواليـات املتّحـدة وكـندا، والجـزائـر الـبريـطانـيّة، وأملـانـيا، وإيـران، 
والـــعراق، والـــهند وبـــورمـــا، ومـــصر والـــّسودان، وأســـترالـــيا ونـــيوزيـــلندة. وملّــا كـــان هـــذا الـــّدســـتور املـــركـــزّي يبشّـــــــر بـــصياغـــة دســـتور 
الـجامـعة الـبهائـيّة الـعاملـيّة الـقادمـة، ويـحال إلـى كـّل املـحافـل املحـليّة إلبـداء الـرّأي فـيه ويـصادق عـليه جـمهور املـؤمـنني فـي الـبالد 
املـــتمتّعة بـــاملـــحافـــل املـــركـــزيّـــة، فـــقد ألـــحقت بـــه وثـــيقة مـــماثـــلة تـــتضّمن الـــقوانـــني الـــفرعـــيّة لـــلمحافـــل املحـــليّة اصـــطلح عـــليها بـــهائـــيّو 
نـيويـورك فـي تشـريـن الـثّانـي سـنة 1931م، وصـارت نـموذجًــــا لـكّل الـّدسـاتـير الـبهائـيّة املحـليّة. ويـشّكل نـّص ذلـك الـّدسـتور املـركـزيّ 
إقـرار ائـتمان تـبنّي مـواّده طـبيعة الـجامـعة الـبهائـيّة املـركـزيّـة وأهـدافـها، وتـوضّـــــــــح واجـبات هـيئة مـمثّليها املـنتخبني، وتـعنّي مـركـزهـا 
الرّئيس، وتصف ختمها الرّسمي، كما تتضّمن طائفة من القوانني الفرعيّة اّلتي تبنّي طريقة انتخاب املحافل املحليّة واملركزيّة، 
وأوضـاعـها الـقانـونـيّة وسـلطاتـها وواجـباتـها، وتـصف الـعالقـة بـني املـحفل املـركـزّي وبـني بـيت الـعدل األعـظم مـن نـاحـية، وبـينه هـو 
واملـــحافـــل املحـــليّة وبـــينه وبـــني املـــؤمـــنني مـــن نـــاحـــية أخـــرى، وتـــرســـم مـــعالـــم حـــقوق املـــؤتـــمر املـــركـــزّي والـــتزامـــاتـــه وعـــالقـــته بـــاملـــحفل 

املركزّي، وتوّضح طبيعة االنتخابات البهائيّة، وتنّص على شروط األهليّة لالنتخاب في كّل الجامعات البهائيّة.

ولــقد وضــعت صــياغــة هــذه الــّدســاتــير املحــليّة واملــركــزيّــة املــتشابــهة إلــى حــّد بــعيد فــي مــواّدهــا األســاس الــّضروري لــتسجيل هــذه 
الـــهيئات اإلداريّـــة تـــسجيالً قـــانـــونـــيًّا مـــطابـــًقا لـــلقوانـــني املـــدنـــيّة الـــّساريـــة عـــلى الـــهيئات الـــّديـــنيّة أو الـــتّجاريّـــة. ولـــقد أكســـب هـــذا 
الــتّسجيل تــلك املــحافــل حــيثيّة قــانــونــيّة، ووطّــد كــثيرًا مــن ســلطانــها، ووسّــــــع كــثيرًا مــن طــاقــتها. وعــاد املــحفل الــّروحــانــيّ املــركــزيّ 
لـلبهائـينّي فـي الـواليـات املتّحـدة وكـندا واملـحفل الـّروحـانـيّ لـلبهائـينّي فـي نـيويـورك فـضربـا مـثاالً جـديـرًا بـأن تـتنافـس مـحافـل الشّـــــرق 
والـــغرب فـــي االقـــتداء بـــه. إذ تـــّم تـــسجيل املـــحفل الـــّروحـــانـــيّ املـــركـــزّي األمـــريـــكيّ بـــاعـــتباره هـــيئة أمـــناء اخـــتياريّـــة وهـــو نـــوع مـــن 
الـــتّسجيل مـــعمول بـــه فـــي حـــدود الـــقانـــون الـــعام يُـــمّكن املـــحفل مـــن أن يـــعقد الـــعقود ويـــتمّلك األمـــالك، ويتســـّلم املـــواريـــث، وذلـــك 
بـمقتضى شـهادة صـدرت فـي أيـار سـنة 1929م مـختومـة بـختم وزارة الـّداخـليّة فـي واشـنطن ومـذيّـَلة بـتوقـيع وزيـر الـّدولـة هـنري 
ل. سـتمسون. وتـال ذلـك الـتّسجيل اتّـخاذ تـدابـير قـانـونـيّة مـماثـلة تـمّخضت عـن تـسجيل املـحفل الـّروحـانـيّ املـركـزّي لـلبهائـينّي فـي 
الــهند وبــورمــا فــي كــانــون الــثّانــي ســنة 1933م فــي الهــور بــواليــة الــبنجاب طــبًقا ملــواد الئــحة تــسجيل الجــمعيّات الــّصادرة ســنة 
1860م، وتـسجيل املـحفل الـّروحـانـيّ املـركـزّي لـلبهائـينّي فـي الـقطر املـصرّي والـّسودان فـي كـانـون األّول سـنة 1934م بـشهادة 
املــحكمة املــختلطة بــالــقاهــرة، وتــسجيل املــحفل الــّروحــانــيّ املــركــزّي لــلبهائــينّي فــي أســترالــيا ونــيوزيــلندة فــي كــانــون الــثّانــي ســنة 
1938م بـشهادة املسجّــــل املـنتدب فـي إدارة الـتّسجيل الـعامّــة لـواليـة جـنوب أسـترالـيا، وأخـيرًا تـسجيل املـحفل الـّروحـانـيّ املـركـزيّ 
لـلبهائـينّي فـي الجـزائـر الـبريـطانـيّة فـي آب سـنة 1939م بـاعـتباره شـركـة غـير محـدودة غـير نـفعيّة مـندرجـة تـحت الئـحة الشّــــــركـات 

الّصادرة سنة 1929م، وذلك بشهادة مسّجل الّشركات املساعد في مدينة لندن.

وبـمثل هـذا الـتّسجيل الـقانـونـيّ لهـذه املـحافـل املـركـزيّـة اعـترف بـعدد أكـبر مـن املـحافـل املحـليّة الـبهائـيّة الّــتي اقـتدت بـاملـثل الّــذي 
ضـربـه مـحفل شـيكاغـو الـبهائـيّ فـي شـباط سـنة 1932م، وذلـك فـي أقـطار مـتباعـدة مـترامـية كـالـواليـات املتّحـدة األمـريـكيّة والـهند 
واملـكسيك وأملـانـيا وكـندا وأسـترالـيا ونـيوزيـلندة وبـورمـا وكـوسـتاريـكا وبـلوچسـتان وجـزر الـهاوائـي. ولـقد أفـلحت املـحافـل الـّروحـانـيّة 
لــلبهائــينّي بــالــتّدريــج فــي أن تــجعل مــن أنــفسها جــمعيّات وهــيئات يــقرّهــا الــقانــون وتحــميها الــّلوائــح املــدنــيّة الــنّافــذة فــي بــالدهــا 
املـختلفة، وذلـك بـعد أن تـقّدمـت بـنّص الـّدسـاتـير الـبهائـيّة املحـليّة املـتطابـقة تـقّر بـها السّــــــلطات املـدنـيّة فـي واليـاتـها أو مـقاطـعاتـها 
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املــختلفة فــي مــديــنة إســلنجن بــأملــانــيا، ومــديــنة املــكسيك بــاملــكسيك، وســان خــوزيــه بــكوســتاريــكا، وســيدنــي وأديــاليــد بــأســترالــيا، 
وأوكــالنــد بــنيوزيــلندة، ودلــهي وبــومــباي وكــراتــشي وبــونــا وكــلكتا واســكندر آبــاد وبــنجالــور ونــّلور وأحــمد آبــاد وســرامــبور وأنــدري 
وبـارودا بـالـهند، ومـديـنة تـويـتا بـبلوچسـتان، ورانـجون ومـندالي وديـدانـو كـاالزو بـبورمـا، ومـنتريـال وفـنكوفـر بـكندا، وهـونـولـولـو بجـزر 
الـهاوائـي، وشـيكاغـو ونـيويـورك وواشـنطن وبـوسـطن وسـان فـرانـسيسكو وفـيالدلـفيا وكـنوشـا وتـنيك وراسـني وديـترويـت وكـليفالنـد 
ولـوس أنجـلس ومـيلووكـي ومـينيابـولـيس وسـنسناتـي وونـتكا وفـينكس وكـولـومـبس ولـيما وبـورتـالنـد وجـرسـي سـيتي وويـلمت وبـيوريـا 
وســياتــل وبــنجامــتون وهــيلينا ورتــشمونــد هــايــالنــدز ومــيامــي وبــاســاديــنا وأوكــالنــد وإنــديــانــا بــولــيس وســانــت بــول وبــركــلي وأربــانــا 

وسبرنجفيلد وفلنت من مدن الواليات املتّحدة األمريكيّة.

وكــما وضــعت صــياغــة الــّدســاتــير الــبهائــيّة األســاس الــالّزم لــتسجيل املــحافــل الــّروحــانــيّة الــبهائــيّة، فــقد مهّــــد اعــتراف السّـــــــلطات 
املحـليّة واملـركـزيّـة بـممثّلي الـجامـعات الـبهائـيّة الـطّريـق إليـقاف األوقـاف الـبهائـيّة املحـليّة واملـركـزيّـة، وهـو عـمل تـاريـخي سـبقت إلـيه 
الـــجامـــعة الـــبهائـــيّة األمـــريـــكيّة، كـــما ســـبقت إلـــى مـــا ســـلف ذكـــره مـــن األعـــمال الـــبالـــغة األهـــميّة. ولـــقد أعـــفيت هـــذه األوقـــاف مـــن 
الـّضرائـب الـحكومـيّة والـعوائـد الـبلديّـة فـي مـعظم األحـوال نـظرًا إلـى طـبيعتها الـّديـنيّة، ونـتيجة لـلطّلبات الّـتي تـقّدمـت بـها الـهيئات 
البهائيّة املعترف بها إلى الّسلطات املدنيّة، وذلك على الرّغم من أّن قيمة األمالك تبلغ مبلًغا ال يستهان به في أكثر من قطر.

فـفي الـواليـات املتّحـدة األمـريـكيّة تـبلغ قـيمة عـينيّات أوقـاف الـّديـن املـركـزيّـة مـليونًـا وثـالثـة أربـاع املـليون مـن الـّدوالرات كـما أوقـفت 
بـموجـب مجـموعـة مـن الـوثـائـق الـرّسـميّة املـالـيّة الّـتي تعهّــد بـها أعـضاء مـحفل تـلك الـبالد املـركـزّي، الـقائـمون بـمثابـة أمـناء الـجامـعة 
الــبهائــيّة األمــريــكيّة، فــي ســنة 1928م وســنة 1929م وســنة 1935م وســنة 1938م وســنة 1939م وســنة 1941م وســنة 1942م، 
وهـــي تـــضّم اآلن أرض مشـــرق األذكـــار وبـــنيانـــه، وبـــيت املشـــرف عـــليه فـــي ويـــلمت بـــواليـــة إلـــينوي، وحـــظيرة الـــقدس املـــتّصلة بـــه 
وديــوانــها اإلدارّي الــثّانــوّي، ثــم دار الــّضيافــة، ودار الــتّآلــف، والــقاعــة الــبهائــيّة، وســتوديــو الحــرف والــفنون، ومــزرعــة، وعــدًدا مــن 
الــبيوت الــّصغيرة وقــطًعا عــدَّة مــن األرض تــشمل املــزرعــة الّــتي بــاركــتها أقــدام حــضرة عــبد الــبهاء عــلى شــاطئ املــونــسالــفات فــي 
عــّكاء الــخضراء بــواليــة مــايــن، ثــم بــوش هــاوس والــقاعــة الــبهائــيّة وبســتان الــفواكــه ودغــل رِدوود وردهــة لــلنّوم ومــبانــي املــزرعــة فــي 
جيســـرفـــيل بـــكالـــيفورنـــيا ثـــم بـــيت ولهـــلم، وكـــوخ إيـــفركـــريـــن ودغـــال مـــن الـــّصنوبـــر وســـبع قـــطع مـــن األرض بـــما عـــليها مـــن مـــبان فـــي 
إنجـــلوود الـــغربـــيّة بـــنيوجـــرســـي ومـــرســـح ضـــيافـــة الـــوحـــدة الـــخالـــدة الّـــتي أقـــامـــها حـــضرة عـــبد الـــبهاء فـــي حـــزيـــران ســـنة 1912م 
لـلبهائـينّي فـي نـيويـورك ثـمَّ مـنزل ويـلسن الّـذي بـاركـه بـمحضره، وأرضًـــــــــا فـي مـالـدن بـواليـة مـاسـاتـشوسـتس ثـمَّ مـنزل مـاتـيوز ومـبانـي 
املـــزرعـــة بـــبايـــن فـــالـــي بـــواليـــة كـــولـــورادو ثـــمَّ أرضًـــــــــــا فـــي مـــسكجن بـــواليـــة مـــتشيغان وأرضًـــــــــــا لـــلروضـــة األبـــديّـــة فـــي پـــورتـــسموث بـــواليـــة 

نيوهامشاير.

وأمّـــا الــعينيّات الّـــتي يــمتلكها الــّديــن اآلن فــي مــوطــنه فــما يــفوق أوقــاف الــجامــعة الــبهائــيّة األمــريــكيّة أهــميّة، ويــبذُّهــا قــيمة فــي 
مجــــملها وإن كــــانــــت عــــقود مــــلكيتها مــــا زالــــت فــــي حــــوزة األفــــراد وذمّـــــتهم نــــظرًا لعجــــز الــــجامــــعة الــــبهائــــيّة اإليــــرانــــيّة عــــن الــــظّفر 
بـالـتّسجيل الـرّسـميّ ملـحافـلها املـركـزيّـة واملحـليّة. ومـنذ صـعود حـضرة عـبد الـبهاء أضـيفت إلـى مـنزل حـضرة الـباب بـشيراز وبـيت 
أسـالف حـضرة بـهاء اهلل فـي تـاكـور بـمازنـدران، الـّلذيـن كـانـا فـي حـوزة الـجامـعة فـعالً فـي زمـن واليـة حـضرة عـبد الـبهاء، أمـالك 
شــاســعة تــقع فــي ظــاهــر الــعاصــمة عــلى ســفوح جــبل إلــبُرز وتشــرف عــلى املــديــنة الّــتي ولــد فــيها حــضرة بــهاء اهلل، وتشــتمل عــلى 
مـــزرعـــة وحـــديـــقة وكـــرم وتـــبلغ مـــساحـــتها أكـــثر مـــن ثـــالثـــة مـــاليـــني ونـــصف مـــليون مـــن األمـــتار املـــربّـــعة، أُعـــدَّت لـــتكون مـــوقـــًعا ألّول 
"مشـــرق األذكـــار" فـــي إيـــران. ومـــن بـــني املـــمتلكات الّـــتي وسّــــــــعت األوقـــاف الـــبهائـــيّة فـــي تـــلك الـــبالد كـــثيرًا املـــنزل الّـــذي ولـــد فـــيه 
حــضرة بــهاء اهلل بطهــران وعــّدة أبــنيّة مــجاورة ملــنزل حــضرة الــباب بــشيراز بــما فــيها مــنزل خــالــه، ومــنها حــظيرة الــقدس بطهــران 
واملتجــر الّــذي شــغله حــضرة الــباب حــني كــان تــاجــرًا فــي بــوشهــر، ومــنها حــيّ مــن أحــياء قــريــة چهــريــق الّــتي ســجن فــيها، ومــنزل 
الـحاج مـيرزا جـانـي الّــذي تـوقـف فـيه وهـو فـي طـريـقه إلـى تـبريـز، والحـّمام الـعاّم الّــذي كـان يغتسـل فـيه بـشيراز وبـعض املـنازل 
ة فـي زنـجان، والـبساتـني الـثاّلثـة الّـتي اسـتأجـرهـا حـضرة  املـالصـقة لـه، ومـنها نـصف مـنزل وحـيد فـي نـيريـز وجـزء مـن مـنزل الـُحجَّ
بـهاء اهلل فـي مـزرعـة بـدشـت، ومـنها مـدفـن الـقدوس فـي بـارفـروش، ومـنزل الـكالنـتر الّــذي سـجنت فـيه الـطّاهـرة بطهـران، والحـّمام 
الـعاّم الّـذي غـشيه حـضرة الـباب حـني كـان فـي أرومـيّة بـآذربـيجان، ومـنزل مـيرزا حسـني عـلي نـور الّـذي أخـفيت فـيه رفـات حـضرة 
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الـباب، ومـنها الـبابـيّة ومـنزل املُـالّ حسـني فـي مشهـد، ومـسكن سـلطان الّشهـداء ومـحبوب الّشهـداء فـي إصـفهان، ومـنها عـدد ال 
يســـتهان بـــه مـــن املـــواقـــع واملـــنازل واملـــدافـــن املـــتعّلقة بـــأبـــطال الـــّديـــن وشهـــدائـــه. ويـــحافـــظ أفـــراد الـــجامـــعة عـــلى تـــلك املـــواقـــع الّـــتي 
امــتلكوهــا كــّلها أخــيرًا، مــا عــدا أقــّليّة قــليلة مــنها كــانــت فــي حــوزتــهم مــن قــبل، وهــي تــضيف إلــيها كــّل ســنة، وتــصلح مــن شــأنــها 
وتـرمّــمها بـعنايـة كـّلما اقـتضت الـّضرورة ذلـك، وذلـك بـالـجهود املـوصـولـة الّـتي تـبذلـها لـجنة مـركـزيّـة مـعيّنة لهـذا الـغرض تـعمل تـحت 

إشراف ممثّلي األحباء اإليرانينّي الّدائم العاّم.

ويـنبغي لـنا أالّ نـغفل ذكـر الـعينيّات املـركـزيّـة املـختلفة املتضخّـــمة الّــتي طـفق املـؤمـنون يـمتلكونـها مـنذ بـدايـة الـنّظام اإلدارّي فـي 
الـبالد األخـرى كـالـهند وبـورمـا والجـزائـر الـبريـطانـيّة وأملـانـيا والـعراق ومـصر وأسـترالـيا وشـرق األردن وسـوريّـا. ونـخّص بـالـذّكـر 
مـــنها حـــظيرة الـــقدس لـــلبهائـــينّي فـــي الـــعراق، و حـــظيرة الـــقدس لـــلبهائـــينّي فـــي مـــصر، و حـــظيرة الـــقدس لـــلبهائـــينّي فـــي الـــهند، و 
حــــظيرة الــــقدس لــــلبهائــــينّي فــــي أســــترالــــيا، والــــبيت الــــبهائــــيّ فــــي إســــلنجن ومــــؤسّـــــــــسة الــــطّبع والنّشــــر لــــلبهائــــينّي فــــي الجــــزائــــر 
الـبريـطانـيّة، ودار الـّضيافـة بـبغداد والـّريـاض األبـديّـة فـي عـواصـم إيـران ومـصر وتـركسـتان. ولـقد أسـهمت هـذه الـعينيّات بـنصيب 
وافـر فـي تـوسـيع األوقـاف الـبهائـيّة فـي الـّسنوات األخـيرة وتـوطـيد دعـائـمها سـواء مـا كـان مـنها أرضًـــــــــا أو مـدارس أو مـراكـز إداريّـة 
أو أمــانــة السّــــــّر أو مــكتبات أو ريــاض أبــديّــة أو دور ضــيافــة أو دور النّشــر سجــلت بــاســم املــحافــل املــركــزيّــة املــعترف بــها أو عهــد 
بـــها إلـــى ذمّــــة املـــؤمـــنني الـــثّقات. ومـــن األهـــميّة بـــمكان أيـــًضا، رغـــم كـــونـــها ليســـت فـــي املـــرتـــبة ذاتـــها، تـــلك األوقـــاف املحـــّليّة الّـــتي 
سـانـدت أوقـاف الـّديـن املـركـزيّـة واملـعترف بـها قـانـونـيًّا مـن قـبل السّــــــلطات نـتيجة تـسجيل املـحافـل الـّروحـانـيّة الـبهائـيّة املحـليّة فـي 
أقـطار مـختلفة مـن الشّــــــرق والـغرب، فـلقد أغـنت هـذه املـواقـع األوقـاف املحـليّة لـلجامـعة الـبهائـيّة الـعاملـيّة غـنى كـبيرًا وال سـيّما فـي 

إيران ووسعت مجالها سواء أكانت أرًضا أم منشآت إداريّة أم مدارس أم مؤّسسات أخرى.

وفـي تـلك األثـناء الّـتي تـأّسسـت فـيها املـحافـل املحـليّة واملـركـزيّـة الـبهائـيّة وتـمَّ تـسجيلها الـرّسـميّ، وتـكّونـت فـيها لـجانـها املـختّصة، 
ووضـعت فـيها دسـاتـيرهـا املحـليّة واملـركـزيّـة وأوقـفت فـيها األوقـاف، شـرعـت تـلك املـحافـل الحـديـثة فـي أعـمال عـلى جـانـب كـبير مـن 
األهــميّة اإلنــشائــيّة، مــن أهــّمها تــشييد حــظيرة الــقدس، وهــي مــقّر املــحفل الــبهائــيّ املــركــزّي، ومــدار الــفعالــيّات الــبهائــيّة اإلداريّــة 
فـــي املســـتقبل. ولـــقد نـــشأت حـــظائـــر الـــقدس أّول مـــا نـــشأت فـــي إيـــران، وهـــي تـــعرف اآلن فـــي جـــميع أرجـــاء الـــعالـــم بهـــذا االســـم 
الـــرّســـميّ املـــميّز. وهـــي بـــقيامـــها تسجّــــــل تـــقّدمًــــا مـــلحوظًـــا فـــي تـــطّور عـــمليّة يـــمكننا أن نـــتقّصى بـــوادرهـــا إلـــى تـــلك االجـــتماعـــات 
املــتكتّمة املتســتّرة الّـــتي كــان أتــباع الــّديــن املضطهــد فــي تــلك الــبالد يــعقدونــها فــي هــدآت الــّليل ســرًّا فــي بــعض األحــيان. ولــقد 
اسـتطاعـت هـذه املـؤسّـــــسات رغـم أنّـها مـا زالـت فـي مـراحـل تـقّدمـها األولـى أن تـؤّدي نـصيبها فـي تـوطـيد دعـائـم الـوظـائـف الـّداخـليّة 
ة أخـرى تـدلـيالً عـلى اطّـراد نـمّو هـذه الـجامـعة واشـتداد بـأسـها. وملّا كـانـت هـذه  لـلجامـعة الـبهائـيّة الـنّاشـئة، وأن تـقّدم لـلنّاس حُــــجَّ
املــؤسّـــــــسة ســواء كــانــت محــليّة أم مــركــزيّــة مــلحقة فــي مــهّمتها بمشــرق األذكــار، وهــو املــنشأة املــكرّســة لــلعبادة الــبهائــيّة الــبحتة، 
فـإنّـَها حـني تـجتمع أجـزاؤهـا املـؤلّـفة لـكيانـها كـأمـانـة السّـــــّر وأمـانـة الـّصندوق ومـحفظة اآلثـار واملـكتبة وإدارة النّشـر وقـاعـة املـحفل 
وغــرفــة الــنّدوة (الــّشورى) ودار الــّضيافــة وتــعمل كــّلها فــي صــعيد واحــد ســوف تــعّد مــركــزًا لــلنّشاط اإلدارّي الــبهائــيّ كــّله، ورمــزًا 

للمثل األعلى في الخدمة اّلتي تنزع إليها الجامعة البهائيّة في صلتها بدينها خاّصة وبالجنس البشرّي عامًة.

ولـسوف يسـتمّد مـمثّلو الـجامـعات الـبهائـيّة املحـليّة واملـركـزيّـة هـم وأعـضاء الـّلجان الـتّابـعة مـن مشـرق األذكـار الّـذي جـعله حـضرة 
بــهاء اهلل فــي الــكتاب األقــدس بــيت الــعبادة، أثــناء اجــتماعــهم فجــر كــّل يــوم بــني جــدرانــه، اإللــهام الــّضروري الّــذي يــمّكنهم، وهــم 
يـبذلـون جـهودهـم مـن يـوم إلـى يـوم فـي مـركـز فـعالـيّاتـهم اإلداريّـة، وأعـني بـه حـظيرة الـقدس، مـن الـقيام بـواجـباتـهم ومـسؤولـيّاتـهم 

كما يليق بأمناء دينه املختارين.
ولــقد اتّخــذت فــعالً الــتّدابــير األولــى الّـــتي ســوف تــفضي آخــر األمــر إلــى إنــشاء هــذه املــؤسّـــــــسات اإلداريّــة املــركــزيّــة بــكّل بــهائــها 
وســـلطانـــها عـــلى شـــواطئ بـــحيرة مـــتشيغان بـــظاهـــر أّول مـــركـــز بـــهائـــيّ تـــأسّـــــــس فـــي الـــقارّة األمـــريـــكيّة، وتـــحت ظـــّل أّول "مشـــرق 
األذكــار" قــام فــي الــغرب، كــما اتّخــذت فــي عــاصــمة إيــران مهــد الــّديــن، وعــلى مــقربــة مــن الــبيت األعــظم فــي بــغداد، وفــي مــديــنة 
عـشق آبـاد بـجوار أّول "مشـرق األذكـار" شـيّد فـي الـعالـم الـبهائـيّ عـلى اإلطـالق، وفـي عـاصـمة مـصر أسـبق مـركـز فـي الـعاملـني 

العربيّ واإلسالميّ، وفي دلهي عاصمة الهند، بل وفي سيدني بأستراليا القصيّة.

�١٧٥



كــما اتّخــذت فــي أقــالــيم الــبالد الــّسابــقة الــذّكــر، وفــي بــالد عــّدة غــيرهــا، الــتّدابــير األولــى إلنــشاء تــلك املــؤسّــــــسة عــلى صــورة مــنزل 
تــمتلكه الــجامــعة الــبهائــيّة املحــليّة أو تســتأجــره. وكــان مــن أهــّمها تــلك املــبانــي اإلداريّــة الــعديــدة الّــتي تــمّكن املــؤمــنون فــي واليــات 

إيران املختلفة من شرائها أو تشييدها رغًما عن الّصعوبات اّلتي يقاسونها.

ومـا زال الـتّقّدم املـلحوظ الّـذي بـلغته األوسـاط الـبهائـيّة، وال سـيّما فـي الـواليـات املتّحـدة األمـريـكيّة، يـعتبر عـامـالً ال يـقّل أهـميّة عـن 
غـــيره فـــي تـــطويـــر الـــنّظام اإلدارّي، وذلـــك بـــإنـــشائـــها املـــدارس الـــّصيفيّة لـــتغذيـــة روح الـــزّمـــالـــة وتـــنميتها فـــي جـــو بـــهائـــيّ خـــالـــص، 
وتـدريـب املـبّلغني تـدريـبًا الئـًقا، وبـذل الـتّسهيالت الـّضروريّـة لـدراسـة تـاريـخ الـّديـن وتـعالـيمه وفـهم عـالقـته بـاألديـان األخـرى خـاصّـــــــــة 

وباملجتمع البشرّي عاّمة.

ولــقد أنــشئت هــذه املــدارس أّول مــا أنــشئت فــي ثــالثــة مــراكــز إقــليميّة فــي أقــسام الــقارّة األمــريــكيّة الــّشمالــيّة الــثاّلثــة الــعظمى، 
وأعـني بـها جيسـرفـيل بـهضاب كـالـيفورنـيا (سـنة 1927م)، وعـّكاء الـخضراء الـواقـعة عـلى ضـفاف بـيسكاتـاكـوا بـواليـة مـايـن (سـنة 
1929م)، وفـي لـوهـالـن رانـش قـرب دايـفيسون بـواليـة مـتشيغان (سـنة 1931م). ثـمَّ عـزّزتـها أخـيرًا املـدرسـة الـعاملـيّة الّــتي أنـشئت 

في باين فالي بينابيع كولورادو، لتدريب املبّلغني البهائينّي الرّاغبني إلى الخدمة في البالد األخرى وال سيّما في 
أمـريـكا الـالّتـينيّة. ولـقد ضـربـت هـذه املـعاهـد الـتّربـويّـة الـبهائـيّة الـجنينيّة بـتوسّــــــعها املـطّرد فـي مـناهـجها مـثالً جـديـرًا بـأن تـتنافـس 
الـجامـعات الـبهائـيّة عـلى االقـتداء بـه فـي كـال الشّــــــرق والـغرب. نـعم، لـقد ضـربـت هـذه املـدارس املـفتوحـة لـلبهائـينّي وغـير الـبهائـينّي 
عـلى الـّسواء مـثالً كـريـًما ألْــَهم الـجامـعات الـبهائـيّة األخـرى فـي إيـران والجـزائـر الـبريـطانـيّة وأملـانـيا وأسـترالـيا ونـيوزيـلندة والـهند 
والـعراق ومـصر أن تتّخـذ الـتّدابـير األولـى الّــتي تـمّكنها مـن أن تـبني عـلى األسـس نـفسها مـعاهـد مـماثـلة تبشّــــــر بـأن تـتطّور إلـى 
جـــامـــعات املســـتقبل الـــبهائـــيّة، وذلـــك بـــتوفّـــرهـــا عـــلى دراســـة الـــكتب الـــبهائـــيّة وتـــاريـــخ الـــّديـــن املـــبّكر دراســـة مســـتفيضة وتـــنظيمها 
لــلّدراســات فــي تــعالــيم اإلســالم وتــاريــخه وعــقدهــا مــؤتــمرات لــترويــج الــّصداقــة بــني األجــناس، ودراســتها الــعمليّة املــعّدة لــتعريــف 
املشــتركــني فــيها بــسير أعــمال الــنّظام اإلدارّي الــبهائــيّ، وتــنظيمها الجــتماعــات خــاصّــــــــــة بــتدريــب الشّـــــــبّان واألطــفال، وإنــشائــها 
لـفصول دراسـيّة لـلتّدريـب فـي آداب الخـطابـة الـعامّــة وحـسن املـحاضـرة، ومـحاضـراتـها عـن الـّديـن املـقارن، ومـناقشـتها الجـماعـيّة 
فــــي نــــواحــــي الــــّديــــن املــــتعّددة، وتــــأســــيسها لــــلمكتبات، وتــــنظيمها لــــلّصفوف الــــتّبليغيّة ودراســــات عــــن الــــقيم الخــــلقيّة الــــبهائــــيّة، 
ودراسـات عـن أمـريـكا الـالّتـينيّة، واسـتحداثـها لـدورات املـدرسـة الشّـــــتويّـة، واجـتماعـاتـها لـلّشورى، وتـمثيلها املـرسـحيّات وإقـامـتها 

للمهرجانات وقيامها بالنّزهات الخلويّة وغيرها من فعاليّات التّرويح والتّرفيه.

يــمكننا أن نــذكــر مــن بــني الــعوامــل املــساعــدة عــلى تــوســيع الــنّظام اإلدارّي وإنــشائــه فــعالــيّات الشّـــــــبّان الــبهائــينّي املــنظّمة الّـــتي 
تــقّدمــت فــي إيــران والــواليــات املتّحــدة األمــريــكيّة تــقّدمًـــا عــظيًما، وبــدأت حــديــثًا فــي الــهند والجــزائــر الــبريــطانــيّة وأملــانــيا والــعراق 
ومـــصر وأســـترالـــيا وبـــلغاريـــا وجـــزر الـــهاوائـــي وهـــنغاريـــا وهـــافـــانـــا. وتـــتضّمن هـــذه الـــفعالـــيّات الـــنّدوات الـــّدراســـيّة الـــّسنويّـــة  الّـــتي 
يـــنظّمها الشّـــــــبّان الـــبهائـــيّون فـــي جـــميع أرجـــاء الـــعالـــم. وجـــلسات للشّـــــــباب فـــي املـــدارس الـــّصيفيّة الـــبهائـــيّة، والنّشـــرات واملـــجالّت 
الّــتي يـصدرونـها ومـكتب املـراسـالت الـعاملـي الّــذي يـديـرونـه، والـتّسهيالت الّــتي يـقّدمـونـها لـتسجيل الشّــــــبّان الـرّاغـبني فـي اعـتناق 
الــّديــن الــبهائــيّ، وطــبع الــتّمهيدات واملــراجــع لــدراســة الــتّعالــيم، وتــنظيم جــماعــة لــلّدراســة الــبهائــيّة كــفعالــيّة جــامــعيّة رســميّة فــي 
إحـدى أمّــهات الـجامـعات األمـريـكيّة، وتـتضّمن هـذه الـفعالـيّات زيـادة عـلى ذلـك "أيّـام الـّدراسـة" الّــتي تـقام فـي الـبيوت واملـراكـز 
الـــبهائـــيّة، والـــفصول الّـــتي تـــعقد لـــدراســـة اإلســـبرانـــتو والـــّلغات األخـــرى، وتـــنظيم املـــكتبات الـــبهائـــيّة، وافـــتتاح قـــاعـــات املـــطالـــعة، 
وإنــــتاج املــــرســــحيّات وإعــــداد املهــــرجــــانــــات الــــبهائــــيّة،  وعــــقد املــــباريــــات الخــــطابــــيّة، وتــــعليم األيــــتام،  وتــــنظيم فــــصول الخــــطابــــة 
واملــــحاضــــرة، وإقــــامــــة االجــــتماعــــات لتخــــليد ذكــــرى الــــّشخصيّات الــــبهائــــيّة الــــتّاريــــخيّة، وعــــقد املــــؤتــــمرات الجــــماعــــيّة اإلقــــليميّة، 

والجلسات اّلتي تقام للّشباب في املؤتمرات البهائيّة الّسنويّة.

كـما أنّـنا نجـد هـناك عـوامـل أخـرى مـحفّزة لـتقّدم ذلـك الـنّظام وعـامـلة عـلى تـوطـيد دعـائـمه، وهـي إقـامـة الـّضيافـات الـتّسع عشـريّـة 
إقـــامـــة مـــنتظمة لـــتؤّدي فـــي مـــعظم الـــجامـــعات الـــبهائـــيّة فـــي الشّـــــــرق والـــغرب وظـــيفتها املـــثّلثة، فـــهي تـــنبّه عـــلى الـــنّاحـــية الـــتّعبّديّـــة 
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الـــّروحـــيّة والـــنّاحـــيّة اإلداريّـــة والـــنّاحـــية االجـــتماعـــيّة مـــن حـــياة الـــجامـــعة الـــبهائـــيّة، ومـــنها الشّـــــــروع فـــي فـــعالـــيّات يـــراد بـــها إعـــداد 
إحــصاء لــألطــفال الــبهائــينّي، وتــهيئة دورات دراســيّة عــمليّة لــهم، وكــتب مــناجــاة وكــتب تــمهيديّــة فــي الــّديــن الــبهائــيّ لــهم وإعــداد 
طــائــفة مــن الــبيانــات الّــتي تــنّص عــلى طــبيعة الــّديــن غــير الــّسياســيّة ونشــرهــا، وتــثني عــن االنــتساب إلــى املــنظّمات الــّديــنيّة غــير 
الــبهائــيّة، وتــتناول طــرق الــتّبليغ، واملســلك الــبهائــيّ حــيال الحــرب، ومــؤسّـــــــسات املــؤتــمر الــّسنوي، واملــحفل الــّروحــانــي الــبهائــيّ، 
والــّضيافــة الــتّسع عشــريّــة والــّصندوق املــركــزّي. ويــنبغي لــنا أيــًضا أن نــشير إلــى تــأســيس مــحفظات اآلثــار املــركــزيّــة لــلتّثبّت مــن 
أصــالــة ألــواح حــضرة بــهاء اهلل وحــضرة عــبد الــبهاء وجــمعها وتــرجــمتها وتــصنيفها واملــحافــظة عــليها والــعنايــة بــاآلثــار املــقّدســة 
والـــوثـــائـــق الـــتّاريـــخيّة، وأن نـــشير إلـــى الـــتّثبّت مـــن صـــّحة ألـــواح حـــضرة الـــباب وحـــضرة بـــهاء اهلل وحـــضرة عـــبد الـــبهاء األصـــليّة 
املــوجــودة فــي حــوزة أحــبّاء الشّـــــــرق واســتنساخــها، وإلــى تــألــيف تــاريــخ مــفّصل لــلّديــن مــنذ بــدايــته إلــى يــومــنا الــحاضــر، وإلــى 
افـتتاح املـكتب الـبهائـيّ الـعاملـيّ فـي جـنيف، وإلـى عـقد املـؤتـمرات اإلقـليميّة الـبهائـيّة، وإلـى شـراء املـواقـع الـتّاريـخيّة، وتـأسـيس 

املكتبات البهائيّة التّذكاريّة وإلى إنشاء مصرف ناجح لالّدخار لألطفال بإيران.

وال يــمكننا أن نــغفل اإلشــارة إلــى مــشاركــة مــمثّلي هــذه الــجامــعات الــبهائــيّة املــركــزيّــة الحــديــثة مــشاركــة رســميّة وغــير رســميّة فــي 
فـعالـيّات ومـداوالت عـدد ضخـم مـن املـؤتـمرات املـختلفة واالجـتماعـات واالتّـحادات واملـجامـع واملـنظّمات املـنعقدة فـي بـالد أوروبّـا 
وآســـيا وأمـــريـــكا لـــترقـــية قـــضايـــا االتّـــحاد الـــّديـــنيّ وتـــوطـــيد السّــــــــالم والـــنّظر فـــي أمـــور الـــتّربـــيّة وشـــؤون الـــتّعاون الـــّدولـــي وإخـــاء 
األجــناس ومــا إلــى ذلــك مــن املــقاصــد اإلنــسانــيّة. ولــقد اتّــصلت األســباب وانــعقدت األواصــر، بــطريــق أو بــغيره، نــتيجة اشــتراك 
هــؤالء املــمثّلني فــي طــائــفة املــنظّمات، مــنها مــؤتــمر بــعض األديــان الــحيّة  املــنعقد فــي لــندن ســنة1924م، ومــؤتــمر رابــطة األديــان 
الـعاملـيّ  املـنعقد فـي املـديـنة نـفسها سـنة 1936م، ومـؤتـمرات اإلسـبرانـتو الـعاملـيّة  املـنعقدة سـنويًّـا فـي عـواصـم أوروبّـا املـختلفة، 
ومعهــد الــتّعاون الــفكرّي ، ومــعرض قــرن الــتّقّدم   املــنعقد فــي شــيكاغــو ســنة 1933م، والــّسوق الــعاملــيّة   املــنعقدة فــي نــيويــورك 
ســـنة 1938م وســـنة 1939م، ومـــعرض الـــبّوابـــة الـــذّهـــبيّة الـــّدولـــيّ   املـــنعقد فـــي ســـان فـــرانـــسيسكو ســـنة 1939م، واملـــؤتـــمر األّول 
ملجـمع األديـان   املـنعقد فـي كـلكتّا، واملـؤتـمر الـهندّي الـثّقافـيّ الـثّانـي  املـنعقد فـي املـديـنة نـفسها، واجـتماع عـصبة جـميع األديـان   
املــنعقد فــي أنــدور، ومــؤتــمرات أريــا ســامــاج وبــراهــمو ســامــاج ،ومــؤتــمرات الجــمعيّة الــثّيوصــوفــيّة ، ومــؤتــمر الــنّساء اآلســيويّــات  
املـنعقد فـي بـالد مـختلفة مـن بـالد الـهند، ومجـلس الشّـــــباب الـعاملـيّ ، ومـؤتـمر املـرأة الشّـــــرقـيّة  املـنعقد فـي طهـران، ومـؤتـمر الـنّساء 
لــكّل املــحيط الــهادئ  املــنعقد فــي هــونــولــولــو، وعــصبة الــنّساء الــّدولــيّة للسّـــــــالم ، ومجــمع الــّشعوب  املــنعقد فــي بــويــنس أيــرس فــي 
األرجـــنتني. وبـــاشـــتراك مـــمثّلي األمـــر فـــي هـــذه املـــنظّمات واملـــؤتـــمرات انـــعقدت األواصـــر الّــــتي أظهـــرت مـــن نـــاحـــيّة طـــبيعيّة ديـــن 
حــضرة بــهاء اهلل الــعاملــيّ الــنّطاق والــّشامــل، والــتي وصــلت مــن نــاحــية أخــرى بــني هــذه املــنظّمات وبــني هــيئاتــه اإلداريّــة املــترامــية 

األطراف وصالً حيويًّا متينًا.

كـــما أنّـــه ال يـــنبغي لـــنا أن نـــتجاهـــل أو نـــقّلل مـــن قـــدر تـــلك االتّـــصاالت الّـــتي تـــّمت لهـــذه الـــهيئات اإلداريّـــة مـــع طـــائـــفة مـــن أســـمى 
السّــــــــلطات الـــحكومـــيّة فـــي الشّــــــــرق والـــغرب، وأقـــطاب اإلســـالم فـــي إيـــران وعـــصبة األمـــم، ال بـــل مـــع األســـر املـــالـــكة نـــفسها بـــغية 
الـّدفـاع عـن حـقوق أتـباع الـّديـن وعـرض كـتبهم وتـبيان غـايـاتـهم وأهـدافـهم املـتوخّــاة مـن جـهودهـم املـوصـولـة لحـمايـة الـنّظام اإلداريّ 
الـــولـــيد. ولـــئن كـــانـــت هـــذه االتّـــصاالت تـــشّكل فـــي حـــّد ذاتـــها فـــصالً قـــيًّما مـــبينًا قـــائـــًما بـــرأســـه فـــي تـــاريـــخ تـــفتّح الـــنّظام اإلداريّ 
الـبهائـيّ إالّ أنـّنا نـذكـر مـن بنـي املـراسـالت الّـتي قـام بـها أعـضاء املـحفل املـركـزّي لـلبهائـينّي فـي الـواليـات املتّحـدة وكـندا، وهـم الـبناة 
األبـطال لـذلـك الـنّظام وحـماتـه، مـع املـندوب الـّسامـي بفلسـطني بـشأن إعـادة مـفاتـيح رمـس حـضرة بـهاء اهلل إلـى سـادنـه، ومـع شـاه 
إيـران فـي مـناسـبات أربـع طـالـبني إلـيه إنـصاف إخـوانـهم املضطهـديـن فـي بـالده، ومـع رئـيس الـوزراء اإليـرانـيّ بـشأن املـوضـوع 
نـــفسه، ومـــع مـــاري مـــلكة رومـــانـــيا مـــعبّريـــن لـــها عـــن شـــكرهـــم الجـــزيـــل عـــلى شـــهاداتـــها الـــتّاريـــخيّة لـــلّديـــن الـــبهائـــيّ، ومـــع أقـــطاب 
اإلســالم فــي إيــران طــالــبني إلــيهم إقــرار الــوئــام والسّــــــالم بــني األديــان، ومــع فــيصل األّول مــلك الــعراق بــشأن تــأمــني ســالمــة الــبيت 
األعــظم فــي بــغداد، ومــع السّــــــلطات الــّسوفــياتــيّة بــشأن الــجامــعات الــبهائــيّة فــي روســيا، ومــع السّــــــلطات األملــانــيّة حــول مــا يــعانــيه 
إخـوانـهم األملـان مـن صـعاب، ومـع الـحكومـة املـصريّـة حـول تحـريـر إخـوانـهم فـي الـّديـن مـن نـير الـتّزمّــت اإلسـالمـيّ، ومـع مجـلس 
الـــوزراء اإليـــرانـــيّ فـــيما يـــختّص بـــإغـــالقـــه لـــلمعاهـــد الـــتّربـــويّـــة الـــبهائـــيّة اإليـــرانـــيّة، ومـــع وزارة الـــّداخـــليّة لـــحكومـــة الـــواليـــات املتّحـــدة 
والـــّسفير الـــتّركـــي املـــقيم فـــي واشـــنطن ومجـــلس الـــوزراء الـــتّركـــيّ فـــي أنـــقرة دفـــاعًــــا عـــن مـــصالـــح الـــّديـــن فـــي تـــركـــيا، ومـــع وزارة 
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الـّداخـليّة نـفسها بـغية تـيسير نـقل رفـات لـوا جتسنجـر  مـن مـقابـر الـبروتسـتانـت بـالـقاهـرة إلـى أّول مـدفـن بـهائـيّ أنشئ فـي مـصر، 
ومـع الـّسفير اإليـرانـيّ فـي واشـنطن بـشأن بـعثة كـيث رانـسوم كـيلر ، ومـع مـلك مـصر بـرفـقة بـعض الـكتب الـبهائـيّة، ومـع حـكومـة 
الــواليــات املتّحــدة والــحكومــة الــكنديّــة تــبيانًــا لــلتّعالــيم الــبهائــيّة بــشأن السّـــــــالم الــعام، ومــع الــوزيــر الــّرومــانــيّ فــي واشــنطن بــاســم 
الــبهائــينّي فــي أمــريــكا بــمناســبة وفــاة مــاري مــلكة رومــانــيا، ومــع رئــيس الجــمهوريــة فــرانــكلني د. روزفــلت  إيــقافًــا لــه عــلى نــداءات 
حضرة بهاء اهلل الّصادرة في كتابه األقدس إلى رؤساء الجمهور في أمريكا، وعلى بعض مناجاة أنزلها حضرة عبد البهاء.

وإلـى هـذه االتّـصاالت يـنبغي لـنا أن نـضيف تـلك االتّـصاالت الـّصادرة عـن مـركـز الـّديـن الـعاملـيّ وعـن املـحافـل املـركـزيّـة واملحـليّة 
بــالــبرق أو بــالــبريــد إلــى املــندوب الــّسامــي فــي فلســطني ابــتغاء تســليم املــفاتــيح لــضريــح حــضرة بــهاء اهلل إلــى ســادنــه األصــليّ، 
والــطّلبات الّــتي تــقّدمــت بــها املــراكــز الــبهائــيّة فــي الشّــــــرق والــغرب إلــى السّــــــلطات الــعراقــيّة رجــاء اســترجــاع بــيت حــضرة بــهاء اهلل 
فـــي بـــغداد، ومـــا شـــفع ذلـــك مـــن رفـــع الـــتماس إلـــى وزيـــر املســـتعمرات الـــبريـــطانـــيّة عـــقب صـــدور الـــحكم الّـــذي قـــضت بـــه مـــحكمة 
االســتئناف الــعراقــيّة فــي هــذا الــّصدد، والــرّســائــل الّـــتي بــعثتها الــجامــعات الــبهائــيّة فــي كــال الشّـــــــرق والــغرب إلــى عــصبة األمــم 
تـقديـرًا لـلتّصريـح الـرّسـمي الّــذي صـرّح بـه مجـلس الـعصبة تـأيـيًدا لـلمطالـب الّــتي عـرضـها الـبهائـيّون. كـما يـنبغي لـنا أن نـضيف 
إلـى ذلـك، الـرّسـائـل الـعّدة املـتبادلـة بـني مـركـز الـّديـن الـعاملـيّ مـن نـاحـية ومـارثـا روت أّم املـبلغات ورائـدتـهنَّ مـن نـاحـية أخـرى وبـني 
مــلكة رومــانــيا عــقب انــتشار شــهاداتــها الــتّاريــخيّة لــلّديــن، ورســائــل الــعزاء املــوجّـــــهة إلــى مــاري مــلكة يــوغســالفــيا بــاســم الــجامــعة 

البهائيّة العامليّة بمناسبة وفاة أّمها، وإلى دوقة كنت عقب وفاة زوجها املحزن.

كـــما أنّـــه ال يـــحّق لـــنا بـــحال مـــن األحـــوال أن نـــغفل اإلشـــارة الـــخاصّـــــــــــة إلـــى الـــّشكوى الّـــتي تـــقّدم بـــها املـــحفل الـــّروحـــانـــيّ املـــركـــزيّ 
لـلبهائـينّي فـي الـعراق إلـى لـجنة االنـتداب فـي عـصبة األمـم نـتيجة الغـتصاب بـيت حـضرة بـهاء اهلل فـي بـغداد، والـرّسـائـل الـكتابـيّة 
الّـــتي أرســـلها ذلـــك املـــحفل إلـــى غـــازي األّول مـــلك الـــعراق عـــقب وفـــاة أبـــيه، وتـــلك الّـــتي أرســـلها املـــحفل بـــمناســـبة زواجـــه، والـــعزاء 
الــكتابــيّ الّـــذي تــقّدم بــه إلــى وصــيّ الــعراق الــحالــيّ بــمناســبة وفــاة ذلــك املــلك املــفاجــئة، كــما ال يــحّق لــنا أن نــغفل اإلشــارة إلــى 
الـطّلبات الّــتي رفـعها املـحفل الـّروحـانـيّ املـركـزّي لـلبهائـينّي فـي الـقطر املـصرّي إلـى رئـيس الـوزراء ووزيـر الـّداخـليّة ووزيـر الـعدل 
عـقب الـحكم الّـذي أصـدرتـه املـحكمة الشّـــــرعـيّة فـي مـصر، وال إلـى الـرّسـائـل الّـتي وجـهها املـحفل الـّروحـانـيّ املـركـزّي لـلبهائـينّي فـي 
إيـران إلـى الـّشاه وإلـى مجـلس الـوزراء اإليـرانـيّ فـيما يـختّص بـإغـالقـه لـلمدارس الـبهائـيّة وتحـريـم تـداول الـكتب الـبهائـيّة فـي تـلك 
الــبالد. ويــجب أن نــذكــر عــالوة عــلى ذلــك، تــلك الــرّســائــل الّــتي أرســلها املــحفل الــّروحــانــيّ املــركــزّي لــلبهائــينّي فــي إيــران إلــى مــلك 
رومـانـيا وأفـراد األسـرة املـالـكة بـمناسـبة وفـاة والـدتـه املـلكة مـاري، وتـلك الّــتي أرسـلها إلـى الـّسفير الـتّركـيّ فـي طهـران والـحاويـة 
ملــا اكــتتب بــه األحــباء اإليــرانــيّون لــضحايــا الــزّلــزال فــي تــركــيّا، ورســائــل مــارثــا روت إلــى املــرحــوم الــرّئــيس فــون هــندنــبرغ  وإلــى 
الـّدكـتور سـترسـمان  وزيـر الـخارجـيّة األملـانـيّة مـع إهـداء بـعض الـكتب الـبهائـيّة، ورسـائـل كـيث رانـسوم كـيلر السّــــــبع املـوجّــــهة إلـى 

شاه إيران واتّصاالتها العديدة بالوزراء وأقطاب الّدولة أثناء زيارتها الخالدة لهذه البالد.

وبـجانـب هـذه الـبوادر األولـى لـلنّظام اإلدارّي الـبهائـيّ، وفـي أثـناء خـروج الـجامـعات الـبهائـيّة املـركـزيّـة إلـى حـيّز الـوجـود، وإنـشاء 
هــــيئاتــــها اإلداريّــــة والــــتّربــــويّــــة والــــتّبليغيّة كــــانــــت الــــعمليّة الــــجبّارة املــــنطلقة فــــي األرض املــــقّدســــة، قــــلب الــــنّظام اإلدارّي ومــــركــــزه 
الــــعصبيّ، تــــعمل حــــثيثًا بــــال صــــاّد وال راّد مــــذ أنــــزل حــــضرة بــــهاء اهلل لــــوح الــــكرمــــل وزار املــــوقــــع املــــقبل ملــــقام حــــضرة الــــباب، ثــــمَّ 
اسـتجمعت نـشاطًـا هـائـالً لشـراء ذلـك املـوقـع بـعد صـعود حـضرة بـهاء اهلل بـقليل، وبـما شـفع ذلـك مـن تـحويـل رفـات حـضرة الـباب 
مـن طهـران إلـى عـّكاء، وتـشييد ذلـك املـقام أثـناء أحـلك فـترة مـن حـبس حـضرة عـبد الـبهاء، وأخـيرًا بـاسـتقرار تـلك الـرّفـات فـي قـلب 
الـكرمـل إلـى األبـد، وبـتشييد دار لـضيافـة املـسافـريـن عـلى مـقربـة مـن ذلـك املـقام، واخـتيار املـوقـع املـقبل ألّول معهـد بـهائـيّ تـربـويّ 

على ذلك الجبل.

