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تعريف
إ ّن هƒذا الƒكتاب ا ّلƒذي ينشƒر اآلن مƒترج ًƒما إلƒى الّ ƒلغة الƒعربƒيّة كƒتبه حƒضرة شƒوقƒي أفƒندي ربّƒانƒي ولƒيّ أمƒر اهلل بƒالّ ƒلغة اإلنجƒليز ّيƒة،
وذلƒƒك فƒƒي مƒƒناسƒƒبة مƒƒرور قƒƒرن واحƒƒد عƒƒلى ظƒƒهور األمƒƒر الƒƒبهائ ƒيّ .وفƒƒيه سƒƒرد بƒƒقلمه املƒƒبارك أه ّ ƒم الƒƒوقƒƒائƒƒع واألحƒƒداث ال ƒتّاريƒƒخيّة
وسجƒل مƒدارج تƒط ّوره مƒنذ بƒزوغ فجƒره فƒي  23أيّƒار 1844م حƒتّى عƒام 1944م .ويƒض ّم الƒكتاب بƒني دفّƒتيه مƒا يُƒغني
ّƒ
لƒلظّهور،
ذهƒن الƒقارئ ا ّلƒذي يƒو ّد أن يƒل ّم بƒكيفيّة نƒشوء األمƒر الƒبهائƒيّ وحƒقيقة تƒاريƒخه الƒحافƒل بƒاملƒآسƒي واالضƒطهادات مƒن جƒهة ،وسƒريƒان
تعاليمه في فترة قرن واحد من جهة أخرى.
ƒسفر الجƒليل،
أمƒضى حƒضرة ولƒيّ أمƒر اهلل مّ ƒدة عƒام واحƒد يجƒمع فƒيه املƒواد الƒالّزمƒة ،املخƒطوطƒة مƒنها واملƒطبوعƒة ،لƒتدويƒن هƒذا ال ّ
وراجƒع أكƒثر مƒن مƒائƒتي كƒتاب ورسƒالƒة بƒاحƒثًا ومƒح ّق ًقا لجƒمع املƒعلومƒات ا ّلƒتي أوردهƒا فƒي أثƒره هƒذا ،واخƒتار مƒا رآه مƒن األحƒداث
ا ّلƒƒتي تƒƒواتƒƒر نƒƒقلها تƒƒاريƒƒخيًّا وذلƒƒك فƒƒي بحƒƒر عƒƒام واحƒƒد آخƒƒر .وبƒƒينما كƒƒان مƒƒنهم ًكا فƒƒي تƒƒدويƒƒن هƒƒذا الƒƒكتاب طƒƒيلة هƒƒذيƒƒن الƒƒعامƒƒني،
كƒان مƒشغوالً فƒي الƒوقƒت نƒفسه بƒبناء ضƒريƒح لƒحضرة الƒباب عƒلى سƒفح جƒبل الƒكرمƒل ،ويƒع ّد الƒع ّدة أي ً
ƒضا إلقƒامƒة احƒتفاالت الئƒقة
فƒي مƒناسƒبة نƒهايƒة الƒقرن األ ّول وبƒدايƒة الƒقرن الƒثّانƒي لƒألمƒر املƒبارك فƒي مƒجتمعات الƒعالƒم الƒبهائƒيّ بƒأسƒره .وكƒذلƒك كƒان مƒحاطًƒا
بƒƒالƒّ ƒرسƒƒائƒƒل املƒƒنهمرة عƒƒليه مƒƒن كƒّ ƒل حƒƒدب وصƒƒوب فƒƒي أنƒƒحاء هƒƒذا الƒƒعالƒƒم اسƒƒتهدا ًء واسƒƒترشƒƒا ًدا حƒƒول مƒƒختلف املƒƒسائƒƒل الƒّ ƒروحƒƒانƒيّة
ƒخاصƒة تƒلك ال ّƒرسƒائƒل ا ّلƒƒتي تƒرد إلƒيه بƒغزارة فƒي شƒأن كƒيفيّة
واالجƒتماعƒيّة واإلداريّƒة املƒتع ّلقة بƒالƒبهائƒيّني أفƒرا ًدا أو مƒجتمعات ،وب ّ ƒ ƒ ƒ
إحƒƒياء االحƒƒتفاالت املƒƒذكƒƒورة .هƒƒذا بƒƒينما كƒƒانƒƒت الحƒƒرب الƒƒعاملƒيّة الƒثّانƒƒية مسƒƒتعرة آنƒƒذاك ،واألمƒƒاكƒƒن املƒƒق ّدسƒƒة الƒƒبهائƒيّة فƒƒي املƒƒركƒƒز
العاملي مه ّددة بأخطار تلك الحرب ال ّداهمة .في هذه الظّروف ت ّم صدور هذا الكتاب
الƒنّفيس عƒن قƒلم شƒخص وصƒفه حƒضرة عƒبد الƒبهاء فƒي كƒتاب وصƒايƒاه بƒأنّƒه "أبƒدع جƒوهƒرة فƒريƒدة عƒصماء" .والƒحقّ إ ّن مƒا كƒتبه
ƒبني الهƒدف ا ّلƒذي مƒن أجƒله
ƒصفحات الƒقادمƒة ،قƒبل الƒبدء بƒفصولƒه ،لƒيكفي كƒي ي ّ
حƒضرة ولƒيّ أمƒر اهلل نƒفسه تƒمهي ًدا لƒلكتاب فƒي ال ّ
ب ƒƒ ƒادر إل ƒƒ ƒى إت ƒƒ ƒحاف ال ƒƒ ƒجام ƒƒ ƒعة ال ƒƒ ƒبهائ ƒ ƒيّة ال ƒƒ ƒعامل ƒ ƒيّة به ƒƒ ƒذا األث ƒƒ ƒر ال ƒ ƒثّمني ا ّلƒƒ ƒذي ي ƒƒ ƒعتبر م ƒƒ ƒن أه ّ ƒ ƒم آث ƒƒ ƒاره ال ƒƒ ƒكتاب ƒ ƒيّة مل ّ ƒ ƒدة  36س ƒƒ ƒنة
)1957-1921م( ا ّلƒƒتي قƒضاهƒا ولƒيًّا لƒألمƒر الƒبهائƒيّ ومƒبيّنًا لƒنصوصƒه املƒق ّدسƒة املƒنزلƒة مƒن قƒلم ك ّƒل مƒن حƒضرة الƒباب وحƒضرة
بƒƒهاء اهلل وحƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء ،وخ ّ ƒلد بƒƒذلƒƒك مج ّ ƒلدات ضخƒƒمة فƒƒي حƒƒقل تƒƒرجƒƒمة تƒƒلك اآلثƒƒار املƒƒق ّدسƒƒة إلƒƒى اإلنجƒƒليزيّƒƒة ،وخ ّ ƒ
ط قƒƒلمه
املƒƒبارك رسƒƒائƒƒل كƒƒثيرة حƒƒول تƒƒعالƒƒيم األمƒƒر الƒƒبهائƒيّ والƒنّظم الƒƒبديƒƒع ،ور ّد عƒƒلى ألƒƒوف مƒƒؤ ّلƒƒفة مƒƒن رسƒƒائƒƒل أفƒƒراد الƒƒبهائƒيّني واملƒƒحافƒƒل
ال ƒّ ƒروح ƒƒان ƒيّة امل ƒƒرك ƒƒزيّ ƒƒة واملح ّ ƒليّة املنتش ƒƒرة ف ƒƒي رب ƒƒوع ال ƒƒكرة األرض ƒيّة ،إج ƒƒاب ƒƒة ع ƒƒن أس ƒƒئلتها ح ƒƒول م ƒƒا أُش ƒƒكل ف ƒƒهمه م ƒƒن ال ƒنّصوص
مؤسسو هذا األمر الكريم.
املق ّدسة اإللهيّة ا ّلتي تركها
ّ
قƒƒام بƒƒتعريƒƒب هƒƒذا الƒƒكتاب الƒƒقيّم املƒƒتصاعƒƒد إلƒƒى اهلل ال ّ ƒدكƒƒتور محƒّ ƒمد الƒƒعزّاوي )1976-1920م( خƒّ ƒريƒƒج جƒƒامƒƒعة الƒƒقاهƒƒرة بُƒƒعيد
ƒكب عƒلى إكƒمال عƒمله ال ّ
ارا لƒنقله إلƒى
نشƒره فƒي عƒام 1945م وان ّ
ƒشاقّ الƒتّاريƒخيّ الƒعظيم هƒذا سƒنوات عّ ƒدة ،بƒذل فƒيها جهً ƒدا جƒبّ ً
الƒƒعرب ƒيّة ولƒƒلحصول عƒƒلى أصƒƒول كƒƒثيرة مƒƒن ال ƒنّصوص املƒƒنقولƒƒة فƒƒي ثƒƒنايƒƒا الƒƒكتاب لّ ƒ
ƒكل مƒƒناسƒƒبة ،تƒƒلك ال ƒنّصوص ا ّلƒƒتي ن ƒزّلƒƒت فƒƒي
األصƒƒل بƒƒالƒƒعرب ƒيّة أو الƒƒفارس ƒيّة ،فƒƒثبّت ال ƒنّصوص الƒƒعرب ƒيّة األصƒƒليّة ا ّلƒƒتي عƒƒثر عƒƒليها كƒƒما هƒƒي ،ونƒƒقل ال ƒنّصوص الƒƒفارس ƒيّة مƒƒنها
إلƒƒى الƒƒعرب ƒيّة إذ كƒƒان املƒƒغفور لƒƒه ضƒƒلي ًعا أيً ƒ
ƒضا فƒƒي ال ّ ƒلغة الƒƒفارس ƒيّة ،وبƒƒذلƒƒك اسƒƒتطاع أن يهƒƒدي املƒƒكتبة الƒƒبهائ ƒيّة الƒƒعرب ƒيّة هƒƒذا
الكتاب الفريد ا ّلذي طاملا انتظر البهائيّون نشره بلهفة واشتياق.
ƒليزي بƒواسƒطة لƒجنة بƒد ّقƒة وإمƒعان .وملّا لƒم يسƒتطع املƒترجƒم الƒعثور عƒلى أصƒول كƒا ّفƒة
ت ّƒمت مƒقارنƒة الƒكتاب املƒترجƒم بƒالƒنّص اإلنج ّ
الƒنّصوص املƒنقولƒة ،سƒعت الّ ƒلجنة سƒعيًا حƒثيثًا إلƒى تƒحقيق هƒذا الƒغرض وحƒصلت عƒلى كƒثير مƒنها ،فƒثبّتت األصƒل الƒعربƒيّ مƒنها
كƒƒما هƒƒي ونƒƒقلت مƒƒا كƒƒانƒƒت أص ƒالً بƒƒال ّ ƒلغة الƒƒفارس ƒيّة إلƒƒى الƒƒعرب ƒيّة ،ومƒƒع ذلƒƒك بƒƒقي قƒƒسم مƒƒن ال ƒنّصوص املƒƒنقولƒƒة دون الƒƒعثور عƒƒلى
ƒعرب ومƒا هƒو األصƒل ،يƒنبغي الƒتّنبيه إلƒى أ ّن كƒلّ
ƒعربƒت عƒن الƒن ّ ّ
ص اإلنج ّ
ƒليزي .بƒنا ًء عƒلى ذلƒك ،وتƒمييزًا بƒني مƒا هƒو امل ّ
أصƒولƒها ف ّ
ƒعرب
ƒص ورد بƒƒني قƒƒوسƒƒني دون أيّƒƒة عƒƒالمƒƒة هƒƒو الƒن ّ ّ
نّ ƒ
ص الƒƒعربƒيّ األصƒƒليّ ،أ ّمƒƒا مƒƒا ورد بƒƒإزائƒƒه نجƒƒمة واحƒƒدة بƒƒجانƒƒب قƒƒوسƒƒيه فƒƒهو مّ ƒ

٤

ƒليزي .كƒما يƒجب الƒتّوضƒيح أ ّن مƒا نƒقل
ƒعرب عƒن الƒن ّ ّ
ص اإلنج ّ
عƒن الƒلغة الƒفارسƒيّة ،وأ ّƒمƒا مƒا وضƒع بƒجانƒب قƒوسƒيه نجƒمتان فƒهو م ّ
بخ ّ
معرب فهو عربيّ في األصل.
ط عريض طيّ نص ّ
هƒƒذا ،وبƒƒالƒّ ƒرغƒƒم مƒƒن الّ ƒد ّقƒƒة املƒƒتناهƒƒية ا ّلƒƒتي بƒƒذلƒƒت فƒƒي سƒƒبيل مƒƒراجƒƒعة هƒƒذه الƒتّرجƒƒمة وتƒƒنقيحها مƒƒن قƒƒبل املƒƒترجƒƒم أو بƒƒواسƒƒطة لƒƒجنة
مفتوحا ملراجعة هذه التّرجمة مستقبالً.
املراجعة ،فإ ّن املجال ال يزال
ً

٥

تمهيد
ƒسنة املƒƒباركƒƒة )1944م( يƒƒحتفل الƒƒعالƒƒم الƒƒبهائƒيّ بƒƒالƒƒعيد املƒƒئوي لƒƒتأسƒƒيس ديƒƒن
فƒƒي الƒثّالƒƒث والعشƒƒريƒƒن مƒƒن شهƒƒر أيّƒƒار مƒƒن هƒƒذه الّ ƒ
حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل .وهƒƒذا الƒƒعيد يخ ّ ƒلد ال ƒذّكƒƒرى املƒƒئويّƒƒة لّ ƒ
ƒكل مƒƒن ال ّ ƒدورة وافƒƒتتاح ال ّ ƒدور الƒƒبهائ ƒيّ وبƒƒدايƒƒة كƒƒوره ومƒƒولƒƒد حƒƒضرة عƒƒبد
الƒƒبهاء فƒƒي وقƒƒت واحƒƒد .والƒƒواقƒƒع أن الƒتّأ ّمƒƒل فƒƒي ضƒƒخامƒƒة الƒطّاقƒƒات الƒƒكامƒƒنة فƒƒي هƒƒذا الّ ƒديƒƒن الƒƒفريƒƒد فƒƒي تƒƒاريƒƒخ الƒƒعالƒƒم الƒّ ƒروحƒيّ،
وا ّلƒذي يƒشير إلƒى خƒتام دورة األنƒبياء الƒك ّليّة ،لƒيصيب ال ّƒرؤوس بƒالّ ƒدوار .وإ ّن تƒدقƒيق الƒنّظر فƒي سƒناء املجƒد األلƒفيّ ا ّلƒذي سƒوف
ƒؤسƒƒسه يƒƒلقيه فƒƒي جƒƒالل عƒƒلى
ƒتمر مƒ ّ ƒ
يسƒƒطع فƒƒي تƒƒمام الƒƒوقƒƒت لƒƒيغشى الƒƒعيون ويبهƒƒر األنƒƒظار .أ ّمƒƒا عƒƒظمة الƒظّ ّل ا ّلƒƒذي سƒƒوف يسّ ƒ
مظاهر أمر اهلل املتعاقبني ا ّلذين يُبعثون من بعد ،فأمر يفوق ّ
كل حساب وتقدير.
ف ƒƒفي ف ƒƒترة ال ت ƒƒزي ƒƒد ع ƒƒلى ق ƒƒرن واح ƒƒد م ƒƒن ال ƒزّم ƒƒان أخ ƒƒذت ال ƒƒعمليّات ال ƒƒغيبيّة ا ّلƒƒتي و ّلƒƒده ƒƒا روح ال ّ ƒدي ƒƒن ال ƒƒخالّق ت ƒƒثير ف ƒƒي امل ƒƒجتمع
ƒري هƒيجانًƒا ال يƒمكن لƒعقل أن يسƒبر غƒوره .وبƒال ّƒرغƒم مƒن أنّƒه م ّƒر بƒفترة الƒحضانƒة فƒي مƒرحƒلته الƒبدائƒيّة إالّ أنّƒه أهƒاج بƒفضل
البش ّ
ب ƒƒروز ن ƒƒظام ƒƒه امل ƒƒتبلور ب ƒƒبطء ف ƒƒي ح ƒƒياة اإلن ƒƒسان ƒيّة ال ƒƒعا ّمƒƒة تخ ƒّ ƒم ًرا يه ƒƒدف إل ƒƒى ت ƒƒقوي ƒƒض أس ƒƒس امل ƒƒجتمع امل ƒƒضطرب وت ƒƒنقية دم ƒƒائ ƒƒه
مؤسساته وتشكيل مسيره من جديد.
وإعادة توجيهه وبناء
ّ
املبشƒرة بƒميالد ديƒن حƒضرة
ّƒ ƒ
ƒدربƒة والƒعقل املƒنصف الƒواقƒف عƒلى الƒعالمƒات واإلشƒارات
وإالّ فƒإلƒى ّ
أي شƒيء آخƒر يƒمكن لƒلعني امل ّ
بƒهاء اهلل واملƒسايƒرة لƒنهضته أن يƒرجƒعا هƒذا االنƒقالب الƒعاملƒيّ الƒعنيف ب ّ
ƒكل مƒا يƒصاحƒبه مƒن خƒراب وشƒقاء وفƒزع ،إن لƒم يƒكن إلƒى
أي عƒامƒل آخƒر يƒمكن
بƒروز نƒظامƒه الƒعاملƒيّ الƒجنني ا ّلƒذي قƒال بƒشأنƒه حƒضرة بƒهاء اهلل "قƒد اضƒطرب الƒنّظم مƒن هƒذا الƒنّظم" وإلƒى ّ
ƒري جƒمي ًعا ،إن لƒم يƒكن
لƒإلنƒسان أن يƒر ّد أصƒول هƒذه األزمƒة الƒهائƒلة ا ّلƒتي لƒم يسƒبق لƒها مƒثيل وال نƒظير فƒي تƒواريƒخ الƒجنس البش ّ
إلƒƒى الƒتّدفّƒƒق الƒƒقاهƒƒر الƒƒغالّب لƒƒفيوضƒƒات ذلƒƒك الƒّ ƒروح ا ّلƒƒذي يƒƒزعƒƒزع الƒƒعالƒƒم ويƒƒقويّƒƒه ويƒƒفتديƒƒه فƒƒي وقƒƒت واحƒƒد ،وهƒƒو الƒّ ƒروح ا ّلƒƒذي أ ّكƒƒد
حƒƒضرة الƒƒباب أنّƒƒه "قƒƒد تلجƒƒلج فƒƒي حƒƒقيقة الƒƒكائƒƒنات"؟ ولƒƒسنا بƒƒحاجƒƒة إلƒƒى بƒƒذل جهƒƒد كƒƒبير لƒƒكي نƒƒدرك بƒƒسهولƒƒة أ ّن هƒƒذه الƒƒفترة
ا ّلƒƒتي تƒل ّقت صƒدمƒة ظƒهوره ووقƒع إلƒهام ِƒه وتƒجاهƒلت دعƒوتƒه ورسƒالƒته تƒعانƒي آالم املƒخاض ،وأنّƒها تƒجاهƒد اآلن لƒكي تƒضع حƒملها
كƒنتيجة مƒباشƒرة لƒل ّدافƒع ا ّلƒƒذي تƒل ّقته مƒن تƒأثƒير روح املظهƒر اإللƒهيّ املƒحيي املط ّ ƒهƒر املƒح ّول .فƒذلƒك يتجّ ƒلى بƒوضƒوح فƒي الƒظّواهƒر
ا ّلƒƒتي م ƒƒا زال ƒƒت ت ƒƒزداد ب ƒƒروزًا وخ ƒƒطورة م ƒƒنذ نش ƒƒبت الح ƒƒرب ال ƒƒعامل ƒيّة األول ƒƒى ا ّلƒƒتي س ƒƒبقت ع ƒƒصر ال ƒتّكوي ƒƒن ل ƒƒدي ƒƒن ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل
مƒباشƒرة؛ مƒن مƒثل تƒشنّج املƒجتمع املƒعاصƒر ،وغƒليان أفƒكار الƒنّاس فƒي جƒميع أرجƒاء الƒعالƒم بƒصورة محƒمومƒة جƒامƒحة واألحƒقاد
ƒضاري ƒƒة ا ّل ƒƒتي تش ƒƒتعل ن ƒƒيران ƒƒها ب ƒƒني األج ƒƒناس وال ƒƒعقائ ƒƒد وال ƒƒطبقات ،وت ّ ƒ
ال ّ ƒ
ƒهشم س ƒƒفينة األم ƒƒم ،وس ƒƒقوط امل ƒƒلكيّات وت ƒƒمزّق أوص ƒƒال
ƒؤسƒƒسات ال ّ ƒدي ƒƒنيّة ،واض ƒƒمحالل ال ƒنّظم ال ƒƒعري ƒƒقة ،وت ƒƒلك ال ƒّ ƒرواب ƒƒط ال ّ ƒدي ƒƒنيّة
اإلم ƒƒبراط ƒƒوريّ ƒƒات ،وان ƒƒقراض األس ƒƒر امل ƒƒال ƒƒكة ،وت ƒƒداع ƒƒي امل ƒ ّ ƒ
البشري.
وال ّدنيويّة ا ّلتي طاملا ربطت بني أفراد الجنس
ّ
ƒصفحات الƒتّالƒية -إلƒقاء نƒظرة شƒامƒلة عƒلى األحƒداث
ƒئوي لƒه ك ّƒل هƒذا املƒغزى الƒعميق هƒي أن أحƒاول  -فƒي ال ّ
إ ّن غƒايƒتي فƒي عƒيد م ّ
لتجسƒƒده فƒƒي خƒطّة تƒƒتط ّور إلƒƒى
ّƒ
الƒƒبارزة فƒƒي هƒƒذا الƒƒقرن ا ّلƒƒذي شهƒƒد هƒƒذا الƒّ ƒروح يƒƒفيض عƒƒلى الƒƒعالƒƒم ،كƒƒما شهƒƒد املƒƒراحƒƒل األولƒƒى
ƒسامƒي ا ّلƒذي يƒنتظر اإلنƒسان عƒلى هƒذا الƒكوكƒب .وسƒوف
ƒري جƒمي ًعا ،ويƒح ّقق املƒصير ال ّ
نƒظام يƒراد لƒه أن يƒحتضن الƒجنس البش ّ
أبƒذل جهƒدي لƒكي أسƒتعرض الƒوقƒائƒع ا ّلƒتي تبسƒطها أمƒام أبƒصارنƒا حƒقبة مƒائƒة عƒام فƒريƒدة فƒي املجƒد واالضƒطراب ،وأضƒعها فƒي
ƒصحيحة رغƒƒم أ ّن الƒƒفاصƒƒلة ا ّلƒƒتي تƒƒفصل بƒƒيننا وبƒƒينها قƒƒصيرة نسƒƒبيًّا .وسƒƒوف أجتهƒƒد فƒƒي أن أق ّ ƒدم وأربƒƒط  -ولƒƒو
مƒƒالبƒƒساتƒƒها الّ ƒ
بسƒرعƒة  -تƒلك الƒحوادث الخƒطيرة ا ّلƒƒتي عƒملت بƒاسƒتمرار ودأب وسƒكون عƒلى مƒرأى ومƒسمع مƒن األجƒيال املƒتعاقƒبة ال ّ
ƒضا ّلƒƒة وغƒير
ƒشيخيّة مƒن طƒائƒفة ال ّ
املƒكترثƒة أو املƒعاديƒة عƒلى أن تƒح ّول فƒر ًعƒƒا مƒختلف الƒعقيدة ه ّƒني األمƒر فƒي الƒظّاهƒر مƒن فƒروع فƒرقƒة ال ّ
ƒشيعة
اإلثƒنيّ عشƒريّƒة اإلسƒالمƒيّة إلƒى ديƒن عƒاملƒي يتّحƒد أتƒباعƒه ا ّلƒذيƒن يƒفوقƒون الحّ ƒد والƒحصر اتّƒحا ًدا عƒضويًّƒا مƒتينًا ،ويƒع ّم نƒوره األرض
مƒن إيسƒلندا شƒماالً حƒتّى مƒضيق مƒاجƒالّن جƒنوبًƒا ،وتنتشƒر فƒروعƒه فƒي مƒا ال ي ّ
ƒقل عƒن سƒتّني دولƒة مƒن دول الƒعالƒم ،وتƒترجƒم كƒتبه
وتنش ƒƒر ف ƒƒي م ƒƒا ال ي ّ ƒ
ƒارات ال ƒƒعال ƒƒم الخ ƒƒمس ب ƒƒمالي ƒƒني
ƒقل ع ƒƒن أرب ƒƒعني ل ƒƒغة ،وت ƒƒق ّدر ق ƒƒيمة أوق ƒƒاف ƒƒه املح ƒƒليّة وامل ƒƒرك ƒƒزيّ ƒƒة وال ƒƒعامل ƒيّة ف ƒƒي ق ّ ƒ
٦

الش ƒƒرق وال ƒƒغرب،
املسج ƒƒلة ب ƒƒاالع ƒƒتراف ال ƒّ ƒرس ƒƒميّ م ƒƒن ج ƒƒان ƒƒب ال ƒƒعدي ƒƒد م ƒƒن ال ƒƒحكوم ƒƒات ف ƒƒي ّƒ ƒ
ّƒ
ال ّ ƒدوالرات ،وتح ƒƒظى ه ƒƒيئات ƒƒه امل ƒƒنتخبة
وي ƒƒنض ّم إل ƒƒيه األت ƒƒباع م ƒƒن األج ƒƒناس وال ƒƒجنسيّات امل ƒƒتباي ƒƒنة وأ ّمƒƒهات دي ƒƒان ƒƒات البش ƒƒر؛ وي ƒƒوج ƒƒد م ƒƒمثّلوه ف ƒƒي امل ƒƒئات م ƒƒن م ƒƒدن إي ƒƒران
ƒتكررة ،ويƒƒعلن اسƒƒتقاللƒƒه أعƒƒداؤه مƒƒن صƒƒفوف
والƒƒواليƒƒات املتّحƒƒدة ،وتشهƒƒد بّ ƒ
ƒصحة حƒƒقائƒƒقه إحƒƒدى املƒƒلكات فƒƒي شƒƒهادات عƒƒلنيّة مّ ƒ
ديƒنه الƒوالƒد )اإلسƒالم( فƒي قƒلب الƒعالƒم الƒعربƒيّ واإلسƒالمƒيّ )مƒصر( ويƒد ّلƒƒلون عƒليه ،ويƒت ّم االعƒتراف بƒه بƒصورة تƒخ ّولƒه أن يƒحتلّ
ƒأسƒƒس ف ƒƒيها م ƒƒرك ƒƒزه ال ƒّ ƒروح ƒيّ ال ƒƒعامل ƒيّ )فلس ƒƒطني( وه ƒƒي ق ƒƒلب ال ƒƒعال ƒƒم امل ƒƒسيحيّ وق ƒƒدس
م ƒƒقام ال ّ ƒدي ƒƒن ال ƒّ ƒراب ƒƒع ف ƒƒي األرض ا ّلƒƒتي ت ƒ ّ ƒ
أقداس اليهود ،وأقدس بقعة عند املسلمني بعد م ّكة امل ّكرمة في آن واحد.
ولƒيس مƒن غƒايƒتي وال م ّƒما يƒتط ّلبه املƒقام أن أكƒتب تƒاريً ƒ
ƒسنوات املƒائƒة املƒاضƒية مƒن حƒياة الّ ƒديƒن الƒبهائƒيّ ،كƒما
ƒفصالً لهƒذه ال ّ
خا م ّ
ƒقصى أص ƒƒول ه ƒƒذه الح ƒƒرك ƒƒة ّ
الضخ ƒƒمة ،وال أن أص ّ ƒور ال ƒظّروف ا ّلƒƒتي ول ƒƒدت ف ƒƒيها أو أف ƒƒحص ط ƒƒبيعة ال ّ ƒدي ƒƒن
أنّ ƒƒني ال أن ƒƒوي أن أت ّ ƒ
ƒري .ول ƒƒكنّني س ƒƒوف أق ƒƒنع
ا ّل ƒƒذي ن ƒƒبتت م ƒƒنه ،أو أت ƒ ƒ ƒ ّ ƒ
ƒوص ƒƒل إل ƒƒى ت ƒƒقدي ƒƒر اآلث ƒƒار ا ّل ƒƒتي أح ƒƒدث ƒƒها وق ƒƒعها ع ƒƒلى م ƒƒصائ ƒƒر ال ƒƒجنس البش ّ ƒ
ƒشيرا
بƒاسƒتعراض املƒالمƒح الƒبارزة ملƒيالد هƒذه الحƒركƒة ونƒهضتها واملƒراحƒل األولƒى إلقƒامƒة م ّƒ ƒ
ƒؤسƒساتƒها اإلداريّƒة ا ّلƒتي تƒعتبر نƒواة وب ً
يجسد روح دين اهلل ،ويجري شرائعه وينفّذ أحكامه ويح ّقق هدفه في يومنا هذا.
لذلك "النّظام العاملي" ا ّلذي ال ب ّد وأن
ّ
السƒريƒع
عƒلى أنّƒني عƒند اسƒتعراضƒي لƒلمنظر الƒعام ا ّلƒƒذي تبسƒطه أمƒام أبƒصارنƒا دورة املƒائƒة عƒام ال أنƒوي أن أتƒجاهƒل الƒنّسيج ّ ƒ ƒ
ا ّلƒƒذي ت ّ ƒم بƒƒني ال ƒنّكسات ال ƒظّاهƒƒرة واالنƒƒتصارات الƒƒباهƒƒرة وهƒƒو ال ƒنّسيج ا ّلƒƒذي اخƒƒتارت يƒƒد الƒƒعنايƒƒة اإللƒƒهيّة الƒƒغيبيّة أن تƒƒصنع مƒƒنه
ƒثيرا مƒƒا أثƒƒبتت أ ّنƒƒها مƒƒق ّدمƒƒات النƒƒتصارات جƒƒديƒƒدة
قƒƒماش هƒƒذا الّ ƒديƒƒن مƒƒنذ أيّƒƒامƒƒه األولƒƒى ،وال أن أهّ ƒون مƒƒن شƒƒأن الƒƒكوارث ا ّلƒƒتي كً ƒ
ƒسنوات املƒائƒة األولƒى يتحّ ƒلل إلƒى سƒلسلة مƒن
ƒسابƒقة .والƒواقƒع أ ّن تƒاريƒخ ال ّ
تƒساعƒده بƒدورهƒا عƒلى الƒنّم ّو وتƒثبيت دعƒائƒم إنƒجازاتƒه ال ّ
األزمƒات الّ ƒداخƒليّة والƒخارجƒيّة ا ّلƒتي تƒختلف فƒي شّ ƒدتƒها ومّ ƒدتƒها وتƒتّفق فƒي آثƒارهƒا املƒد ّƒمƒرة املƒباشƒرة ،إالّ أ ّن ك ّƒل أزمƒة مƒنها كƒانƒت
ƒقدارا مƒالئ ًƒما مƒن الƒق ّوة اإللƒهيّة ا ّلƒتي تƒدفƒعه مƒن جƒديƒد إلƒى الƒتّقدم والƒتّفتّح .وكƒان هƒذا الƒتّفتّح الجƒديƒد يƒو ّلƒد
تƒطلق بƒصورة غƒيبيّة م ً
بƒƒدوره كƒƒارثƒƒة أعƒƒظم يƒƒتلوهƒƒا انƒƒطالق مƒƒقدار أكƒƒبر مƒƒن الƒƒعنايƒƒة اإللƒƒهيّة تƒƒم ّكن أتƒƒباعƒƒه مƒƒن أن يƒƒتق ّدمƒƒوا إلƒƒى شƒƒوط أبƒƒعد ويƒƒح ّققوا لƒƒه
انتصارات أش ّد وق ًعا وإلزا ًما.
ويƒمكن أن يƒقال إ ّن الƒقرن األ ّول مƒن الّ ƒدور الƒبهائƒيّ يƒنسحب فƒي أعƒرض مƒعاملƒه عƒلى الƒعصر الƒبدائƒي الƒبطولƒيّ ال ّƒرسƒولƒيّ لƒديƒن
ƒدي ا ّلƒذي يشهƒد تƒبلور وتƒش ّكل الƒقوى الƒخالّقƒة ا ّلƒتي
حƒضرة بƒهاء اهلل ،وعƒلى املƒراحƒل األولƒى مƒن عƒصر الƒتّكويƒن االنƒتقالƒي الحƒدي ّ
ƒسنوات الƒثّمانƒƒني األولƒƒى مƒƒن هƒƒذا الƒƒقرن قƒƒد انƒƒسحبت عƒƒلى الƒƒعصر األ ّول
أطƒƒلقها ظƒƒهوره .ولƒƒو جƒƒاز الƒƒقول يƒƒمكن أن يƒƒقال إ ّن الّ ƒ
بƒأكƒمله عƒلى حƒني شهƒدت سƒنواتƒه العشƒرون األخƒيرة بƒدايƒة الƒعصر الƒثّانƒي .ذلƒك أل ّن الƒعصر األ ّول يƒبدأ بƒإعƒالن حƒضرة الƒباب
دعƒƒوتƒƒه ،ويƒƒشمل عهƒƒد حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل ك ّ ƒله ،ويƒƒنتهي بƒƒصعود حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء .أ ّمƒƒا الƒƒعصر ال ƒثّانƒƒي فƒƒيبدأ بƒƒألƒƒواح الƒƒوصƒƒايƒƒا
ا ّلتي تح ّدد طبيعته وتضع أساسه.
ƒنقسما إلƒƒى أربƒƒع فƒƒترات مƒƒميّزة ومƒƒختلفة امل ُƒدد ،لّ ƒ
ƒكل واحƒƒدة مƒƒنها مƒƒضمونƒƒها
مƒƒن ثّ ƒم فƒƒالƒƒقرن ا ّلƒƒذي نسƒƒتعرضƒƒه يƒƒمكن أن يƒƒعتبر مƒ
ً
ƒخاص ومƒƒغزاهƒƒا ّ
الضخƒƒم ال بƒƒل مƒƒغزاهƒƒا ا ّلƒƒذي ال يƒƒمكن لƒƒعقل أن يƒƒصل إلƒƒى تƒƒقديƒƒره .وهƒƒذه الƒƒفترات األربƒƒع شƒƒديƒƒدة ال ƒتّرابƒƒط،
الƒ
ّ
وتƒؤ ّلƒف فƒصوالً مƒتالحƒقة ملƒرسƒحيّة واحƒدة مƒحبوكƒة األطƒراف فƒائƒقة سƒامƒية ال يƒمكن لƒفكر أن يسƒبر غƒور عƒقدتƒها ،وال لƒعني أن تƒلمح
ق ّƒمتها ولƒو فƒي غƒموض ،وال لƒعقل أن يƒتك ّهن خƒاتƒمتها بƒصورة كƒافƒية .وك ّƒل فƒصل مƒن هƒذه الƒفصول يƒدور حƒول مƒوضƒوعƒه ويفتخƒر
ويسجƒƒل مƒƒآسƒƒيه ويƒƒرصƒƒد انƒƒتصاراتƒƒه ،ويƒƒسهم بƒƒنصيبه فƒƒي تƒƒحقيق الƒƒغايƒƒة الƒƒواحƒƒدة املشƒƒتركƒƒة الƒثّابƒƒتة .وهƒƒذا مƒƒعناه أنّ
ّƒ
بƒƒأبƒƒطالƒƒه
خƒƒرة ل ƒƒإلل ƒƒهام ال ƒƒعامل ƒيّ ال ّ ƒ
ع ƒƒزل أي ف ƒƒصل م ƒƒنها ع ƒƒن ال ƒƒفصول األخ ƒƒرى ،أو اس ƒƒتبعاد ال ƒƒفيوض ƒƒات امل ƒƒتأ ّ
ƒشام ƒƒل ال ƒƒواح ƒƒد ع ƒƒن ال ƒƒغرض
األ ّول ا ّلƒذي ح ّƒركƒه فƒي أيّƒامƒه األولƒى يƒعادل هƒد ًمƒا لƒألسƒاس ا ّلƒذي يƒقوم عƒليه الّ ƒديƒن وقƒلبًا لƒحقيقته وتƒاريƒخه قƒلبًا يƒدعƒو إلƒى األسƒف
ّ
الشديد.
أ ّمƒƒا الƒفترة األولƒى )مƒن سƒنة  1844إلƒى 1853م( فƒتتر ّكƒƒز حƒول شƒخص حƒضرة الƒباب ال ّ
ƒشاب الّ ƒلطيف ا ّلƒƒذي ال يُƒقاوم ،فƒريً ƒدا
فƒƒي وداعƒƒته ،راسً ƒ
خا فƒƒي رزانƒƒته ،جƒذّابًƒƒا فƒƒي حƒƒديƒƒثه ومƒƒنطقه ،فƒذًّا فƒƒيما امƒƒتأل بƒƒه عهƒƒده الƒƒقصير الحƒƒزيƒƒن مƒƒن املƒƒآسƒƒي الƒƒفاجƒƒعة.
٧