ومـا لـبثت الـقوى الّـتي انـطلقت مـنذ أن بـدأت الخـطّة الـرّائـعة الّـتي صـّورهـا حـضرة بـهاء اهلل، حـتّى أفـادت مـن الحـّريّـة الّـتي كـفلت 
ملـركـز ديـنه الـعاملـي مـنذ الهـزيـمة الـنّكراء الّـتي مـنيت بـها الـّدولـة الـعثمانـيّة املـتهالـكة فـي حـرب 14-1918م. فـهي تسـتطيع اآلن أن 
تـنساب بـال عـائـق فـي ظـّل نـظام حـكومـيّ عـطوف إلـى قـنوات أعـّدت لـكي تـبنّي لـلعالـم أجـمع مـا زّودت بـه هـذه الخـطَّة الـرّائـعة مـن 

�١٧٨



إمــكانــيّات. ويــمكننا أن نــحصي مــن الــّشواهــد األّولــيّة الــّدالّـــة عــلى الــتّوسّـــــــع الــعجيب الّـــذي حــدث فــي مــؤسّـــــــسات الــّديــن الــعاملــيّة 
وأوقـافـه فـي مـركـزه الـعاملـيّ دفـن حـضرة عـبد الـبهاء فـي غـرفـة مـن غـرفـات مـقام حـضرة الـباب، الـحادث الّـذي زاد مـن قـداسـة ذلـك 
الــجبل، ومــنها تــركــيب شــبكة كهــربــائــيّة هــي األولــى مــن نــوعــها بــحيفا لــتفيض بــالــنّور عــلى ضــريــح مــن حــرم فــي ســجنه الــحصني 
بــآذربــيجان "مــصباحًـــــا مــضيئًا" حســب بــيانــه املــبارك، ومــنها بــناء ثــالث غــرف إضــافــيّة مــتّصلة بــمقامــه تــتّمم الــوحــدة األولــى مــن 
هـــذه املـــنشأة، وفـــًقا لخـــطّة حـــضرة عـــبد الـــبهاء، ومـــنها اتّـــساع األمـــالك املـــحيطة بـــذلـــك املـــرقـــد اتّـــساعًـــــا جـــعلها عـــلى الـــرّغـــم مـــن 
دسـائـس نـاقـضي املـيثاق تـمتّد مـن قـّمة الـكرمـل إلـى مسـتعمرة الـهيكلينّي  الـرّابـضة عـلى سـفحه، وتـقّدر بـما ال يـقّل عـن أربـعمائـة 
ألـف جـنيه، ومـنها إضـافـة أربـع قـطع أخـرى مـوهـوبـة لـلمقامـات الـبهائـيّة تـقع فـي مـرج عـّكاء إلـى الـّشمال، وفـي وادي األردن إلـى 
ــــــبع إلـــى الـــجنوب، وتـــبلغ مـــساحـــتها ســـتّمائـــة فـــّدان عـــلى وجـــه الـــتّقريـــب، ومـــنها تـــشييد ســـلسلة مـــن  الشّـــــــرق، وفـــي نـــاحـــية بـــئر السّـَ
الشّـــــرفـات تـصل مـباشـرة، كـما اخـتّط حـضرة عـبد الـبهاء، بـني ضـريـح حـضرة الـباب وبـني املـديـنة الـواقـعة تـحت ظـّله، ومـنها تجـميل 
حـرمـه بـإنـشاء املـتنزّهـات والحـدائـق الّــتي تـفتح أبـوابـها للجـمهور يـومـيًّا، وتجـذب إلـيها الـّسيّاح واملـقيمني مـًعا. ومـّما نـرى لـه داللـة 
خـــاصّـــــــــــة، إعـــفاء املـــندوب الـــّسامـــي فـــي فلســـطني لـــكّل املـــساحـــة املـــحيطة واملـــوهـــوبـــة لحـــرم مـــقام حـــضرة الـــباب، وأرض املـــدرســـة 
ومــحفظة اآلثــار املــجاورتــني لــه ودار الــّضيافــة الــغربــيّة الــواقــعة عــلى كــثب مــنه، واملــواقــع الــتّاريــخيّة كــقصر الــبهجة وبــيت حــضرة 
بــهاء اهلل فــي عــّكاء، وحــديــقة الــرّضــوان إلــى الشّــــــرق مــن تــلك املــديــنة إعــفاًء تــامًّــا مــن الــّضرائــب، وإنــشاء فــرعــي فلســطني لــلمحفل 
الــــّروحــــانــــيّ املــــركــــزّي األمــــريــــكيّ والــــهندّي نــــتيجة لــــطلبني رســــمينّي رفــــعا إلــــى السّــــــــلطات املــــدنــــيّة، واعــــتراف تــــلك السّــــــــلطات بــــهما 
كجـــمعيّتني ديـــنيّتني مـــعترف بـــهما فـــي فلســـطني (وهـــو اعـــتراف ســـتتلوه اعـــترافـــات مـــماثـــلة بـــفروع املـــحافـــل الـــّروحـــانـــيّة املـــركـــزيّـــة 
األخـرى فـي ربـوع الـعالـم الـبهائـيّ الّــتي سـوف تـنشأ فـي فلسـطني ابـتغاء تـوطـيد الـّدعـائـم الـّداخـليّة)، ونـقل مـلكيّة أرض مـوهـوبـة 
لحـــرم مـــقام حـــضرة الـــباب تـــبلغ فـــي مجـــموعـــها خـــمسني ألـــفًا مـــن األمـــتار املـــربّـــعة إلـــى حـــوزة فـــرع املـــحفل الـــّروحـــانـــيّ املـــركـــزيّ 
األمـريـكيّ نـقالً تـطّلب عـقد مـا ال يـقّل عـن ثـالثـني صـفقة تحـمل مـعظم عـقودهـا تـوقـيع ابـن الـنّاقـض األكـبر ملـيثاق حـضرة بـهاء اهلل 

بوصفه مسّجالً لعقود األراضي في حيفا.

وال يــقّل أهــميّة عــن هــذا وذاك إنــشاء مــحفظتني عــاملــيّتني لــآلثــار عــلى جــبل الــكرمــل تــتّصل إحــداهــما بحــرم مــقام حــضرة الــباب، 
وتـقع األخـرى عـلى مـقربـة مـن مـرقـد الـورقـة الـعليا. وفـيهما جـمعت ألّول مـرَّة فـي الـتّاريـخ الـبهائـيّ كـنوز ال تـقّوم بـمال كـانـت حـتّى 
آنـــذاك مـــبعثرة هـــنا وهـــناك مـــخبَّأة عـــلى األغـــلب حـــفظًا لـــها وصـــونًـــا، فـــهي اآلن مـــعروضـــة لـــلزّائـــريـــن، وتـــضّم هـــذه الـــكنوز صـــورًا 
لـحضرة الـباب ولـحضرة بـهاء اهلل وآثـارًا شـخصيّة لـهما كـشعر حـضرة الـباب وغـباره ومـالبـسه وخـصالت مـن شـعر حـضرة بـهاء 
اهلل ودمـائـه ومـقلمته ومـالبـسه وتـيجانـه املـوشّــــــاة وكـشكولـه أيّـام السّـــــليمانـيّة وسـاعـته وقـرآنـه، كـما تـحوي مخـطوطـات وألـواحًــــا ال تـقّوم 
قـيمتها بـمال؛ بـعضها مـذهّــب كـالجـزء الّـذي كـتبه حـضرة بـهاء اهلل بخـّط يـده مـن الـكلمات املـكنونّـة، والـبيان الـفارسـيّ بخـط الـّسيّد 
حسـني كـاتـب وحـي حـضرة الـباب، واأللـواح األصـليّة املـوجّــــهة إلـى حـروف الـحيّ بخـط حـضرة الـباب واملخـطوطـة األصـليّة لـرسـالـة 
"الــّسؤال والــجواب". وتــتضّمن هــذه املجــموعــة الــثّمينة فــضالً عــن ذلــك آثــارًا وأشــياء تــتّصل بــحضرة عــبد الــبهاء، وثــوب الــغصن 
األطهــر املــلطّخ بــالــّدمــاء، وخــاتــم الــقّدوس وســيف املُـالّ حســني وأخــتام والــد حــضرة بــهاء اهلل الــوزيــر، والــّدبّــوس "الــبروش" الّــذي 
قـّدمـتّه مـلكة رومـانـيا إلـى مـارثـا روت، وأصـول رسـائـل املـلكة إلـيها وإلـى غـيرهـا وشـهاداتـها لـلّديـن، ومـا ال يـقّل عـن عشـريـن مجـّلًدا 
مـن املـناجـاة واأللـواح الّـتي نـزِّلـت مـن قـلم مـؤسّــــــسي الـّديـن والـتي تـأكّـــدت مـن أصـالـتها واسـتنسختها املـحافـل الـبهائـيّة فـي ربـوع 

الّشرق فعزّزت آثارهم الّضخمة املطبوعة.

ويـمكننا أن نـذكـر شـاهـًدا آخـر عـلى تـقّدم املشـروع الـرّائـع الّــذي بـدأه حـضرة بـهاء اهلل عـلى هـذا الـجبل املـقّدس وتـوطـيد دعـائـمه 
تـوطـيًدا مسـتمرًّا أال وهـو اخـتيار جـزء مـن أرض املـدرسـة الـواقـعة فـي نـطاق مـقام حـضرة الـباب وجـعله مـرقـًدا دائـًما لـلورقـة الـعليا 
شـقيقة حـضرة عـبد الـبهاء "الـعزيـزة" الـورقـة الّـتي "تـورّقـت مـن هـذا األصـل الـقديـم"، و"عـرف قـميص" حـضرة بـهاء اهلل "املـنير" 
الّــتي رفـعها إلـى "مـقام مـا سـبقته الـنّساء"، والـتي تـقارن فـي املـنزلـة بـالـبطالت الـخالـدات مـن أمـثال سـارة وآسـية ومـريـم الـبتول 
وفـاطـمة الـزّهـراء والـطّاهـرة، أولـئك الـالّئـي فـقن كـّل بـنات جـنسهنَّ فـي الـّدورات الـّسابـقة. وأخـيرًا يـجب عـلينا أن نـذكـر شـاهـًدا آخـر 
عــلى الــبركــات الــجاريــة مــن الخــطّة اإللــهيّة، أال وهــو مــا حــدث فــي الــبقعة املــباركــة بــعد عــّدة ســنوات رغــم اعــتراض أخــي الــنّاقــض 
األكـــبر ملـــيثاق حـــضرة بـــهاء اهلل ونـــائـــبه، ونـــعني بـــه نـــقل رفـــات الـــغصن األطهـــر بـــعد فـــراق بـــينه وبـــني أخـــته دام أكـــثر مـــن خـــمسني 
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عـامًــا. والـغصن األطهـر هـو ابـن حـضرة بـهاء اهلل الـّشهيد "مَــن خـلق مـن نـور الـبهاء" وهـو "وديـعة اهلل" و"كـنزه" فـي هـذه الـّديـار 
[األرض األقـدس]، وهـو الّــذي قـّدمـه والـده فـداء "حـياة الـعباد واتّـحاد مـن فـي الـبالد". وإلـى هـذا املـدفـن نـفسه وفـي نـفس الـيوم 
الّــذي دفــنت فــيه رفــات الــغصن األطهــر نــقل جــثمان والــدتــه نــّواب الــطّاهــرة تــلك الّــتي شهــد بــمتاعــبها الشّــــــديــدة الــقاســية الــفصل 
الـرّابـع والخـمسون مـن كـتاب إشـعياء بـكامـله، وفـًقا ملـا قـالـه حـضرة عـبد الـبهاء فـي أحـد ألـواحـه، والّــتي كـان "بـعلها" فـي كـلمات 
ذلـك الـنّبي هـو "رّب الـجنود"، والّــتي "يـرث نسـلها أمـًما"، والّــتي قـّدر لـها حـضرة بـهاء اهلل فـي لـوحـه أن تـكون "*صـاحـبة لـه فـي 

كّل عالم من عوامله".

ولـو أنّـنا قـّدرنـا داللـة إضـافـة تـلك املـراقـد الـثاّلثـة تـحت ظـّل حـرم حـضرة الـباب الـرّابـض فـي صـدر الـكرمـل قـبالـة املـديـنة الـبيضاء 
الــنّاصــعة الــبياض عــبر خــليج عــّكاء قــبلة الــعالــم الــبهائــيّ تــحيط بــها كــّلها الحــدائــق الــرّائــعة الــحسن الــفذّة الجــمال حــّق قــدرهــا 
لـوجـدنـا أنّـها مـّما يـعزّز الـنّفوذ الـّروحـيّ لـلبقعة الّـتي عـيّنها حـضرة بـهاء اهلل مسـتقرًّا لـعرش اهلل، ولـوجـدنـا أيـًضا أّن تـلك اإلضـافـة 
تــشير إلــى مــرحــلة أخــرى مــن مــراحــل الــطّريــق املــفضي آخــر األمــر إلــى إقــامــة املــركــز اإلدارّي الــعاملــيّ الــّدائــم لــلجامــعة الــبهائــيّة 
الـعاملـيّة  املـقبلة، ذلـك املـركـز الّـذي مـن شـأنـه أالّ يـنفصل فـقط عـن مـركـز الـّديـن الـّروحـي، وأن يـعمل مـعه جـنبًا إلـى جـنب فـي أرض 

يقدِّسها أتباع ثالثة أديان من أبرز أديان العالم.

وال يــكاد يــقّل عــن كــّل ذلــك داللــة تــشييد بــنيان أّول "مشــرق األذكــار" فــي الــغرب وإتــمام الــزّخــرف الــخارجــي ألكــرم مــأثــرة خــّلدت 
خــدمــات الــجامــعة الــبهائــيّة األمــريــكيّة لــديــن حــضرة بــهاء اهلل. ولــقد تــّم هــذا الــعمل الّضخــم عــلى يــد نــظام إدارّي حــديــث الــتّكويــن 

مقتدر، فسما بنفوذ الجامعة اّلتي يّسرت تشييده ووطّد هيبتها وقّوتها، ووّسع هيئاتها امللحقة.

لـقد اخـتطّت خـطّته مـنذ إحـدى وأربـعني سـنة مـضت، نـاشـئة أّول مـا نـشأت عـن الـتماس تـلقائـيّ رفـعه إلـى حـضرة عـبد الـبهاء فـي 
آذار ســـنة 1903م "بـــيت الـــّروحـــانـــيّة"  لـــلبهائـــينّي فـــي شـــيكاغـــو، وهـــو أّول مـــركـــز بـــهائـــيّ تـــأسّـــــــس فـــي الـــعالـــم الـــغربـــيّ، حـــني ألـــهم 
أعـضاءه املـثل الّـذي ضـربـه بـناة مشـرق األذكـار فـي عـشق آبـاد. فـتقّدمـوا إلـى حـضرة عـبد الـبهاء يـلتمسون مـنه أن يـأذن لـهم فـي 
بــناء مــعبد مــماثــل فــي أمــريــكا، فــفازوا بــرضــاه وتــحبيذه الــّسامــي فــي لــوح أنــزلــه فــي حــزيــران مــن تــلك الــّسنة. وعــلى هــذا اجــتمع 
وكـــالء املـــحافـــل األمـــريـــكيّة املـــختلفة بـــشيكاغـــو فـــي تشـــريـــن الـــثّانـــي ســـنة 1907م بـــغية اخـــتيار مـــوقـــع لـــلمعبد، وقـــام عـــلى أســـاس 
قــومــيّ بــوســاطــة هــيئة ديــنيّة تــعرف بــاســم "وحــدة املــعبد الــبهائــيّة"  الــتأمــت بــعد انــفضاض املــؤتــمر الــبهائــيّ األّول املــنعقد فــي 
املــديــنة نــفسها فــي آذار ســنة 1909م، وشــرّفــته رئــاســة حــضرة عــبد الــبهاء الحــتفال الــتّبريــك حــني زار ذلــك املــوقــع فــي أيّــار ســنة 
1912م. ومـــنذ تـــلك الـــزّيـــارة الـــخالـــدة أخـــذ ذلـــك الـــعمل الـــجبّار، ال بـــل قـــل ذلـــك الـــفتح املـــتّوج لـــهامـــة نـــظام ديـــن حـــضرة بـــهاء اهلل 
اإلدارّي فـي الـقرن الـبهائـيّ األّول، يـتقّدم تـقّدمًــا مـتقطًّعا إلـى أن اسـتحكمت أسـس هـذا الـنّظام فـي الـقارّة األمـريـكيّة الـّشمالـيّة 
اسـتحكامًـا، وأصـبحت الـجامـعة الـبهائـيّة فـي وضـع يـساعـدهـا عـلى اسـتخدام مـا اسـتحدثـت مـن أدوات إلتـمام هـذا الـعمل إتـمامًـا 

فّعاالً.

وفـي املـؤتـمر الـبهائـيّ األمـريـكي املـنعقد فـي سـنة 1914م اكـتمل شـراء أرض املـعبد وبـعد أن أوصـى حـضرة عـبد الـبهاء مـؤتـمر 
ســنة 1920م املــنعقد فــي نــيويــورك بــاخــتيار تــصميم لــذلــك املــعبد، اخــتار املــؤتــمر تــصميم املــهندس الــفرنــسي الــكندي لــويــس ج. 
بــورجــوا  مــن بــني الــتّصامــيم الّـــتي قــّدمــت إلــيه عــلى أســاس املــسابــقة، وهــو اخــتيار أقــرّه حــضرة عــبد الــبهاء فــيما بــعد. وأبــرمــت 
ـمة للجـزء املـركـزّي مـن الـبناء إلـى الّصخـر عـلى عـمق مـائـة وعشـريـن قـدمًــا  الـعقود الـخاصّـــــــــة بـإنـزال الـرّكـائـز الّضخـمة الـتّسع املـدعّـِ
تــحت األرض، وتــّم بــناء الــطّابــق الــّسفلي فــي كــانــون األّول ســنة 1920م وآب ســنة 1921م عــلى الــتّوالــي. وفــي آب ســنة 1930م 
أُبـرم عـقد آخـر وأربـعة وعشـرون عـقًدا إضـافـيًّا آخـر لـتشييد الـبنيان، وذلـك بـرغـم األزمـة االقـتصاديّـة املسـتحكمة، أثـناء فـترة مـن 
الـبطالـة ال مـثيل لـها فـي الـتّاريـخ األمـريـكيّ. وتـّم الـبنيان فـي أّول أيّـار سـنة 1931م حـيث احـتفل بـأّول اجـتماع تـعبّدي عـقد فـي 
الـبنيان الجـديـد، فـصادف ذلـك الـذّكـرى الـتّاسـعة عشـرة لـتبريـك حـضرة عـبد الـبهاء ألراضـي املـعبد. وبـدئ فـي زخـرفـة الـقبّة فـي 
حـزيـران سـنة 1932م، وتـّمت الـزّخـرفـة فـي كـانـون الـثّانـي سـنة 1934م، كـما تـّمت زخـرفـة طـابـق الـنّوافـذ الـعلويّـة فـي تـموز سـنة 
1935م وزخــرفــة وحــدة الشّــــــرفــة الــواقــعة بــأســفلها فــي تشــريــن الــثّانــي ســنة 1938م، وشــرع فــي زخــرفــة الــطّابــق األســاســيّ فــي 
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نــــيسان ســــنة 1940م رغــــم شــــبوب الحــــرب الــــحالــــيّة، وتــــّمت فــــي تــــّموز ســــنة 1942م، كــــما وضــــعت الــــّدرجــــات االثــــنتا عشــــرة فــــي 
مــواضــعها فــي كــانــون األّول ســنة 1942م أي قــبل االحــتفال بــعيد الــّديــن املــئوي بســبعة عشــر شهــرًا، وهــو الــتّاريــخ الّـــذي كــان 
مـقررًا أن تـتّم فـيه زخـرفـة الجـزء الـخارجـيّ مـن املـعبد، وكـذلـك بـعد انـقضاء أربـعني سـنة عـلى ذلـك االلـتماس الّــذي تـقّدم بـه أحـباء 

شيكاغو إلى حضرة عبد البهاء فأقرّه. 

هــذا الــّصرح الــفريــد الّــذي هــو أّول ثــمرة مــن ثــمار الــنّظام اإلدارّي املتمهّـــل فــي الــنّضج واالكــتمال، وأكــرم بــنيان أقــيم فــي الــقرن 
الــبهائــيّ األّول عــلى اإلطــالق، ورمــز الــحضارة الــعاملــيّة الــقادمــة وبــشيرهــا الــّساعــي بــني يــديــها يــقع فــي قــلب الــقارّة األمــريــكيّة 
الـّشمالـيّة عـلى الـّشاطئ الـغربـيّ مـن بـحيرة مـتشيغان تـحيط بـه أراضـيه الـبالـغة مـساحـتها سـبعة أفـدنـة إالّ قـليالً. ولـقد اسـتنفذ 
مـن األمـوال مـا يـفوق املـليون مـن الـّدوالرات جـمعتها الـجامـعة الـبهائـيّة األمـريـكيّة وعـاونـتها بـتبرّعـات فـي بـعض األحـيان جـماعـات 
األحــباء مــن األصــول املــسيحيّة واإلســالمــيّة والــيهوديّــة والــزّرادشــتيّة والــهندوســيّة والــبوذيّــة فــي كــال الشّــــــرق والــغرب. وارتــبط فــي 
ـهما. أمّــا الـبنيان نـفسه فـبناء نـاصـع  أّول عهـده بـحضرة عـبد الـبهاء، وفـي آخـر عهـده بـذكـرى الـورقـة الـعليا والـغصن األطهـر وأمّـِ
الـبياض مـتّسع األضـالع ال يـضارعـه وال يشـبهه شـبيه، ذو تـصميم أصـيل فـريـد، يـقوم مـن درج أبـيض يـدور بـقاعـدتـه، وتـتّوجـه قـبّة 
جــليلة رائــعة الــجالل جــميلة األبــعاد، ويــحيط بــها تــسعة أضــالع مســتدقّــة األطــراف ركّـــزت فــي مــواضــع مــتقابــلة تــركــيزًا منسجــًما، 
وهــي أضــالع لــها قــيمتها الــبنائــيّة والــزّخــرفــيّة تــتطاول إلــى قــمة الــقبّة، ثــم تــنتظم آخــر األمــر فــي وحــدة عــامّـــة فــارعــة ضــاربــة إلــى 
عـنان الـّسماء. وأمّــا الـهيكل الـعام فـمشيّد مـن الـّصلب املـصبوب فـي املسـّلح، وأمّــا مـواد زخـرفـته فـمن الـكوارتـز الـبّلوري والـكوارتـز 
الـغائـم وأسـمنت بـورتـالنـد األبـيض؛ وهـي سـبيكة شـفّافـة صـافـيّة فـي قـوامـها قـويّـة صـلبة كـالحجـر، صـّماء تـقاوم عـوامـل الـطّبيعة 
مـصبوبـة فـي تـصميم أرّق مـن "الـّدانـتيل املخـرّم". والـبناء كـّله يـرتـفع 191 قـدمًــا مـن أرضـيّة الـقاعـدة إلـى نـهايـة األضـالع، الّــتي 
تـمسك الـقبّة الـنّصف كـرويّـة الـبالـغ ارتـفاعـها تـسعة وأربـعني قـدمًــا، والـبالـغ مـحورهـا الـخارجـي تـسعني قـدمًــا، والـتي قـد خـرّم ثـلث 
سـطحها بـثقوب لـتأذن لـلنّور فـي أن يـدخـل نـهارًا ولـلّضوء أن يـشعّ لـيالً. ويـعزّز الـبناء تـسعة أعـمدة يـبلغ ارتـفاع واحـدهـا خـمسة 
وأربـــعني قـــدمًــــا تـــقع بـــينها أبـــوابـــه الّضخـــمة الـــتّسعة الّـــتي يـــواجـــه أحـــدهـــا مـــديـــنة عـــّكاء. وقـــد اعـــتلت هـــذه األبـــواب الّضخـــمة آيـــات 
مــقتطفة مــن آثــار حــضرة بــهاء اهلل، كــما تــتوسّـــــــط طــغراء االســم األعــظم كــّل عــقد مــن الــعقود املــعقودة عــلى األبــواب وهــو مــكرّس 
لـــلعبادة الـــخالـــية مـــن الـــطّقوس والـــّشعائـــر، فـــيه قـــاعـــة تـــسع 1600 نـــفس، وســـتلحق بـــه فـــي جـــواره مـــؤسّــــــــسات إضـــافـــيّة للخـــدمـــة 
االجــتماعــيّة كــدار الــيتامــى، ومســتشفى وصــيدلــيّة الــفقراء، ومــلجأ العجــزة ودار ضــيافــة املــسافــريــن وكــّليّة الــفنون والــعلوم. ولــقد 
أثــار هــذا املــعبد مــن قــبل إنــشائــه بــزمــن طــويــل، ومــا زال حــتّى الــيوم ورغــم أن الــزّيــنة الــّداخــليّة لــم تــبدأ بــعد، يــثير مــن االهــتمام 
الـــكبير والـــتّعليق الـــكثير فـــي أوســـاط الـــّصحافـــة والنّشـــرات الـــهندســـيّة املـــختّصة واملـــجالت الـــّصادرة فـــي الـــواليـــات املتّحـــدة وفـــي 
غــيرهــا مــن الــبالد مــا يــبّرر األمــانــي واآلمــال الّـــتي عــقدهــا عــليه حــضرة عــبد الــبهاء. وقــد عــرض نــموذجــه فــي مــحترفــات لــلفنون 
الجـــميلة وقـــاعـــات الـــعرض ومهـــرجـــانـــات إقـــليميّة ومـــعارض أهـــليّة يـــمكننا أن نـــذكـــر مـــن بـــينها مـــعرض قـــرن الـــتّقّدم املـــنعقد فـــي 
شيكاغو سنة 1933م حيث كان يراه ما ال يقّل عن عشرة آالف نسمة كّل يوم حني كانوا يمّرون بقاعة األديان، وتقوم صورته

كجـزء ثـابـت مـن املـعرض الـّدائـم فـي مـتحف الـعلم والـّصناعـة بـشيكاغـو، وتـزدحـم اآلن أبـوابـه بـالـزّائـريـن يـأتـون إلـيه مـن بـعيد ومـن 
قـريـب، ولـقد بـلغ عـددهـم خـالل الـفترة املـمتّدة مـن حـزيـران سـنة 1932م إلـى تشـريـن األّول سـنة 1941م مـا يـزيـد عـن مـائـة وثـالثـني 
ألـــف نـــسمة مـــن كـــّل بـــالد الـــعالـــم تـــقريـــبًا ويـــمكننا أن نـــقول واثـــقني أنَّ ذلـــك "املـــبّلغ الـــّصامـــت" قـــد أّدى إلـــى الـــتّعريـــف بـــديـــن اهلل 

وتعاليمه ما لم تستطع أيّة هيئة عاملة في حظيرة نظامه اإلدارّي أن تأتي بمثله.

ولـقد تـنبّأ حـضرة عـبد الـبهاء نـفسه فـقال: "** إذا وضـعت أسـس مشـرق األذكـار فـي أمـريـكا وتـّمت تـلك املـؤسّـــــسة اإللـهيّة ظهـرت 
حـركـة مـثيرة فـي عـالـم الـوجـود... فـمن نـقطة الـنّور هـذه سـوف يـفيض روح الـتّعالـيم نـاشـرًا أمـر اهلل مـعليًا شـأن تـعالـيم اهلل فـي كـلّ 
أرجـاء الـعالـم" وأكّـــد فـي ألـواح الخـطّة اإللـهيّة فـقال: "* ال شـكَّ أّن مـن مشـرق األذكـار هـذا سـتولـد آالف مـن مـشارق األذكـار". 
ــه الـــعلم الـــظّاهـــر  ــه يـــشير إلـــى بـــدايـــة مـــلكوت اهلل عـــلى األرض" وكـــتب أيـــًضا فـــقال: "**إنّـَ وكـــتب زيـــادة عـــلى ذلـــك فـــقال: "** إنّـَ
الــخفّاق فــي قــلب الــقارّة الــعظيمة" وقــال حــني بــارك أرض املــعبد: "*ســوف تــبنى آالف مــن مــشارق األذكــار فــي مــشارق األرض 
ومـــغاربـــها ولـــكن ملّــا كـــان هـــذا أّول "مشـــرق األذكـــار" أنشئ فـــي الـــغرب فـــإّن لـــه أهـــميّة كـــبيرة". وقـــال مـــشيرًا إلـــى تـــلك املـــنشأة: 

"**سيكون تصميم مشرق األذكار هذا نموذًجا للقرون القادمة، وسيقوم منها جميًعا بمثابة أّم املعابد".
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وإلـــيك مـــا شهـــد بـــه مـــهندس املـــعبد نـــفسه، قـــال: "لـــم يـــكن ابـــتداؤه مـــن أمـــر البشـــر فـــي شـــيء، فـــإنّـــه كـــما يـــتلّقى أهـــل املـــوســـيقى 
والـّشعر والـفن وحـيهم مـن عـالـم آخـر، كـذلـك كـان مـهندس املـعبد طـوال هـذه الـّسنوات الّـتي كـّد فـيها وكـدح يـشعر بـأّن حـضرة بـهاء 
اهلل هـــو خـــالـــق ذلـــك الـــبناء الّـــذي يـــشاد تـــمجيًدا لـــه". وكـــتب زيـــادة عـــلى ذلـــك فـــقال: " فـــي هـــذا الـــتّصميم الجـــديـــد... أخـــرج مـــبدأ 
الــوحــدة الــبهائــيّ الــعظيم، وحــدة األديــان والــجنس البشــرّي، إخــراجًـــــا رمــزيًّــا. وهــناك مــزاوجــات بــني خــطوط ريــاضــيّة تــرمــز إلــى 
خـطوط الـكون، نسـتطيع أن نـتصّور فـي تـداخـلها وتـشابـكها وقـطع دائـرة لـدائـرة واشـتمال دائـرة عـلى دائـرة انـدمـاج كـّل األديـان 
فــي ديــن واحــد". وقــال أيــًضا: " ســيحيط بــالــبنيان مــن الــخارج درج دائــري قــوامــه ثــمانــي عشــرة درجــة تــؤّدي إلــى طــابــق الــقاعــة 
الـكبرى. وتـرمـز هـذه الـّدرجـات الـثّمانـي عشـرة إلـى أصـحاب حـضرة الـباب الـثّمانـية عشـر األول، ويـرمـز الـباب الّـذي تـفضي إلـيه 
إلــى حــضرة الــباب نــفسه"، "وملــا كــان جــوهــر الــتّعالــيم األولــى الــنّقيّة فــي الــّديــانــات الــتّاريــخيّة جــوهــرًا واحــًدا... فــقد طــبّقت فــي 
املــعبد الــبهائــيّ هــندســة ائــتالفــيّة تــعبر عــن جــوهــر كــّل أســلوب مــن األســالــيب الــهندســيّة املــعماريّــة الــعظيمة مــالئــمة بــينها ومــؤلّــفة 

إيّاها في وحدة متكاملة.

ولـقد أعـلن أحـد املـهندسـني املـمتازيـن وهـو ه. فـان بـيورن مـاجـونيجـل  رئـيس الـعصبة الـهندسـيّة املـعماريّـة  بـعد أن تـأمّــل نـموذجًــــا 
لـلمعبد صـّب مـن الـجّص وعـرض فـي مـقّر الجـمعيات الـهندسـيّة فـي نـيويـورك فـي حـزيـران سـنة 1920م، فـقال: "إنّـها أّول فـكرة 
جـديـدة تجـّد فـي فـّن الـعمارة مـنذ الـقرن الـثّالـث عشـر". وقـال زيـادة عـلى ذلـك: " لـقد تـصّور املـهندس مـعبًدا مـن الـنّور، تسـتتر فـيه 
مــقّومــات الــبناء الــخارجــيّة املــعهودة فــي األبــنية األخــرى ويــمحى فــيه الــهيكل الــظّاهــر إلــى أبــعد حــّد مســتطاع، ونــتيجة ذلــك أنّــه 
تـتراءى لـطافـته ورقّـته وشـفافـيّته كـالحـلم الجـميل، إنّـه غـالف مخـرّم يـكتنز فـكرة، فـكرة الـنّور. إنّـه مـوئـل مـن خـيط الـعنكبوت اسـتقرّ 

بني األرض والّسماء يخترقه النّور، النّور اّلذي سوف يلتهم األشكال التهاًما جزئيًّا، ويجعل منه شيئًا سحريًّا".

وكـــتب أحـــد الـــكتّاب فـــي نشـــرة "الّسجـــّل املـــعماري"  الـــّشهيرة فـــقال: "فـــي األشـــكال الـــهندســـيّة الـــزّخـــرفـــيّة الّـــتي تـــكسو األعـــمدة 
وتــحّف بــنوافــذ املــعبد وأبــوابــه يســتطيع املــرء مــنا أن يــقرأ كــّل رمــوز الــعالــم الــّديــنيّة. فــمن الــّسواســتيكا  إلــى الــّدائــرة إلــى الــّصليب 
إلـى املـثلث املـزدوج، أو النّجـمة السّــــــداسـيّة (وهـي خـاتـم سـليمان)، ونجـد مـا هـو أكـثر مـن هـذا كـّله، نجـد رمـز الـكوكـب الـّروحـانـيّ 
الــكريــم... النّجــمة الخــماســيّة، ونجــد الــّصليب الــيونــانــي والــّصليب الــّرومــانــي، ونجــد أســمى مــن كــّل هــذا تــلك النّجــمة الــتّساعــيّة 
الــعجيبة الّــتي تــتمثّل فــي بــنيان املــعبد نــفسه، ويــبدو مــرّة بــعد أخــرى فــي زيــنته وزخــرفــته داالًّ عــلى املجــد الــّروحــانــيّ فــي عــاملــنا 

الحاضر".

وإلــيك شــهادة جــورج غــراي بــرنــارد  أحــد مــشاهــير رجــال الــنّحت فــي الــواليــات املتّحــدة األمــريــكيّة، قــال: "إنّــه أعــظم إبــداع مــنذ 
العصر القوطيّ  وأجمل ما رأيت حتّى اآلن".

وإلــيك مــا قــالــه األســتاذ لــويــجي كــاجــلينو  أســتاذ الــهندســة املــعماريّــة الــّسابــق مــن تــوريــن  بــعد أن شــاهــد الــنّموذج: "هــذا إبــداع 
جـديـد سيحـدث تـطّورًا عـظيًما فـي فـّن الـعمارة فـي الـعالـم، وهـو أجـمل مـا رأيـت حـتّى اآلن. وال مـراء فـي أنّـه سـوف يـنفرد لـصفحة 

باقية على التّاريخ، إنّه اإللهام من العالم اآلخر".

وكــتب شــرويــن كــودي   فــي قــسم املجــلة بجــريــدة نــيويــورك تــايــمز عــن نــموذج املــعبد حــني عــرض فــي قــاعــة كــيفوركــيان  بــنيويــورك 
فــقال: "يــنبغي لــألمــريــكينّي أن يــطيلوا وقــفتهم ليجــدوا أّن فــنّانًــا قــد أودع فــي هــذا الــبناء فــكرة عــصبة أمــم ديــنيّة". وأخــيرًا إلــيك 
تــصريــح الــّدكــتور ركــسفورد نــيوكــوم  عــميد كــّليّة الــفنون الجــميلة والــفنون الــتّطبيقيّة بــجامــعة إلــينوي الّـــذي صــرّح بــه عــن املــعالــم 
واملـثل الـعليا املـودعـة فـي هـذا املـعبد، أقـدس بـيت لـلعبادة فـي الـعالـم الـبهائـيّ فـي الـزّمـن الـحاضـر واملسـتقبل عـلى الـّسواء قـال: 

"إّن معبد النّور هذا يفتح على ميدان املعرفة البشريّة تسعة أبواب عظام تهيب بالرّجال والنّساء من كّل جنس 
وإقــليم مــن كــّل ديــن ونحــلة، مــن كــّل حــال بــني الحــريّــة والــعبوديّــة أن يــدخــلوا هــنا فــي بــيت يــعترف بــصلة الــقربــى واإلخــاء الّـــتي 
بـدونـها لـن يسـتطيع الـعالـم الحـديـث أن يـتقّدم إالّ طـفيفًا.... أمّــا الـقبّة املسـتدقّــة شـكالً والّــتي تهـدف إلـى مـا هـدفـت إلـيه مـن قـبل 
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كـاتـدرائـيّات الـعصور الـوسـطى الـطّامـحة إلـى أمـور أسـمى وأنـبل فـإنّـها تـبلغ، ال بـرمـزيـتها وحـدهـا بـل بـتناسـبها املـعمارّي ورشـاقـة 
هـيئتها الـخالـصة أيـًضا، مـبلًغا مـن الجـمال ال يـدانـيها فـيه بـنيان مـقبّب مـذ شـيّد مـيكال أنجـلو  قـبّته عـلى كـنيسة الـقّديـس بـطرس 

في روما". 

الفصل الثّالث والعشرون  - االعتداء على املؤّسسات البهائيّة

لـم تـنجُ املـؤسّــــــسات املـشيرة إلـى نـهضة نـظام ديـن حـضرة بـهاء اهلل اإلدارّي وإقـامـته (كـما يـبنّي لـنا تـاريـخ تـطّورهـا بـوضـوح) مـن 
الهجــمات واالضــطهادات الّــتي ظــّل الــّديــن نــفسه، وهــو منشئ ذلــك الــنّظام، يــعانــيها مــا يــزيــد عــلى ســبعني ســنة، والــتي مــا زال 
يــعانــيها حــتّى الــيوم. والــواقــع أنَّ خــروج جــامــعة مــرصــوصــة الــبنيان تــجاهــر بــالــّدعــوة إلــى الــّديــن الــعاملــيّ، جــامــعة ذات أغــصان 
وفـروع تـمتّد إلـى الـقارّات الخـمس، جـامـعة أللـوان مـختلفة أشـّد االخـتالف مـن األجـناس والـّلغات والـطّبقات واألديـان والـتّقالـيد، 
جـامـعة مـزّودة بـكتب منتشـرة عـلى سـطح األرض تـفّصل مـبادئـها فـي لـغات عـديـدة، جـامـعة صـافـية الـبصيرة جـريـئة الـفؤاد ذكـيّة 
الـقلب ال تـهاب وال تـوجـل مـاضـية الـعزم عـاقـدة الـنّيّة عـلى أن تـظفر بهـدفـها مـهما كـانـت الـتّضحية الّـتي تـقّدمـها فـي سـبيله، جـامـعة 
مـوحّــــدة تـوحـيًدا عـنصريًّـا بـفضل الـنّظام اإلدارّي الـّربـانـيّ، غـير ذات نـزعـة طـائـفيّة وال سـياسـيّة، مخـلصة اللـتزامـاتـها املـدنـيّة وإنْ 
سـمت طـبيعتها عـلى الـقومـيّات، جـامـعة ال راّد لـها فـي تشـبّثها وتـعّلقها بـالشّـــــرائـع واألحـكام املـنظِّمة لـحياتـها االجـتماعـيّة؛ فـالـواقـع 
أّن خـروج مـثل هـذه الـجامـعة إلـى دنـيا غـريـقة فـي الـتّعصب تـعبد أربـابًـا مـزيّـفة، وتـمزّقـها االنـقسامـات األهـليّة، وتتشـبّث بـاملـبادئ 
الـــعتيقة الـــبالـــية واملـــعايـــير الخـــلقية الـــنّاقـــصة تشـــبّثًا أعـــمى لـــن يـــكون مـــن نـــتائـــجه إالّ أن يحـــدث، فـــي الـــقريـــب الـــعاجـــل أو الـــبعيد 
اآلجـل، أزمـات إن قـّلت روعـتها فـلن تـقّل جـسامـتها عـن االضـطهادات الّـتي عـصفت فـي الـعصر الـباكـر بـمؤسّــــــسي تـلك الـجامـعة 
وأتـــباعـــهم األول. عـــلى هـــذا فـــقد أحـــّس الـــنّظام الجـــديـــد املـــمثّل فـــي هـــذه الجـــماعـــة، مـــنذ بـــدايـــته ثـــمَّ أثـــناء كـــّل مـــرحـــلة مـــن مـــراحـــل 
تــطّوره، إحــساسًـــــــا ألــيًما بــوقــع الــقّوات الّــتي جــاهــدت عــبثًا أن تخــمد أنــفاســه وتــعدم حــياتــه الــنّاشــئة، أو تــضيّع عــليه هــدفــه حــني 
هـاجـمه أعـداؤه الـنّاجـمون مـن داخـله، أولـئك الّـذيـن تـمرّدوا عـلى السّـــــلطة اإللـهيّة أو ارتـّدوا عـن ديـنهم كـّليّة، وحـني هـاجـمه خـصومـه 

املحدقون به من خارجه، الّسياسيّون منهم والّدينيّون على الّسواء.

إلـى هـذه الهجـمات الّـتي قُـدِّر ملـجالـها أْن يـزداد ولـقسوتـها أن تشـتّد ولـضجيجها أن يـعلو فـيترّدد صـداه فـي أرجـاء الـعالـم أشـار 
حـضرة عـبد الـبهاء مـن قـبل حـني كـان يـبنّي مـعالـم ذلـك الـنّظم اإللـهي فـي وصـيّته إشـارة ذات مـغزى، فـقال: "عـّما قـريـب سـيرتـفع 
ـة الـّصني و[يـسمع] مـن بـعيد وقـريـب. وسـينهض الـكلّ  ضـجيج قـبائـل أفـريـقيا وأمـريـكا وصـريـخ الـفرنـجة والـتّرك وعـويـل الـهند وأمّـَ
بجـميع الـقوى يـقاومـون. عـند ذلـك يـثبت فـرسـان املـيدان اإللـهي مـصداق قـولـه تـعالـى (جـند مـا هـنالـك مهـزوم مـن األحـزاب) جـليًّا 

وذلك بفضل تأييد امللكوت األبهى وقّوة اإليقان وجند العرفان وجيش امليثاق".

وكـم مـن مـرّة اسـتدعـت السّـــــلطات املـدنـيّة واملـحاكـم الـّديـنيّة فـي أكـثر مـن قـطر مـن أقـطار األرض أمـناء هـذا الـنّظام الـعاملـيّ املـنيع 
ومــمثّليه املــنتخبني إمّـــا جهــالً مــنها ملــطالــبه أو عــداًء مــنها ملــبادئــه أو تــخّوفًــا مــن قــّوتــه الــنّاهــضة واضــطرّتــهم إلــى أن يــنافــحوه، أو 
يـنفّضوا مـن حـولـه أو يحـّدوا مـن مـجال فـعالـيّته! وكـم مـن مـرّة امـتّدت الـيد الـغاشـمة املـهاجـمة إلـى مـقّدسـاتـه وحـرمـاتـه ومـؤسّـــــساتـه 
غــير حــاســبة لــغضب اهلل املــنتقم حــسابًــا! وكــم مــن مــرّة وصــم حــماتــه وأقــطابــه فــي بــعض الــبالد بــأنّــهم ملحــدون، ونــودي بــأنّــهم 
هــّدامــون لــلقانــون والــنّظام، وقــيل بــأنّــهم قــوم خــيالــيّون ال وطــنيّة لــهم وأنّــهم مــهملون فــي واجــباتــهم ومــسؤولــيّاتــهم املــدنــيّة، وأمــروا 

على الفور بأن يكفّوا عن فعاليّاتهم ونشاطهم ويحّلوا هيئاتهم.

فـــفي األرض األقـــدس، مـــركـــز هـــذا الـــنّظام الـــعاملـــيّ حـــيث يـــنبض قـــلبه، وتـــرقـــد رفـــات مـــؤسّـــــــسيه، وحـــيث تـــنشأ كـــّل الـــعمليات الّـــتي 
تـــكشف عـــن أهـــدافـــه، وتنشـــط حـــياتـــه وتـــشّكل مـــصيره نـــزلـــت، ســـاعـــة بـــدايـــته بـــالـــذّات، تـــلك الـــّضربـــة األولـــى الّـــتي أعـــلنت لـــلرّفـــيع 

والوضيع على الّسواء صالبة األسس اّلتي قام عليها.
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وتـفصيل ذلـك أّن نـاقـضي املـيثاق الّـذيـن تـهالـكوا فـأمـسوا آنـذاك حـفنة وال أكـثر حـرّضـهم مـيرزا محـّمد عـلي املـتمرّد الـرّئـيس الّـذي 
أيـقظ صـعود حـضرة عـبد الـبهاء املـباغـت آمـالـه الـنّائـمة، وتـزعّــمهم مـيرزا بـديـع اهلل املسـتكبر، فـاسـتولـوا عـنوة عـلى مـفاتـيح ضـريـح 
حــضرة بــهاء اهلل، وطــردوا حــارســه أبــا الــقاســم الخــراســانــي الــرّابــط الــجأش وطــلبوا إلــى السّــــــلطات أن تــعترف بــزعــيمهم ســادنًــا 
شـــرعـــيًّا لـــذلـــك املـــقام، غـــير أنّـــهم لـــم يـــتّعظوا مـــن فشـــلهم الـــذّريـــع الّـــذي شهـــد بـــه الـــتّصرّف الـــحازم الّـــذي تـــصرّفـــته السّـــــــلطات فـــي 
فلســطني، حــني حــّققت فــي األمــر تــحقيًقا مسهــبًا مــطوَّالً ثــمَّ كــلَّفت الــّضابــط الــبريــطانــيّ املــقيم فــي عــّكاء أن يســّلم املــفاتــيح إلــى 
أيــدي ذلــك الــحارس بــالــذّات، فــلجأوا إلــى وســائــل أخــرى أمــالً فــي تــصديــع صــفوف مــحبّي حــضرة عــبد الــبهاء الــرّاســخني رغــم 
فـجيعتهم، وتـقويـض قـواعـد املـؤسّـــــسات الّـتي كـان أتـباعـه يـسعون إلـى تـشييدهـا. واسـتمّروا لـبعض الـّسنوات وفـي فـترات مـتقطّعة 
فــي تــشويــه املــثل الــعليا الّـــتي تــحفّز بــناة الــنّظام اإلدارّي الــبهائــيّ، ومــتابــعتهم املــكاتــبات املحــرّضــة عــلى الــفتنة وإن لــم تــعاود 
نــــطاقــــها الــــواســــع الــــّسابــــق مــــع بــــعض أفــــراد أمــــلوا فــــي أن يــــدمّـــــروا والءهــــم، وتــــشويــــههم املــــتعّمد لــــلحقيقة حــــني اتّــــصالــــهم بــــمن 
يسـتطيعون االتّـصال بـه مـن رجـال الـحكومـة وعـّليّة الـقوم، ومـحاوالتـهم بـالـرّشـوة واإلرهـاب شـراء جـزء مـن قـصر حـضرة بـهاء اهلل، 
وبــذلــهم الــجهود ملــنع تــمّلك الــجامــعة الــبهائــيّة لــبعض األراضــي الــواقــعة عــلى كــثب مــن ضــريــح حــضرة الــباب وإحــباطــهم لخــطّة 
تـكتيل بـعض هـذه األراضـي بـنقل عـقودهـا إلـى حـوزة املـحافـل الـبهائـيّة املسجّــــلة. وظـّلوا فـي ذلـك حـتّى خـتم عـلى مـصيرهـم هـالك 

ناقض امليثاق األكبر.

ومــن األمــور الّــتي زادت فــي ســحق آمــال أولــئك الّــذيــن كــانــوا ومــا زالــوا يــحاولــون مســتيئسني إطــفاء نــور مــيثاق حــضرة بــهاء اهلل 
إخــالء هــؤالء الــنّاقــضني أنــفسهم لــقصر حــضرة بــهاء اهلل بــعد احــتاللــهم لــه مــنذ صــعوده احــتالالً ال يــجادلــهم فــيه مــجادل، ذلــك 
الــقصر الّـــذي تــرّدى عــلى حــال تســتعصي عــلى اإلصــالح نــتيجة إلهــمالــهم الــفظيع، ومــنها إصــالحــه فــيما بــعد إصــالحًـــــا كــامــالً 
حـّقق أمـنية طـاملـا جـاش بـها صـدر حـضرة عـبد الـبهاء ومـنها إنـارتـه بشـبكة كهـربـائـيّة أدخـلها مـؤمـن أمـريـكيّ لهـذا الـغرض، ومـنها 
إعــادة تــأثــيث كــّل غــرفــاتــه مــن بــعد أن جــرّدهــا قــاطــنوهــا األول مــن كــّل مــا احــتوتــه مــن آثــار قــيّمة مــا عــدا شــمعدان واحــد بــقي فــي 
الــغرفــة الّــتي صــعد فــيها حــضرة بــهاء اهلل، ومــنها جــمع الــوثــائــق واآلثــار الــبهائــيّة الــتّاريــخيّة بــني جــدرانــه عــالوة عــلى مــا يــزيــد عــن 
خـمسة آالف مجـّلد مـن الـكتب الـبهائـيّة املـكتوبـة بـما ال يـقّل عـن أربـعني لـغة، ومـنها شـمولـه بـاإلعـفاء مـن الـّضرائـب الـحكومـيّة ذلـك 
اإلعـــفاء الّـــذي شـــمل مـــن قـــبله املـــؤسّـــــــسات واألمـــالك الـــبهائـــيّة األخـــرى فـــي عـــّكاء وعـــلى جـــبل الـــكرمـــل، ومـــنها أخـــيرًا تـــحويـــله مـــن 
مـسكن خـاّص إلـى مـزار يـزوره الـبهائـيّون وغـير الـبهائـينّي عـلى الـّسواء. ومـّما أظهـر زيـادة عـلى ذلـك لـهؤالء األعـداء عـقم جـهودهـم 
وخـيبة أمـرهـم الـنّجاح فـي تـمّلك املـساحـة الّـتي تـدور بـمرقـد حـضرة الـباب عـلى جـبل الـكرمـل وحـمايـتها وتـحويـل بـعض عـقود هـذه 
األمـالك إلـى فـرع فلسـطني لـلمحفل الـّروحـانـيّ املـركـزّي لـلبهائـينّي فـي أمـريـكا املـؤسّـــــس تـأسـيًسا رسـميًّا. وال يـقّل عـن هـذا إظـهارًا 

ما أحاط بموت املحرّض األّول على الفساد أثناء عهد حضرة عبد البهاء.

ومـّما زاد عـلى هـذا األمـر جـسامـة وأحـدث ضـّجة أكـبر اغـتصاب شـيعة الـعراق لحـرم بـهائـيّ آخـر، حـول الـوقـت الّـذي اغـتصب فـيه 
الــنّاقــضون مــفتاح ضــريــح حــضرة بــهاء اهلل مــن قــبضة حــارســه. وكــان ذلــك الحــرم هــو الــبيت الّــذي ســكنه حــضرة بــهاء اهلل طــوال 
مـّدة نـفيه فـي الـعراق تـقريـبًا، ثـمَّ اشـتراه وجـعله مـزارًا لـلحجّ، وظـلَّ فـي حـوزة أتـباعـه بـصورة مـتواصـلة مـنذ رحـيله عـن بـغداد مـلًكا 
ال يــنازعــهم فــيه مــنازع وال يــجادلــهم فــيه مــجادل. ولــقد نــشأت هــذه األزمــة قــبل صــعود حــضرة عــبد الــبهاء بــسنة واحــدة تــقريــبًا، 
وأحـــكمت حـــلقاتـــها الـــتّدابـــير الّـــتي اتّخـــذت، بـــعد تـــغيير نـــظام الـــحكم فـــي الـــعراق، لـــترمـــيم ذلـــك الـــبيت وفـــًقا لـــتعليماتـــه. واكتســـبت 
األزمـــة، وهـــي تشـــتّد وتســـتحكم، شهـــرة مـــطّردة االتّـــساع بـــني الـــنّاس حـــتّى أصـــبحت قـــضيّة تـــنظر فـــيها عـــّدة مـــحاكـــم مـــتعاقـــبة: 
مــحكمة الــّشيعة الــجعفريّــة املحــّليّة بــبغداد، ثــم مــحكمة الــّصلح ثــم املــحكمة الــبدائــيّة ثــم مــحكمة االســتئناف فــي الــعراق، وأخــيرًا 

عصبة األمم اّلتي كانت أكبر هيئة دوليّة وجدت حتّى آنذاك، وكان لها حّق اإلشراف والرّقابة على كّل الّدول الواقعة تحت
االنــتداب. ولــقد حــّققت هــذه األزمّــة نــبوءة حــضرة بــهاء اهلل فــي حــّق بــيته عــلى نــحو عــجاب، وإْن لــم تــكن قــد انحــّلت إلــى اآلن حــالًّ 
نـهائـيًّا ألسـباب ديـنيّة وسـياسـيّة مـعّقدة، كـما أنّـَها سـوف تـحّقق فـي الـوقـت املـعنّي حـني تخـلق الـعنايـة اإللـهيّة الـوسـائـل لحـلِّها، ذلـك 
املــصير الــّسامــي الّــذي قــّدره لــه فــي ألــواحــه. فــقبل اغــتصاب األعــداء املــتعّصبني لــه بــزمــن طــويــل ذلــك االغــتصاب الّــذي لــيس لــهم 

فيه أّي وجه مشروع من وجوه الحّق تنبّأ بأنّه "سينزل عليه من الذّلِّ ما تجري به الّدموع عن كّل بصر بصير".

�١٨٤



ولــقد حــرم املــحفل الــّروحــانــيّ لــلبهائــينّي فــي بــغداد مــن االنــتفاع بــذلــك املــلك املــقّدس، وذلــك بــفضل حــكم مــعاد حــكمت بــه أغــلبيّة 
أعـــضاء مـــحكمة االســـتئناف فـــقلب حـــكًما آخـــر كـــانـــت املـــحكمة األدنـــى مـــنها قـــد نـــطقت بـــه رأسًــــــــا عـــلى عـــقب، وســـّلم الـــبناء إلـــى 
الــّشيعة. ثــمَّ أثــار ثــائــرة املــحفل الــّروحــانــي مــا عــمد إلــيه الــّشيعة بــعد تــنفيذ حــكم تــلك املــحكمة مــن تــحويــل الــبناء إلــى "حــسينيّة" 
رجـــاء تـــوطـــيد ظـــفرهـــم وتـــثبيت أركـــان مـــغنمهم. وحـــني وثـــق املـــحفل مـــن عـــقم الـــّسنوات الـــثاّلث الّـــتي قـــضاهـــا فـــي املـــفاوضـــات مـــع 
السّــــــــلطات املـــدنـــيّة فـــي بـــغداد رجـــاء رفـــع الـــظّلم وإعـــادة األمـــور إلـــى نـــصابـــها، لـــجأ أعـــضاؤه، بـــوصـــفهم مـــمثّلي الـــبهائـــينّي فـــي 
الــعراق، فــي الــيوم الــحادي عشــر مــن أيــلول ســنة 1928م عــن طــريــق املــندوب الــّسامــي الــبريــطانــيّ بــالــعراق إلــى الــّلجنة الــّدائــمة 
لـــعصبة األمـــم املـــكّلفة بـــاإلشـــراف عـــلى إدارة كـــّل الـــّدول تـــحت االنـــتداب، مســـتنديـــن إلـــى املـــادة الـــثّانـــية والعشـــريـــن مـــن مـــيثاق 
الــعصبة، وعــرضــوا الــتماسًــــــا قــبلته تــلك الــهيئة وأقــرّتــه فــي تشــريــن الــثّانــي ســنة 1928م. وقــدَّمــت دولــة االنــتداب إلــى هــذه الــّلجنة 
مـذكّـــرة بـشأن هـذا االلـتماس، وقـررت تـقريـرًا ال لـبس فـيه وال غـموض أّن الـّشيعة لـيس لـهم حـّق بـحال مـن األحـوال فـي هـذا الـبيت 
وأّن حـكم قـاضـي املـحكمة الـجعفريّـة "خـطأ واضـح" و"جـائـر" وأنّـَه "مـا أمـاله إال الـتّعصب الـّديـنيّ بـال ريـب" وأّن مـا تـال ذلـك مـن 
إخــراج الــبهائــينّي كــان أمــرًا "غــير مشــروع" وأّن عــمل السّــــــلطات كــان عــمالً "شــاذًّا جــًدا" وأّن حــكم مــحكمة االســتئناف مــشكوك 

في أنّه لم يكن "غير متأثّر باالعتبارات الّسياسيّة".

ولــقد ورد فــي الــتّقريــر املــرفــوع إلــى مجــلس الــعصبة االســتشارّي واملــنشور فــي مــضبطة الجــلسة الــرّابــعة عشــرة لــلجنة عــصبة 
األمـــم الـــّدائـــمة املشـــرفـــة عـــلى الـــّدول املـــنتدبـــة املـــنعقدة فـــي جـــنيف فـــي خـــريـــف ســـنة 1928م، واملـــترجـــم فـــيما بـــعد إلـــى الـــعربـــيّة 
واملــــنشور فــــي الــــعراق أّن "الــــّلجنة تــــوجّـــــــه نــــظر املجــــلس إلــــى االعــــتبارات واالســــتنتاجــــات الــــجازمــــة الّــــتي تــــمّخض عــــنها فــــحص 
االلـتماس... وهـي تـوصـي بـأن يـسأل املجـلس الـحكومـة الـبريـطانـيّة أْن تـتّصل بـحكومـة الـعراق حـتّى تجـري الـعدل مجـراه وتـرفـع 

الظّلم اّلذي لحق بامللتمسني".