وهƒƒي تƒƒبدأ بƒƒإعƒƒالنƒƒه دعƒƒوتƒƒه وتƒƒبلغ قƒّ ƒمتها بƒƒاسƒƒتشهاده ،ثّ ƒم تƒƒنتهي بƒƒمجازر ومƒƒذابƒƒح ديƒƒنيّة تƒƒثير بƒƒشاعƒƒتها االشƒƒمئزاز والƒتّقزّز إلƒƒى
أبƒƒعد الحƒƒدود .فƒƒترة قƒƒوامƒƒها تƒƒسع سƒƒنوات قƒƒصار ُمƒƒلئت صƒƒرا ًعƒƒا وحƒƒشيًّا ال هƒƒوادة فƒƒيه وال رحƒƒمة؛ صƒƒرا ًعƒƒا اتّخƒƒذ مƒƒن إيƒƒران كّ ƒلها
ƒحا لƒه ،وجƒاد فƒيه أكƒثر مƒن عشƒرة آالف بƒطل بƒأرواحƒهم ،واشƒترك فƒيه مƒلكان مƒن آل قƒاجƒار ووزراؤهƒما األشƒرار ،ونƒاصƒرتƒه
مƒرس ً
طƒائƒفة ال ّ
ƒشيعة بƒأسƒرهƒا ومƒوارد الّ ƒدولƒة الƒعسكريّƒة بƒر ّمƒƒتها ،وعƒدوان الجƒماهƒير بجƒمعهم .وأ ّمƒƒا الƒفترة الƒثّانƒية )1892-1853م(
فتسƒتم ّد إلƒها ًƒمƒا مƒن شƒخص حƒضرة بƒهاء اهلل ال ّ
ƒتفر ًدا فƒي إشƒراق
ƒشامƒخ فƒائً ƒقا فƒي قƒداسƒته ،مƒذهƒالً فƒي جƒاللƒه وقّ ƒوتƒه وقƒدرتƒه ،م ّ
مج ƒƒده ال ƒƒفائ ƒƒق .وه ƒƒي ت ƒƒبدأ ب ƒƒامل ƒƒكاش ƒƒفات األول ƒƒى ا ّلƒƒتي اخ ƒƒتلجت ف ƒƒي ن ƒƒفسه إذ ه ƒƒو ف ƒƒي س ƒƒياه چ ƒƒال بطه ƒƒران ،وه ƒƒي م ƒƒكاش ƒƒفات
بشƒƒر بƒƒه حƒƒضرة الƒƒباب ،وتƒƒبلغ قƒّ ƒمتها بƒƒإعƒƒالن ذلƒƒك الƒظّهور لƒƒلملوك ورجƒƒال الّ ƒديƒƒن ،ثّ ƒم تُƒƒختتم بƒƒصعوده قƒƒرب مƒƒديƒƒنة
الƒظّهور ا ّلƒƒذي ّ ƒ
ƒسجن ع ّ ƒكاء .فƒƒترة قƒƒوامƒƒها تƒƒسع وثƒƒالثƒƒون سƒƒنة طƒƒوال مƒƒن وحƒƒي ف ƒيّاض فƒƒريƒƒد مƒƒنهمر غƒƒزيƒƒر ال مƒƒثيل لƒƒه وال نƒƒظير ،وهƒƒي ت ƒتّسم
الّ ƒ
بƒانƒتشار الّ ƒديƒن فƒي الƒبالد املƒجاورة :تƒركƒيّا وروسƒيا والƒعراق وسƒوريّƒا ومƒصر والƒهند ،وتƒمتاز بƒما يƒتجاوب مƒع نƒشاطƒها مƒن عƒداء
الشƒƒرق دون مƒƒنازع ،كƒƒما تƒƒتمثّل فƒƒي
يƒƒتمثّل فƒƒي الهجƒƒمات ا ّلƒƒتي ش ƒنّها شƒƒاه إيƒƒران وسƒƒلطان تƒƒرك ƒيّا وكƒƒانƒƒا أقƒƒوى سƒƒلطانƒƒني فƒƒي ّ ƒ
ƒسنّة والّ ƒ
ƒشيعة .وأ ّمƒƒا الƒƒفترة ال ƒثّالƒƒثة )1921-1892م( فƒƒتدور حƒƒول
مƒƒقاومƒƒة رجƒƒال ال ّ ƒديƒƒن لƒƒلطّائƒƒفتني اإلسƒƒالم ƒيّتني ال ƒتّوأمƒƒني :الّ ƒ
ƒسامƒية الƒنّابƒضة بƒالƒحياة ،غƒام ً
ƒضا فƒي جƒوهƒره ،نƒسيج وحƒده فƒي مƒقامƒه ،معجƒزًا فƒي سحƒر خƒلقه
شƒخصيّة حƒضرة عƒبد الƒبهاء ال ّ
ƒسالƒفة ،وتƒبلغ
وسƒلطانƒه .وهƒي تƒبدأ بƒإعƒالن عهƒد حƒضرة بƒهاء اهلل ومƒيثاقƒه ،تƒلك الƒوثƒيقة الƒفريƒدة فƒي تƒاريƒخ الّ ƒدورات الّ ƒديƒنية ال ّ
ق ّƒمتها بƒتأكƒيد مƒركƒز العهƒد واملƒيثاق فƒي مƒديƒنة املƒيثاق ملƒواد تƒلك الƒوثƒيقة الƒفذّة فƒي طƒبيعتها الƒبعيدة فƒي مƒداهƒا تƒأكƒي ًدا شƒديً ƒدا.
يسجƒلها الƒتّاريƒخ فƒترة قƒوامƒها ثƒالثƒون عƒا ًƒمƒا
ّƒ
ثّ ƒم هƒي تƒختتم بƒصعوده ومƒواراة جƒثمانƒه األطهƒر الƒتّراب عƒلى جƒبل الƒكرمƒل .وسƒوف
ج ƒƒدل ƒƒت ف ƒƒيها امل ƒƒآس ƒƒي واالن ƒƒتصارات ج ƒƒدالً ،ت ƒƒكسف ك ƒƒوك ƒƒب امل ƒƒيثاق ت ƒƒارة وي ƒƒسكب ض ƒƒوءه ع ƒƒلى أوروبّ ƒƒا وي ƒƒمت ّد ب ƒƒه إل ƒƒى
ت ƒƒقريƒ ƒبًا ُ ƒ
والشƒرق األقƒصى وأمƒريƒكا ال ّ
ƒشمالƒيّة تƒارة أخƒرى .وأ ّمƒا الƒفترة ال ّƒرابƒعة )1944-1921م( فتح ّƒركƒها الƒقوى املƒنطلقة
ّƒ ƒ
أسƒترالƒيشيا
الشƒƒريƒƒعه
مƒƒن وص ƒيّة حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء؛ دسƒƒتور نƒƒظام حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل الƒƒعاملƒƒي الƒƒبديƒƒع ،وولƒƒيدة االقƒƒتران املƒƒعنوي بƒƒني يƒƒنبوع ّ ƒ
الشƒƒريƒعه اإللƒهيّة ومƒبيّنها .وتƒوافƒق بƒدايƒة هƒذه الƒفترة ال ّƒرابƒعة واألخƒيرة مƒن فƒترات الƒقرن
اإللƒهيّة وبƒني عƒقل مƒن هƒو حƒامƒل لهƒذه ّ ƒ
اإلداري لƒƒديƒƒن حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل ،وهƒƒو ال ƒنّظام ا ّلƒƒذي
الƒƒبهائ ƒيّ األ ّول مƒƒيالد عƒƒصر ال ƒتّكويƒƒن مƒƒن ال ّ ƒدور الƒƒبهائ ƒيّ وتƒƒأسƒƒيس ال ƒنّظام
ّ
ي ƒƒقوم  -ف ƒƒي آن واح ƒƒد -م ƒƒقام ال ƒƒبشير وال ƒنّواة وال ƒƒقال ƒƒب ل ƒƒنظمه ال ƒƒبدي ƒƒع ،وت ƒƒتميّز ه ƒƒذه ال ƒƒفترة ا ّلƒƒتي ت ƒƒنسحب ع ƒƒلى األع ƒƒوام ال ƒثّالث ƒƒة
والعشƒريƒن األولƒى مƒن عƒصر الƒتّكويƒن بƒنشوب عƒداوات أخƒرى ذات طƒابƒع مƒختلف تسƒرع بƒإفƒاضƒة نƒور الّ ƒديƒن عƒلى مƒناطƒق أوسƒع
ƒارات الƒعالƒم الخƒمس مƒن نƒاحƒية وتƒؤ ّدي إلƒى تحƒريƒر كƒثير مƒن املƒجتمعات الّ ƒداخƒلة فƒي حƒظيرتƒه واالعƒتراف بƒاسƒتقاللƒها مƒن
فƒي ق ّ
ناحية أخرى.
هƒذه الƒعهود األربƒعة يƒجب أن تƒعتبر عƒناصƒر مƒتالحƒمة لƒشيء واحƒد سƒام ،لƒيس هƒذا فحسƒب بƒل ويƒجب أن تƒعتبر مƒراحƒل مƒتوالƒية
فƒي عƒمليّة تƒط ّوريƒة واحƒدة شƒامƒلة ثƒابƒتة قƒاهƒرة .ذلƒك ألنّƒنا إذ نسƒتعرض ك ّƒل هƒذا املƒنظر ال ّ
ƒشاسƒع ا ّلƒƒذي يبسƒطه أمƒام أبƒصارنƒا
أي زاويƒة
نƒشاط ديƒن لƒم يسƒلخ مƒن عƒمره إالّ قƒرن واحƒد ،ال نجƒد مƒف ًرّا مƒن الƒقول بƒأ ّن أحƒداث هƒذه الƒعهود األربƒعة تƒق ّدم لƒنا  -مƒن ّ
نƒƒظرنƒƒا -الّ ƒ
ƒشواهƒƒد الƒƒواضƒƒحة ال ƒالّئƒƒحة عƒƒلى وجƒƒود عƒƒمليّة بƒƒطيئة ال ƒنّضج واالكƒƒتمال وحƒƒدوث تƒƒق ّدم م ƒطّرد مƒƒنظّم ،وتƒƒماسƒƒك داخƒƒليّ
ƒلصعوبƒƒات وإزاحƒƒة
وتƒ ّ ƒ
ƒوسƒƒع خƒƒارجƒيّ وتحƒّ ƒرر تƒƒدريƒƒجيّ مƒƒن قƒƒيود تƒƒقالƒƒيد الّ ƒديƒƒانƒƒات األخƒƒرى ،ومƒƒا ينسجƒƒم مƒƒع كƒّ ƒل ذلƒƒك مƒƒن تƒƒذلƒƒيل لّ ƒ
للعقبات وتحطيم للقيود املدنيّة.
إنّƒنا إذا نƒظرنƒا إلƒى هƒذه الƒعهود األربƒعة مƒن الƒتّاريƒخ الƒبهائƒيّ عƒلى أنّƒها مƒق ِّومƒات ل ِّ
ƒكل واح ٍƒد اسƒتطعنا أن نƒرى بƒوضƒوح سƒلسلة
املبشƒƒر ،وإبƒƒرام املƒƒيثاق ا ّلƒƒذي نƒƒبع عƒƒن سƒƒلطان ذلƒƒك
ّƒ
مبشƒƒر وظƒƒهور مƒƒوعƒƒود وعƒƒد بƒƒظهوره ذلƒƒك
ّƒ
األحƒƒداث ا ّلƒƒتي أعƒƒلنت بƒƒنجاح بƒƒعثة
املƒوعƒود نƒفسه ،ثّ ƒم مƒيالد الƒنّظام الƒعاملƒيّ ا ّلƒذي نسƒل عƒن صƒاحƒب املƒيثاق ومƒركƒز املƒيثاق املƒختار ،ونƒالحƒظ كƒيف أ ّن حƒضرة الƒباب
املبشƒƒر أعƒƒلن اقƒƒتراب قƒƒيام ال ƒنّظام اإللƒƒهيّ ال ƒتّقديƒƒر ،وكƒƒيف أ ّن حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل املƒƒوعƒƒود صƒƒاغ أحƒƒكامƒƒه ،وكƒƒيف أ ّن حƒƒضرة عƒƒبد
ّƒ
ƒؤسƒƒساتƒƒه،
الƒƒبهاء  -مƒƒركƒƒز املƒƒيثاق املƒƒختار -ب ƒيَّنه ورسƒƒم مƒƒعاملƒƒه ،وكƒƒيف أ ّن الƒƒجيل الƒƒحاضƒƒر مƒƒن أتƒƒباعƒƒهم بƒƒدأوا يƒƒشيّدون هƒƒيكل مƒ ّ ƒ
والشƒƒرق األقƒƒصى شƒƒر ًقƒƒا وإلƒƒى
ّƒ
ونƒƒلمح نƒƒور ال ّ ƒديƒƒن الجƒƒديƒƒد كƒƒيف فƒƒاض فƒƒي غƒƒضون هƒƒذه الƒƒعهود األربƒƒعة مƒƒن مهƒƒده إلƒƒى الƒƒهند
األقƒطار املƒجاورة غƒربًƒا كƒالƒعراق وتƒركƒيّا وروسƒيا ومƒصر ،وكƒيف مƒضى بƒعي ًدا إلƒى أمƒريƒكا ال ّ
ƒشمالƒيّة ،ثّ ƒم أضƒاء بƒعد ذلƒك أ ّƒمƒهات
ƒقارة األسƒترالƒيّة فƒي فƒترة الحƒقة ،وانƒسكب عƒلى حƒواشƒي الƒقطب ال ّ
ƒيرا عƒلى
ƒشمالƒيّ ،ثّ ƒم سƒطع أخ ً
بƒلدان أوروبّƒا ،وغّ ƒلف بƒسناه ال ّ
٨

آفƒاق أمƒريƒكا الƒوسƒطى والƒجنوبƒيّة .ونƒشاهƒد مƒا سƒايƒر ذلƒك مƒن ازديƒاد تƒبايƒن املƒلل والنّحƒل والƒعناصƒر واألجƒناس الّ ƒداخƒلة فƒي
ƒضموا إلƒيه مƒن عƒا ّƒمƒة أهƒل إيƒران
حƒظيرتƒه وهƒي ا ّلƒƒتي كƒانƒت فƒي فƒواتƒح الƒتّاريƒخ ال تƒض ّم سƒوى فƒئة مƒغمورة مƒن األتƒباع ا ّلƒƒذيƒن ان ّ
ال ّ ƒ
ƒشيعيّة ،ف ƒƒإذا ب ƒƒها ت ƒƒتح ّول إل ƒƒى راب ƒƒطة إخ ƒƒاء ت ƒƒمثّل ط ƒƒوائ ƒƒف م ƒƒن أ ّم ƒƒهات األدي ƒƒان ال ƒƒعاملƒ ƒيّة وت ƒƒض ّم م ƒƒعظم الƒ ƒطّبقات واألج ƒƒناس
واأللƒƒوان ،وتƒƒحتضن الƒƒعامƒƒل املƒƒتواضƒƒع والّ ƒ
ƒسواء ،ونƒƒلمح تƒƒق ّد ًمƒƒا مƒƒماثƒالً فƒƒي مƒƒدى انƒƒتشار كƒƒتبه،
ƒشخصيّة املƒƒلكيّة الƒّ ƒرفƒƒيعة عƒƒلى الّ ƒ
وهƒƒي الƒƒكتب ا ّلƒƒتي كƒƒانƒƒت أ ّول أمƒƒرهƒƒا مƒƒحصورة فƒƒي نƒƒطاق ض ƒيّق مƒƒن املخƒƒطوطƒƒات ا ّلƒƒتي كƒƒانƒƒت تسƒƒتنسخ عƒƒلى عجƒƒل مƒƒشحونƒƒة
ب ƒƒاألخ ƒƒطاء ف ƒƒي ال ƒƒغال ƒƒب ل ƒƒيتداول ƒƒها ق ƒƒارئ ƒƒوه ƒƒا ف ƒƒي ال ƒƒخفاء وي ƒƒطال ƒƒعوه ƒƒا خ ƒƒلسة وع ƒƒلى وج ƒƒل .وك ƒƒان ƒƒت ت ƒƒمحى ف ƒƒي أغ ƒƒلب األح ƒƒيان ب ƒƒل
وي ƒƒلتهمها أح ƒƒيانً ƒƒا ال ƒƒخائ ƒƒفون اله ƒƒلعون م ƒƒن أف ƒƒراد ال ƒطّائ ƒƒفة امل ƒƒظلوم ƒƒة امل ƒƒقهورة .ف ƒƒإذا ب ƒƒها ت ƒƒصدر خ ƒƒالل ق ƒƒرن واح ƒƒد م ƒƒن ال ƒزّم ƒƒان
طƒبعات مƒنها ال حƒصر لƒها وال عّ ƒد ،تƒتأ ّلƒƒف مƒن عشƒرات األلƒوف مƒن املجّ ƒلدات ،وتƒطبع بشƒتّى أنƒواع الƒطّباعƒة ،فƒي مƒا ال ي ّ
ƒقل عƒن
أربƒعني لƒغة طƒبعات أنƒيقة بƒل وفƒاخƒرة فƒي بƒعض األحƒيان ،وتƒوزّع فƒي جƒميع أنƒحاء الƒعالƒم بƒق ّوة وانƒتظام بƒفضل الّ ƒلجان واملƒحافƒل
الƒƒعاملƒيّة ا ّلƒƒتي أحƒƒكم تƒƒنظيمها وتƒƒشكيلها .ونƒƒدرك تƒƒط ّو ًرا ال يّ ƒ
ƒوحƒƒا فƒƒي نƒƒطاق تƒƒعالƒƒيمه؛ فƒƒقد كƒƒانƒƒت فƒƒي أ ّول األمƒƒر جƒƒامƒƒدة
ƒقل وضƒً ƒ
وفسƒƒرهƒا املƒبنيِّ
وضƒƒحها ّ ƒ
ƒوسƒƒعت وتح ّƒررت فƒي ظ ّƒل الّ ƒدورة الƒتّالƒية ،ثّ ƒم ّ ƒ ƒ
مƒع ّقدة قƒاسƒية عƒن عƒمد ،ثّ ƒم أعƒيد صƒبّها فƒي قƒالƒب آخƒر وت ّ ƒ
ƒيرا رتّƒƒبت وب ّ ƒوبƒƒت وط ƒبّقت عƒƒلى األفƒƒراد والƒƒهيئات عƒƒلى املسƒƒتوى الƒƒعامل ƒيّ .ونسƒƒتطيع
ّƒ
املƒƒختار وأ ّكƒƒدهƒƒا مƒƒن جƒƒديƒƒد
ووسƒƒعها ،وأخً ƒ
ƒدر ًجƒƒا ال ي ّ
ƒقل بƒروزًا فƒي طƒبيعة املƒقاومƒة ا ّلƒƒتي كƒان عƒلى هƒذا الّ ƒديƒن أن يƒواجƒهها ،فƒقد كƒانƒت فƒي بƒدايƒتها
كƒذلƒك أن نسƒتكشف ت ّ
ق ƒƒاص ƒƒرة ع ƒƒلى ط ƒƒائ ƒƒفة ال ّ ƒ
ƒشيعة وح ƒƒده ƒƒا ،وازدادت ق ّ ƒوت ƒƒها ف ƒƒي م ƒƒرح ƒƒلة م ƒƒتأ ّ
خƒƒرة ب ƒƒإخ ƒƒراج ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل م ƒƒن دي ƒƒاره إل ƒƒى أراض ƒƒي
ƒساحƒقة مƒن املسƒلمني .وازدادت
ƒسنة األقƒوى وخƒليفتهم ا ّلƒƒذي كƒان رأس األغƒلبيّة ال ّ
سƒلطان تƒركƒيّا ،ومƒن ثّ ƒم انƒتقلت إلƒى أهƒل ال ّ
ع ƒƒن ًفا ح ƒتّى ب ƒƒات م ƒƒن امل ƒƒحتمل أن ت ƒƒض ّم إل ƒƒيها ال ƒƒحكوم ƒƒات ال ƒƒقائ ƒƒمة ف ƒƒي ال ƒƒعال ƒƒم امل ƒƒسيحيّ ،وال ƒƒهيئات ال ّ ƒدي ƒƒنيّة ال ƒƒعتيقة وال ƒّ ƒراس ƒƒخة
ƒؤسƒسات الّ ƒديƒنيّة واملƒدنƒيّة فƒي الƒغرب .وفƒي
وأحسƒت بƒدايƒة وقƒعه عƒلى امل ّƒ ƒ
ّƒ ƒ
الجƒذور بƒعد أن شƒاهƒدت نƒهضة الƒنّظام اإللƒهيّ املƒختار
الƒƒوقƒƒت نƒƒفسه نسƒƒتطيع أن نسƒƒتبني  -خƒƒالل لƒƒهيب تƒƒلك الƒƒعداوة ا ّلƒƒتي مƒƒا زال مƒƒداهƒƒا يƒتّسع أكƒƒثر فƒƒأكƒƒثر -تƒƒق ّدم بƒƒعض املƒƒجتمعات
ال ّ ƒداخƒƒلة فƒƒي حƒƒظيرتƒƒه تƒƒق ّد ًمƒƒا دائ ƒبًا ،وإن كƒƒان بƒƒطيئ ًا مƒƒؤمل ًƒا ،يƒƒنتقل بƒƒها مƒƒن مƒƒراحƒƒل الƒƒغموض واالنƒƒغمار ،فƒƒالقهƒƒر والحƒƒرمƒƒان مƒƒن
الƒƒحقوق إلƒƒى مƒƒرحƒƒلة االنƒƒفصال عƒƒن األديƒƒان األخƒƒرى ،فƒƒاالسƒƒتقالل والتّحƒƒريƒƒر واملƒƒساواة فƒƒي االعƒƒتراف الƒّ ƒرسƒƒمي ،وهƒƒي مƒƒراحƒƒل
ت ƒƒبلغ ذروت ƒƒها خ ƒƒالل ال ƒƒقرون ال ƒƒقادم ƒƒة ب ƒƒفضل إق ƒƒام ƒƒة ال ّ ƒدي ƒƒن وت ƒƒأس ƒƒيس "ال ƒƒجام ƒƒعة ال ƒƒبهائ ƒيّة ال ƒƒعامل ƒيّة" ف ƒƒي ت ƒƒمام ق ّ ƒوت ƒƒها وس ƒƒلطان ƒƒها.
وي ƒƒمكننا أن نس ƒƒتبني ك ƒƒذل ƒƒك ت ƒƒق ّد ًم ƒƒا ال ي ّ ƒ
ƒؤس ƒƒسات ƒƒه ،س ƒƒواء م ƒƒنها امل ƒƒراك ƒƒز اإلداريّ ƒƒة أو دور ال ƒƒعبادة ،وه ƒƒي
ƒقل ش ƒƒأنً ƒƒا ف ƒƒي ن ƒƒهضة م ƒ ƒّ ƒ
ƒؤسƒسات ا ّلƒƒتي كƒانƒت فƒي أوائƒل الƒتّاريƒخ س ّƒريّƒة وخƒفيّة ،ثّ ƒم أخƒذت تƒبرز بƒصورة غƒير مƒلحوظƒة إلƒى الƒعالنƒية فƒي وضƒح الƒنّهار،
امل ّ ƒ ƒ
واالعƒƒتراف الƒّ ƒرسƒƒمي وحƒƒمايƒƒة الƒƒقانƒƒون،كƒƒما أخƒƒذت تƒƒعزّزهƒƒا الهƒƒبات واألوقƒƒاف .وقƒƒد خƒƒلع عƒƒليها ال ƒنّبل فƒƒي بƒƒدايƒƒة األمƒƒر تƒƒشييد
مشƒرق األذكƒار فƒي عƒشق آبƒاد )مƒديƒنة الƒعشق( ،وهƒو أ ّول املƒعابƒد الƒبهائƒيّة ،ثّ ƒم خّ ƒلده بƒعد ذلƒك مƒؤخ ًƒرا قƒيام "أم مƒعابƒد الƒغرب"
فƒƒي قƒƒلب أمƒƒريƒƒكا الّ ƒ
ƒيرا أن نشهƒƒد
ƒشيرا سƒƒاع ƒيًا بƒƒني يّ ƒ
ƒدي املƒƒدن ƒيّة اإللƒƒهيّة الƒƒبطيئة ال ƒنّضج واالكƒƒتمال .بƒƒل يƒƒمكننا أخً ƒ
ƒشمال ƒيّة ،بً ƒ
حسن املƒƒلحوظ فƒƒي الƒظّروف املƒƒحيطة بƒƒحجّ أتƒƒباع الّ ƒديƒƒن املخƒƒلصني لƒƒلمقامƒƒات املƒƒق ّدسƒƒة فƒƒي مƒƒركƒƒزه الƒƒعاملƒيّ ،وهƒƒي الƒزّيƒƒارات
الƒت ّ ّ
ƒيرا عƒلى األقƒدام فƒي األغƒلب األعّ ƒم وكƒانƒت تƒنتهي
ا ّلƒتي كƒانƒت فƒي أ ّول أمƒرهƒا طƒويƒلة مƒرهƒقة مƒحفوفƒة بƒاملƒخاوف واملƒخاطƒر تƒت ّم س ً
ƒتدرج ،تƒحت ظƒالل مƒتزايƒدة
بƒالفشƒل فƒي بƒعض األحƒيان ،وكƒانƒت قƒاصƒرة عƒلى حƒفنة مƒن املƒؤمƒنني ّƒ ƒ
الشƒرقƒيّني املƒنهوكƒني ،فƒإذا بƒها ت ّ
مƒن األمƒن وال ّƒراحƒة ،لƒتجتذب أعƒدا ًدا مƒطّردة مƒن املƒؤمƒنني الجƒدد ا ّلƒذيƒن يƒأتƒون مƒن ك ّƒل فƒجّ عƒميق .ولƒقد بƒلغ هƒذا األمƒر ق ّƒمته بƒتلك
الƒزّيƒارة ا ّلƒتي شƒاع أمƒرهƒا وذاع وا ّلƒتي لƒألسƒف لƒم يُƒق ّدر لƒها أن تƒت ّم ونƒعني بƒها زيƒارة تƒلك املƒلكة الƒنّبيلة )املƒرحƒومƒة مƒلكة رومƒانƒيا(
ƒطرت إلƒى أن تƒع ّدل مƒسيرهƒا ،وهƒي عƒند أعƒتاب املƒديƒنة ا ّلƒتي تƒض ّم رغƒيبة قƒلبها ومƒنية
ا ّلƒتي ذكƒرت فƒي تƒقريƒرهƒا الخƒطّيّ أنّƒها اض ّ
ّ
تغض الطّرف عن هذا االمتياز الفائق ا ّلذي ال يق ّدر بثمن.
فؤادها ،وأن
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الفترة األولى والية حضرة الباب
1853 – 1844م
الفصل األ ّول  -ميالد الظّهور البابيّ
يحّ ƒدد الƒيوم الƒثّالƒث والعشƒرون مƒن شهƒر أيّƒار 1844م بƒدايƒة أشّ ƒد الƒفترات اضƒطرابًƒا فƒي الƒعصر الƒبطولƒيّ مƒن الّ ƒدورة الƒبهائƒيّة،
ƒري عƒلى اإلطƒالق .هƒذه
وهƒو الƒعصر ا ّلƒذي يƒشير إلƒى افƒتتاح أمجƒد عهƒد فƒي أعƒظم كƒور شهƒده الƒتّاريƒخ ال ّƒروحƒيّ لƒلجنس البش ّ
الƒƒفترة ا ّلƒƒتي تƒƒع ّد أروع فƒƒترة وأفƒƒجع فƒƒترة وأحƒƒفل فƒƒترة بƒƒاألحƒƒداث ال تƒƒزيƒƒد م ّ ƒدتƒƒها عƒƒلى تƒƒسع سƒƒنوات مƒƒن الƒƒقرن الƒƒبهائ ƒيّ األ ّول،
تمجƒد األجƒيال الƒقادمƒة صƒاحƒبه بƒأنّƒه "الƒنّقطة ا ّلƒتي تƒدور حƒولƒها أرواح الƒنّبيّني واملƒرسƒلني" ،وانتهƒت
وبƒدأت بƒميالد ظƒهور سƒوف ّ ƒ
"بشƒƒر كƒّ ƒل نƒƒبيّ بƒƒه" كƒƒما يƒƒؤ ّكƒƒد حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل ،و"نƒƒاح كƒّ ƒل رسƒƒول
بƒƒأولƒƒى مƒƒكاشƒƒفات ظƒƒهور أقƒƒوى وأحƒƒفل بƒƒاإلمƒƒكان ƒيّات ،ظƒƒهور ّ ƒ
ƒؤرخ الƒƒخالƒƒد ملƒƒق ّدمƒƒات الƒظّهور الƒƒبهائƒيّ
حƒبًّا" لƒƒه ،وفƒƒيها "امƒƒتحن اهلل كƒّ ƒل الƒنّبيّني واملƒƒرسƒƒلني" بƒƒفضله .فƒƒال عƒƒجب أن خّ ƒ
ƒصص املّ ƒ
ونƒƒشأتƒƒه مƒƒا ال يّ ƒ
ƒقل عƒƒن نƒƒصف تƒƒاريƒƒخه املƒƒثير لƒƒوصƒƒف تƒƒلك األحƒƒداث ا ّلƒƒتي اسƒƒتطاعƒƒت فƒƒي مƒƒثل هƒƒذا الƒزّمƒƒن الƒƒقصير أن تƒƒخصب
ƒسنوات الƒتّسع خƒليقة بƒأن تƒتب ّوأ مƒقا ًƒمƒا فƒذًّا فƒي تجƒربƒة
تƒاريƒخ البشƒر الّ ƒديƒنيّ أيّƒما إخƒصاب بƒفضل مƒآسƒيها وبƒطوالتƒها .هƒذه ال ّ
والسƒƒرعƒƒة الƒƒخاطƒƒفة ا ّلƒƒتي تƒƒوالƒƒت عƒƒليها أحƒƒداثƒƒها الجƒƒليلة
ّƒ
البشƒƒر الƒّ ƒروح ƒيّة ك ّ ƒلها بƒƒفضل مƒƒا تƒƒميّزت بƒƒه مƒƒن الƒƒق ّوة املƒƒؤثّƒƒرة األصƒƒيلة
الخƒطرة ،واملƒذبƒحة ا ّلƒتي ع ّƒمدت مƒولƒدهƒا ،والƒظّروف املعجƒزة ا ّلƒتي البسƒت اسƒتشهاد صƒاحƒبها ،وبƒفضل مƒا تƒميّزت بƒه أي ً
ƒضا مƒن
ال ƒطّاقƒƒات الƒƒكامƒƒنة ا ّلƒƒتي شƒƒحنت بƒƒها مƒƒنذ الƒƒبدايƒƒة شƒƒحنًا ،وتƒƒلك الƒƒقوى الƒƒخالّقƒƒة ا ّلƒƒتي و ّلƒƒدتƒƒها آخƒƒر األمƒƒر .وإنّƒƒنا إذ نسƒƒتعرض
ƒسامƒية ،لƒنشاهƒد هƒيكل بƒطل أبƒطالƒها – وهƒو حƒضرة الƒباب – يƒلمع فƒي أفƒق
مƒشاهƒد هƒذا الƒفصل األ ّول مƒن فƒصول األحƒداث ال ّ
ƒشهاب لƒيعبر سƒماء إيƒران املƒعتمة مƒار ًقƒا مƒن الƒجنوب إلƒى ال ّ
شƒيراز كƒال ّ
ƒشمال ،ثّ ƒم يƒهوي بسƒرعƒة محƒزنƒة ويƒفنى فƒي سƒناء املجƒد.
ون ƒƒرى ه ƒƒال ƒƒته ،ن ƒƒجو ًم ƒƒا ك ƒƒثيرة م ƒƒن األب ƒƒطال ال ƒنّشاوى بخ ƒƒمر اهلل ،يش ƒƒرق ƒƒون ف ƒƒي األف ƒƒق ن ƒƒفسه ،ويس ƒƒطعون ب ƒƒال ƒنّور امل ƒƒتو ّه ƒƒج ذات ƒƒه،
السƒƒرع ƒƒة ع ƒƒينها .ف ƒƒيضيفون ب ƒƒدوره ƒƒم ق ّ ƒوة ج ƒƒدي ƒƒدة إل ƒƒى ت ƒƒلك ال ƒƒق ّوة امل ƒƒتزاي ƒƒدة ا ّلƒƒتي يس ƒƒتجمعها ب ƒƒثبات دي ƒƒن اهلل
وي ƒƒحترق ƒƒون ب ƒƒتلك ّ ƒ
الجديد.
ولƒم يƒكن ذلƒك ا ّلƒƒذي وهƒب الّ ƒدفƒعة األصƒليّة لهƒذه الحƒركƒة الƒفائƒقة سƒوى الƒقائƒم املƒوعƒود ،صƒاحƒب الƒزّمƒان ا ّلƒƒذي انƒفرد وحƒده بƒحقّ
إنƒهاء دورة الƒقرآن ب ّ
ƒكل مƒا فƒيها ،وا ّلƒƒذي وصƒف نƒفسه بƒقولƒه" :أنƒا الƒنّقطة ا ّلƒƒتي ذ ّوت بƒها مƒن ذ ّوت ...وإنّƒني أنƒا وجƒه اهلل ا ّلƒƒذي
ال يƒموت ونƒوره ا ّلƒذي ال يƒفوت" .أ ّƒمƒا األ ّƒمƒة ا ّلƒتي ظهƒر فƒيها فƒكانƒت أحّ ƒ
ط أمƒم الƒعالƒم امل ّ
ƒتحضر ،فƒاضƒحة فƒي جهƒلها ضƒاريƒة فƒي
خسƒتها تƒذ ّƒكƒرنƒا بƒبني إسƒرائƒيل
ƒعصبها ،ذلƒيلة فƒي خƒضوعƒها لƒرجƒال الّ ƒديƒن ا ّلƒذيƒن كƒادت األ ّƒمƒة تƒؤ ّلƒههم .فƒي ّƒ ƒ
قƒسوتƒها مƒغرقƒة فƒي ت ّ
ƒعصبها تƒذ ّƒكƒرنƒا بƒالƒيهود عƒلى أيّƒام عƒيسى ،وفƒي ضƒاللƒها تƒذ ّƒكƒرنƒا بƒعبدة األصƒنام فƒي جƒزيƒرة
فƒي مƒصر عƒلى أيّƒام مƒوسƒى ،وفƒي ت ّ
الƒعرب عƒلى أيّƒام مح ّƒمد .أ ّƒمƒا األعƒداء األلّ ƒداء ا ّلƒƒذيƒن أنƒكروا دعƒواه وجحƒدوا سƒلطانƒه وحƒاربƒوا أمƒره وكƒادوا يƒنجحون فƒي إطƒفاء
نƒƒوره ،ثّ ƒم تƒƒهالƒƒكوا آخƒƒر األمƒƒر وتƒƒف ّككوا تƒƒحت وقƒƒع ظƒƒهوره ،فƒƒلم يƒƒكونƒƒوا غƒƒير عƒƒلماء الّ ƒ
ƒشيعة .وبƒƒالƒّ ƒرغƒƒم مƒƒن أ ّن أعƒƒضاء هƒƒذه الƒطّبقة
ƒعصبهم ،مƒƒغرقƒƒني فƒƒي فƒƒسادهƒƒم إلƒƒى درجƒƒة تƒƒفوق الƒƒوصƒƒف ،مƒƒتمتّعني بƒƒسيادة ال ح ّ ƒد لƒƒها عƒƒلى الƒƒعا ّمƒƒة،
كƒƒانƒƒوا مّ ƒ
ƒتوحشƒƒني فƒƒي تّ ƒ
وبƒال ّƒرغƒم مƒن أ ّن الƒتّحاسƒد عƒلى املƒناصƒب كƒان ينخƒر فƒي صƒدورهƒم ،وأنّƒهم كƒانƒوا يƒقاومƒون ك ّƒل جƒديƒد متح ّƒرر بƒال هƒوادة وال رحƒمة،
إالّ أ ّن ألƒƒسنتهم ك ّ ƒلت ألƒƒف سƒƒنة مƒƒن ال ّ ƒدعƒƒوة بƒƒاسƒƒم اإلمƒƒام الƒƒغائƒƒب ،واحƒƒترقƒƒت قƒƒلوبƒƒهم شƒƒو ًقƒƒا ملخƒƒرجƒƒه ،واهƒƒتزّت أعƒƒواد مƒƒنابƒƒرهƒƒم
بƒƒتمجيد مƒƒلكه ا ّلƒƒذي سƒƒوف يƒƒع ّم الƒƒعالƒƒم ،وخƒƒدلƒƒت شƒƒفاهƒƒهم مƒƒن ال ƒتّمتمة بƒƒإخƒƒالص ودون انƒƒقطاع اسƒƒتعجا ً
ال لƒƒفرجƒƒه .أ ّمƒƒا اآلالت
ƒتعصب الƒعليل
املƒتط ّوعƒة ا ّلƒƒتي اسƒتغ ّلت مƒناصƒبها لƒتنفيذ خƒطط الƒعد ّو فƒلم تƒكن سƒوى مƒلوك آل قƒاجƒار ،وال أق ّƒل ،مح ّƒمد شƒاه امل ّ
املƒƒتذبƒƒذب ا ّلƒƒذي ألƒƒغى زيƒƒارة حƒƒضرة الƒƒباب الƒƒوشƒƒيكة لƒƒلعاصƒƒمة فƒƒي آخƒƒر لحƒƒظة ،ث ّ ƒم نƒƒاصƒƒر ال ّ ƒديƒƒن شƒƒاه الّ ƒ
ƒشاب ال ƒطّائƒƒش ا ّلƒƒذي
ص ّ ƒدق بƒƒسهولƒƒة عƒƒلى إعƒƒدام أسƒƒيره .وأ ّمƒƒا الƒƒوغƒƒدان الƒƒكبيران ال ّ ƒلذان تƒƒعاونƒƒا مƒƒع املحƒّ ƒرضƒƒني عƒƒلى هƒƒذه املƒƒؤامƒƒرة ال ّ ƒدنƒƒيئة فƒƒكانƒƒا
ƒصدريƒن األعƒظمني الƒحاج مƒيرزا آقƒاسƒي –املƒع ّلم املƒعبود ملح ّƒمد شƒاه – وهƒو رجƒل فّ ƒ
ظ مƒنافƒق مƒتآمƒر مƒتق ّلب األطƒوار ،ثّ ƒم مƒيرزا
ال ّ
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ƒسفاح املسƒƒتب ّد املƒƒته ّور .نƒƒفى أ ّولƒƒهما حƒƒضرة الƒƒباب إلƒƒى قƒƒالع آذربƒƒيجان ،وأمƒƒر ثƒƒانƒƒيهما بƒƒقتله فƒƒي
تƒƒقي خƒƒان "أمƒƒير الƒنّظام" الّ ƒ
تƒƒبريƒƒز .وشƒƒاركƒƒهما فƒƒي كƒّ ƒل هƒƒذا –وفƒƒي الجƒƒرائƒƒم الƒƒفظيعة األخƒƒرى– حƒƒكومƒƒة يƒƒسانƒƒدهƒƒا قƒƒطيع مƒƒن األمƒƒراء الƒƒخامƒƒلني ال ƒطّفيليّني
ƒصغار والƒƒح ّكام الƒƒفاسƒƒديƒƒن الƒƒعاجƒƒزيƒƒن املتش ƒبّثني بƒƒامƒƒتيازاتƒƒهم املƒƒغتصبة والƒƒخاضƒƒعني خƒƒضو ًعƒƒا تƒƒا ًمّƒƒا لƒƒنظام مƒƒذهƒƒبيّ منح ƒطّ
الّ ƒ
ƒصراع الƒّ ƒروحƒيّ الƒƒعنيف ا ّلƒƒذي شƒƒمل األ ّمƒƒة ورجƒƒال
انحƒƒطاطًƒا فƒƒاضً ƒ
ƒحا .وأ ّمƒƒا األبƒƒطال ا ّلƒƒذيƒƒن تشƒƒرق أعƒƒمالƒƒهم فƒƒي سجƒّ ƒل هƒƒذا الّ ƒ
ال ّ ƒدي ƒƒن وال ƒƒحكوم ƒƒة وامل ƒƒلك ج ƒƒمي ًعا ف ƒƒكان ƒƒوا أت ƒƒباع ح ƒƒضرة ال ƒƒباب امل ƒƒختاري ƒƒن –ح ƒƒروف ال ƒƒحيّ– وص ƒƒحاب ƒƒتهم ف ƒƒال ƒƒقي إص ƒƒباح ال ƒƒيوم
الجƒديƒد ا ّلƒذيƒن قƒاومƒوا ك ّƒل هƒذا الƒتّآمƒر والجهƒل والƒفساد والƒطّغيان وال ّ
ƒشعوذة والƒجنب بƒروح مƒجيد قƒاهƒر مƒذهƒل ،وعƒلم مƒدهƒش فƒي
عƒمقه ،وفƒصاحƒة جƒارفƒة فƒي قّ ƒوتƒها وتƒقوى فƒريƒدة فƒي إخƒالصƒها ،وشƒجاعƒة نƒادرة فƒي مƒثالƒها ،وت ٍ
ƒفان قƒدسƒيّ فƒي طƒهارتƒه ،وعƒزم
كƒالجƒلمود فƒي صƒالبƒته ،وإلƒهام رائƒع فƒي مƒداه ،وإجƒالل لƒرسƒول اهلل وأئ ّƒمته مƒبلبل لƒخواطƒر خƒصومƒهم وقƒدرة عƒلى اإلقƒناع مƒخيفة
للسلوك تح ّدى حياة مواطنيهم ودفعها إلى التّط ّور.
ألعدائهم ومستوى من اإليمان ودستور ّ
ƒتوسƒط الƒحال يƒسكنه ابƒن تƒاجƒر
حƒدث املشهƒد األ ّول مƒن الƒفصل االفƒتتاحƒيّ مƒن هƒذا الحƒدث الƒعظيم فƒي غƒرفƒة عƒلويّƒة مƒن بƒيت م ّƒ ƒ
أقƒƒمشة مƒƒن شƒƒيراز ،ويƒƒقع فƒƒي حƒيّ مƒƒتواضƒƒع مƒƒن أحƒƒياء املƒƒديƒƒنة .وكƒƒان الƒƒوقƒƒت قƒƒبيل غƒƒروب شƒƒمس الƒƒيوم الƒثّانƒƒي والعشƒƒريƒƒن مƒƒن
شهƒƒر أيّƒƒار 1844م بƒƒساعƒƒة .أ ّمƒƒا املشƒƒتركƒƒان فƒƒيه فƒƒكانƒƒا حƒƒضرة الƒƒباب ،وهƒƒو سƒيّد فƒƒي الƒƒخامƒƒسة والعشƒƒريƒƒن ال تƒƒشوب انƒƒتسابƒƒه
إلƒى الƒعترة الƒطّاهƒرة شƒائƒبة ،وامل ُƒالّ حسƒني ال ّ
ƒصدفƒة
ƒشاب ،أ ّول مƒن يƒؤمƒن بƒه .والƒظّاهƒر أ ّن لƒقاءهƒما قƒبل ذلƒك بƒقليل كƒان ولƒيد ال ّ
املƒƒحضة .أ ّمƒƒا ال ّ ƒلقاء نƒƒفسه فƒƒقد طƒƒال ح ƒتّى مƒƒطلع الفجƒƒر ،حƒƒيث بƒƒات صƒƒاحƒƒب الƒƒبيت مƒƒنفر ًدا بƒƒضيفه فƒƒي الƒƒغرفƒƒة الƒƒعلويّƒƒة .ولƒƒم
أي تƒسجيل لƒتلك
تƒكن املƒديƒنة الƒنّائƒمة عƒلى عƒلم قƒليل أو كƒثير بƒمضمون مƒا دار بƒينهما مƒن حƒديƒث .ولƒم يƒنتقل لƒألجƒيال الƒقادمƒة ّ
ال ّ ƒليلة ال ƒƒفري ƒƒدة ،ال ّ ƒلهم إالّ ت ƒƒلك ال ƒّ ƒرواي ƒƒة ا ّلƒƒتي ص ƒƒدرت ع ƒƒن ش ƒƒفتيّ امل ُ ƒالّ حس ƒƒني ج ƒƒزئ ƒيّة مه ƒƒلهلة وإن ك ƒƒان ƒƒت ع ƒƒلى قس ƒƒط ك ƒƒبير م ƒƒن
التّنوير.

أي مƒجال ل ّ
وجƒهها إلƒى مƒضيفه ،ولƒإلجƒابƒات ال ّ
ƒلش ّك أو
وبƒعد وصƒف لƒطبيعة األسƒئلة ا ّلƒتي ّ ƒ
ƒشافƒية ا ّلƒتي تƒل ّقاهƒا عƒنه فƒلم تƒدع لƒديƒه ّ
ƒسحورا بحƒƒديƒƒثه ،غƒƒاف ƒالً عƒƒن مƒƒضيّ الƒƒوقƒƒت وعƒƒن أولƒƒئك ا ّلƒƒذيƒƒن
ƒحة دعƒƒواه أنّƒƒه هƒƒو الƒƒقائƒƒم املƒƒوعƒƒود قƒƒال" :جƒƒلست مƒ
الƒّ ƒريƒƒب فƒƒي صّ ƒ
ً
كƒƒانƒƒوا بƒƒانƒƒتظاري وفƒƒجأة أيƒƒقظني املƒƒؤذّن مƒƒن ال ƒنّشوة ا ّلƒƒتي غƒƒرقƒƒت فƒƒيها ،وكƒƒان يƒƒؤذّن لƒƒصالة الفجƒƒر! فƒƒي تƒƒلك ال ّ ƒليلة يƒƒبدو أنّƒƒني
فƒزت ب ّ
ƒكل الƒنّعم واأللƒطاف ا ّلƒتي ذكƒرهƒا الƒعليّ الƒقديƒر فƒي كƒتابƒه )الƒقرآن الƒكريƒم( ،وأعّ ƒدهƒا ألهƒل الƒجنّة .حƒتّى لƒقد ظƒننت أنّƒني
ƒيما إالّ ق ƒƒيالً
ƒمسنا ف ƒƒيها ن ƒƒصب وال ي ّ ƒ
ك ƒƒنت ف ƒƒي ب ƒƒقعة ي ƒƒقال ف ƒƒيها ب ƒƒحقّ "ال ي ّ ƒ
ƒمسنا ف ƒƒيها ل ƒƒغوب" " ،ال ي ƒƒسمعون ف ƒƒيها ل ƒƒغ ًوا ،وال ت ƒƒأث ً ƒ
رب الƒعاملƒني"  .ولƒقد جƒفانƒي
سƒال ًƒمƒا سƒال ًƒمƒا" " ،دعƒواهƒم فƒيها سƒبحانƒك الّ ƒلهم وتƒحيّتهم فƒيها سƒالم ،وآخƒر دعƒواهƒم أن الحƒمد هلل ّ
ƒصوت ا ّلƒذي كƒان يƒعلو ويهƒبط وهƒو يƒرتّƒل ،يƒعلو حƒني يƒنزّل آيƒات "قƒيّوم األسƒماء"
الƒنّوم فƒي تƒلك الّ ƒليلة ،وغƒمرتƒني مƒوسƒيقى ذلƒك ال ّ
رب الƒعزّة ع ّƒما
ƒكرر هƒذه اآليƒة" :سƒبحان ربّƒك ّ
ويهƒبط بƒنغمة حƒلوة أثƒيريّƒة إذ يƒتلو املƒناجƒاة ا ّلƒتي يƒنزّلƒها .وعƒقب ك ّƒل مƒناجƒاة كƒان ي ّ
رب العاملني" .
يصفون ،وسال ٌم على املرسلني والحمد هلل ّ
ƒصاعƒƒقة ا ّلƒƒتي خƒيّل إلƒيّ أنّƒƒها عƒطّلت حƒƒواسƒƒي
ويƒƒمضي امل ُƒالّ حسƒƒني فƒƒي روايƒƒته فƒƒيقول" :نƒƒزل عƒƒليّ هƒƒذا الƒظّهور فƒƒجأة نƒƒزول الّ ƒ
ƒساح ƒƒقة .وتح ƒّ ƒرك ƒƒت ف ƒƒي أع ƒƒماق روح ƒƒي م ƒƒشاع ƒƒر ك ƒƒثيرة
وع ƒƒقلي ب ƒƒعض ال ƒƒوق ƒƒت .ل ƒƒقد أع ƒƒمان ƒƒي ب ƒƒهاؤه وف ƒƒتنتني ع ƒƒن ن ƒƒفسي ق ّ ƒوت ƒƒه ال ّ ƒ
ƒسعادة والƒق ّوة خƒيّل إلƒيّ أنّƒه حّ ƒولƒني
ّƒ ƒ
مƒختلطة مƒن الƒهيجان
والسƒرور والƒذّهƒول والَ ƒع َجب .وسƒاد ك ّƒل هƒذه املƒشاعƒر شƒعور غƒامƒر بƒال ّ
تƒحويƒالً .فƒلكم كƒنت أشƒعر بƒالعجƒز والƒخور والƒجنب والƒذّ ّلƒƒة مƒن قƒبل بƒحيث لƒم أكƒن أسƒتطيع أن أكƒتب أو أمƒشي الرتƒجاف يƒديّ
سƒƒحق كƒƒيانƒƒي ك ّ ƒله بƒƒمعرفƒƒة ظƒƒهوره– فƒƒلقد شƒƒعرت بƒƒق ّوة وشƒƒجاعƒƒة خ ƒيّل إل ƒيّ مƒƒعهما أنّƒƒني أسƒƒتطيع أن
وقƒƒدم ƒيّ! أ ّمƒƒا اآلن –وقƒƒد ُ ƒ
أقƒف وحƒي ًدا ال أتƒزعƒزع فƒي وجƒه الƒعالƒم كّ ƒله ب ّ
ƒكل شƒعوبƒه وحّ ƒكامƒه .وبƒدا لƒي أ ّن الƒكون ال يƒزيƒد عƒلى حƒفنة مƒن الƒتّراب فƒي يƒدي.
ƒصبح قƒد الح .انƒهضوا فƒإ ّن أمƒره قƒد ظهƒر.
ّƒ ƒ
وحسƒبْت أنّƒني صƒوت جƒبريƒل
ِƒ
املتجسƒد يƒهيب بƒالƒنّاس جƒمي ًعا أن "أفƒيقوا فƒإ ّن نƒور ال ّ
وفتح باب عنايته وفضله فادخلوا يا أهل األرض أل ّن موعودكم قد جاء".
ƒخاصƒƒة ب ƒƒإع ƒƒالن رس ƒƒال ƒƒة ح ƒƒضرة ال ƒƒباب إذا ن ƒƒحن ت ƒƒصفّحنا "أ ّول وأع ƒƒظم
ƒقصة ال ƒ ƒ ƒّ ƒ
ع ƒƒلى أ ّن ض ƒƒو ًءا أك ƒƒبر دالل ƒƒة ي ƒƒفيض ع ƒƒلى ه ƒƒذه ال ّ ƒ
وأكƒبر" كƒتب الّ ƒدورة الƒبابƒيّة ،وهƒو "تƒفسير سƒورة يƒوسƒف" ال ّ
ƒشهير ا ّلƒذي نƒزّل فƒصله األ ّول كّ ƒله عƒلى وجƒه الƒتّحقيق مƒن قƒلم ُƒمƒنزلƒه
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ƒصحائƒف األولƒى مƒن ذلƒك الƒكتاب يشهƒدان
األعƒلى فƒي تƒلك ا ّلƒليلة –لƒيلة الّ ƒليالƒي– ذلƒك أن وصƒف املُالّ حسƒني لهƒذه الƒقصة مƒع ال ّ
بƒƒعظمة هƒƒذا اإلعƒƒالن الƒƒجسيم وقّ ƒوتƒƒه .فƒƒمن املƒƒعالƒƒم الƒƒبارزة لƒƒذلƒƒك الƒƒفيض األ ّول ا ّلƒƒذي أشƒƒار إلƒƒى افƒƒتتاح أعƒƒظم عƒƒصر فƒƒي حƒƒياة
ƒساب ƒƒقون وال أق ƒّ ƒل،
البش ƒƒر ال ƒّ ƒروح ƒيّة وح ّ ƒدد ت ƒƒاري ƒƒخه ،ا ّدع ƒƒاء ح ƒƒضرة ال ƒƒباب أنّ ƒƒه ه ƒƒو ال ƒنّاط ƒƒق ب ƒƒلسان اهلل ا ّل ƒƒذي وع ƒƒد ب ƒƒه األن ƒƒبياء ال ّ ƒ
الشƒƒديƒƒدة إلƒƒى رئƒƒيس
مبشƒƒر بƒƒمن يƒƒفوقƒƒه عƒƒظمة وجƒƒالالً ،ونƒƒداؤه ملƒƒلوك األرض وأمƒƒرائƒƒها ،وإنƒƒذاراتƒƒه ّ ƒ
ّƒ
وتƒƒأكƒƒيده أنّƒƒه فƒƒي الƒƒوقƒƒت نƒƒفسه
ƒصدر
الّ ƒدولƒة األعƒلى –مح ّƒمد شƒاه– ونƒصيحته لƒلحاج مƒيرزا آقƒاسƒي بƒأن يƒتّقي اهلل ،وأمƒره الƒحازم لƒه بƒأن يƒتنازل عƒن مƒنصب ال ّ
األعظم ّ
بني لهم كفاية أمره ،وكشف لهم عن سلطنتهم
للشاه ويخضع "لوارث األرض ومن عليها" ،وتح ّديه لح ّكام األرض بأن ّ
ال ƒزّائ ƒƒلة ،ث ّ ƒم دع ƒƒوت ƒƒه إيّ ƒƒاه ƒƒم إل ƒƒى أن "ان ƒƒصرف ƒƒوا ع ƒƒن م ƒƒلك اهلل ج ƒƒميعكم" ،وأن ي ƒƒب ّلغوا رس ƒƒال ƒƒته إل ƒƒى "م ƒƒا وراء أرض ƒƒها م ƒƒن مش ƒƒرق
األرض ومغربها".
بهƒذا اإلعƒالن الƒتّاريƒخيّ انƒبلج فجƒر عƒصر يƒشير إلƒى خƒتام ك ّƒل الƒعصور .واتّƒصلت أ ّول نƒفحة مƒن ذلƒك اإللƒهام الƒجبّار بƒا ّلƒƒذي
ƒتقر ع ƒƒلى ك ƒƒرس ƒيّ ص ƒƒمدان ƒيّته" حس ƒƒبما شه ƒƒد ك ƒƒتاب اإلي ƒƒقان .ع ƒƒلى أنّ
"ل ƒƒواله م ƒƒا اس ƒƒتوى اهلل ع ƒƒلى ع ƒƒرش رح ƒƒمان ƒيّته ،وم ƒƒا اس ّ ƒ
ƒجا ومƒن
انƒضمام حƒروف الƒحيّ ّ ƒ ƒ
السƒبعة عشƒر الƒباقƒني لƒم يƒبدأ إالّ بƒعد أربƒعني يƒو ًمƒƒا .ذلƒك ألنّƒهم اهƒتدوا إلƒى هƒدف بƒحثهم تƒدري ً
ƒصوم ومƒƒنهم
ƒصالة والّ ƒ
تƒƒلقاء أنƒƒفسهم وبƒƒطرق شƒتّى :مƒƒنهم مƒƒن اهƒƒتدى إلƒƒيه فƒƒي نƒƒومƒƒه وآخƒƒر فƒƒي الƒƒيقظة ،ومƒƒنهم مƒƒن اسƒƒتعان بƒƒالّ ƒ
مƒƒن رآه فƒƒي الƒّ ƒرؤى واألحƒƒالم .ومƒƒن ثَ َّ ƒم انƒƒضووا تƒƒحت رايƒƒة ال ّ ƒديƒƒن الجƒƒديƒƒد .وكƒƒان آخƒƒر مƒƒن ُرقƒƒم اسƒƒمه فƒƒي ال ّ ƒلوح املƒƒحفوظ مƒƒن
هƒƒؤالء الحƒƒروف -وإن كƒƒان أ ّولƒƒهم مƒƒقا ًمƒƒا -الƒƒق ّدوس الّ ƒ
ƒشاب املƒƒث ّقف ا ّلƒƒذي لƒƒم يƒƒتجاوز الƒثّانƒƒية والعشƒƒريƒƒن مƒƒن عƒƒمره ،وا ّلƒƒذي يƒƒنتهي
شƒّ ƒرف ƒƒت إح ƒƒدى ال ƒنّساء ب ƒƒمقام
ƒسيّد ك ƒƒاظ ƒƒم ال ƒّ ƒرش ƒƒتي .وق ƒƒبله م ƒƒباش ƒƒرة ُƒ ƒ
نس ƒƒبه إل ƒƒى اإلم ƒƒام ال ƒƒحسن ،وا ّلƒƒذي ك ƒƒان أع ƒƒظم ت ƒƒالم ƒƒيذ ال ّ ƒ
الƒحواريّƒني فƒي الّ ƒدورة الجƒديƒدة .وكƒانƒت الƒوحƒيدة مƒن بƒني بƒنات جƒنسها كƒما كƒانƒت الƒوحƒيدة ا ّلƒتي لƒم تƒفز بƒمحضر حƒضرة الƒباب
مƒƒن بƒƒني زمƒƒالئƒƒها .كƒƒانƒƒت شƒƒاعƒƒرة دون ال ƒثّالثƒƒني ،كƒƒريƒƒمة املƒƒحتد سƒƒاحƒƒرة الƒƒفتنة ،آسƒƒرة الƒƒبالغƒƒة ،قƒƒاهƒƒرة الƒّ ƒروح ،متحƒّ ƒررة الƒƒفكر،
ƒسيّد كƒƒاظƒƒم "قƒّ ƒرة الƒƒعني" .رأت حƒƒضرة الƒƒباب فƒƒي
صرف .خ ّ ƒلدهƒƒا لƒƒسان الƒƒعظمة "بƒƒال ƒطّاهƒƒرة" ،ول ّ ƒقبها أسƒƒتاذهƒƒا الّ ƒ
جƒƒريƒƒئة ال ƒت ّ ّ
يمجƒƒدهƒƒا ويƒƒرفƒƒعها إلƒƒى أوج ّ
الشهƒƒرة ،كƒƒما ق ّ ƒدر لƒƒها أن تƒƒسكب عƒƒليه
نƒƒومƒƒها فƒƒتل ّقت بƒƒذلƒƒك أولƒƒى بƒƒشارات ال ّ ƒديƒƒن ا ّلƒƒذي ق ّ ƒدر لƒƒه أن ّƒ
سناء ال يفنى ببطولتها النّادرة.
ƒقربƒني ا ّلƒذيƒن
اسƒتدعƒى حƒضرة الƒباب هƒذه "**الحƒروف األولƒى ا ّلƒتي فƒاضƒت عƒن الƒنّقطة األولƒى"**" ،ذلƒك الƒقبيل مƒن املƒالئƒكة امل ّ
ƒدي الƒّ ƒرحƒƒمن يƒƒوم مƒƒجيئه صƒفًّا"**" ،مƒƒخازن أسƒƒراره" و"**الƒƒينابƒƒيع ا ّلƒƒتي انƒƒبثقت مƒƒن مƒƒصدر وحƒƒيه وإلƒƒهامƒƒه" هƒƒؤالء
وقƒƒفوا بƒƒني يّ ƒ
ƒقربƒني إلƒى اهلل" ،تƒلك "الƒكواكƒب ا ّلƒتي سجƒدت بƒني
األصƒحاب ال ّ
ƒسابƒقني ا ّلƒذيƒن كƒانƒوا عƒلى حّ ƒد تƒعبير الƒبيان الƒفارسƒيّ "أقƒرب امل ّ
ماوي مƒنذ األزل وت ّ
ƒظل تسجƒد إلƒى األبƒد" ،هƒؤالء "ال ّ
ƒشيوخ" املƒذكƒوريƒن سƒفر ال ّƒرؤيƒا "الƒجالسƒني أمƒام اهلل عƒلى
ƒس
ƒدي الƒعرش ال ّ
ّ
ي ّ
ƒتفرقƒƒوا -وألƒƒقى عƒƒليهم
عƒƒروشƒƒهم متسƒƒربƒƒلني بƒƒثياب بƒƒيض وعƒƒلى رؤوسƒƒهم أكƒƒالƒƒيل مƒƒن ذهƒƒب" اسƒƒتدعƒƒاهƒƒم إلƒƒى مƒƒحضره -قƒƒبل أن يّ ƒ
ƒخاصƒة ،ودعƒا بƒعضهم إلƒى أن يƒبذلƒوا نƒشاطƒهم فƒي أقƒالƒيمهم املحّ ƒليّة ،وطƒلب
ƒمهمته ال ّ ƒ ƒ ƒ
كƒلمة الƒوداع ،وعهƒد إلƒى ك ّƒل واحƒد مƒنهم ب ّ
إلƒƒيهم أن يƒƒتو ّ
خƒƒوا أقƒƒصى مƒƒا يƒƒمكنهم مƒƒن الƒƒحكمة واالعƒƒتدال فƒƒي مسƒƒلكهم ،وكƒƒشف لƒƒهم عƒƒن سƒƒم ّو مƒƒركƒƒزهƒƒم ،وأ ّكƒƒد لƒƒهم ضƒƒخامƒƒة
ƒسيّد املƒسيح حƒواريّƒيه ،ونƒبّههم إلƒى عƒظمة الƒيوم الجƒديƒد
مƒسؤولƒيّاتƒهم .وأعƒاد عƒلى مƒسامƒعهم تƒلك الƒكلمات ا ّلƒƒتي خƒاطƒب بƒها ال ّ
الƒƒفائƒƒقة ،وحƒذّرهƒƒم مƒƒن أن يخسƒƒروا مƒƒلكوت اهلل إن هƒƒم انƒƒقلبوا عƒƒلى أعƒƒقابƒƒهم وأ ّكƒƒد لƒƒهم أنّƒƒهم إن فƒƒعلوا مƒƒا أمƒƒرهƒƒم اهلل بƒƒه جƒƒعلهم
اهلل ورثƒته وأئ ّƒمته بƒني الƒنّاس ،وأشƒار لƒهم مƒن طƒرف خƒفيّ إلƒى س ّƒر يƒوم أعƒظم مƒن يƒومƒه يƒوشƒك أن يƒجيء ،وأمƒرهƒم بƒأن يسƒتع ّدوا
ل ƒƒلقائ ƒƒه .وذ ّƒك ƒƒره ƒƒم ب ƒƒان ƒƒتصار إب ƒƒراه ƒƒيم ع ƒƒلى ن ƒƒمرود ،وم ƒƒوس ƒƒى ع ƒƒلى ف ƒƒرع ƒƒون ،وع ƒƒيسى ع ƒƒلى ال ƒƒيهود ،ومح ƒّ ƒمد ع ƒƒلى ق ƒƒبائ ƒƒل ال ƒƒعرب،
ƒمهمة أكƒثر خƒصوصƒيّة وأعƒظم مƒضمونًƒا،
ƒفر مƒنه .وإلƒى املُالّ حسƒني عهƒد ب ّ
وطƒمأنƒهم إلƒى ارتƒفاع أمƒره فƒي الƒنّهايƒة ارتƒفا ًƒعƒا ال م ّ
ƒتوجƒƒه إلƒƒى
وأ ّكƒƒد أ ّن مƒƒيثاقƒƒه مƒƒعه قƒƒد أبƒƒرم ،وأوصƒƒاه بƒƒأن يƒƒكون لƒّ ƒني الƒƒجانƒƒب مƒƒع مƒƒن يƒƒلقاهƒƒم مƒƒن رجƒƒال ال ّ ƒديƒƒن ،وأرشƒƒده إلƒƒى أن يƒّ ƒ
الس ّƒر املƒحجوب املƒودع فƒي تƒلك املƒديƒنة ،مƒؤ ّكً ƒدا أنّƒه س ّƒر يƒفوق فƒي بƒهائƒه الƒنّور ا ّلƒذي
طهƒران ،وبƒأشّ ƒد الƒعبارات إشƒرا ًقƒا لّ ƒوح بƒذلƒك ّƒ ƒ
أشرق من أفق الحجاز وشيراز م ًعا.
ان ƒƒطلقت ه ƒƒذه ال ƒنّيّرات ا ّلƒƒتي ت ƒƒؤ ّلƒƒف م ƒƒع ح ƒƒضرة ال ƒƒباب "ال ƒƒواح ƒƒد األ ّول" ل ƒƒدورة ال ƒƒبيان إل ƒƒى ال ƒƒعمل ،وق ƒƒد ح ƒفّزه ƒƒم إل ƒƒيه ش ƒƒرف ذل ƒƒك
ƒفرقƒƒوا فƒƒي أقƒƒالƒƒيم بƒƒالدهƒƒم حƒƒيث قƒƒاومƒƒوا بƒƒبسالƒƒة نƒƒادرة الهجƒƒمات الƒƒبربƒƒريّƒƒة
الƒتّفويƒƒض واالنƒƒتداب ا ّلƒƒذي أسƒƒبغ عƒƒليهم ،فƒƒانتشƒƒروا وتّ ƒ
١٢