ولـقد قـرَّر املـندوب الـبريـطانـيّ املـعتمد لـدى الـّلجنة فـي جـلساتـها زيـادة عـلى ذلـك أنَّ "دولـة االنـتداب قـد اعـترفـت بـأنَّ الـبهائـينّي قـد 
ظـلموا". عـلى حـني أشـير فـي أثـناء تـلك الجـلسة إلـى أّن عـمل الـّشيعة عـمل يخـّل بـالـّدسـتور ويخـرق الـقانـون األسـاسـيّ الـعراقـيّ. 
وصـــرّح املـــندوب الـــفنلندّي زيـــادة عـــلى ذلـــك فـــي تـــقريـــره املـــرفـــوع عـــلى املجـــلس بـــأّن هـــذا "الـــظّلم يـــجب أاَلّ يـــعزى إلـــى شـــيء غـــير 

الحزازات الّدينيّة" وطلب أن "ترفع مظالم امللتمسني وترّد أمورهم إلى نصابها".

ـذ بـإجـماع فـي الـرّابـع  أمّـَا مجـلس الـعصبة فـقد أخـذ بـعني االعـتبار ذلـك الـتّقريـر، ومـالحـظات الـّلجنة واسـتنتاجـاتـها الـجازمـة، واتخّـَ
مـن آذار سـنة 1929م قـرارًا تـرجـم فـيما بـعد ونشـرتـه صـحف بـغداد يـوصـي دولـة االنـتداب "أن تـتّصل بـحكومـة الـعراق بـشأن رفـع 
الـظّلم الّـذي لـحق امللتمسـني". وعـلى ذلـك كـّلف املجـلس الـّسكرتـير الـعام أن يخـطر دولـة االنـتداب وامللتمسـني الّـذيـن يـهّمهم األمـر 
بــما تــوصّــــــــــلت إلــيه الــّلجنة، وهــو تــكليف أبــلغته الــحكومــة الــبريــطانــيّة فــي الــوقــت املــناســب إلــى حــكومــة الــعراق عــن طــريــق مــندوبــها 

الّسامي.

وورد فـي خـطاب كـتب فـي الـثّانـي عشـر مـن كـانـون الـثّانـي سـنة 1931م بـاسـم وزيـر الـخارجـيّة الـبريـطانـيّة آرثـر هـندرسـون  إلـى 
سـكرتـاريّـة الـعصبة أنَّ مـا تـوَّصـل إلـيه املجـلس "لـقي أعـظم اعـتبار مـن قـبل حـكومـة الـعراق" الّـتي "عـزمـت أخـيرًا عـلى أن تـشّكل 
لــجنة خــاصّــــــــــة... لــتبحث وجــهة نــظر الــجامــعة الــبهائــيّة بــشأن بــعض املــنازل فــي بــغداد، ولــتصوغ الــتّوصــيات الــالّزمــة لــتسويــة تــلك 
الـقضيّة تـسويـة عـادلـة". وبـنّي هـذا الخـطاب فـضالً عـلى ذلـك أنَّ الـّلجنة رفـعت تـقريـرهـا فـي آب سـنة 1930م، وأّن الـحكومـة قـبلته 
وأّن الــجامــعة الــبهائــيّة "ســّلمت مــبدئــيًّا" بــتوصــياتــها، وأنَّ السّــــــلطات فــي بــغداد قــد صــرّحــت بــأّن "الخــطط والــتّقديــرات املــفّصلة 

ستكون معّدة لتنفيذ هذه التّوصيات أثناء الّسنة املاليّة القادمة".

وال حـاجـة بـنا إلـى إطـالـة الـوقـوف لـدى الـتّاريـخ الّـذي تـال هـذه الـقضيّة الخـطيرة، وال لـدى املـفاوضـات املـطّولـة املـديـدة والـتّسويـفات 
واملــضاعــفات الــتّالــية، وال لــدى االســتشارات الّـــتي "أربــت عــلى املــائــة" والــتي أشــترك فــيها املــلك ووزراؤه ومســتشاروه، وال لــدى 
تـعبيرات "األسـف" و"الـّدهـشة" و"الـقلق" الّـتي سجّـــلت فـي جـلسات مـتعاقـبة عـقدتـها لـجنة عـصبة األمـم الـّدائـمة فـي جـنيف سـنة 
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1929م وسـنة 1930م وسـنة 1931م وسـنة 1932م وسـنة 1933م، وال لـدى تـنديـد أعـضائـها "بـروح عـدم الـتّسامـح" الّـتي تحـرّك 
جـامـعة الـّشيعة، و"تحـزّب" املـحاكـم الـعراقـيّة، و"ضـعف" السّــــــلطات املـدنـيّة و"الـعداء الـّديـنيّ الـكامـن وراء هـذا الـظّلم"، وال لـدى 
شـــهادتـــهم "بـــاســـتعداد امللتمســـني الـــفائـــق لـــلتّراضـــي"، وال لـــدى "شـــّكهم" فـــيما يـــختّص بـــكفايـــة املـــقترحـــات، وال لـــدى اعـــترافـــهم 
" الّــذي تــديــن بــه حــكومــة  "بخــطورة" املــوقــف الــحادث، و"انــعدام الــعدل الــفاضــح" الّــذي قــاســى مــنه الــبهائــيّون، و"الــّديــن األدبــيّ

العراق، وهو دين كان من واجبها املحتوم أن تفي به مهما تقّلبت بها أوضاعها كأّمة.

كــما يــبدو أنّــه ال ضــرورة تــلجئنا إلــى إطــالــة الــقول فــي تــلك الــنّتائــج املــؤســفة الّــتي نــتجت عــن مــوت املــفوَّض الــبريــطانــيّ الــّسامــي 
ورئــيس الــوزراء الــعراقــيّ، أو فــي دخــول الــعراق عــضًوا فــي الــعصبة ومــا تــال ذلــك مــن انــتهاء انــتداب بــريــطانــيا الــعظمى، وال فــي 

موت امللك تلك امليتة املحزّنة املفاجئة، وال في الّصعوبات اّلتي نشأت عن وجود مشروع تعمير للمدينة، وال في التّأكيد
الـكتابـيّ الّــذي رفـعه إلـى املـندوب الـّسامـيّ رئـيس الـوزراء بـالـنّيابـة فـي خـطابـه الـّصادر فـي كـانـون الـثّانـي سـنة 1932م، وال فـي 
العهـد الّـذي قـطعه املـلك عـلى نـفسه قـبل مـوتـه ملـحضر وزيـر الـخارجـيّة فـي شـباط سـنة 1933م بـأن تـنزع مـلكيّة الـبيت وأن يـرصـد 
املـال الـالّزم فـي ربـيع الـّسنة املـقبلة، وال فـي الـتّصريـح الـقاطـع الّــذي صـرّح بـه وزيـر الـخارجـية نـفسه بـأّن رئـيس الـوزراء قـد أكّـــد 
الـتّأكـيدات الـالّزمـة بـأّن الـوعـد الّـذي وعـد بـه رئـيس الـوزراء بـالـنّيابـة سـيبّر بـه، وال فـي الـتّصريـحات اإليـجابـيَّة الّـتي صـرّح بـها وزيـر 
الـخارجـيّة هـذا هـو وزمـيله وزيـر املـالـيّة حـني مـثاّل بـالدهـما أثـناء جـلسات الجـمعيّة الـعامـة لـعصبة األمـم املـنعقدة فـي جـنيف، وهـي 

أّن الوعد اّلذي وعد به مليكهما الرّاحل سوف يلقى كّل احترام.

ولـكن يـكفينا أن نـقول إنّـه بـرغـم هـذه املـماطـالت والـتّسويـفات واالحـتجاجـات واملـراوغـات وعجـز السّــــــلطات املـختّصة الـظّاهـر فـيما 
يــختّص بــتنفيذ الــتّوصــيات الّـــتي أوصــى بــها مجــلس الــعصبة ولــجنة عــصبة األمــم الــّدائــمة فــإّن الّشهــرة الــواســعة الــنّطاق الّـــتي 
أكســبتها لــلّديــن هــذه الــخصومــة الــباقــيّة الــذّكــر والــّدفــاع الّــذي دافــعت بــه أعــلى مــحكمة عــاملــيّة عــن قــضيّته، قــضيّة الــحّق والــعدل، 
كــان مــّما أثــار دهــشة أصــدقــائــه وجــزع أعــدائــه. والــواقــع أّن قــليالً مــن الــقصص قــد أفــلح كهــذه فــي أن يحــدث، مــنذ مــيالد عــصر 
الـــتّكويـــن لـــديـــن حـــضرة بـــهاء اهلل، وقـــًعا يـــترّدد صـــداه فـــي الـــّدوائـــر الـــعليا بـــما يشـــبه ذلـــك الّـــذي أحـــدثـــه فـــي الـــحكومـــات والـــّدوائـــر 

االستشاريّة هذا الهجوم العنيف اّلذي لم يستفزّه أحد واّلذي سّدده األعداء األلّداء إلى مقام من أقدس مقامات الّدين.

ولـقد كـتب حـضرة بـهاء اهلل نـفسه كـتابـة ذات مـغزى، فـقال: "يـا بـيت اهلل! إن هـتك املشـركـون سـتر حـرمـتك ال تحـزن. قـد زيّـنك اهلل 
بـطراز ذكـره بـني األرض والـّسماء وإنّـه ال يُهـتَك أبـًدا. إنّـك تـكون مـنظر ربّـك فـي كـّل األحـيان" وتـنبّأ فـي فـقرة أخـرى مـشيرًا إلـى 

هذا البيت فقال: "ثمَّ تمضي أيّام يرفعه اهلل بالحّق ويجعله علًما في امللك بحيث يطوف حوله مأل العارفني".

إلــى ذلــك الــهجوم الــجسور الّـــذي شــنّه نــاقــضو مــيثاق حــضرة بــهاء اهلل حــني قــامــوا يــبذلــون جــهودهــم املســتميتة لــتوطــيد ســدانــة 
ضـــريـــحه األقـــدس، وإلـــى اغـــتصاب شـــيعة الـــعراق املـــتعّسف لـــبيته األعـــظم فـــي بـــغداد أضـــيف بـــعد ســـنوات قـــالئـــل هـــجوم آخـــر 
محـزن شـنّه خـصم آخـر أشـّد بـأسًــــــا سـدَّده إلـى بـنيان الـنّظام اإلدارّي الّــذي شـيَّدتـه جـامـعتان مـزدهـرتـان مـنذ زمـن فـي الشّــــــرق، 

وانتهى بتدمير الجامعتني واالستيالء على أّول "مشرق األذكار" في العالم البهائيّ وما حّف به من مؤّسسات.

ولــقد اصــطلح مــا أبــدتــه هــاتــان الــجامــعتان مــن شــجاعــة وحــماســة وحــيويّــة روحــيّة، ومــا بــلغته مــؤسّــــــساتــهما اإلداريّــة مــن تــنظيم، 
والــتّسهيالت امليسّـــــــرة لــتعليم الــّديــن لشــبابــهما وتــدريــبهم عــليه، وإيــمان عــدد مــن املــواطــنني الــّروس املســتنيري الــفكر الــواســعي 
اإلدراك املتشـّربـني بـأفـكار شـديـدة الشّـــــبه بـعقائـد الـّديـن، واإلدراك املـتزايـد ملـبادئـه ومـا تـنطوي عـليه مـن تـأكـيد عـلى الـّديـن وحـرمـة 
الـحياة الـعائـليّة ونـظام املـلكيّة الـخاصّـــــــــة وإنـكار كـّل تـفرقـة أو تـمييز بـني الـطّبقات واملـساواة الـتّامـة بـني الـنّاس، اصـطلح كـّل هـذا 
عـلى إثـارة ظـنون السّــــــلطات الـحاكـمة ثـمَّ عـلى إثـارة حـفيظتها الشّــــــديـدة فـيما بـعد، وإحـداث أزمـة مـن أخـطر األزمـات فـي تـاريـخ 

القرن البهائيّ األّول.
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ــة تشــتّد وتســتحكم وتننشــر حــتّى املــراكــز الــقصيّة فــي تــركســتان والــقوقــاز، كــان التّشــديــد والــّضغط عــلى  وعــلى حــني كــانــت األزمّـَ
حــّريّــة هــذه الــجامــعات يــزداد، والــتّحقيقات تــكثر مــع مــمثّليهم املــنتخبني والــقبض عــليهم يــتوالــى، وانــتهى األمــر بحــّل مــحافــلهم 
املحـليّة ولـجانـها الـفرعـيّة فـي مـوسـكو وعـشق آبـاد وبـاكـو وبـعض الـبالد األخـرى الـواقـعة فـي هـذه الـواليـات املـذكـورة، وتـعطيل كـلّ 
فــعالــيّات الشّـــــــباب. بــل لــقد أفــضت الــحال إلــى إغــالق املــدارس وريــاض األطــفال واملــكتبات وغــرفــات املــطالــعة الــعامّـــة الــبهائــيّة، 
وقــطع كــّل وســائــل االتّــصال مــع املــراكــز الــبهائــيّة األجــنبيّة، ومــصادرة كــّل املــطابــع والــكتب والــوثــائــق، ومــنع الــفعالــيّات الــتّبليغيّة، 
وإلى إلغاء الّدستور البهائيّ وإبطال كّل األرصدة املركزيّة واملحليّة وتحريم حضور االجتماعات البهائيّة على غير البهائينّي.

وفــي أواســط ســنة 1928م طُــبِّق قــانــون انــتزاع مــلكيّة املــنشآت الــّديــنيّة عــلى مشــرق األذكــار فــي عــشق آبــاد. إالّ أّن اســتخدام 
هـذا الـبناء كـمعبد اسـتمّر بـعقد اسـتئجار ملـّدة خـمس سـنوات جـدَّدتـه السّــــــلطات املحـليّة فـي سـنة 1933م ملـّدة مـماثـلة. وفـي سـنة 
1938م تـضعضعت الـحال فـي تـركسـتان والـقوقـاز وتـدهـورت بسـرعـة، فـأفـضت إلـى سـجن مـا يـزيـد عـن خـمسمائـة مـن املـؤمـنني 
واملــؤمــنات، ولــقد مــات كــثيٌر مــنهم، ومــصادرة أمــوالــهم، ومــا شــفع ذلــك مــن نــفي عــّدة شــخصيّات بــارزة مــن هــذه الــجامــعات إلــى 
ســيبيريــا والــغابــات الــقطبيّة وغــيرهــما مــن األمــاكــن املــجاورة لــلمحيط املتجــّمد، ومــا تــال ذلــك مــن إخــراج مــعظم الــبقيّة الــباقــيّة مــن 

هذه الجامعات إلى إيران نظرًا لجنسيّتهم اإليرانيّة، وانتزاع ملكيّة املعبد نفسه آخر األمر وتحويله إلى معرض للفنون.

وكـذلـك كـانـت الـحال فـي أملـانـيا؛ فـقد تـال نـهضة نـظام الـّديـن اإلدارّي وتـأسـيسه وقـيام املـؤمـنني األملـان عـلى تـوسـيع نـطاقـه وتـوطـيد 
دعــائــمه قــيامًـــا مــطّرًدا مــمتازًا اتّــخاذ تــدابــير مشــّددة إْن لــْم تــبلغ فــي جــسامــتها مــا بــلغته الشّــــــدائــد الّــتي عــانــاهــا الــبهائــيّون فــي 
تـــركســـتان والـــقوقـــاز، فـــقد أفـــضت إلـــى تـــعطيل كـــّل فـــعالـــيّة بـــهائـــيّة رســـميّة فـــي طـــول الـــبالد وعـــرضـــها فـــي الـــّسنوات الّـــتي ســـبقت 
مــباشــرة الحــرب الــقائــمة [الحــرب الــعاملــيّة الــثّانــيّة] وحــرّم تــبليغ الــّديــن تــبليًغا عــلنيًا ملــا فــيه مــن تــنبيه مــكشوف عــلى السّــــــالم وكــونــه 
ديــنًا عــاملــيًّا وإنــكار صــريــح لــلنّعرة الــجنسيّة تحــريــًما رســميًّا، وحــلَّت املــحافــل والــّلجان الــبهائــيّة، ومُـــِنع عــقد املــؤتــمرات الــبهائــيّة، 

واستولي على محفظة آثار املحفل الّروحانيّ املركزّي، وأُلغيت املدرسة الّصيفيّة، وُعطِّل نشر الكتب البهائيّة جميًعا.

ـا فـي إيـران فـقد خـضعت السّــــــلطات املـدنـيّة فـي الـعاصـمة واألقـالـيم هـيئات الـنّظام اإلدارّي الحـديـث اإلنـشاء الّــذي لـم تـتوطّـد  أمّـَ
دعـائـمه بـعد لـلتّقييدات الّـتي أريـد بـها الحـّد مـن مـجالـها وتـقييد حـّريـتها وتـقويـض أسـسها، هـذا عـدا حـوادث اضـطهاد بـني الـفينة 

واألخرى في بعض املدن مثل شيراز وآباده وأردبيل وإصفهان وفي بعض املقاطعات كآذربيجان وخراسان، قّل عددها
وضعفت شوكتها نظرًا إلى التّدهور امللحوظ اّلذي آلت إليه حال رجال الّشيعة.

ولــم يــكن هــناك مــناص مــن أن يــثير خــروج جــامــعة مــركــزيّــة مــتماســكة مــن الــظّلمات خــروجًـــــا مــتدرّجًـــــا غــير مــتوقــع، جــامــعة تــغذّت 
بـلبان الـبأسـاء والـّضرَّاء، قـويّـة الـّشكيمة والـّروح، لـها مـراكـزهـا الّــتي شُــــــيِّدت فـي كـّل إقـليم مـن أقـالـيم هـذه الـبالد عـلى الـرّغـم مـن 
أمـواج االضـطهاد الـوحـشيّ املـتعاقـبة الّــتي ظـّلت تـكتسحها طـوال ثـالثـة أربـاع قـرن مـن الـزّمـان، وكـادت تـطغى عـليها طـغيانًـا ال 
قـائـمة لـها بـعده، وعـزم أفـرادهـا عـلى إفـاضـة روح ديـنهم ومـبادئـه وإذاعـة كـتبه وآدابـه وتـعزيـز أحـكامـه وسـننه، ومـعاقـبة املـتجاوزيـن 
عـــن هـــذه الحـــدود، واتّـــصالـــهم بـــإخـــوانـــهم املـــؤمـــنني فـــي الـــبالد األجـــنبيّة اتّـــصاالً ثـــابـــتًا، وعـــلى إقـــامـــة مـــنشآت الـــنّظام اإلداريّ 
وهــيئاتــه؛ لــم يــكن هــناك مــناص مــن أن يــثير كــّل هــذا شــكوك وعــداوة رجــال السّــــــلطة الّــذيــن أخــطأوا فــهم أهــداف تــلك الــجامــعة أو 
أصـّروا وعـكفوا عـلى الـقضاء عـليها. كـما أّن إصـرار أفـرادهـا، مـع إطـاعـتهم الـكامـلة لـألمـور اإلداريّـة الـبحتة الّـتي تـفرضـها عـليها 
قـوانـني بـالدهـم املـدنـيّة، عـلى التّشـبث بـاتّـِباع األصـول والشّـــــرائـع واملـبادئ الـّروحـيّة الّـتي أنـزلـها حـضرة بـهاء اهلل والّـتي تـقتضيهم 
مـــن بـــني أمـــور كـــثيرة الـــتّمسك بـــالـــّصدق، وعـــدم إخـــفاء عـــقيدتـــهم، ومـــراعـــاة أحـــكام الـــزّواج والـــطّالق، وتـــعطيل كـــّل لـــون مـــن ألـــوان 
الــعمل فــي األيّــام املــقّدســة الّـــتي أمــر بــها، كــان مــّما يــجعلهم يــصدمــون، إن عــاجــالً وإن آجــالً، بــنظام ســياســي ملّـا كــان يــعترف 

باإلسالم دينًا رسميًا إليران فقد أبى أن يعترف بهؤالء اّلذين أفتى بإلحادهم أقطاب ذلك الّدين ورجاالته.

ومــّما يــدخــل فــي عــداد املــحاوالت األولــى الّـــتي بــدئــت فــي الــبلد الّـــذي تشــّربــت تــربــته دمــاء شهــداء بــهائــينّي فــاقــوا الــعدَّ وتخــطّوا 
الـحصر، ملـقاومـة قـيام نـظام إدارّي ولـيد اسـتمّد جـذور قـّوتـه مـن مـثل هـذه الـتّضحيّة الـبطولـيّة، وإلحـباط كـّل كـفاح يـقوم بـه ليتحـّرر 
كان: إغالق كّل املدارس املنتمية إلى الجامعة البهائيّة في البالد كنتيجة مباشرة لرفض ممثّلي هذه الجامعة اّلذين يملكون
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املـعاهـد الـبهائـيّة الـرّسـميّة ويشـرفـون عـليها إشـرافًـا كـامـالً، أْن تتخـطّى مـعاهـدهـم الشّــــــرع الـواضـح الّــذي يـقتضي تـعطيل الـعمل 
فـي األيّـام الـبهائـيّة املـقّدسـة، ومـنها عـدم قـبول قـسائـم الـزّواج الـبهائـيّ ورفـض تـسجيلها فـي دوائـر الـتّرخـيصات الـحكومـيّة، ومـنها 
تحــريــم طــبع الــكتب الــبهائــيّة أو تــداولــها أو الــّسماح بــدخــولــها إلــى الــبالد، ومــنها االســتيالء فــي املــراكــز املــختلفة عــلى الــوثــائــق 
والـــكتب واآلثـــار الـــبهائـــيّة، ومـــنها إغـــالق حـــظيرة الـــقدس فـــي بـــعض الـــواليـــات ومـــصادرة أثـــاثـــها فـــي بـــعض الـــبقاع، ومـــنها مـــنع 
االحـتفاالت واالجـتماعـات واملـؤتـمرات الـبهائـيّة، ومـنها الـرّقـابـة الـّصارمـة املـفروضـة عـلى املـراسـالت املـتبادلـة بـني املـراكـز الـبهائـيّة 
فـي إيـران مـع بـعضها الـبعض وبـني هـذه املـراكـز والـجامـعات الـبهائـيّة فـي الـبالد األجـنبيّة، وعـدم تسـليمها فـي مـعظم األحـيان، 
ومـنها االمـتناع عـن تـزويـد املـواطـنني املـوالـني الـطّائـعني لـلقانـون بـشهادات حـسن الـّسير والسّــــــلوك بـحجة اعـتناقـهم املـعلن لـلّديـن 
الـبهائـيّ، ومـنها فـصل مـوظّـفي الـحكومـة، وتسـريـح ضـبّاط الـجيش أو إنـزال رتـبهم، وإلـقاء الـقبض عـلى عـدد مـن املـؤمـنني الّـذيـن 
أبــوا أن يتخــّلوا عــن واجــبهم الخــلقيّ فــي التّشــبث بــمبادئ الــّديــن الــّروحــيّة أو أن يــتصرّفــوا تــصرّفًــا مــن شــأنــه أن يــتعارض مــع 
طـــبيعة الـــّديـــن الـــعاملـــيّة وغـــير الـــّسياســـيّة، واســـتجوابـــهم والـــتّحقيق مـــعهم وحـــبسهم، وفـــرض الـــغرامـــات عـــليهم وتـــوقـــيع الـــعقوبـــات 

األخرى.

الفصل الرّابع والعشرون - تحرير الّدين واالعتراف به وبمؤّسساته

عـلى حـني كـان أتـباع حـضرة بـهاء اهلل فـي املشـرق واملـغرب يخـطّون الخـطوات الـرّامـيّة إلـى تـشييد هـيكل نـظام ديـن حـضرة بـهاء 
اهلل اإلدارّي فـــي وقـــت واحـــد، شـــّن األعـــداء هجـــمة وحـــشيّة فـــي قـــريـــة مـــغمورة مـــن قـــرى مـــصر عـــلى حـــفنة مـــن املـــؤمـــنني كـــانـــوا 
يــحاولــون أن يــنشئوا واحــدة مــن املــؤسّـــــــسات األّولــيّة فــي ذلــك الــنّظام. وهــي هجــمة لــو نــظرنــا إلــيها بــمالبــساتــها الــّصحيحة فــي 
الــتّاريــخ لــعّدتــها األجــيال الــقادمــة حــدًّا فــاصــالً ال فــي عــصر الــتّكويــن لــلّديــن فحســب بــل فــي تــاريــخ الــقرن الــبهائــيّ األّول عــلى 
اإلطـالق. ال بـل قـد نـذهـب إلـى أبـعد مـن هـذا فـنقول إّن نـتائـج هـذه الهجـمة قـد بـدأت فـصالً جـديـًدا فـي تـطّور الـّديـن نـفسه، هـذا 
الـــتّطّور الّـــذي يـــتدّرج بـــه خـــالل مـــراحـــل مـــتوالـــية مـــن الـــقمع والـــّضغط ثـــمَّ التّحـــريـــر واالعـــتراف بـــه كـــديـــن مســـتقّل ثـــمَّ كـــديـــن دولـــة، 

ل أمره بظهور الجامعة البهائيّة العامليّة. ويفضي به آخر األمر إلى إقامة الّدولة البهائيّة ويكمِّ

نــشأ هــذا الــتّطّور فــي بــالد يــحّق لــها أن تفخــر بــأنّــها املــركــز املــعترف بــه لــلعاملــني الــعربــيّ واإلســالمــيّ، وتســبّب فــي حــدوثــه مــمثّلو 
أكـــبر طـــائـــفة إســـالمـــيّة مـــن تـــلقاء أنـــفسهم، وكـــان الـــنّتاج املـــباشـــر لســـلسلة مـــن االضـــطرابـــات الّــــتي أحـــدثـــها بـــعض أفـــراد تـــلك 
الـــطّائـــفة، والـــتي أريـــد بـــها أن تحـــّد مـــن نـــشاط بـــعض الـــبهائـــينّي الّـــذيـــن كـــانـــوا قـــد احـــتّلوا بـــينهم املـــناصـــب الـــّديـــنيّة ســـابـــًقا. ولـــقد 
اسـتطاع هـذا الـتّطّور الخـطير فـي مـصائـر الـجامـعة املـكافـحة أن يـؤّدي خـدمـة مـلحوظـة فـي سـبيل تـوطـيد دعـائـم الـنّظام اإلداريّ 
الّـذي بـدأت تـشيِّده الـجامـعة الـبهائـيّة. ولـسوف يعجّـــل هـذا الـتّطّور، فـضالً عـن ذلـك، بـنهايـة فـترة االنـتقال الّـتي يـمّر بـها اآلن الـّديـن 

في مرحلة التّكوين من نمّوه، وهذا حني يترّدد صداه في طول البالد اإلسالميّة
األخرى وعرضها، وتتّضح داللته الواسعة النّطاق ألتباع املسيحيّة واإلسالم.

فـفي قـريـة كـوم الـّصعايـدة بـمركـز بِــبَا بـمديـريّـة بـني سـويـف فـي مـصر الـعليا أقـام مـأذون الـقريـة، بـصفته مـفوَّضًـــــــــا مـن قـبل وزارة 
ا بـأنّـَهم خـرجـوا  الـعدل، الـّدعـوى ضـّد ثـالثـة رجـال مـن الـبهائـينّي املـقيمني بـتلك الـقريـة، وطـالـبهم بتسـريـح زوجـاتـهم املسـلمات مـحتجًّ
عـن اإلسـالم بـعد أن تـزوجـوهـّن زواجًــــا شـرعـيًّا إسـالمـيًّا، وكـان ذلـك الـهجوم نـتيجة لـلتّعّصب الـّديـنيّ الّـذي أضـرمـه تـشكيل مـحفل 
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بـهائـيّ فـي صـدر عـمدة تـلك الـقريـة، كـما كـان نـتيجة لـلتّهم الـجسيمة الّــتي اتّـهمهم بـها عـند مـأمـور املـركـز ومـديـر املـديـريّـة، وهـي 
تهم أثارت ثائرة املسلمني وجعلتهم يرتكبون املخزيات ضّد ضحاياهم.

وصـدر حـكم مـحكمة بِــبَا الشّـــــرعـيّة لـالسـتئناف وفـتواهـا فـي الـعاشـر مـن أيّـار سـنة 1925م، وصـادقـت عـليه الـّدوائـر الـّديـنيّة الـعليا 
فـي الـقاهـرة وعـدَّتـه حـكًما نـهائـيًّا، وطـبعته الـّدوائـر اإلسـالمـيّة نـفسها ونشـرتـه. وقـد قـضى بـفسخ عـقود الـزّواج الّـتي عـقدهـا هـؤالء 
الـبهائـيّون الـثاّلثـة، وأفـتى عـلى الجـماعـة بـأنّـها ملحـدة ألنّـها مـرقـت عـن شـرائـع اإلسـالم وأحـكامـه. بـل لـقد تـمادى الـحكم إلـى أبـعد 
مــن ذلــك فــصرّح ذلــك الــتّصريــح اإليــجابــيّ املــثير والــتّاريــخي حــقًّا، أال وهــو أنَّ الــّديــن الّــذي يــعتنقه املــالحــدة يــجب أن يــعدَّ ديــنًا 
قـــائـــًما بـــرأســـه مســـتقالًّ كـــّليّة عـــن األديـــان الّـــتي ســـبقته، وهـــو تـــصريـــح كـــان أعـــداء الـــّديـــن فـــي الشّـــــــرق وفـــي الـــغرب عـــلى الـــّسواء 

يجادلون فيه حتّى حينذاك أو يتجاهلونه عن عمد وإصرار.

وبــعد أن فــّصل الــحكم الــقول فــي عــقائــد اإلســالم األســاســيّة وأحــكامــه، وعــرض الــتّعالــيم الــبهائــيّة عــرضًـــــــــــا وافــيًا مــعزَّزًا بــأقــوال 
ـــــــــة إلــى بــعض الشّـــــــرائــع  مــختلفة مــن الــكتاب األقــدس ومــن كــتابــات حــضرة عــبد الــبهاء ومــيرزا أبــي الــفضل وأشــار إشــارة خــاصّـَ
الـبهائـيّة، وبـنّي أنَّ املـدَّعـى عـليهم قـد ارتـّدوا فـعالً، عـلى ضـوء هـذه املـعلومـات، عـن ديـن اإلسـالم أعـلن مـنطوقـه الـرّسـمي فـي لـغة ال 
تـقبل أّي لـبس وال أّي غـموض فـقال: "إّن الـبهائـيّة ديـن جـديـد قـائـم بـذاتـه لـه عـقائـد وأصـول وأحـكام خـاصّـــــــــة تـغايـر وتـناقـض عـقائـد 
وأصـــول وأحـــكام الـــّديـــن اإلســـالمـــيّ تـــناقـــًضا تـــامًّــــا، فـــال يـــقال لـــلبهائـــيّ مســـلم وال الـــعكس، كـــما ال يـــقال لـــلبوذّي أو الـــبرهـــميّ أو 
املـــسيحيّ مســـلم وال الـــعكس". وبـــعد أن يـــقضي هـــذا الـــحكم الـــرّســـمي الـــباقـــي الـــذّكـــر بـــفسخ عـــقود زواج املـــتقاضـــني و"تـــفرقـــة" 
األزواج عـــن زوجـــاتـــهم يـــختتم بهـــذه الـــكلمات: "ومـــن تـــاب وآمـــن مـــنهم [أي مـــن األزواج] وصـــّدق بـــكّل مـــا جـــاء بـــه ســـيّدنـــا محـــّمد 
رسـول اهلل... وعـاد إلـى الـّديـن اإلسـالمـيّ الـكريـم... وسـّلم بـأّن سـيدنـا محـّمد... هـو خـاتـم الـنّبينّي واملـرسـلني ال ديـن بـعد ديـنه وال 

شرع ينسخ شرعه، وأنَّ القرآن هو آخر كتب اهلل ووحيه ألنبيائه ورسله... قبل منه ذلك وجاز تجديد عقد زواجه...".

ولـقد عـزَّزت هـذا اإلعـالن املـيمون الـّداللـة بـراهـني قـاطـعة قـّدمـها أعـداء ديـن حـضرة بـهاء اهلل أنـفسهم، وتـّم إعـالنـه فـي بـالد تـطمح 
إلـى زعـامـة اإلسـالم بـإعـادة الـخالفـة، وصـّدقـت عـليه الـّدوائـر الـّديـنيّة الـعليا فـي تـلك الـبالد. هـذه الـّشهادة الـرّسـميّة الّــتي جـاهـد 
أقــطاب الــّشيعة فــي إيــران والــعراق جــهاًدا مــوصــوالً حــثيثًا طــوال قــرن كــامــل مــن الــزّمــان كــي يــتجنّبوا الــنّطق بــمثلها، وأخــرســت 
إلــى األبــد ألــسنة املــفتريــن بــمن فــيهم رجــال الــّديــن املــسيحيّ فــي الــغرب الّــذيــن وصــموا الــّديــن مــن قــبل بــأنّــه انحــراف وأنّــه فــرقــة 
بــابــيّة، وأنّــه مــذهــب مــن مــذاهــب اإلســالم، أو صــّوروه عــلى أنّــه خــليط مــن األديــان، فــال عــجب أن مجــّدهــا كــّل الــجامــعات الــبهائــيّة 
فـي الشّــــــرق والـغرب، وعـّدهـا أّول دسـتور لتحـريـر أمـر حـضرة بـهاء اهلل مـن ربـقة اإلسـالم وأّول خـطوة تـاريـخيّة خـطاهـا خـصومـه 

أنفسهم، ال أتباعه كما كان متوّقًعا، في الطّريق املفضية إلى االعتراف النّهائيّ العامليّ.

وفـي الـحال اعـتبر هـذا الـحكم املـشحون بـاالحـتماالت الّــتي ال حـصر لـها تحـّديًـا قـويًّـا لـم يـتوان بـناة نـظام ديـن حـضرة بـهاء اهلل 
اإلدارّي عـن مـواجهـته وقـبولـه، إذ فـرض عـليهم الـتزامًـا مـقّدسًـــــا شـعروا بـاسـتعدادهـم إلنـجازه. فـإنّـه ملّا كـان الـنّاطـقون بهـذا الـحكم 
قـد أعـّدوه ليحـرمـوا خـصومـهم الـتّقاضـي أمـام املـحاكـم اإلسـالمـيّة، وبـذلـك يـزجّــــون بـهم فـي مـوقـف مـحيّر مـربـك، فـقد أصـبح عـتلة 
رافـــعة لـــم تـــلبث الـــجامـــعة الـــبهائـــيّة املـــصريّـــة، وأخـــواتـــها مـــن بـــعدهـــا، أن انـــتفعت بـــها فـــي تـــأكـــيد اســـتقالل ديـــنها وطـــلب اعـــتراف 
ج طـريـق املـفاتـحة  ــد بـالـتّدرُّ الـحكومـة بهـذا الـّديـن. فـلّما تُـرْجِـــَم إلـى لـغات عـّدة وتـداولـته الـجامـعات الـبهائـيّة فـي الشّــــــرق والـغرب مهّـَ
فـي مـفاوضـات بـني مـمثّلي هـذه الـجامـعات املـنتخبني والسّـــــلطات املـدنـيّة فـي مـصر واألرض األقـدس وإيـران وحـتّى فـي الـواليـات 

املتّحدة األمريكيّة ابتغاء الحصول على اعتراف هذه الّسلطات الرّسمي بالّدين البهائيّ كدين مستقّل.

وكــان هــذا فــي مــصر إشــارة التّــخاذ حــلقات مــن اإلجــراءات يسّـــــــرت بــآثــارهــا املــتراكــمة اعــتراف حــكومــة مــا زالــت مــرتــبطة بــديــن 
اإلســالم ارتــباطًــا رســميًّا، ومــا زالــت تــعنى بــأن تــسّن قــوانــينها وتشّــــــرع أحــكامــها فــي تــطابــق كــبير مــع آراء أقــطاب رجــال الــّديــن 
وفـــتاويـــهم. وكـــان مـــن أولـــى نـــتائـــج هـــذا الـــحكم الـــتّاريـــخيّ، الّـــذي يـــجب أن يـــفضي آخـــر األمـــر إلـــى إقـــامـــة الـــّديـــن الـــبهائـــيّ عـــلى 
أســاس املــساواة املــطلقة مــع األديــان األخــرى فــي تــلك الــبالد، أن عــزم املــؤمــنون املــصريّــون عــزيــمة مــاضــيّة عــلى أالّ يــحيدوا قــيد 
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شـعرة عـن شـعائـر ديـنهم، وذلـك بـتحاشـيهم الـتّعامـل مـع أيّـة مـحكمة شـرعـيّة إسـالمـيّة فـي تـلك الـبالد، ورفـضهم أّي مـنصب ديـنيّ 
يــعرض عــليهم، ومــنها تــصنيفهم ونشــرهــم أحــكام الــكتاب األقــدس األســاســيّة الــخاصّــــــــــة بــاألحــوال الــّشخصيّة كــالــزّواج والــطّالق 
واملـــيراث والـــّدفـــن وتـــقديـــم هـــذه األحـــكام إلـــى مجـــلس الـــوزراء املـــصري، وإصـــدار املـــحفل الـــّروحـــانـــيّ املـــركـــزّي املـــصرّي لـــقسائـــم 
الـــزّواج والـــطّالق، واضـــطالع هـــذا املـــحفل بـــكّل الـــواجـــبات واملـــسؤولـــيّات املـــتّصلة بـــعقود الـــزّواج الـــبهائـــيّة والـــطّالق ودفـــن املـــوتـــى، 
ومـــنها مـــواظـــبة كـــّل أعـــضاء تـــلك الـــجامـــعة عـــلى أيّـــام الـــعطلة الـــتّسعة الّـــتي يـــجب أْن يـــتوقّـــف فـــيها الـــعمل بـــمقتضى مـــا ورد فـــي 
الـتّعالـيم الـبهائـيّة تـوقّـفًا تـامًّــا، ومـنها تـقّدم مـمثّلي هـذه الـجامـعة املـنتخبني بـالـتماس إلـى رئـيس الـوزراء املـصرّي ووزيـر الـّداخـليّة 
ووزيــر الــعدل (عــزَّزه الــتماس مــشابــه وجّـــــهه املــحفل الــّروحــانــيّ املــركــزّي األمــريــكيّ إلــى الــحكومــة املــصريّــة) مــتضّمنًا صــورة مــن 
حـكم املـحكمة وصـورة مـن دسـتورهـم املـركـزّي الـبهائـيّ وقـوانـينهم الـفرعـيّة مـطالـبني بـاالعـتراف بـمحفلهم كـهيئة يـحّق لـها مـباشـرة 

مهّمة املحكمة املستقّلة وتطبيق الّشرائع واألحكام اّلتي أنزلها مؤّسس دينهم في كّل األمور املتَّصلة بأحوالهم الّشخصيّة.

وشـــبيه بهـــذا اإلعـــالن املـــفتتح لعهـــد جـــديـــد تـــلك الـــفتوى الـــرّســـميّة الـــرّائـــعة الّـــتي ال تـــقّل عـــنه داللـــة والـــتي أصـــدرهـــا مـــفتي الـــّديـــار 
املــصريّــة اســتجابــة لــطلب وزيــر الــعدل. وذلــك كــان نــتيجة مــباشــرة ألحــداث الــّشغب املــتقطِّعة الّــتي قــام بــها األهــلون املــتعّصبون 
فــي بــور ســعيد واإلســماعــيليّة بــشأن دفــن بــعض أفــراد الــجامــعة الــبهائــيّة. ومــا لــبثت أْن نشــرت الــّصحافــة املــصريّــة هــذه الــفتوى 
بـعد صـدورهـا، فـزادت فـي تـعزيـز مـوقـف الـّديـن مـن نـاحـية اسـتقاللـه. ولـقد أعـقب هـذه الـفتوى الـّشغب الّـذي انفجـر انـفجارًا شـاذّ 
الــعنف فــي اإلســماعــيليّة حــني أطــبقت الجــماهــير الــهائــجة الــغضبى عــلى جــنازة محــّمد ســليمان، وهــو أحــد الــبهائــينّي الــبارزيــن 
املـقيمني فـي تـلك املـديـنة، محـدثـة مـن الـّضّجة مـا حـمل قـوة الشّــــــرطـة عـلى الـتّدخـل. وبـعد أْن اسـتنقذوا الـجثمان وأعـادوه إلـى دار 

الفقيد اضطّروا إلى اإلسراء به دون مشيّع إلى حافة الّصحراء حيث دفنوه في العراء.

هــته وزارة الــّداخــليّة املــصريّــة فــي الــرّابــع والعشــريــن مــن كــانــون الــثّانــي ســنة  صــدرت هــذه الــفتوى نــتيجة لــالســتفسار الّـــذي وجَّ
1939م كـــتابـــة إلـــى وزارة الـــعدل مـــرفـــقة مـــعه نـــسخة مـــن مـــصنّف األحـــكام الـــبهائـــيّة الـــخاصّـــــــــــة بـــاألحـــوال الـــّشخصيّة الّـــذي طـــبعه 
املــحفل الــّروحــانــيّ املــركــزّي لــلبهائــينّي فــي مــصر طــالــبة مــن املــفتي أن يــصدر فــتواه فــي االلــتماس الّــذي قــّدمــه ذلــك املــحفل إلــى 
الـحكومـة املـصريّـة بـشأن تـشخيص أربـع قـطع مـن األرض بـقصد اسـتعمالـها مـقابـر لـلجامـعة الـبهائـيّة فـي الـقاهـرة واإلسـكندريّـة 
وبـــور ســـعيد واإلســـماعـــيليّة. فـــكتب املـــفتي فـــي جـــوابـــه الـــّصادر فـــي الـــحادي عشـــر مـــن آذار ســـنة 1939م عـــلى املـــخابـــرة الّـــتي 
وّجهـتها إلـيه وزارة الـعدل فـقال: "نـحن... لـدى تسـلمنا لخـطابـكم... املـؤرّخ 21 شـباط سـنة 1939م مـع مـا أرفـق مـعه... املسـتفسر 
عـّما إذا كـان مـن املشـروع دفـن مـوتـى الـبهائـينّي فـي مـقابـر املسـلمني نـعلن أّن هـذه الـطّائـفة ليسـت مـن املسـلمني كـما هـو واضـح 
مـــن املـــعتقدات الّـــتي تـــؤمـــن بـــها. وإنَّ تـــصفّح مـــا يـــسمونّـــه بـــاألحـــكام الـــبهائـــيّة فـــي األحـــوال الـــّشخصيّة املـــرفـــق مـــع األوراق لـــيعدّ 
شـاهـًدا كـافـيًا. ومـن كـان مـنهم فـي األصـل مسـلًما وأصـبح بـاعـتقاده ملـزاعـم هـذه الـطّائـفة مـرتـدًّا عـن ديـن اإلسـالم وخـارجًــــا عـنه 
تجـري عـليه أحـكام املـرتـّد املـقّررة فـي الـّديـن اإلسـالمـيّ الـقويـم. وملّا كـانـت هـذه الـطّائـفة ليسـت مـن املسـلمني ال يـجوز شـرعًــا دفـن 

موتاهم في مقابر املسلمني سواء منهم من كان في األصل مسلًما ومن لم يكن كذلك...".

وكـان مـن نـتيجة هـذا الـنّطق الـنّهائـيّ الـواضـح الـّلفظ، الـرّسـمي الـّصبغة، الّـذي نـطق بـه أعـلى رجـل مـن رجـال الشّـــــريـعة اإلسـالمـيّة 
ل األمــر إلــى إحــالــة الــبهائــينّي فــي الــقاهــرة عــلى قــطعة مــن  فــي مــصر أن قــبلت الــحكومــة مــن بــعد مــفاوضــات مــديــدة أفــضت أوَّ
األرض كـانـت أفـردت لـلمقيمني بـها مـن أحـرار الـفكر، ثـّم وهـبت جـامـعة الـبهائـينّي فـي الـقاهـرة وجـامـعة الـبهائـينّي فـي اإلسـماعـيليّة 
أيــًضا قــطعتني مــن األرض الســتعمالــها مــدافــن ملــوتــاهــما، وهــو عــمل تــاريــخيّ الــّداللــة رحّـــــب بــه أفــراد الــجامــعات الّــتي طــال بــها 

ع نطاق املؤّسسات اّلتي تمثّله. الّضنك والعذاب، فقد وّضح استقالل الّدين توضيًحا أبعد مدى، ووسَّ

وإلــى أّول املــدفــنني الــّلذيــن أفــردا رســميًا لــلبهائــينّي نــقلت رفــات مــيرزا أبــي الــفضل الــّشهير تــنفيذًا لــلقرار الّـــذي اتّخــذه املــحفل 
املـركـزّي املـصرّي لـلبهائـينّي، والّـذي عـزَّزه قـرار أخـيه مـحفل إيـران املـركـزّي، وأفـردت رفـات الـفقيد بـضريـح الئـق بـمكانـته الـّسامـيّة، 
وبــذلــك افــتتح أّول نــظام بــهائــيّ رســمي مــن نــوعــه فــي الشّــــــرق افــتتاحًـــــا مــناســبًا. ومــا لــبث أّن عــزَّز هــذا الــعمل إخــراج جــثمان أمّ 
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مـبلغات الـغرب الـذّائـعة الـّصيت الـّسيدة جتسنجـر مـن مـقابـر املـسيحينّي فـي الـقاهـرة ودفـنها بـمساعـدة املـحفل الـبهائـيّ املـركـزيّ 
األمريكيّ ووزارة الّداخليّة في واشنطن في قلب ذلك املدفن بجوار مرقد ذلك املؤّلف واملدافع املمتاز عن الّدين.

أمّــا فـي األرض األقـدس حـيث أنـشئت املـدافـن الـبهائـيّة أثـناء عهـد حـضرة عـبد الـبهاء قـبل صـدور تـلك األحـكام فـي مـصر، فـقد 
اتّخــذ الــقرار الــتّاريــخيّ بــدفــن املــوتــى الــبهائــينّي متّجهــني إلــى الــقبلة فــي عــّكاء، وهــو إجــراء ســما بــداللــته الــعزم عــلى الــكّف عــن 
االلـتجاء إلـى أيّـَة مـحكمة إسـالمـيّة فـي جـميع الـقضايـا املـتّصلة بـالـزّواج أو الـطّالق كـما كـانـت الـحال مـن قـبل، والـتّصميم عـلى 
تــنفيذ الــّشعائــر الّــتي أوصــى بــها حــضرة بــهاء اهلل بــشأن تــهيئة املــوتــى ودفــنهم بحــذافــيرهــا وبــدون تســتّر أيًّــا كــان لــونــه. ومــا لــبث 
ذلـك أن أعـقبه تـقّدم مـمثّلي الـجامـعة الـبهائـيّة املحـليّة فـي حـيفا فـي الـرّابـع مـن أيّـار سـنة 1929م بـالـتماس رسـميّ إلـى السّـــــلطات 
فـي فلسـطني ملتمسـني مـنها أْن تـعترف بـوجـود الـجامـعة اعـترافًـا رسـميًّا، وأن تـخّول "السّــــــلطة الـكامـلة إلدارة شـؤونـها الـخاصّــــــــــة 
شـــأنـــها فـــي ذلـــك شـــأن كـــّل الـــطّوائـــف الـــّديـــنيّة املـــختلفة فـــي فلســـطني" ريـــثما تـــصوغ السّـــــــلطات قـــانـــونًـــا مـــدنـــيًّا مـــوحّــــــًدا لـــألحـــوال 

الّشخصيّة يمكن تطبيقه على كّل سكان البالد بغّض الطّرف عن معتقداتهم الّدينيّة.

كــان قــبول السّـــــــلطات لهــذا االلــتماس عــمالً هــائــل الــّداللــة، فــال ســابــق لــه فــي تــاريــخ الــّديــن فــي أّي قــطر مــن األقــطار، إذ ضــمن 
اعـــتراف السّـــــــلطات املـــدنـــيّة اعـــترافًـــا رســـميًّا بـــقسائـــم الـــزّواج الّـــتي يـــصدرهـــا مـــمثّلو الـــجامـــعة املحـــّليّة، كـــما أقـــّر بـــصّحتها مـــمثّل 
الــحكومــة اإليــرانــيّة بفلســطني فــي صــمت. وتــال ذلــك ســلسلة مــن الــقرارات بــرفــع الــّضرائــب الــحكومــيّة عــن كــّل األمــالك واملــنشآت 
الّـــتي تــعّدهــا الــجامــعة الــبهائــيّة مــقامــات مــقّدســة، أو تــكرّســها ملــقابــر مــؤسّـــــــسي ديــنها فــي مــركــزه الــعاملــيّ، كــما قــد أعــفيت كــلّ 
األشــياء املجــلوبــة لــزخــرفــة املــقامــات الــبهائــيّة أو تــأثــيثها مــن املــكوس الجــمركــيّة بــفضل هــذه الــقرارات، وتــمكنت شــعبتا املــحفل 
الـــّروحـــانـــيّ املـــركـــزّي األمـــريـــكيّ والـــهندّي مـــن أن تـــعمال "كجـــمعيّات ديـــنيّة" فـــي ظـــّل قـــوانـــني الـــبالد، وأن تـــملكا وتـــديـــرا األمـــالك 

بوصفهما وكيلتني لهذين املحفلني.

أمّــا فـي إيـران، حـيث اسـتطاعـت جـامـعة تـفوق فـي تـعدادهـا األقـّليّات املـسيحيّة والـيهوديّـة والـزّرادشـتيّة فـي تـلك الـبالد أن تـشيِّد 
بـــنيان هـــيئاتـــها اإلداريّـــة بـــرغـــم املســـلك الـــعدائـــيّ الـــتّقليدّي الّـــذي تســـلكه السّـــــــلطات املـــدنـــيّة والـــّديـــنيّة حـــيالـــها، فـــإنَّ رّد فـــعل هـــذا 
اإلعـــالن الخـــطير ألـــهم أفـــرادهـــا وأغـــراهـــم بـــأن يســـتغّلوا إلـــى أقـــصى حـــّد مســـتطاع تـــلك املـــيِّزات الـــهائـــلة الّـــتي مـــنحتها لـــهم تـــلك 
الـّشهادة املـباغـتة الّــتي لـم تـكن مـتوقّــعة فـي أقـّل الـقليل. نـعم، لـقد عـاشـت هـذه الـجامـعة الـظّافـرة مـن بـعد الشّــــــدائـد الـنّاريّـة الّــتي 

امتحنها بها أقطاب رجال الّدين املتكبّرون القساة األلّداء اّلذين هان أمرهم اآلن هوانًا مخزيًا، وما لبثت أن خرجت من 
الـــظّلمات حـــتّى صـــّممت تـــصميًما أمـــضى مـــن أي وقـــت ســـابـــق عـــلى أن تـــطالـــب الـــّدولـــة، الحـــدود الّـــتي رســـمها لـــها مـــؤسّـــــــسوهـــا، 
بــاعــتبارهــا كــيانًــا ديــنيًّا قــائــًما بــذاتــه، يــقوم أفــرادهــا بــكّل وســيلة مســتطاعــة عــلى حــمايــة ســالمــة األمــر وتــضامــن أعــضائــه ومــتانــة 
هـــيئاتـــه املـــنتخبة. ولـــم تـــعد هـــذه الـــجامـــعة تـــطيق الـــّصمت أو تتحـــّمل دون احـــتجاج تـــلك التّشـــديـــدات املـــفروضـــة عـــليها للحـــّد مـــن 
سـلطتها وإخـماد حـياتـها االجـتماعـيّة، وحـرمـانـها مـن حـّق الـوقـوف عـلى قـدم املـساواة املـطلقة مـع سـائـر الـطّوائـف الـّديـنيّة األخـرى 
فـي تـلك الـبالد، وال سـيّما بـعد أن نـطق خـصومـها األلـّداء بـمثل ذلـك الـحكم املـكتسح فـي قـطر كـذلـك الـقطر وفـي لـغة كـتلك الـّلغة، 
وفـي قـضيّة مـهّمة كـتلك الـقضيّة، وبـعد أن مـزّقـوا بـأنـفسهم السّـــــتار الّـذي طـال انسـدالـه عـلى بـعض الـحقائـق املـميّزة الـكامـنة فـي 

لّب دينهم.

عـــــزم أفـــــراد هـــــذه الجـــــماعـــــة عـــــزمًــــــا ال راّد لـــــه عـــــلى أالَّ يســـــلكوا مـــــن بـــــعد ذلـــــك فـــــي عـــــداد املســـــلمني أو الـــــيهود أو املـــــسيحينّي أو 
الــزّرادشــتينّي فــقّرروا - كخــطوة أولــى مــبدئــيّة - أن يتّخــذوا مــن الــتّدابــير مــا يــحّقق املــوقــف املــتميّز الّــذي اّدعــاه أعــداؤهــم لــديــنهم 
تــحقيًقا يــسمو عــلى كــّل تحــّد. وملّـا كــانــوا عــلى بــيِّنة مــن واجــبهم الــواضــح املــقدَّس املــحتوم الــقاضــي بــإطــاعــة قــوانــني بــالدهــم فــيما 
يـــختّص بـــكّل الـــّشؤون اإلداريّـــة الـــحكومـــيّة إطـــاعـــة مـــطلقة ال تـــحفّظ فـــيها، وملّــا كـــانـــوا مـــصّريـــن إصـــرارًا وطـــيًدا عـــلى أن يـــؤكّـــــدوا 
اســتقالل ديــنهم ويظهــروه بــكّل مــا أوتــوا مــن الــوســائــل املشــروعــة فــقد ابــتدعــوا ســياســة مــعيّنة وشــرعــوا فــي إنــجاز مشــروعــات مــن 

شأنها أن تمضي بهم مسافة أبعد نحو الهدف اّلذي أخذوا أنفسهم ببلوغه.

�١٩١



إنَّ عــزمــهم الــوطــيد عــلى أالّ يتســتّروا بــديــنهم مــن بــعد مــهما كــّلفهم ذلــك األمــر مــن بــذل وتــضحية، وامــتناعــهم امــتناعًـــا ال مــساومــة 
فــيه عــن االلــتجاء إلــى أيّــة مــحكمة إســالمــيّة أو مــسيحيّة أو يــهوديّــة أو زرادشــتيّة فــي أّي أمــر يــمسَّ أحــوالــهم الــّشخصيّة، ومــنها 
رفـــضهم االنـــدراج تـــحت أيّـــة هـــيئة أو قـــبول أّي مـــنصب ديـــنيّ مـــتّصل بـــأّي ديـــن مـــن األديـــان املـــعترف بـــها فـــي بـــالدهـــم، ومـــنها 
مـحافـظتهم فـرًدا فـرًدا عـلى الـعمل بـاألحـكام املـنصوص عـليها فـي الـكتاب األقـدس الـخاصّـــــــــة بـالـّصالة والـّصوم والـزّواج والـطّالق 
واملــواريــث ودفــن املــوتــى وعــدم تــعاطــي األفــيون واملــسكرات، ومــنها إصــدار قــسائــم الــزّواج والــطّالق وشــهادات املــوالــيد والــوفــيات 
وتـداولـها بـتوجـيه املـحافـل الـبهائـيّة وتـصديـقها بـأخـتامـها، ومـنها تـرجـمة كـتاب "األحـكام الـبهائـيّة املـرتـبطة بـاألحـوال الـّشخصيّة" 
الّــذي نشـره املـحفل الـّروحـانـيّ املـركـزّي املـصرّي إلـى الـّلغة الـفارسـيّة، ومـنها تـعطيلهم األعـمال فـي كـّل األيّـام الـبهائـيّة املـقّدسـة، 
ومـــنها إنـــشاء املـــقابـــر الـــبهائـــيّة فـــي الـــعاصـــمة وفـــي األقـــالـــيم ابـــتغاء اســـتخدامـــها مـــدافـــن عـــامّـــة لـــكّل طـــبقات املـــؤمـــنني أيًّـــا كـــانـــت 
أصـولـهم الـّديـنيّة األولـى، ومـنها إصـرارهـم عـلى أالّ يسجـلوا مسـلمني أو مـسيحينّي أو يـهوًدا أو زرادشـتينّي فـي بـطاقـات تـحقيق 
الــــّشخصيّة أو قــــسائــــم الــــزّواج أو جــــوازات الــــّسفر أو الــــوثــــائــــق الــــرّســــميّة األخــــرى، وحــــرصــــهم الشّــــــــديــــد عــــلى تــــوطــــيد مــــؤسّــــــــسة 
الـّضيافـات الـتّسع عشـريّـة كـما شـرّعـها حـضرة بـهاء اهلل فـي كـتابـه األقـدس، ومـنها إنـزال الـعقوبـات مـن قـبل املـحافـل الـّروحـانـيّة 
املـنتخبة- والّـتي بـدأت اآلن بـاالضـطالع بـمسؤولـيّاتـها كـمحاكـم ديـنيّة- عـلى أعـضاء الـجامـعة الّـذيـن يـخالـفون األحـكام والحـدود، 
وذلـك بحـرمـانـهم مـن حـّق الـتّصويـت وحـّق عـضويّـة تـلك املـحافـل ولـجانـها. كـّل ذلـك يـتّصل بـالـبوادر األولـى لحـركـات تـلك الـجامـعة 
الّــتي شـيّدت بـنيان نـظامـها اإلدارّي وهـي اآلن واقـعة تـحت تـأثـير كـلمة الـقضاء الـتّاريـخيّة املـلزمـة الّــتي قـيلت فـي مـصر، عـازمـة 
عـلى أن تـحصل بـاإلقـناع ال بـالـقّوة عـلى اعـتراف السّــــــلطات املـدنـيّة بـالـوضـع الشّــــــرعـيّ الّــذي شهـد لـه الـخصوم الـّديـنيّون شـهادة 

قويّة كّل هذه القّوة.

ولــــيس مــــّما يــــدعــــو إلــــى الــــّدهــــشة فــــي شــــيء أن تــــلقى مــــحاولــــتهم األولــــى بــــعض الــــنّجاح، وأن تــــثير فــــي بــــعض األحــــيان ظــــنون 
ــــرهـا أعـداؤهـم الـيقظون أسـوأ تـفسير. ولـقد أفـلحوا فـي بـعض نـواحـي مـفاوضـاتـهم مـع السّـــــلطات  السّـــــلطات الـحاكـمة، أو أن يفسّـِ
املـدنـيّة، وذلـك كـحصولـهم عـلى قـرار مـن الـحكومـة يـزيـل كـّل إشـارة إلـى الـّصبغة الـّديـنيّة فـي جـوازات الـّسفر الـّصادرة إلـى الـرّعـايـا 
اإليــرانــينّي، والــّسماح الــّصامــت فــي بــعض الــبالد ألفــرادهــم أالَّ يــمألوا الــفراغــات الــخاصّــــــــــة بــالــّديــن فــي بــعض وثــائــق الــّدولــة وأن 
ـــلوا فــي مــحافــلهم الــخاصّــــــــــة قــسائــم زواجــهم وطــالقــهم وشــهادات مــوالــيدهــم ووفــياتــهم، وأْن يــتّبعوا فــي جــنازاتــهم شــعائــرهــم  يسجّـِ
الــخاصّــــــــــة. عــلى أنّــهم عــانــوا فــي نــواح أخــرى مــصاعــب قــعدت بــهم قــعوًدا، فــمن ذلــك أْن أغــلقت بــالــقوَّة مــدارســهم الّــتي شــيّدوهــا 
وامـــتلكوهـــا وأشـــرفـــوا عـــليها بـــأنـــفسهم ألنـــفسهم ال لـــشيء إالّ ألنّـــهم رفـــضوا أن يـــفتحوهـــا فـــي أيّـــام الـــعطالت الـــبهائـــيّة، ومـــنها أن 
حـوكـم أفـرادهـا رجـاالً ونـساًء، ومـنها أْن فـصل مـنهم فـي بـعض األحـيان أولـئك الّـذيـن تـولّـوا مـناصـب عـسكريّـة أو مـدنـيّة، وأْن حـرّم 

استيراد الكتب البهائيّة أو طبعها أو تداولها، ومنها أْن منعت كّل االجتماعات البهائيّة العاّمة.

إّن الــجامــعة الــبهائــيّة فــي إخــالصــها اللــتزامــاتــها املــقّدســة تــجاه الــحكومــة وإدراكــها لــواجــباتــها املــدنــيّة قــد أبــدت، وتــبدي نــحو مــا 
أصــدرتــه وتــصدره السّــــــلطات املــدنــيّة مــن أوامــر إداريّــة فــي تــلك الــبالد كــما فــي غــيرهــا مــن الــبالد األخــرى بــني حــني وآخــر، طــاعــة 
بـيّنة تـامّــة. ولـيس أّدل عـلى ذلـك مـن إغـالقـها ملـدارسـها فـي إيـران عـلى الـفور. غـير أنّـها تـأبـى إبـاًء شـديـًدا أن تـذعـن لـتلك األوامـر 
الّــتي تــوازي ارتــداد أفــرادهــا عــن ديــنهم والــتي تــتطّلب انــصرافــهم بــالــوالء عــن مــبادئــهم ومــعتقداتــهم الــّروحــيّة األســاســيّة اإللــهيّة، 
مـفّضلة الـّسجن والـطّرد وكـّل ألـوان االضـطهاد بـما فـي ذلـك املـوت، كـما قـد لـقيه مـن قـبل عشـرون ألـف شـهيد ضـّحوا بـحياتـهم فـي 

سبيل مؤّسسي الّدين على أن تتّبع ما تمليه الّسلطة الزّمنيّة من مطالبتها إيّاها باالنفضاض من حول دينها.

وإلـيك الـرّسـالـة الـخالـدة الّـتي أرسّـــــلها األحـفاد الـبواسـل لـبعض هـؤالء الّشهـداء فـي تـلك الـبقعة املـضطربـة إلـى حـاكـم واليـة فـارس 
الّــذي عـقد الـعزم عـلى أن يحـملهم عـلى االعـتراف بـأنّـهم مسـلمون، قـالـوا: "لـو مـزقـتمونـا إربًـا إربًـا رجـاالً ونـساًء وأطـفاالً فـي كـلّ 

والية آباده ملا أذعنّا لرغباتكم"، وهي رسالة ما كادت تبلغ الحاكم املتحّدي حتّى كّف عن متابعة عزمه إلى أبعد من ذلك.

أمّـــا فــي الــواليــات املتّحــدة األمــريــكيّة حــيث ضــربــت الــجامــعة الــبهائــيّة مــن قــبل مــثاالً مــلهًما بــتشييدهــا وإتــمامــها دعــائــم نــظامــها 
اإلدارّي، فـــكانـــت عـــلى تـــمام الـــوعـــي ملـــحتويـــات الـــحكم الّــــذي قـــضت بـــه املـــحكمة الشّــــــــرعـــيّة اإلســـالمـــيّة فـــي مـــصر، وعـــلى كـــامـــل 
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اإلدراك ملــغزى االســتجابــة الّــتي أحــدثــها فــي األرض األقــدس، وحــفّزهــا اإلصــرار الجــريء الّــذي أبــداه إخــوانــهم فــي إيــران إلــى 
الـعمل مـن جـديـد. فـصّممت عـلى أن تـلحق أعـمالـها الجـليلة بـأخـرى يـراد مـنها زيـادة إبـراز املـكانـة الّــتي بـلغها ديـن حـضرة بـهاء 
اهلل فــي الــقارّة األمــريــكيّة الــّشمالــيّة، وكــان عــدد تــلك الــجامــعة أقــّل مــن عــدد جــامــعة املــؤمــنني فــي إيــران، كــما أنّــها جــابهــت مــوقــفًا 
فـي مـا يـتعّلق بـاألحـوال الـّشخصيّة يـختلف فـي جـوهـره عـن املـوقـف الّــذي يـجابـه املـؤمـنني فـي الشّــــــرق ويـزيـد عـليه تـعقيًدا بـالـنّظر 
إلـى تـعّدد الـقوانـني املـعمول بـها فـي الـواليـات املـختلفة. غـير أنّـها كـانـت تـحّس مـسؤولـيّتها الّـتي تـقتضي أْن تـندفـع انـدفـاعـا جـديـًدا 
بـتطويـر الـنّظام اإللـهيّ. فـعزمـت عـلى أن تتّخـذ مـن الـتّدابـير مـا يـوطّـد أركـان اسـتقالل الـظّهور الّــذي دافـعت عـنه مـن قـبل دفـاعًـــا 

نبيالً.

إّن اعــتراف السّـــــــلطات فــي الــواليــات املتّحــدة بــاملــحفل الــّروحــانــيّ املــركــزّي كــهيئة ديــنيّة لــها حــّق االئــتمان عــلى األمــوال املــوهــوبــة 
لــصالــح الــّديــن، ثــمَّ إقــامــة األوقــاف الــبهائــيّة وإعــفائــها مــن دفــع الــّضرائــب املــقّررة مــن قــبل السّـــــــلطات املــدنــيّة بــاعــتبارهــا أمــالكًــــا 
تـــملكها وتـــديـــرهـــا ملـــصلحة جـــامـــعة ديـــنيّة بـــحتة، كـــانـــت إنـــجازات ســـتلحق فـــي مـــا بـــعد بـــقرارات وتـــدابـــير يـــراد بـــها أْن تـــزداد قـــّوة 
الـّروابـط الّـتي تـربـط أفـرادهـا. ومـن هـذه الـقرارات تشـديـد هـذه الـجامـعة الـّديـنيّة الـخاّص عـلى بـعض الـحكام الـرّئـيسة الّـتي جـاءت 
فـي الـكتاب األقـدس بـخصوص الـّصلوات الـيومـيّة املـفروضـة والـقيام بـالـّصوم، والـحصول عـلى رضـاء الـوالـديـن كشـرط أسـاسـيّ 
لـلزّواج، والـتّقيّد بـسنة االصـطبار بـني الـزّوج والـزّوجـة كشـرط ال مـناص مـنه لـلطّالق، واالمـتناع عـن تـناول جـميع املـواد الـكحولـيّة، 
وكـذلـك األهـميّة املـعطاة ملـؤسّـــــسة الـّضيافـة الـتّسع عشـريّـة الّـتي نـّص عـليها حـضرة بـهاء اهلل فـي ذلـك الـكتاب، ثـمَّ إلـغاء الـعضويّـة 
فـي كـّل الـهيئات الـّديـنيّة األخـرى أو االنـتساب إلـيّها وعـدم الـقبول بـأّي مـنصب ديـنيّ فـيها، إنَّ هـذه اإلنـجازات كـانـت مـّما سـاعـد 
عـــلى إبـــراز الـــّصفة املـــتميّزة لـــلمنتمني إلـــى الـــّديـــن الـــبهائـــيّ إبـــرازًا واضـــًحا وفـــصله فـــي نـــظر الـــنّاس عـــن الـــطّقوس واالحـــتفاالت 

والنّظم البشريّة املرتبطة باألديان الّسابقة.

ومـّما لـه أهـميّة تـاريـخيّة خـاصّـــــــــة ذلـك الـطّلب الّـذي تـقّدم بـه املـحفل الـّروحـانـيّ لـلبهائـينّي فـي شـيكاغـو، أّول مـركـز أسّـــــس فـي الـقارّة 
ــــل واعــترف بــه، وأّول مــحفل شــرع فــي تــمهيد السّــــــبيل لــتشييد املــعبد الــبهائــيّ فــي الــغرب،  األمــريــكيّة الــّشمالــيّة، وأّول مــحفل سجّـِ
إلـــى السّـــــــلطات املـــدنـــيّة بـــواليـــة إلـــينوي ابـــتغاء االعـــتراف املـــدنـــيّ بـــحّقه فـــي مـــباشـــرة عـــقد الـــزّواج الـــقانـــونـــيّ وفـــًقا ألحـــكام الـــكتاب 
األقـدس، وشـمول ذلـك االعـتراف عـقود الـزّواج الّـتي كـانـت قـد حـازت مـصادقـة ذلـك املـحفل الـرّسـميّة سـابـًقا. فـقد تـرتّـب عـلى قـبول 
السّـــــــلطات لهـــذا الـــطّلب تـــعديـــل الـــقوانـــني الـــفرعـــيّة فـــي كـــّل املـــحافـــل املحـــليّة األخـــرى لـــكي تـــتمّكن مـــن مـــباشـــرة الـــزّواج الـــبهائـــيّ 
الـــقانـــونـــيّ، وخـــّول رئـــيس مـــحفل شـــيكاغـــو وســـكرتـــيره الـــحّق فـــي تـــمثيل تـــلك الـــهيئة فـــي مـــباشـــرة عـــقد كـــّل زواج بـــهائـــيّ، كـــما أنَّ 
إصــدار واليــة إلــينوي ألّول تــرخــيص بــعقد الــزّواج الــبهائــيّ فــي الــثّانــي والعشــريــن مــن أيــلول ســنة 1939م خــّول املــحفل املــذكــور 
مـباشـرة عـقد الـزّواج الـبهائـيّ وإصـدار قـسائـم لـلزّواج، األمـر الّـذي حـدا فـيما بـعد بـاملـحافـل األخـرى فـي الـواليـات األخـرى كـواليـة 
نــيويــورك ونــيوجــرســي وويــسكونــسن وأوهــايــو إلــى أن تــحصل عــلى امــتيازات مــماثــلة، كــان كــّل ذلــك مــّما أدَّى نــصيبه فــي إعــالء 
شـأن االسـتقالل الـّديـنيّ الّـذي ظـفر بـه الـّديـن. وإلـى هـذه األمـور يـجب أن نـضيف اعـترافًـا ال يـختلف عـنها وال يـقّل داللـة، وهـو مـا 
اعـــترفـــت بـــه وزارة الحـــرب لـــلواليـــات املتّحـــدة عـــند انـــدالع نـــيران الـــّصراع الـــحالـــي، كـــما يـــتّضح مـــن الـــرّســـالـــة الّـــتي وجّــــــهها مـــديـــر 
الــتّمويــن الــعام فــي هــذه الــوزارة فــي الــرّابــع عشــر مــن آب ســنة 1942م إلــى املــحفل الــّروحــانــيّ املــركــزّي لــلبهائــينّي، والّــتي يــوافــق 
فــــيها عــــلى نــــقش االســــم األعــــظم عــــلى شــــواهــــد قــــبور الــــبهائــــينّي الّــــذيــــن قــــتلوا فــــي الحــــرب ودفــــنوا فــــي الــــجبانــــات الــــعسكريّــــة أو 
الــجبانــات الــخاصّــــــــــة حــتّى تــمتاز قــبورهــم عــن الــقبور الّــتي تحــمل الــّصليب الــالّتــيني الــّدال عــلى املــسيحيّة أو نجــمة داود الــّدالّــة 

على اليهوديّة.

وال يـنبغي أن نـغفل اإلشـارة أيـًضا إلـى الـطّلب الـنّاجـح الّــذي تـقّدم بـه املـحفل الـّروحـانـيّ املـركـزّي األمـريـكيّ إلـى إدارة األسـعار 
فـي واشـنطن الـعاصـمة طـالـبًا لـرؤسـاء املـحافـل الـبهائـيّة املحـّليّة بـوصـفهم مـسؤولـني يـنظّمون االجـتماعـات الـّديـنيّة ويـقومـون فـي 
بـعض الـواليـات بـإجـراء عـقد الـزّواج أن يـكونـوا مـن املـميّزيـن فـي الـحصول عـلى قـسائـم الـتّقنني طـبًقا ألنـظمة املحـروقـات املـتعّلقة 

بأفضليّة التّوزيع ابتغاء مواجهة املطالب الّدينيّة في املراكز اّلتي يقومون بخدمتها.

�١٩٣



كــما أنَّ الــجامــعات الــبهائــيّة فــي األقــطار األخــرى كــالــهند والــعراق وبــريــطانــيا الــعظمى وأســترالــيا لــم يــتوانــوا فــي تــقديــر املــيّزات 
املســتقاة مــن نشــر ذلــك الــحكم الــتّاريــخيّ، أو فــي اســتغالل الــفرص الّــتي أتــاحــتها لــهم تــلك الــّشهادة الــعلنيّة إلظــهار اســتقالل 
ديـنهم الّـذي شـيّدوا بـنيانـه اإلدارّي مـن قـبل، كـّل عـلى قـدر طـاقـته وفـي حـدود الـظّروف املـحيطة بـه. ولـقد قـامـت هـذه الـجامـعات، ال 
بــل كــّل الــهيئات الــبهائــيّة املــنظّمة فــي الشّــــــرق أو الــغرب مــهما كــان مــوقــعهم نــائــيًا أو عهــدهــم بــالــّديــن حــديــثًا، شــاعــريــن بــتكتّلهم، 
مــدركــني تــمامًـــا آلفــاق الــتّوقــعات املــجيدة املــنفسحة بــني أيــديــهم، لــيعلنوا بــصوت واحــد اســتقالل ديــن حــضرة بــهاء اهلل، ويمهّــــدوا 
السّـــــبيل لتحـريـره مـن كـّل الـقيود الـّديـنيّة أو غـير الـّديـنيّة الّـتي مـن شـأنـها أن تـعرقـل أو تـرجئ االعـتراف بـه اعـترافًـا رسـميًّا عـاملـيًّا. 
وذلــك عــن طــريــق تــطبيق أحــكام كــتابــهم األقــدس مــا اســتطاعــوا إلــى ذلــك ســبيالً، وفــصم مــدى االنــتساب أو االلــتحاق بــأيّــة هــيئة 
ديــنيّة كــائــنة مــا كــانــت صــبغتها، واتّــخاذ ســياســة غــايــتها الــوحــيدة إذاعــة اإلعــالن عــن الــقضيّة املــتمثلة فــي ذلــك الــحكم الخــطير 

اّلذي يشير إلى نقطة من نقاط التّحّول في تطّور الّدين والتّمهيد لتسويتها نهائيًّا.

ولـــقد امـــتدح املـــالحـــظون املـــختلفون مـــن كـــّل نـــواحـــي الـــحياة وطـــرائـــقها املـــكانـــة الّـــتي بـــلغها الـــّديـــن بـــفضل جـــهود أتـــباعـــه وحـــدهـــم 
وفــتوحــاتــهم بــمدائــح رحّـــــب بــها الــبهائــيّون وعــّدوهــا حــافــزًا جــديــًدا لــهم يــحثّهم عــلى الــجهاد فــي تــصعيدهــم املــثابــر الــّشاهــق نــحو 

القمم اّلتي سوف يبلغونها آخر األمر.

وإلــيك شــهادة األســتاذ نــورمــان بــنتويــتش  املــدعــي الــعام الــّسابــق لــلحكومــة الفلســطينيّة قــال: "يــمكن حــقًّا أْن تــعّد فلســطني بــلًدا 
ليســت بــذات أديــان ثــالثــة، بــل ذات أديــان أربــعة، ألّن الــّديــن الــبهائــيّ الّــذي يــقوم مــركــز عــقيدتــه ومــزاره فــي عــّكاء وحــيفا يــتقّمص 
هــيئة ديــن عــاملــي، فــهو عــامــل يــعمل عــلى الــتّفاهــم الــعاملــيّ والــّديــنيّ مــا دام تــأثــيره نــافــذًا فــي أقــطار األرض". وإلــيك الــتّصريــح 
الّــذي صــرّح بــه الــعالــم والــطّبيب الــنّفسانــيّ الــّسويســرّي املــمتاز الــّدكــتور أوجســت فــوريــل  فــي وصــيّته قــال: "فــي ســنة 1920م 
عــلمت فــي كــارلســروه  بــطبيعة ديــن الــبهائــينّي الــعاملــيّ الــّداعــي لــوحــدة األديــان، وهــو الــّديــن الّــذي أسّــــــسه فــي الشّــــــرق إيــرانــيّ هــو 
حــضرة بــهاء اهلل مــنذ ســبعني عــامًـــا مــضت. إّن هــذا الــّديــن هــو ديــن "الــخير االجــتماعــي" الــحّق، فــال عــقائــد مــتعّسفة وال رهــبان. 
وهــــو الــــّديــــن الّــــذي يــــوحّــــــد بــــني أهــــل كــــوكــــبنا األرضــــي الــــّصغير هــــذا، لــــقد اعــــتنقت الــــبهائــــيّة فــــليحيى هــــذا الــــّديــــن ويــــزدهــــر لــــخير 
اإلنـــسانـــيّة! وتـــلك هـــي آخـــر أمـــنياتـــي". وهـــو يـــقول زيـــادة عـــلى ذلـــك: "إّن قـــيام دولـــة عـــاملـــيّة ولـــغة دولـــيّة وديـــن عـــاملـــيّ أمـــر مـــحتوم، 
والحـــركـــة الـــبهائـــيّة الـــرّامـــيّة إلـــى تـــوحـــيد الـــجنس البشـــرّي هـــي، فـــي رأيـــي، أعـــظم حـــركـــة تـــعمل اآلن مـــن أجـــل السّــــــــالم واإلخـــاء 
الــعاملــينّي". وإلــيك هــذه الــّشهادة الّــتي صــدرت عــن قــلم املــتصاعــدة مــاري مــلكة رومــانــيا، قــالــت: "ديــن يــربــط كــّل الــعقائــد...ديــن 
أسـاسـه روح اهلل... يـعلّمنا أّن األحـقاد واملـكائـد والـظّنون ومـباذل الـّلسان بـل والـوطـنيّات الـعدوانـيّة خـارجـة عـن نـطاق شـريـعة اهلل 
الـواحـدة األسـاسـيّة، وأّن املـعتقدات الـخاصّـــــــــة، ليسـت إالّ أشـياء سـطحيّة، عـلى حـني أّن الـقلب الـنّابـض بـاملـحبّة اإللـهيّة ال يـعرف 

." له جنًسا وال قبيالً
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عـلى حـني كـان بـنيان نـظام ديـن حـضرة بـهاء اهلل اإلدارّي يـقوم تـدريـجيًّا، وعـلى حـني كـان يـزداد االعـتراف بـاسـتقالل الـّديـن شـيئًا 
فـشيئًا بـفضل قـوى أتـته مـن حـيث ال يحتسـب اسـتقالالً أقـّر بـه الـعدو وأظهـره الـّصديـق، انـطلق تـطّور آخـر ال يـقّل امـتالًء بـالـنّتائـج. 
وكـانـت الـغايّـة املـتوخّــاة مـن هـذا الـتّطّور تـوسـيع نـطاق الـّديـن، ومـضاعـفة صـفوف أنـصاره وعـدد مـراكـزه اإلداريّـة، وبـذل قـّوة دافـعة 
جــديــدة مــتزايــدة إلخــصاب كــتبه ومــنشوراتــه وتــوســيعها وتــنويــعها ونشــرهــا فــي مــياديــن أفــسح مــجاالً وأوســع نــطاقًــا. والــواقــع أنّ 
التّجـربـة قـد أثـبتت أّن نـموذج الـنّظام اإلدارّي، بـغض الـطّرف عـن الـعالمـات املـميّزة األخـرى، قـد سـاعـد مـساعـدة بـيّنة عـلى كـفايـة 
الـقيام بهـذا الـواجـب الـتّبليغيّ وسـرعـة إنـجازه، وبـرهـنت عـلى أّن هـّمة بـناة هـذا الـنّظام كـانـت تشحـذ، وحـماسـتهم الـتّبليغيّة تـعظم 

وتشتّد كّلما تقّدم الّدين إلى مرحلة أتّم وأكمل من مراحل التّحّرر.

�١٩٤



كــما أّن بــناة هــذا الــنّظام لــم يــغفلوا عــن املــناشــدات والــّدعــوات والــوعــود الّــتي بــذلــها مــؤسّــــــسو ديــنهم الّــذيــن جــاهــدوا ثــالثــة أربــاع 
الــقرن، كــّل بــطريــقته الــخاصّـــــــــــة، وكــلٌّ فــي حــدود الــظّروف واملــالبــسات املــحيطة بــفعالــيّاتــه، جــهاًدا مــجيًدا فــي إذاعــة شهــرة ديــن 

كّلفتهم العنايّة الّربّانيّة القادرة تصوير مصيره.

وكـيف يـغفلون وهـذا مبشّــــــر ديـنهم قـد أمـر مـلوك األرض أنـفسهم بـأن يـنهضوا ويـبّلغوا أمـره، فـكتب فـي قـيّوم األسـماء يـقول: "يـا 
معشـر املـلوك! بـّلغوا آيـاتـنا إلـى الـتّرك وأرض الـهند بـالـحّق عـلى الـحّق سـريـًعا، ومـا وراء أرضـها مـن مشـرق األرض وغـربـها..." 
وكــتب أيــًضا فــي ذلــك الــكتاب نــفسه يــقول: "يــا أهــل املــغرب! اخــرجــوا مــن ديــاركــم لــنصر اهلل". وهــذا حــضرة بــهاء اهلل يــخاطــب 
أتـباعـه فـيقول فـي كـتابـه األقـدس: "ونـراكـم مـن أفـقي األبـهى ونـنصر مـن قـام عـلى نـصرة أمـري بـجنود مـن املـأل األعـلى وقـبيل مـن 
املــالئــكة املــقّربــني" وهــذا هــو يــكتب مــرّةً أخــرى فــيقول: "يــا مــأل الــبهاء بــّلغوا أمــر اهلل ألنَّ اهلل كــتب لــكّل نــفس تــبليغ أمــره وجــعله 
أفــضل األعــمال". وهــو يــؤكّـــد ذلــك بــوضــوح فــيقول: "لــو يــقوم واحــد عــلى حــبِّ الــبهاء فــي أرض اإلنــشاء ويــحارب مــعه كــّل مــن فــي 
األرض والـّسماء لـيغّلبه اهلل عـليهم إظـهارًا لـقدرتـه وإبـرازًا لسـلطنته" وهـو يـعلن زيـادة عـلى ذلـك فـيقول: "لـو يـقوم واحـد مـنكم عـلى 
نـصرة أمـرنـا لـيغّلبه اهلل عـلى مـائـة ألـف". ويـقول أيـًضا: "*ابـذلـوا الـهّمة كـّل الـهّمة فـي سـبيل تـبليغ األمـر اإللـهي فـمن كـان أهـالً 
لهـذا املـقام األعـلى فـلينهض لـه وإالّ لـه أن يـأخـذ وكـيالً لـنفسه فـي إظـهار هـذا األمـر". وإلـيك وعـده الّــذي قـطعه عـلى نـفسه حـني 
قــال: "إّن الّـــذيــن هــاجــروا مــن أوطــانــهم لــتبليغ األمــر يــؤيّــدهــم الــّروح األمــني"... "**هــذه الخــدمــة هــي أمــير األعــمال الــّصالــحة 
وزيـنة الـحسنات". وهـذا حـضرة عـبد الـبهاء يـكتب فـي وصـيّته فـيقول: "*أهـّم األمـور فـي هـذه األيّـام هـدايـة املـلل واألمـم. ويـجب 
ا ألنّـــه أّس األســـاس" وهـــو يـــصرّح فـــي الـــوثـــيقة نـــفسها فـــيقول: "إّن حـــواريّـــي حـــضرة الـــّروح قـــد نـــسوا  اعـــتبار الـــتّبليغ أمـــرًا مـــهمًّ
أنـفسهم وجـميع شـؤونـهم نـسيانًـا كـّليًّا، وتـركـوا راحـة بـالـهم واسـتقرارهـم مـقّدسـني مـنزّهـني عـن الـنّفس والـهوى، ومـنقطعني عـن كـلّ 
عـلقة، فـانتشـروا فـي املـمالـك والـّديـار وقـامـوا عـلى هـدايـة مـن عـلى األرض حـتّى حـّولـوا الـعالـم إلـى عـالـم آخـر ونـّوروا األرض، ثـمَّ 
ضـّحوا آخـر األمـر بـحياتـهم فـي سـبيل ذلـك املـحبوب الـرّحـمانـيّ واسـتشهد كـّل واحـد مـنهم فـي دار مـن الـّديـار فـبمثل هـذا فـليعمل 
الـعامـلون". وهـو يـقّرر بحـزم فـي تـلك الـوصـيّة عـينها فـيقول: "إذا قـصد هـذا الـطّير املـهيض الـجناح املـظلوم إلـى املـأل األعـلى... 
وجــب عــلى جــميع األحــبّاء واألصــدقــاء أن يــقومــوا بــالــّروح والــفؤاد مــتّفقني لنشــر نــفحات اهلل وتــبليغ أمــر اهلل وتــرويــج ديــن اهلل وأالّ 
يســتريــحوا دقــيقة واحــدة... وأن ينتشــروا فــي املــمالــك والــّديــار...ويــجوســوا خــالل األقــالــيم وال يســتقّروا دقــيقة وال يهــدأوا آنًــا، وال 
تــطلب نــفس الــرّاحــة، وأن يــصيحوا فــي كــّل بــلد بــصيحة (يــا بــهاء األبــهى)... حــتّى يــجتمع فــي الشّــــــرق والــغرب جــمع غــفير تــحت 

ظلِّ كلمة اهلل وتهّب نفحات القدس وتستنير الوجوه وتصبح القلوب ربانيّة والنّفوس رحمانيّة".

ولــقد أطــاع أتــباعــه فــي الشّــــــرق والــغرب هــذه الــّدعــوات املــتكّررة ووعــوا هــذه الــوعــود املشــرقــة وأدركــوا ســمّو مــهّمتهم وحــفَّزهــم املــثل 
الّــذي ضــربــه لــهم حــضرة عــبد الــبهاء بــنفسه، ولــم يــفزعــهم ارتــحالــه املــفاجئ مــن بــينهم، ولــم يــندحــروا أمــام الهجــمات الّــتي شــنّها 
عـليهم أعـداؤهـم إن مـن الـّداخـل أو مـن الـخارج، فـنهضوا بـكّل مـا فـي تـكتّلهم مـن قـوَّة لـيتوسّــــــعوا بـديـنهم تـوسّــــــًعا عـاملـيًّا لـم يحـدث 
نـظيره مـن قـبل، تـوسّـــــًعا كـان مـقدَّرًا لـه أن يـبلغ فـيما بـعد مـن الـّشأو مـا يسـتحّق بـحّق أن يـعّد واحـًدا مـن أهـّم الـتّطّورات فـي تـاريـخ 

القرن البهائيّ األّول.

وتــؤلّــف أعــمال الــتّبليغ الّــتي اضــطلع بــها أتــباع حــضرة بــهاء اهلل فــي بــالد كــثيرة أبــرزهــا أمــريــكا بــفضل تــنّوعــها وســعة مــجالــها 
والـبركـات الـنّاجـمة عـنها قـّصة مشـرقـة ال تتخّـلف فـي املـنزلـة عـن شـيء إالَّ عـن تـلك الـقصص املـتّصلة بـاملـآثـر الّـتي خّـلدت الـّسنوات 
الـباكـرة مـن الـعصر الـبدائـي مـن الـّدورة الـبهائـيّة، فـقد بـدأوهـا فـي كـّل قـارّة مـن قـارّات الـكرة األرضـيّة بـدًءا كـان كـيفما اتّـفق وغـير 
مـــنتظم وعـــلى فـــترات مـــتقطّعة، ثـــمَّ أصـــبحت فـــيما بـــعد، بســـبب الـــتّقّدم الـــبطيء لـــلنّظام اإلدارّي، أعـــماالً مـــحكمة الـــقيادة مـــركّــــزة 

التّوجيه يباشرها األفراد من كّل عمر وكّل جنس من املبتدئني واملؤمنني القدامى، من املبّلغني الرّّحل واملقيمني.

نـعم، قُـّدر اآلن لـنور الـّديـن الّـذي أضـاء إيـران أثـناء الـّدورة الـبابـيّة املـنسحبة عـلى تـسع سـنوات فـقط، والّـذي انـعكس عـلى الـعراق 
املــتاخــمة، ذلــك الــنّور الّــذي ســكب أثــناء واليــة حــضرة بــهاء اهلل املــنسحب عــلى تــسع وثــالثــني ســنة كــّل ســنائــه عــلى الــهند ومــصر 
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وتـركـيّا والـقوقـاز وتـركسـتان والـّسودان وفلسـطني وسـوريّـا ولـبنان وبـورمـا، ثـمَّ انتشـر بـفضل املـيثاق اإللـهي فـي الـواليـات املتّحـدة 
األمـريـكيّة وكـندا وفـرنـسا وبـريـطانـيا الـعظمى وأملـانـيا والـنّمسة وروسـيا وإيـطالـيا وهـولـندة وهـنغاريـا وسـويسـرا والجـزيـرة الـعربـيّة 
وتـــونـــس والـــّصني والـــيابـــان وجـــزر الـــهاواي وجـــنوب أفـــريـــقيا والـــبرازيـــل وأســـترالـــيا، قُـــّدر لهـــذا الـــنّور أْن يـــطوف قـــبل نـــهايـــة الـــقرن 
الـــبهائـــيّ األّول لـــيضيء مـــا ال يـــقّل عـــن أربـــع وثـــالثـــني أمّــــة مســـتقّلة وعـــدًدا مـــن املســـتعمرات الـــواقـــعة فـــي قـــارّات أمـــريـــكا وآســـيا 
وإفـريـقيا والخـليج الـفارسـيّ وفـي املـحيط األطـلسي والـهادئ. وارتـفعت مـنذ صـعود حـضرة عـبد الـبهاء رايـات ظـهور حـضرة بـهاء 
اهلل فــي الــنّرويــج والــّسويــد والــّدنــمرك وبــلجيكا وفــنلندة وبــلغاريــا وإســبانــيا وأفــغانســتان والــحبشة ونــيوزيــلندة، وفــي تــسع عشــرة 
جــمهوريّــة مــن جــمهوريّــات أمــريــكا الــالّتــينيّة، ووضــع فــي مــعظمها أســاس نــظام ديــنه اإلدارّي. كــما أّن حــملة الــبشارة الجــديــدة 
أقـامـوا فـي عـّدة مسـتعمرات فـي الشّــــــرق والـغرب بـما فـي ذلـك أالسـكا وإيسـلندا وجـمايـكا وبـورتـوريـكو وجـزيـرة سـوالنـو فـي جـزر 
الــفيليبنّي وجــاوه وتــسمانــيا وجــزر البحــريــن وتــاهــيتي وبــلوچســتان وروديــسيا الــجنوبــيّة والــكونــغو الــبلجيكيّة، وهــم الــيوم عــاكــفون 

يبذلون كّل جهد إلقامة أساس متني ملؤّسساته.

ولــقد تــّمت االنــتصارات املــبيّنة أثــناء الــعقود الــختامــيّة مــن الــقرن الــبهائــيّ األّول عــن طــريــق املــحاضــرات واملــؤتــمرات والــّصحافــة 
واإلذاعــة وتــنظيم الــفصول الــّدراســيّة واملــجالــس الــتّبليغيّة  واالشــتراك فــي نــشاط الجــمعيّات والــهيئات والــنّوادي الّــتي تــعتنق مــن 
املـثل الـعليا مـا يـقارب مـبادئ الـّديـن، ونشـر الـكتب الـبهائـيّة وإقـامـة املـعارض املـختلفة وإعـداد فـصول لـتدريـب املـبّلغني، كـما تـّمت 
عــن طــريــق االتّــصال بــرجــال الــّدولــة والــعلماء ورجــال الــّصحافــة ومــحبّي الــجنس البشــرّي وغــيرهــم مــن قــادة الــرّأي الــعام، وهــي 
انــتصارات أحــرزت مــعظمها الــجامــعة الــبهائــيّة األمــريــكيّة الّــتي اضــطلعت بــمسؤولــيّة فــتح األغــلبيّة الــّساحــقة مــن هــذه األقــطار 
واملسـتعمرات فـتًحا روحـيًّا، كـما تـّمت بـمضاء الـعزيـمة وربـاطـة الـجأش وخـلوص الـنّيّة الّـتي تحـّلى بـها الـّرّواد الّـذيـن اشـتركـوا فـي 

هذه الحمالت التّبليغيّة سواء املبّلغ الزّائر أو املقيم.

وال يـمكننا أن نـغفل اإلشـارة إلـى فـعالـيّات الـتّبليغ الـعاملـيّة الّـتي قـام بـها أتـباع ديـن حـضرة بـهاء اهلل الـغربـيّون وال سـيّما أعـضاء 
ا عـن طـريـق املـثل  الـجامـعة األمـريـكيّة الـجبّارة الّـذيـن طـفقوا ينتهـزون كـّل فـرصـة تـسنح لـهم ليحـملوا الـّديـن إلـى مـياديـن جـديـدة، إمّـَ
املـضروب والـّسنَّة املـقتداة أو عـن طـريـق تـداول الـكتب وبـذر الـبذور الّــتي ال بـدَّ لـها مـن أن تـنبت آخـر األمـر وتـغّل غـّلة رائـعة كـتلك 
الّــتي اســتحصدت فــي األقــطار الــّسالــفة الــذّكــر. بهــذه املــجهودات وبــأمــثالــها هــبّت نــسمات الــظّهور اإللــهي املــحيية عــلى أركــان 
األرض الـــقصيّة، حـــامـــلة لـــقاح حـــياة روحـــانـــيّة جـــديـــدة إلـــى املـــناطـــق الـــنّائـــيّة واألقـــطار الـــقاســـية املـــعبّسة مـــثل البـــالنـــد وجـــزيـــرة 
سـبتسبرجـن، وهـي أقـصى مـسكن فـي شـمال الـعالـم املـعمور، وهـمرفسـت فـي الـنّرويـج ومـديـنة مـاجـالنـز فـي أقـصى تـشيلي وهـما 
عـلى الـتّوالـي أقـصى مـديـنتني إلـى الـّشمال وإلـى الـجنوب وبـاجـو بـاجـو وفـيجي فـي املـحيط الـهادئ وتـشيتشن إيـتزا فـي مـقاطـعة 
يـوكـاتـان وجـزر الـبهامـا وتـريـنيداد وبـاربـادوس فـي جـزر الـهند الـغربـيّة، وجـزيـرة بـالـي فـي بـورنـيو الـّشمالـيّة الـبريـطانـيّة مـن جـزر 

الهند الّشرقيّة وبتاجونيا وغيانا البريطانيّة، وجزر سيشل وغينيا الجديدة وسيالن.

ــنا لـــن نعجـــز عـــن أن نـــالحـــظ الـــجهود الـــخاصّـــــــــــة الّـــتي بـــذلـــها األفـــراد واملـــحافـــل ابـــتغاء االتّـــصال بـــاألقـــّليّات مـــن الجـــماعـــات  كـــما أنّـَ
واألجـناس فـي مـختلف أجـزاء الـعالـم كـالـيهود والـزّنـوج فـي الـواليـات املتّحـدة األمـريـكيّة، واإلسـكيمو فـي أالسـكا وهـنود بـتاجـونـيا  
فـي األرجـنتني، وهـنود املـكسيك فـي املـكسيك، وهـنود اإلنـكا  فـي بـيرو، وهـنود شـروكـي  فـي كـارولـينا الـّشمالـيّة وهـنود أونـيدا  فـي 

ويسكونسن وقبائل املايان  في يوكاتان وقبائل الالّب  في اسكندينافية الّشماليّة وقبائل املاوريز  في روتروا بنيوزيلندة.

مـّما كـان لـه أثـره الـخاّص الـقيّم إنـشاء مـكتب بـهائـيّ عـاملـيّ فـي جـنيف، وهـو مـركـز أُعِـــدَّ أواّلً وقـبل كـّل شـيء لـتيسير الـتّوسّــــــع فـي 
، بـــعد املـــركـــز اإلدارّي فـــي األرض األقـــدس، عـــلى اتّـــصال بـــالـــجامـــعات  نـــشاطـــات تـــبليغ الـــّديـــن فـــي األقـــطار األوروبـــيّة، ثـــمِّ ظـــلَّ
الـــبهائـــيّة فـــي كـــال املشـــرق واملـــغرب. ولـــقد اســـتطاع هـــذا املـــكتب، بـــوصـــفه مـــكتبًا لـــالســـتعالمـــات عـــن الـــّديـــن ومـــركـــزًا لـــتوزيـــع كـــتبه 
ونشـرهـا، أن يـؤّدي إلـى حـّد لـيس بـالهـنّي وال بـالـيسير خـدمـات جـليلة فـي سـبيل تـركـيز األعـمال الـتّبليغيّة الّـتي اضـطلع بـها األفـراد 
أو املـحافـل الـبهائـيّة املـركـزيّـة وذلـك عـن طـريـق تـجهيزه غـرفـة مـطالـعة مـجانـيّة وإعـداده مـكتبة عـامّــة ومـا يـبذلـه مـن تـكريـم لـلمبّلغني 

املتنقلني واألحبّاء الزّائرين، وما يقوم به من اتّصاالت بالجمعيّات املختلفة.

�١٩٦



بهـذه الـفعالـيّات الـتّبليغيّة الّـتي قـام بـبعضها األفـراد وقـادت بـعضها اآلخـر خـطط هـيّأتـها املـحافـل املـنظِّمة اسـتطاع ديـن حـضرة 
بــهاء اهلل، الّــذي شــمل فــي أيّــامــه اإليــرانــينّي والــعرب واألتــراك والــّروس واألكــراد والــهنود وأهــل بــورمــا والــزّنــوج، ثــمَّ عــزّزه فــي أيّــام 
حــــضرة عــــبد الــــبهاء األحــــبّاء مــــن األمــــريــــكينّي والــــبريــــطانــــينّي واألملــــان والــــفرنــــسينّي والــــطّليان والــــيابــــانــــينّي والــــّصينينّي واألرمــــن، 
اســـتطاع اآلن أن يفتخـــر بـــأنّـــه أدرج فـــي عـــداد أنـــصاره مـــمثّلني مـــن جـــماعـــات عـــرقـــيّة مـــترامـــيّة مـــبعثرة وقـــومـــيّات مـــختلفة، مـــنها 
الـهنغاريّـون والـهولـنديّـون واأليـرلـنديّـون وأهـل إسـكندنـافـية والـّسودانـيّون والـتّشيكيّون والـبلغار والـفنلنديّـون واألحـباش واأللـبانـيّون 

والبولنديّون واإلسكيمو والهنود األمريكيّون واليوغسالفيّون واألمريكيّون الالّتينيّون ومن قبائل املاوريز.

ولـقد صـحب هـذا الـتّوسّــــــع املـلحوظ فـي نـطاق انـتشار الـّديـن، وهـذه الـزّيـادة الـهائـلة فـي الـعناصـر املـختلفة الـّداخـلة فـي حـظيرتـه، 
تضخّــــم عــظيم فــي تــداول كــتبه وفــي حجــم مــؤلّــفاتــه، تضخّــــم يــناقــض مــناقــضة حــاّدة تــلك الــتّدابــير الّــتي اتخــذت مــن قــبل لنشــر 
الــنّسخ الــقليلة مــن آثــار حــضرة بــهاء اهلل الــّصادرة فــي أواخــر واليــته. فــقد طــفق مــجال املــؤلّــفات والــكتب الــبهائــيّة، الّــذي اقــتصر 
طـوال نـصف قـرن، أثـناء أيّـام حـضرة الـباب وحـضرة بـهاء اهلل عـلى الـّلغتني الـّلتني نـزلـت بـهما تـعالـيمهما فـقط، والّـذي اتّـسع فـيما 
بـعد عـلى أيّـام حـضرة عـبد الـبهاء، لـيشمل طـبعات نشـرت بـاإلنجـليزيّـة والـفرنـسيّة واألملـانـيّة والـتّركـيّة والـّروسـيّة والـبورمـيّة، يـتَّسع 
بـــاطّــراد بـــعد صـــعوده ويـــتضاعـــف فـــي عـــدد الـــكتب واألبـــحاث والـــعجاالت والـــرّســـائـــل الّـــتي طـــبعت ونشـــرت فـــيما ال يـــقّل عـــن تـــسع 
وعشــريــن لــغة إضــافــيّة. وأخــذت الــكتب تظهــر بــاإلســبانــيّة والــبرتــغالــيّة، والــّلغات اإلســكندنــافــيّة الــثاّلث والــفنلنديّــة واآليســلنديّــة، 
والــــهولــــنديّــــة والــــطّليانــــيّة والــــتّشيكيّة والــــبولــــنديّــــة والــــهنغاريّــــة والــــّرومــــانــــيّة والــــّصربــــيّة والــــبلغاريّــــة والــــيونــــانــــيّة واأللــــبانــــيّة، والــــعبريّــــة 
واإلســـبرانـــتو واألرمـــنيّة والـــكرديّـــة واألمهـــريّـــة والـــّصينيّة والـــيابـــانـــيّة، وبخـــمس لـــغات هـــنديّـــة وهـــي األرديّـــة والُكجـــراتـــيّة والـــبنغالـــيّة 
والـــهنديّـــة والـــّسنديّـــة وذلـــك بـــمجهود األفـــراد مـــن الـــبهائـــينّي عـــلى األغـــلب، وبـــتوسّـــــــط املـــحافـــل الـــبهائـــيّة أحـــيانًـــا، وانتشـــرت انـــتشارًا 
واسـع الـنّطاق ووضـعت فـي املـكتبات الـخاصّـــــــــة والـعامّــة فـي كـال املشـرق واملـغرب. وتـترجـم كـتب الـّديـن فـي أيّـامـنا هـذه إلـى الـّلتفيّة  
والــــّلتوانــــيّة  واألوكــــرانــــيّة  والــــتّامــــيليّة  واملهــــراتــــيّة  والبشــــتو  والــــتّلغو ، والــــكناريّــــة  والــــّسنغالــــيّة  واملــــلياالنــــيّة  واألوريّــــا  والــــبنجابــــيّة  

والرّاجاستانيّة .

وال يــقّل عــن هــذا روعــة مــا بــلغه مــجال الــكتب الّــتي كــتبت ووضــعت تــحت تــصرّف الجــمهور الــعام فــي كــّل قــارّات الــكرّة األرضــيّة، 
وحــملها الــّرّواد الّــذيــن ال يــكّلون وال يــمّلون إلــى أقــصى املــعمورة، وهــو عــمل تــفّوقــت فــيه الــجامــعة الــبهائــيّة األمــريــكيّة مــرَّةً أخــرى. 
ومــّما يشهــد بــتنّوع املــنشورات الــبهائــيّة إصــدار طــبعة إنجــليزيّــة تــحتوي فــقرات مــقتطفة مــن أهــّم آثــار حــضرة بــهاء اهلل الّــتي لــم 
تـترجـم بـعد، وتـرجـمة إنجـليزيّـة لـلوح "ابـن الـذّئـب" ومجـموعـة بـالـّلغة نـفسها تـضّم أدعـية وأذكـارًا جـرت مـن قـلمه، وتـرجـمة "الـكلمات 
املــكنونــة" إلــى ثــمانــي لــغات ونشــرهــا بــها، و"كــتاب اإليــقان" إلــى ســبع لــغات، ومــفاوضــات حــضرة عــبد الــبهاء إلــى ســّت لــغات 
وجــمع املجــّلد الــثّالــث مــن مــكاتــيب حــضرة عــبد الــبهاء مــترجــمة إلــى اإلنجــليزيّــة، ونشــر الــكتب واألبــحاث املــتّصلة بــمبادئ الــّديــن 
الـــبهائـــيّ وتـــطّور نـــظامـــه اإلدارّي، ونشـــر تـــرجـــمة إنجـــليزيّـــة لـــتاريـــخ فجـــر الـــظّهور الـــبهائـــيّ الّــــذي كـــتبه الـــنّبيل الـــزّرنـــدي املـــؤرّخ 
والــّشاعــر، ثــمَّ نشــره بــالــعربــيّة وتــرجــمته إلــى األملــانــيّة واإلســبرانــتو، ونشــر تــفاســير وشــروح لــلتّعالــيم الــبهائــيّة والــهيئات اإلداريّــة 
وأمـثال ذلـك مـثل الـتّضامـن الـعاملـيّ ووحـدة الـجنس البشـرّي والـّديـن املـقارن، وكـّلها صـادرة عـن أقـالم مـؤلّــفي الـغرب ورجـال مـن 
رجـاالت الـكنيسة الـّسابـقني. وأشـبه بـطبع هـذه الـكتب نشـرهـا الـواسـع الـنّطاق الـبعيد املـدى الـّشامـل لسـطح الـكرة األرضـيّة. ومـّما 
سـاهـم فـي تضخّــم الـنّتاج األدبـيّ وزيـادة تـنّوع املـنشورات الـبهائـيّة زيـادة كـبيرة طـبع الـوثـائـق املـتّصلة بـأحـكام الـكتاب األقـّدس، 
والـكتب والـرّسـائـل الّـتي تـعالـج الـنّبّوات الـواردة فـي الـكتاب املـقّدس، ونشـر طـبعات مـصّححة آلثـار حـضرة بـهاء اهلل وحـضرة عـبد 
الـبهاء وعـدد مـن املـؤلـفني الـبهائـينّي وإذاعـة إرشـادات وتـوجـيهات لـدراسـة الـكتب واملـوضـوعـات الـبهائـيّة املـتنوِّعـة تـنّوعًــا كـبيرًا، ونشـر 
دروس فـي اإلدارة الـبهائـيّة وفـهارس لـلكتب الـبهائـيّة واملـجالّت وطـبع بـطاقـات األعـيّاد والـتّقاويـم واألشـعار واألغـانـي واملـرسـحيّات 
واملـــشاهـــد الـــتّمثيليّة ومـــوطـــآت الـــّدراســـة، وكـــتاب مـــناجـــاة لـــتدريـــب األطـــفال الـــبهائـــينّي، وطـــبع نشـــرات إخـــباريّـــة ودوريّـــات تـــصدر 

باإلنجليزيّة والفارسيّة واألملانيّة واإلسبرانتو والعربيّة والفرنسيّة واألرديّة ولغتي بورما والبرتغال.
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ومـّما لـه قـيمته الـخاصّـــــــــة وداللـته الـعظيمة مـا يـتّم ومـنذ عـّدة سـنوات مـن صـدور مجـّلدات مـتعاقـبة لسجـّل عـاملـيّ يسجّــــل كـّل سـنتني 
الـفعالـيّات الـبهائـيّة مـزيـن بـالـّصور الـكثيرة، وكـامـل الـوثـائـق وحـافـل بـأشـياء كـثيرة؛ مـنها نـبذة عـن أهـداف الـّديـن وأغـراض نـظامـه 
اإلدارّي ومــــنتخبات مــــن نــــصوصــــه املــــقّدســــة، وعــــرض شــــامــــل لــــفعالــــيّاتــــه وقــــائــــمة بــــمراكــــزه فــــي الــــقارّات الخــــمس وسجــــّل لــــكتبه 
ونـصوصـه، ومـا كـتبه عـظماء الـرّجـال وفـضليات الـنّساء فـي املشـرق واملـغرب عـن مـثله الـعليا وإنـجازاتـه، ومـقاالت تـعالـج مـوقـفه مـن 

املشاكل الحاضرة.

ولــن يــتمَّ عــرض شــامــل يــتصّدى لــلكتب الــبهائــيّة الــّصادرة فــي غــضون الــعقود األخــيرة مــن الــقرن الــبهائــيّ األّول دون اإلشــارة 
الـخاصّـــــــــة إلـى نشـر تـلك املـقّدمـة الـبديـعة الـوثـيقة الـجامـعة لـلتّاريـخ الـبهائـيّ ولـتعالـيم الـبهائـيّة، تـلك الّـتي سـطرهـا قـلم الـّدكـتور ج. إ. 
إسـلمنت الـطّاهـر الـقلب ومـرّوج الـّديـن الـخالـد، أو اإلشـارة إلـى مـا أحـدثـته تـلك املـقّدمـة مـن الـتّأثـير الـعميق والـّصدى الـبعيد. فـلقد 
طـبعت ونشـرت فـيما ال يـقّل عـن سـبع وثـالثـني لـغة، وهـي تـترجـم اآلن إلـى ثـالث عشـرة لـغة إضـافـيّة وأربـت طـبعتها اإلنجـليزيّـة عـلى 
عشـرات اآلالف، وأعـيد طـبعها مـا ال يـقّل عـن تـسع مـرات فـي الـواليـات املتّحـدة األمـريـكيّة، وطـبعت نـسخها اإلنجـليزيّـة والـيابـانـيّة 
واإلســبرانــتيّة بــطريــقة بــرايــل، وأثــنت عــليها إحــدى الــّشخصيّات املــلكيّة بــأنّــها "كــتاب مــجيد لــلمحبّة والــّصالح والــقّوة والجــمال"، 

وأوصت بها كّل النّاس مؤّكدة أنّه "لن يعجز فرد عن التّقّدم إلى األمام بفضل هذا الكتاب".