ƒياجƒا اهƒتزّت
الƒعنيدة ا ّلƒتي شƒنّتها الƒقوى املحتشƒدة ضّ ƒدهƒم ،وخّ ƒلدوا ديƒنهم بƒمآثƒرهƒم ومƒآثƒر إخƒوانƒهم فƒي الّ ƒديƒن ،وأثƒاروا بƒذلƒك ه ً ƒ
ƒقرر
لƒه بƒالدهƒم مƒن أدنƒاهƒا إلƒى أقƒصاهƒا ،وسƒرت أصƒداء ذلƒك الƒهياج مƒد ّويƒة مجƒلجلة حƒتّى بƒلغت عƒواصƒم أوروبّƒا الƒغربƒيّة .ولƒم ي ّ
ƒحج ِه الƒطّويƒل ال ّ
ƒشاقّ إلƒى مƒقامƒات أجƒداده إالّ بƒعد أن تƒل ّقى ال ّƒرسƒالƒة املƒرتƒقبة ا ّلƒƒتي أرسƒلها امل ُƒالّ حسƒني
حƒضرة الƒباب الƒقيام ب ِّ
تبشƒƒره بƒƒاجƒƒتماعƒƒه بƒƒحضرة بƒƒهاء اهلل .وفƒƒي شهƒƒر شƒƒعبان 1260ﻫ )أيƒƒلول 1844م( تƒƒق ّدم حƒƒفيد فƒƒاطƒƒمة
نƒƒائƒƒبه األمƒƒني املƒƒحبوبƒ ّ ،
الƒزّهƒراء عƒن أبƒيه وأ ّƒمƒه وسƒليل الحسƒني ،أعƒظم مƒن كƒان لƒه حƒقّ خƒالفƒة رسƒول اهلل لƒيزور الƒكعبة ،مƒح ّق ًقا بƒذلƒك نƒبوءات األحƒاديƒث
اإلسƒالمƒيّة .فƒركƒب فƒي سƒفينة شƒراعƒيّة مƒن بƒوشهƒر فƒي الƒتّاسƒع عشƒر مƒن رمƒضان )تشƒريƒن األ ّول 1844م( يƒصحبه الƒق ّدوس
ّ
ƒيحتل مƒركƒزه املƒقبل .وبƒعد رحƒلة عƒاصƒفة دامƒت أكƒثر مƒن شهƒر نƒزل فƒي جّ ƒدة ،وأحƒرم
ا ّلƒذي كƒان حƒضرتƒه يƒع ّده فƒي صƒبر وأنƒاة ل
ƒحجة ) 12كƒانƒون األ ّول( وصƒحب الƒق ّدوس مƒواله إلƒى الƒكعبة سƒائ ًƒرا عƒلى
وركƒب جƒمالً انƒطلق بƒه إلƒى مّ ƒكة فƒبلغها فƒي غ ّƒرة ذي ال ّ
جّƒƒا مƒƒن شƒƒيراز انƒƒقطع لƒƒلتّعبّد فƒƒي يƒƒوم عƒƒرفƒƒة
ƒؤرخƒƒه )ال ƒنّبيل( أ ّن مظهƒƒر اهلل ا ّلƒƒذي جƒƒاء حƒƒا ًƒ
قƒƒدمƒƒيه آخ ƒذًا بƒƒزمƒƒام مƒƒطيّته .ويƒƒروي مّ ƒ
وفƒƒي يƒƒوم النّحƒƒر تƒƒق ّدم إلƒƒى ِمƒƒنى ،ونحƒƒر حسƒƒب املƒƒناسƒƒك ،ولƒƒكنّه نحƒƒر تƒƒسع عشƒƒرة شƒƒاة :تƒƒس ًعا بƒƒاسƒƒمه ،وسƒƒب ًعا بƒƒاسƒƒم الƒƒق ّدوس،
وثالثًا باسم الخادم الحبشيّ ا ّلذي قام على خدمته .ث ّم طاف حول الكعبة مع الطّائفني وأقام شعائر الحجّ وأ ّدى مناسكه.
ƒسافƒر ملƒيرزا مƒحيط
ƒاص مƒن األه ّƒميّة كƒانƒت أوالهƒما إعƒالنƒه لƒدعƒوتƒه وتحّ ƒديƒه ال ّ
ولƒقد تƒميّزت زيƒارتƒه لƒلحجاز بƒحادثƒتني عƒلى جƒانƒب خ ّ
ال ƒƒكرم ƒƒان ƒƒي امل ƒƒتكبّر ،وه ƒƒو أح ƒƒد أق ƒƒطاب ال ّ ƒ
ƒشيخيّة ال ƒƒبارزي ƒƒن .وك ƒƒان م ƒƒيرزا م ƒƒحيط ي ƒƒتمادى ف ƒƒي ب ƒƒعض األح ƒƒيان إل ƒƒى حّ ƒ ƒد أ ّƒك ƒƒد
ƒسيّد كƒƒاظƒƒم )الƒّ ƒرشƒƒتي( الƒƒحاج محƒّ ƒمد كƒƒريƒƒم خƒƒان الƒƒعد ّو الّ ƒلدود ألمƒƒر
اسƒƒتقاللƒƒه عƒƒن زعƒƒامƒƒة تƒƒلك الƒطّائƒƒفة ا ّلƒƒتي تƒƒوالّهƒƒا بƒƒعد وفƒƒاة الّ ƒ
حƒضرة الƒباب .وأ ّƒمƒا الƒحادثƒة الƒثّانƒية فƒكانƒت دعƒوتƒه شƒريƒف مّ ƒكة وسƒادن بƒيت اهلل الحƒرام إلƒى أن يƒؤمƒن بƒالّ ƒ
ظهور الجƒديƒد وذلƒك
ƒخاصƒƒة .ولƒƒكنّه عƒƒلم بƒƒعد سƒƒبع
ّƒƒ
الشƒƒريƒƒف لƒƒم يسƒƒتجب لƒƒه النƒƒهماكƒƒه فƒƒي شƒƒؤونƒƒه الƒ
بƒƒواسƒƒطة رسƒƒالƒƒة حƒƒملها الƒƒق ّدوس إلƒƒيه .إالّ أ ّن ّ ƒ
س ƒƒنوات م ƒƒن س ƒƒياق ح ƒƒدي ƒƒث ل ƒƒه م ƒƒع رج ƒƒل ي ƒƒدع ƒƒى ال ƒƒحاج ن ƒƒياز ال ƒƒبغدادي ب ƒƒال ƒظّروف ا ّل ƒƒتي أح ƒƒاط ƒƒت دع ƒƒوة مظه ƒƒر اهلل ال ّ ƒ
ƒشيرازيّ
واستشهاده .فاستمع بانتباه إلى وصف تلك الحوادث ،وعبّر عن سخطه وحزنه لهذا املصير األليم ا ّلذي صار إليه.
ƒجه .فƒƒرجƒƒع إلƒƒى جّ ƒدة ومƒƒنها إلƒƒى بƒƒوشهƒƒر .وكƒƒان مƒƒن أوائƒƒل مƒƒا فƒƒعله
وأشƒƒارت زيƒƒارة حƒƒضرة الƒƒباب لƒƒلمديƒƒنة املƒƒن ّورة إلƒƒى نƒƒهايƒƒة حّ ƒ
بني له أنّه سوف يت ّوج حياته بتاج
هناك أن و ّدع رفيقه وحواريّه الوداع األخير ،وأ ّكد له أنّه سوف يلتقي بمحبوب قلوبهم ،كما ّ
ّ
مصيرا مشاب ًها على يد عد ّوهما املشترك.
الشهادة ،وأنّه هو نفسه سوف يلقى بعده
ً
وكƒƒانƒƒت عƒƒودة حƒƒضرة الƒƒباب إلƒƒى وطƒƒنه فƒƒي صƒƒفر 1261ﻫ )شƒƒباط -آذار 1845م( إيƒƒذانًƒƒا بحƒƒدوث هƒƒياج يƒƒع ّم الƒƒبالد بƒƒأسƒƒرهƒƒا.
ذلƒƒك أل ّن ال ƒنّار ا ّلƒƒتي أوقƒƒدهƒƒا بƒƒإعƒƒالنƒƒه دعƒƒوتƒƒه كƒƒانƒƒت تƒƒزداد اشƒƒتعاالً بƒƒفضل تش ƒتّت أصƒƒحابƒƒه املƒƒختاريƒƒن ونƒƒشاطƒƒهم ح ƒتّى ألهƒƒبت
ƒسواء فƒƒي م ّ ƒدة ال تƒƒزيƒƒد عƒƒن سƒƒنتني .بƒƒل إ ّن انƒƒدالع ألƒƒسنتها لƒƒم يƒƒنتظر عƒƒودة ا ّلƒƒذي أشƒƒعلها.
ƒصديƒƒق والƒƒعد ّو عƒƒلى الّ ƒ
عƒƒواطƒƒف الّ ƒ
فƒالƒواقƒع أ ّن مƒضامƒني الƒظّهور ا ّلƒذي ألƒقى ثƒقله -ب ّ
ƒكل هƒذه الƒق ّوة -عƒلى أ ّƒمƒة تƒبلغ هƒذا املƒبلغ مƒن االنƒحالل والƒتّف ّكك وحّ ƒدة الƒطّبع لƒم
يƒكن لƒها بّ ƒد مƒن أن تƒثير فƒي صƒدور الƒنّاس أعƒنف مƒشاعƒر الƒخوف والƒبغض والƒغضب والحسƒد .حً ƒقّا ،إ ّن الّ ƒديƒن ا ّلƒذي لƒم يƒقنع
ƒشيرا
صƒاحƒبه بƒأن يّ ƒدعƒي لƒنفسه مƒقام "بƒاب اإلمƒام الƒغائƒب" وإنّƒما ا ّدعƒى مƒقا ًƒمƒا يƒفوق مƒقام "صƒاحƒب الƒزّمƒان" ،واعƒتبر نƒفسه ب ً
ƒدي م ƒƒن ه ƒƒو أع ƒƒظم م ƒƒنه ع ƒƒظمة ال ت ƒƒجارى وال ت ƒƒبارى ،ول ƒƒم ي ِ ƒ
ƒكتف ب ƒƒأن ي ƒƒأم ƒƒر رع ƒƒاي ƒƒا ال ّ ƒ
ƒشاه ب ƒƒالتّخ ّ ƒلي ع ƒƒن ك ƒّ ƒل ش ƒƒيء
ي ƒƒسعى ب ƒƒني ي ّ ƒ
واتّƒƒباعƒƒه بƒƒل وأمƒƒر الّ ƒ
ƒشاه نƒƒفسه ومƒƒلوك األرض وأمƒƒراءهƒƒا جƒƒمي ًعا أمƒً ƒرا حƒƒاسƒً ƒما بƒƒذلƒƒك ،م ّ ƒدع ƒيًا أنّƒƒه هƒƒو وارث األرض ومƒƒن عƒƒليها.
والّ ƒديƒن ا ّلƒذي تحّ ƒدت تƒعالƒيمه وأحƒكامƒه ومƒبادؤه االجƒتماعƒيّة ومسƒتويƒاتƒه الخƒلقيّة ك ّƒل الƒكيان االجƒتماعƒيّ ا ّلƒذي ولƒد فƒي أحƒضانƒه
ƒخاصƒة ويƒجنّدهƒم عƒن بƒكرة أبƒيهم وراء شƒيوخƒهم ومƒلكهم ووزرائƒه وحƒكومƒته ،وأن يصهƒرهƒم جƒمي ًعا
اسƒتطاع أن يحشƒد الƒعا ّمƒة وال ّ ƒ ƒ ƒ
فƒي قƒالƒب مƒقاومƒة آلƒت عƒلى نƒفسها أن تƒقضي قƒضاء مƒبر ًمƒƒا عƒلى حƒركƒة قƒام بƒها مƒن اعƒتبروه دعƒيًّا فƒاسً ƒقا مƒار ًقƒƒا ،وأن تƒقتلعها
فرو ًعا وأصوالً.
بƒƒعودة حƒƒضرة الƒƒباب إلƒƒى شƒƒيراز يƒƒمكن أن يƒƒقال إ ّن الƒتّصادم األ ّول بƒƒني الƒƒق ّوتƒƒني الّ ƒلتني ال يƒƒمكن الƒتّوفƒƒيق بƒƒينهما قƒƒد بƒƒدأ .فƒƒلقد
ƒضحي فƒي
تج ّƒرأ املُالّ عƒلي البسƒطامƒي الƒنّشيط املƒقدام ،وهƒو أحƒد حƒروف الƒحيّ "وأ ّول مƒن يƒغادر بƒيت اهلل )شƒيراز( وأ ّول مƒن ي ّ
ƒصيت -أنّƒه نƒزّل مƒن قƒلم مƒواله فƒي ظƒرف ث ٍ
ƒشيعة -ال ّ
سƒبيله" وذكƒر أمƒام أحƒد أقƒطاب ال ّ
ƒمان وأربƒعني
ƒشيخ مح ّƒمد حƒسن الƒذّائƒع ال ّ
١٣