ومـــّما يســـتحّق الـــذّكـــر الـــخاّص أيـــًضا إنـــشاء املـــحفل املـــركـــزّي الـــبهائـــيّ الـــبريـــطانـــيّ لـــهيئة نشـــر مسجّــــــلة بـــاســـم "شـــركـــة النّشـــر 
الـبهائـيّة" تـقوم بنشـر الـكتب الـبهائـيّة وتـوزيـعها فـي ربـوع الجـزر الـبريـطانـيّة، وجـمع املـحافـل الـبهائـيّة فـي الشّــــــرق ملـا ال يـقّل عـن 
أربــعني مجــّلًدا مخــطوطًـا مــحّقًقا مــدقّــًقا لــكتابــات لــم تنشــر بــعد لــحضرة الــباب ولــحضرة بــهاء اهلل ولــحضرة عــبد الــبهاء، وتــرجــمة 
مــلحق الــكتاب األقــدس املــسّمى "ســؤال وجــواب" إلــى الــّلغة اإلنجــليزيّــة، ونشــر املــحفل الــّروحــانــيّ املــركــزّي لــلبهائــينّي فــي مــصر 
والـهند عـلى الـتّعاقـب ملـوجـز فـي أحـكام األحـوال الـّشخصيّة بـالـّلغتني الـعربـيّة والـفارسـيّة، ومـوجـز نشـره املـحفل األخـير لـألحـكام 
املـتّصلة بـدفـن األمـوات، وتـرجـمة أحـد املـؤمـنني املـاوريّـني فـي نـيوزيـلندة لـكتيب بـهائـيّ إلـى الـّلغة املـاوريّـة. ويـنبغي اإلشـارة كـذلـك 
إلـــى جـــمع املـــحفل الـــّروحـــانـــيّ لـــلبهائـــينّي فـــي طهـــران لـــعدد ال يســـتهان بـــه مـــن الخـــطابـــات الّـــتي ألـــقاهـــا حـــضرة عـــبد الـــبهاء فـــي 
غـــضون ســـفراتـــه الـــغربـــيّة ونشـــرهـــا، وإلـــى إعـــداد تـــاريـــخ مـــفّصل لـــلّديـــن بـــالـــّلغة الـــفارســـيّة ونشـــره، وإلـــى طـــبع عـــدد مـــن املـــحافـــل 
الـــّروحـــانـــيّة املـــركـــزيّـــة فـــي الشّـــــــرق لـــقسائـــم الـــزّواج والـــطّالق بـــكال الـــّلغتني الـــفارســـيّة والـــعربـــيّة، وإلـــى إصـــدار املـــحفل الـــّروحـــانـــيّ 
املــركــزّي اإليــرانــيّ لــشهادات املــوالــيد والــوفــيات وإعــداد اســتمارات لــألحــباء الّــذيــن يــرغــبون أن يهــبوا قســطًا مــن مــيراثــهم لــألمــر 
املـبارك، وإلـى جـمع املـحفل الـّروحـانـيّ املـركـزّي األمـريـكيّ لـعدد ال يسـتهان بـه مـن ألـواح حـضرة عـبد الـبهاء الّـتي لـم تنشـر بـعد، 
وإلـى تـرجـمة ابـنة زامـنهوف الـّشهير الّـتي آمـنت بـاألمـر لـعدد مـن الـكتب الـبهائـيّة إلـى اإلسـبرانـتو، ومـن بـينها بـعض مـن أهـّم آثـار 
حـضرة بـهاء اهلل وحـضرة عـبد الـبهاء، وإلـى تـرجـمة األسـتاذ بـوجـدان بـوبـوفـتش  وهـو أحـد الـعلماء املـمتازيـن املـنتمني إلـى جـامـعة 
بـلغراد لـكتيّب بـهائـيّ إلـى الـّلغة الـّصربـيّة وإلـى تـطّوع األمـيرة إلـيانـا  الـّرومـانـيّة (أرشـيدوقـة أنـطون  الـنّمسويّـة الـحالـيّة) بـترجـمة 

كتيّب بهائيّ كتب باإلنجليزيّة، ثمَّ نشر في أرجاء بالدهما فيما بعد.

ويـنبغي أالَّ نـغفل الـتّقّدم املـلحوظ فـي طـبع الـكتابـات الـبهائـيّة بـطريـقة بـرايـل، وقـد شـملت اآلن املـترجـمات اإلنجـليزيّـة مـثل "كـتاب 
اإليــقان" و"الــكلمات املــكنونــة" و"الــوديــان السّــــــبعة" و"اإلشــراقــات" و"ســورة الــهيكل" و"كــلمات الــحكمة" و"أدعــية حــضرة بــهاء 
اهلل وأذكــاره" و"مــفاوضــات عــبد الــبهاء" و"تــرويــج السّـــــــالم الــعاملــي" و"حــكمة عــبد الــبهاء" و"وهــدف الــنّظام الــعاملــي الجــديــد" 
وتـرجـمة "بـهاء اهلل والـعصر الجـديـد" بـالـّلغة اإلنجـليزيّـة (وهـو فـي طـبعتني) وتـرجـمته بـاإلسـبرانـتو والـيابـانـيّة، والـكتيّبات املـكتوبـة 

باإلنجليزيّة والفرنسيّة واإلسبرانتو.

ولـم يـتوان املـسؤولـون، أواّلً وقـبل كـّل شـيء، عـن إخـصاب كـتب الـّديـن وتـرجـمتها إلـى الـّلغات الـعديـدة، وعـن نشـرهـا بـكّل مـا أوتـوا 
بـــه مـــن قـــّوة أثـــناء اتّـــصاالتـــهم الـــيومـــيّة بـــاألفـــراد واتّـــصاالتـــهم الـــرّســـميّة بـــاملـــنظّمات الّـــتي جـــاهـــدوا فـــي تـــعريـــفها بـــأهـــداف الـــّديـــن 
ومـــبادئـــه. أمّــــا الـــنّشاط والـــتّيّقظ والـــثّبات الّـــذي أبـــداه هـــؤالء البشـــراء بـــديـــن حـــضرة بـــهاء اهلل ومـــمثّلوهـــم املـــنتخبون الّـــذيـــن اتـــّسع 
بــهّمتهم نــطاق تــداول الــكتب الــبهائــيّة فــي الــّسنوات األخــيرة اتّــساعًـــا هــائــالً فــهو مــّما يســتحّق أعــظم الــثّناء وأجــّل الــتّقديــر. ومــن 
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الـــتّقاريـــر الّــــتي أعـــّدتـــها ووزّعـــتها الـــهيئات الّــــتي عهـــد إلـــيها طـــبع هـــذه الـــكتب ونشـــرهـــا فـــي الـــواليـــات املتّحـــدة األمـــريـــكيّة وكـــندا 
نســتخلص حــقائــق مــدهــشة، مــنها أنّــه بــيع أو وزّع فــي غــضون األحــد عشــر شهــرًا املــنتهيّة بــالــثّامــن والعشــريــن مــن شــباط ســنة 
1943م مـــا يـــزيـــد عـــلى 19,000 كـــتاب و100,000 كـــتيّب و3,000 مـــوطـــأ لـــلّدراســـة و4,000 مجـــموعـــة مـــن الـــنّصوص املـــختارة 
و1,800 بــطاقــة وإضــبارة لــصورة املــعبد واملــعايــدة، ومــنها أنّــه فــي غــضون ســنتني طــبع 376,000 كــتيّب يــوضّــــــــــح طــبيعة املــعبد 
املـشيّد فـي الـواليـات املتّحـدة األمـريـكيّة، ويشـرح الـغايـة املـتوخّــاة مـنه، وأّن أكـثر مـن 300,000 نشـرة أمـريّـة وزِّعـت فـي املـعرضـني 
الــعاملــينّي الــّلذيــن عــقدا فــي ســان فــرانــسيسكو ونــيويــورك، وأنّــه فــي خــالل اثــني عشــر شهــرًا أهــدي 1,089 كــتابًــا إلــى املــكتبات 
املــختلفة، وأنّــه فــي عــرض ســنة واحــدة أرســلت لــجنة الــتّعارف  املــركــزيّــة إلــى املــؤلّـــفني واملتحــّدثــني فــي اإلذاعــة ومــمثّلي األقــّليّات 

اليهوديّة والزّنجيّة واملنظّمات املختلفة املهتّمة بالّشؤون الّدوليّة ما يزيد على 2,300 خطاب مرفق بأكثر من 4,500 كتيّب.

وكـذلـك أبـدى مـمثّلو الـجامـعة الـبهائـيّة األمـريـكيّة املـنتخبون واملـبّلغون الـجّوالـون مـن الـنّشاط والـهّمة والـعزم مـا يسـتحّق ثـناًء ال يـقلّ 
عــّما اســتحّقته الــجهود املــبذولــة فــي إنــتاج تــلك الــكتب، وذلــك فــي إهــدائــهم نــسًخا مــن تــلك الــكتب املــنّوعــة املــتعّددة إلــى األقــطاب 
وذوي املـناصـب، تـساعـدهـم فـي هـذا اإلهـداء مـحافـل الـبالد األخـرى، فـلقد أهـديـت الـكتب الـبهائـيّة الّــتي تـعالـج مـختلف نـواحـي 
الــّديــن إلــى مــلك إنجــلترا ومــاري مــلكة رومــانــيا والــرّئــيس فــرانــكلني د. روزفــلت وإمــبراطــور الــيابــان، وإلــى الــرّئــيس الــرّاحــل فــون 
هــندنــبرغ  وإلــى مــلك الــّدنــمرك ومــلكة الــّسويــد وإلــى فــرديــنانــد  مــلك بــلغاريــا وإمــبراطــور الــحبشة ومــلك مــصر وإلــى فــيصل مــلك 
الــعراق الــرّاحــل وإلــى زوغ  مــلك ألــبانــيا وإلــى مــازاريــك  رئــيس تــشيكوســلوفــاكــيا الــرّاحــل ورئــيس جــمهوريّــة املــكسيك وهــندوراس 
وبـنامـا والسّــــــلفادور وجـواتـيماال وبـورتـوريـكو، والـجنرال شـيانـغ كـايـتشك ، وإلـى خـديـوي مـصر الـّسابـق وإلـى ولـي عهـد الـّسويـد 
ودوق ونـدسـور  ودوقـة كـنت  وإلـى األرشـيدوقـة أنـطون الـنّمسويّـة وإلـى األمـيرة أولـجا  الـيوغسـالفـيّة وإلـى األمـيرة املـصريّـة قـدريّـة، 
وإلـــى األمـــيرة إســـتيال بـــرنـــاديـــت  الـــوســـبرغـــيّة وإلـــى املـــهاتـــما غـــانـــدي، وإلـــى عـــدد مـــن أمـــراء الـــهند، وإلـــى رؤســـاء وزراء االتّـــحاد 
األســترالــيّ وإلــى بــعض هــؤالء أهــديــت الــكتب إهــداًء شــخصيًّا، وإلــى الــبعض اآلخــر أهــديــت بــوســاطــات مــناســبة إمّــا عــن طــريــق 

األفراد من املؤمنني أو ممثّلي الجامعات البهائيّة.

ولـم يـغفل هـؤالء املـبّلغون وال تـلك املـحافـل عـن وضـع هـذه الـكتب تـحت تـصرّف الجـمهور فـي مـكتبات الـّدول والـجامـعات واملـكتبات 
الــعامّــة، ميسّــــــريــن بــذلــك لجــمهور كــبير مــن الــقرّاء فــرصــة الــوقــوف عــلى تــاريــخ ظــهور حــضرة بــهاء اهلل ومــبادئــه. وإّن مجــرد تــعداد 
أهــّم هــذه املــكتبات لــيكفي إلظــهار مــجال تــلك الــفعالــيّات املنبســطة عــلى الــقارّات الخــمس. نــعم، فــقد ُوضــعت كــتب مــعتمدة وثــيقة 
كــــتبت عــــن ديــــن حــــضرة بــــهاء اهلل فــــي مــــكتبات أهــــّمها املــــتحف الــــبريــــطانــــي فــــي لــــندن ومــــكتبة بــــودلــــيان  فــــي أكــــسفورد ومــــكتبة 
الـكونجـرس فـي واشـنطن ومـكتبة قـصر السّـــــالم فـي الهـاي ومـكتبة مـؤسّـــــسة نـوبـل للسّـــــالم، ومـكتبات مـؤسّـــــسة نـانـسن  فـي أوسـلو 
واملـــكتبة املـــلكيّة فـــي كـــوبـــنهاجـــن، ومـــكتبة عـــصبة األمـــم فـــي جـــنيف، ومـــكتبة هـــوفـــر  للسّــــــــالم ومـــكتبة جـــامـــعة أمســـتردام، ومـــكتبة 
املجـلس الـنّيابـي فـي أوتـاوا ومـكتبة جـامـعة اهلل آبـاد، ومـكتبة جـامـعة عـليكره ومـكتبة جـامـعة مـدراس، ومـكتبة جـامـعة شـانـتيكتان  
الـّدولـيّة فـي بـولـيبور، ومـكتبة الـجامـعة الـعثمانـيّة فـي حـيدر آبـاد واملـكتبة األمـبراطـوريّـة فـي كـلكتّا ومـكتبة الـجامـعة املـّليّة فـي دلـهي 
ومـكتبة جـامـعة مـيسور، ومـكتبة بـرنـارد  فـي رانـجون ومـكتبة جـرابـيا واديـا  فـي پـونـا ومـكتبة الهـور الـعامّــة ومـكتبة جـامـعتي لـكنهو 
ودلــهي، ومــكتبة جــوهــانســبورغ الــعامّــة، ومــكتبات الــتّوزيــع فــي ريــودي جــانــيرو ومــكتبة مــانــيال األهــليّة ومــكتبة جــامــعة هــونــغ كــونــغ 
ومـكتبات ريـكجافـيك  الـعامّـة ومـكتبة كـارنـيجي  فـي جـزر سيشـل ومـكتبة كـوبـان األهـليّة ومـكتبة سـان خـوان الـعامّـة ومـكتبة جـامـعة 
سـويـداد تـرويـللو  ومـكتبة الـجامـعة ومـكتبات كـارنـيجي الـعامّـة فـي بـورتـوريـكو، ومـكتبة املجـلس الـنّيابـي فـي كـانـبرّا ومـكتبة ولـنجنت  
الـبرملـانـيّة. نـعم لـقد وضـعت الـكتب املـعتمدة الـوثـيقة عـن ديـن حـضرة بـهاء اهلل فـي كـّل هـذه الـجامـعات وفـي كـّل مـكتبات أسـترالـيا 
ونــيوزلــندة املــهّمة وفــي تــسع مــكتبات فــي املــكسيك وعــّدة مــكتبات فــي مــكدن وفــي مــنشوكــو، وفــيما يــزيــد عــلى ألــف مــكتبة عــامّـــة 
ومــائــة مــكتبة للخــدمــة الــعامّـــة ومــائــتي مــكتبة مــلحقة بــالــجامــعات أو الــكّليّات بــما فــيها كــّليّات الــهنود الحــمر فــي الــواليــات املتّحــدة 

وكندا.

كـــما أدرجـــت ســـجون الـــواليـــات املتّحـــدة فـــي الخـــطّة الـــّشامـــلة الّـــتي أعـــّدتـــها الـــجامـــعة الـــبهائـــيّة األمـــريـــكيّة، وكـــذلـــك شـــملت الخـــطَّة 
ــــــــة. كـما لـم تـهمل الـجامـعة الـيقظة الـفّعالـة مـصالـح الـعميان  مـكتبات ثـكنات الـجيش مـنذ نـشوب الحـرب وذلـك بـواسـطة لـجنة خـاصّـَ
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كـما يتجـّلى مـن وضـع الـكتب الـبهائـيّة الّــتي طـبعتها أفـراد مـن تـلك الـجامـعة بـطريـقة بـرايـل فـي ثـالثـني مـكتبة ومعهـد فـي ثـمانـي 
عشـــرة واليـــة مـــن الـــواليـــات املتّحـــدة األمـــريـــكيّة، وفـــي هـــونـــولـــولـــو (بجـــزر الـــهاواي) وفـــي رجـــينا (بـــسكنثوان)، وفـــي مـــكتبات طـــوكـــيو 

وجنيف للعميان وكثير من مكتبات التّوزيع املتّصلة باملكتبات العاّمة في أّمهات املدن املختلفة بالقارّة األمريكيّة الّشماليّة.

ولـن أسـتطيع أن افـرغ مـن هـذا املـوضـوع دون إشـارة خـاصّـــــــــة إلـى تـلك الّــتي أسـبغت عـلى نـفسها مـن املجـد مـا لـم يـكسف سـناه 
فــتوحــات مــبّلغي الــّديــن املــعاصــريــن لــها فــي أنــحاء الــعالــم فحســب، بــل مــا فــاق فــي إشــراقــه أيّــة مــأثــرة فــاز بــها أي مــّروج مــن 
مــّروجــيه خــالل قــرن كــامــل، ال بــما اشــتركــت بــه مــن نــصيب ضخــم فــي اتّــخاذ الــتّدابــير لــترجــمة الــكتب الــبهائــيّة ونشــرهــا فــقط، بــل 
بــمآثــرهــا الــعجيبة الــفذّة حــقًّا فــي مــيدان الــتّبليغ الــعاملــيّ أيــًضا. فــعلى مــارثــا روت زعــيمة املــبّلغني الــبهائــينّي املــتجّولــني وأعــلى يــد 
رفـعها حـضرة بـهاء اهلل مـنذ صـعود حـضرة عـبد الـبهاء يـجب أن يـمنح، لـو نـحن أصـبنا فـي تـقديـر خـدمـاتـها الـعديـدة وأسـمى عـمل 

في حياتها، لقب زعيمة سفيرات دينها وفخر املبّلغني واملبّلغات البهائينّي في املشرق واملغرب.

وفــي نــفس الــّسنة الّــتي كُــــشف فــيها الــنّقاب عــن ألــواح الخــطّة اإللــهيّة فــي الــواليــات املتّحــدة األمــريــكيّة كــانــت أّول مــن قــام تــلبيةً 
لـذلـك الـنّداء الـتّاريـخي الّـذي نـاداهـم بـه حـضرة عـبد الـبهاء وانـطلقت بـعزيـمة مـاضـية راسـخة وروح مـن االنـقطاع الـّسامـي الـنّبيل 
تــقوم بــرحــالتــها الــعاملــيّة الّــتي دارت بــها حــول الــعالــم أربــع دورات، وانــسحبت عــلى فــترة قــوامــها عشــرون ســنة، ســافــرت أثــناءهــا 
إلــى الــّصني والــيابــان أربــع مــرات، وإلــى الــهند ثــالث مــرّات، وزارت كــّل مــديــنة مــهّمة مــن مــدن أمــريــكا الــجنوبــيّة، وبــّلغت رســالــة 
الــيوم الجــديــد إلــى املــلوك واملــلكات واألمــراء واألمــيرات ورؤســاء الجــمعيّات والــوزراء ورجــال الــّدول ورجــال الــّسياســة واألســاتــذة 
ورجـال الـّديـن والـّشعراء وعـدد ضخـم مـن الـنّاس فـي مـختلف نـواحـي الـحياة، واتّـصلت اتّـصاالً رسـميًّا وغـير رسـميّ بـاملـؤتـمرات 
الـّديـنيّة وجـمعيّات السّـــــالم واتّـحادات اإلسـبرانـتو واملـؤتـمرات االشـتراكـيّة والجـمعيّات الـثّيوصـوفـيّة  واألنـديـة الـنّسائـيّة وأشـباه تـلك 
املـــنظّمات، واســـتطاعـــت هـــذه الـــّروح الّـــتي ال تقهـــر أن تـــكتب، بـــفضل جـــهودهـــا واالنـــتصارات الّـــتي ظـــفرت بـــها، ســـجالًّ هـــو أقـــرب 

نموذج للمثل اّلذي ضربه حضرة عبد البهاء بنفسه ملحبّيه أثناء سفراته في ربوع الغرب.

ومــن أبــرز مــعالــم تــلك الــرّحــالت الــباقــيّة الــذّكــر اجــتماعــها بــماري مــلكة رومــانــيا ثــمانــي مــرّات مــتعاقــبة كــانــت أوالهــا فــي كــانــون 
الــثّانــي ســنة 1926م فــي قــصر كــنتروســني  فــي بــوخــارســت وكــانــت ثــانــيتها فــي قــصر بــليسور  فــي ســينيا، أعــقبتها فــي كــانــون 
الــثّانــي مــن الــّسنة الــتّالــية زيــارتــها لــجاللــتها والبــنتها األمــيرة إيــلينا  فــي الــقصر املــلكيّ بــبلغراد حــيث نــزلــتا ضــيفتني عــلى مــلك 
يـوغسـالفـيا ومـلكتها، ثـمَّ فـي تشـريـن األّول سـنة 1929م فـي قـصر املـلكة الـّصيفيّ تـهنايـوفـا  فـي بـالـكك عـلى البحـر األسـود، ومـرَّة 
أخـرى فـي آب سـنة 1932م وشـباط سـنة 1933م فـي قـصر األمـيرة إيـلينا (األرشـيدوقـة أنـطون الـنّمسويّـة الـحالـيّة) فـي مـودلـنج 
قـــرب فـــيينّا، أعـــقبها بـــعد ســـنة لـــقاء آخـــر فـــي شـــباط بـــقصر كـــنتروســـني، وأخـــيرًا فـــي شـــباط ســـنة 1936م بـــالـــقصر نـــفسه. تـــلك 
الــزّيــارات هــي مــن أبــرز مــعالــم تــلك الــرّحــالت نــظرًا لــلتّأثــير الــبالــغ الّــذي أثّــرت بــه الــزّائــرة فــي مــضيفتها املــلكيّة كــما تشهــد بــذلــك 
املـدائـح املـتوالـية املـتعاقـبة الّــتي خـطّها قـلم املـلكة. ومـّما يـمكن أْن يـعّد مـن أعـالم خـدمـتها الّــتي ال يـدانـيها فـي كـثير مـن نـواحـيها 
مـدان فـي تـاريـخ الـقرن الـبهائـيّ األّول بـأسـره تـلك الـّدعـوات الـثاّلث الّـتي تـلّقتها هـذه املـدافـعة الـّصبور تـدعـوهـا لـزيـارة األمـير پـول 
الــيوغســالفــيّ واألمــيرة أولــجا فــي الــقصر املــلكيّ بــبلغراد، وتــلك املــحاضــرات الّــتي ألــقتها فــيما يــزيــد عــن أربــعمائــة جــامــعة وكــّليّة 
فــي املشــرق واملــغرب، ومــنها زيــارتــها مــرّتــني لــكّل الــجامــعات األملــانــيّة عــدا جــامــعتني، وزيــارتــها ملــا يــقرب مــن مــائــة جــامــعة وكــّليّة 
ومـدرسـة فـي الـّصني، ومـنها املـقاالت الـعديـدة الّـتي نشـرهـا فـي الـّصحف واملـجالت فـي مـعظم األقـطار الّـتي زارتـها، واألحـاديـث 
الـكثيرة الّـتي أذاعـتها، والـكتب الّـتي أودعـتها املـكتبات الـخاصّـــــــــة ومـكتبات الـّدول بـال حـساب، ومـنها مـقابـالتـها الـّشخصيّة لـرجـال 
الـحكم فـيما ال يـقّل عـن خـمسني دّولـة أثـناء ثـالثـة أشهـر أقـامـتها فـي جـنيف سـنة 1932م وقـت انـعقاد مـؤتـمر نـزع السّـــــالح، ومـنها 
الـــجهود املـــضنية الّـــتي بـــذلـــتها أثـــناء ســـفراتـــها الـــّشاقّـــة فـــي اإلشـــراف عـــلى تـــرجـــمة كـــتاب الـــّدكـــتور إســـلمنت "بـــهاء اهلل والـــعصر 
ها إلـى إيـران والـخضوع  الجـديـد" وطـبعه بـعّدة لـغات، وتـبادلـها مـع األقـطاب والـعلماء وإهـداؤهـا الـكتب الـبهائـيّة إلـيهم، ومـنها حـجِّ
املـؤثّـر الّـذي أبـدتـه لـذكـرى أبـطال الـّديـن وهـي تـزور املـواقـع الـتّاريـخيّة فـي هـذه الـبالد، ومـنها زيـارتـها ألدرنـة حـيث بـحثت مـن فـرط 
تــعّلقها بــحضرة بــهاء اهلل عــن املــنازل الّــتي ســكنها والــنّاس الّــذيــن لــقيهم أثــناء مــنفاه فــي تــلك املــديــنة، وحــيث رحــب بــها الــحاكــم 
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والــعمدة، ومــنها مــعونــتها الــّصادقــة السّـــــــريــعة الّـــتي بــذلــتها لــلعامــلني فــي إدارة الــّديــن فــي كــّل الــبالد الّـــتي شــيدت فــيها هــيئاتــه 
اإلداريّة أو كانت تُشيّد.

وال يـقّل عـن ذلـك وقـًعا قـائـمة أسـماء أولـئك الّــذيـن لـقيتهم أثـناء إنـجاز مـهمتها، فـقد شـملت هـذه الـقائـمة مـن الـّشخصيّات املـلكيّة 
والـــوجـــهاء، عـــدا أولـــئك الّـــذيـــن ذكـــرنـــاهـــم مـــن قـــبل، هـــاكـــون  مـــلك الـــنّرويـــج وفـــيصل مـــلك الـــعراق وزوغ مـــلك ألـــبانـــيا وأفـــراد أســـرتـــه 
واألمـــــيرة مـــــاريـــــنا  الـــــيونـــــانـــــيّة (دوقـــــة كـــــنت الـــــحالـــــيّة) واألمـــــيرة إلـــــيزابـــــت  الـــــيونـــــانـــــيّة وتـــــومـــــاس مـــــازاريـــــك، وإدوارد بـــــينز  رئـــــيس 
تـــشيكوســـلوفـــاكـــيا، ورئـــيس الـــنّمسة والـــّدكـــتور صـــن يـــات صـــن  والـــّدكـــتور نـــيقوال مـــوّري بـــتلر  رئـــيس جـــامـــعة كـــولـــومـــبيا، واألســـتاذ 
بــوجــدان بــوبــوفــتش بــجامــعة بــلغراد وتــوفــيق رشــدي بــيك وزيــر خــارجــيّة تــركــيّا، ووزيــر الــخارجــيّة الــّصينيّة ووزيــر مــعارفــها، ووزيــر 
خـــارجـــيّة لـــتوانـــيا، واألمـــير محـــّمد عـــلي املـــصري، وســـتيفان راديـــتش ، ومهـــراجـــات بـــاتـــياال وبـــنارس وتـــرافـــانـــكور، وحـــاكـــم الـــقدس 
ومــفتيها األكــبر والــّدكــتور إرلــنج إيــدم  رئــيس أســاقــفة الــّسويــد، وســاروجــيني نــايــدو  والــّسير رابــندرانــاث طــاغــور  والــّسيدة هــدى 
هـــانـــم شـــعراوي زعـــيمة الحـــركـــة الـــنّسائـــيّة املـــصريّـــة، والـــّدكـــتور ك. إيـــشيكي  وزيـــر الـــقصر الـــيابـــانـــي اإلمـــبراطـــوري واألســـتاذ 
تـتروجـيرو إيـنوي  األسـتاذ الفخـري مـن أسـاتـذة جـامـعة طـوكـيو اإلمـبراطـوريّـة والـبارون يـوشـيرو سـكاتـانـي  عـضو مجـلس الـنّبالء 

الياباني ومحّمد فؤاد عميد كّليّة اآلداب ورئيس معهد التّاريخ التّركيّ.

ولــم يــنل مــن هــّمة هــذه املــرأة الــّروحــانــيّة الــنّشيطة الــطّاهــرة تــقّدم الــّسّن وال تــدهــور الــّصّحة وال قــّلة الــكتب الّـــتي عــاقــت جــهودهــا 
األولــى، وال املــصادر الهــزيــلة الّــتي ألــقت عــلى كــاهــلها عــبئًا فــوق عــبء، ولــم يــفت فــي عــضدهــا اخــتالف املــناخ وال تــبايــن األجــواء 
الّـتي تـعرّضـت لـها وال املـشكالت الـّسياسـيّة الّـتي جـابهـتها، فـمضت وحـيدة فـريـدة تـكتنفها بـني حـني وآخـر ظـروف بـالـغة الخـطورة 
تـــنادي الـــنّاس مـــن مـــختلف الـــعقائـــد ومـــتبايـــن األلـــوان ومـــتعّدد الـــطّبقات إلـــى رســـالـــة حـــضرة بـــهاء اهلل بـــصوت جـــهورّي مجـــلجل، 
وظــّلت كــذلــك رغــم مــرضــها املــؤلــم الــقتّال الّــذي تحــّملت آالمــه بــثبات بــطولــيّ إلــى أن أســرعــت إلــى وطــنها لــتشارك فــي تــنفيذ خــطّة 
الــّسنوات السّـــــــبع الحــديــثة االبــتداء، فخــرّت صــريــعة أثــناء الــطّريــق، فــي هــونــولــولــو الــنّائــيّة. وهــناك فــي هــذه الــبقعة الــرّمــزيّــة بــني 
املشـرق واملـغرب الـّلذيـن جـاهـدت فـي ربـوعـهما جـهاًدا جـبّارًا مـاتـت فـي الـثّامـن والعشـريـن مـن أيـلول سـنة 1939م، فـانتهـت بـذلـك 

حياة يمكن أن تعّد أطيب ثمرة أثمرها عصر التّكوين من دورة حضرة بهاء اهلل حتّى اآلن.

ولـقد أظهـرت هـذه الـبطلة الـخالـدة ملـا ورد فـي وصـيّة حـضرة عـبد الـبهاء حـول االقـتداء بـحواريّـي الـّسيد املـسيح "*وأال يسـتريـحوا 
دقـيقة واحـدة" "*وأن ينتشـروا فـي املـمالـك والـّديـار" [أي املـؤمـنون] "*وأن ال يسـتقّروا دقـيقة وال يهـدأوا" "* وأن يـصيحوا فـي 
كـّل قـطر بـصيحة يـا بـهاء األبـهى"، أظهـرت طـاعـة يـمكن أن يفخـر بـها جـيلنا الـحاضـر واألجـيال الـقادمـة وأن يـتنافـس فـي مـثلها 

املتنافسون.

انــطلقت "طــليقة كــالــّريــح" واضــعة "كــّل ثــقتها" فــي اهلل فــهي "خــير زاد" لــها فــي رحــلتها، وحــّققت بــالحــرف الــواحــد تــقريــبًا تــلك 
الــرّغــبة الّـــتي عــبّر عــنها حــضرة عــبد الــبهاء بــتعبير مــؤثّــر فــي ألــواحــه الّـــتي نــهضت مــارثــا روت لــتحّقق مــضامــينها فــورًا: "*لــيته 
يتيســر لــي أن أســافــر ولــو عــلى قــدمــيّ وفــي فــقر شــديــد إلــى تــلك الــبقاع رافــًعا عــقيرتــي فــي املــدن والــقرى والــجبال والــّصحارى 
واملـــحيطات بـــصيحة (يـــا بـــهاء األبـــهى) وأرّوج الـــتّعالـــيم اإللـــهيّة ولـــكن ذلـــك ال يتيســـر لـــي اآلن. لهـــذا أجـــدنـــي فـــي حســـرة عـــظيمة. 

فعساكم إن شاء اهلل أن توفّقوا إلى ذلك".

وإلــيك الــثّناء املــلكيّ الّــذي كــتبته أولــجا الــيوغســالفــيّة حــني نــعيت إلــيها مــارثــا روت قــالــت: "لشــّد مــا أحــزنــني بــموت اآلنــسة مــارثــا 
روت الـــطّيّبة ألنّـــني لـــم أكـــن أدري بـــه، لـــقد تـــمتّعنا جـــميًعا بـــزيـــاراتـــها الـــّسالـــفة. كـــانـــت رحـــيمة رقـــيقة وكـــانـــت عـــامـــلة مخـــلصة مـــن 

العامالت للّسالم، وإنّه ال يخامرني شّك في أّن مكانها في عملها سيخلو خلوًّا محزنًا".
وإلــيك مــا شهــد بــه قــلم مــركــز مــيثاق حــضرة بــهاء اهلل املــلهم، قــال: "**إنّــك حــقًّا بــشيرة املــلكوت ومــناديــة لــلميثاق، أنــت مــضّحية 
ومـحبّة ملـلل الـعالـم أجـمعني، إنّـك بـذرت بـذرة سـتحصد مـنها فـي الـعاقـبة ألـوف مـن األكـوام، أنـت غـرسـت دوحـة سـتنبت إلـى األبـد 

أوراًقا وبراعم وتثمر أثمارًا ويزداد ظّلها الوارف استطالة يوًما في إثر يوم".
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وكــان مــن أجــّل وأخــطر مــا أّدت هــذه الــخادمــة الــالّمــعة لــديــن حــضرة بــهاء اهلل مــن خــدمــات تــلك االســتجابــة شــبه املــباغــتة الّـــتي 
اســتجابــت بــها مــاري مــلكة رومــانــيا لــرســالــة حــملتها إلــيها تــلك الــطّليعة املــقدامــة املتحــّمسة خــالل فــترة مــن أحــلك فــترات حــياتــها، 
فــترة اشــتّدت فــيها الــحاجــة املــريــرة، وســادهــا الــتّبلبل والحــزن. ولــقد شهــدت املــلكة نــفسها فــي إحــدى رســاالتــها فــقالــت: "جــاءت 
كــما تــجيء كــّل الــرّســاالت الــعظيمة فــي ســاعــة مــن الحــزن الــبالــغ والــّصراع الــّداخــلي والــيأس الشّــــــديــد، ولــذلــك هــوت الــبذرة إلــى 

األعماق".

كــانــت مــاري مــلكة رومــانــيا كــبرى كــريــمات دوق إدنــبرا  االبــن الــثّانــي لــتلك املــلكة الّـــتي وجّـــــه إلــيها حــضرة بــهاء اهلل لــوحًـــــا عــظيم 
الــّشأن خــاطــبها فــيه بــعبارات املــدح والــثّناء، وكــانــت حــفيدة إســكندر الــثّانــي الــقيصر الّــذي أنــزل لــه الــقلم نــفسه لــوحًـــــا مــن قــبل، 
وكـــانـــت بـــحكم مـــولـــدهـــا وزواجـــها مـــتّصلة بـــوشـــائـــج الـــقربـــى واملـــصاهـــرة مـــع أعـــرق عـــائـــالت أوروبّـــا؛ وكـــان مـــولـــدهـــا عـــلى املـــذهـــب 
اإلنجــليكانــي ثــم أصــبحت بــحكم زواجــها شــديــدة االتّــصال بــالــكنيسة األرثــوذكــسيّة الــيونــانــيّة ديــن دولــتها الجــديــدة الــرّســميّ، 
وكــانــت فــوق ذلــك مــؤلّــفة كــامــلة الــثّقافــة ســاحــرة الــّشخصيّة ســامــية املــواهــب صــافــية الــنّظرة مــقدامــة بــطبيعتها متحــّمسة مخــلصة 
لــكّل املــشاريــع اإلنــسانــيّة فــي صــبغتها، ولــذلــك نــهضت مــن تــلقاء نــفسها وحــيدة بــني أخــواتــها املــلكات، وحــيدة بــني املــلكينّي إن 
بـاملـولـد أو بـاملـنصب، ووجـدت نـفسها مـدفـوعـة عـلى أن تـعترف بـعظمة رسـالـة حـضرة بـهاء اهلل وتـعلن عـن اعـترافـها بـمجيء املـوعـود 
طـــبًقا ملـــا صـــرّح بـــه اإلنـــجيل الجـــليل، كـــما تـــعلن عـــن إيـــمانـــها بـــرســـالـــة حـــضرة محـــّمد فـــي وقـــت واحـــد، وإلـــى أن تـــوصـــي الـــنّاس 

رجالهم ونساءهم بالتّعاليم البهائيّة وتمّجد قّوة نفوذها وسموِّها وجمالها.

ويــمكن أْن تــتبّوأ هــذه املــلكة الــزّهــراء مــنصب أّول عــون مــلكيّ مــن أعــوان ديــن اهلل الّــذيــن ســوف يــقومــون فــي املســتقبل لــنصرتــه، 
فــيعترف الــعالــم أنَّ كــّل واحــد مــنهم "بــمنزلــة الــبصر للبشــر والــغرَّة الــغرّاء لــجبني اإلنــشاء ورأس الــكرم لجســد الــعالــم" كــما يــقول 
حــضرة بــهاء اهلل، وذلــك مــن خــالل اعــترافــها الجــريء بــعقيدتــها لــذوي قــربــاهــا وبــخاصّــــــــــة البــنتها الــّصغرى، ومــن خــالل كــتابــاتــها 
الــثاّلث املــتتابــعة فــي مــدح ديــن حــضرة بــهاء اهلل الّــتي تــشّكل تــركــتها الــعظمى والــخالــدة لــألجــيال الــقادمــة، ومــن خــالل مــقاالتــها 
الــثاّلث األخــرى الّـــتي كــتبتها للنّشــر فــي املــطبوعــات الــبهائــيّة، ومــن خــالل رســائــلها الــعّدة الّـــتي كــتبتها ألصــدقــائــها ومــعارفــها، 
ــها الــّروحــيّة ومــرشــدتــها، ومــن خــالل مــختلف األمــارات الــّدالّــة عــلى إيــمانــها وعــلى امــتنانــها  وكــذلــك تــلك الــرّســالــة الّــتي كــتبتها ألمّـِ

لتبّلغها هذه البشرى ومن خالل طلبها الكتب البهائيّة لها والبنتها.

ولـقد شهـدت فـي خـطاب مـن خـطابـاتـها الـخاصّـــــــــة شـهادة ذات داللـة خـاصّـــــــــة حـني قـالـت: "إّن بـعض أفـراد طـبقتي لـيعجبون لـي وال 
يـرضـون عـن إقـدامـي عـلى أن أنـبري ألنـطق بـكلمات لـيس مـن مـألـوف الـّرؤوس املـتّوجـة أن تـنطق بـها. إالّ أنّـني أنـبري إذ أنـبري 
بـدافـع داخـليّ ال أسـتطيع لـه دفـًعا، نـعم، بـرأس مـطأطـأ أؤمـن أنـا األخـرى بـأنّـَني لسـت إالّ أداة تسخّــرهـا يـٌد أعـظم. وإّن مـعرفـتي 

لهذا لتملؤني غبطًة وسرورًا".

ولـقد أفـضت كـلمة بـعثت بـها مـارثـا روت عـقب بـلوغـها بـوخـارسـت إلـى جـاللـتها مـع نـسخة مـن كـتاب "بـهاء اهلل والـعصر الجـديـد" 
اسـتغرقـت انـتباه املـلكة اسـتغراقًـا حـملها عـلى املـضيّ فـي قـراءتـها حـتّى سـويـعات الـّصباح الـباكـر، إلـى أن تـأذن لـها املـلكة بـعد 
يــومــني فــي زيــارة حــدثــت فــي الــثاّلثــني مــن كــانــون الــثّانــي ســنة 1926م فــي قــصر كــنتروســني بــبخارســت، وأعــلنت فــيها املــلكة 
إيــمانــها بــأّن هــذه الــتّعالــيم هــي الحــّل ملــشاكــل الــعالــم، ثــمَّ تــال ذلــك فــي الــّسنة نــفسها تــطّوع املــلكة بــكتابــة تــلك الــّشهادات الــثاّلث 
املـفتتحة لعهـد جـديـد، فظهـرت فـيما يـقارب املـائـتي صـحيفة مـن صـحف الـواليـات املتّحـدة وكـندا، ثـمَّ تُـرجـمت مـن بـعد ونُشـرت فـي 

أوروبّا والّصني واليابان وأستراليا والّشرق األدنى وجزر البحار.

فــي أولــى هــذه الــّشهادات تــؤكــد أنَّ مــا صــدر مــن قــلم حــضرة بــهاء اهلل وحــضرة عــبد الــبهاء "نــداء عــظيم إلــى السّــــــالم يــترّدد وراء 
كــّل الحــدود ويــسمو فــوق كــّل نــزاع حــول الــطّقوس والــعقائــد املــتعّسفة... إنّــها رســالــة عــجيبة تــلك الّــتي مــنحنا إيّــاهــا حــضرة بــهاء 
اهلل وابـنه حـضرة عـبد الـبهاء، إنّـهما لـم يـقيماهـا مـهاجـمني عـلًما مـنهما بـأنَّ أصـل الـحقيقة الـخالـدة الـكامـنة فـي لـبابـها لـيس لـها 
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إالّ أن تــضرب بجــذورهــا وتنتشــر... إنّــها رســالــة الــّسيّد املــسيح أخــذت مــن جــديــد بــالــكلمات نــفسها تــقريــبًا، إالّ أنّــها تــعّدلــت بــما 
يـالئـم فـوارق األلـف سـنة أو يـزيـد، تـلك الّــتي تـفصل بـني الـّسنة األولـى لـظهوره ويـومـنا الـرّاهـن". ولـقد أضـافـت عـلى هـذا تـوصـية 
قـيّمة تـذكّـــرنـا بـكلمات الـّدكـتور بـنيامـني جـويـت  الّـذي رحّــــب بـالـّديـن فـي حـديـثه مـع تـلميذه لـويـس كـامـبل  وعـّده أنّـه "أعـظم نـور جـاء 
إلــى الــعالــم مــنذ أيّــام الــّسيّد املــسيح" ودعــاه إلــى أن "يــرقــبه" وأالّ يــدعــه يخــرج عــن مــجال بــصره قــط. كــتبت املــلكة فــقالــت: "إن 
اسـترعـى انـتباهـكم اسـم حـضرة بـهاء اهلل أو اسـم حـضرة عـبد الـبهاء فـي يـوم مـن األيّـام فـال تـبعدوا آثـارهـما عـنكم، بـل فـتّشوا عـن 
كــتبهما ودعــوا كــلماتــهما ودروســهما املــجيدة الــحامــلة للسّــــــالم الــخالــقة لــلمحبّة تــهوي فــي ســويــداء قــلوبــكم كــما هــوت إلــى أعــماق 

." قلبي... فتّشوا عنها وكونوا أسعد حاالً

وفـــي شـــهادة أخـــرى تـــعّلق تـــعليقا ذا داللـــة عـــظيمة عـــلى مـــقام الـــنّبي الـــعربـــي فـــتقول: "اهلل هـــو الـــكّل، هـــو كـــّل شـــيء، هـــو الـــقوَّة 
املحيطة من وراء الخلق

ـنا غــالــبًا مــا نــتجاهــل هــذا الــّصوت أو  جــميًعا...صــوتــه هــو الــّصوت املــنبعث مــن دخــائــلنا يظهــرنــا عــلى الــخير وعــلى الشّـــــــّر، إالّ أنّـَ
نخـطئ فـهمه، وعـلى هـذا اصـطفى مـختاره ليهـبط بـيننا عـلى األرض يـّوضـح كـلمته ومـراده الـحقيقيّ، ومـن ثـمَّ كـان األنـبياء، كـان 
الــّسيِّد املــسيح وكــان حــضرة محــّمد وكــان حــضرة بــهاء اهلل، ألّن اإلنــسان يــحتاج مــن حــني آلخــر إلــى صــوت عــلى األرض يــذّكــره 
بـاهلل ويشحـذ مـن إدراكـه لـوعـود اهلل الـحّق. تـلكم األصـوات املـرسـلة إلـينا اكتسـبت لحـًما حـتّى نسـتطيع أن نسـتمع إلـيها بـآذانـنا 

التّرابيّة ونفهم عنها".

وتـقديـرًا لهـذه الـّشهادات أرسـل إلـيها خـطاب بـاسـم أتـباع حـضرة بـهاء اهلل فـي كـال املشـرق واملـغرب، وفـي طـوايـا الـرّسـالـة املـؤثـرة 
الّــــتي أرســـلتها إجـــابـــة عـــن ذلـــك الخـــطاب كـــتبت تـــقول: "حـــقًّا لـــقد أتـــانـــي نـــور عـــظيم مـــع رســـالـــة حـــضرة بـــهاء اهلل وحـــضرة عـــبد 
الـبهاء... كـما أنَّ ابـنتي الـّصغرى تجـد الـقوَّة والـعزاء فـي تـعالـيم املـعّلمني املـحبوبـني، إنّـَنا نـتناقـل الـرّسـالـة فـًما إلـى فـم فـيرى أولـئك 
الّــذيــن نــعطيها لــهم نــورًا يــلمح بــغتة أمــامــهم ويــتّضح لــهم كــثير مــّما كــان غــامــًضا ويتجــّلى لــهم مــا كــان مــحيّرًا، فــيمتلئون بــاألمــل 
كــما لــم يــتفق لــهم مــن قــبل. ومــن دواعــي ســعادتــي حــقًّا أن أرى خــطابــي املــفتوح بــلسًما ألولــئك الّــذيــن يــقاســون مــن أجــل األمــر 
املــبارك، فــإنــي أعــدُّ ذلــك دلــيالً عــلى أّن اهلل قــد تــقبّل خــدمــتي املــتواضــعة. كــما أّن الــفرصــة الّــتي أتــيحت لــي لــلتّعبير عــن نــفسي 
عـالنـيّة كـانـت هـي األخـرى مـن صـنع يـده. فـما هـي إالّ سـلسلة مـن الـظّروف واملـالبـسات كـانـت كـّل حـلقة مـن حـلقاتـها تـفضي بـي 
إلـــى أن أخـــطو بـــال وعـــي خـــطوة أبـــعد، وظـــللت كـــذلـــك إلـــى أن اتّـــضح كـــّل شـــيء أمـــام عـــينيّ بـــغتة، وفـــهمت ملـــاذا كـــان كـــّل شـــيء. 
وكــذلــك يهــديــنا اهلل آخــر األمــر إلــى مــصيرنــا الــنّهائــي... شــيئًا فــشيئًا طــفق الــنّقاب ينحســر بــعد أن شــطره الحــزن إلــى شــطريــن. 

بتني من الحّق. وعلى هذا لم أصرخ أملًا من الحزن!". وكان الحزن هو اآلخر خطوة قرَّ

وكـتبت فـي رسـالـة مـؤثـرة عـظيمة الـّداللـة بـعثت بـها إلـى صـديـقة أمـريـكيّة حـميمة مـقيمة بـباريـس فـقالـت: "وأخـيرًا أتـانـي أمـٌل عـظيم 
مــّمن يــدعــى حــضرة عــبد الــبهاء. إذ إنّــني وجــدت فــي رســالــته ورســالــة والــده إشــباعًـــا لــكّل تــلهفي إلــى الــّديــن الــحّق... وأعــني أنّ 
هــذه الــكتب قــد قــوَّتــني قــوَّة تــفوق اإليــمان، وإنّــي اآلن عــلى اســتعداد ألن ألمــوت فــي أّي يــوم مــن األيّــام واألمــل يــمأل جــوانــحي. 

ولكني أبتهل إلى اهلل أالّ يقبضني إليه اآلن فإّن قسطًا كبيرًا من العمل ما زال أمامي".

وورد فــي إحــدى مــدائــحها األخــيرة لــلّديــن قــولــها: "إّن الــتّعالــيم الــبهائــيّة تجــلب السّـــــــالم واإلدراك، إنّــها كــمصدر واســع الــنّطاق 
يـــضمُّ إلـــيه كـــّل أولـــئك الّـــذيـــن طـــال بـــهم الـــبحث عـــن كـــلمات الـــرّجـــاء... أمـــا وقـــد أحـــزنـــني الـــنّزاع املســـتمر بـــني املـــؤمـــنني بـــمختلف 
املـــعتقدات، وأرهـــقني عـــدم تـــسامـــح بـــعضهم حـــيال بـــعض فـــقد اكـــتشفت فـــي الـــتّعالـــيم الـــبهائـــيّة روح املـــسيح الـــحّق الّـــتي طـــاملـــا 
أنـكرهـا الـنّاس وأسـاءوا فـهمها". ثـمَّ إلـيك هـذا االعـتراف الـعجيب أيـًضا، قـالـت: "إّن الـتّعالـيم الـبهائـيّة تجـلب السّــــــالم إلـى الـّروح 
والـرّجـاء إلـى الـقلب. وإّن كـلمات األب هـي، بـالـقياس إلـى الـباحـثني عـن الـطّمأنـينة، كـالـنّبع فـي الّصحـراء الـقاحـلة مـن بـعد هـيمان 

طويل".
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وكـتبت إلـى مـارثـا روت تـقول: "إّن جـمال تـلك الـحقيقة لـحضرة بـهاء اهلل دائـًما مـعي مـصدر لـإللـهام والـتّأيـيد، إنَّ مـا كـتبته نـبع مـن 
صـــميم فـــؤادي املـــفعم بـــالـــّشكر واالمـــتنان ملـــا انـــعكس فـــي نـــفسي مـــن ضـــياء يسّـــــــرتِــــه لـــي، وإنّـــي لـــسعيدة إن اعـــتقدت أنّـــني قـــد 

أسهمت بشيء ما، فقد خيّل إليّ أنّني سعيت ألقرّب النّاس إلى تلك الحقيقة ألّن العديد من البشر يقرأون ما كتبت".

وفـي أثـناء زيـارة قـامـت بـها للشّـــــرق األدنـى أفـصحت عـن نـيّتها فـي زيـارة املـقامـات الـبهائـيّة، ومـرّت هـي وابـنتها الـّصغرى بـحيفا 
فـعالً، وكـانـت عـلى مـرمـى الـبصر مـن هـدفـها حـني حـرمـت مـن حـّق الـقيام بـالـزّيـارة الّــتي فـّكرت فـيها، األمـر الّــذي أثّـر فـي الـورقـة 
الــعليا املــباركــة الّــتي كــانــت تــتوقّــع قــدومــها بــلهفة تــأثــيرًا شــديــًدا، وبــعد عــّدة أشهــر أي فــي حــزيــران ســنة 1931م كــتبت فــي ثــنايــا 
خــطاب لــها إلــى مــارثــا روت تــقول: "لــقد خــاب أمــلي أنــا وإيــلينا خــيبة قــاســية حــني حــرمــنا مــن الــذّهــاب إلــى املــقامــات املــقّدســة... 

غير أننا كنّا في تلك األثناء نعاني أزمة
قــاســية، وكــانــت كــّل حــركــة مــن حــركــاتــي تحســب عــليّ وتســتغّل ضــّدي اســتغالالً ســياســيًّا غــير كــريــم. فســبّب لــي ذلــك قســطًا ال 
يســتهان بــه مــن الشّـــــــّدة وضــغط عــلى حــّريّــتي ضــغطًا غــير رحــيم... إالّ أّن جــمال الــحّق يــبقى، وإنّــي ألتشــبّث بــه خــالل مــتاعــب 
حــياة هــي أقــرب شــيء إلــى الحــزن... إنّــي ســعيدة إذ أســمع أن ســفرتــك كــانــت مــثمرة جــدًّا وأتــمنّى لــك نــجاحًـــــا دائــًما عــلًما مــني 

بجمال الرّسالة اّلتي تنتقلني بها من أرٍض إلى أرض".

وبـعد تـلك الـحادثـة املحـزنـة كـتبت إلـى صـديـقة مـن صـديـقات طـفولـتها كـانـت تـعيش قـرب عـّكاء فـي مـنزل سـكنه حـضرة بـهاء اهلل 
مــن قــبل، فــقالــت: "كــان جــميالً حــقًّا أن أســمع مــنك وكــان مــن دواعــي السّــــــرور والــعجب أن أتــصّور أنّــك فــوق كــّل شــيء تعيشــني 
عــــلى كــــثب مــــن حــــيفا، وأنّــــك مــــثلي مــــن أتــــباع الــــتّعالــــيم الــــبهائــــيّة. إنّــــه لــــيمتّعني أنّــــك تعيشــــني فــــي ذلــــك املــــنزل بــــالــــذّات... لــــقد 
اســـتغرقـــتني املـــتعة اســـتغراقًــــا دفـــعني إلـــى دراســـة كـــّل صـــورة مـــن صـــوره بـــإمـــعان. ال بـــّد أنّـــه مـــكان حـــبيب... وأّن املـــنزل الّــــذي 

تعيشني فيه منزل جذّاب إلى حّد ال يصّدق، يرفع من قدره ارتباطه بالّشخص اّلذي نبّجله جميًعا...".

وصــدر عــنها قــبل مــوتــها بــسنتني، آخــر شــهادة عــلنيّة تــثني بــها عــلى الــّديــن الّــذي أحــبّته كــثيرًا، كــتبت تــقول: "يــجب عــلينا الــيوم، 
والـعالـم يـواجـه أزمـات الـتّبلبل والـحيرة والـقلق، أن نـثبت عـلى ديـننا أكـثر مـن أّي وقـت سـابـق، وأن نـلتمس مـا مـن شـأنـه أن يـؤلّــف 
بـيننا ال مـا يشـطرنـا ويـمزّق شـملنا. إّن الـتّعالـيم الـبهائـيّة تهـب لـلباحـثني عـن الـنّور نجـًما يهـديـهم إلـى إدراك أعـمق ويـرشـدهـم إلـى 

الطّمأنينة والّسالم وحسن املعاشرة مع النّاس جميًعا".