ƒالسƒالسƒل واألغƒالل وأهƒانƒوه
سƒاعƒة مƒن اآليƒات مƒا يƒفوق حجƒم الƒقرآن ا ّلƒذي نƒزّل فƒي ثƒالثƒة وعشƒريƒن عƒا ًمƒا كƒامƒالً .فƒكفّروه وكƒبّلوه ب ّƒ ƒ
السƒبعة"
وسƒجنوه وأغƒلب الƒظّ ّن أنّƒهم قƒتلوه .أ ّمƒƒا امل ُƒالّ صƒادق الخƒراسƒانƒي فƒقد دفƒعه مƒا أمƒر بƒه حƒضرة الƒباب فƒي "الƒخصائƒل ّ ƒ ƒ
مƒن تƒغيير صƒفة األذان الƒت ّ
قليدي إلƒى أن يƒؤذّنƒه بƒصورتƒه املƒع ّدلƒة عƒلى مƒسمع مƒن طƒائƒفة مƒن أهƒل شƒيراز ،األمƒر ا ّلƒƒذي صƒدمƒهم
ّ
الشƒƒديƒƒد فƒƒألƒƒقوا الƒƒقبض عƒƒليه عƒƒلى الƒƒفور ،وأهƒƒانƒƒوه وخƒƒلعوا مƒƒالبƒƒسه وجƒƒلدوه ألƒƒف جƒƒلدة .وأمƒƒر حسƒƒني خƒƒان
وأثƒƒار اسƒƒتنكارهƒƒم ّ ƒ
نƒƒظام ال ّ ƒدولƒƒة حƒƒاكƒƒم إقƒƒليم فƒƒارس الƒƒخسيس ا ّلƒƒذي قƒƒرأ التّح ّ ƒدي فƒƒي "ق ƒيّوم األسƒƒماء" ،بƒƒأن يƒƒعاقƒƒب امل ُƒالّ صƒƒادق والƒƒق ّدوس وأحƒƒد
املƒؤمƒنني اآلخƒريƒن عƒقابًƒا عƒلنيًّا سƒريً ƒعا ،فƒأحƒرقƒوا لƒحاهƒم وخƒرمƒوا أنƒوفƒهم وطƒافƒوا بƒهم فƒي ال ّ
ƒشوارع والƒطّرقƒات عƒلى هƒذا الƒنّحو
املزري ث ّم طردوهم من املدينة.
وبƒلغ الƒجنون بƒأهƒل شƒيراز ك ّƒل مƒبلغ واحƒتدم الجƒدل فƒي املƒساجƒد واملƒدارس واألسƒواق وغƒيرهƒا مƒن األمƒاكƒن الƒعا ّƒمƒة .واضƒطرب
والسƒƒالم أيّ ƒƒما اض ƒƒطراب ،وب ƒƒدأ ال ّ ƒ
ƒشيوخ ال ƒƒخائ ƒƒفون ال ƒƒحاس ƒƒدون ال ƒƒغاض ƒƒبون ك ƒّ ƒل ال ƒƒغضب ي ƒƒدرك ƒƒون ح ƒƒرج م ƒƒرك ƒƒزه ƒƒم.
ّƒ
ح ƒƒبل األم ƒƒن
ف ƒƒأم ƒƒر ال ƒƒحاك ƒƒم ا ّلƒƒذي انخ ƒƒلع ق ƒƒلبه م ƒƒن ال ƒƒخوف ،ب ƒƒأن ي ƒƒلقى ال ƒƒقبض ع ƒƒلى ح ƒƒضرة ال ƒƒباب .ف ƒƒجيء ب ƒƒه إل ƒƒى ش ƒƒيراز ت ƒƒحت الح ƒƒراس ƒƒة
املش ّ ƒددة وع ƒنّف تƒƒعنيفًا شƒƒدي ً ƒدا بƒƒمحضر مƒƒن حسƒƒني خƒƒان ،ولƒƒطم عƒƒلى وجƒƒهه لƒƒطمة قƒƒويّƒƒة أسƒƒقطت عƒƒمامƒƒته عƒƒن رأسƒƒه .وبƒƒفضل
ƒضمان ال ّ
شƒفاعƒة إمƒام الجƒمعة أطƒلق سƒراحƒه بƒال ّ
ƒشخصيّ ،وعهƒد بƒه إلƒى خƒالƒه الƒحاج مƒيرزا سƒيّد عƒلي .وتƒال ذلƒك هƒدوء قƒصير،
م ّ ƒكن ال ّ ƒ
ƒسنة ا ّل ƒƒتي ت ƒƒلتها ف ƒƒي ج ّ ƒو م ƒƒن اله ƒƒدوء
ƒسنة وال ّ ƒ
اب األس ƒƒير م ƒƒن أن ي ƒƒحتفل م ƒƒع وال ƒƒدت ƒƒه وزوج ƒƒته وخ ƒƒال ƒƒه ب ƒƒنوروز ه ƒƒذه ال ّ ƒ
ƒش ّ
النّسƒبيّ .وفƒي تƒلك األثƒناء كƒانƒت ح ّƒمى الحƒماسƒة ا ّلƒƒتي انƒتابƒت أتƒباعƒه تسƒري إلƒى رجƒال الّ ƒديƒن وطƒبقات الƒت ّ ّجار وتƒغزو دوائƒر
ƒحارة .وكƒƒانƒƒت الجƒƒموع الƒƒعديƒƒدة تسƒƒتمع فƒƒي عƒƒجب إلƒƒى
املƒƒجتمع الƒƒعليا .فƒƒاكƒƒتسحت الƒƒبالد جƒƒمي ًعا مƒƒوجƒƒة مƒƒن االسƒƒتفسارات الّ ƒ
ّ
السيّارين.
الشهادات وهي تتدفّق في بالغة وجرأة من أفواه رسل حضرة الباب ّ
ولƒƒقد بƒƒلغ الƒƒهياج مƒƒبلغًا لƒƒم يƒƒعد الّ ƒ
ƒسيّد يƒƒحيى ال ّ ƒدارابƒƒي أمƒƒينه املƒƒل ّقب بƒƒوحƒƒيد ،وكƒƒان مƒƒن
ƒشاه يسƒƒتطيع أن يƒƒتجاهƒƒله .فƒƒانƒƒتدب الّ ƒ
ƒيرا فƒƒي قƒƒومƒƒه .وكƒƒان يƒƒحفظ مƒƒا ال يّ ƒ
ƒقل عƒƒن ثƒƒالثƒƒني ألƒƒف حƒƒديƒƒث ،وأرسƒƒله ليتحƒّ ƒرى األمƒƒر
أفƒƒقه عƒƒلماء عƒƒصره وأبƒƒلغهم وأشّ ƒدهƒƒم تƒƒأثً ƒ
ƒهمة شƒديƒد االتّƒصال بƒالƒبالط .وبƒعد أن الƒتقى بƒحضرة الƒباب
ƒتنيرا عƒالƒي ال ّ
ويƒطلعه عƒلى جƒليّته .وكƒان وحƒيد واسƒع األفƒق مس ً
ث ƒƒالث م ƒّ ƒرات انج ƒƒذب إل ƒƒيه ك ّ ƒليّة م ƒƒتأثّ ƒً ƒرا ب ƒƒشخصيّته وم ƒƒنطقه ،ف ƒƒي ال ّ ƒلقاء األ ّول دار ب ƒƒحثهما ح ƒƒول ع ƒƒلم ال ƒƒكالم اإلس ƒƒالم ƒيّ وح ƒƒول
م ƒƒعضالت ال ƒƒقرآن وأح ƒƒادي ƒƒث األئ ƒّ ƒمة ون ƒƒبوءات ƒƒهم .وف ƒƒي ال ّ ƒلقاء ال ƒثّان ƒƒي ذه ƒƒل وح ƒƒيد ح ƒƒني وج ƒƒد األس ƒƒئلة ا ّلƒƒتي أض ƒƒمره ƒƒا ف ƒƒي ن ƒƒفسه
ƒبني أ ّن حƒضرة الƒباب كƒان يƒجيبه عƒن نƒفس األسƒئلة ا ّلƒƒتي
تƒتالشƒى مƒن ذاكƒرتƒه الƒقويّƒة .ولƒك ّن ذهƒولƒه كƒان أعƒظم وأعƒظم عƒندمƒا ت ّ
نƒسيها .وفƒي الّ ƒلقاء الƒثّالƒث حƒيّرت مƒندوب ال ّ
ƒشاه مƒالبƒسات تƒنزيƒل حƒضرة الƒباب لƒتفسير سƒورة الƒكوثƒر مشƒتمالً عƒلى مƒا ال يƒقلّ
عƒƒن ألƒƒفيّ ) (2000آيƒƒة ،حƒƒيرة جƒƒعلته يƒƒكتب إلƒƒى رئƒƒيس الƒƒبالط تƒƒقريƒً ƒرا ويƒƒكتفي بƒƒإرسƒƒالƒƒه ،ونƒƒهض بƒƒعد ذلƒƒك ليهƒƒب حƒƒياتƒƒه وثƒƒروتƒƒه
كّ ƒلها لخƒƒدمƒƒة الّ ƒديƒƒن ا ّلƒƒذي كƒƒافƒƒأه بƒƒتاج الّ ƒ
ƒصميما قƒƒاطً ƒعا عƒƒلى أن يƒƒفنّد
ƒشهادة أثƒƒناء واقƒƒعة نƒƒيريƒƒز وهƒƒكذا نƒƒرى هƒƒذا ا ّلƒƒذي صƒّ ƒمم تƒ
ً
ƒسيّد الّ ƒ
ƒشيرازي املƒƒغمور ،ويƒƒقنعه بƒƒالƒƒعدول عƒƒن ا ّدعƒƒاءاتƒƒه ،ويƒƒصطحبه مƒƒعه إلƒƒى طهƒƒران شƒƒاه ً ƒدا عƒƒلى انƒƒتصاره عƒƒليه،
مƒƒزاعƒƒم الّ ƒ
يƒƒعترف فƒƒيما بƒƒعد بƒƒأنّƒƒه "أقƒّ ƒل مƒƒن ال ƒتّراب ا ّلƒƒذي تƒƒحت قƒƒدمƒƒيه" .بƒƒل إ ّن حسƒƒني خƒƒان -الƒƒذي اسƒƒتضاف وحƒƒي ًدا أثƒƒناء إقƒƒامƒƒته فƒƒي
اضطر إلى أن يكتب ّ
للشاه معبّ ًرا عن اعتقاده الجازم بأ ّن مندوبه النّابه قد أصبح بابيًّا.
شيراز-
َّ
ƒماسƒƒا مƒƒن وحƒƒيد ويƒƒكاد يƒƒضاهƒƒيه فƒƒي املƒƒنزلƒƒة أال وهƒƒو امل ُƒالّ محƒّ ƒمد
وهƒƒناك نƒƒصير شƒƒهير آخƒƒر ألمƒƒر حƒƒضرة الƒƒباب ،أكƒƒثر هƒّ ƒمة وحƒ ً ƒ
ƒحجة ،وكƒان أخƒباريًّƒا  ،مƒجادالً شƒديƒد الƒوطƒأة جƒريء الƒقلب متح ّƒرر الƒفكر ،يƒضيق ذر ًƒعƒا بƒالƒقيود .وكƒان
عƒلي الƒزّنƒجانƒي املƒل ّقب بƒال ّ
رج ƒالً ب ƒƒلغت ب ƒƒه الج ƒƒرأة أن أدان ال ƒنّظام امل ƒƒذه ƒƒبيّ م ƒƒن أ ّول األب ƒƒواب األرب ƒƒعة إل ƒƒى أبس ƒƒط ال ّ ƒ
ƒشيوخ .واس ƒƒتطاع ب ƒƒمواه ƒƒبه ال ƒƒفائ ƒƒقة
وفƒصاحƒته الّ ƒدافƒقة أن يفحƒم أعƒداء مƒذهƒبه ال ّ
ƒشيعيّ عƒلى رؤوس األشƒهاد أكƒثر مƒن م ّƒرة .كƒان مƒن الƒعسير عƒلى مƒثل هƒذا ال ّƒرجƒل
أن يƒƒقف مƒƒكتوف الƒƒيديƒƒن إزاء أمƒƒر يحƒƒدث كƒّ ƒل هƒƒذا االنƒƒقسام بƒƒني مƒƒواطƒƒنيه .فƒƒأرسƒƒل أحƒƒد تƒƒالمƒƒيذه إلƒƒى شƒƒيراز ليتحƒّ ƒرى األمƒƒر
ƒحجة لƒصفحة واحƒدة
ƒيرا لسحƒر حƒضرة الƒباب .وكƒانƒت مج ّƒرد مƒطالƒعة ال ّ
ويƒقف عƒلى جƒليّته .غƒير أ ّن الƒتّلميذ وقƒع مƒن فƒوره أس ً
ƒصرح أمƒام عƒلماء مƒديƒنته املƒجتمعني بƒأنّ
مƒن "قƒيّوم األسƒماء" أتƒاه بƒها ذلƒك الƒتّلميذ كƒافƒي ًة ألن تحƒدث فƒيه مƒن الƒتّح ّول مƒا جƒعله ي ّ
الشمس بأنّها ّ
صاحب هذا الكتاب لو حكم على النّهار بأنّه ليل وعلى ّ
ظل ملا تر ّدد هو في اإليمان بما حكم به.
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خƒم .وهƒو الƒعالƒم الƒعالّمƒة مƒيرزا أحƒمد األزغƒندي أعƒلم عƒلماء خƒراسƒان
ƒندي آخƒر انƒض ّم إلƒى جƒيش الّ ƒديƒن الجƒديƒد املتض ّ ƒ
وث ّƒمة ج ّ
ƒتظارا ملƒƒجيء الƒƒقائƒƒم املƒƒوعƒƒود -مƒƒا يƒƒزيƒƒد عƒƒن اثƒƒني عشƒƒر ألƒƒف حƒƒديƒƒث ونƒƒبوءة تƒتّصل كّ ƒلها
وأحƒƒكمهم وأبƒƒرزهƒƒم .وكƒƒان قƒƒد جƒƒمع -انƒ
ً
وشجعهم على االستشهاد بها في ّ
كل جمع وحشد.
بطبيعة الظّهور املنتظر وزمانه وأذاعها بني زمالئه،
ّ
ƒورا فƒƒي األقƒƒالƒƒيم األخƒƒرى ،كƒƒانƒƒت عƒƒداوة أهƒƒل شƒƒيراز تƒƒبلغ ال ƒذّروة .فƒƒلقد ضƒƒايƒƒق حسƒƒني خƒƒان
وبƒƒينما كƒƒانƒƒت الƒƒحال تƒƒزداد تƒƒدهً ƒ
ƒساهƒرون مƒن تƒقاريƒر تƒقول بƒأ ّن قّ ƒوة األسƒير وشهƒرتƒه تƒزدادان سƒاعƒة
ƒحب لƒالنƒتقام مƒا أرسƒله إلƒيه جƒواسƒيسه وعƒيونƒه ال ّ
الƒقاسƒي امل ّ
ƒصمم عƒلى أن يخƒطو خƒطوة مƒباشƒرة حƒاسƒمة بƒل إنّƒه يƒقال إ ّن شƒريƒكه الƒحاج مƒيرزا آقƒاسƒي كƒان أمƒره مƒن قƒبل
بƒعد أخƒرى .ف ّ
بƒأن يƒقتل حƒضرة الƒباب غƒيلة بƒدعƒوى أنّƒه لƒو أطƒلق لƒه الƒعنان لƒد ّƒمƒر املƒملكة وهƒدم ديƒنها ال ّƒراسƒخ .وبƒأمƒر مƒن الƒحاكƒم تƒس ّور عƒبد
الح ƒƒميد خ ƒƒان ك ƒƒبير ال ّ ƒ
ƒسور ف ƒƒي ج ƒƒنح ال ّ ƒليل ،ودخ ƒƒل م ƒƒنزل ال ƒƒحاج م ƒƒيرزا س ƒيّد ع ƒƒلي ح ƒƒيث ك ƒƒان ح ƒƒضرة ال ƒƒباب م ƒƒعتقالً،
ƒضبّاط ال ّ ƒ
وألƒقى الƒقبض عƒليه وصƒادر جƒميع كƒتبه ووثƒائƒقه .إالّ أنّƒه فƒي تƒلك الّ ƒليلة حƒدثƒت حƒادثƒة مƒفاجƒئة دبّƒرتƒها الƒعنايƒة اإللƒهيّة دون شƒكّ
لƒƒكي تفسƒƒد عƒƒلى املƒƒتآمƒƒريƒƒن خƒƒططهم ،وتƒƒم ّكن هƒƒدف كƒƒراهƒيّتهم )حƒƒضرة الƒƒباب( مƒƒن أن يƒƒطيل واليƒƒته ويƒƒت ّم رسƒƒالƒƒته .فƒƒقد تّ ƒ
ƒفشى
وبƒاء الƒكولƒيرا فƒجأة ،وفƒتك مƒنذ أن ت ّ
ƒفشى فƒي مƒنتصف الّ ƒليل بƒما يƒزيƒد عƒلى مƒائƒة شƒخص .وداخƒل ك ّƒل قƒلب ال ّƒرعƒب مƒن الƒوبƒاء،
ƒفرون مƒƒضطربƒƒني بƒƒني صƒƒرخƒƒات األلƒƒم والƒƒفزع ،ومƒƒات ثƒƒالثƒƒة مƒƒن خƒƒدم الƒƒحاكƒƒم وسƒƒقط أفƒƒراد أسƒƒرتƒƒه
وبƒƒات أهƒƒل املƒƒديƒƒنة املƒƒوبƒƒوءة يّ ƒ
ƒلما واجƒه عƒبد
يƒقاسƒون مƒن املƒرض .فƒو ّلƒى الƒحاكƒم األدبƒار يƒائ ً
ƒسا إلƒى حƒديƒقة لƒه خƒارج املƒديƒنة تƒار ً ƒكƒا وراءه املƒوتƒى دون دفƒن .ف ّ
الحƒميد خƒان هƒذا املƒوقƒف غƒير املƒنتظر ق ّƒرر أن يƒسوق حƒضرة الƒباب إلƒى مƒنزلƒه ،ومƒا أن بƒلغ املƒنزل حƒتّى تƒم ّلكه ال ّƒرعƒب والƒفزع،
ƒتوسً ƒ
ال إلƒيه أن يƒغفر لƒه
ƒسا عƒلى قƒدمƒيّ حƒضرة الƒباب ،م ّ ƒ
فƒقد عƒلم بƒأ ّن ولƒده يƒعالƒج سƒكرات املƒوت مƒن الƒوبƒاء .فƒألƒقى بƒنفسه يƒائ ً
ƒلما رأى دعƒƒاءه قƒƒد
وأالّ يحƒِّ ƒمل الƒƒولƒƒد أوزار أبƒƒيه ،وأقƒƒسم عƒƒلى أن يسƒƒتقيل مƒƒن مƒƒنصبه وأالّ يƒƒقبل مƒƒنصبًا مƒƒثله مƒƒن بƒƒعد أب ً ƒدا .فّ ƒ
ماس ƒƒا إل ƒƒى ال ƒƒحاك ƒƒم ي ƒƒرج ƒƒوه ف ƒƒيه أن ي ƒƒطلق س ƒƒراح األس ƒƒير ف ƒƒيعفي ب ƒƒذل ƒƒك امل ƒƒدي ƒƒنة م ƒƒن ه ƒƒذا ال ƒƒوب ƒƒاء ال ƒƒوب ƒƒيل،
اس ƒƒتجيب أرس ƒƒل ال ƒت ّ ًƒ ƒ
فاستجاب حسني خان لرجائه وأطلق سراح سجينه على شرط أن يغادر املدينة.
ƒساه ƒƒرة ح ƒƒضرة ال ƒƒباب ع ƒƒلى ه ƒƒذا ال ƒنّحو املعج ƒƒز ت ƒƒق ّدم إل ƒƒى إص ƒƒفهان )ف ƒƒي أي ƒƒلول 1846م(
وب ƒƒعد أن ح ƒƒفظت ال ƒƒعناي ƒƒة اإلل ƒƒهيّة ال ّ ƒ
ƒسيّد كƒƒاظƒƒم الƒزّنƒƒجانƒƒي .وأعƒƒقب ذلƒƒك فƒƒترة أخƒƒرى مƒƒن الهƒƒدوء النّسƒƒبيّ اسƒƒتجمعت خƒƒاللƒƒها الƒƒعمليّات اإللƒƒهيّة املƒƒنطلقة
يƒƒصحبه الّ ƒ
عجƒلت بسƒلسلة مƒن الƒحوادث ا ّلƒتي أ ّدت إلƒى سƒجن حƒضرة الƒباب فƒي قƒلعتيّ مƒاه كƒو وچهƒريƒق وانتهƒت بƒاسƒتشهاده
قّ ƒوة جƒديƒدة ّ ƒ
ف ƒƒي س ƒƒاح ƒƒة ال ƒثّكنة ال ƒƒعسكريّ ƒƒة ب ƒƒتبري ƒƒز .ومل ّƒƒا ك ƒƒان ح ƒƒضرة ال ƒƒباب ي ƒƒعلم ت ƒƒمام ال ƒƒعلم ب ƒƒامل ƒƒحن ال ƒƒوش ƒƒيكة الح ƒƒدوث ف ƒƒقد ت ƒƒنازل أل ّم ƒƒه
ولƒزوجƒته عƒن ك ّƒل مƒمتلكاتƒه قƒبل أن يƒفارق أسƒرتƒه الƒفراق األخƒير ،وأفƒضى لƒزوجƒته بس ّƒر مƒا سƒوف يح ّƒل بƒه مƒن املƒحن .وأنƒزل لƒها
ƒاصƒة أ ّ ƒكƒد لƒها أ ّن تƒالوتƒها تƒذهƒب عƒنها الحƒزن واالضƒطراب .وقƒضى األيّƒام األربƒعني األولƒى مƒن إقƒامƒته فƒي إصƒفهان
مƒناجƒاة خ ّ ƒ ƒ ƒ
املبجƒلني فƒي ك ّƒل أنƒحاء املƒملكة .وكƒانƒت
ّƒ
ضƒيفًا عƒلى مƒيرزا سƒيّد مح ّƒمد سƒلطان الƒعلماء ،إمƒام الجƒمعة ،وهƒو أحƒد رجƒال الّ ƒديƒن
هƒƒذه الّ ƒ
ƒضيافƒƒة بƒƒناء عƒƒلى تƒƒعليمات حƒƒاكƒƒم املƒƒديƒƒنة مƒƒنوچهƒƒر خƒƒان مƒƒعتمد الّ ƒدولƒƒة ا ّلƒƒذي تسّ ƒلم مƒƒن حƒƒضرة الƒƒباب رسƒƒالƒƒة يƒƒطلب مƒƒنه
ƒعني لƒه مƒكان إقƒامƒته .ولƒقد اسƒتقبل حƒضرة الƒباب اسƒتقباالً حƒافƒالً ،وبƒلغ مƒن تƒأثƒير سحƒره ا ّلƒذي أسƒر بƒه أهƒل املƒديƒنة
فƒيها أن ي ّ
أ ّن جƒماعƒة مƒن أهƒلها انƒدفƒعوا أثƒناء عƒودتƒه مƒن الح ّƒمام الƒعا ّم ذات م ّƒرة يƒطلبون املƒاء ا ّلƒذي اسƒتح ّم بƒه .بƒل لƒقد بƒلغ مƒن جƒاذبƒيّته
ƒصر عƒƒلى أن يƒƒقوم عƒƒلى خƒƒدمƒƒته بƒƒنفسه مƒƒتجاهƒالً مƒƒكانƒƒته الƒّ ƒرفƒƒيعة .ونƒƒزوالً عƒƒند رغƒƒبة ذلƒƒك الƒƒعالƒƒم الجƒƒليل أنƒƒزل
أن مƒƒضيفه كƒƒان يّ ƒ
ح ƒƒضرة ال ƒƒباب -ذات ل ƒƒيلة ب ƒƒعد ال ƒƒعشاء -ت ƒƒفسيره ال ّ ƒ
ƒشهير ل ƒƒسورة "وال ƒƒعصر" ف ƒƒأخ ƒƒذ ي ƒƒكتب بس ƒƒرع ƒƒة م ƒƒده ƒƒشة ،وأن ƒƒزل ف ƒƒي ب ƒƒضع
ƒسورة )أي الƒواو( وهƒو حƒرف بƒالƒغ
سƒاعƒات مƒا يƒعادل ثƒلث الƒقرآن مƒن اآليƒات ا ّلƒتي ت
ƒنصب كّ ƒلها عƒلى تƒفسير الحƒرف األ ّول مƒن ال ّ
ّ
ال ّ
ƒشيخ أحƒمد اإلحƒسائƒي فƒي الƒتّنبيه عƒليه ،وأشƒار إلƒيه حƒضرة بƒهاء اهلل فƒي الƒكتاب األقƒدس ،وهƒو عƒمل مƒأل قƒلوب الƒحاضƒريƒن
بفيض من اإلعجاب وال ّدهشة والخشوع حتّى أنّهم نهضوا وقبّلوا أذيال ثوبه.
وفƒƒي تƒƒلك األثƒƒناء كƒƒانƒƒت الحƒƒماسƒƒة الƒƒفيّاضƒƒة ا ّلƒƒتي أبƒƒداهƒƒا أهƒƒل إصƒƒفهان تƒƒزداد بƒƒوضƒƒوح .وكƒƒانƒƒت الجƒƒموع ا ّلƒƒتي يƒƒدفƒƒع بƒƒعضها
الƒفضول ،ويƒدفƒع بƒعضها اآلخƒر الƒتّعطّش لƒلحقيقة ،ويƒدفƒع بƒعضها الƒثّالƒث الّ ƒلهفة عƒلى ال ّ
ƒشفاء مƒن عƒللهم وأمƒراضƒهم ،يƒتقاطƒرون
م ƒƒن ك ƒّ ƒل ح ƒيّ م ƒƒن أح ƒƒياء امل ƒƒدي ƒƒنة ع ƒƒلى م ƒƒنزل إم ƒƒام الج ƒƒمعة ،ب ƒƒل إ ّن م ƒƒنوچه ƒƒر خ ƒƒان ال ƒّ ƒرزي ƒƒن ال ƒƒحكيم ل ƒƒم ي ƒƒتمال ƒƒك ن ƒƒفسه م ƒƒن زي ƒƒارة
شƒƒخصيّة ف ƒذّة ذات جƒƒاذب ƒيّة إلƒƒى هƒƒذا الح ّ ƒد .وكƒƒان مƒƒنوچهƒƒر خƒƒان مƒƒسيحيًّا مƒƒن أهƒƒل جƒƒورجƒƒيا .وأمƒƒام جƒƒمع حƒƒاشƒƒد مƒƒن رجƒƒال
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ƒخاصƒƒة ،فƒƒاسƒƒتجاب حƒƒضرة الƒƒباب مƒƒن
ال ّ ƒديƒƒن ال ƒنّابهƒƒني طƒƒلب إلƒƒى حƒƒضرة الƒƒباب أن يƒƒثبت لƒƒه صƒƒدق رسƒƒالƒƒة محƒّ ƒمد رسƒƒول اهلل الƒ ƒ ّ ƒ
فƒوره لهƒذا الƒطّلب ا ّلƒذي كƒان الƒحاضƒرون يƒشعرون بƒالحƒرج مƒن االسƒتجابƒة لƒه .وفƒي أق ّƒل مƒن سƒاعƒتني ،وفƒي خƒمسني صƒحيفة،
أنƒƒزل حƒƒضرة الƒƒباب بƒƒحثًا دقƒƒي ًقا قƒƒويًّƒƒا بƒƒليغًا فƒƒي هƒƒذا املƒƒوضƒƒوع الƒّ ƒرفƒƒيع .لƒƒيس هƒƒذا فحسƒƒب ،بƒƒل إنّƒƒه ربƒƒطه كƒƒذلƒƒك بƒƒقدوم الƒƒقائƒƒم
املƒƒوعƒƒود ورجƒƒعة اإلمƒƒام الحسƒƒني ،وبƒƒلغ الƒƒبحث مƒƒن اإلقƒƒناع ح ً ƒدّا دفƒƒع مƒƒنوچهƒƒر خƒƒان إلƒƒى أن يƒƒعلن عƒƒلى رؤوس األشƒƒهاد إيƒƒمانƒƒه
باإلسالم ونبيّ اإلسالم واعترافه باملواهب ال ّلدنيّة ا ّلتي امتاز بها صاحب البحث ا ّلذي بلغ هذا املبلغ من ق ّوة اإلقناع.
ƒسيادة املƒتزايƒدة ا ّلƒƒتي يحƒرزهƒا هƒذا ال ّ
هƒذه ال ّ
ƒشاب غƒير املƒتع ّلم عƒلى الƒحاكƒم وعƒلى أهƒل املƒديƒنة ا ّلƒƒتي تƒعدّ
ƒشواهƒد الّ ƒدا ّلƒƒة عƒلى ال ّ
ƒشيعة أفƒزعƒت املƒقامƒات الّ ƒديƒنيّة .فƒامƒتنع ال ّ
بƒحقّ مƒعقالً مƒن مƒعاقƒل ال ّ
أي عƒمل عƒدائƒيّ سƒافƒر يƒعلمون عƒلم الƒيقني
ƒشيوخ عƒن إتƒيان ّ
ƒصدر األعƒƒظم عƒƒلى أن يƒƒتدارك
أنّƒƒه يفسƒƒد عƒƒليهم خ ƒطّتهم ،ولƒƒكنّهم حƒƒاولƒƒوا عƒƒن طƒƒريƒƒق تƒƒرويƒƒج أشƒƒنع اإلشƒƒاعƒƒات أن يحƒّ ƒرضƒƒوا الّ ƒ
مƒوقƒفًا يƒزداد حّ ƒدة وتهƒديً ƒدا سƒاعƒة بƒعد أخƒرى ،ف ّ
ƒالشهƒرة ا ّلƒƒتي يƒتمتّع بƒها حƒضرة الƒباب ووقƒاره وهƒيبته ،والتّشƒريƒف ا ّلƒƒذي يƒتل ّقاه
بƒه مƒواطƒنوه بƒلغ أقƒصى غƒايƒاتƒه آنƒذاك .وسƒرعƒان مƒا أخƒذت ظƒالل املƒصير الّ ƒداهƒم تتج ّƒمع بسƒرعƒة مƒن حƒولƒه .وتƒالحƒقت -مƒنذ ذلƒك
الوقت إلى النّهاية -سلسلة من املآسي ا ّلتي كان مق ّد ًرا لها أن تنتهي باستشهاده وخمود دينه خمو ًدا ظاهريًّا.
فƒƒلقد نشƒƒط الƒƒحاج مƒƒيرزا آقƒƒاسƒƒي املسƒƒتب ّد املƒƒاكƒƒر كƒƒما لƒƒم ينشƒƒط مƒƒن قƒƒبل خƒƒشية أن يƒƒط ّوق حƒƒضرة الƒƒباب مƒƒليكه بƒƒنفوذه فƒƒيختم
ب ƒƒذل ƒƒك ع ƒƒلى م ƒƒصيره .وق ƒƒد ع ƒنّف إم ƒƒام الج ƒƒمعة ع ƒƒلى ت ƒƒقصيره ف ƒƒي أداء ال ƒƒواج ƒƒب امل ƒƒق ّدس ،وك ƒƒان داف ƒƒعه ف ƒƒي ذل ƒƒك ارت ƒƒياب ƒƒه م ƒƒن أنّ
حƒƒضرة الƒƒباب يƒƒتمتّع س ً ƒرّا بƒƒعطف مƒƒعتمد ال ّ ƒدولƒƒة وعƒƒلمه بƒƒأ ّن األخƒƒير هƒƒو مƒƒوضƒƒع ثƒƒقة الّ ƒ
ƒشاه .وفƒƒي الƒƒوقƒƒت نƒƒفسه كƒƒتب خƒƒطابƒƒات
ح ƒِّ ƒرض ƒƒوا ي ƒƒطعنون
ع ƒƒدي ƒƒدة إل ƒƒى ع ƒƒلماء إص ƒƒفهان ي ƒƒتم ّلقهم ف ƒƒيها ،ول ƒƒم ي ƒƒكن م ƒƒن ق ƒƒبل ي ƒƒقيم ل ƒƒهم وزنً ƒƒا .ف ƒƒأخ ƒƒذ رج ƒƒال ال ّ ƒدي ƒƒن ا ّلƒƒذي ƒƒن ُ ƒ
ƒفرا وإلƒحا ًدا كƒريً ƒها يƒجب تƒو ّقƒيه والƒخوف مƒنه .بƒل لƒقد ح ّƒرض
السƒباب مƒن املƒنابƒر مل ّƒ ƒ
ويƒكيلون ّƒ ƒ
ƒؤسƒس هƒذه النّحƒلة ا ّلƒتي بƒدت لƒهم ك ً
الّ ƒ
ƒلما أمƒƒر مƒƒنوچهƒƒر خƒƒان بƒƒاتّƒƒخاذ الƒتّدابƒƒير الƒّ ƒرامƒƒية إلƒƒى إرسƒƒالƒƒه
ƒشاه نƒƒفسه عƒƒلى اسƒƒتدعƒƒاء حƒƒضرة الƒƒباب إلƒƒى عƒƒاصƒƒمة مƒƒلكه .فّ ƒ
ƒخاص بƒƒصفة مƒƒؤ ّقƒƒتة .وفƒƒي الƒƒوقƒƒت نƒƒفسه اجƒƒتمع املجتهƒƒدون والƒƒعلماء ا ّلƒƒذيƒƒن
حƒƒضرتƒƒه عƒƒزم عƒƒلى أن يƒƒح ّول إقƒƒامƒƒته إلƒƒى مƒƒنزلƒƒه الƒ
ّ
ƒحا وخƒƒتمها كƒƒبار رجƒƒال الّ ƒديƒƒن فƒƒي املƒƒديƒƒنة اتّƒƒهموا فƒƒيها
أفƒƒزعƒƒتهم عƒƒالمƒƒات هƒƒذا الƒتّأثƒƒير الƒنّفّاذ ،وأصƒƒدروا فƒƒتوى مƒƒلئت سƒƒبابًƒƒا وقً ƒ
حƒضرة الƒباب بƒاملƒروق مƒن الّ ƒديƒن وأفƒتوا بƒقتله .بƒل إ ّن إمƒام الجƒمعة نƒفسه أرغƒم عƒلى أن يشهƒد بخّ ƒ
ط يƒده بƒأ ّن املƒتّهم مج ّƒرد مƒن
الƒƒعقل واملƒƒنطق .وضƒƒاق مƒƒعتمد الّ ƒدولƒƒة بƒƒذلƒƒك ذر ًعƒƒا فƒƒدبّƒƒر خƒطّة لƒƒكي يهّ ƒدئ الƒƒخواطƒƒر الƒثّائƒƒرة ،فƒƒأوحƒƒى إلƒƒى األهƒƒلني ا ّلƒƒذيƒƒن كƒƒانƒƒوا
ƒياجƒا بƒأ ّن حƒضرة الƒباب قƒد رحƒل إلƒى طهƒران .وفƒي الƒوقƒت نƒفسه هƒيّأ لƒه اسƒتراحƒة قƒصيرة قƒوامƒها أربƒعة أشهƒر فƒي
يƒزدادون ه ً ƒ
ƒخاص ف ƒƒي إص ƒƒفهان .وف ƒƒي ت ƒƒلك األيّ ƒƒام أب ƒƒدى امل ƒƒضيف ل ƒƒضيفه رغ ƒƒبته ف ƒƒي وق ƒƒف ك ƒلّ
"ع ƒƒمارة خ ƒƒورش ƒƒيد" وه ƒƒي ق ƒƒصر ال ƒƒحاك ƒƒم ال ƒ
ّ
أمƒƒوالƒƒه ا ّلƒƒتي ق ّ ƒدرهƒƒا مƒƒعاصƒƒروه بƒƒما ال يّ ƒ
ƒقل عƒƒن أربƒƒعني مƒƒليون فƒƒرنƒƒك لƒƒترقƒƒية مƒƒصالƒƒح ال ّ ƒديƒƒن الجƒƒديƒƒد ،وأعƒƒلن لƒƒه عƒƒن عƒƒزمƒƒه عƒƒلى
تƒƒحويƒƒل محƒّ ƒمد شƒƒاه إلƒƒى ال ّ ƒديƒƒن الجƒƒديƒƒد ،وإقƒƒناعƒƒه بƒƒالتّخ ّ ƒلص مƒƒن صƒƒدره األعƒƒظم الƒƒفاسƒƒق املخƒƒزي ،والƒƒحصول مƒƒن الّ ƒ
ƒشاه عƒƒلى
م ƒƒواف ƒƒقته ع ƒƒلى أن ي ƒƒتز ّوج ح ƒƒضرة ال ƒƒباب م ƒƒن إح ƒƒدى أخ ƒƒوات ƒƒه .إالّ أ ّن امل ƒƒوت اخ ƒƒتطف م ƒƒعتمد ال ّ ƒدول ƒƒة ف ƒƒجأة ك ƒƒما س ƒƒبق أن ت ƒƒنبّأ ل ƒƒه
فعجƒل ذلƒك بƒاألزمƒة املƒقتربƒة ،ذلƒك أل ّن نƒائƒب الƒحاكƒم -گُƒرگƒني خƒان الƒغليظ الƒقلب الƒطّ ّماع -ح ّƒرض ال ّ
ƒشاه عƒلى أن
ّƒ
حƒضرة الƒباب.
يƒصدر اسƒتدعƒاء آخƒر ل ّ
ƒلشاب األسƒير عƒلى أن يƒذهƒب مƒتخفّيًا إلƒى طهƒران فƒي حƒراسƒة جƒماعƒة مƒن الƒفرسƒان .ولƒم يƒتر ّدد گُƒرگƒني
خƒان الƒوغƒد ،ا ّلƒذي اكƒتشف مƒن قƒبل وصƒيّة ع ّƒمه مƒعتمد الّ ƒدولƒة وأتƒلفها واسƒتولƒى عƒلى أمƒوالƒه ،فƒي أن يسƒتجيب لƒتفويƒض ال ّ
ƒشاه
امل ƒƒكتوب .وب ƒƒينما ه ƒƒم ف ƒƒي ق ƒƒلعة ك ƒƒنار گ ƒƒرد ع ƒƒلى ب ƒƒعد أق ƒّ ƒل م ƒƒن ث ƒƒالث ƒƒني م ƒƒيالً م ƒƒن ال ƒƒعاص ƒƒمة ،ج ƒƒاء رس ƒƒول وس ّ ƒلم مح ƒّ ƒمد ب ƒƒك رئ ƒƒيس
الح ƒƒرس أم ƒً ƒرا ك ƒƒتاب ƒيًّا م ƒƒن ال ƒƒحاج م ƒƒيرزا آق ƒƒاس ƒƒي ي ƒƒأم ƒƒره ف ƒƒيه ب ƒƒأن ي ƒتّجه إل ƒƒى گُ ƒƒلني وي ƒƒتو ّقƒƒف ه ƒƒناك إل ƒƒى أن ت ƒƒصدر إل ƒƒيه ت ƒƒعليمات
أخƒرى .وبƒعد ذلƒك بƒقليل تƒل ّقى حƒضرة الƒباب رسƒالƒة مƒن ال ّ
ƒشاه فƒي ربƒيع الƒثّانƒي 1263ﻫ ) 19آذار –  17نƒيسان 1847م(
ƒلصدر األع ƒƒظم ع ƒƒلى م ƒƒواله .وه ƒƒكذا
ƒسيّء ا ّلƒƒذي ك ƒƒان ل ّ ƒ
وه ƒƒي وإن ك ƒƒان ƒƒت مه ƒذّب ƒƒة ال ƒƒعبارات إالّ أنّ ƒƒها ت ƒƒكشف ع ƒƒن م ƒƒدى ال ƒتّأث ƒƒير ال ّ ƒ
فشƒƒلت كƒّ ƒل الخƒƒطط ا ّلƒƒتي طƒƒاملƒƒا ع ّ ƒلق عƒƒليها مƒƒنوچهƒƒر خƒƒان اآلمƒƒال .وكƒƒان املƒƒكان ا ّلƒƒذي ع ƒيّنه محƒّ ƒمد شƒƒاه مƒƒعتقالً لƒƒحضرة الƒƒباب
ƒسمى بهƒذا االسƒم وتƒقع فƒي أقƒصى ال ّ
ƒشمال
بƒنصيحة ال ّ
ƒصدر األعƒظم الƒغ ّدار هƒو قƒلعة مƒاه كƒو غƒير الƒبعيدة عƒن الƒقريƒة ا ّلƒƒتي ت ّ
ƒصدر األعƒظم .ولƒم يƒؤذن لƒه فƒي أن يƒصطحب مƒعه مƒن أتƒباعƒه
الƒغربƒيّ مƒن آذربƒيجان .ومƒن قƒديƒم كƒان أهƒلها يƒنعمون بحƒمايƒة ال ّ
السƒƒليط املƒحتال ا ّلƒƒذي
إالّ تƒابً ƒعا واحً ƒدا وخƒاد ًمƒƒا واحً ƒدا يƒؤنƒسانƒه فƒي تƒلك الƒجهات الجƒرداء املƒوحƒشة .وبƒذلƒك نƒجح هƒذا الƒوزيƒر ّ ƒ
١٦