وهـذا هـو تـقريـر مـارثـا روت املشـرق كـما ورد فـي إحـدى مـقاالتـها، قـالـت: "طـفقت جـاللـتها وابـنتها صـاحـبة الـّسمو املـلكيّ إيـلينا 
(األرشــيدوقــة أنــطون الــحالــيّة) عشــر ســنوات تــقرآن بــشغف كــّل كــتاب جــديــد عــن األمــر الــبهائــيّ بمجــرّد صــدوره عــن املــطبعة... 
اســـتقبلتني جـــاللـــتها فـــي قـــصر بـــليسور بـــسينيا ســـنة 1927م بـــعد مـــوت زوجـــها صـــاحـــب الـــجاللـــة املـــلك فـــرديـــنانـــد، ثـــمَّ تـــفّضلت 
بـلقائـي متحـّدثـة عـن الـتّعالـيم الـبهائـيّة حـول الخـلود. وكـان لـديـها عـلى مـائـدتـها وعـلى الـّديـوان عـّدة كـتب بـهائـيّة ألنّـها كـانـت تـقرأ مـا 
ورد فــي كــّل واحــد مــنها مــن الــتّعالــيم عــن الــحياة بــعد املــوت. وســألــت كــاتــبة هــذه السّــــــطور أن تهــب تــحيّاتــها إلــى... األحــباء فــي 
إيــران وإلــى الــبهائــينّي األمــريــكينّي الــعديــديــن الّــذيــن كــانــوا، كــما قــالــت، كــرمــاء نــحوهــا كــرمًـــا مــلحوظًـا أثــناء رحــلتها إلــى الــواليــات 
املتّحـدة فـي الـّسنة الـّسالـفة... فـلّما لـقيت املـلكة مـرّة أخـرى فـي الـتّاسـع عشـر مـن كـانـون الـثّانـي سـنة 1928م فـي الـقصر املـلكيّ 
بـبلغراد حـيث كـانـت هـي وصـاحـبة الـّسمو املـلكي األمـيرة إيـلينا ضـيفتني عـلى مـلكة يـوغسـالفـيا، كـانـتا قـد أحـضرتـا مـعهما بـعض 
كـــتبهما الـــبهائـــيّة وكـــانـــت الـــكلمات الّـــتي ســـوف تـــدوم ذكـــراهـــا فـــي ذاكـــرتـــي أطـــول مـــن ســـائـــر الـــكلمات الّـــتي فـــاهـــت بـــها جـــاللـــتها 
الـعزيـزة، هـي قـولـها: "إّن الحـلم الـنّهائـي الّـذي سـوف نـحّققه هـو أن مجـرى الـتّفكير الـبهائـيّ لـه مـن الـقّوة مـا يـمكنه شـيئًا فـشيئًا 
مـن أن يـصبح نـورًا لـكّل أولـئك الـباحـثني عـن الـتّعبير الـحّق عـن الـحّق..." وفـي لـقائـي لـها بـقصر كـنتروسـني فـي الـّسادس عشـر 
مـن شـباط سـنة 1934م قـالـت جـاللـتها إنّـها سـعيدة ألّن شـعبها قـّدر لـه أن يحـظى بـبركـة قـراءة تـلك الـتّعالـيم الـثّمينة، وذلـك عـندمـا 
عــلمت بــأن الــتّرجــمة الــّرومــانــيّة لــكتاب "بــهاء اهلل والــعصر الجــديــد" قــد طــبعت حــديــثًا فــي بــوخــارســت... والــيوم وهــو الــرّابــع مــن 
شــباط ســنة 1936م حــظيت بــمقابــلة أخــرى لــجاللــتها فــي قــصر كــنتروســني بــبوخــارســت. فــاســتقبلتني مــاري مــلكة رومــانــيا مــرَّة 
أخـرى بـحفاوة فـي مـكتبتها ذات األضـواء الـخافـتة، فـإّن الـّساعـة كـانـت الـّسادسـة... ومـا أخـلدهـا مـن زيـارة!... وأخـبرتـني كـذلـك 
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بــأنّــها حــينما كــانــت فــي لــندن لــقيت ســيّدة بــهائــيّة هــي الــّليدي بــلومــفيلد، فــأطــلعتها عــلى الــرّســالــة األصــليَّة الّــتي أرســلها حــضرة 
بـهاء اهلل إلـى جـّدتـها املـلكة فـيكتوريـا فـي لـندن. وسـألـت كـاتـبة هـذه السّـــــطور عـن تـقّدم األمـر الـبهائـيّ وال سـيّما فـي دول الـبلقان... 
وتحــّدثــت أيــًضا عــن عــمق "اإليــقان" وعــن عــّدة كــتب بــهائــيّة وال ســيّما عــن "مــنتخبات مــن آثــار حــضرة بــهاء اهلل" الّــذي قــالــت عــنه 
إنّـه كـتاب عـجيب! قـالـت بـالحـرف الـواحـد: "حـتّى الـّشّكاكـون يجـدون فـيه قـوَّة عـظيمة إْن هـم قـرأوه عـلى انـفراد، وأتـاحـوا ألنـفسهم 
وقــتًا لــلتّوسّــــــع”... وســألــتها إذا مــا كــنت أســتطيع أن أتــكّلم لــلبهائــينّي عــن املشــبك الّــذي لــه قــيمة مــن الــنّاحــية الــتّاريــخيّة بــالنّســبة 
لـهم، فـأجـابـت: "نـعم، تسـتطيعني". فـلقد اتّـفق فـي سـنة 1928م أن أهـدت جـاللـتها الـعزيـزة لـكاتـبة هـذه السّـــــطور مشـبًكا (بـروشًـــــا) 
جـميالً نـادراً كـان أهـداه إلـيها أقـربـاؤهـا املـلكيّون فـي روسـيا مـنذ سـنوات. كـان املشـبك ذا جـناحـني صـغيريـن مـن الـذّهـب والـفّضة 
املـنّمقني املـنضّديـن بشـذرات مـن املـاس تـربـطهما جـميًعا لـؤلـؤة كـبيرة. قـالـت املـلكة مـبتسمة: "أنـت تهـديـن الهـدايـا إلـى اآلخـريـن 
دائـًما ولـسوف أهـديـك هـديّـة مـن عـندي" وشـبكته بـيدهـا فـي ثـوبـي، وقـد جـعله الـجناحـان والـّلؤلـؤة يـبدو كـأنّـه "بـهائـيّ حـامـل لـلنّور!" 
وفـي األسـبوع نـفسه أرسـل إلـى شـيكاغـو كهـديّـة إلـى املـعبد الـبهائـيّ... وسـاد الـتّرّدد املـؤتـمر الـبهائـيّ املـركـزّي الّـذي كـان مـنعقًدا 
فـي ذلـك الـّربـيع، أيـجوز بـيع هـديّـة مـن مـلكة؟ أم يـجب االحـتفاظ بـها تـذكـارًا ألّول مـلكة قـامـت تـرّوج ديـن حـضرة بـهاء اهلل؟ ومـهما 
يــكن مــن شــيء فــقد بــيع املشــبك مــباشــرة ووهــب املــال لــلمعبد، ألّن الــبهائــينّي كــانــوا يــبذلــون قــصارى جــهودهــم فــي الــتّقّدم بــذلــك 
الــبنيان املــشيد، وهــو أّول بــنيان مــن نــوعــه فــي الــواليــات املتّحــدة األمــريــكيّة. وقــد اشــترى املشــبك الــنّفيس الــرّائــع مســتر ويــالرد 
هــاتــش  وهــو بــهائــيّ مــن لــوس أنجــلس بــواليــة كــالــيفورنــيا ثــمَّ حــمله إلــى حــيفا بفلســطني ســنة 1931م ووضــعه فــي مــحفظة اآلثــار 

على جبل الكرمل حيث يستقّر على مّر األجيال مع الكنوز البهائيّة...".

وفـي تـّموز سـنة 1938م مـاتـت مـاري مـلكة رومـانـيا. فـأرسـلت رسـالـة عـزاء بـاسـم الـجامـعات الـبهائـيّة فـي كـال الشّـــــرق والـغرب إلـى 
ــــه املــحفل الــّروحــانــيّ املــركــزيّ  ابــنتها مــلكة يــوغســالفــيا. فــأجــابــت مــعبّرة عــن "شــكرهــا املخــلص لــكّل أتــباع حــضرة بــهاء اهلل" ووجّـَ
لــلبهائــينّي فــي إيــران خــطابًــا بــاســم أتــباع حــضرة بــهاء اهلل فــي مــوطــنه األصــليّ مــعبّرًا فــيه البــنها مــلك رومــانــيا والــعائــلة املــالــكة 
الّرومانيّة عن حزنه وعزائه، وكان نصُّ الخطاب مكتوبًا بالفارسيّة واإلنجليزيّة في آن واحد. كما أرسلت مارثا روت إلى األميرة 
إيــلينا خــطابًــا يــعبّر عــن أعــمق ألــوان الــعزاء واملــشاطــرة، فــاعــترفــت لــها األمــيرة بجــميلها شــاكــرة وعــقدت مــجالــس الــتّذكّــــر لــلملكة 
حــيث أّدى لــها املــؤمــنون مــن التّشــريــف والــتّمجيد مــا هــو جــديــر بــإيــمانــها الجــريء الــتّاريــخيّ بــظهور حــضرة بــهاء اهلل واعــترافــها 
بــمقام نــبيّ اإلســالم، وتــلك املــدائــح والــّشهادات الــعديــدة الّــتي صــدرت عــن قــلمها. وفــي ذكــراهــا األولــى أظهــر املــحفل الــّروحــانــيّ 
املــركــزّي لــلبهائــينّي فــي الــواليــات املتّحــدة وكــندا شــكره الجــزيــل وإعــجابــه الــعميق ومــحبّته الــفيّاضــة لــلملكة الــرّاحــلة بــأن اشــترك 
بـــإكـــليل جـــليل مـــن الـــزّهـــور فـــي الـــقّداس الـــتّذكـــارّي الـــعظيم الّـــذي أقـــامـــه لـــذكـــراهـــا الـــوزيـــر الـــّرومـــانـــيّ فـــي مـــصلى بـــيت لحـــم فـــي 
كــاتــدرائــيّة واشــنطن الــعاصــمة حــيث اشــترك الــوفــد األمــريــكيّ بــرئــاســة وزيــر الــّداخــليّة وعــضويّــة رجــال الــحكومــة ومــمثّلي الــجيش 
والبحــريّــة، وســفراء بــريــطانــيا وفــرنــسا وإيــطالــيا ومــمثّلو الــّسفارات واملــفوضــيّات األوروبــيّة األخــرى فــي تــمجيد عــام لــتلك الّـــتي 
اكتسـبت فـي هـذه الـحياة األرضـيّة تـقديـر قـوم كـثيريـن يـعيشون وراء حـدود دولـتها ومـحبّتهم فـضالً عـن الّشهـرة الـواسـعة الـنّطاق 

اّلتي اكتسبتها في ملكوت حضرة بهاء اهلل.

نــعم، إّن إيــمان املــلكة مــاري يــحتّل مــنزلــة أّول ثــمرة مــن ثــمار تــلك الــّرؤيــا الّــتي رآهــا حــضرة بــهاء اهلل فــي أســره مــنذ زمــان بــعيد 
وأعــلنها فــي كــتابــه األقــدس حــني قــال: "طــوبــى ملــلك قــام عــلى نــصرة أمــري فــي مــملكتي وانــقطع عــن ســوائــي... يــنبغي لــكّل أن 
يـعزّزوه ويـوقّــروه ويـنصروه لـيفتح املـدن بـمفاتـيح اسـمي املـهيمن عـلى مـن فـي مـمالـك الـغيب والـّشهود. إنّـه بـمنزلـة الـبصر للبشـر 

والغرّة الغرّاء لجبني اإلنشاء ورأس الكرم لجسد العالم انصروه يا أهل البهاء باألموال والنّفوس".

أمّــا الـجامـعة الـبهائـيّة األمـريـكيّة الّــتي تـّوجـتها أعـمال مـارثـا روت الـعاملـيّة الـجبّارة بـاملجـد الـخالـد فـقد قـّدر لـها، والـقرن الـبهائـيّ 
َمة الّــتي بـذلـتها فـي الـوطـن وخـارج الـوطـن لتنجـز أعـماالً  األّول يـشارف نـهايـته، أن تـمتاز بـمجهودات أفـرادهـا املـتضافـرة املـصمِّ
بـلغ مـن سـعة نـطاقـها وعـظمة شـأنـها أنَّ عـرضًـــــــــا يـتصّدى لـفعالـيّات تـبليغ الـّديـن أثـناء ذلـك الـقرن ال يـحتمل أْن يجـد إلـى تـجاهـلها 

سبيالً.

�٢٠٥



ولـن يـكون مـن اإلسـراف وال املـغاالة فـي شـيء إذا نـحن قـلنا إّن هـذه الـفتوحـات الـّشامـخة لـم تـكن لـتتّم، ال هـي وال مـا فـاض عـنها 
مــن نــتائــج مــدهــشة، إالّ بــتسخير كــّل هــيئات الــنّظام اإلدارّي الحــديــث اإلنــشاء تــسخيرًا يــعمل طــبًقا لخــطّة مــحكمة الــتّدبــير، وإنّ 

هذه الفتوحات أيًضا تؤّلف خاتمة الئقة بسجّل سنوات مائة من الجهد الرّفيع املبذول لخدمة أمر حضرة بهاء اهلل.

ولـيس مـّما يـدهـش فـي شـيء أن تحـمل جـامـعة أتـباعـه فـي الـواليـات املتّحـدة وكـندا شـعار الـنّصر فـي الـّسنوات الـختامـيّة مـن مـثل 
هـــذا الـــقرن املـــجيد. ذلـــك ألّن أعـــمالـــها الّـــتي أنجـــزتـــها خـــالل الـــعقديـــن األخـــيريـــن مـــن عـــصر الـــبطولـــة املـــجيد مـــن الـــّدورة الـــبهائـــيّة 
والخــمس عشــرة ســنة األولــى مــن عــصر الــتّكويــن قــد بشّــــــرت بمســتقبلها الــباهــر أيّــما تــبشير، وعــبّدت الــطّريــق لــنصرهــا الــنّهائــيّ 

قبل انقضاء القرن األّول من التّاريخ البهائيّ.

ولـقد أصـدر حـضرة الـباب فـي كـتابـه "قـيّوم األسـماء" مـنذ مـائـة سـنة تـقريـبًا نـداءه الـخاّص إلـى "أهـل املـغرب" أن "اخـرجـوا مـن 
ديـاركـم" لـنصر اهلل كـما خـاطـب حـضرة بـهاء اهلل فـي كـتابـه األقـدس معشـر رؤسـاء الجـمهوريّـات فـي أمـريـكتني بـأسـرهـما وأمـرهـم 
أن يـنهضوا ويـجبروا "الـكسير بـأيـادي الـعدل" ويكسـروا "الـّصحيح الـظّالـم بـسياط أوامـر" ربّـهم. وتـنبّأ فـي ألـواحـه زيـادة عـلى 
ذلـــك بـــظهور "آثـــاره فـــي الـــغرب". وأعـــلن حـــضرة عـــبد الـــبهاء بـــدوره أّن "األنـــوار" الّـــتي ســـكبها ظـــهور والـــده عـــلى الـــغرب ســـوف 
تكتســـب "ســـطوعًــــا شـــديـــًدا" وأّن "أنـــوار املـــلكوت" ســـوف تـــتألأل فـــي مـــطالـــع الـــغرب أعـــظم مـــنها فـــي الشّـــــــرق. وأثـــنى عـــلى الـــقارّة 
األمــريــكيّة خــاصّــــــــــة قــائــالً بــأنّــها "*مــيدان إشــراق األنــوار ووطــن ظــهور األســرار" وأكّــــد أنّــها ســوف "تــحيي الــقلوب بــتعالــيم اهلل" 
واخـتّص مـن الـقارّة األمـريـكيّة جـمهوريّـة الـغرب الـكبرى زعـيمة أمـم تـلك الـقارّة مـعلنًا أّن شـعبها "**أهـل حـقًّا ألن يـكون أّول مـن 
يـضرب خـيمة السّـــــالم األعـظم ويـعلن وحـدة الـجنس البشـرّي" وأنّـه "*مسـتعّد قـادر عـلى أن يـتّم مـا مـن شـأنّـه أن يـطّرز صـفحات 

التّاريخ ويصبح موضع غبطة العاملني وبركة من كال املشرق واملغرب".

وكـان أّول عـمل مـن أعـمال عهـده نشـر لـواء حـضرة بـهاء اهلل فـي قـلب تـلك الجـمهوريّـة بـالـذّات، وتـال ذلـك زيـارتـه املـديـدة لـشواطـئها، 
وتــبريــكه ألّول بــيت لــلعبادة تــبنيه جــامــعة أتــباعــه فــي تــلك الــبالد، وأخــيرًا إنــزالــه فــي مــغرب حــياتــه أللــواح الخــطّة اإللــهيّة مــزّوًدا 
أحـباءه بـتفويـض يـركّــزون بـه رايـة ديـن أبـيه فـي كـّل قـارّة مـن قـارّات الـكرة األرضـيّة وأقـطارهـا وجـزرهـا كـما ركّــزهـا هـو مـن قـبل فـي 
بـالدهـم وأثـنى عـالوة عـلى ذلـك عـلى رئـيس مـن أعـظم رؤسـائـهم شـأنًـا قـائـالً بـأنّـه قـد فـلق "فجـر" السّـــــالم الّـذي تـنبّأ بـه حـضرة بـهاء 
اهلل بــما فــّصل مــن مــثل عــليا، ومــا شــرّع مــن نــظم وشــّكل مــن هــيئات، وأفــصح عــن أمــله فــي أن "**يــفيض اإلشــراق الــّسماوي 
عــلى كــّل شــعوب الــعالــم" مــن بــالدهــم، ووصــفهم فــي تــلك األلــواح بــأنّــهم "حــواريّــو حــضرة بــهاء اهلل" وأكّــــد لــهم أنّــه "**إن كــّلل 
الـــنّجاح مـــسعاهـــم" "**اســـتقّر عـــرش مـــلكوت اهلل فـــي كـــامـــل جـــاللـــه ومجـــده اســـتقرارًا مـــكينًا" ونـــطق بهـــذا الـــبيان املـــثير فـــقال: 
"*حـني يـبلغ هـذا الـنّداء اإللـهيّ مـن قـارّة أمـريـكا أوروبّـا وآسـيا وأفـريـقيا وأسـترالـيشيا وجـزائـر الـباسـفيك، يجـلس أحـباء أمـريـكا 

على سرير الّسلطنة األبديّة ويطبّق صيت نورانيّتهم وهدايتهم اآلفاق ويعّم صوت عظمتهم أطراف العالم".

قــامــت هــذه الــجامــعة فــي عهــد مــن أنــشأهــا وتعهّــــدهــا بــعطفه وبــاركــها أكــثر مــن مــرّة، وأنــعم عــليها أخــيرًا بهــذه الــرّســالــة املــميّزة، 
وشـــرعـــت فـــي تـــنفيذ مشـــروع مشـــرق األذكـــار بـــابـــتياعـــها ألرضـــه ووضـــعها ألســـاســـه، وأرســـلت مـــبّلغيها إلـــى كـــال الشّـــــــرق والـــغرب 
ينشـرون الـّديـن الّـذي اعـتنقته، ووضـعت أسـاس حـياتـها االجـتماعـيّة وطـفقت مـنذ صـعود حـضرة عـبد الـبهاء تـقيم بـنيان مـعبدهـا، 
وبـــدأت فـــي زخـــرفـــته الـــخارجـــيّة، واشـــتركـــت فـــضالً عـــن ذلـــك بقســـط ضخـــم فـــي إقـــامـــة هـــيكل نـــظام الـــّديـــن اإلدارّي والـــذّود عـــن 
حــياضــه، وإظــهار اســتقاللــه وإخــصاب مــؤلّـــفاتــه ونشــرهــا، وإعــانــة أتــباعــه املضطهــديــن إعــانــة مــعنويّــة ومــاديّــة، وصــّد هجــمات 
أعـدائـه والـظّفر بـوالء شـخصيّة مـلكيّة ملـؤسّــــــسه. وكـان مـن شـأن هـذا الّسجـل الـرّائـع أن يـختتم، والـقرن يـشارف نـهايـته، بـالشّــــــروع 
فـي تـنفيذ خـطّة هـي املـرحـلة األولـى مـن مـراحـل تـحقيق الـرّسـالـة الّـتي عهـد بـها إلـيها حـضرة عـبد الـبهاء، خـطّة كـان مـن شـأنّـها أن 
تــتّم الــزّخــرفــة الــخارجــيّة ملشــرق األذكــار إتــمامًـــا نــاجــًحا فــي غــضون ســبع ســنوات قــصار، وأْن تُــضاعــف تــقريــبًا عــدد املــحافــل 
الـّروحـانـيّة الـعامـلة فـي الـقارّة األمـريـكيّة الـّشمالـيّة، وأن تـبلغ بمجـموع املـراكـز الّـتي يـقيم فـيها الـبهائـيّون إلـى مـا ال يـقّل عـن ألـف 
وثــالثــمائــة واثــنني وعشــريــن مــركــزًا فــي تــلك الــقارّة نــفسها، وأن تــقيم أســاس الــنّظام اإلدارّي فــي كــّل واليــة مــن الــواليــات املتّحــدة، 
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وكـّل إقـليم مـن أقـالـيم كـندا، وأن تـزيـد عـدد الـّدول املسـتقّلة الـّداخـلة فـي حـظيرتـه إلـى سـتنّي دولـة بـعد أن أتّخـذت لـها جـمهوريّـات 
أمريكا الوسطى والجنوبيّة عشرين مرفأ أمينًا.

نــعم، لــقد اصــطلحت اآلن قــوى عــديــدة مــختلفة عــلى أن تــحفز الــجامــعة الــبهائــيّة األمــريــكيّة إلــى الــعمل الــّشاّق املــتّصل. مــن هــذه 
الـقوى مـناشـدات حـضرة بـهاء اهلل ووعـوده وأمـره بـأن تـشاد بـاسـمه بـيوت لـلعبادة، ومـنها اإلرشـادات الّـتي أصـدرهـا حـضرة عـبد 
الــبهاء فــي أربــعة عشــر لــوحًـــــا مــوجّـــــًها إلــى األحــباء املــقيمني فــي الــواليــات الــغربــيّة والــوســطى والــّشمالــيّة الشّــــــرقــيّة والــجنوبــيّة مــن 
واليــات الجــمهوريّــة األمــريــكيّة الــّشمالــيّة وكــندا، ومــنها تــنبّؤاتــه فــيما يــختص بمســتقبل مشــرق األذكــار فــي أمــريــكا، ومــنها تــأثــير 
الـنّظام اإلدارّي الحـديـث فـي تـغذيّـة روح تـعاون حـماسـيّة وجـعلها فـّعالـة، ومـنها املـثل الّـذي ضـربـته مـارثـا روت الّـتي سـافـرت إلـى 
أمــريــكا الــجنوبــيّة وزارت كــّل مــديــنة مــهّمة مــن مــدن تــلك الــقارّة رغــم أنّــها لــم تــكن مــزّودة إالّ بــحفنة مــن نشــرات لــم تــترجــم بــإتــقان، 
ومـنها ثـبات كـيث رانـسوم كـيلر املـقدامـة الـالّمـعة وتـضحيتها، تـلك الـّشهيدة األمـريـكيّة األولـى، الّــتي سـافـرت إلـى إيـران ودافـعت 
فـي مـقابـالتـها الـعديـدة لـلوزراء ورجـال الـّديـن ورجـال الـحكومـة عـن قـضيّة إخـوانـها املضطهـديـن فـي تـلك الـبالد، ووجهـت مـا ال يـقلّ 
عـن سـبع عـرائـض لـلشاه، وظـّلت كـذلـك ال تـكترث العـتالل صـحتها وال لـتقّدم سـنّها حـتّى خـرّت صـريـعة أخـيرًا فـي إصـفهان. عـلى 
أّن هـناك عـوامـل أخـرى تـضافـرت عـلى شحـذ هـّمة أفـراد تـلك الـجامـعة وحـثّهم عـلى الـقيام بـتضحيات أخـرى ومـغامـرات جـديـدة، 

منها لهفتهم على تعزيز العمل اّلذي تّم متقطًّعا بوساطة استقرار عدد من املهاجرين اّلذين أّسسوا أّول مركز للّدين في 
الـبرازيـل، وطـوافـهم حـول الـقارّة األمـريـكيّة الـجنوبـيّة وزيـارتـهم جـزر الـهند الـغربـيّة ونشـرهـم لـلكتب الـبهائـيّة فـي أقـطار مـختلفة مـن 
أمـريـكا الـوسـطى والـجنوبـيّة، ومـنها إدراكـهم ملـسؤولـيّاتـهم املـلّحة وهـم يـواجـهون املـوقـف الـّدولـيّ السّـــــريـع الـتّدهـور واالنـهيار، ومـنها 
فــطنتهم إلــى أنَّ الــقرن الــبهائــيّ األّول يــعدو مســرعًـــا إلــى نــهايــته، واشــتياقــهم إلــى أن يــختموا عــمالً بــدئ مــنذ ثــالثــني ســنة خــلت 
خـــتامًــــا الئـــًقا. وعـــلى هـــذا قـــام أفـــراد الـــجامـــعة الـــبهائـــيّة األمـــريـــكيّة قـــومـــة رجـــل واحـــد ال يـــعيقهم اتّـــساع املـــيدان الـــهائـــل، وال قـــّوة 
السّـــــــلطان الّـــذي تــمتّعت بــه الــهيئات الــّديــنيّة املــترسّـــــــخة وال اضــطراب األحــوال الــّسياســيّة فــي بــعض الــبالد الّـــتي أرادوا الهجــرة 
إلـيها، وال تـقّلب الـظّروف الـجّويّـة عـليهم فـي بـعضها اآلخـر، وال اخـتالف لـغة األقـوام الّــذيـن كـان عـليهم أن يـقيموا بـني ظهـرانـيهم 
وتـبايـن عـاداتـهم. نـعم، قـامـوا وهـم عـلى عـلم تـاّم بـحاجـات الـّديـن املـلّحة فـي الـقارّة األمـريـكيّة الـّشمالـيّة لـيشنّوا حـملة مـثّلثة وضـعت 
خـــطتها بـــعنايـــة وأديـــرت دفّـــتها إدارة مـــنظّمة، حـــملة كـــان يـــراد بـــها إنـــشاء مـــحفل روحـــانـــيّ فـــي كـــّل إقـــليم بـــكر وواليـــة عـــذراء فـــي 
أمـريـكا الـّشمالـيّة، وتـكويـن نـواة مـن املـؤمـنني املـقيمني فـي كـّل جـمهوريّـة مـن جـمهوريّـات أمـريـكا الـوسـطى والـجنوبـيّة، وإتـمام زيـنة 

مشرق األذكار الخارجيّة.

ولـتنفيذ هـذه الخـطّة الـكريـمة اعـتمدت مـائـة فـعالـيّة إداريّـة وتـربـويّـة واسـتمّر الـعمل فـيها. ولـقد أفـلح مـنفّذو خـطّة الـّسنوات السّـــــبع، 
بــتبرّعــاتــهم املــالــيّة الــّسخيّة، وتــشكيل لــجنة لــلقارّة األمــريــكيّة، وتــشكيل لــجان فــرعــيّة لــلتّبليغ اإلقــليميّ، وتــأســيس مــدرســة عــالــية 
تـتكفّل بـتدريـب املـبّلغني الـبهائـينّي، وبـاسـتقرار املـهاجـريـن فـي املـساحـات الـبكر وزيـارات املـبّلغني املـتنّقلني، ونشـر الـكتب األمـريّـة 
بـــاإلســـبانـــية والـــبرتـــغالـــيّة، وبشـــروع الجـــماعـــات واملـــحافـــل املحـــّليّة فـــي إعـــطاء دروس لـــتدريـــب املـــبّلغني، والـــّدعـــايـــة فـــي الـــّصحف 
واإلذاعـــة، وعـــرض صـــور فـــوتـــوغـــرافـــيّة لـــلمعبد الـــبهائـــيّ األّول ونـــماذج مـــجّسمة لـــه، وبـــعقد املـــؤتـــمرات اإلقـــليميّة مـــا بـــني الـــبهائـــينّي 
وإلـقاء املـحاضـرات فـي الـجامـعات والـكّليّات، وبـتركـيز الـّدراسـات عـن أمـريـكا الـالّتـينيّة فـي املـدارس الـّصيفيّة؛ بهـذه وبـغيرهـا مـن 
الـفعالـيّات أفـلح مـنفّذو خـطّة الـّسنوات السّـــــبع فـي إحـراز الـنّصر لـعمل جـماعـي يـجب أن يـعدَّ أعـظم مـا قـام بـه أتـباع حـضرة بـهاء 

اهلل من أعمال جماعيّة في تاريخ القرن البهائيّ األّول بأكمله على اإلطالق.

والـواقـع أنّـه قـبل انـقضاء ذلـك الـقرن لـم يـكمل الـعمل فـي املـعبد قـبل الـوعـد املـضروب بسـتّة عشـر شهـرًا فحسـب، بـل لـقد تـأّسسـت، 
عــوضًــــــــــا عــن الــنّواة الــّصغيرة فــي كــّل جــمهوريّــة التــينيّة، مــحافــل روحــانــيّة فــي مــديــنة املــكسيك وپــويــبال (املــكسيك) وبــويــنس أيــرس 
(األرجـنتني) ومـديـنة جـواتـيماال (جـواتـيماال) وسـانـتياجـو (تـشيلي) وفـي مـنتيفيديـو (أرجـواي) وفـي كـيتو (إكـوادور) وفـي بـوجـوتـا 
(كــولــومــبيا) وفــي لــيما (بــيرو) وفــي أســانــسيون (بــراجــواي) وفــي تــيجوســيجالــبا (هــندوراس) وفــي ســان ســلفادور (السّــــــلفادور) 
وفـي سـان خـوزيـه وبـنتريـناس (كـوسـتاريـكا) وفـي هـافـانـا (كـوبـا) وفـي بـور أوبـرنـس (هـايـتي). هـذا وكـان الـعمل الـتّوسـعيّ الّــذي 
اشـترك فـيه األحـباء الجـدد مـن أمـريـكا الـالّتـينية قـد بـدأ بحـرارة وحـماسـة فـي جـمهوريّـات املـكسيك والـبرازيـل واألرجـنتني وتـشيلي 
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وبـنامـا وكـوسـتاريـكا، واسـتقرَّ األحـباء ال فـي عـواصـم جـمهوريـات أمـريـكا الـالّتـينيّة جـميعها فحسـب بـل أقـامـوا كـذلـك فـي مـراكـز 
مـثل فـيراكـروز وكـانـانـيا وتـاكـوبـايـا (املـكسيك) وفـي بـالـبوا وكـريسـتوبـال (بـنامـا)، وفـي رسـيف (الـبرازيـل) وفـي جـوايـاكـيل وأمـباتـو 
(إكــــوادور)، وفــــي تــــموكــــو ومــــاجــــالنــــز (تــــشيلي)، وسجّــــــل املــــحفالن الــــّروحــــانــــيّان لــــلبهائــــينّي فــــي مــــديــــنة املــــكسيك وســــان خــــوزيــــه، 
وتــأّسســت فــي املــديــنة األولــى "حــظيرة الــقدس" تشــتمل عــلى مــكتبة وقــاعــة لــلمحاضــرات، وانــعقدت نــدوات للشــبّان  فــي هــافــانــا 

وبوينس أيرس وسانتياجو على حني تأّسس في بوينس أيرس مركز لتوزيع الكتب البهائيّة ألمريكا الالّتينيّة.

ولـم يـكن هـذا املشـروع الـجبّار ليحـرم فـي مـراحـله الـبدائـيّة مـن بـركـة مـن شـأنـها أن تـعزّز اتّـحاد األمـريّـكتني الـّروحـانـيّ، وهـي بـركـة 
فـائـضة عـن تـضحيّة سـيدة تـكفّلت مـنذ فجـر يـوم املـيثاق بـتأسـيس املـراكـز الـبهائـيّة األولـى فـي أوروبّـا وكـندا، وسـافـرت سـتّة آالف 
مــيل رغــم بــلوغــها السّــــــبعني واعــتالل صــّحتها إلــى عــاصــمة األرجــنتني حــيث تــوفّــيت بــغتة وهــي مــا تــزال فــي بــدء هجــرتــها، فخــلقت 
بـتلك املـنيّة، لـلعمل فـي هـذه الجـمهوريّـة، قـّوة مـّكنتها مـن أن تـتبّوأ أبـرز مـكانـة بـني أخـواتـها الجـمهوريّـات وذلـك بـفضل إنـشاء مـركـز 

لتوزيع الكتب البهائيّة في أمريكا الالّتينيّة وبفضل فعاليّات أخرى. 

فـإلـى مـاي مـكسويـل  الـرّاقـدة فـي تـربـة األرجـنتني، وإلـى هـايـد دن  الّــذي تسـتريـح رفـاتـه فـي سـيدنـي فـي أسـترالـيا، وإلـى كـيث 
رانــسوم كــيلر  املــدفــونــة فــي إصــفهان الــقصيّة، وإلــى ســوزان مــودي  ولــيليان كــابــس  وزمــيالتــها الجــريــئات الــالّئــي يــرقــدن فــي 
طهـران، وإلـى لـوا جتسنجـر  الـرّاقـدة إلـى األبـد فـي عـاصـمة مـصر، وأخـيرًا، ولـيس آخـرًا، إلـى مـارثـا روت الّـتي وريـت الـثّرى فـي 
جــــزيــــرة فــــي صــــدر املــــحيط الــــهادئ، إلــــى كــــّل هــــؤالء يــــنتمي الشّــــــــرف الّــــذي ال يــــجارى وال يــــبارى؛ شــــرف إغــــداقــــهم بخــــدمــــاتــــهم 
وتـــضحياتـــهم عـــلى الـــجامـــعة الـــبهائـــيّة األمـــريـــكيّة مجـــًدا يـــحّق لـــهم أن يـــحسَّ نـــحوه مـــمثّلو هـــذه الـــجامـــعة بـــاالمـــتنان األبـــدّي وهـــم 

يحتفلون بانتصاراتهم الّشاّقة في مؤتمرهم التّاريخيّ اّلذي يشمل كّل أمريكا ألّول مرّة.

والــواقــع أّن هــذه الــجامــعة يــحّق لــها أيــًضا أن تــحسَّ وهــي بــني جــدران مــعبدهــا املــركــزّي، أقــدس مــعبد شــيّد حــتّى اآلن تــمجيًدا 
لــحضرة بــهاء اهلل، حــيث اجــتمعت بــمقربــة مــن مــديــنة تســتطيع أن تــعتزّ بــأنّــها أّول مــركــز بــهائــيّ أنشئ فــي الــعالــم الــغربــيّ مــع 
مـمثّلي الجـمهوريّـات األمـريـكيّة لتخـّلد ذكـرى الـعيد املـئوي ملـولـد الـّدور الـبابـيّ وابـتداء الـّدور الـبهائـيّ، وافـتتاح الـكور الـبهائـيّ، 
ومـولـد حـضرة عـبد الـبهاء، والـعيد الخـمسني لـتأسـيس الـّديـن فـي نـصف الـكرة الـغربـي فـي وقـت واحـد. الـواقـع أّن هـذه الـجامـعة 

من حّقها أن تحّس في هذه املناسبة الجليلة بأنّها قد سكبت بدورها على أخواتها الجامعات البهائيّة في كال الّشرق
والــغرب مجــًدا بــاقــيًا بــإنــهائــها الــظّافــر ألّول مــرحــلة مــن مــراحــل الخــطَّة الّــتي اخــتطّها لــها حــضرة عــبد الــبهاء، وكــتبت الــّصفحات 

املختتمة لتاريخ القرن البهائيّ األّول بحروف من ذهب.
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نظرة عامة

وهـكذا يـنتهي الـقرن األّول مـن الـّدور الـبهائـيّ، وهـو فـترة ال نـّد لـها فـي رفـعتها وال شـبيه لـها فـي خـصوبـتها فـي مـيدان الـتّاريـخ 
الــّديــنيّ بــأكــمله، ال بــل فــي تــقويــم الــجنس البشــرّي قــاطــبة. وكــيف ال وهــذه عــملية إلــهيّة الــّدافــع مــزّودة بــطاقــات ال حــصر لــها وال 
حـّد، غـريـبة فـي أعـمالـها، مـرّوعـة فـي جـزائـها الّـذي أعـدتـه لـكّل فـرد حـاول أن يـقاوم سـريـانـها، مـتناهـية الـغنى فـي وعـدهـا بـإحـياء 
الــجنس البشــرّي وإنــقاذه، تــنطلق فــي شــيراز ثــم تســتجمع نــشاطــها فــي طهــران وبــغداد وأدرنــة وعــّكاء عــلى الــتّوالــي، ثــمَّ تــندفــع 
عـــبر الـــبحار وتـــفرغ تـــأثـــيراتـــها الـــخالّقـــة فـــي الـــغرب، وتظهـــر الـــّشواهـــد األّولـــيّة لـــقّوتـــها الـــعجيبة املنشّـــــــطة لـــلعالـــم فـــي وســـط الـــقارّة 

األمريكيّة الّشماليّة.

هـا هـي تـنبثق مـن قـلب آسـيا وتـندفـع غـربًـا وتـزداد سـرعـتها فـي مـسارهـا الّــذي ال يـقاوم إلـى أن تـحيط الـعالـم بـنطاق مـن املجـد. 
يــولّــدهــا ابــن بــزّاز فــي إقــليم فــارس، ويــعيد تــشكيلها نــبيل مــن نــبالء نــور، وتــعزّزهــا جــهود ذلــك الّــذي قــضى أطــيب ســنوات شــبابــه 
ورجــولــته فــي املــنفى والــحبس، وتــظفر بــأظهــر انــتصاراتــها فــي بــالد وبــني شــعب يــعيش عــلى الــجانــب اآلخــر مــن الــكرة األرضــيّة 
بـعيًدا عـن بـالدهـا األصـليّة. ثـمَّ إذا بـها تـصدُّ كـّل هـجوم يـشّن عـليها، وتحـطّم كـّل عـائـق يـعّوق تـقّدمـها وتـذلُّ كـّل مـبغض مـتغطرس 
يـحاول أن يـوهـن مـن قـوَّتـها، وتـدفـع إلـى أعـلى ذرى الـّشجاعـة واإلقـدام بـأضـعف وأبسـط فـرد مـن أولـئك الّــذيـن نـهضوا وأصـبحوا 
أدوات طيّعة في قبضة قّوتها املنزَّهة املطّورة. ثمَّ إذا باملعارك املجيدة واالنتصارات الفائقة تداخلها املآسي املروِّعة والعقوبات 

الّصارمة تكّونان هيكل تاريخها البالغ من العمر مائة سنة.

ومــا هــم إالّ حــفنة مــن تــالمــيذ يــنتمون إلــى مــدرســة الــّشيخيّة املــتشّعبة عــن طــائــفة الــّشيعة االثــني عشــريّــة اإلســالمــيّة تــفعل فــيهم 
تـلك الـعمليّة فـعلها فيتضخّـــمون ويـتحّولـون إلـى جـامـعة عـاملـيّة شـديـدة الـتّكتّل صـافـية الـنّظرة حـيّة تـتقرّب إلـى اهلل بـقربـان ال يـقلّ 
عـــدده عـــن عشـــريـــن ألـــف شـــهيد، وتـــسمو فـــوق الـــقومـــيّة والحـــزبـــيّة والـــطّائـــفيّة والـــّسياســـة، وتـــنادي بـــديـــن عـــاملـــيّ وتـــباشـــر وظـــائـــفه، 
وتنتشــــر فــــي قــــارّات الــــيابــــسة الخــــمس وجــــزائــــر الــــبحار، وتــــمتّد أغــــصانــــها فــــيما يــــربــــو عــــلى ســــتنّي دولــــة مســــتقّلة وســــبع عشــــرة 
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مســتعمرة، وتــزّود بــمؤلّــفات تــترجــم وتــذاع فــي أربــعني لــغة، وتــديــر أوقــافًــا تــبلغ قــيمتها مــاليــني عــديــدة مــن الــّدوالرات، ويــعترف بــها 
عــدد مــن الــحكومــات فــي كــال الشّــــــرق الــغرب، جــامــعة مــكتملة الهــدف والــرّأي، لــيس لــها رجــال مــحترفــون مــن رجــال الــّديــن، تــؤمــن 
بـعقيدة واحـدة، وتـتّبع أحـكامًــا واحـدة، وتـحفّزهـا غـايـة واحـدة ويـوحّــــدهـا تـوحـيًدا مـنظًّما نـظام إدارّي إلـهيّ الـطّبيعة فـريـد املـعالـم 
وتــضّم حــظيرتــها أقــوامًـــا مــن أمّـــهات الــّديــانــات الــعاملــيّة ومــختلف الــطّبقات واألجــناس؛ جــامــعة مخــلصة فــي الــتزامــاتــها املــدنــيّة، 
مــدركــة لــتبعاتــها االجــتماعــيّة ومــتفطّنة لــألخــطار الّـــتي تــجابــه املــجتمع الّـــذي هــي جــزء مــنه مــشاطــرة إيّــاه آالمــه وأوجــاعــه، واثــقة 

بمصيرها الّسامي كّل الوثوق.

نـعم، هـا هـو ذا حـضرة الـباب يـكّون نـواة هـذه الـجامـعة بـعيد لـيلة إعـالنـه رسـالـته إلـى املاُلّ حسـني بـشيراز، فـيحتفل بـمولـدهـا هـياج 
يــصطلح عــلى االشــتراك فــيه الــّشاه وحــكومــته وشــعبه وكــّل رجــال الــّديــن فــي بــالده، ثــمَّ إذا بــاألســر السّــــــريــع الــقاســي فــي جــبال 
آذربــيجان يــنتظر مــؤسّــــــسها الــّشاب بــعد عــودتــه مــن حــّجه إلــى مــّكة بــقليل، وفــي عــزلــة مــاه كــو وچهــريــق يــبرم مــيثاقــه ويــأخــذ عهــد 
واليـته ويـصوغ شـرائـعه، ويخـّلف لـألجـيال الـقادمـة األغـلبيّة الـّساحـّقة مـن آثـاره. وهـؤالء هـم أصـحابـه يـنتظمون تـحت إمـرة حـضرة 
بــهاء اهلل فــي قــريــة بــدشــت فــيعلنون خــتام الــّدورة اإلســالمــيّة، ويــفتتحون الــّدورة الجــديــدة فــي ظــروف فــيّاضــة بــالــنّشاط، ثــم هٰـــهو 
فـي تـبريـز أمـام وارث الـعرش وأقـطاب رجـال الـّديـن والـفقهاء فـي آذربـيجان يـعلن إعـالنًـا عـلنيًّا ال تحـّرز فـيه أنّـَه لـيس بـأحـد سـوى 
الـقائـم املـوعـود الّـذي طـال انـتظاره. وهـا هـي ذي الـعواصـف املـدمّــرة تهـّب فـي مـازنـدران ونـيريـز وزنـجان وطهـران تـختزل صـفوف 
أتــباعــه اخــتزاالً وتســلبه أنــبل أنــصاره وأقــيمهم. وهــا هــو ذا يــرى بــنفسه تــداعــي ديــنه وفــناء مــعظم حــروف الــحيّ، وبــعد أن يــلقى 
بــشخصه حــلقات مــتالحــقة مــن الــهوان والــتّشهير املــريــر يــقتل عــلى أيــدي فــرقــة مــن الــرّمــاة فــي ســاحــة الــثّكنة بــتبريــز. وهــا هــو ذا 
فــيضان مــتدافــع األمــواج مــن الــّدمــاء الــّصاخــبة يجــرف بــطلة ديــنه الــعظمى، ويــخترم صــفوف مــعتنقيه ويطفئ حــياة كــاتــب وحــيه 

املؤتمن اّلذي عهد إليه تنفيذ رغباته األخيرة ويجرف حضرة بهاء اهلل إلى غياهب سراديب أقذر سجن في طهران. 

وفـي جـّو سـياه چـال الـوبـيل، وبـعد ذلـك اإلعـالن الـتّاريـخيّ بـتسع سـنوات تـؤتـي الـرّسـالـة الّـتي أعـلنها حـضرة الـباب أكـلها، ويـوفـي 
بعهـده، ويـتنفّس فجـر أمجـد فـترة وأخـطر فـترة مـن الـعصر الـبطولـيّ لـلّدور الـبهائـيّ. ويـتلو ذلـك كـسوف وقـتيّ تـعانـيه شـمس الـحقّ 
الــبازغــة وهــي أعــظم نــيّرات الــعالــم نــتيجة إلخــراج حــضرة بــهاء اهلل املســتعجل إلــى الــعراق بــأمــر نــاصــر الــّديــن شــاه، ثــمَّ نــتيجة 
العــتكافــه املــفاجئ فــي جــبال كــردســتان، ثــمَّ نــتيجة لــالنحــطاط واالضــطراب الــّلذيّــن شــمال الــبقيّة الــباقــية مــن جــامــعة أصــحابــه 
املضطهـــديـــن فـــي بـــغداد، ثـــمَّ تـــتبّدل مـــصائـــر هـــذه الـــجامـــعة الّـــتي كـــانـــت تـــعانـــي الـــتّدهـــور واالنـــحالل السّـــــــريـــعني بـــعد عـــودتـــه عـــن 
اعــتكافــه الّـــذي دام ســنتني يــعقبهما إحــياؤهــا وإصــالح خــلقيّتها والــّسمو بــهيبتها وإغــناء تــعالــيمها مــن جــديــد ثــمَّ يــنتهي األمــر 
بـإعـالنـه رسـالـته فـي الحـديـقة الـنّجيبيّة إلـى بـطانـته عـشيّة إخـراجـه إلـى اآلسـتانـة. وهـا هـي ذي أزمـة أخـرى وهـي أعـنف مـا قـّدر 
لــديــن مــناضــل أن يــقاســي خــالل تــاريــخه، يحــدثــها خــروج مــن رشّـــــــحه حــضرة الــباب لــواليــة الــبابــينّي ومــا ارتــكب مــن مــظالــم هــو 
وشـــيطانـــه الّـــذي كـــان يـــسّول لـــه. وتـــكاد األزمـــة فـــي أدرنـــة تـــقّوض دعـــائـــم قـــوى الـــّديـــن الحـــديـــثة الـــتّوطـــيد، وتـــوشـــك أن تـــدمّــــر بـــنار 
االمـتحان الـقاسـي جـامـعة االسـم األعـظم الّـتي أخـرجـها حـضرة بـهاء اهلل إلـى حـيّز الـوجـود. إالّ أّن هـذا الـّديـن املـنيع يتطهّـــر مـن 
رجــس "الــّصنم األعــظم"، وال يــعيقه مــا يــنتابــه مــن اضــطراب ويتخــطّى بــقّوة املــيثاق الّــذي أبــرمــه حــضرة  الــباب، أشــّق الــعقبات 
الّـــتي قـــّدر لـــه أن يـــصادفـــها فـــي املـــاضـــي واملســـتقبل، وفـــي هـــذه الـــّساعـــة نـــفسها يـــبلغ الـــّديـــن أوج مجـــده بـــفضل إعـــالن رســـالـــة 
حـضرة بـهاء اهلل إلـى املـلوك والـحّكام ورجـال الـّديـن فـي كـال الشّــــــرق والـغرب عـلى الـّسواء. وعـلى أثـر هـذا الـنّصر الّــذي لـم يسـبق 
لــه مــثيل تــأتــي خــاتــمة أوجــاعــه، أال وهــي إخــراجــه إلــى عــّكاء مســتعمرة الــقصاص بــأمــر مــن السّـــــــلطان عــبد الــعزيــز. وهــؤالء هــم 
أعــداء الــّديــن الــّساهــرون يهــّللون لهــذا اإلخــراج ويــعّدونــه نــذيــرًا بــالــقضاء الــنّهائــيّ عــلى هــذا الــخصم املــخّوف الــبغيض. ثــمَّ إذا 
بـاملـصائـب مـن الـّداخـل ومـن الـخارج تـنهال عـلى الـّديـن فـي تـلك املـديـنة ذات األسـوار املـنيعة الّـتي وصـفها حـضرة بـهاء اهلل بـأنّـَها 
"ســجنه األعــظم" كــما لــم تنهــل مــن قــبل. ومــهما يــكن مــن شــيء فــإنّــنا نــرى صــياغــة شــرائــع الــّدورة الجــديــدة وأحــكامــها وإعــالن 
مـبادئـها األسـاسـيّة وتـأكـيدهـا وهـي لحـمة الـنّظام اإلدارّي املـقبل وسـداه، تـمّكنان الـّديـن الـنّاضـج عـلى مهـل مـن أن يـتقّدم خـطوة 

أبعد، على رغم أمواج الّشدائد هذه، ويثمر أطيب ثمراته.
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هـــا هـــو ذا صـــعود حـــضرة بـــهاء اهلل يـــزجُّ بـــأنـــصاره املخـــلصني فـــي غـــياهـــب الحـــزن والـــحيرة، ويـــنعش آمـــال خـــاذلـــي أمـــره الّـــذيـــن 
عــصوا ســلطانــه اإللــهي، ويــبهج قــلوب خــصومــه مــن رجــال الــّديــن والــّسياســة ويــشّجعهم. وهــا هــي ذي األداة الّــتي صــاغــها، أال 
وهــي املــيثاق الّــذي أبــرمــه بــنفسه، تــعمل بــعد صــعوده وتــديــر الــقوى الّــتي أطــلقها فــي غــضون واليــة دامــت أربــعني ســنة، فــتحافــظ 
األداة عـلى وحـدة ديـنه وتـمّده بـالـّدافـع الـالّزم لـدفـعه لـبلوغ مـصيره. ثـمَّ يـتلو إعـالن ذلـك املـيثاق الجـديـد أزمـة أخـرى يحـدثـها ابـن 
مــن أبــنائــه أنــعم عــليه، وفــًقا ملــواد تــلك األداة، بــمقام ال يســتأخــر إالّ عــن مــقام مــركــز املــيثاق نــفسه. وهــا هــو ذا الــّديــن املــنيع، وقــد 
سجّـــــل الــنّصر األّول عــلى نــاقــضي املــيثاق، تــدفــعه الــقوى املــتولّــدة مــن ظــهور هــذه الــوثــيقة الــخالــدة الــفريــدة، فيســطع نــوره عــلى 
الـغرب تـحت إمـرة حـضرة عـبد الـبهاء، ويـضيء أطـراف أوروبّـا الـغربـيّة ويـرفـع لـواءه فـي قـلب الـقارّة األمـريـكيّة الـّشمالـيّة، وينجـز 
أعـــماالً اخـــتتمت بـــتحويـــل رفـــات مبشّــــــــره إلـــى أرض املـــقصود ودفـــنها فـــي مـــقام عـــلى جـــبل الـــكرمـــل، كـــما اخـــتتمت بـــتشييد أّول 
مـعابـده فـي تـركسـتان الـّروسـيّة. ثـمَّ هـا هـي ذي أزمـة عـظمى تـأتـي مسـرعـة عـقب تـلك االنـتصارات الـجبّارة الّــتي أحـرزهـا الـّديـن 
فــي كــال الشّـــــــرق والــغرب، وتُنســب إلــى الــّدســائــس الــّشنيّعة الّـــتي دسّـــــــها الــنّاقــض األكــبر ملــيثاق حــضرة بــهاء اهلل وإلــى األوامــر 
الّــتي أصــدرهــا عــبد الحــميد الــطّاغــية، فــإذا بــها تــعرّض قــلب الــّديــن ومــركــزه إلــى الخــطر املحــدق مــا يــزيــد عــن ســبعة أعــوام وتــمأل 
قـلوب أتـباعـه بـالـقلق والـكرب، وتـؤجّــــل تـنفيذ املشـروعـات الّـتي أُعـّدت لنشـر لـوائـه وتـوطـيد دعـائـمه. هـا هـي ذي رحـالت حـضرة عـبد 
الــبهاء الــتّاريــخيّة إلــى أوروبّــا وأمــريــكا بــعد ســقوط ذلــك الــطّاغــية مــباشــرة وتــداعــي نــظامــه، نــراهــا تــكيل لــناقــضي املــيثاق ضــربــة 
وجــيعة يــترنّــحون مــن وقــعها، وتــوطّـد دعــائــم املشــروع الــجبّار الّــذي أخــذه عــلى عــاتــقه فــي فــواتــح عهــده، وتــسمو بــهيبة ديــن والــده 
وحـــرمـــته إلـــى ذرى لـــم يـــبلغها مـــن قـــبل قـــط، وتـــساعـــد عـــلى إعـــالن حـــقائـــقه ونشـــرهـــا، وتمهّــــد الـــطّريـــق النـــسكاب نـــوره مـــن الشّـــــــرق 
األقـصى إلـى قـارّة أسـترالـيا. وهـا هـي ذي أزمـة خـطيرة أخـرى، وهـي آخـر مـا قـّدر لـلّديـن أن يـعانـيه فـي مـركـزه الـعاملـيّ، يـثيرهـا 
جـمال بـاشـا الـقاسـي وتـزيـد مـن وطـأتـها مـتاعـب الحـرب الـعاملـيّة املـدمّــرة ومـا جـرّت فـي أعـقابـها مـن حـرمـان ومـا أعـقبت مـن قـطع 
املـــواصـــالت؛ نـــراهـــا تهـــّدد رأس الـــّديـــن نـــفسه بخـــطر أدهـــم، وكـــذلـــك حـــرمـــاتـــه املـــقّدســـة الّـــتي تـــضّم بـــني جـــدرانـــها رفـــات مـــؤسّـــــــسيه 
الــتّوأمــني. وهــا هــو ذا إنــزال ألــواح الخــطّة اإللــهيّة، إبّــان ذلــك الــّصراع املحــزن الــحالــك وأثــناء الــّسنني الــختامــيّة مــن واليــة حــضرة 
عـبد الـبهاء، نـراه يـزّود أفـراد زعـيمة الـجامـعات الـبهائـيّة فـي الـغرب، وهـم أقـطاب الـنّظام اإلدارّي املـقبل، بـرسـالـة عـاملـيّة كـان مـن 
شـــأنـــها أن تـــسكب مجـــًدا بـــاقـــيًا عـــلى الـــّديـــن ومـــؤسّـــــــساتـــه اإلداريّـــة فـــي خـــواتـــم الـــقرن الـــبهائـــيّ األّول. وهـــا هـــي ذي نـــهايـــة ذلـــك 
الـّصراع الـطّويـل املحـزن تـّخيب آمـال ذلـك الـحاكـم الـعسكرّي املسـتبّد وتـصيبه بهـزيـمة نـكراء وتـزيـل إلـى األبـد ذلـك الخـطر الّــذي 
ظـــّلل شـــبحه مـــؤسّـــــــسي الـــّديـــن ومـــركـــز مـــيثاقـــه خـــمًسا وســـتنّي ســـنة، وتـــحّقق الـــنّبوءات الّـــتي أوردهـــا فـــي آثـــاره حـــضرة بـــهاء اهلل، 

وتسمو بهيبة الّدين وحرمة قائده حضرة عبد البهاء سموًّا أكبر، وتتميّز أخيرًا بانتشار رسالته إلى قارّة أستراليا.

هـا هـو ذا صـعود حـضرة عـبد الـبهاء املـباغـت الّـذي يـشير إلـى نـهايـة الـعصر األّول مـن تـاريـخ الـّديـن نـراه يـغيّب مـحبّيه املخـلصني 
فـــــي غـــــياهـــــب األســـــى والـــــفزع كـــــما كـــــانـــــت الـــــحال لـــــدى صـــــعود والـــــده، ويـــــنعش آمـــــال أتـــــباع مـــــيرزا يـــــحيى ومـــــيرزا محـــــّمد عـــــلي 
املــنقرضــني، ويــثير الــنّشاط املحــموم لــدى الــخصوم الــّسياســينّي والــّديــنينّي الّــذيــن كــانــوا يــتوقّــعون قــرب انــحالل الــجامــعات الّــتي 
ألــهمها مــركــز املــيثاق إلــهامًـــا عــظيًما وقــادهــا قــيادة رشــيدة. وهــا هــو ذا إعــالن وصــيّته وعهــده املــفتتح لــعصر الــتّكويــن مــن الــّدور 
البهائيّ، ذلك الّدستور اّلذي يوّضح معالم نظام أعلنه حضرة الباب وكشف عنه حضرة بهاء اهلل، وبنّي شرائعه ومبادئه حضرة 
عـبد الـبهاء، وألـهم هـذه الـجامـعات فـي أوروبّـا وآسـيا وأفـريـقيا وأمـريـكا إلـى الـعمل بـعزم، نـراه يـمّكنهم مـن أن يـشيّدوا ويـوطّـدوا 
أركـان هـيكل هـذا الـنّظام، وذلـك بـإنـشائـهم ملـحافـله املحـليّة واملـركـزيّـة، ووضـعهم دسـتورًا لـتلك املـحافـل، وبـحصولـهم عـلى اعـتراف 
السّـــــــلطات املــدنــيّة فــي األقــطار املــختلفة بهــذه الــهيئات، وإنــشائــهم لــلمراكــز اإلداريّــة الــرّئــيسة، وإقــامــتهم لــبنيان أّول مــعبد فــي 
الــغرب، وإيــقافــهم أوقــاف الــّديــن وتــوســيعهم ملــجالــها، وبــحصولــهم عــلى اعــتراف السّــــــلطات املــدنــيّة الــكامــل بــطبيعة هــذه األوقــاف 

الّدينيّة في مركزه العامليّ وفي القارّة األمريكيّة الّشماليّة أيًضا.

ثـمَّ هـا هـو ذا التّجـريـح الـتّاريـخي الـّصارم الّــذي تـفّوهـت بـه املـحكمة الشّــــــرعـيّة فـي مـصر عـند بـدء هـذه الـعمليّة الـجبّارة، أال وهـي 
وضـــع أســـاس الـــنّظام اإلدارّي الـــعاملـــيّ الـــبهائـــيّ، نـــراه يـــطرد مـــن حـــظيرة اإلســـالم كـــّل مـــن كـــان فـــي األصـــل مســـلًما مـــن أتـــباع 
الـّديـن طـرًدا رسـميًّا، ويـعّده مـرتـدًّا ملحـًدا، ويـواجـه أفـراد الـجامـعة املضطهـدة بـامـتحانـات وأخـطار لـم يـعرفـوهـا مـن قـبل. وهـا هـو 
ذا الـحكم الّـذي حـكمت بـه املـحكمة املـدنـيّة بـبغداد، والّـذي حـرّض عـليه األعـداء مـن الـّشيّعة فـي الـعراق، نـراه يسـلب الـّديـن مـزارًا 
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مـــن أقـــدس مـــزارات الـــحّجاج، كـــما نـــرى الـــحكم الّـــذي حـــكم بـــه خـــصم أشـــّد مـــراسًـــــــا وأقـــسى عـــتوًّا فـــي روســـيا يحـــرم الـــّديـــن مـــن 
االسـتفادة مـن أّول مـعبد بـادر بـتأسـيسه حـضرة عـبد الـبهاء وشـيّده أتـباعـه فـي غـضون واليـته. وأخـيرًا هـا هـم أوالء أتـباع حـضرة 
بــهاء اهلل يــلهمهم ذلــك الــحكم الّــذي قــضى بــه عــدّو مــزمــن، وكــان بــمثابــة الخــطوة األولــى مــن خــطوات ديــنهم نــحو التّحــرر الــكامــل، 
وال تـــفت مـــن عـــضدهـــم تـــلك الـــّضربـــة املـــزدوجـــة املـــوجّــــــهة إلـــى مـــؤسّـــــــساتـــهم، فـــيقومـــون، وقـــد اجـــتمعت كـــلمتهم واتّحـــدت صـــفوفـــهم 
وزّودتـهم هـيئات الـنّظام اإلدارّي الـرّاسـخ الـبنيان بـالـعتاد الـكامـل، لـيتّوجـوا سـجالّت الـقرن الـبهائـيّ األّول الـخالـدة بـتوطـيد أركـان 
اســـتقالل ديـــنهم، وذلـــك بـــتنفيذهـــم األحـــكام األســـاســـيّة املـــنصوص عـــليها فـــي كـــتابـــهم "الـــكتاب األقـــدس" والـــتماســـهم اعـــتراف 
السّـــــــلطات الــحاكــمة بــحّقهم فــي أن يــعتبروا أتــباع ديــن مســتقّل، وظــفرهــم بهــذا االعــتراف فــي بــعض األحــيان، وبــحصولــهم مــن 
أعــلى مــحكمة عــاملــيّة عــلى الــتّنديــد بــالــجور الّــذي عــانــوه عــلى أيــدي مــغتصبي حــّقهم، وإقــامــتهم فــيما ال يــقّل عــن أربــعة وثــالثــني 
قـطرًا إضـافـيًا، وثـالث عشـرة مسـتعمرة، وبنشـر كـتبهم فـي تـسع وعشـريـن لـغة إضـافـيّة أخـرى، وبـإدراجـهم مـلكة مـن املـلكات فـي 
عــداد أنــصار ديــنهم، وأخــيرًا بــقيامــهم بمشــروع مــّكنهم، والــقرن يــقترب مــن نــهايــته، مــن إتــمام زيــنة مــعبدهــم الــثّانــي الــخارجــيّة، 

واالنتهاء انتهاًء ناجًحا من أولى مراحل الخطَّة اّلتي رسمها حضرة عبد البهاء لنشر دينهم نشرًا عامليًّا منظًّما.

ـنا حــني نســتعرض سجّـــــل الــقرن الــعاصــف بــأكــمله نــرى املــلوك واألبــاطــرة واألمــراء فــي كــال الشّـــــــرق والــغرب إمّـــا تــجاهــلوا نــداء  إنّـَ
مـؤسّــــــسيه أو هـزأوا بـرسـالـتهما أو أمـروا بـنفيهما وإخـراجـهما أو اضطهـدوا أتـباعـهما اضـطهاًدا بـربـريًّـا أو اجتهـدوا فـي نـقض 
تـعالـيمهما. فحـّلت بـهم نـقمة اهلل الـقديـر وسخـطه، فـمنهم مـن ثـّل عـرشـه، ومـنهم مـن شهـد انـقراض أسـرتـه وقـليل مـنهم مـن اغـتيلوا 
أو انحـــطّت مـــنزلـــتهم ووصـــموا بـــالـــعار، بـــينما نجـــد بـــعضهم اآلخـــر يعجـــزون عـــن تـــجنّب االنـــحالل الـــجارف ملـــمالـــكهم، وآخـــريـــن 
ينحـطّون ويـنزلـون إلـى دركـات مـهينة وهـم فـي عـقر دارهـم. إلـيك الـخالفـة عـدّوة الـّديـن الـكبرى الّـتي جـرّدت الـّسيف عـلى مـؤسّـــــسها 
وقـضت بـنفيه ثـالث مـرات، تـراهـا تنحـّط إلـى الـحضيض وتـالقـي فـي تـالشـيها املهـني مـا القـى رجـال الـّديـن الـيهود املضطهـدون 
ل مـــن الـــّدور املـــسيحيّ، أي مـــنذ ألـــفي ســـنة  الـــرّئـــيسون فـــي ســـبيل الـــّسيد املـــسيح عـــلى أيـــدي ســـادتـــهم الـــّرومـــان فـــي الـــقرن األوَّ
تـــقريـــبًا. وإلـــيك املـــذاهـــب الـــّديـــنيّة املـــختلفة مـــن شـــيّعة وســـنّة وزرادشـــتيّة ومـــسيحيّة تـــلك الّــــتي هـــاجـــمت الـــّديـــن مـــهاجـــمة وحـــشيّة 
ووصــمت أنــصاره بــاإللــحاد، ولــم تــأل جهــًدا فــي تــقويــض بــنيانــه وهــدم أســاســه، تــرى أعــتاهــا وألــّدهــا تخــلع أو تــتفّكك وتنحــّل، ثــمَّ 
تـرى هـيبة بـعضها اآلخـر وتـأثـيرهـا يـضمحالّن اضـمحالالً سـريـًعا. عـلى أنَّ هـذه املـذاهـب كـّلها مـا زالـت تـعانـي مـن تسـّلط سـلطة 
دنــيويّــة هــجومــيّة شــكسة شــديــدة املــراس قــد صــّممت عــلى أن تحــّد مــن امــتيازاتــها وتــوطّــد أركــان نــفوذهــا هــي وحــدهــا. ثــمَّ إلــيك 
الــرّافــضني والــعصاة والــخونــة واملــالحــدة الّـــذيــن طــفقوا يــبذلــون قــصارى الجهــد ســرًّا وعــالنــية فــي إفــساد والء أتــباع ذلــك الــّديــن 
وتــصديــع صــفوفــهم وانــتهاك حــرمــة هــيئاتــهم ومــؤسّـــــــساتــهم، تــراهــم يفحــمون واحــًدا فــي أثــر واحــد، ويــدحــضون وتــتفّرق كــلمتهم 
ــرة. هـــذا، ولـــم يـــكن الّـــذيـــن ســـّولـــت لـــهم  وتـــذهـــب ريـــحهم ويـــكتسحون ويـــنسون؛ الـــبعض تـــدريـــًجا والـــبعض اآلخـــر فـــي ســـرعـــة مـــؤثّـِ
أنــفسهم أن يخــرجــوا عــن ظــّله ويجــروا عــليه الــعار والــّشنار بــفعالــهم املخــزيــة خــزيًــا ال يــمكن أن يــمحى ويحــدثــوا أزمــات لــم يشهــد 
مـثلها ديـن مـن األديـان الـّسابـقة، هـؤالء لـم يـكونـوا بـالـنّفر الـقليل مـن زعـمائـه الـنّابهـني وأصـحابـه األول املخـلصني وأقـطابـه املـبرزيـن 
وزمــالء مــؤسّــــــسيه فــي املــنفى وكــتّاب وحــي حــضرة بــهاء اهلل ومــركــز مــيثاقــه املــوثــوق بــهم وأمــناء ســرّهــما، ال بــل مــن بــني مــن كــانــوا 
يــعّدون مــن ذوي قــربــى املظهــر اإللــهي نــفسه بــمن فــيهم مــن رشّـــــــح أن يــكون وصــيّ حــضرة الــباب، وابــن حــضرة بــهاء اهلل الّـــذي 
ذكــره فــي كــتاب عهــده. ولــقد عجّـــــل حــدوث كــّل هــذا الــفساد بــال اســتثناء مــراكــزهــم املــحسودة الّــتي احــتلوهــا، ولــقد عــاش الــكثير 
مــنهم لــيرى بــعينيه انــهيار مــساعــيه، وانــغمر الــبعض اآلخــر فــي حــمأة الــهوان والــبؤس عــاجــزًا كــّل العجــز عــن إيــذاء وحــدة الــّديــن 
الّـذي تخـّلى عـنه بـال حـياء أو عـن إعـاقـة تـقّدمـه. ثـمَّ إلـيك الـوزراء والـّسفراء وغـيرهـم مـن كـبار رجـال الـّدولـة الّـذيـن طـفقوا يـجاهـدون 
فــي الــكيد لــه وقــلب غــايــته ويحــرّضــون عــلى نــفي مــؤسّــــــسيه نــفيًا مــتوالــيًا ويــحاولــون فــي حــقد أن يــقّوضــوا أســاســه، تــراهــم كــانــوا 
يـبحثون بـأمـثال هـذه املـكائـد عـن حـتفهم بـظلفهم وهـم ال يـشعرون، ويـفقدون ثـقة مـلوكـهم ويشـربـون كـأس الخـزي حـتّى الـثّمالـة، 
ويـختمون عـلى مـصيرهـم املـحتوم خـتًما ال رجـعة فـيه. ثـمَّ إلـيك اإلنـسانـيّة نـفسها، وهـي الّـتي أبـت، لشـّدة ضـاللـها وقـّلة اكـتراثـها، 
أن تـعير أذنًـا صـاغـية ملـا أصـدره مـؤسّـــــسا الـّديـن الـتّوأمـان مـن نـداءات ونـطقا بـه مـن إنـذارات أو ملـا أصـدره مـركـز املـيثاق فـيما بـعد 
ونــطق بــه فــي خــطابــاتــه الــعامّـــة فــي الــغرب، تــراهــا تــخوض غــمار حــربــني مــدمّـــرتــني بــائســتني هــائــلتني ال ســابــق لــهولــهما، زعــزعــتا 
تـــوازنـــها وحـــصدتـــا شـــبابـــها وهـــزّتـــاهـــا مـــن جـــذورهـــا هـــزًّا. وإذا بـــاملســـتضعفني واملـــغموريـــن واملـــساكـــني يـــوالـــون هـــذا األمـــر املـــكني 
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ويســتجيبون لــندائــه فيســتطيعون أن يحــرزوا مــن مــفاخــر الــّشجاعــة ومــآثــر الــبطولــة مــا يــعادل بــل مــا يــسمو عــلى مــآثــر الــخالــديــن 
رجاالً ونساًء مّمن تطّرز أسماؤهم صفحات تاريخ اإلنسانيّة الّروحي بأسره.

وهـكذا، فـعلى الـرّغـم مـن الـّضربـات الّــتي سـّددهـا املـتمتّعون بـالسّــــــلطان الـزّمـنيّ والـّروحـيّ مـن الـخارج أو األعـداء الـغالظ الـقلب 
مـن الـّداخـل إلـى ديـن حـضرة بـهاء اهلل، فـإنَّ الـّديـن كـان أبـعد مـن أن يـتهّشم أو يـنثني، بـل لـقد تـقّدم مـن قـّوة إلـى قـّوة ومـن نـصر 
إلـى نـصر، والـواقـع أنَّ تـاريـخه يـمكن أن يـقال عـنه، إذا قـرئ قـراءة صـحيحة، إنّـه يـتألـف مـن حـلقات مـتعاقـبة يـتلو بـعضها بـعًضا؛ 
حـــلقات مـــن أزمـــات تـــعقبها عـــلى الـــّدوام حـــلقات أخـــرى مـــن االنـــتصارات املـــتساجـــلة الّـــتي مـــا فـــتئت تـــقّربـــه مـــن مـــصيره اإللـــهي 
الــتّقديــر. فــانــفجار الــتّعّصب الــوحــشيّ الّـــذي رحّـــــب بــمولــد ظــهور حــضرة الــباب، واعــتقالــه وأســره يــعقبها صــياغــة أحــكام دورتــه 
وإبـرام مـيثاقـه وافـتتاح تـلك الـّدورة فـي بـدشـت وإعـالن مـقامـه إعـالنًـا عـلنيًّا فـي تـبريـز. واالنـفجارات الـواسـعة املـدى الّــتي نجـمت 
فــي األقــالــيم وقــتل حــضرة الــباب ومــا تــاله مــن ســفك الــّدمــاء وحــبس حــضرة بــهاء اهلل فــي ســياه چــال يــعقبه تــنفّس فجــر الــظّهور 
الـبهائـيّ فـي تـلك الـزّنـزانـة، ونـفي حـضرة بـهاء اهلل إلـى الـعراق واعـتكافـه فـي كـردسـتان ومـا أصـاب أصـحابـه مـن اضـطراب وقـنوط 
فـي بـغداد يـعقبه بـدوره إحـياء الـجامـعة الـبابـيّة إحـياء يـنتهي بـإعـالن رسـالـته فـي الحـديـقة الـنّجيبيّة. وفـرمـان السّـــــلطان عـبد الـعزيـز 

اّلذي استدعاه به إلى اآلستانة، واألزمات اّلتي أحدثها ميرزا يحيى يعقبهما إعالن تلك الرّسالة إلى رؤوس العالم املتّوجة
وزعــمائــه الــّروحــانــينّي، ونــفي حــضرة بــهاء اهلل إلــى عــّكاء مســتعمرة الــقصاص بــكّل مــا أحــاط بهــذا الــنّفي مــن مــتاعــب ومــشّقات 
يـفضي بـدوره إلـى إعـالن أحـكام دورتـه وشـريـعته وإبـرام مـيثاقـه وهـو آخـر أعـمالـه فـي حـياتـه. واالمـتحانـات الـجهنّميّة الّـتي نـشأت 
عــن خــروج مــيرزا محــّمد عــلي وخــلطائــه يــعقبها دخــول ديــن حــضرة بــهاء اهلل إلــى الــغرب وتــحويــل رفــات حــضرة الــباب إلــى أرض 
املـــقصود. واســـتئناف حـــبس حـــضرة عـــبد الـــبهاء ومـــا تـــرتّـــب عـــليه مـــن أخـــطار ومـــتاعـــب وهـــواجـــس يـــنتهي بـــسقوط عـــبد الحـــميد 
وإطــالق ســراح حــضرة عــبد الــبهاء وإيــداع رفــات حــضرة الــباب فــي جــبل الــكرمــل، ثــمَّ بــالــرّحــالت الــظّافــرة الّـــتي قــام بــها مــركــز 
املـيثاق بـنفسه فـي أوروبّـا وأمـريـكا، وانـدالع نـيران الحـرب الـعاملـيَّة وتـطّور األخـطار الّـتي عـرّضـه لـها جـمال بـاشـا ونـاقـضو املـيثاق 
يـفضي إلـى إنـزالـه ألـواح الخـطّة اإللـهيّة، وفـرار ذلـك الـقائـد املـتغطرس، وتحـريـر أرض املـقصود والـّسمّو بـهيبة الـّديـن فـي مـركـزه 
الـعاملـيّ، وإلـى تـوسّـــــع مـلحوظ فـي فـعالـيّاتـه فـي كـال الشّـــــرق والـغرب. وصـعود حـضرة عـبد الـبهاء ومـا أحـدث فـقدانـه مـن اضـطراب 
يــتلوه إعــالن وصــيّته وعهــده، وافــتتاح عــصر الــتّكويــن مــن الــّدور الــبهائــيّ، ووضــع أســس الــنّظام اإلدارّي الــعاملــيّ، ثــمَّ اســتيالء 
نــاقــضي العهــد عــلى مــفاتــيح ضــريــح حــضرة بــهاء اهلل واحــتالل الــّشيعة لــبيته فــي بــغداد عــنوة، وانــفجار االضــطهاد فــي روســيا 
وطـرد الـجامـعة الـبهائـيّة مـن حـظيرة اإلسـالم فـي مـصر، يـعقبه تـأكـيد أتـباع الـّديـن فـي كـال الشّـــــرق والـغرب السـتقاللـه، واالعـتراف 
بهــذا االســتقالل فــي مــركــزه الــعاملــيّ، وحــكم مجــلس عــصبة األمــم بــعدالــة مــطالــبه، كــما يــتلو تــوسّــــــع مــلحوظ فــي فــعالــيّات الــتّبليغ 

العامليّ ومؤّلفاته والّشهادات امللكيّة بأصله اإللهيّ وإتمام الزّينة الخارجيّة ألّول معابده في العالم الغربيّ.

والـواقـع أن الشّــــــدائـد الّـتي اكـتنفت تـقّدم ديـن حـضرة بـهاء اهلل وتـفتّحه تـفوق فـي جـسامـتها وخـطورتـها تـلك الّـتي عـانـتها األديـان 
الـــّسالـــفة. إالّ أنَّ هـــذه الشّــــــــدائـــد عجـــزت عجـــزًا كـــّليًّا، عـــلى نـــقيض الـــحال فـــي تـــلك الـــّديـــانـــات الـــّسالـــفة، عـــن أن تـــؤذي وحـــدتـــه أو 
تـصّدع، ولـو لـزمـن قـصير، صـفوف أتـباعـه. ولـم يسـتطع هـذا الـّديـن أن يـحيى بـعد هـذه الشّــــــدائـد فحسـب بـل اسـتطاع أيـًضا أن 

رًا سليًما مزّوًدا بقدرة أعظم تعينه على مواجهة ومغالبة أيّة أزمة قد يحدثها تقّدمه الحثيث في املستقبل. يخرج منها متطهِّ

عـظيمة حـقًّا كـانـت تـلك األعـمال الّـتي أتـّمها هـذا الـّديـن الـقاهـر الـغالّب، واالنـتصارات الّـتي أحـرزهـا فـي غـضون قـرن واحـد رغـم 
ابـتالئـه بـاالمـتحانـات الشّـــــديـدة، وأعـظم مـنها أعـمالـه الّـتي لـم تـتّم بـعد وانـتصاراتـه املـقبلة إذ يـقف عـلى أعـتاب الـقرن الـثّانـي. أجـل 
لــقد أفــلح فــي خــالل الــّسنوات املــائــة األولــى الــقصار مــن حــياتــه فــي إفــاضــة أركــان األرض، وإبــرام مــيثاقــه مــع الــجنس البشــريّ 
كـــّله إبـــرامًـــا مـــتينًا وإقـــامـــة هـــيكل الـــنّظام اإلدارّي الـــعاملـــيّ وتحـــطيم كـــثير مـــن الـــقيود املـــعّوقـــة لتحـــريـــره الـــكامـــل، واعـــتراف الـــعالـــم 
جــــميًعا بــــه، وتــــسجيل أّول انــــتصاراتــــه عــــلى خــــصومــــه مــــن املــــلكينّي والــــّسياســــينّي ورجــــال الــــّديــــن، وبــــدأ بــــأّول حــــملة مــــن جــــهاده 

الّروحانيّ املنظّم لفتح الكوكب بأسره فتًحا روحيًّا.
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إالّ أنّـَنا ال نـزال نـرى أنّـَه لـم تـتأسّــــــس بـعد تـلك الـهيئة الّــتي مـن شـأنـها أن تـؤلّــف املـرحـلة الـنّهائـيّة فـي بـناء صـرح نـظامـه اإلداريّ 
الـعاملـيّ وتـعمل جـنبًا إلـى جـنب مـع مـركـزه الـّروحـي الـعاملـيّ. ونـرى أنّـَه لـم يـكمل بـعد ذلـك التّحـريـر الـكامـل لـلّديـن نـفسه مـن أغـالل 
ــه لـــم تـــشّن بـــعد تـــلك الحـــمالت  الـــتّزمّـــت الـــّديـــنيّ وهـــو املـــطلب الـــجوهـــرّي لـــالعـــتراف الـــعاملـــيّ بـــه ولـــظهور نـــظامـــه الـــعاملـــيّ. ونـــرى أنّـَ
املـــتالحـــقة املـــراد بـــها إبـــالغ تـــأثـــيره الـــخيّر إلـــى كـــّل قـــطر وجـــزيـــرة لـــم يـــوضـــع فـــيها إلـــى اآلن أســـاس نـــظامـــه اإلدارّي وفـــًقا لخـــطّة 
ـه لــم تــرفــع بــعد رايــة "يــا بــهاء األبــهى" الّــتي يــجب أن تــرفــرف، كــما تــنبّأ، عــلى مــآذن أّول معهــد مــن  حــضرة عــبد الــبهاء. ونــرى أنّـَ
مـعاهـد الـعلم فـي الـعالـم اإلسـالمـيّ. ونـرى أنّـَه لـم يسـترّد بـعد ذلـك الـبيت األعـظم الّــذي أمـر حـضرة بـهاء اهلل فـي كـتابـه األقـدس 
أن يـكون مـطافًـا لـلحجّ. ونـرى أنّـَه لـم يـشيّد بـعد مشـرق األذكـار الـثّالـث الّـذي يـقام تـمجيًدا لـه، والّـذي اشـتريـت أرضـه أخـيرًا، كـما 
لــم تــشيّد بــعد مــلحقات مشــرقــي األذكــار الــّلذيــن شــيّدا فــعالً فــي املشــرق واملــغرب. وهــذه هــي الــقبّة، وهــي الــوحــدة األخــيرة الّــتي 
تــتّوج مــقام حــضرة الــباب كــما تــنبّأ حــضرة عــبد الــبهاء، نــراهــا لــم تــتّم بــعد. وهــذا اســتخالص الــقوانــني مــن الــكتاب األقــدس أمّ 
الــكتاب فــي الــّديــن الــبهائــيّ ونشــر أحــكامــه وشــرائــعه نشــرًا مــنظًّما نــراه لــم يــبدأ بــعد. ونــرى أنَّ الــتّدابــير األولــى إلقــامــة مــحاكــم 
بـهائـيّة مـزّودة بـالـحّق الـقانـونـيّ فـي تـطبيق تـلك الشّـــــرائـع واألحـكام وتـنفيذهـا لـم تتّخـذ بـعد، ونـرى اسـتعادة أّول "مشـرق األذكـار" 
قـام فـي الـعالـم الـبهائـيّ، وإحـياء الـجامـعة الّـتي أخـلصت فـي إقـامـته مـن األمـور الّـتي لـم تـتّم بـعد. ونـرى أنّـَه لـم يـكتشف بـعد ذلـك 
املــلك الّـــذي يــجب أن يــنهض، كــما تــنبّأ حــضرة بــهاء اهلل فــي كــتابــه األقــدس، ويــزيّــن عــرش مــوطــنه [إيــران] ويــلقي ظــّل الحــمايّــة 
ــه لـــم يـــبدأ بـــعد هـــذا الـــّصراع الّـــذي يـــجب أن يحـــدث نـــتيجة الهجـــمات  املـــلكيّة عـــلى أتـــباعـــه الّـــذيـــن طـــال بـــهم االضـــطهاد. ونـــرى أنّـَ
الــّشعواء الّـــتي ســوف يــشنّها، كــما تــنبّأ حــضرة عــبد الــبهاء، أقــطاب األديــان الّـــذيــن مــا زالــوا غــير مــكترثــني لــتقّدم الــّديــن. وهــذا 
عــصر الــّديــن الــذّهــبي الّــذي يــجب أن يشهــد تــوحــيد جــميع شــعوب الــعالــم وأمــمه وتــأســيس السّــــــالم األعــظم وافــتتاح مــلكوت األب 
عــلى األرض، ويــرى بــلوغ الــجنس البشــرّي ســن الــرّشــد ومــولــد الــحضارة الــعاملــيّة الّـــتي تــلهمها وتــوجّـــــهها الــقوى الــخالّقــة الّـــتي 

أطلقها نظام حضرة بهاء اهلل العامليّ املشرق في أوج عزِّه لم يولد بعد، ولم تلمح مفاخره.

ومــهما يــصيب ديــن اهلل الجــديــد هــذا فــي عشــرات الــّسنني املــقبلة أو فــي الــقرون الــقادمــة، ومــهما يــنبعث فــي املــرحــلة الــثّانــية مــن 
مـراحـل تـطّوره الـعاملـيّ مـن أحـزان وأخـطار وشـدائـد، ومـهما يـكن الـفجّ الّـذي يـشّن مـنه خـصومـه الـحالـيّون أو املـقبلون هجـماتـهم، 
ومـــهما تـــعظم الـــكوارث واألرزاء الّـــتي قـــد يـــعانـــيها، فـــإنّـــنا نـــحن الّـــذيـــن امـــتزنـــا بـــأن نـــدرك داللـــة هـــذه الـــظّواهـــر الـــعجيبة املـــتّصلة 
بـنهضته وتـأسـيسه، بـكّل مـا تسـتطيع عـقولـنا املحـدودة أن تـتعّمق، ال تـخامـرنـا شـية مـن شـك فـي أن مـا قـد أتـّمه الـّديـن فـعالً فـي 
الـّسنوات املـائـة األولـى مـن حـياتـه يـزّودنـا بـالـّضمان الـكافـي الـّدال عـلى اسـتمرار تـقّدمـه، مـصعًدا إلـى ذروات أعـلى، محـطًِّما لـكلّ 
عـقبة تـعيق تـقّدمـه فـاتـًحا آفـاقًـا جـديـدة، ظـافـرًا بـانـتصارات أعـظم إلـى أن تـتحّقق رسـالـته املـجيدة املـمتدَّة فـي تـضاعـيف املسـتقبل 

املترامي تحّقًقا كامالً.
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مسرد األعالم واألمكنة والكتب األعالم
- أ -

أبا بديع: راجع الحاج عبد املجيد.
اإلباحيّة 242.

Abram Simon) 341) أبرام سايمون
إبراهيم خير اهلل (الّدكتور) 299، 301، 303، 304، 322، 376، 377.

إبراهيم (حضرة) 27، 123، 136، 147، 207، 218، 224.
ابن الفارض 152

ابن مهزيار 59
أبو بصير 237
أبو جهل 195

أبو الحسن أردكاني (الحاج) 223
.210 ( أبو طالب (املاُلّ

أبو طالب خان (ميرزا) 106، 113
أبو الفضل (ميرزا) 219، 232، 304، 305، 356، 432، 436.

أبو القاسم الخراساني 421.
أبو القاسم الّشيرازي (الحاج) 212.
أبو القاسم املازكاني (الّشيخ) 237.
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أبو القاسم الهمداني 149.
أبو الهدى (الّشيخ) 312.

األتراك والتّرك 108، 159، 369، 450.
.Ethel J. Rosenberg) 304) إثيل ج. روزنبرج

.Ignatius Goldziher) 338) إجناتيوس جولدتسيهر
.Lady Agnew) 335) (الّليدي) أجنيو

أحمد األحسائي (الّشيخ) 34، 121، 125، 132، 171.
أحمد األزغندي (ميرزا) 32، 210.

أحمد بيك توفيق 227.
أحمد (ميرزا): راجع املاُلّ عبد الكريم القزويني.

أحمد ميرزا (األمير) 110.
أحمد شاه 265، 352.

آدم (حضرة) 108، 129.
.Dr. Edward Getsinger)) 300، 301 (الّدكتور) إدوارد جتسنجر

.Edward Benes) 461) إدوارد بينز
أدهم بيك 374.

Arthur P. Dodge) 300) آرثر پ. دودج
.Arthur Money) 368) (الجنرال الّسير) آرثر موني

.Arthur Henderson 424)) آرثر هندرسون
أردشير ميرزا 88، 89.

أرسالن خان (األمير) 68. 
.Dr. Erling Eiden) 461) (الّدكتور) إرلنج إيدن

.Sir Arnold Burrows Kemball) 160) (الّسير) أرنولد بروز كامبل
.Arminius Vambery) 337، 373) أرمينيوس فامبري

Arya Samaj  404)) آريا ساماج
األرمن 356، 374.

اإلسبرانتو (لغة) 336، 340، 403، 404، 454، 459.
.Estella Bernadette) 456) (األميرة) إستيال برناديت

أسد اهلل (ميرزا) 304، 322.
أسد اهلل الّديّان (ميرزا) 41، 49، 51، 95، 153، 160، 198.

أسد اهلل الّصبّاغ (ميرزا) 350.
اسكندر الثّالث 267.

.Alexander Giesswein) 338) اسكندر جايسواين
اإلسكيمو 449.

اإلسـالم 11، 57-55، 63، 83، 84، 101، 109، 114، 122، 149، 176، 190، 213، 218، 232، 243، 249، 268، 269، 
.488 ،484 ،433 ،432 ،429 ،413 ،406 ،405 ،402 ،385 ،372 ،362 ،356 ،330 ،316 ،272 ،270

.Dr. J. E. Esslemont) 99، 453) (الّدكتور ج. إ) إسلمنت
إسماعيل الزّواري (الّسيّد) 160، 166. 

إسماعيل آقا 316. 
إسماعيل (الّشيخ) 150، 151.
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إسماعيل الكاشي (األستاذ) 223.
اسم اهلل األصدق: راجع املاُلّ صادق الخراساني.

آسية 410.
االشتراكيّة 242.

أشرف (الّسيّد) 237.
أشرف (ميرزا) 239، 274.

إشعيا 123، 219، 231، 245، 252، 411.
اعتماد الّدولة: راجع ميرزا آقا خان النّوري. 

األفغان 448.
.Dr. K. E. Fisher) 306) (الّدكتور) ك. إ. فيشر

آقا بزرك الخراساني: راجع بديع.
آقا جان (شريك الّسيّد محّمد) 213، 216، 225. 

آقا جان خمسه 78، 113.  
 آقا جان (الّسيّد) 238.

آقا جان (ميرزا) 144، 145، 148، 154، 168، 184، 188، 198، 199، 204، 289، 376.
آقا خان النّوري (ميرزا) 88، 97، 111، 113، 133.

آقا ركابساز (ميرزا) 237.
آقاسي (الحاج ميرزا) 23، 25، 32، 35، 36، 38، 39، 41، 42، 46-43، 49، 75-58، 96، 111، 183، 197، 312.

األكراد 41، 139، 153، 154، 159، 180، 356، 369، 450.
.Albert Apponyi) 338) آلبرت أبونيي
.Albert Dawson) 335) آلبرت داوسن

الّلهيار (الحاج) 79. 
 .Romanoffs) 267) آل رومانوف

آل قاجار: راجع القاجاريّة.
.Alexander Graham Bell) 341) آلكساندر جراهام بل

.Alma Knobloch) 306) آملا نبلوك
 .Allenby) 360، 361، 367) (الجنرال) أللنبي

.Ileana) 454، 456، 459، 468، 470) إليانا الّرومانيّة
.L'Alliance 336)) اآلليانس

.Elizabeth Stewart 306)) إليزابت ستيوارت
.Elizabeth) 461) إليزابت اليونانيّة

أمير علي مهاراجا جالور 334.
أمير النّظام: راجع ميرزا تقي خان.

.Ann Apperson) 301) آن أبيرسون
.Anglican) 331، 369) األنجليكان

.Andrew Carnegie) 341) أندرو كارنيجي
.Annie Besant) 335) آني بسانت

.Dr. Auguste Forel) 362، 373، 444) (الّدكتور) أوجست فوريل
.Autocracy384) ) أوتقراطيّة

أوشيدرماه 83.
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.Olga 456، 460، 462)) أولجا اليوغسالفيّة
.Isabella D. Brittingham) 300) إيزابيال بريتنجهام

.Easton)375) إيسنت
.Dr. Estlin Carpenter) 333، 373) (الّدكتور) إيستلني كاربنتر

إيليّا 83، 231، 324.
أيّوب 83، 147.

- ب -
باب الباب: راجع املاُلّ حسني البشروئي.

.Patrick Geddes 335)) باتريك جدس
 .Barnekov 334)) بارنيكوف
.160 ،95 ،75 ،51 ( باقر (املاُلّ

باقر (الحاج ميرزا) 76.
باقر الّشيرازي (ميرزا) 204، 237.

باقر الكاشاني (الحاج) 210.
 .Passmore Edward) 333) باسمور إدوارد

.Pankhurst) 335) بانكهرست
بديع 63، 236، 238، 274، 282.

بديع اهلل (ميرزا) 288، 291، 310، 376، 386، 387، 421.
.Bramo Somaj) 333) براموسوماج

.Brahmo Samaj) 404) براهموساماج
برايل 453، 454.

.Presbyterian) 270، 299) (اإلرساليّة) البرسبتاريّة
.E. J. Browne) 103، 109، 230، 335) .براون إ. ج

بزرك (ميرزا): راجع ميرزا عباس.
بزرك خان (ميرزا) 172، 176، 273.

البطارقة 248، 250.
البطالسة 221.

بطرس 124، 249، 418.
.Lord Balfour) 360) (الّلورد) بلفور

.Lady Bloomfield) 336، 469) (الّليدي) بلومفيلد
بنو إسرائيل: راجع اليهود.

بنو ساسان 123.
بنو هاشم 47.

.Dr. Benjamin Jowett ) 465) (الّدكتور) بنيامني جويت
.Bogdan Popovitch) 454، 461) بوجدان بوبوفتش

بوذا الخامس 122، 124.
البوذيّون 232، 316، 331، 336، 356، 372، 413.

.Bowery Mission) 340، 343) إرساليّة بوفري
.Paul) 460) (األمير) پول اليوغسالفي

�٢١٨



.Paul K. Dealy) 300) پول ك. ديلي
بولس الرّسول 124.

بيرسون 301.
.Admiral Peary) 341) (أمير البحر) بيري
.Pope Pius IX) 248، 267) بيوس التّاسع

- ت -
.Tetrujiro Inouye) 461) تتروجيرو إينوي

.Chester I. Thatcher) 300) تشستر أ. تاتشر
.Dr. T. K. Cheyne) 103، 333، 373) (الّدكتور) تشايني ت.ك

تقي خان (ميرزا) 23، 38، 60، 68، 71، 76، 78، 88، 97، 105، 111، 112، 183.
.Turanian) 337) (جمعيّة) التّورانيّة

توفيق رشدي بيك 461.
.Thomas Berkeley 333)) توماس بيركلي

.Thomas Breakwell 304)) توماس بريكويل
.Thomas Seaton) 341) توماس سيتون

توماس مازاريك: راجع مازاريك.

- ث -
.Theosophists)   331، 336، 340، 459) ثيوصوفيّون والثّيوصوفيّة

.Thornburgh Cropper) 301، 304) ثورنبرغ كروبر
 .Thornton Chase) 300، 339، 344) ثورنتون تشيس

.Theocracy 385)) ثيوقراطيّة

- ج -
جابر 108.

.Joan of Arc) 103، 221) جان دارك
.Prof. Jackson) 341) (األستاذ) جاكسون

.Prof. Jack) 341) (األستاذ) جاك
جاني (الحاج ميرزا) 398.

جبريل 121، 129، 170.
جعفر التّبريزي (الحاج) 214.

جعفر قلي خان 97.
جالل الّدولة: راجع محمود ميرزا.

.Glencomer) 335) (ليدي) جلنكومر
جليل التّبريزي 289.

جمال باشا 38، 358، 374، 483، 488.
جمال البروجردي 210، 289، 321، 376.

جمال الّدين األفغاني 349، 374.
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.Comte de Gobineau) 103، 109، 241) (كونت دي) جوبينو
جواد الكربالئي (السيّد) 160.

.Gautama Buddha 124)) جوتاما بوذا

.George A. Ford) 299) جورج أ. فورد
.George Grey Bernard) 417) جورج جري برنارد

.George F. Hearst) 300) جورج ف. هيرست
.Joseph L. Levy) 341) جوزيف ل. ليفي

  .Prof. Jowett) 373) (األستاذ) جويت
.Dr. Chúpán) 198) (الّدكتور) جوبان

- ح -
حاجب الّدولة: راجع علي خان حاجب الّدولة

الحبشي (خادم) 28.
حبيب اهلل ميرزا 352.

ة: راجع املاُلّ محّمد علي الزّنجاني. الحجَّ
حجي 123.

حزقيال 123، 219.
حسن (اإلمام) 26.

حسن أفندي (ضابط تركي) 215.
حسن حكيم باشي (الحاج ميرزا) 144.

حسن خان (ميرزا) 76، 112.
حسن الخراساني (الحاج ميرزا) 304. 

حسن الزّنوزي (الّشيخ) 46، 51.
حسن الّشاطر 351.

حسن الّصفا (الحاج ميرزا) 191، 192.
حسن علي (الحاج ميرزا) 169.

.174 ( حسن عمو (املاُلّ
حسن (ميرزا) 236.

حسن وزير (ميرزا) 321.
حسني (اإلمام) 28، 34، 45، 51، 60، 100، 110، 121، 122، 125، 150، 154، 169، 209، 224، 258، 272.

حسني ابن روح 59.
حسني (أحد علماء كاشان) 71.

حسني تفتي 351.
 ،398 ،281 ،277 ،154 ،118 ،110 ،94 ،93 ،74 ،65 ،61 ،56 ،51 ،45 ،41 ،28 ،27 ،24 ( حســــــــــني البشــــــــــروئــــــــــي (املُـــــــــالّ

.480 ،410
حسني خان مشير الّدولة (ميرزا) 176، 190، 201، 212.

حسني خان نظام الّدولة 30، 33، 45، 48، 58، 111.
حسني الّشيرازي الخرطومي (ميرزا) 376.

حسني الكاتب (الّسيّد) 40، 76، 77، 92، 104، 118، 410.
حسني الكاشي (الحاج) 289، 377.
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حسني الكاشاني (الّسيد) 210.
حسني علي اإلصفهاني 321، 398.

حسني علي نور: راجع حسني علي اإلصفهاني 
حسني علي الجهرمي (ميرزا) 376.

حمزة ميرزا حشمة الّدولة 76.
الحواريّون 27.

حياة قلي خان 137.
حيدر علي (الحاج ميرزا) 212.

- خ -
خالد (الّشيخ) 151.

خال حضرة الباب: راجع الحاج ميرزا الّسيّد علي 
خديجة (زوج الرّسول صلى اهلل عليه وسلم) 130.

خديجة سلطان 351.
خليل: راجع حضرة إبراهيم.

خليل الخوئي 289.
خورشيد باشا 200، 212، 214، 281، 373.

- د -
.Darmesteter) 109) (األستاذ) دارمستتر

دانيال 83، 123، 139، 169، 182.
داود (حضرة ) 123، 219، 249، 270.

الّداودي (الّسيّد) 158.
الّدرزّي والّدروز 262، 369.

.Dr. D. S. Jordan) 340، 373) (الّدكتور) د. س. جوردان
.Duke of Edinburgh) 463) دوق إدنبرا

.Dolgorouki) 97، 132، 134) دولجوروكي
الّديّان: راجع ميرزا أسد اهلل الّديّان

.David Graham Pole) 335) دايفيد جراهام بول
.Daily Mail) 368) (جريدة) الّدايلي ميل

الّديلم 108.

- ر -
.Rabindranath Tagore) 341، 461) رابندراناث طاغور

.Racine) 396) راسني
.Ranee of Sarawak) 334) راني ساراواك
.R. J. Campbell) 332، 334) ر. ج. كامبل

.Sir Richard and Lady Stapley) 334) سير رتشارد وليدي ستابلي
.Richardson) 375) رتشاردسن
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رسول اهلل: راجع حضرة محّمد
رشيد باشا 336.

رضا (آقا) 214، 215.
رضا بيك 200، 201

رضا تركي 173.
رضا (ميرزا) 349.

رضا الّصفار (األستاذ) 351.
رضا قلي (الحاج ميرزا) 236.

رفيعي الخيّاط (ميرزا) 237.
.Rhonddha Williams) 334) روندا وليمز

.Robert Turner) 302 ) روبرت ترنر
.Robert A. Nadler) 338) روبرت أ. نادلر

روح اهلل ابن ورقاء شهيد 349.
.Rudolph) 266) رودلف

.Mr. Roosevelt) 341) (الّسيّد) روزفلت
.Rusztem Vambery) 337) روستم فامبري

.Dr. Rexford Newcomb) 417) (الّدكتور) ركسفورد نيوكوم
.Roland Corbet) 334) رولند كوربت

الّرومان 266، 485.
.Sir Ronald Storrs) 361، 369) (الّسير) رونالد ستورز

.Renan) 92، 109) رينان

- ز -
.Zamenhof) 454) زامنهوف

زاهر 196
زرادشـــت والـــزّرادشـــتيّون 83، 121، 123، 124، 129، 218، 232، 240، 250، 251، 270، 271، 316، 331، 336، 344، 

.485 ،439 ،438 ،437 ،413 ،356
زرين تاج: راجع قرّة العني

زكريا 123، 251.
زنوج 450، 455. 

الزّولو (حرب) 265.
زوغ (ملك ألبانيا) 456، 460.

): راجع زين املقربني زين العابدين (املاُلّ
زين العابدين خان (حاكم نيريز) 66

زين العابدين خان فخر الّدولة 158، 164.
زين املقربني 160.

زينب 69. 

- س -
سارة 102، 410.

.Sarah Bernhardt 81، 103)) سارة برنارد
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.Dr. Sarah Clock 306)) (الّدكتورة) سارة كلوك
.Dr. Sarah Farmer) 306) (الّدكتورة) سارة فارمر

سام خان 77، 113.
.Lady Stapley) 334) (ليدي) ستابلي

.Dr. Streseman) 407) (الّدكتور) سترسمان
.Mr. Stead) 335) (الّسيّد) ستيد

.Stephen Wise) 341، 373) ستيفان وايز
.Stephen Raditch) 461) ستيفان راديتش

.Stewart Symes 369)) ستيوارت سايمز
.Cedric) 328) سدريك

سعيد خان (ميرزا) 175، 176.
سعيد العلماء 63، 66، 112.

الّسفير الّروسي: راجع دولجوروكي
سفيان 60.

.Celtic) 328) (الباخرة) سلتك
سلطان الّشهداء: راجع ميرزا محّمد حسن

سلطان (الّشيخ) 150، 151، 155.
سليمان باشا 212.

سليمان خان التّنكابوني 231.
 سليمان خان (الحاج) 79، 105، 320، 321.

سليمان الغنام 159.
سليمان القانوني 319.
سليمان ناظم بيك 104.

الّسنّة 13، 16، 57، 84، 100، 122، 139، 140، 151، 171، 176، 208، 209، 218، 250، 262، 268، 372، 485.
.Dr. Susan I. Moody) 306، 477) (الّدكتورة) سوزان آي. مودي

سياح 51.
الّسيخ 356.

.Battle of Sedan) 265) (معركة) سيدان
.Sydney Sprague) 306) سيدني سبراج

سيف الّدولة 158. 

- ش -
شاه محّمد املنشادي (الحاج) 321.

شاه بهرام 122، 124، 290.
شجاع الّدولة 158، 164.

شجاع امللك: راجع مهر علي خان شجاع امللك
شريف مّكة 28

.Sherwin Cody) 417) شروين كودي
.Loyd) 216) شركة الّلويد

شعاع اهلل 291، 304، 376، 387.
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شمر 110.
شمسي بيك 188، 192.

.Chiang Kaishek) 456) شيانغ كايتشك
شوكت باشا 281.

الّشيخيّة 11، 28، 43، 56، 235، 480.
شيشمان 198.

الــــــــــــــــــشّـــــيـعّـــة 11، 13، 15، 16، 30، 32، 41، 45، 57، 59، 72، 84، 100، 113، 122، 135، 139، 140، 170، 171، 174، 
.488 ،485 ،484 ،480 ،433 ،429 ،427 ،422 ،389 ،373 ،372 ،353 ،269 ،268 ،262 ،250 ،240 ،218 ،177

الّشيوعيّة 242، 266.

- ص -
صاحب الّرؤيا: راجع يوحنا الالّهوتي.

.228 ،159 ،30 ( صادق الخراساني (املاُلّ
صادق التّبريزي 87، 90.

صادق الطّباطبائي (الّسيّد) 235، 273.
صادق (ميرزا) 351.

.99 ( صالح البرقاني (الحاج املاُلّ
صبحي باشا 273.

صدر الّدولة اإلصفهاني 68.
صفنيا 123.

الّصفويّون 269.
صالح الّدين األيوبي 151.

.Viscount Samuel of Carmel) 373) (فيكونت) صموئيل الكرملي
.Dr. Sun Yat Sen) 461) (الّدكتور) صن يات صن

- ض -
ضياء اهلل (ميرزا) 288، 376.

- ط -
الطّاهرة: راجع قرَّة العني

- ظ -
ظّل الّسلطان: راجع مسعود ميرزا 

- ع -
عارف بيك 316، 374

عالي باشا 38، 161، 176، 178، 190، 192، 207، 233، 246، 247، 272.
عاموس 219.

عبّاس 89.
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عبّاس (ميرزا) ابن محّمد شاه 160.
عبّاس (ميرزا) والد حضرة بهاء اهلل 123، 410.

عبّاس حلمي (الخديوي) 331.
عبّاس قلي خان الالّريجاني 64، 110.

عبّاس قلي خان (قنصل إيران) 221.
عبد اهلل باشا (من رجال الّدولة في بغداد) 158.

عبد اهلل باشا (من وجهاء عّكاء) 229.
عبد اهلل القزويني 143.

عبد اهلل خان شجاع امللك 66.
عبد الحسني (الّشيخ) 172، 176.

.351 ( عبد الحميد (املالُّ
عبد الحميد خان 32.

عبد الحميد (الّسلطان) 38، 261، 311، 319، 320، 326، 328، 348، 373، 374، 375، 483، 487.
عبد الخالق اإلصفهاني 55.

عبد الرّحمن باشا 273.
عبد الرّحمن (الّسيِّد) رئيس الوزراء 368.

عبد الرّحمن (الّشيخ) 149، 151.
عبد الرّحمن الكركوكي (الّشيخ) 171.

عبد الرّسول القمي 212.
عبد الّسالم (الّشيخ) 158.

عبد العزيز (الّسلطان) 38، 177، 190، 206، 213، 230، 232، 247، 264، 373، 482، 487.
عبد الغفار 217.

عبد القادر (الّشيخ) 158.
عبد الكريم الطّهراني (الحاج) 299، 304.

.118 ،75 ( عبد الكريم القزويني (املاُلّ
عبد املجيد (الحاج) والد بديع 63، 228، 238.

عبد املجيد (الّسلطان) 45، 161.
عثمان (الّشيخ) 151.

العبرانيني 218.
عبود 227.

العرب 27، 139، 153، 159، 172، 179، 180، 184، 450.
عزّت آقا 193، 201، 205.

عزيز: راجع الّسيّد حسني الكاتب.
عزيز باشا 200، 228، 282.

عزيز خان الّسردار 102، 105.
عظيم: راجع املاُلّ علي التّرشيزي

علي (اإلمام) 122، 125، 170، 269، 290.
علي أفنان (الّسيِّد) 288، 376.

علي (آقا) 239.
.30 ( علي البسطامي (املاُلّ
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.132 ( علي التّرشيزي (املاُلّ
علي التّفرشي (الحاج ميرزا الّسيّد) 321.

.239 ( علي الّسبزواري (املاُلّ
علي (الحاج ميرزا الّسيِّد) 30، 32، 71، 74.

.239 ( علي جان (املاُلّ
علي خان 39، 40، 41.

علي خان حاجب الّدولة 97، 105، 112، 132، 350.
.138 ( علي (الحاج املاُلّ

.235 ( علي كني (الحاج املاُلّ
علي امليري (الّشيخ) 229.

.239 ( علي نامقي (املاُلّ
علي أصغر (من الّشهداء الّسبعة) 239.

علي أصغر (أيًضا من الّشهداء الّسبعة) 240.
علي أصغر شيخ اإلسالم (ميرزا) 43، 112.

علي أصغر خان أتابك 350، 375.
علي أكبر (ميرزا) ابن عم حضرة الباب 154، 198.
علي أكبر (ميرزا) (الّشهيد في سلطان آباد) 352.

علي أكبر (األستاذ) 236.
.321 ،210 ( علي أكبر الّشهميرزادي (املاُلّ

علي أكبر القوجاني (الّشيخ) 352.
علي محّمد الورقاء (ميرزا) 349.
.158 ( علي مردان الكردي (املاُلّ

علي مردان خان 68.
علي الّلهية (الطّائفة) 137.

.Emmanuel)340) عمانوئيل
عمر أفندي 216.

عمر (ضابط تركي) 206.
عمر بن الخطاب 290.

عودة خّمار 225، 229، 252.
عـــــــــــــيسى (حـــــــــــــضرة) 22، 27، 47، 74، 80، 83، 113، 121، 122، 124، 129، 150، 182، 195، 207، 208، 219، 224، 
 ،383 ،376 ،375 ،344 ،343 ،342 ،340 ،332 ،330 ،312 ،296 ،290 ،272 ،270 ،269 ،249 ،248 ،245 ،231

.485 ،467 ،465 ،462 ،387

- غ -
غازي األّول (ملك العراق) 407.

الغصن األطهر: راجع ميرزا مهدي
الغصن األكبر: راجع ميرزا محّمد علي 

- ف -
الفارسيون: راجع الزّرادشتيّون
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فاضل القائني: راجع املاُلّ محّمد القائني
فاطمة بيكم 351.

فاطمة الزّهراء 28، 54، 55، 99، 102، 170، 410.
.Valentine Chirol) 104، 373) فالنتني تشيرول

.Van Buren Magonigle 416)) فان بيورن ماجونيجل
فؤاد باشا 38، 176، 190، 212، 233، 247، 272.

فتح اهلل القمي 87.
فتح علي شاه 123، 159.

 .Francis-Joseph) 246، 254، 266) فرانسوا جوزيف
.Franklin D. Roosevelt) 406، 456) فرانكلني د. روزفلت

.Franklin K. Lane) 341) فرانكلني ك. لني
.Franklin MacVeagh 341)) فرانكلني ماك فيغ

.Ferdinand) 456) (ملك بلغاريا) فرديناند
فرديناند (Ferdinand) زوج ملكة رومانيا 468.

فرعون 27، 150، 207.
فروغيّة 376.

.Francis Ferdinand 266)) فرنسيس فرديناند
فريسيّون 248.

.Victor Emmanuel 267)) فكتور عمانوئيل
.Phoebe Hearst 300، 302)) فيبي هيرست

.Von Goumoens 91)) فون جومونس
.Von Hindenburg 407، 456)) فون هندنبرغ

.Fiedler) 81) فيدلر
فيروز ميرزا (األمير) 66.

فيصل األّول 361، 406، 456، 460.
فيكتوريا (امللكة) 161، 245، 246، 250، 373، 469.

.Viscount Arawaka 336)) فيكونت أرواكا

- ق -
قابيل 195، 288.

آل قاجار والقاجاريّة 13، 22، 191، 265، 267، 373.
القادريّة 151، 158، 212.

قاسم (الحاج) 90.
القبطي 356.

قتّورة 123.
قدريّة (األميرة) 456.

القّدوس 26، 28، 51، 54، 55، 61، 65، 73، 93، 94، 95، 108، 118، 159، 165، 398، 410.
قربان علي (ميرزا) 71.

قرَّة العني 26، 45، 54، 55، 74، 92، 93، 94، 99، 103، 104، 105، 112، 118، 142، 159، 281، 398، 410.
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- ك -
.Dr. K. Ichiki) 461) (الّدكتور) ك. إيشيكي

.Catulle Mende's) 81) كاتل منديس
.Princess Karadja) 334) (األميرة) كارادجا

.238 ( كاظم (املاُلّ
كاظم الرّشتي (الّسيّد) 26، 74، 99، 121، 125، 142، 146، 171.

كاظم الزّنجاني (الّسيّد) 33.
كامران (ميرزا) 235، 375.

.Constance Maud) 335) كانستانس مود
.Lord Kitchener) 331) (الّلورد) كتشنر

.Lord Curzon) 71، 103، 108، 241، 242، 360) (الّلورد) كرزون
گُرگني خان 36.

.Christale) 337) كريستيل
كريشنا 122، 123.

كريم خان (الحاج ميرزا): راجع الحاج محّمد كريم خان.
.Krupatkin 354)) كروبتكني

كسرى 207.
كالنتر: راجع محمود خان كالنتر

گل محّمد 237.
كليم (آقاي): راجع ميرزا موسى 

كمال باشا 191.
كمال الّدين النّراقي (الحاج ميرزا) 145، 147.

.Duchess of Kent) 456) (دوقة) كنت
.Corsica) 328) (الباخرة) كورسيكا

كولومبوس 299.
.General Congreve 368)) (جنرال) كونجريف

.Keith Ransom Kehler 406، 407، 474، 477)) كيث رانسوم كيلر

- ل -
.Agonstics) 336، 340) الالّأدريّون

.Lord Lamington) 334، 360، 361، 337) (الّلورد) المنجتون
.Count Leo Tolstoy 81، 373)) (الكونت) ليو تولستوي

.Lua Getsinger 406، 436، 477)) لوا جتسنجر
.Le Temps 368)) (جريدة) لوتان

الّلور (قبيلة) 112.
.Laura Barney 304)) لورا بارني

.Louigi Quaglino) 417) لويجي كاجلينو
.Louisa A. Moore) 300) لويز أ. مور

.Louis J. Bourgeois) 357، 412) لويس ج. بورجوا
.Lewis Campbell) 465) لويس كامبل
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.Lee McClung) 341) لي ماكلنج
.Lillian F. Kappes 300، 306، 477)) ليليان ف. كابس

- م -
.Martin A. Meyer) 341) مارتن أ. ماير

.Martha Root) 363، 407، 410، 458، 462، 464، 467، 468، 470، 471، 474، 477 ) مارثا روت
ماري (ملكة رومانيا) 17، 405، 406، 407، 410، 444، 456، 459، 463، 469، 470، 471، 485.

ماري (ملكة يوغسالفيا) 407.
.Marianna Hainisch) 104) ماريانا هاينش

مارينا (األميرة اليونانيّة) 460.
.Masaryk) 456، 461) مازاريك

.Mason Remey) 305، 306) مايسون ريمي
.Mayans 449)) (قبائل) املايان

.May Ellis Bolles) 301، 303، 304) ماي إليس بولز
.May Maxwell 477)) ماي ماكسويل

مجد الّدولة 68.
مجد الّدين (ميرزا) 288، 310.