ƒفرغ مƒواله لƒقمع ثƒورة فƒي خƒراسƒان مƒؤ ّ
خƒً ƒرا وأخƒرى فƒي كƒرمƒان ،فƒي إحƒباط خƒطّة لƒو قّ ƒدر لƒها أن تƒتح ّقق لƒكان
احƒتجّ بƒضرورة ت ّ
السواء.
لها أصداء بعيدة املدى في مصيره ومصير حكومته ومواله وشعبه على ّ

الفصل الثّاني  -اعتقال حضرة الباب في آذربيجان
إ ّن الƒƒفترة ا ّلƒƒتي نƒƒفي فƒƒيها حƒƒضرة الƒƒباب إلƒƒى جƒƒبال آذربƒƒيجان وا ّلƒƒتي دامƒƒت مƒƒا ال يّ ƒ
ƒقل عƒƒن ثƒƒالث سƒƒنوات ،هƒƒي أحƒƒزن وأعƒƒنف
أطƒƒوار واليƒƒته ا ّلƒƒتي لƒƒم تƒƒزد عƒƒن سƒƒتّ سƒƒنوات كƒƒما أنّƒƒها أخƒƒصبها وأحƒƒفلها بƒƒاعƒƒتبار مƒƒن االعƒƒتبارات .فƒƒهي تشƒƒتمل عƒƒلى تƒƒسعة
أشه ƒƒر م ƒƒن االع ƒƒتقال امل ƒتّصل ف ƒƒي ق ƒƒلعة م ƒƒاه ك ƒƒو ث ّ ƒم االع ƒƒتقال ف ƒƒي ق ƒƒلعة چه ƒƒري ƒƒق اع ƒƒتقاالً ل ƒƒم يتخ ّ ƒلله س ƒƒوى زي ƒƒارة ل ƒƒتبري ƒƒز ق ƒƒصيرة
ƒصاعƒƒد ا ّلƒƒذي أبƒƒداه كƒّ ƒل مƒƒن الƒƒعد ّويƒƒن الƒƒقديƒƒريƒƒن الƒƒحاج مƒƒيرزا آقƒƒاسƒƒي الƒƒوزيƒƒر
ولƒƒكنّها ال تƒƒنسى .وقƒƒد عƒƒمل الƒƒعداء املسƒƒتحكم الّ ƒ
األ ّول ملحƒّ ƒمد شƒƒاه ،وأمƒƒير الƒنّظام الƒƒوزيƒƒر األ ّول لƒƒناصƒƒر الّ ƒديƒƒن شƒƒاه عƒƒلى إلƒƒقاء الƒظّالل الƒƒقاتƒƒمة عƒƒلى هƒƒذه الƒƒفترة مƒƒن أ ّولƒƒها إلƒƒى
السƒلطان عƒبد الƒعزيƒز الƒجائƒر ووزيƒريƒه عƒالƒي بƒاشƒا وفƒؤاد
آخƒرهƒا وهƒي تƒضاهƒي أحƒرج مƒراحƒل واليƒة حƒضرة بƒهاء اهلل حƒني واجƒه ّƒ ƒ
السƒلطان عƒبد الحƒميد
بƒاشƒا أثƒناء نƒفيه إلƒى أدرنƒه ،كƒما تƒشابƒه أحƒلك أيّƒام حƒضرة عƒبد الƒبهاء فƒي األرض املƒق ّدسƒة تƒحت حƒكم ّ ƒ ƒ
املس ƒƒتب ّد الƒ ƒطّاغ ƒƒية وج ƒƒمال ب ƒƒاش ƒƒا ا ّل ƒƒذي ال ي ّ ƒ
ƒقل ع ƒƒنه ط ƒƒغيانً ƒƒا .ش ƒƒيراز شه ƒƒدت إع ƒƒالن ح ƒƒضرة ال ƒƒباب الƒ ƒتّاري ƒƒخيّ ف ƒƒهي س ƒƒاح ƒƒته
والسƒالم ،وأ ّƒمƒا آذربƒيجان فƒقد قّ ƒدر لƒها أن تƒكون
ّƒ ƒ
الƒخالƒدة ،وإصƒفهان قّ ƒدمƒت لƒه –عƒلى عجƒل– مƒالذًا تƒمتّع فƒيه بقسƒط مƒن األمƒن
ƒسنوات الƒƒخواتƒƒم مƒƒن حƒƒياتƒƒه األرض ƒيّة عƒƒلى أنّƒƒها فƒƒترة
ّƒ
مشه ً ƒدا لƒƒتباريƒƒح الƒƒعذاب واالسƒƒتشهاد .ولƒƒسوف
يسجƒƒل ال ƒتّاريƒƒخ هƒƒذه الّ ƒ
ƒؤسƒسها بƒصورة كƒامƒلة عƒلى رؤوس األشƒهاد ،وقّ ƒدرت فƒيها شƒرائƒعها ،وأبƒرم
اكƒتمل فƒيها نƒم ّو الّ ƒدورة الجƒديƒدة ،وتƒأ ّ ƒكƒدت دعƒوى م ّ ƒ ƒ
ƒسنوات
م ƒƒيثاق ص ƒƒاح ƒƒبها إب ƒƒرا ًم ƒƒا ،وأشه ƒƒر ف ƒƒيها اس ƒƒتقالل ƒƒها وت ƒƒو ّه ƒƒجت ب ƒƒطول ƒƒة أب ƒƒطال ƒƒها ف ƒƒي مج ƒƒد ال ي ƒƒفنى .ف ƒƒفي خ ƒƒالل ه ƒƒذه ال ّ ƒ
الشƒديƒدة الƒعنف الƒحافƒلة بƒتصاريƒف الƒقدر كƒشفت مƒكنونƒات مƒقام حƒضرة الƒباب بƒتمامƒها ألصƒحابƒه ،بƒل وأعƒلنها حƒضرة الƒباب
ّƒ ƒ
رسƒƒميًا فƒƒي عƒƒاصƒƒمة آذربƒƒيجان بƒƒمحضر مƒƒن ول ƒيّ العهƒƒد ،ونƒƒزل الƒƒبيان الƒƒفارس ƒيّ مخƒƒزن أحƒƒكام حƒƒضرة الƒƒباب ،وتح ّ ƒدد مƒƒوعƒƒد
دورة "مƒن يظهƒره اهلل" وطƒبيعتها تحƒديً ƒدا ال يƒرقƒى إلƒيه ش ّƒك ،وأنƒهى مƒؤتƒمر بƒدشƒت الƒعمل بƒالƒنّظام الƒقديƒم ،وانƒدلƒعت نƒيران الƒفنت
العظيمة في مازندران ونيريز وزنجان.
وم ƒƒع ذل ƒƒك ت ƒƒص ّور ال ƒƒحاج م ƒƒيرزا آق ƒƒاس ƒƒي األح ƒƒمق ق ƒƒصير ال ƒنّظر أنّ ƒƒه ق ƒƒد وأد الح ƒƒرك ƒƒة ف ƒƒي مه ƒƒده ƒƒا وأنّ ƒƒه ي ƒƒوش ƒƒك أن ي ƒƒنتصر ع ƒƒلى
ƒتصارا حƒاس ًƒما بƒعد أن أحƒبط خƒطّته ال ّƒرامƒية إلƒى لƒقاء ال ّ
ƒشاه وجً ƒها لƒوجƒه فƒي الƒعاصƒمة ،وأقƒصاه إلƒى أقƒصى ركƒن
ƒؤسƒسها ان
م ّƒ ƒ
ً
فƒي املƒملكة ،وقّ ƒلما تƒص ّور أ ّن نƒفس هƒذه الƒعزلƒة ا ّلƒتي فƒرضƒها عƒلى سƒجينه سƒوف تƒم ّكنه مƒن أن يƒط ّور ذلƒك الƒنّظام ا ّلƒذي يƒراد بƒه
يجسƒد روح ديƒنه ،وتƒتيح لƒه فƒرصƒة حƒمايƒته مƒن الƒتّف ّكك واالنƒقسام ،وإشƒهار دعƒوتƒه رسƒميًّا وبƒال تƒحفّظ .قّ ƒلما تƒص ّور أ ّن هƒذا
ّƒ ƒ
أن
ƒسجني ورفƒاقƒه املƒقهوريƒن عƒلى تحƒطيم أغƒالل الƒفكر الّ ƒديƒنيّ الƒعتيق ،وعƒلى اإلسƒراع بƒاألحƒداث
ƒسجن سƒوف يƒح ّ
ث أصƒحاب ال ّ
ال ّ
ƒكارا ل ƒƒلذّات ال عه ƒƒد ل ƒƒتاري ƒƒخ وط ƒƒنهم ب ƒƒمثلها م ƒƒن ق ƒƒبل .ق ّ ƒلما ت ƒƒص ّور أنّ ƒƒه ب ƒƒذل ƒƒك ي ƒƒعمل ع ƒƒلى
ا ّلƒƒتي ت ƒƒتط ّلب م ƒƒنهم إق ƒƒدا ًم ƒƒا وج ƒƒرأة وإن ً ƒ
ƒصدر
تƒƒحقيق حƒƒديƒƒث صƒƒحيح صƒƒدر عƒƒن نƒƒبيّ اإلسƒƒالم يƒƒتع ّلق بƒƒاألحƒƒداث ا ّلƒƒتي ال ب ّ ƒد مƒƒن حƒƒدوثƒƒها فƒƒي آذربƒƒيجان .ولƒƒم ي ƒتّعظ الّ ƒ
ƒرارا مخƒƒزيًƒƒا ،وأطƒƒلق سƒƒراح أسƒƒيره عƒƒندمƒƒا تجƒّ ƒرع أ ّول جƒƒرعƒƒة مƒƒن غƒƒضب اهلل املƒƒنتقم وهƒƒو فƒƒزع
األعƒƒظم بƒƒحاكƒƒم شƒƒيراز ا ّلƒƒذي فƒّ ƒر فً ƒ
الس ƒƒبيل ل ƒƒسقوط ƒƒه ن ƒƒتيجة ت ƒƒلك األوام ƒƒر ا ّل ƒƒتي
ي ƒƒرت ƒƒجف ،وإنّ ƒƒما أخ ƒƒذ ب ƒƒدوره ي ّ ƒدخ ƒƒر ل ƒƒنفسه غ ƒƒضبًا إل ƒƒهيًّا ش ƒƒدي ً ƒدا م ƒƒحتو ًم ƒƒا ،ويم ّƒه ƒƒد ّƒ ƒ
أصدرها.
كƒƒانƒƒت أوامƒƒره لƒƒعلي خƒƒان مسƒƒتحفظ قƒƒلعة مƒƒاه كƒƒو شƒƒديƒƒدة واضƒƒحة ،وفƒƒي ال ƒطّريƒƒق إلƒƒى تƒƒلك الƒƒقلعة أمƒƒضى حƒƒضرة الƒƒباب فƒƒي
تƒبريƒز عّ ƒدة أيّƒام تƒميّزت مƒن جƒانƒب األهƒلني بحƒماسƒة بƒلغت مƒن الƒق ّوة بƒحيث لƒم يƒسمح ألحƒد مƒن الƒنّاس وال مƒن أتƒباعƒه بƒأن يƒلقاه
ƒمر فƒƒي شƒƒوارع املƒƒديƒƒنة بƒƒني حƒّ ƒراسƒƒه .ولƒƒقد تƒƒفاقƒƒم
الّ ƒله ّم إالّ نƒƒفر قƒƒليل .وكƒƒانƒƒت صƒƒيحة "اهلل أكƒƒبر" تƒƒتعالƒƒى مƒƒن كƒّ ƒل جƒƒانƒƒب وهƒƒو يّ ƒ
ƒنذرا ومه ّ ƒد ًدا ك ƒّ ƒل م ƒƒن ي ƒƒتجاس ƒƒر ع ƒƒلى ال ƒتّماس ل ƒƒقاء
اله ƒƒرج وامل ƒƒرج ف ƒƒي امل ƒƒدي ƒƒنة ح ƒتّى ل ƒƒقد أم ƒƒر امل ƒƒنادي ب ƒƒأن ي ƒƒنادي ف ƒƒي ال ƒنّاس م ً ƒ
ƒسجن ومƒصادرة املƒمتلكات .وعƒند وصƒولƒه إلƒى مƒاه كƒو –ا ّلƒتي لّ ƒقبها ﺒ"الƒجبل الƒباسƒط"– لƒم يƒسمح ألحƒد بƒأن
حƒضرة الƒباب بƒال ّ
ƒسيّد حسƒني وأخƒيه .ولƒقد بƒلغ بƒه الƒبؤس فƒي تƒلك الƒقلعة شƒأنًƒا عƒبّر عƒنه فƒي كƒتاب
يƒراه فƒي األسƒبوعƒني األ ّولƒني عƒدا كƒاتƒب وحƒيه ال ّ
١٧

الƒبيان الƒفارسƒيّ أنّƒه لƒم يƒكن لƒديƒه مƒصباح يƒضيء لƒه فƒي ظƒلمة الّ ƒليل ،وأ ّن زنƒزانƒته ا ّلƒتي بƒنيت مƒن الِّ ƒلنب كƒانƒت تƒفتقر حƒتّى إلƒى
ملحمد شاه من أ ّن نزالء القلعة عهد بهم إلى حارسني وأربعة كالب.
باب ،على حني شـكا في لوحه
ّ
ك ƒƒ ƒان س ƒƒ ƒجني م ƒƒ ƒاه ك ƒƒ ƒو ي ƒƒ ƒعيش م ƒƒ ƒنعزالً ع ƒƒ ƒلى ذرى ج ƒƒ ƒبل ق ƒƒ ƒصيّ ي ƒƒ ƒقع –ف ƒƒ ƒي خ ƒƒ ƒطورة– ع ƒƒ ƒلى ح ƒƒ ƒدود اإلم ƒƒ ƒبراط ƒƒ ƒوريّ ƒƒ ƒة ال ƒƒ ƒعثمان ƒ ƒيّة
واإلم ƒƒبراط ƒƒوريّ ƒƒة ال ƒّ ƒروسƒ ƒيّة س ƒƒجينًا ب ƒƒني ج ƒƒدران س ƒƒميكة ف ƒƒي ق ƒƒلعة ح ƒƒصينة ذات أرب ƒƒعة أب ƒƒراج ،ن ƒƒائƒ ƒيًا ع ƒƒن أه ƒƒل ب ƒƒيته وع ƒƒن ذوي ƒƒه
ƒتعصبني مƒƒشاغƒƒبني يƒƒختلفون عƒƒن الƒƒغالƒƒبيّة الƒƒعظمى مƒƒن أهƒƒل إيƒƒران مƒƒن حƒƒيث الƒƒجنس
وأصƒƒحابƒƒه .كƒƒان يƒƒعيش قƒƒريƒبًا مƒƒن قƒƒوم مّ ƒ
ƒصدر األعƒظم بƒرعƒايƒته ألنّƒه مƒسقط رأسƒه .ولƒذلƒك خƒيّل لƒعدوه أ ّن سƒجينه
ƒختصه ال ّ
والƒعادات والّ ƒلغة واملƒذهƒب ،يحƒرسƒه أهƒل إقƒليم ي ّ
هƒذا قƒد قƒضي عƒليه بƒأن يƒفني زهƒرة شƒبابƒه هƒناك ،وأنّƒه لƒن يƒلبث طƒويƒالً حƒتّى يƒرى آمƒالƒه تƒنهار أمƒام عƒينيه بƒصورة كƒامƒلة .إالّ
ƒتصهم بƒرعƒايƒته .ذلƒك ألنّ
أ ّن هƒذا الƒعد ّو سƒرعƒان مƒا ت ّ
ƒصواب حƒكم بƒه عƒلى سƒجينه وعƒلى ا ّلƒƒذيƒن اخ ّ
أي حƒكم بƒعيد عƒن ال ّ
ƒبني لƒه ّ
ƒحسون بƒƒال ƒطّهارة فƒƒي ذواتƒƒهم مƒƒن
الƒƒقوم الƒƒغالظ املƒƒتكبّريƒƒن املƒƒته ّوريƒƒن بƒƒدأوا يƒƒخضعون لƒƒوداعƒƒة حƒƒضرة الƒƒباب شƒƒيئ ًا فƒƒشيئ ًا ،ويّ ƒ
تƒواضƒعه ويسƒتنيرون بƒنصائƒحه ويƒتع ّلمون مƒن حƒكمته .بƒل لƒقد بƒلغ مƒن إغƒراقƒهم فƒي مƒحبّته أ ّن أ ّول شƒيء كƒانƒوا يƒعمدون إلƒيه
كƒّ ƒل صƒƒباح هƒƒو أن يƒƒبحثوا عƒƒن مƒƒكان يƒƒمكنهم مƒƒنه أن يƒƒلمحوا وجƒƒهه ،وأن يƒƒلتمسوا مƒƒنه عƒƒلى الƒƒبعد أن يƒƒبارك لƒƒهم أعƒƒمالƒƒهم .كƒلّ
ƒتكررة بƒƒالƒƒويƒƒل وال ƒثّبور ا ّلƒƒتي كƒƒانƒƒت تƒƒرد مƒƒن طهƒƒران.
ذلƒƒك رغƒƒم احƒƒتجاجƒƒات عƒƒلي خƒƒان املتس ّ ƒلط ،ورغƒƒم اإلنƒƒذارات والتّهƒƒديƒƒدات املّ ƒ
ƒصدق.
وكƒƒان إذا تƒƒنازع خƒƒصمان ذهƒƒبا إلƒƒى سƒƒفح الƒƒجبل ،ونƒƒظرا إلƒƒى حƒƒيث هƒƒو مƒƒن الƒƒقلعة ،نƒƒاشƒƒد كƒّ ƒل مƒƒنها اآلخƒƒر أن يƒƒقول الّ ƒ
ƒكفيرا م ƒƒنه ع ƒّ ƒما
ال ،ب ƒƒل إ ّن ع ƒƒلي خ ƒƒان املتس ّ ƒلط ن ƒƒفسه رأى رؤي ƒƒة غ ƒƒري ƒƒبة اغ ّ ƒ
ƒطر إل ƒƒى أن ي ƒƒخفّف م ƒƒن ح ّ ƒدة إج ƒƒراءات ƒƒه ت ً ƒ
ƒتملها ف ƒƒاض ّ ƒ
سƒƒلف ،وبƒƒلغ مƒƒن تƒƒساهƒƒله أ ّنƒƒه أخƒƒذ يƒƒسمح لƒƒسيل مƒƒتزايƒƒد مƒƒن ال ƒزّائƒƒريƒƒن املتع ّ
طشƒƒني املخƒƒلصني بƒƒدخƒƒول الƒƒقلعة .وكƒƒان مƒƒن بƒƒينهم
امل ُ ƒالّ حس ƒƒني امل ƒƒثاب ƒƒر امل ƒƒغوار ا ّلƒƒذي ق ƒƒطع ال ƒطّري ƒƒق ع ƒƒلى ق ƒƒدم ƒƒيه م ƒƒن مشه ƒƒد ف ƒƒي ش ƒƒرق إي ƒƒران إل ƒƒى م ƒƒاه ك ƒƒو ف ƒƒي غ ƒƒرب ƒƒها األق ƒƒصى،
الرحلة املضنية أن يحتفل بالنّوروز )1848م( مع محبوبه.
واستطاع بعد هذه ّ
ع ƒƒلى أ ّن ال ƒƒجواس ƒƒيس امل ƒƒك ّلفني ب ƒƒمراق ƒƒبة ع ƒƒلي خ ƒƒان أخ ƒƒطروا ال ƒƒحاج م ƒƒيرزا آق ƒƒاس ƒƒي ب ƒƒما آل ƒƒت إل ƒƒيه األم ƒƒور .ف ƒƒعزم ع ƒƒلى أن ي ƒƒنقل
الشƒديƒد" )وكƒان ذلƒك فƒي حƒدود  10نƒيسان 1848م( وهƒناك عهƒد
حƒضرة الƒباب إلƒى قƒلعة چهƒريƒق ا ّلƒتي لّ ƒقبها حƒضرتƒه ﺒ"الƒجبل ّƒ ƒ
ƒصرف فƒي الƒبدايƒة ب ّ
ƒطر آخƒر األمƒر إلƒى
ƒكل شّ ƒدة وصƒرامƒة إالّ أنّƒه اض ّ
بƒه إلƒى يƒحيى خƒان صهƒر مح ّƒمد شƒاه .وبƒال ّƒرغƒم مƒن أنّƒه ت ّ
أن يƒخضع لسƒلطان سحƒر سƒجينه .ال بƒل إ ّن أهƒل قƒريƒة چهƒريƒق األكƒراد ا ّلƒذيƒن كƒانƒت كƒراهƒيتهم ل ّ
ƒلشيعة تƒفوق كƒراهƒية أهƒل مƒاه
ƒسجني ال ƒنّفّاذ .ف ƒƒكنت ت ƒƒراه ƒƒم –ه ƒƒم أي ً ƒ
ƒضا– ك ƒّ ƒل ص ƒƒباح ي ƒƒقترب ƒƒون م ƒƒن ال ƒƒقلعة ق ƒƒبل أن
ك ƒƒو ل ƒƒم يس ƒƒتطيعوا أن ي ƒƒقاوم ƒƒوا ت ƒƒأث ƒƒير ال ّ ƒ
ƒسا لƒنزيƒلها املƒق ّدس .ولƒقد شهƒد شƒاهƒد عƒيان أوروبّƒي عƒندمƒا كƒتب فƒي سƒياق مƒذ ّكƒƒراتƒه عƒن
أي عƒمل ويسجƒدون تƒقدي ً
يƒباشƒروا ّ
حƒƒضرة الƒƒباب فƒƒقال" :بƒƒلغ مƒƒن تƒƒزاحƒƒم ال ƒنّاس وتƒƒدافƒƒعهم أن ضƒƒاق بƒƒهم الƒƒفناء ولƒƒم ي ƒتّسع لƒƒهم جƒƒمي ًعا فƒƒظ ّلت األغƒƒلبيّة وقƒƒوفًƒƒا فƒƒي
ّ
الشارع يستمعون في انتباه ونشوة إلى آيات القرآن الجديد".
ƒسادة األش ƒƒراف وال ƒƒعلماء ال ƒƒكبار ،ب ƒƒل
وال ƒƒواق ƒƒع أ ّن ال ƒƒهياج ا ّلƒƒذي ث ƒƒار ف ƒƒي چه ƒƒري ƒƒق ي ƒƒكسف ك ƒّ ƒل م ƒƒا شه ƒƒدت ƒƒه م ƒƒاه ك ƒƒو .ذل ƒƒك أل ّن ال ّ ƒ
ƒسجني بسƒرعƒة وجƒرأة .وبƒلغ هƒذا األمƒر ق ّƒمته عƒندمƒا آمƒن مƒيرزا أسƒد اهلل ال ّ
ƒشهير
ومƒوظّƒفي الƒحكومƒة بƒدأوا يƒدخƒلون فƒي ديƒن ال ّ
بƒƒالّ ƒديَّƒƒان ،وكƒƒان مƒƒن أكƒƒابƒƒر رجƒƒال الّ ƒدولƒƒة ورجƒƒال األدب ،وهƒƒو ا ّلƒƒذي وهƒƒب لƒƒه حƒƒضرة الƒƒباب "الƒƒعلم املƒƒكنون املخƒƒزون" وشƒّ ƒرفƒƒه بƒƒأنّƒƒه
ƒصمد" وكƒذلƒك عƒندمƒا وصƒل إلƒى چهƒريƒق درويƒش كƒان نّ ƒوابًƒا فƒي الƒهند مƒن قƒبل ،رأى حƒضرة الƒباب
"مƒوضƒع س ّƒر اهلل الƒواحƒد ال ّ
فƒي املƒنام يƒأمƒره بƒأن يتخّ ƒلى عƒن مƒالƒه وجƒاهƒه ،ويƒقبل عƒلى قƒدمƒيه لƒيلقاه فƒي آذربƒيجان .ومƒا تƒكاد أنƒباء هƒذه الƒحوادث املƒثيرة
خƒل .وكƒان والƒد
تƒبلغ تƒبريƒز حƒتّى تƒنتقل مƒنها إلƒى طهƒران .وم ّƒرة أخƒرى يجƒد الƒحاج مƒيرزا آقƒاسƒي نƒفسه مƒضط ًرّا إلƒى أن يƒتد ّƒ
الشƒƒديƒƒد مƒƒن ال ƒطّريƒƒقة ا ّلƒƒتي يƒƒعتنق بƒƒها رجƒƒال ال ّ ƒدولƒƒة املƒƒقتدرون هƒƒذا
ƒميما لƒƒذلƒƒك الƒƒوزيƒƒر ،فƒƒأفƒƒصح لƒƒه عƒƒن قƒƒلقه ّ ƒ
ال ّ ƒديّƒƒان صƒƒدي ً ƒقا حً ƒ
ƒصاعƒد اسƒتدعƒي حƒضرة الƒباب إلƒى تƒبريƒز ،وخƒوفًƒا مƒن حƒماسƒة أهƒل آذربƒيجان فّ ƒكر
ƒخف حّ ƒدة الƒهياج ال ّ
الّ ƒديƒن الجƒديƒد .ولƒكي ت ّ
ƒلما بƒƒلغ حƒƒضرة الƒƒباب هƒƒذة املƒƒديƒƒنة
ƒمروا بƒƒدالً مƒƒنها ب ƒأُروم ƒيّة .فّ ƒ
املƒƒو ّكƒƒلون بحƒƒراسƒƒته أن يƒƒغيّروا طƒƒريƒƒقهم لƒƒيتجنّبوا مƒƒديƒƒنة خƒƒوي ويّ ƒ
رحƒƒب بƒƒه األمƒƒير مƒƒلك قƒƒاسƒƒم مƒƒيرزا وأكƒƒرم وفƒƒادتƒƒه ،بƒƒل إ ّن ال ƒنّاس شƒƒاهƒƒدوه فƒƒي يƒƒوم مƒƒن أيّƒƒام الجƒƒمعة وهƒƒو يƒƒصحب ضƒƒيفه إلƒƒى
ّƒ
الحƒّ ƒمام الƒƒعا ّم سƒƒائƒً ƒرا عƒƒلى قƒƒدمƒƒيه بƒƒينما كƒƒان الّ ƒ
ƒضيف راكƒبًا ،عƒƒلى حƒƒني حƒƒاول أتƒƒباع األمƒƒير أن يƒƒص ّدوا الجƒƒموع الƒƒغفيرة ا ّلƒƒتي
ƒسجني املƒدهƒش ال ّƒرائƒع .وغƒرقƒت تƒبريƒز هƒي األخƒرى فƒي حƒماسƒة
كƒانƒت تƒتدافƒع وتƒتزاحƒم بحƒماسƒة وشƒوق إلƒى الƒفوز بƒلمحة مƒن ال ّ
١٨

ف ƒيّاضƒƒة جƒƒارفƒƒة فƒƒاسƒƒتقبلته بƒƒحفاوة بƒƒالƒƒغة وأكƒƒرمƒƒت وفƒƒادتƒƒه أيّƒƒما إكƒƒرام .ولƒƒقد بƒƒلغ مƒƒن هƒƒياج الّ ƒ
السƒƒلطات ع ّ ƒينت
ƒشعور الƒƒعا ّم أ ّن ّ ƒ
ƒسائƒد .ولƒم يƒفد التّهƒديƒد والƒوعƒيد وال
لƒحضرة الƒباب مƒكانًƒا خƒارج بّ ƒوابƒات املƒديƒنة .إالّ أ ّن هƒذا الƒتّدبƒير عجƒز عƒن تهƒدئƒة الƒهياج ال ّ
ƒصدر
املƒƒنع والƒƒقمع ،بƒƒل عƒƒملت عƒƒلى زيƒƒادة ح ّ ƒدة املƒƒوقƒƒف ح ƒتّى بƒƒلغ ح ّ ƒد ال ƒتّأزّم .ومƒƒا أن بƒƒلغت األمƒƒور هƒƒذا الح ّ ƒد ح ƒتّى أصƒƒدر الّ ƒ
األعƒظم أمƒره الƒتّاريƒخيّ لƒكبار رجƒال الّ ƒديƒن فƒي تƒبريƒز بƒأن يƒجتمعوا عƒلى الƒفور ليتّخƒذوا الƒتّدابƒير الƒفاعƒلة الƒحاسƒمة ا ّلƒتي تƒكفل
املتأججة األ ّكالة إلى األبد.
إخماد لهيب هذه النّيران
ّ
ƒصا مƒن أهƒم ال ّ
ƒشواخƒص فƒي رسƒالƒته
إ ّن الƒظّروف املƒحيطة بƒاسƒتنطاق حƒضرة الƒباب –نƒتيجة لهƒذا اإلجƒراء الƒعاجƒل– تƒقوم شƒاخ ً
ƒسجني ع ƒƒلى امل ƒƒأل ،وم ƒƒناق ƒƒشة م ƒƒا ي ƒƒجب أن يتّخ ƒƒذ م ƒƒن
امل ƒƒؤثّ ƒƒرة .ذل ƒƒك أل ّن ال ƒنّيّة امل ƒƒبيّتة م ƒƒن وراء ه ƒƒذا االج ƒƒتماع ك ƒƒان ƒƒت تج ƒƒري ƒƒم ال ّ ƒ
الƒتّدابƒير ال ّƒرامƒية إلƒى اسƒتئصال شƒأفƒة مƒا بƒدا لƒهم مƒرو ًقƒƒا وإلƒحا ًدا .إالّ أ ّن ذلƒك االجƒتماع أتƒاح لƒه أرفƒع فƒرصƒة سƒنحت لƒه فƒي
ƒقر الƒحكومƒة ،وبƒمحضر مƒن حƒاكƒم آذربƒيجان نƒاصƒر
حƒياتƒه لƒكي يƒؤ ّكƒƒد دعƒاوى ظƒهوره تƒأكƒي ًدا عƒلنيًّا رسƒميًّا وبƒال تƒحفّظ ،فƒفي م ّ
ال ّ ƒديƒƒن مƒƒيرزا ول ƒيّ العهƒƒد ،وتƒƒحت رئƒƒاسƒƒة الƒƒحا ّج م ƒالّ محƒƒمود نƒƒظام الƒƒعلماء مƒƒربّƒƒي األمƒƒير ،وأمƒƒام كƒƒبار رجƒƒال ال ّ ƒديƒƒن املƒƒجتمعني
وزعƒƒماء طƒƒائƒƒفة الّ ƒ
ƒخصص لƒƒول ƒيّ العهƒƒد وأجƒƒاب بƒƒنبرة
ƒشيخيّة وشƒƒيخ اإلسƒƒالم وإمƒƒام الجƒƒمعة جƒƒلس حƒƒضرة الƒƒباب فƒƒي املƒƒكان املّ ƒ
ƒسؤال ا ّلƒƒذي وجƒهه إلƒيه رئƒيس االجƒتماع إجƒابƒته املƒشهورة قƒال*" :أنƒا هƒو ذلƒك الƒقائƒم املƒوعƒود ا ّلƒƒذي ظƒللتم ألƒف
مجƒلجلة عƒن ال ّ
الشƒرق
)عجƒل اهلل فƒرجƒه( ،أنƒا هƒو ذلƒك الƒقائƒم ا ّلƒذي كƒنتم تƒنتظرون ظƒهوره .وإ ّن طƒاعƒتي واجƒبة عƒلى أهƒل ّƒ ƒ
ّƒ
سƒنة تƒقولƒون لƒظهوره
والغرب جمي ًعا".
ƒصامƒت ثّ ƒم اسƒتجمع املُالّ مح ّƒمد املƒمقانƒي األعƒور األشƒيب
طƒأطƒأ الƒحاضƒرون رؤوسƒهم بƒرهً ƒة وقƒد اسƒتب ّد بƒهم الƒذّهƒول وال ّƒروع ال ّ
ƒشيطان .فƒƒأجƒƒابƒƒه الّ ƒ
ال ّ ƒلحية املƒƒارق وقƒƒاحƒƒته ا ّلƒƒتي عƒƒرف بƒƒها ،ونهƒƒره واتّƒƒهمه بƒƒأنّƒƒه عƒƒون شƒّ ƒريƒƒر حƒƒقير مƒƒن أعƒƒوان الّ ƒ
اب ال ƒثّابƒƒت
ƒش ّ

وجƒƒه إلƒƒيه نƒƒظام الƒƒعلماء سƒƒؤاالً فƒƒأ ّكƒƒد لƒƒه حƒƒضرة الƒƒباب أ ّن كƒƒلماتƒƒه وحƒƒدهƒƒا هƒƒي
الƒƒجنان بƒƒأنّƒƒه مƒƒا زال يƒƒؤمƒƒن بƒƒما أ ّكƒƒده لƒƒهم .ث ّ ƒم ّƒ
ƒحة تƒأكƒيده بƒآيƒات مƒن الƒقرآن ،وا ّدعƒى أنّƒه قƒادر عƒلى
ƒساطƒع عƒلى صƒدق دعƒوتƒه ،واسƒتشهد عƒلى ص ّ
الّ ƒدلƒيل الƒقاطƒع والƒبرهƒان ال ّ
جƒƒه إل ƒƒيه ب ƒƒشأن خ ٍ ƒ
ƒحوي ورد ف ƒƒي
أن ي ƒƒنزل ف ƒƒي ي ƒƒوم ƒƒني ول ƒƒيلتني م ƒƒن اآلي ƒƒات م ƒƒا ي ƒƒعادل ذل ƒƒك ال ƒƒكتاب ك ّ ƒله .وإج ƒƒاب ƒƒة ع ƒƒلى ن ƒƒقد ُو ّƒ
ƒطإ ن ّ ƒ
كƒالمƒه تƒال عƒليهم بƒعض آيƒات مƒن الƒقرآن وردت فƒيها شƒواهƒد مƒماثƒلة .وبƒعد أن أعƒرض فƒي حƒزم ووقƒار عƒن تƒعليق طƒائƒش بƒعيد
عƒƒن املƒƒوضƒƒوع رشƒƒقه بƒƒه أحƒƒد الƒƒحاضƒƒريƒƒن فّ ƒ
ƒض بƒƒنفسه ذلƒƒك االجƒƒتماع بƒƒاقƒƒتضاب بƒƒأن نƒƒهض مƒƒن مƒƒكانƒƒه وغƒƒادر الƒƒغرفƒƒة ،فƒƒانƒƒفضّ
ƒفرق أع ƒƒضاؤه ك ƒƒاس ƒƒفي ال ƒƒبال م ƒƒنقسمني ع ƒƒلى أن ƒƒفسهم م ƒƒتخاذل ƒƒني ي ƒƒأخ ƒƒذ ب ƒƒكظمهم ال ƒƒغيظ امل ƒƒري ƒƒر وال ƒƒهوان ألنّ ƒƒهم ل ƒƒم
االج ƒƒتماع وت ّ ƒ
يƒƒفلحوا فƒƒي بƒƒلوغ مƒƒناهƒƒم .لƒƒم يِ ƒ
ƒنته هƒƒذا االجƒƒتماع بƒƒإخƒƒضاع روح األسƒƒير وإذاللƒƒها ،وال بƒƒإقƒƒناعƒƒه بƒƒضرورة الƒƒعدول عƒƒن دعƒƒوتƒƒه
والتّخƒƒلي عƒƒن رسƒƒالƒƒته وإنّƒƒما انƒƒتهى إلƒƒى إجƒƒماع الƒّ ƒرأي بƒƒعد كƒƒثير مƒƒن ال ƒنّقاش والجƒƒدل عƒƒلى الƒƒحكم بجƒƒلد حƒƒضرة الƒƒباب عƒƒلى
قƒƒدمƒƒيه ،عƒƒلى أن يƒƒتو ّلƒƒى ذلƒƒك مƒƒيرزا عƒƒلي أصƒƒغر شƒƒيخ اإلسƒƒالم الƒƒقاسƒƒي الƒƒجشع وفƒƒي مƒƒصالّه .أ ّمƒƒا الƒƒحاج مƒƒيرزا أقƒƒاسƒƒي فƒƒلم
يسعه بعد أن فشلت مساعيه إالّ أن يأمر بإعادة حضرة الباب إلى چهريق.
ه ƒƒذا اإلع ƒƒالن امل ƒƒثير ،ه ƒƒذا اإلع ƒƒالن ال ƒّ ƒرس ƒƒميّ امل ƒƒطلق ل ƒƒرس ƒƒال ƒƒة ح ƒƒضرة ال ƒƒباب اإلل ƒƒهيّة ل ƒƒم ي ƒƒكن ه ƒƒو ال ƒنّتيجة ال ƒƒوح ƒƒيدة ل ƒƒتلك ال ƒƒفعلة
ال ƒّ ƒرع ƒƒناء ا ّل ƒƒتي أ ّدت إل ƒƒى اع ƒƒتقال ص ƒƒاح ƒƒب ه ƒƒذا ال ƒظّهور ال ƒƒعظيم ف ƒƒي ج ƒƒبال آذرب ƒƒيجان ث ƒƒالث س ƒƒنوات .ب ƒƒل إ ّن ه ƒƒذه ال ƒƒفترة م ƒƒن
ƒب الƒƒعواصƒƒف فƒƒي شƒƒيراز وإصƒƒفهان وطهƒƒران أتƒƒاحƒƒت لƒƒه الƒƒفراغ الƒƒكافƒƒي
االعƒƒتقال فƒƒي ركƒƒن قƒƒصيّ مƒƒن املƒƒملكة بƒƒعي ًدا عƒƒن مهّ ƒ
للشƒƒروع فƒƒي أعƒƒظم أعƒƒمالƒƒه ،والƒƒعكوف عƒƒلى آثƒƒار فƒƒرع ƒيّة أخƒƒرى أريƒƒد بƒƒها أن تبسƒƒط املƒƒجال الƒƒكامƒƒل لƒƒدورتƒƒه الƒƒعظيمة رغƒƒم قƒƒصر
ّƒ
مّ ƒدتƒها ،وتƒطلق قّ ƒوتƒها بƒتمامƒها ،وبƒفضل ضƒخامƒة اآلثƒار الƒفائƒضة مƒن قƒلمه وتƒن ّوع املƒوضƒوعƒات ا ّلƒƒتي تƒناولƒتها هƒذه اآلثƒار ،يƒحتلّ
ƒسابƒقة .حƒتّى أنّƒه لƒيؤ ّƒكƒد –وهƒو مƒا زال نƒزيƒل مƒاه كƒو– أ ّن آثƒاره
وحƒيه وإلƒهامƒه مƒكانًƒا فƒذًّا فƒريً ƒدا ال مƒثيل لƒه فƒي تƒواريƒخ األديƒان ال ّ
ا ّلƒتي تƒناولƒت هƒذه املƒوضƒوعƒات املƒتبايƒنة أشّ ƒد الƒتّبايƒن قƒد بƒلغت حƒتّى ذلƒك الƒحني خƒمسمائƒة ألƒف آيƒة .وبƒذلƒك يشهƒد حƒضرة بƒهاء
اهلل فƒƒي كƒƒتاب اإليƒƒقان أنّƒƒه "*نƒƒزل مƒƒن غƒƒمام الƒّ ƒرحƒƒمة الƒّ ƒرحƒƒمانƒيّة هƒƒذا مƒƒا لƒƒم يƒƒحصه أحƒƒد حƒتّى الƒƒيوم وإنّƒƒا ال نجƒƒد اآلن مƒƒنها إالّ
وسƒƒلب ووقƒƒع فƒƒي أيƒƒدي املشƒƒركƒƒني ولƒƒم يƒƒعلم أحƒƒد مƒƒاذا فƒƒعلوا بƒƒه" .واليƒƒقلّ
عشƒƒريƒƒن مج ّ ƒل ًدا ،ونƒƒاهƒƒيك بƒƒما فُƒƒقد ،ونƒƒاهƒƒيك بƒƒما نُهƒƒب ُ ƒ
أخƒذًا بƒمجامƒع الƒقلوب تƒن ّوع مƒا تƒعرضƒه عƒلينا تƒلك اآلثƒار ّ
الضخƒمة مƒن أنƒماط ونƒماذج ،فƒمن مƒناجƒاة وأدعƒية وخƒطب إلƒى ألƒواح
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وجƒهها لƒكبار
لƒلزّيƒارة وبƒحوث عƒلميّة ورسƒائƒل عƒن الƒعقائƒد الّ ƒديƒنيّة إلƒى ابƒتهاالت وتƒفاسƒير لƒلقرآن ولƒألحƒاديƒث املƒختلفة ،إلƒى ألƒواح ّ ƒ
رجال ال ّدين في اململكة ،إلى أحكام وشرائع لتثبيت أركان ال ّدين وتوجيه مناشطه.
أن ƒƒزل ف ƒƒي ش ƒƒيراز ،ف ƒƒي امل ƒƒرح ƒƒلة األول ƒƒى م ƒƒن والي ƒƒته م ƒƒا وص ƒƒفة ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ب ƒƒأنّ ƒƒه "*أ ّول وأع ƒƒظم وأك ƒƒبر ج ƒƒميع ك ƒƒتب" ال ّ ƒدورة
الƒƒباب ƒيّة ،أال وهƒƒو تƒƒفسير سƒƒورة يƒƒوسƒƒف الّ ƒ
ƒشهير ﺒ"ق ƒيّوم األسƒƒماء" .وكƒƒانƒƒت الƒƒغايƒƒة األسƒƒاس ƒيّة مƒƒنه هƒƒي ال ƒتّنبّؤ بƒƒما سƒƒوف يƒƒلقاه
يƒƒوسƒƒف الƒƒحقيقيّ )حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل( فƒƒي الّ ƒدورة الƒالّحƒƒقة عƒƒلى يƒƒد أخƒƒيه مƒƒن لحƒƒمه ودمƒƒه وعƒƒد ّوه الّ ƒلدود فƒƒي آن واحƒƒد .ويشƒƒتمل
الƒكتاب عƒلى أكƒثر مƒن تƒسعة آالف وثƒالثƒمائƒة آيƒة ،ويƒنقسم إلƒى مƒائƒة وإحƒدى عشƒرة سƒورة ،تƒتناول ك ّƒل سƒورة مƒنها تƒفسير آيƒة
الشƒƒديƒƒدة لـ"معشƒƒر املƒƒلوك وأبƒƒناء املƒƒلوك"
ƒصور ،وإنƒƒذاراتƒƒه ّ ƒ
ƒسورة املƒƒذكƒƒورة .ويسƒƒتفتح بƒƒنفخة حƒƒضرة الƒƒباب فƒƒي الّ ƒ
مƒƒن آيƒƒات الّ ƒ
ƒصدر األعƒظم مƒيرزا آقƒاسƒي بƒأن يƒتنازل عƒن مƒنصبة ،ويƒنتقد الƒنّظام املƒذهƒبيّ اإلسƒالمƒيّ
ويƒنذر بƒمصير مح ّƒمد شƒاه ويƒأمƒر ال ّ
كّ ƒله ،ويحƒذّر املƒنتمني إلƒى مƒذهƒب ال ّ
ƒاصƒة ويƒتغنّى بƒمحامƒد حƒضرة بƒهاء اهلل ويƒتنبّأ بƒمجيئه داعƒيًا إيّƒاه "بƒقيّة اهلل"
ƒشيعة بƒصفة خ ّ ƒ ƒ ƒ
ƒسيّد األكƒبر" .ويƒؤ ّƒكƒد تƒأكƒي ًدا حƒاز ًƒمƒا أ ّن الّ ƒدورة الƒبابƒيّة دورة مسƒتق ّلة وعƒاملƒيّة ،ويƒميط الّ ƒلثام عƒن مƒضامƒينها ويƒنبّه عƒلى نƒصر
و"ال ّ
ƒوجƒƒه إل ƒƒى "أه ƒƒل ال ƒƒغرب" ن ƒƒداءه "أن اخ ƒƒرج ƒƒوا م ƒƒن دي ƒƒارك ƒƒم ل ƒƒنصر اهلل" وي ƒƒنذر
ƒصرا م ƒƒلز ًمƒƒا م ƒƒبينًا .وف ƒƒضالً ع ƒƒن ذل ƒƒك ي ƒ ّ ƒ
ص ƒƒاح ƒƒبها ن ً ƒ
الشƒƒ ƒري ƒƒعة
ش ƒƒعوب األرض ﺒ"ان ƒƒتقام اهلل ال ƒƒكبير األك ƒƒبر" ويهّ ƒ ƒدد ال ƒƒعال ƒƒم اإلس ƒƒالمƒ ƒيّ كّ ƒ ƒله ﺒ"الƒ ƒنّار األك ƒƒبر" إن ه ƒƒم أع ƒƒرض ƒƒوا ع ƒƒن ّ ƒ
ƒسفينة الحƒƒمراء" .ويƒƒتنبّأ
ƒلمح إلƒƒى اسƒƒتشهاده ،ويƒƒثني عƒƒلى املƒƒنزلƒƒة الƒّ ƒرفƒƒيعة ا ّلƒƒتي ق ّ ƒدرت ألهƒƒل الƒƒبهاء "أصƒƒحاب الّ ƒ
الجƒƒديƒƒدة ،ويّ ƒ
بƒƒأفƒƒول بƒƒعض الƒƒكواكƒƒب الƒƒعظيمة مƒƒن أفƒƒق سƒƒماء الّ ƒدورة الƒƒبابƒيّة وسƒƒقوطƒƒها ،بƒƒل إنّƒƒه لƒƒيتنبّأ بƒƒأنّƒƒه "سƒƒوف يƒƒنتقم اهلل" فƒƒي "رجƒƒعتنا"
وفي "دار اآلخرة" من مغتصبي اإلمامة ا ّلذين "حاربوا الحسني على أرض الفرات".
كƒƒان هƒƒذا هƒƒو الƒƒكتاب ا ّلƒƒذي اعƒƒتبره الƒƒبابƒيّون –طƒƒوال واليƒƒة حƒƒضرة الƒƒباب كّ ƒلها تƒƒقريƒبًا– قƒƒرآن أهƒƒل الƒƒبيان ،نƒزّل فƒƒصله األ ّول –
وهƒو أشّ ƒد الƒفصول وقً ƒعا– بƒمحضر مƒن املُالّ حسƒني لƒيلة إعƒالن صƒاحƒبه لƒبعثته ،وحƒمل هƒذا الƒتّلميذ إلƒى حƒضرة بƒهاء اهلل بƒعض
ƒصه
صƒحائƒفه بƒاعƒتبارهƒا بƒواكƒير الƒظّهور الجƒديƒد ا ّلƒذي سƒرعƒان مƒا ظƒفر بƒوالئƒه وحƒماسƒته ،وتƒرجƒمت الƒطّاهƒرة الƒعبقريّƒة املƒوهƒوبƒة ن ّ
وعج ƒƒلت ب ƒƒان ƒƒطالق أ ّول دف ƒƒعة م ƒƒن
ّƒ
ال ƒƒكام ƒƒل إل ƒƒى ال ƒƒفارس ƒيّة ،وأش ƒƒعلت ف ƒƒقرات ƒƒه ن ƒƒيران ال ƒƒعداوة وال ƒƒبغضاء ف ƒƒي ص ƒƒدر حس ƒƒني خ ƒƒان،
ƒحجة ونƒفذت إلƒى سƒويƒداء قƒلبه ،وألهƒبت مƒحتويƒاتƒه حƒماسƒة املƒدافƒعني
ƒب ال ّ
االضƒطهاد فƒي شƒيراز ،وأسƒرت صƒفحة واحƒدة مƒنه ل ّ
الشجعان عن قلعة ّ
ّ
الشيخ طبرسي وأبطال نيريز وزنجان.
للسƒƒلطان ع ƒƒبد امل ƒƒجيد ون ƒƒجيب
ه ƒƒذا ال ƒƒكتاب ذو ال ƒƒقدر امل ƒƒجيد واألث ƒƒر ال ƒƒبعيد ت ƒƒاله ل ƒƒوح ح ƒƒضرة ال ƒƒباب األ ّول ملح ƒّ ƒمد ش ƒƒاه ول ƒƒوح ƒƒان ّ ƒ
بƒƒاشƒƒا والƒƒي بƒƒغداد و”صƒƒحيفة بƒƒني الحƒƒرمƒƒني" ا ّلƒƒتي نƒزّلƒƒت بƒƒني مّ ƒكة واملƒƒديƒƒنة إجƒƒابƒƒة عƒƒن أسƒƒئلة مƒƒيرزا مƒƒحيط الƒƒكرمƒƒانƒƒي ،ورسƒƒالƒƒته
السƒƒبعة" ا ّلƒƒذي ط ƒƒال ƒƒب ف ƒƒيه ب ƒƒتغيير ص ƒƒيغة األذان
إل ƒƒى ش ƒƒري ƒƒف م ّ ƒكة ،وك ƒƒتاب "ال ƒّ ƒروح" ع ƒƒلى س ƒƒبعمائ ƒƒة س ƒƒورة وك ƒƒتاب "ال ƒƒخصائ ƒƒل ّ ƒ
و"رسƒالƒة الƒفروع الƒعدلƒيّة" ا ّلƒتي تƒرجƒمها املُالّ مح ّƒمد تƒقي الهƒراتƒي إلƒى الƒفارسƒيّة ،و"تƒفسير سƒورة الƒكوثƒر" ا ّلƒذي أحƒدث ك ّƒل هƒذا
ال ƒتّح ّول فƒƒي روح وحƒƒيد ،و"تƒƒفسير سƒƒورة والƒƒعصر" بƒƒمنزل إمƒƒام الجƒƒمعة بƒƒإصƒƒفهان ،ورسƒƒالƒƒته ا ّلƒƒتي كƒƒتبها فƒƒي إثƒƒبات "ال ƒنّب ّوة
ƒبني لƒƒه حƒƒقائƒƒق ال ّ ƒديƒƒن
ّƒƒ
الƒ
ƒخاصƒƒة" اسƒƒتجابƒƒة لƒƒطلب مƒƒنوچهƒƒر خƒƒان ،وال ّ ƒلوح ال ƒثّانƒƒي ملحƒّ ƒمد شƒƒاه ا ّلƒƒذي يƒƒطلب فƒƒيه أن يƒƒلقاه ح ƒتّى يّ ƒ
الجƒديƒد ويƒب ّدد شƒكوكƒه ،وألƒواحƒه املƒرسƒلة مƒن قƒريƒة سƒياه دهƒان إلƒى عƒلماء قƒزويƒن ولƒلحاج مƒيرزا آقƒاسƒي يƒسألƒه عƒن سƒبب عƒدولƒه
املفاج¾ عن عزمه.
إالّ أ ّن الƒجانƒب األكƒبر مƒن اآلثƒار الƒفائƒضة عƒن فƒكر حƒضرة الƒباب الƒخصيب كƒان مƒن نƒصيب فƒترة اعƒتقالƒه فƒي مƒاه كƒو وچهƒريƒق.
وربّƒما انƒتمى إلƒى هƒذه الƒفترة مƒا ال يƒحصى مƒن ال ّƒرسƒائƒل ،كƒما يشهƒد بƒذلƒك حƒضرة بƒهاء اهلل دون غƒيره .وهƒي ال ّƒرسƒائƒل ا ّلƒƒتي
ƒاصƒƒة إل ƒƒى ك ƒّ ƒل رج ƒƒل م ƒƒن رج ƒƒال ال ّ ƒدي ƒƒن ف ƒƒي ك ƒّ ƒل م ƒƒدي ƒƒنة م ƒƒن م ƒƒدن إي ƒƒران ،وإل ƒƒى ال ƒƒعلماء امل ƒƒقيمني
وجƒƒهها ح ƒƒضرة ال ƒƒباب ب ƒƒصفة خ ƒ ƒ ƒّ ƒ
ّƒ
بƒالƒنّجف وكƒربƒالء ،ويƒحصي فƒي ك ّƒل رسƒالƒة مƒنها األخƒطاء ا ّلƒƒتي ارتƒكبها ك ّƒل واحƒد مƒنهم بƒالƒتّفصيل ،وفƒي أثƒناء اعƒتقالƒه تƒسعة
أشهƒƒر فƒƒي قƒƒلعة مƒƒاه كƒƒو أنƒƒزل مƒƒا ال يّ ƒ
ƒقل عƒƒن تƒƒسعة تƒƒفاسƒƒير لƒƒلقرآن ،كƒƒما يشهƒƒد الّ ƒ
ƒشيخ حƒƒسن الƒزّنƒƒوزي ا ّلƒƒذي اسƒƒتنسخ كƒّ ƒل مƒƒا
أمƒƒاله حƒƒضرة الƒƒباب عƒƒلى كƒƒاتƒƒب وحƒƒيه .أ ّمƒƒا هƒƒذه الƒتّفاسƒƒير فƒƒال يƒƒعرف أحƒƒد عƒƒن مƒƒصيرهƒƒا شƒƒيئ ًا ،وإن كƒƒان أحƒƒدهƒƒا يƒƒفوق "قƒيّوم
ّ
األسماء" ّ
األقل.
الشهير من بعض الوجوه حسبما يؤ ّكد صاحبه نفسه على
٢٠