مجيد (ميرزا) 97.
محبوب الّشهداء: راجع ميرزا محّمد حسني

محــــــــــّمد (حــــــــــضرة) 22، 23، 27، 34، 39، 47، 49، 56، 61، 108، 121، 122، 125، 129، 135، 136، 150، 169، 195، 
.471 ،466 ،465 ،464 ،433 ،384 ،340 ،290 ،268 ،251 ،219 ،218 ،207

محّمد (الحاج الّشيخ) 160.
محّمد (الحاج ميرزا الّسيّد) 159، 168.

محّمد (مير) 201، 202.
محّمد (ميرزا) 351.

محــــّمد اإلصــــفهانــــي (الــــّسيّد) 141، 143، 144، 145، 146، 153، 154، 187، 196، 197، 200، 201، 202، 213، 216، 
.289 ،225

محّمد بخيت (الّشيخ) 331.
محّمد بيك 36.

محّمد التّبريزّي (الحاج) 350.
.202 ( محّمد التّبريزّي (املاُلّ
محّمد خان أمير تومان 68.

 ،183 ،178 ،168 ،166 ،164 ،163 ،160 ،155 ،154 ،150 ،148 ،144 ،142 ،133 ،114 ،28 ( محــــــــــــّمد زرنــــــــــــدي (املُــــــــــــالّ
.452 ،295 ،281 ،273 ،261 ،236 ،232 ،223 ،220 ،219 ،212 ،210 ،204 ،198 ،193 ،192 ،188 ،186 ،184

محّمد سلطان العلماء (الّسيّد) 33.
محّمد شاه 22، 23، 25، 35، 36، 38، 40، 41، 45، 46، 48، 59، 60، 63، 94، 95، 96، 110، 117، 160، 197، 312.

محّمد عبده (الّشيخ) 229، 373.
.210 ( محّمد الفروغي (املاُلّ

.232 ،159 ( محّمد القائني (املاُلّ
محّمد املازندراني (ميرزا) 153.

.94 ( محّمد املجتهد الّشهير (املاُلّ
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.76 ،43 ( محّمد املمقاني (املاُلّ
محّمد إبراهيم الخليل (الحاج) 283.

محّمد إسماعيل الكاشاني (الحاج) 214.
محّمد باشا القبرصي 212.

محّمد باقر (الّشيخ) 235، 238، 259، 273.
محّمد باقر (من الّشهداء الّسبعة) 239.
محّمد تقي (الحاج) امللّقب بأيّوب 160.
محّمد تقي (الحاج ميرزا) 315، 354.

محّمد تقي الجويني (ميرزا) 63.
محّمد تقي النّجفي (ابن الذّئب) 239، 259، 375.

.46 ( محّمد تقي الهراتي (املاُلّ
محّمد جواد اإلصفهاني 350.

محّمد جواد القزويني 289، 376.
محّمد حسن 240.

محّمد حسن خان الكاشاني 237.
محّمد حسن (الّشيخ) 30.

محّمد حسن (ميرزا) 160، 238، 398.
محّمد حسني (ميرزا) 160، 238، 398.

محّمد حسني (مير) (إمام الجمعة) 235، 238، 259، 273.
محّمد حسني الكاشاني (الحاج) 377.

محّمد رشيد (الّشيخ) 331.
محّمد رضا اإلصفهاني (الحاج) 240.

محّمد رضا اليزدي 349.
محّمد سليمان 435.

محّمد علي (األمير) 341، 373.
محــــــــــّمد عــــــــــلي (مــــــــــيرزا) 280، 285، 288، 290، 292، 293، 294، 304، 309، 310، 317، 323، 348، 371، 375، 377، 

.487 ،483 ،422 ،421 ،409 ،387
.398 ،154 ،118 ،94 ،71 ،68 ،31 ( محّمد علي الزّنجاني (املاُلّ

محّمد علي الزّنوزي (ميرزا) 77، 320.
محّمد علي سلماني 199.

محّمد علي شاه 352.
محّمد علي املصري (األمير) 452.

محّمد علي النّهري (ميرزا) 160.
محّمد فؤاد عميد كّليّة اآلداب 452.

محّمد قلي (ميرزا) 137، 216.
محّمد قلي الّسبزواري (ميرزا) 283.

محّمد كاظم (الحاج) 196.
محّمد كريم خان (الحاج) 28، 119.

محّمد كريم الّشيرازي 168.
محّمد كريم العطار 321.
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محّمد مصطفى البغدادي 231.
.94 ( محّمد مهدي الكندي (املاُلّ

محّمد يوسف باشا 273.
محمود آقا 158.

محمود اآللوسي (الّشيخ) 100، 158، 180.
محمود خان كالنتر 71، 101، 102، 112، 398.

محمود مفتي عّكاء (الّشيخ) 228.
محمود ميرزا (جالل الّدولة) 239، 272، 334، 343، 375.

.43 ،42 ( محمود نظام العلماء (املاُلّ
محي الّدين العربي 151، 219.

محيط الكرماني (ميرزا) 28، 46.
مدحت باشا 229، 282، 373.

مدارس التّربيّة 353.
مدارس التّأييد واملوهبة 353.

مدرسة وحدة البشر 353.
املدرسة الّصدريّة 141.

مرتضى األنصاري (الّشيخ) 174.
.76 ( مرتضى قلي (املاُلّ

مريم 147، 149.
مريم العذراء 102، 169، 410.

مسعود ميرزا 235، 238، 239، 272، 334، 336.
املـســــــــــــــــــلـمـون 11، 16، 159، 189، 205، 209، 215، 244، 251، 268، 317، 331، 336، 344، 350، 369، 370، 435، 

.489 ،439 ،438 ،436
املسيح( الّسيّد): راجع عيسى عليه الّسالم 

املــــــــــــــــــسـيـحـي واملــــــــــــــــــسـيـحـيّـون 11، 16، 53، 100، 159، 176، 190، 205، 209، 214، 215، 218، 232، 238، 241، 244، 
 ،437 ،436 ،432 ،431 ،413 ،385 ،382 ،369 ،362 ،344 ،332 ،317 ،316 ،299 ،270 ،269 ،267 ،262 ،251

.485 ،439 ،438
مشير الّدولة: راجع ميرزا حسني خان

مصطفى باشا 172.
مصطفى ضياء باشا 228.

مظفر الّدين ميرزا 235، 349.
املعتمد: راجع منوچهر خان معتمد الّدولة 

.Maximilian 266)) مكسيميليان
املالّخي 123.

ملك قاسم ميرزا 42.
ملكم خان (ميرزا) 160.

منير (ميرزا آقا) 160، 216.
منوچهر خان معتمد الّدولة 34، 36، 46، 117.

ملكة رومانيا: راجع ماري ملكة رومانيا 
.Mormons) 340) املورمون
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.Morning Post 368)) (جريدة) مورنينغ بوست
.Maories) 449، 450) (قبائل) املاوريز

موسى (حضرة) 22، 27، 83، 121، 129، 136، 150، 207، 218.
موسى البابيّ (ميرزا) 158، 159.

موسى (ميرزا) (كليم) 137، 150، 161، 163، 173، 191، 192، 198، 200، 288.
.239 ( مهدي (املاُلّ

مهدي (ميرزا) 223، 410، 411، 413.
مهدي الّدهجي (الّسيّد) 376.
مهدي الرّشتي (ميرزا) 205.

مهدي قلي ميرزا (األمير) 63.
مهر علي خان شجاع امللك 113.

مهاتما غاندي 456.
.Maitreye 124)) ميتريا

ميرزا (الّسيّد) 351.
ميرزا حلبي ساز (الحاج) 350.

.Michael Sadler 333، 334) ) (األستاذ) مايكل سادلر
.Michelangelo 418)) ميكال أنجلو

- ن -
نائب اإليالة 158.

نائب الّسلطنة: راجع كامران ميرزا 
ل 221. نابليون األوَّ

نابليون الثّالث 205، 206، 245، 254، 265، 373.
نــــــاصــــــر الــــــّديــــــن شــــــاه 22، 38، 42، 48، 60، 68، 75، 104، 117، 130، 132، 134، 176، 180، 183، 201، 205، 206، 

.481 ،374 ،373 ،349 ،272 ،265 ،264 ،241 ،240 ،236 ،234 ،220
ناظم باشا 310.

النّاقض األكبر: راجع ميرزا محّمد علي.
نامق باشا 161، 177، 178، 180، 181، 187.

نبيّ اإلسالم: راجع حضرة محّمد رسول اهلل.
نبي (مشهدي) 237.

النّبيل (املؤرخ): راجع املاُلّ محّمد الزّرندي
النّبيل األكبر: راجع املاُلّ محّمد القائني

نجف علي الزّنجاني 212.
نجم الغرب (مجلة) 305.

نجيب باشا 45.
النّصارى: راجع املسيحيّون 

النّصيريّون 241.
نعيم (ميرزا) 113.

النّقشبنديّة 151.
النّمرود 27، 207.
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.Dr. Nicholas Murray Butler) 461) (الّدكتور) نيقوال موري بتلر
.Nicolaevitch Alexander II) 134، 245، 266، 267، 463) نيقوالويچ اسكندر الثّاني

نّواب (حرم حضرة بهاء اهلل) 136، 411.
نوح (حضرة) 147، 195.

.Norman Bentwitch 444)) نورمان بنتويتش
نياز البغدادي (الحاج) 28.

.New York World) 368) – (مجلة) نيويورك ورلد

- ه -
هابيل 195، 288.

هادي دولت آبادي (ميرزا) 274.
.Harlan Ober) 306) هارالن أوبر

.Haakon) 460) هاكون ملك النّرويج

.Hyde Dunn) 363، 477) هايد دن
هدى هانم شعراوي 461.

.Herbert Samuel) 361، 367، 369) هربرت صموئيل
.Himalaya) 329) (الباخرة) هيمااليا

الهندوس 123، 124، 316، 336، 356، 372، 413.
.Henry L. Stimson 395)) هنري ل. ستمسون

.Henry H. Jessup 299)) هنري ه. جيسب
هنود 449 - 450.

.Inca Indians 449)) هنود إنكا
.Oneida Indians 449)) هنود أونيدا

.Cherokee Indians) 449) هنود شروكي

.Howard Struven) 306) هوارد ستروفن
.Howard McNutt) 300) هوارد ماك نت

.Hupper Harris 306)) هوبر هارس
هوشع 219.

.Hippolyte Dreyfus 304)) هيبوليت دريفوس
.Templars 325، 409)) الهيكليّون

.Helen S. Goodall) 300) هيلني س. جودال

- و -
والد بديع: راجع الحاج عبد املجيد

.Wilberforce 332، 334، 343، 373)) ولبرفورس
.Weimyss 334)) وايميس

الوحيد: راجع الّسيد يحيى الّدارابي
الورقة العليا 410، 411، 413، 467.

الوزير نظام 160.
وكيل الّدولة: راجع الحاج ميرزا محّمد تقي
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.William I) 246، 254، 265) ل ولهلم األوَّ
.William II) 266) ولهلم الثّاني

.William Jennings Bryan 341)) وليم جننجز بريان
.William Sulzer) 341) وليم سولزر

.Duke of Windsor 456)) (دوق) وندسور
.Winston Churchill) 367) ونسنت تشرشل

ويسي باشا 188.
.Mr. Willard Hatch 470)) (مستر) ويالرد هاتش

.Wilson 375)) ويلسن
.Wain Wright 341)) واين رايت

- ي -
يحيى خان 41.

يحيى الّدارابي (الّسيّد) 31، 53، 66، 67، 74، 93، 101، 118، 154، 171، 281، 398.
يــــــــــــــــحيى (مــــــــــــــــيرزا) 51، 141، 143، 144، 145، 146، 153، 154، 155، 156، 157، 184، 186، 195، 196، 198، 199، 

.487 ،483 ،387 ،376 ،353 ،291 ،289 ،288 ،287 ،274 ،242 ،217 ،216 ،213 ،210 ،209 ،202 ،201
يحيى بيك (مدير الّشرطة) 311، 375.

يزدجرد 123.
يسي 123.

يعقوب (حضرة) 147، 195.
يعقوب متّحدة (ميرزا) 352.

يوئيل 123.
يوحنا املعمدان 83.

يوحنا الالّهوتي 78، 83، 84، 121، 122، 124، 252، 291، 343.
يوسف (حضرة) 150، 195، 288.

يوسف (الّشيخ) 229، 230.
يوسف ضياء باشا 341.

.Yoshiro Sakatani 461)) (البارون) يوشيرو سكاتاني
.Julius Germanus 337)) يوليوس جرمانوس

الــــــــــــــــــيـهـود 11، 22، 83، 113، 122، 123، 135، 145، 150، 159، 196، 218، 232، 239، 240، 249، 251، 262، 269، 
.485 ،455 ،439 ،438 ،413 ،385 ،372 ،350 ،344 ،330 ،316 ،272 ،270

يهوذا 123.
يهوذا اإلسخريوطي 195.

األمكنة
- أ -

آبادة 107، 236، 428، 440.
أبوسنان 358.

أباقير 329.
أجرا 355.
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أحمد آباد 396.
أدرنـــــة 38، 131، 132، 136، 141، 182، 189، 190، 193، 195، 199، 200، 201، 204، 205، 207، 209، 210، 212، 
 ،381 ،348 ،321 ،289 ،283 ،281 ،277 ،265 ،263 ،250 ،245 ،244 ،243 ،237 ،228 ،220 ،218 ،214 ،213

.481 ،479 ،382
.Edinburgh) 328) إدنبرا
.Adelaide) 396) أدياليد

آذربـــــيجان 23، 36، 38، 39، 41، 42، 44، 53، 56، 58، 76، 94، 105، 111، 153، 189، 212، 235، 345، 383، 398، 
.480 ،428 ،408

.Arbana) 397) أربانا
أربيل 187.

.Uruguay 390، 476)) أرجواي
.Argentina) 390، 405، 449، 476، 477) أرجنتني

أردبيل 113، 428.
أردكان 237، 351.

األردن 121، 231، 249، 282، 390، 399، 409.
أرض الّسّر: راجع أدرنة

أرض الطّف: راجع كربالء.
أرومية 42، 398.

.Arya Samaj 404)) أريا ساماج
أزمير 216.

األزهر (جامعة) 356.
أزون كوبري 215.

.Asuncion 476)) أسانسيون
إسبانيا 267، 270، 373، 448.

اآلســـــــتانـــــــة 136، 138، 156، 176، 179، 182، 186، 187، 189، 190، 193، 196، 197، 201، 205، 208، 209، 213، 
 ،481 ،375 ،374 ،357 ،342 ،319 ،318 ،317 ،312 ،311 ،269 ،265 ،254 ،251 ،236 ،225 ،218 ،216 ،215

.487
أســــــــترالــــــــيشيا وأســــــــترالــــــــيا 14، 15، 287، 297، 349، 363، 370، 371، 382، 390، 392، 394، 396، 399، 401، 402، 

.483 ،477 ،473 ،465 ،447 ،443
إسطنبول: راجع اآلستانة 

.Scandinavian 270)) إسكاندينافيّة
إسكندر آباد 396.

اإلسكندريّة 216، 231، 331، 435.
اإلسماعيليّة 329، 435، 436.

آسيا 232، 242، 287، 297، 372، 404، 448، 473، 479، 484.
آسيا الّشرقيّة 376.

آسيا الوسطى 371.
إصــــــــــــــــــفـهـان 33، 35، 36، 38، 44، 46، 58، 141، 161، 222، 235، 238، 239، 259، 272، 273، 321، 322، 350، 

.477 ،474 ،428 ،398 ،352
أفجه 97.
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أفريقيا 287، 297، 372، 448، 473، 484.
أفريقيا الجنوبيّة 390، 447.

.Oxford 328، 333، 341، 368، 373)) أكسفورد
.Ecuador 390، 476)) اإلكوادور

اآلسكا 390، 448، 449.
ألبانيا 267، 456، 460.

إلبُرز (جبل) 398.
أملـــــــــــــــــانـــــــــــــــــيا 246، 265، 267، 298، 306، 307، 315، 316، 357، 373، 386، 390، 392، 394، 396، 399، 402، 428، 

.447
.Illinois) 307، 397، 417، 442) إلينوي

إمام زاده حسن 79، 106، 321.
إمام زاده زيد 321.

إمام زاده معصوم 210، 321.
.Omaha) 328) أوماها
.Ambato) 476) أمباتو

أمــــــــــــــريــــــــــــــكا 245، 250، 254، 296، 297، 299، 300، 304، 307، 308، 312، 326، 327، 328، 339، 342، 345، 353، 
.487 ،484 ،483 ،473 ،448 ،412 ،404 ،382 ،381 ،372 ،369 ،365

أمريكا الجنوبيّة 15، 459، 474، 475.
أمريكا الّشماليّة: راجع الواليات املتّحدة.

أمريكا الالّتينية 371، 402، 448، 475، 476، 477.
أمريكا الوسطى 15، 474، 475.

آُمل 95، 345.
أناضول 187.

.West Englewood) 328، 339، 344، 397) إنجلوود الغربية
.Andherie) 396) أندري

.Indore) 404) إندور
.Indianapolis) 397) إنديانابوليس

أنقره 406.
أوروبّــــــــــــــــــا 15، 27، 41، 80، 102، 109، 110، 132، 162، 213، 229، 241، 266، 268، 269، 270، 287، 297، 303، 
 ،473 ،465 ،463 ،404 ،376 ،373 ،372 ،369 ،353 ،348 ،343 ،342 ،337 ،330 ،329 ،328 ،327 ،326 ،304

.487 ،484 ،483 ،476
أورشليم: راجع بيت املقدس 

أور الكلدانينّي 136.
.Oakland) 328، 396، 397) أوكالند

آوه 352.
.Ohio) 442) أوهايو

أياصوفيا (مسجد) 269.
.Ithaka 300)) إيثاكا

.Iceland) 11، 84) إيسلندا
.Esslingen) 337، 396، 399) إيسلنجن
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إيطاليا 267، 268، 316، 319، 447.
إيلخاني (حديقة) 102.

- ب -
بابا إيسكي 193.

.Patiala 461)) باتياال
.Pago Pago) 449) باجو باجو

.Bad Mergentheim) 337) باد مرجنتهايم
.Barbados) 449) باربادوس

بارفروش 62، 66، 74، 112، 353، 398.
.Baroda) 396) بارودا

باريس 303، 328، 336، 342، 344، 345، 350.
.Pasadena 328، 397)) باسادينا

.Pacific 297، 473، 477)) (جزر) الباسفيك
باكو 355، 427.

.Balboa 476)) بالبوا
.Balcic) 459) بالكك

.Palo Alto) 328) بالو آلتو
.Bali) 449) بالي

.Balliol) 80) (كّليّة) باليول
.Byfleet) 333) بايفليت

.Pine Valley) 398، 401) باين فالي
ببا 432.

.Puebla) 476) بويبال
.Pittsburg) 305، 328) بتسبرغ

.Patagonia) 449) بتاجونيا
البحر األسود 187، 459.

البحرين 448.
بخارا 232.

بدشت 39، 54، 56، 94، 96، 99، 101، 120، 189، 398، 480، 487.
البرازيل 390، 447، 475، 476.

.Paraguay) 390، 476) براجواي
بركاس 193.

.Portuguese 267، 372)) البرتغال
.Berkeley) 328، 397) بركلي

.Berlin) 254، 266) برلني
بروجرد 237.

.Prussia) 246، 265) بروسيا
.Brooklyn) 328) بروكلني

.Bristol 328)) بريستول
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بـريـطانـيا والـبريـطانـيّون 241، 250، 274، 304، 307، 312، 315، 330، 331، 333، 334، 341، 357، 385، 390، 392، 
.447 ،443 ،425 ،402 ،399 ،396 ،394

.Borneo) 449) بورنيو
.Piscataqua 339، 401)) (نهر) بيسكاتاكوا

البصرة 196.
.Petersburg) 81) بيترسبرغ

بـغداد 45، 100، 131، 132، 136، 138، 141، 142، 143، 150، 153، 154، 155، 156، 158، 159، 161، 163، 164، 
 ،224 ،218 ،214 ،212 ،210 ،208 ،198 ،197 ،196 ،189 ،185 ،181 ،178 ،177 ،176 ،172 ،171 ،168 ،166
 ،399 ،389 ،382 ،381 ،368 ،362 ،353 ،345 ،325 ،322 ،287 ،283 ،281 ،277 ،273 ،263 ،243 ،242 ،228

.488 ،487 ،484 ،481 ،479 ،427 ،425 ،424 ،423 ،422 ،407 ،406 ،401
.Buffalo) 305، 328) بفالو

.Baltimore) 305، 328) بلتيمور
بلجيكا 268، 448.

البلطيق 270.
بلغاريا 213، 268، 390، 402، 448، 456.

البلقان 270، 469.
بلغراد 454، 459، 460، 461، 469.

بلوچستان 390، 396، 448.
.Plisor 459، 468)) بليسور

بنادك 351.
.Benares 461)) بنارس

.Panama) 456، 476) بناما
.Puntarenas 476)) بنتريناس

.Punjab 396)) بنجاب
.Bangalore) 396) بنجالور

.Binghamton) 396) بنجامتون
بندرجز 352.

بني سويف 432.
.Bogota 476)) بوجوتا

.Bucharest) 459، 464، 469) بوخارست
.Budapest 328، 337، 338)) بودابست

.Port-Au-Prince 476)) بور أوبرنس
.Portland) 396) بورتالند

.Portsmouth) 398) بورتسموث
.Portorico) 390، 448، 456) بورتوريكو

بور سعيد 216، 328، 329، 435.
.Burma) 232، 306، 315، 316، 356، 390، 394، 395، 396، 399، 447، 450) بورما

.Boston) 305، 328، 343، 396) بوسطن
بوشهر 28، 29، 93، 398.

.Bombay 306، 396)) بومباي
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.Poona) 306، 396) بونا
.Buenos Aires) 405، 476) بوينس أيرس

بويوك چكمچه 193.
.Bahama) 449) البهاما

البهجة 230، 261، 311، 409.
بيت أمر اهلل 194.

بيت العدل 258.
بيت املقدس 124، 219، 223، 246، 269.

بئر الّسبع 409.
.Peru) 390، 449، 476) بيرو

بيروت 225، 231، 262، 282، 283، 312، 322، 336.
.Peoria) 396) بيوريا

- ت -
تاج محل 355.

تاكور 106، 113، 236، 398.
.Tavistock Place) 333) (ميدان) تافيستوك

.Tacubaya 476)) تاكوبايا
.Tahiti) 448) تاهيتي

تـــــــبريـــــــز 23، 33، 38، 39، 42، 76، 78، 79، 80، 95، 104، 112، 113، 160، 161، 189، 240، 352، 398، 480، 481، 
.487

.Travancore 461)) ترافانكور
التّربة الحيدريّة 350.

تركستان 231، 232، 314، 349، 354، 355، 356، 371، 390، 399، 427، 428، 447، 482.
تـــركـــيا 13، 15، 16، 57، 84، 118، 132، 134، 135، 138، 140، 151، 161، 191، 193، 205، 210، 214، 221، 229، 

.461 ،447 ،407 ،406 ،390 ،373 ،355 ،330 ،307 ،274 ،268 ،262 ،246 ،242
.Trocadero 345)) (حدائق) التّروكاديرو

.Trinidad) 449) ترينيداد
.Tasmania 84، 448)) تسمانيا

.Czechoslovakia456، 461) ) تشيكوسلوفاكيا
تفت 351.

Temuco) 476) تموكو
.Teaneck) 396) تنيك

.Tegucigalpa) 476) تيجوسيجالبا
.Tuetta) 396) تويتا
.Turin) 417) تورين

تونس 357، 390، 447.
.Tehna Yuva) 459) (قصر) تهنايوفا

.Times 368)) التّايمز
.Indian Times) 368) التّايمز الهنديّة
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.Thames) 342) (نهر) التّيمز

- ث -
.Thonon-Les-Bains) 328، 345) ثونون لي بان

- ج -
جابلسا 59.
جابلقا 59.
جاوه 448.

جدَّة 28، 29.
.Jersey City 328، 396)) جرسي سيتي

جزر الباسفيك: راجع الباسفيك
الجزيرة الخضراء: راجع مازندران 

جزيرة الّشيطان: راجع قبرص
جزيرة العرب: 22، 447.

جزر املحيط الهادي 315، 370.
جزر الهند الغربيّة 475.

چشمه علي 321.
جلفا 222، 238.

.Glenwood Springs 328، 345)) (ينابيع) جلنوود
.Jamaica) 448) جمايكا

.Geneva) 345، 403، 424، 425، 449، 457، 458، 460) جنيف
.Guatemala 390، 456، 476)) جواتيماال

جورجيا 34.
جهرم 352.

چهريق 33، 38، 41، 43، 46، 49، 53، 54، 58، 72، 73، 75، 95، 104، 161، 398، 480.
.Guayaquil 476)) جواياكيل

جياور كوي 205.
.Chichen Itza 449)) تشيتشن إيتزا
.Geyserville) 397، 401) جيسرفيل

جيالن 114، 143، 235.

- ح -
الحبشة 390، 448، 456.

الحجاز 27، 28، 51، 93، 118.
حراء (غار) 121.

حلب 262.
حلة 196.
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حــــــــــــــــــيـفـا 216، 217، 223، 231، 310، 312، 313، 318، 322، 329، 358، 360، 361، 362، 367، 369، 370، 409، 
.470

- خ -
خالديّة 150، 151، 158.

خان الّشاوردي 226.
خان العرب 193.

خان العواميد 225.
خراسان 37، 94، 142، 238، 254، 428.

خربوط 187.

خرطوم 212.
خرقة شريف (مسجد) 188.

الخليل (مدينة) 223.
الخليج الفارسي 448.

خواجة (قلعة) 66.
خّوام (منزل) 224.

خورشيد (عمارة) 36.
خوي (مدينة) 42.

- د -
دار الّسالم: راجع بغداد.

داركال 236.
.Davison) 401) دايفيسون

.Denmark268، 448، 456)  ) دنمارك
.Dublin 328، 344)) دبلني

.Detroit) 396) ديترويت
دجلة (نهر) 170.
دلهي 396، 401.

دمشق 221، 222، 262، 310، 312، 322.
.Denver) 328) دنفر

دوغ آباد 352.
دولت آباد 351، 352.

.Hotel du Parc) 345) (فندق) دوبارك
.Dunapalota 338)) (فندق) دونابالوتا

ده باال 351.
.Daidanow Kalazoo) 356، 396) ديدانو كاالزو

ديار بكر 187، 193.

- ر -
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.Rajputana 334)) راجبوتانا
.Racine) 396) راسني
.Regina) 458) رجينا

.Richmond Highlands) 397) رتشموند هايالندز
.Redwood) 397) رِْدوود

.Recife) 476) رسيف
رشت 93، 143.

الرّضوان (حديقة) راجع الحديقة النّجيبية
الرّملة 328، 329.

رانجون 306، 396.
.Roturua) 449) روتروا

.Rhodesia) 448) روديسيا
روســـــــيا 13، 15، 79، 80، 97، 98، 132، 134، 241، 262، 265، 266، 267، 270، 299، 307، 315، 316، 373، 382، 

.488 ،470 ،450 ،447 ،406 ،390 ،389
.Rochester) 305، 328) روشستر

روما 266، 267، 270، 418.
رومانيا 268، 405، 406.

روميلي: راجع أدرنة.
.Riverside Drive 345)) ريفرسايد درايف

رين (نهر) 246، 254، 266.

- ز -
زركنده 97.

زنجان 39، 45، 58، 61، 68، 71، 74، 76، 87، 89، 107، 111، 118، 212، 237، 398، 481.
الزّيتون 328.

زيلندة الجديدة 390، 394، 396، 402، 448، 449، 453.

- س -
.Sarojini Naidu 461)) ساروجيني نايدو

ساري 64، 351. 
.St. Paul) 305، 328، 397) سانت بول

.Santiago) 476) سانتياجو
.San José) 396، 476) سان خوزيه

.San Salvador) 390، 476) سان سالفادور
.San Francisco 305، 328، 340، 344، 396، 404، 455)) سان فرانسيسكو

.Spitzbergen) 449) سبتسبرجن
.Springfield 397)) سبرنجفيلد

.Serajevo) 266) سراييفو
.Serampore) 396) سرامبور

.Bridge Serpentine) 345) (جسر) سربنتني
�٢٤٢



سرچشمه (حي) 321.
سرگلو (جبل) 149.

.Sacramento 328)) سكرامنتو
.Scotland 334)) سكوتلندا

الّسلسبيل (حي) 240.
سلطان آباد 352.

الّسلطان سليم (مسجد) 194، 201.
الّسلطان محّمد (مسجد) 188.

.El-Salvador 456، 476)) الّسلفادور
سلورى 193.

الّسليمانيّة 141، 150، 151، 152، 155، 156، 159، 163، 167، 182، 189، 196، 197، 224، 346، 410.
.Smithfield) 109) سميثفيلد

سمرقند 232.
.Cincinnati) 328، 396) سنسناتي

سنگسر 352.
.Sweden 448، 456، 461)) الّسويد

الّسودان 394، 396، 448.
سوريا 13، 136، 210، 228، 262، 307، 312، 313، 370، 390، 399.

.Solano) 448) سوالنو
.Salt Lake City) 328) سولت ليك سيتي

سويسرا 341، 447.
.Seattle 305، 396)) سياتل

ســــــــــــــــــياه چــــــــــــــــــال 13، 61، 98، 105، 120، 131، 132، 133، 137، 141، 156، 157، 177، 182، 189، 209، 220، 263، 
.487 ،481 ،345 ،281 ،277

سياه دهان (قرية) 46.
سيبيريا 428.

.City Temple 332)) سيتي تمبل
.Sydney) 396، 401، 477) سيدني

سيرجان 352.
.Seychelles) 449) (جزر) سيشل

.Ceylon 449)) سيالن
سيناء 121.

.Sinaia) 459، 468) سينيا
سيواس 187.

- ش -
.Sharon) 325) (سهل) شارون

شاه عبد العظيم 111، 265، 321.
.Stuttgart) 328، 337) شتوتغارت

الّشرق األدنى 465، 467.

�٢٤٣



شميران 236.
شهميرزاد 352.

شــــــــــــــــــيـراز 22، 23، 27، 28، 29، 30، 32، 38، 39، 44، 45، 51، 58، 66، 67، 71، 78، 81، 93، 94، 107، 111، 120، 
.480 ،479 ،428 ،398 ،382 ،381 ،372 ،353 ،314 ،299 ،295 ،277 ،237 ،232 ،210 ،201 ،189 ،160 ،131

شيكاغو 299، 305، 307، 323، 324، 328، 339، 396، 404، 412، 413، 414، 415، 442.
شيلي 390، 449، 476.

الّشيخ طبرسي (قلعة) 45، 61، 74، 94، 95، 108، 110، 111، 112، 210، 228، 238.

- ص -
صامصون 187، 188.

صهيون 219، 249، 325.
الّصني 84، 267، 306، 357، 373، 447، 459، 460، 465.

- ط -
طبرسي: راجع الّشيخ طبرسي (قلعة) 

طبريّا (بحيرة) 282.

طرابلس 316، 319.
طوكيو 342، 458، 461.

طـهــــــــــــــــــران 13، 27، 31، 36، 40، 42، 44، 51، 61، 70، 71، 74، 75، 79، 87، 88، 90، 92، 94، 98، 101، 105، 106، 
 ،210 ،208 ،189 ،173 ،160 ،147 ،141 ،136 ،134 ،133 ،132 ،131 ،130 ،129 ،120 ،118 ،111 ،109 ،107
 ،326 ،321 ،320 ،306 ،281 ،277 ،273 ،263 ،254 ،246 ،243 ،242 ،240 ،239 ،236 ،235 ،224 ،220 ،212

.481 ،479 ،477 ،454 ،408 ،407 ،405 ،398 ،381 ،353 ،349 ،345

- ع -
عبّاس آباد 351.

الـــــــــــــــــعراق 13، 15، 61، 132، 138، 140، 144، 145، 156، 165، 167، 171، 173، 176، 200، 206، 207، 208، 210، 
 ،443 ،433 ،425 ،424 ،422 ،407 ،402 ،399 ،394 ،392 ،390 ،361 ،356 ،315 ،299 ،289 ،262 ،231 ،214

.487 ،484 ،481 ،456 ،447
عشق آباد 17، 232، 240، 306، 314، 315، 343، 349، 353، 362، 401، 412، 427، 428.

عزّت آقا (منزل) 193، 201.
عــــــــــــــــــكّــاء 13، 48، 131، 132، 139، 150، 189، 211، 213، 214، 216، 219، 221، 222، 224، 225، 227، 230، 232، 
 ،295 ،283 ،282 ،281 ،278 ،273 ،272 ،265 ،263 ،262 ،258 ،250 ،248 ،245 ،243 ،241 ،235 ،234 ،233
 ،372 ،370 ،362 ،361 ،359 ،358 ،353 ،345 ،325 ،322 ،319 ،318 ،316 ،313 ،310 ،306 ،303 ،301 ،299

.487 ،482 ،479 ،468 ،436 ،422 ،421 ،414 ،411 ،409 ،408 ،386 ،381 ،375
عّكاء الخضراء 328، 397، 401.

علي مردان خان (قلعة) 68.
عودة خّمار (منزل) 225، 229، 252.

- غ -
غاليبولي 205، 206، 214، 215، 216.
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غيانا البريطانيّة 449.
غينيا الجديدة 449.

- ف -
.Vatralsky) 375) فاترالسكي

.Vatican 267)) فاتيكان
فارس 30، 66، 440، 479.

.Famagusta) 213) فاماغوستا
.Vanners) 333) فانرز

.Fanwood) 328) فانوود
الفرات (نهر) 193.

فراشاه 351.
.Wurttemberg) 337) فرتمبرج

فرساي (قصر) 265.
فرنسا 265، 307، 315، 357، 390، 447.

فريجات 187.
فلسطني 11، 230، 307، 312، 361، 367، 368، 370، 385، 390.

.Flint 397)) فلنت
.Vancouver) 84، 396) فنكوفر

.Finland) 448) فنلندة
.Fiji) 449) فيجي

.Veracruz 476)) فيراكروز
.Fizan 316)) فيزان

.Philadelphia) 300، 328، 396) فيالدلفيا
.Philippines) 390، 448) فيليبني

فني 111.
.Vienna 328، 337، 459)) فيينا
.Phoenicia 369، 370)) فينيقيا

.Phoenix) 396) فينكس

- ق -
القاهرة 262، 299، 328، 331، 356، 374، 396، 406، 432، 435، 436.

قبرص 213، 216، 274.
قرطاجنّة 70.

قزوين 46، 94، 100، 101، 103، 142، 353.
قلعة الّشيخ طبرسي: راجع الّشيخ طبرسي

قم 160، 352.
قمصر 352.

القوقاز 210، 231، 355، 374، 390، 428، 447.
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- ك -
.Cadogan Gardens) 331، 344) (حدائق) كادوجان

.Karlsruhe) 444) كارلسروه
.North Carolina 449)) كارولينا الّشماليّة

كاشان 71، 111، 144، 160، 237، 353.
كاشانه 205، 215.

الكاظمني 138، 142، 155، 164، 171، 172، 173، 176، 212.
.Camoens) 336) (شارع) كاميون

.Caxton Hall) 333) (قاعة) كاكستون
كاليفورنيا 339، 363، 397، 401، 470.

.Cananea) 476) كانانيا
.Kedleston) 108، 241) كدلستون

كراتشي 396.
كـــــربـــــالء 46، 51، 60، 95، 97، 99، 100، 111، 118، 136، 138، 141، 142، 144، 150، 154، 156، 160، 168، 171، 

.273 ،269 ،176 ،173 ،172
كردستان 138، 141، 147، 149، 151، 153، 155، 156، 157، 158، 159، 189، 195، 281، 345، 481، 487.

كركوك 152، 187.
كرمان 37، 237، 255.

كرمانشاه 100، 143، 322، 352.
الـــــــــــكرمـــــــــــل (جـــــــــــبل) 14، 211، 219، 223، 224، 231، 282، 307، 310، 312، 318، 320، 322، 325، 326، 328، 348، 

.487 ،482 ،470 ،422 ،411 ،409 ،389 ،382 ،362 ،359 ،354
كرند 137.

.Christobal 476)) كريستوبال
كلكتا 306، 396، 404.

.Cleveland 305، 328، 396)) كليفالند
گلني 36، 94.

.Cambridge) 230، 299، 328) كمبردج
كنارگرد 36.

.Controceni Palace) 459، 464، 469) (قصر) كنتروسني
كندا 307، 315، 390، 393، 395، 396، 405، 406، 447، 455، 465، 474، 476.

.Kansas) 300) كنساس
.Kenosha) 300، 328، 396) كنوشا

كوبا 390، 476.
كوچك چكمچه 193.

.Costa Rica) 390، 396، 476) كوستاريكا
الكوفة 138.

.Columbus 396)) كولومبس
.Colorado 398، 401)) كولورادو

.Colombia) 340، 341، 390، 461، 476) كولومبيا
كوم الّصعايدة (قرية) 432.
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الكونغو البلجيكيّة 448.
.Kevorkian Gallery) 417) (قاعة) كيفوركيان

.Quito) 476) كيتو

- ل -
.Lapland) 449) البالند

الهاي 363.
الهور 306، 396.
لبنان 219، 390.

.Lithuania 461)) لتوانيا
لندن 304، 328، 331، 335، 336، 342، 343، 344، 360، 396، 404، 469.

.Lincoln) 328) لنكولن
.Leningrad) 81) لننغراد

لواسان 97.
لوس أنجلس 305، 328، 396، 470.

.Louhelen Ranch 401)) لوهالن رانش
.Liverpool) 328) ليفرپول

.Leland Stanford) 340، 343) (جامعة) ليالند ستانفورد
.Lima) 396، 476) ليما

- م -
.Magellanes) 11، 449، 476) ماجالنز

.Madelli) 216) مادللي
ماردين 187.

مارسيليا 328، 329.
.Marquart) 337) (فندق) ماركوارت

مــــــــــــــــــازنــــــــــــــــــدران 39، 49، 53، 56، 58، 61، 63، 66، 67، 69، 75، 87، 89، 94، 96، 106، 107، 112، 118، 119، 123، 
.481 ،398 ،239 ،235 ،143 ،142

.Massachusetts 398)) ماساشوستس
ما شاء اهلل (مسجد) 321.

مالدن 328، 398.
.Mansion House) 332) مانشن هاوس

.Manchester 333)) مانشستر
ماه كو 33، 36، 38، 41، 44، 46، 48، 51، 56، 58، 94، 104، 480.

.Michigan) 307، 315، 339، 398، 401، 413) متشيغان
املجر 270.

محمرّة 113.
املحيط األطلسي 448.

املحيط الهادي 448، 449.
املدرسة الّصدريّة 141.
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املدارس البهائيّة 353.
.Medford) 328) مدفورد

رة 29، 46، 93، 136، 268، 312. املدينة املنوَّ
املراديَّة (حي) 193.

.Muskegon) 398) مسكجن
مشهد 41، 238، 240، 352، 398.

مــصر 11، 13، 15، 22، 57، 135، 210، 212، 214، 231، 262، 289، 299، 301، 307، 313، 315، 327، 329، 331، 
 ،435 ،434 ،432 ،407 ،406 ،402 ،399 ،396 ،394 ،392 ،390 ،389 ،385 ،377 ،374 ،372 ،367 ،356 ،341

.488 ،484 ،477 ،456 ،453 ،447 ،439 ،436
مقام النّبيّ صالح 224.

.Mexico) 266، 270، 307، 390، 396، 449، 456، 476) املكسيك
ة املكرَّمة 11، 28، 46، 93، 117، 121، 136، 150، 268، 312، 480. مكَّ

.Milford) 328) ملفورد
ملك (منزل) 244.

.Montreal) 304، 328، 344، 396) منتريال
مندالي (مدينة في الهند) 306، 356، 396.

مندلي (مدينة في العراق) 143.
منشاد 351.

.Modling 459)) مودلنج
.Mauritius) 307) (جزر) موريشوس
.Morris Town) 328) موريس تاون

موسكو 427.
املوصل 187، 196، 212، 223.
.Montclair) 328) مونت كلير

.Montevideo) 476) منتيفيديو
.Mohong) 340) (بحيرة) موهونغ

مهريز 239.
.Miami) 397) ميامي

ميالن (قرية في آذربيجان) 79، 320.
.Milwaukee 396)) ميلووكي

.Maine) 306، 339، 342، 397، 401) ماين
.Minneapolis) 305، 328، 342، 396) مينيابوليس

- ن -
.Naples) 328) نابولي

نائني 352.
النّاصرة 223، 229.

نامق 239.
النّجف 46، 138، 171، 173، 174، 176، 269.

نجف آباد 352.
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النّجيبيّة (حديقة) 180، 182، 186، 187، 189، 481، 487.
.Norway) 267، 448، 449) النّرويج

نصيبني 187.
النّعمني (حديقة) 229.

النّمسة 92، 104، 246، 254، 266، 267، 270، 306، 373، 390، 447، 461.
نور 94، 106، 143، 154، 479.

.Niagara 345)) نياغارا
نياال 94.

نياوران 87، 88، 97، 98، 132.
نيريز 31، 39، 45، 49، 58، 61، 66، 67، 75، 87، 89، 107، 113، 118، 171، 351، 398، 481.

.Nice) 272) نيس
نيسابور 212.

.Nellore 396)) نلور
.New England) 342) نيوإنجلند

.New Jersey) 339، 397، 442) نيوجرسي
نيوزلندة: راجع زيلندة الجديدة.

.New Hampshire344، 398)  ) نيوهامشاير
نيويورك 299، 300، 305، 328، 338، 341، 343، 395، 396، 397، 404، 412، 416، 417، 442، 455.

- ه -
.Havana 402، 476)) هافانا

.Hanthawaddy) 356) هانتاوادي
.Hawai) 306، 307، 390، 396، 402، 447، 458) هاواي

.Hudson) 345) (خليج) هدسن
همدان 240، 351، 352، 353.

.Hammerfest) 449) همرفست
الــــــــــــــــهند 15، 41، 161، 232، 242، 262، 289، 290، 306، 307، 315، 355، 356، 372، 377، 390، 392، 394، 395، 

.459 ،456 ،453 ،447 ،443 ،405 ،402 ،401 ،399 ،396
.Honduras) 476) هندوراس

هنزا 351.
.Hungary) 402، 447) هنغاريا

.Honolulu) 357، 396، 405، 458، 462) هونولولو
.Howard) 340) هوارد

هولندة 266، 267، 341، 447.
هويدر (البستان) 196.

.Haiti) 390، 476) هايتي
هيكل سليمان 269.

.Helena) 396) هيلينا

- و -
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واشنطن 305، 328، 340، 341، 346، 395، 396، 406، 436، 443، 471.
الوشاش (مزرعة) 177.

.Westminster 332، 333)) وست منستر
.Woking 333، 344)) (مسجد) وكنج

الـــواليـــات املتّحـــدة 11، 14، 15، 17، 162، 263، 287، 295، 296، 298، 303، 305، 310، 320، 327، 328، 330، 338، 
 ،341

 ،414 ،413 ،406 ،405 ،402 ،401 ،397 ،392 ،390 ،389 ،385 ،382 ،381 ،376 ،375 ،372 ،358 ،357 ،348
.484 ،482 ،479 ،475 ،474 ،472 ،471 ،470 ،469 ،465 ،458 ،455 ،447 ،442 ،440 ،434 ،417

.Winnetka) 396) ونتكا
.Wisconsin) 442، 449) (والية) ويسكونسن

.Wilmette) 396) ويلمت

- ي -
اليابان 306، 315، 342، 357، 390، 447، 456، 459، 465.

يافا 216.
يزد 107، 111، 154، 235، 239، 240، 272، 349، 350، 351.

.Yugoslavia) 267، 459، 469، 470) يوغسالفيا
.Yucatan) 449) يوكاتان

اليونان 267، 369.

اآلثار الكتابيّة البهائيّة 
والكتب األخرى

مناجاة: مجموعة أذكار وأدعية من آثار حضرة بهاء اهلل 362، 454.
أدعيّة الّصيام 210.
أصول كافي 108.

األقـــــــــدس 34، 48، 57، 141، 169، 185، 203، 210، 211، 232، 244، 247، 250، 252، 255، 259، 264، 266، 268، 
 ،439 ،438 ،434 ،432 ،406 ،391 ،387 ،386 ،385 ،383 ،372 ،360 ،354 ،329 ،298 ،296 ،283 ،280 ،279

.489 ،485 ،472 ،471 ،453 ،452 ،446 ،442 ،441
ألواح الخطَّة اإللهية 359، 363، 382، 415، 458، 473، 483، 488.

ألواح امللوك 305.
ألواح وصايا حضرة عبد البهاء 84، 383، 387، 391، 392.

اإلنجيل 47، 81، 169، 242، 246، 251، 252، 464.
إنجيل يوحنا 208.

اإليقان 44، 108، 127، 147، 150، 155، 168، 205، 252، 305، 332، 452، 454، 469.
بديع 205، 210.

برايل (طريقة تعليم العميان) 453، 454.
بهاء اهلل والعصر الجديد 454، 460، 464، 469.

.Bhagavad Gita) 124) بهاجافاد جيتا
البيان العربي 47.
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الـــــبيان الـــــفارســـــي 26، 39، 40، 46، 47، 48، 50، 51، 52، 73، 74، 84، 93، 122، 126، 127، 168، 182، 204، 383، 
.410

ترويج الّسالم العاملي 454.
تفسير حرف الهاء 75.

تفسير حرف الواو 171.
تفسير الحروف املقطّعة 171.

تفسير سورة الكوثر 31، 46، 100.
تفسير سورة والعصر 34، 46.

تفسير سورة يوسف 25، 30، 32، 44، 46، 75، 93، 100، 111، 182، 189، 244، 372، 445، 472.
تفسير ص الّصمد 95.

تفسير هو 171.
التّوراة 246.

جواهر األسرار 171.
الخصائل الّسبعة 30، 46.
الّدالئل الّسبعة 49، 113.

الرّسل 92، 109.
رؤيا يوحنا الالّهوتيّ 78، 83، 84، 122، 252، 279، 291.

الّروح 46.
الّسؤال والجواب 258، 410، 453.

سورة األصحاب 205.
سورة األمر 199، 205.

سورة الحج 205.
سورة الّدم 205.

سورة الرّئيس 205، 207، 213.
سورة الّصبر 171.

سورة الغصن 211، 283، 339.
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املحتوى

تعريف
5

تمهيد
9

الفترة األولى: والية حضرة الباب
1853 – 1844

الفصل األّول: ميالد الظّهور البابيّ
37- 21

إعالن رسالة حضرة الباب
انضمام حروف الحيّ
حج حضرة الباب ملّكة

القبض على حضرة الباب ورحيله إلى إصفهان
إقامة حضرة الباب في إصفهان

الفصل الثّاني: اعتقال حضرة الباب في آذربيجان
57 - 38

داللة اعتقاله
حبسه في ماه كو وچهريق

اختباره في تبريز 
كتاباته

عهده وميثاقه
مؤتمر بدشت

الفصل الثّالث: الفنت في مازندران ونيريز وزنجان
58-72

ملحات كاشفة في فتنة مازندران 
املالمح البارزة في فتنة نيريز
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القصص املتصلة بفتنة زنجان
الّشهداء الّسبعة

الفصل الرّابع: استشهاد حضرة الباب
85 - 73

األحداث الّسابقة على استشهاده 
املالبسات استشهاده
املدائح اّلتي قيلت فيه

التّشابه بني رسالته ورسالة الّسيّد املسيح
داللة رسالته

الفصل الخامس: محاولة اغتيال الّشاه وما ترتب عليها
86-114

املالبسات مهاجمة ناصر الّدين شاه 
مذبحة البابينّي في طهران 

دور أّداه حضرة بهاء اهلل أثناء والية حضرة الباب 
القبض عليه وسجنه في سياه چال
القبض على الطّاهرة واستشهادها

إعدام البارزين من تالميذ حضرة الباب
املدائح اّلتي قيلت في بطولة البابينّي 

مصير مضطهدي حضرة الباب وتالميذه

الفترة الثّانية: والية حضرة بهاء اهلل
1853-1892

الفصل الّسادس: ميالد الظّهور البهائيّ
117-131

داللة ظهور حضرة بهاء اهلل 
املالبسات ميالد ظهوره

الفصل الّسابع: نفي حضرة بهاء اهلل إلى العراق
132-155

إطالق سراحه من سياه چال ورحيله إلى بغداد
داللة نفيه 

إقامته في بغداد قبل اعتكافه في كردستان
انسحابه إلى كردستان عامني
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الفصل الثّامن: نفي حضرة بهاء اهلل إلى العراق (تتمة)
156-181

االرتفاع بهيبة الجامعة البابيّة
إصالح خلقيتها

تزايد االعتراف باملكانة اّلتي يحتلها حضرة بهاء اهلل
توسع الكتابات البابيّة 

بلبلة أعداء الّدين ورحيل حضرة بهاء اهلل من بغداد

الفصل التّاسع: إعالن دعوة حضرة بهاء اهلل ورحلته إلى اآلستانة
182-194
داللة إعالنه 

مغادرته حديقة الرّضوان
أحداث تتصل برحلته وإقامته في اآلستانة

الفصل العاشر: عصيان ميرزا يحيى وإعالن رسالة حضرة بهاء اهلل في أدرنة
195-217

تنّكر ميرزا يحيى لرسالة حضرة بهاء اهلل
إشهار رسالة حضرة بهاء اهلل

نفيه إلى عّكاء

الفصل الحادي عشر:  سجن حضرة بهاء اهلل في عّكاء
218-233

داللة نفيه إلى األرض األقدس
املشّقات اّلتي حدثت خالل الّسنوات األولى من حبسه

تخفيف حّدة القيود املفروضة عليه تدريًجا

الفصل الثاني عشر:  سجن بهاء اهلل في عّكاء (تتّمة)
234-259

تجّدد االضطهادات في إيران
نتيجة إعالن دعوته في أدرنة

تنزيل شرائع الّدورة البهائيّة وأحكامها
إصدار املبادئ األساسيّة للظّهور البهائيّ

الفصل الثّالث عشر:  صعود حضرة بهاء اهلل
260-274

املالبسات صعوده
مصير أعداء الّدين أثناء واليته
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الفترة الثّالثة: والية حضرة عبد البهاء
1892-1921

الفصل الرّابع عشر: ميثاق حضرة بهاء اهلل
277-284

داللته 
املالمح البارزة لكتاب العهد

الّدور اّلذي أداه حضرة عبد البهاء أثناء والية والده

الفصل الخامس عشر: عصيان ميرزا محّمد علي
285-293

التّهم اّلتي وجهها ناقضو العهد وامليثاق لحضرة عبد البهاء
سلوك ميرزا محّمد علي وخلطائه

إشارات حضرة بهاء اهلل إلى ناقضي امليثاق

الفصل الّسادس عشر: نهضة الّدين وتأسيسه في الغرب
294-308

اإلشارات اّلتي وردت في الكتابات البهائيّة املقدسة إلى الغرب وأهميتها املقبلة
وصول الزّائرين الغربينّي األول إلى عّكاء 
بواكير تقّدم الّدين في أمريكا الّشماليَّة

الفصل الّسابع عشر: استئناف حبس حضرة عبد البهاء
309-319

مكائد ناقضي امليثاق
تشكيل الّسلطان عبد الحميد لجنة التّحقيق

مناشط حضرة عبد البهاء أثاء حبسه
تحريات الّلجنة وعودتها

قيام ثورة تركيا الفتاة وتحرير حضرة عبد البهاء

الفصل الثّامن عشر: دفن رفات حضرة الباب على جبل الكرمل
320-325

إخفاء الرّفات ونقلها نهائيًا إلى األرض املقدسة 
دفن الرّفات بيد حضرة عبد البهاء

الفصل التّاسع عشر: رحالت حضرة عبد البهاء في أوروبّا وأمريكا
326-347
زيارته ملصر

رحالته إلى أوروبّا 
إقامته في الواليات املتّحدة األمريكيَّة
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ملحات كاشفة في هذه الرّحالت

الفصل العشرون: نموّ الّدين وانتشاره في الّشرق والغرب
348-363

تجدد االضطهادات في إيران
ل مشرق أذكار في عشق آباد تشييد أوَّ

تثبيت دعائم الّدين في الّشرق وأوروبّا وأمريكا الّشماليَّة
حرب 1914-1918 وأثرها على "مركز الّدين" 
اتّساع املناشط البهائيّة وفتح قارّة أستراليشيا

الفصل الحادي والعشرون: صعود حضرة عبد البهاء
364-377

الحوادث اّلتي سبقت صعوده
موكب جنازته
داللة واليته

مصير األعداء أثناء واليته

الفترة الرّابعة: ابتداء عصر التّكوين للّدين البهائيّ
1921-1944

الفصل الثّاني والعشرون: نشأة النّظام اإلدارّي وإقامته
381-418

أصول النّظام اإلدارّي 
سمات عصر التّكوين

طبيعة النّظام اإلدارّي والحمالت اّلتي شنّت على النّظام اإلدارّي
املالمح وصيّة حضرة عبد البهاء أّوليّات النّظام اإلدارّي

املحافل املحليّة
املحافل املركزيّة
الّلجان املركزيّة

الّدساتير البهائيّة 
تسجيل املحافل البهائيّة

األوقاف البهائيّة 
حظائر القدس

املدارس الّصيفيّة
مناشط الّشباب وفعاليّات أخرى

االتّصاالت مع املنظمات اإلنسانيّة والّسلطات الحكوميّة
تثبيت أركان املؤّسسات البهائيّة في األرض املقّدسة

تشييد مشرق األذكار في ويلمت بوالية إلينوي
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الفصل الثّالث والعشرون: االعتداء على املؤّسسات البهائيّة
419-430

استيالء النّاقضني على مفاتيح مقام حضرة بهاء اهلل
استيالء الّشيعة على بيت حضرة بهاء اهلل في بغداد
اضطهاد الّدين والتّضييق على مؤّسساته في روسيا

إجراءات قمع املؤّسسات البهائيّة في أملانيا
القيود املفروضة على املؤّسسات البهائيّة في إيران

الفصل الرّابع والعشرون: تحرير الّدين واالعتراف به وبمؤّسساته
431-444

انفصال الّدين رسميًّا عن اإلسالم في مصر
االعتراف باستقالل الّدين في مركزه العاملي

تأكيد أتباع الّدين في إيران الستقالله
االعتراف الرّسمي باملنظمات اإلداريّة البهائيّة في الواليات املتّحدة األمريكيَّة

الفصل الخامس والعشرون: التّوسع العاملي لفعاليّات التّبليغ
445-478

امتداد حدود الّدين 
توّسع الكتب البهائيّة

مناشط مارثا روت التّبليغيَّة العامليَّة
إيمان امللكة ماري ملكة رومانيا

تنفيذ املجتمع البهائيّ األمريكي لخطَّة الّسنوات الّسبع

نظرة عاّمة
478

مسرد األعالم
491

مسرد األمكنة
522

مسرد الكتب
548

املحتوى
553
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