وبƒƒني جƒƒدران تƒƒلك الƒƒقلعة ن ƒزّل "الƒƒبيان" ذلƒƒك الƒƒكتاب الƒƒعظيم ا ّلƒƒذي يƒƒحتوي عƒƒلى شƒƒرائƒƒع ال ّ ƒدورة الجƒƒديƒƒدة وأحƒƒكامƒƒها ،والخƒƒزانƒƒة
ا ّلƒƒتي ت ƒƒكتنز م ƒƒعظم إش ƒƒارات ح ƒƒضرة ال ƒƒباب وم ƒƒدائ ƒƒحه وتح ƒƒذي ƒƒره ب ƒƒشأن "م ƒƒن يظه ƒƒره اهلل" .وه ƒƒو ك ƒƒتاب ال ش ƒƒبيه ل ƒƒه وال ن ƒƒظير ب ƒƒني
ƒسمى كƒّ ƒل بƒƒاب مƒƒنها واح ً ƒدا وك ƒلّ
الƒƒكتب ال ّ ƒديƒƒنيّة ا ّلƒƒتي فƒƒاضƒƒت عƒƒن قƒƒلم مƒ ّ ƒ
ƒؤسƒƒس ال ّ ƒدورة الƒƒباب ƒيّة ،وهƒƒو يƒƒتأ ّلƒƒف مƒƒن تƒƒسعة أبƒƒواب يّ ƒ
واحƒƒد مƒƒنها يشƒƒتمل عƒƒلى تƒƒسعة عشƒƒر فƒƒصالً مƒƒا عƒƒدا الƒƒواحƒƒد األخƒƒير فƒƒهو يشƒƒتمل عƒƒلى عشƒƒرة فƒƒصول فƒƒقط .وال يƒƒنبغي لƒƒنا أن
نخƒلط بƒني هƒذا الƒكتاب وبƒني الƒبيان الƒعربƒيّ األصƒغر حج ًƒما واألق ّƒل شƒأنًƒا وا ّلƒذي نƒزّل فƒي أثƒناء الƒفترة نƒفسها .وقƒد نƒزّل الƒبيان
الƒƒفارسƒƒي تƒƒحقي ًقا لƒƒلنّبوءة اإلسƒƒالمƒيّة" :فƒتًى مƒƒن بƒƒني هƒƒاشƒƒم ...سƒƒيأتƒƒي بƒƒكتاب جƒƒديƒƒد وشƒƒرع جƒƒديƒƒد" وقƒƒد حƒƒفظ مƒƒن التّحƒƒريƒƒف
والƒتّصحيف ا ّلƒƒذي أصƒƒاب الƒƒكثير مƒƒن آثƒƒارحƒƒضرة الƒƒباب األقƒّ ƒل شƒƒأنًƒƒا ،وهƒƒو يƒƒض ّم مƒƒا يƒƒقرب مƒƒن ثƒƒمانƒƒي آالف آيƒƒة ،وهƒƒو يƒƒقوم مƒƒن
آالثƒƒار الƒƒبابƒيّة مƒƒقام الƒƒقطب مƒƒن الƒّ ƒرحƒƒى ،ويƒƒجب أن يƒƒعتبر تƒƒمجي ًدا لƒƒلموعƒƒود وثƒƒنا ًء عƒƒليه قƒƒبل أن يƒƒكون شƒƒرائƒƒع وأحƒƒكا ًمƒƒا وتƒƒكالƒƒيف
ƒصالة
ƒتورا دائ ًƒما لƒألجƒيال الƒقادمƒة .وقƒد أنƒهى هƒذا الƒكتاب دورة الƒعمل ب ّƒ ƒ
ƒالشƒرائƒع واألحƒكام ا ّلƒتي فƒرضƒها الƒقرآن بƒشأن ال ّ
ودس ً
ƒصوم والƒزّواج والƒطّالق واملƒيراث ،وفƒي الƒوقƒت نƒفسه جƒاء مƒضمونƒه مƒص ّد ًقƒƒا بƒك ّليّته لƒرسƒالƒة حƒضرة مح ّƒمد بƒنفس الƒقدر ا ّلƒƒذي
وال ّ
فسƒر بƒاقƒتدار
ƒسيّد املƒسيح ،وفƒضالً عƒن ذلƒك ّƒ ƒ
نƒسخ بƒه نƒبيّ اإلسƒالم مƒن قƒبله وصƒايƒا اإلنƒجيل ،ومƒع ذلƒك اعƒترف بƒسماويّƒة ديƒن ال ّ
ƒسابƒƒقة املƒƒق ّدسƒƒة مƒƒن مƒƒثل الƒƒجنّة وال ƒنّار واملƒƒوت والƒƒبعث
وبƒƒراعƒƒة مƒƒعنى بƒƒعض االصƒƒطالحƒƒات ا ّلƒƒتي تƒƒواتƒƒرت فƒƒي كƒƒتب ال ّ ƒدورات الّ ƒ
ƒساع ƒƒة وال ƒƒيوم اآلخ ƒƒر وم ƒƒا إل ƒƒى ذل ƒƒك .ومل ّƒƒا ك ƒƒان ه ƒƒذا ال ƒƒكتاب ش ƒƒدي ً ƒدا ص ƒƒار ًمƒƒا –ع ƒƒن ع ƒƒمد– ف ƒƒيما ف ƒƒرض م ƒƒن
وال ƒّ ƒرج ƒƒعة وامل ƒƒيزان وال ّ ƒ
األح ƒƒكام ،داع ƒيًا إل ƒƒى ال ƒتّق ّدم وال ƒتّط ّور ف ƒƒيما أدخ ƒƒله م ƒƒن م ƒƒبادئ ك ƒƒان اله ƒƒدف م ƒƒنها أن ت ƒƒوق ƒƒظ رج ƒƒال ال ّ ƒدي ƒƒن وال ƒنّاس م ƒƒن س ƒƒبات ƒƒهم
الƒّ ƒروحƒƒي املƒƒديƒƒد ،وتƒƒكيل لƒƒلمن ّ
الشƒƒديƒƒدة حƒƒلول الƒƒيوم
ظمات الƒƒعتيقة الƒƒفاسƒƒدة ضƒƒربƒƒة مƒƒباغƒƒته قƒƒاضƒƒية ،فƒƒقد أعƒƒلن فƒƒي ثƒƒنايƒƒا مƒƒوا ّده ّ ƒ
ع ال ّ ƒداعƒƒي إلƒƒى شƒƒيء نƒƒكر" يƒƒوم "يƒƒصنع مƒƒا صƒƒنع رسƒƒول اهلل ،ويهƒƒدم مƒƒا كƒƒان قƒƒبله كƒƒما هƒƒدم رسƒƒول اهلل أمƒƒر
املƒƒنتظر" :يƒƒوم يƒƒد ُ
الجاهليّة" .
ويƒƒجب أن نƒƒالحƒƒظ أنّƒƒه قƒƒد وردت فƒƒي الƒƒواحƒƒد الƒثّالƒƒث مƒƒن هƒƒذا الƒƒكتاب فƒƒقرة جƒƒديƒƒرة بƒƒأن تƒƒع ّد مƒƒن أعƒƒمق الƒƒعبارات الƒƒواردة فƒƒي كƒلّ
آثƒار حƒضرة الƒباب مƒغزًى ،وذلƒك إلشƒارتƒها الƒواضƒحة الƒالّئƒحة السƒم املƒوعƒود ولƒتنبّؤهƒا بƒالƒنّظام ا ّلƒƒذي سƒوف يƒتطابƒق مƒع ظƒهوره
فƒي فƒترة تƒالƒية .وهƒذه الƒفقرة املƒشحونƒة بƒالƒتّنبّؤ هƒي" :طƒوبƒى ملƒن يƒنظر إلƒى نƒظم بƒهاء اهلل ويƒشكر ربّƒه فƒإنّƒه يظهƒر وال مƒر ّد لƒه مƒن
عƒند اهلل فƒي الƒبيان" .مƒع نƒفس ذلƒك الƒنّظام ا ّلƒذي صّ ƒوره ذلƒك الƒكتاب طƒابƒق صƒاحƒب الƒظّهور املƒوعƒود نƒظامƒه بƒعد عشƒريƒن سƒنة
مسƒتخد ًƒمƒا نƒفس الƒعبارة فƒي كƒتابƒه "األقƒدس" ،مƒؤ ّكً ƒدا أ ّن نƒظام الƒعالƒم قƒد اضƒطرب مƒن هƒذا "الƒنّظم األعƒظم" ا ّلƒذي دفƒع بƒحياة
اإلنسان إلى التّط ّور .ومعالم ذلك النّظام نفسه هي ا ّلتي ّ
ومبني تعاليمه املختار –في
وضحها مركز ميثاق حضرة بهاء اهلل،
ّ
ألƒواح وصƒيّته وعهƒده– أثƒناء مƒرحƒلة تƒالƒية مƒن تƒط ّور الّ ƒديƒن ،وأسƒاس ذلƒك الƒنّظام نƒفسه هƒو ا ّلƒذي يƒتعاون اآلن عƒلى إقƒامƒته –فƒي
هƒƒذا الƒƒعصر الƒتّكويƒƒنيّ لƒƒل ّديƒƒن نƒƒفسه– أمƒƒناء ذلƒƒك املƒƒيثاق نƒƒفسه واملƒƒمثّلون املƒƒنتخبون فƒƒي املƒƒجتمع الƒƒبهائƒيّ املƒƒترامƒƒي األطƒƒراف.
وب ƒƒنيان ذل ƒƒك ال ƒنّظام ن ƒƒفسه ه ƒƒو ال ƒƒبنيان ا ّل ƒƒذي ي ƒƒبلغ ك ƒƒمال ƒƒه ب ƒƒبروز ال ƒƒجام ƒƒعة ال ƒƒبهائ ƒيّة ال ƒƒعامل ƒيّة أو ب ƒƒمعنى آخ ƒƒر م ƒƒلكوت اهلل ع ƒƒلى
األرض ،ذلك امللكوت ا ّلذي يجب أن يشهده نهائيًّا العصر الذّهبيّ لهذا الظّهور املبارك في تمام الوقت.
وكƒان حƒضرة الƒباب مƒا زال فƒي مƒاه كƒو حƒني كƒتب أشّ ƒد ألƒواحƒه تƒفصيالً وتƒبيانًƒا ملح ّƒمد شƒاه ،والّ ƒلوح يƒبدأ بحƒمد اهلل والƒثّناء عƒلى
ƒحا عƒƒلى قƒƒدس ƒيّة صƒƒاحƒƒبه وعƒƒلى املƒƒواهƒƒب
ّƒ
ƒصالة
والسƒƒالم عƒƒلى املƒƒرسƒƒلني واألئƒّ ƒمة اإلثƒƒنيّ عشƒƒر ،ويƒƒنبّه تƒƒنبي ًها واضً ƒ
وحƒƒدان ƒيّتة والّ ƒ
شƒحن بƒها ظƒهوره ،وكƒان دقƒي ًقا إلƒى أبƒعد حƒدود الّ ƒد ّقƒة فƒي اسƒتشهاده بƒاآليƒات واألحƒاديƒث املƒؤيّƒدة لƒدعƒواه
الƒفائƒقة الƒخارقƒة ا ّلƒتي ُ ƒ ƒ
الجƒƒريƒƒئة ،قƒƒاسƒيًا فƒƒي حƒƒكمه عƒƒلى بƒƒعض رجƒƒال الّ ƒدولƒƒة ومƒƒمثّلي سƒƒلطة الّ ƒ
ƒشاه اإلداريّƒƒة وال سƒيّما حسƒƒني خƒƒان "الƒƒخبيث املƒƒلعون"
ƒثيرا ل ّ
ƒلشجن فƒي تƒصويƒره لƒإلهƒانƒات ا ّلƒƒتي لƒحقت بƒه واملƒش ّقات ا ّلƒƒتي كƒابƒدهƒا .فƒشابهƒت هƒذة الƒوثƒيقة الƒتّاريƒخيّة فƒي
كƒما كƒان م ً
وجƒهه حƒضرة بƒهاء اهلل مƒن سƒجن عّ ƒكاء فƒي ظƒروف مƒماثƒلة إلƒى نƒاصƒر الّ ƒديƒن شƒاه ،فƒجاء
السƒلطان ا ّلƒذي ّ ƒ
كƒثير مƒن الƒوجƒوه لƒوح ّƒ ƒ
وجهه حضرة بهاء اهلل إلى حاكم واحد.
أطول خطاب ّ
السƒبعة" –أهّ ƒم آثƒار حƒضرة الƒباب االسƒتداللƒيّة– فƒقد نƒزّل خƒالل الƒفترة نƒفسها .وفƒضالً عƒن يسƒره املƒلحوظ
أ ّƒمƒا كƒتاب "الّ ƒدالئƒل ّƒ ƒ
ود ّقƒƒته ال ƒّ ƒرائ ƒƒعة وأص ƒƒال ƒƒة آرائ ƒƒه وإف ƒƒحام اس ƒƒتدالل ƒƒه ،وب ّ ƒ
ƒحة
ƒغض ال ƒطّرف ع ƒƒن ك ƒƒثرة وت ƒƒن ّوع ال ƒƒبراه ƒƒني ا ّلƒƒتي س ƒƒاق ƒƒها ت ƒƒدل ƒƒيالً ع ƒƒلى ص ّ ƒ
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السƒƒبعة ا ّلƒƒذيƒƒن يƒƒملكون كƒّ ƒل املƒƒمالƒƒك" فƒƒي
رسƒƒالƒƒته فƒƒإ ّن هƒƒذا الƒƒكتاب جƒƒديƒƒر بƒƒاملƒƒالحƒƒظة ل َّ ƒلوم ا ّلƒƒذي وجƒƒهه إلƒƒى "**مƒƒظاهƒƒر املƒƒلكيّة ّ ƒ
ƒصحة
عهƒƒده ،ولƒƒلطّريƒƒقة ا ّلƒƒتي يƒƒؤ ّكƒƒد بƒƒها مƒƒسؤولƒيّة رجƒƒال الƒƒكنيسة ومسƒƒلكهم ا ّلƒƒذي اتƒƒبعوه فƒƒي عƒƒصر سƒƒابƒƒق ،إذ إنّƒƒهم لƒƒو آمƒƒنوا بّ ƒ
محمد لتابعهم جمهور النّاس من أهل دينهم بال جدال.
رسالة حضرة
ّ
ƒسنتني الƒƒباقƒƒيتني مƒƒن حƒƒياتƒƒه ،نƒƒزل "لƒƒوح الحƒƒروفƒƒات"
وفƒƒي أثƒƒناء اعƒƒتقال حƒƒضرة الƒƒباب فƒƒي قƒƒلعة چهƒƒريƒƒق ،حƒƒيث قƒƒضى مƒƒعظم الّ ƒ
ƒوض ƒƒح سƒ ƒرّ
ƒرض ƒƒا ل ƒƒعلم ال ƒƒفراس ƒƒة ،إالّ أنّ ƒƒه ف ƒƒهم ف ƒƒيما ب ƒƒعد أنّ ƒƒه ي ƒ ƒ ƒ ّ ƒ
تش ƒƒريƒ ƒفًا ل ƒƒل ّديّ ƒƒان،وه ƒƒو ل ƒƒوح أس ƒƒيء ف ƒƒهمه أ ّول األم ƒƒر ب ƒƒاع ƒƒتباره ع ƒ ƒ ƒ ً ƒ
"املسƒتغاث" مƒن نƒاحƒية ،ويƒل ّوح مƒن طƒرف خƒفيّ إلƒى األعƒوام الƒتّسعة عشƒر ا ّلƒتي تƒفصل بƒني إعƒالن ظƒهور حƒضرة الƒباب وظƒهور
ƒسنوات ا ّلƒƒتي أظ ƒƒلمتها ك ّ ƒلها ق ƒƒسوة اع ƒƒتقال ح ƒƒضرة ال ƒƒباب ،واإله ƒƒان ƒƒات
ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل م ƒƒن ن ƒƒاح ƒƒية أخ ƒƒرى .وف ƒƒي خ ƒƒالل ت ƒƒلك ال ّ ƒ
الشƒديƒدة ا ّلƒتي لƒحقت بƒه ،وأنƒباء الƒباليƒا ا ّلƒتي نƒزلƒت بƒأبƒطال مƒازنƒدران ونƒيريƒز ،أنƒزل حƒضرة الƒباب بƒعد عƒودتƒه مƒن تƒبريƒز مƒباشƒرة
ّƒ ƒ
لƒوحƒه لƒلحاج مƒيرزا آقƒاسƒي ا ّلƒƒذي يƒفضح فƒيه مƒخازيƒه ،وهƒو لƒوح ط ّƒرز بƒطراز الƒبيان الجƒريء املƒؤثّƒر ،ولƒم يƒغادر شƒيئ ًا مƒن اآلثƒام
الحجة ّ
صحة ذلك.
الشجاع فس ّلمه هذا إلى الوزير الخسيس ،ولقد أ ّكد حضرة بهاء اهلل
إالّ أحصاه .ثم أرسل إلى
ّ
ّ
إلƒى هƒذه الƒفترة مƒن فƒترات االعƒتقال فƒي قƒلعتي مƒاه كƒو وچهƒريƒق ،وهƒي فƒترة ال تƒضارع فƒي خƒصوبƒتها ،وإن كƒانƒت مƒريƒرة فƒي
إهƒانƒاتƒها ،مƒتزايƒدة فƒي أحƒزانƒها ،تƒكاد تƒنتمي مƒعظم اإلشƒارات املƒكتوبƒة ا ّلƒتي شƒعر حƒضرة الƒباب بƒضرورة ذكƒرهƒا –تحƒذي ًƒرا أو
ƒشيرا بƒها إلƒى صƒاحƒب الƒظّهور ا ّلƒƒذي يخƒلف ظƒهوره وشƒي ًكا .ومل ّا
ابƒتهاالً أو مƒناجƒاة– مƒن قƒبل أن تح ّƒل سƒاعƒة بƒالئƒه األعƒظم ،م ً
كƒƒان مƒƒدر ًكƒƒا مƒƒنذ الƒƒبدايƒƒة طƒƒبيعة رسƒƒالƒƒته املƒƒزدوجƒƒة ،أي إ ّنƒƒه صƒƒاحƒƒب ظƒƒهور مسّ ƒ
ومبشƒƒر بƒƒظهور أعƒƒظم مƒƒن ظƒƒهوره فƒƒي آن
ّƒ
ƒتقل،
واحƒد ،فƒإنّƒه لƒم يƒقتنع بƒذلƒك الƒعدد ّ
والشƒرائƒع واألحƒكام واألبƒحاث وال ّƒرسƒائƒل واملƒواعƒظ والخƒطب
ّƒ ƒ
الضخƒم مƒن الƒتّفاسƒير واملƒناجƒاة
ا ّلƒƒتي فƒƒاضƒƒت عƒƒن قƒƒلمه بƒƒال تƒƒو ّقƒƒف وال انƒƒقطاع فحسƒƒب بƒƒل رأى أنّƒƒه ال ب ّ ƒد لƒƒه الƒƒيوم مƒƒن أن يƒƒشفع املƒƒيثاق األكƒƒبر بƒƒميثاق أصƒƒغر
يƒƒؤخƒƒذ مƒƒن أتƒƒباعƒƒه جƒƒمي ًعا بƒƒشأن مƒƒن وصƒƒف مƒƒجيئه بƒƒأنّƒƒه ثƒƒمرة دورتƒƒه وهƒƒدفƒƒها الƒنّهائƒيّ ،حƒƒيث إ ّن املƒƒيثاق األكƒƒبر ا ّلƒƒذي أبƒƒرمƒƒه اهلل
مƒƒنذ األ ّول ا ّلƒƒذي ال أ ّول لƒƒه عƒƒلى لƒƒسان ال ƒنّبيّني واملƒƒرسƒƒلني جƒƒمي ًعا ،وأخƒƒذه مƒƒن بƒƒني آدم كƒƒافّƒƒة بƒƒشأن ال ƒظّهور الجƒƒديƒƒد قƒƒد تƒƒح ّقق
فƒƒعالً ،كƒƒما يƒƒؤ ّكƒƒد فƒƒي آثƒƒاره .نƒƒعم إ ّن هƒƒذا املƒƒيثاق األصƒƒغر كƒƒان سƒƒمة كƒّ ƒل ديƒƒن سƒƒابƒƒق بƒƒال تƒƒمييز وال اسƒƒتثناء .وكƒƒان قƒƒائƒً ƒما فƒƒي
صƒƒور شƒتّى ،وعƒƒلى درجƒƒات مƒƒتفاوتƒƒة مƒƒن الƒتّأكƒƒيد وكƒƒان دائƒً ƒما مƒƒغ ّلفًا بƒƒأسƒƒتار الƒƒعبارات ،مƒƒكنونًƒƒا فƒƒي أصƒƒداف الƒنّبوءات الƒƒباطƒƒنة
واالسƒتعارات املƒبهمة واألحƒاديƒث غƒير املƒوثƒوق بƒها ،وفƒي اآليƒات املƒنتثرة املƒتشابƒهة مƒن الƒكتب املƒق ّدسƒة .إالّ أ ّن هƒذا املƒيثاق فƒي
ال ّ ƒدورة الƒƒباب ƒيّة ق ّ ƒدر لƒƒه أن يƒƒبرم فƒƒي لƒƒغة واضƒƒحة الئƒƒحة ال يƒƒرقƒƒى إلƒƒيها الّ ƒ
ƒش ّك بƒƒالƒّ ƒرغƒƒم مƒƒن أنّƒƒه لƒƒم يƒƒنفرد بƒƒوثƒƒيقة قƒƒائƒƒمة بƒƒرأسƒƒها.
وعƒلى خƒالف األنƒبياء ا ّلƒذيƒن سƒبقوه وا ّلƒذيƒن اكƒتنف الƒغموض مƒواثƒيقهم ،وعƒلى خƒالف حƒضرة بƒهاء اهلل ا ّلƒذي أفƒرد ملƒيثاقƒه املحّ ƒدد
ƒاصƒة بƒه أسƒماهƒا "كƒتاب عهƒدي" اخƒتار حƒضرة الƒباب أن يƒنثر فƒي ثƒنايƒا كƒتاب شƒريƒعته –الƒبيان الƒفارسƒيّ–
بƒوضƒوح رسƒالƒة خ ّ ƒ ƒ ƒ
ƒحا وقƒاطً ƒعا بƒما ال يƒقبل ال ّ
مƒا ال يُƒع ّد وال يُƒحصى مƒن اآليƒات ،بƒعضها كƒان غƒام ً
ƒش ّك .فƒي
ƒضا عƒن عƒمد والƒكثير مƒنها كƒان واض ً
ƒخصه بƒالƒقوى
هƒذة اآليƒات يحّ ƒدد حƒضرة الƒباب تƒاريƒخ الƒظّهور املƒوعƒود ،ويƒثني عƒلى مƒحامƒده ونƒعوتƒه ،ويƒؤ ّكƒƒد طƒبيعته الƒفائƒقة وي ّ
واالمƒƒتيازات غƒƒير املحƒƒدوده ويƒƒزيƒƒل كƒّ ƒل حƒƒاجƒƒز يƒƒمكن أن يƒƒقوم عƒƒقب ًة فƒƒي سƒƒبيل االعƒƒتراف بƒƒه .ح ƒتّى أ ّن حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل أشƒƒار
أي عƒƒصر وال
إلƒƒى حƒƒضرة الƒƒباب فƒƒي "كƒƒتاب بƒƒديƒƒع" بƒƒقولƒƒه*" :مƒƒا قّ ƒ
ƒصر فƒƒي نƒƒصحة أهƒƒل الƒƒبيان وتƒƒبليغه إيّƒƒاهƒƒم ،لƒƒم يحƒƒدث فƒƒي ّ
السابق الظّهور الالّحق بمثل هذا التّفصيل والتّصريح".
عهد أن ذكر الظّهور ّ
وق ƒƒد ع ƒƒني ح ƒƒضرة ال ƒƒباب ب ƒƒإع ƒƒداد ب ƒƒعض أص ƒƒحاب ƒƒه ب ƒƒصبر وأن ƒƒاة ل ƒƒتل ّقي ال ƒظّهور ال ƒƒوش ƒƒيك .وأ ّكƒƒد آلخ ƒƒري ƒƒن م ƒƒشاف ƒƒهة أنّ ƒƒهم س ƒƒوف
ƒلمالّ ب ƒƒاق ƒƒر –أح ƒƒد ح ƒƒروف ال ƒƒحيّ– ب ƒƒأنّ ƒƒه س ƒƒوف ي ƒƒلقى امل ƒƒوع ƒƒود امل ƒƒحبوب وج ً ƒها ل ƒƒوج ƒƒه،
ي ƒƒحيون ح ƒتّى ي ƒƒروا ي ƒƒوم ƒƒه .وت ƒƒنبّأ ص ƒƒراح ƒƒة ل ُ ƒ
وجƒهه حƒضرة الƒباب لطهƒران مƒؤ ّكً ƒدا لƒه
ولƒسيّاح –وهƒو تƒابƒع آخƒر مƒن أتƒباعƒه– أ ّ ƒكƒد تƒأكƒي ًدا شƒفهيًّا مƒماثƒالً .أ ّƒمƒا املُالّ حسƒني فƒقد ّ ƒ
أ ّن ه ƒƒناك س ً ƒرّا ف ƒƒي ه ƒƒذه امل ƒƒدي ƒƒنة ال ي ƒƒضارع ƒƒه ن ƒƒور ال ƒƒحجاز وال ن ƒƒور ش ƒƒيراز ،أ ّمƒƒا ال ƒƒق ّدوس ف ƒƒقد وع ƒƒده ح ƒƒضرة ال ƒƒباب –ي ƒƒوم ف ƒƒارق ƒƒه
الƒفراق األخƒير– بƒأنّƒه سƒوف يƒفوز بƒمحضر مƒن هƒو املƒطلوب الƒوحƒيد لƒتقديƒسهم ومƒحبّتهم ،وأعƒلن ل ّ
ƒلشيخ حƒسن الƒزّنƒوزي –وقƒت
أن كƒان بƒماه كƒو– أنّƒه سƒوف يƒشاهƒد فƒي كƒربƒالء طƒلعة الحسƒني املƒوعƒود ،وعƒلى الّ ƒديّƒان أنƒعم بƒلقب "الحƒرف الƒثّالƒث املƒؤمƒن بƒمن
يظه ƒƒره اهلل" ب ƒƒينما ك ƒƒشف ل ƒƒعظيم ف ƒƒي ك ƒƒتاب "ال ّ ƒ
ƒشؤون الخ ƒƒمسة" ع ƒƒن اس ƒƒم ذل ƒƒك ا ّل ƒƒذي ي ƒƒبلغ ب ƒƒدورت ƒƒه ال ƒƒكمال وأع ƒƒلن ل ƒƒه اق ƒƒتراب
مقدمه.
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مفس ًرا أو مبيّنًا لتعاليمه .ذلك أل ّن إشارته للموعود بلغت من الوضوح
يعني حضرة الباب خليفة وال نائبًا وامتنع أن يختار
لم ّ
ّ
والّ ƒ
ƒشفافƒيّة ،ودورتƒƒه كƒƒان مƒƒق ّد ًرا لƒƒها أن تƒƒبلغ مƒƒن قƒƒصر املّ ƒدة بƒƒحيث لƒƒم تƒƒكن هƒƒناك ضƒƒرورة لهƒƒذا وال لƒƒذاك .وكƒّ ƒل مƒƒا فƒƒعله –طƒƒب ًقا
لƒƒشهادة حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء فƒƒي "مƒƒقالƒƒة سƒƒائƒƒح"– هƒƒو أنّƒƒه أخƒƒذ بƒƒنصيحة حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل ومƒƒؤمƒƒن آخƒƒر مƒƒن أتƒƒباعƒƒه ،وعƒّ ƒني مƒƒيرزا
ƒتظارا لƒظهور املƒوعƒود .وذلƒك حƒتّى يƒتم ّكن حƒضرة بƒهاء اهلل مƒن أن يƒرتƒقي بƒاألمƒر الƒعزيƒز عƒلى قƒلبه فƒي
رأسƒا صƒوريًƒا ان
يƒحيى ً ƒ ƒ
ً
ج ّو من األمن النّسبيّ.
يƒƒشير حƒƒضرة الƒƒباب فƒƒي الƒƒبيان إلƒƒى املƒƒوعƒƒود فƒƒيؤ ّكƒƒد أ ّن "*الƒƒبيان مƒƒن أ ّولƒƒه إلƒƒى آخƒƒره مƒƒكمن جƒƒميع صƒƒفاتƒƒه وخƒƒزانƒƒة نƒƒاره ونƒƒوره"
ƒصرح بƒقولƒه*" :إن فƒزت بƒظهوره وأطƒعته فƒقد كƒشفت عƒن ثƒمرة الƒبيان وإالّ فƒأنƒت لسƒت أهƒالً لƒلذّكƒر عƒند اهلل"
وفƒي مƒوضƒع آخƒر ي ّ
وف ƒƒي ال ƒƒكتاب ن ƒƒفسه يح ƒذّر أت ƒƒباع ƒƒه ج ƒƒمي ًعا ف ƒƒيقول" :ي ƒƒا أه ƒƒل ال ƒƒبيان ال ت ƒƒفعلوا م ƒƒا ف ƒƒعل أه ƒƒل ال ƒƒفرق ƒƒان ف ƒƒتضيّعوا ث ƒƒمرات ل ƒƒيلكم".
وإنƒƒذاره الƒƒقاطƒƒع*" :ال يƒƒمنعكم الƒƒبيان ومƒƒا نƒزّل فƒƒيه عƒƒن جƒƒوهƒƒر الƒƒوجƒƒود ومƒƒالƒƒك الƒƒغيب والّ ƒ
ƒشهود" .وهƒƒذا تحƒƒذيƒƒره الخƒƒطير ا ّلƒƒذي
وجƒهه لƒوحƒيد" :إيّƒاك إيّƒاك يƒوم ظƒهوره أن تƒحتجب بƒالƒواحƒد الƒبيانƒيّة ]أي حƒرف الƒحيّ الƒثّمانƒية عشƒر وحƒضرة الƒباب[ فƒإ ّن ذلƒك
ّƒ
الƒƒواحƒƒد خƒƒلق عƒƒنده" .ومƒّ ƒرة أخƒƒرى" :أن يƒƒا كƒّ ƒل شƒƒيء فƒƒي الƒƒبيان! فƒƒلتعرف ّ ƒن ح ّ ƒد أنƒƒفسكم .فƒƒإ ّن مƒƒثل نƒƒقطة الƒƒبيان يƒƒؤمƒƒن بƒƒمن
يظهره اهلل قبل ّ
السموات واألرض".
كل شيء .وإنّني أنا بذلك ألفتخر ّن على من في ملكوت ّ
وإلƒى تƒاريƒخ مƒجيء الّ ƒ
ظهور املƒوعƒود أشƒار بƒقولƒه" :وفƒي سƒنة الƒتّسع أنƒتم ك ّƒل خƒير تƒدركƒون"" ،فƒي سƒنة الƒتّسع أنƒتم بƒلقاء ر ّبƒكم
ƒخصيصا بƒقولƒه" :مƒن أ ّول ذلƒك األمƒر إلƒى
تƒرزقƒون" .وم ّƒرة أخƒرى "فƒإ ّن لƒكم بƒعد حƒني ] [68أمƒر سƒتعلمون" .وب ّƒني بƒيانًƒا أشّ ƒد ت
ً
قƒƒبل أن يƒƒكمل تƒƒسع كƒƒينونƒƒات الخƒƒلق لƒƒم تظهƒƒر ،وإ ّن كƒّ ƒل مƒƒا قƒƒد رأيƒƒت مƒƒن ال ƒنّطفة إلƒƒى مƒƒا كƒƒسونƒƒاه لحƒً ƒما ثƒƒم اصƒƒبر ح ƒتّى تشهƒƒد
خƒلق اآلخƒر ،هƒنالƒك قƒل فƒتبارك اهلل أحƒسن الƒخالƒقني" .وقƒال لƒعظيم" :اصƒبر حƒتّى يƒقضي عƒن الƒبيان تƒسعة فƒإذًا قƒل فƒتبارك
ƒسنة ال ƒتّاسƒƒعة عشƒƒرة بƒƒقولƒƒه*" :راقƒƒبوا مƒƒن مƒƒبدإ ال ƒظّهور
اهلل أحƒƒسن املƒƒبدعƒƒني" .وفƒƒي فƒƒقرة مƒƒن الƒƒفقرات املƒƒرمƒƒوقƒƒة أشƒƒار إلƒƒى الّ ƒ
إل ƒƒى ع ƒƒدد ال ƒƒواح ƒƒد ] ."[19ب ƒƒل إنّ ƒƒه ق ƒّ ƒرر ذل ƒƒك ف ƒƒي وض ƒƒوح أك ƒƒثر ح ƒƒني ق ƒƒال*" :يظه ƒƒر م ƒƒال ƒƒك ي ƒƒوم ال ّ ƒدي ƒƒن ف ƒƒي ن ƒƒهاي ƒƒة ال ƒƒواح ƒƒد ][19
وابƒتداء الƒثّمانƒني ] 1280هـ[" .ومƒن شّ ƒدة لƒهفه عƒلى أالّ يƒص ّد الƒنّاس عƒن املƒوعƒود اقƒتراب الƒظّهور املƒوعƒود بسƒرعƒة قƒال*" :لƒو
الساجدين".
ظهر في هذه ال ّلحظة لكنت أ ّول العابدين وأ ّول ّ
ويƒتغنّى بƒمحامƒد الƒظّهور املƒنتظر بƒقولƒه" :وقƒد كƒتبت جƒوهƒرة فƒي ذكƒره ،وهƒو أنّƒه ال يسƒتشار بƒإشƒارتƒي وال بƒما ذكƒر فƒي الƒبيان"
و"إنّƒƒني أنƒƒا أ ّول عƒƒبد قƒƒد آمƒƒنت بƒƒه وبƒƒآيƒƒاتƒƒه" .ويƒƒؤ ّكƒƒد تƒƒأكƒƒي ًدا لƒƒه مƒƒغزاه حƒƒني يƒƒقول*" :إ ّن نƒƒطفة ال ƒظّهور الƒƒقادم كƒƒانƒƒت وسƒƒتكون
أقƒوى مƒن جƒميع أهƒل الƒبيان" .وحƒني يƒقول" :جƒميع الƒبيان ورقƒة مƒن أوراق جƒنّته" .وحƒني يƒؤ ّ ƒكƒد تƒأكƒي ًدا مƒماثƒالً فƒيقول*" :إنّƒك
لƒƒو تƒƒلوت آيƒƒة واحƒƒدة مƒƒن آيƒƒات مƒƒن يظهƒƒره اهلل لƒƒكان ذلƒƒك أفƒƒضل مƒƒن أن تƒƒحفظ الƒƒبيان ك ّ ƒله عƒƒن ظهƒƒر قƒƒلب أل ّن تƒƒلك اآليƒƒة الƒƒواحƒƒدة
تƒƒنجيك فƒƒي ذلƒƒك الƒƒيوم ،ولƒƒك ّن الƒƒبيان كّ ƒله لƒƒن يƒƒنجيك"*" .الƒƒبيان الƒƒيوم فƒƒي مƒƒقام الƒنّطفة وآخƒƒر كƒƒمال لƒƒلبيان عƒƒند أ ّول ظƒƒهور مƒƒن
يظهƒƒره اهلل"**" .مجƒƒد الƒƒبيان وجƒƒاللƒƒه مسƒƒتم ّد مƒّ ƒمن يظهƒƒره اهلل"" .فƒƒإ ّن كƒّ ƒل مƒƒا رفƒƒع فƒƒي الƒƒبيان كƒƒخاتƒƒم فƒƒي يƒƒدي ،وإنّƒƒني أنƒƒا
ƒدي مƒƒن يظهƒƒره اهلل جƒّ ƒل ذكƒƒره يƒƒق ّلب كƒƒيف يƒƒشاء ملƒƒا يƒƒشاء بƒƒما يƒƒشاء إنƒƒه لƒƒهو املƒƒهيمن املƒƒتعال" .وهƒƒو يƒƒجيب وحƒƒي ًدا
خƒƒاتƒƒم فƒƒي يّ ƒ
وح ƒƒرفً ƒƒا آخ ƒƒر م ƒƒن ح ƒƒروف ال ƒƒحيّ ع ƒƒن امل ƒƒوع ƒƒود ف ƒƒيقول" :يس ƒƒتحيي ال ƒƒيقني أن ي ƒƒوق ƒƒن ف ƒƒيه ...ويس ƒƒتحيي الّ ƒ ƒدل ƒƒيل أن ي ّ ƒ
ƒدل ع ƒƒليه".
وأضƒاف مƒخاطƒبًا وحƒي ًدا أي ً
ƒضا" :لƒو أيƒقنت بƒأنّƒك يƒوم ظƒهوره ال تƒؤمƒن بƒه ألرفƒعت عƒنك حƒكم اإليƒمان ...ولƒو عƒلمت أ ّن أحً ƒدا مƒن
قرة عيناي».
النّصارى ّ
ممن لم يؤمن بي آمن به لجعلته ّ
ƒيرا إلƒيك هƒذه املƒناجƒاة املƒؤثّƒرة ا ّلƒƒتي يƒقول فƒيها" :فƒاشهƒد عƒليّ بƒأنّƒي بƒذلƒك الƒكتاب قƒد أخƒذت عهƒد واليƒة مƒن تظهƒرنّƒه عƒن كƒلّ
وأخ ً
شƒيء قƒبل عهƒد واليƒتي .وكƒفى بƒك وبƒمن آمƒن بƒآيƒاتƒك عƒليّ شهƒداء ،وإنّƒك أنƒت حسƒبي" وهƒذه شƒهادة أخƒرى فƒائƒضة مƒن قƒلمه
نن بƒه يƒوم ظƒهوره ك ّƒل مƒا عƒلى األرض فƒإذًا يس ّƒر كƒينونƒتي حƒيث كƒلّ
ƒصرت عƒن نƒصحي ذلƒك الخƒلق ...وإن يƒؤمّ ƒ
قƒال" :إنّƒي مƒا ق ّ
قد بلغوا إلى ذروة وجودهم ...وإالّ يحزن فؤادي .وإنّي قد ربّيت ّ
كل شيء لذلك فكيف يحتجب أحد؟".
٢٣

ƒسنوات الƒثّالث األخƒيرة الƒحافƒلة بƒاألحƒداث مƒن واليƒة حƒضرة الƒباب لƒم تشهƒد إعƒالن
ƒسالƒفة كƒيف أ ّن ال ّ
ƒصفحات ال ّ
الحƒظنا فƒي ال ّ
رسƒالƒته رسƒميًّا وعƒلنيًّا فحسƒب بƒل وشهƒدت كƒذلƒك ف ً
ƒيضا لƒم يسƒبق لƒه مƒثيل مƒن آثƒاره املƒلهمة ،بƒما فƒي ذلƒك إنƒزال شƒرائƒع دورتƒه
وإب ƒƒرام امل ƒƒيثاق األص ƒƒغر ليح ƒƒمي وح ƒƒدة أت ƒƒباع ƒƒه ويم ّهƒƒد ال ƒطّري ƒƒق ل ƒƒقدوم ال ƒظّهور األق ƒƒوى م ƒƒن ظ ƒƒهوره ب ƒƒما ال ي ƒƒقبل امل ƒƒقارن ƒƒة .وف ƒƒي
غƒƒضون الƒƒفترة نƒƒفسها –وهƒƒي األيّƒƒام األولƒƒى مƒƒن اعƒƒتقالƒƒه فƒƒي قƒƒلعه چهƒƒريƒƒق– اعƒƒترف أصƒƒحابƒƒه بƒƒاسƒƒتقالل ديƒƒنه الجƒƒديƒƒد وأ ّكƒƒدوه
ƒؤسƒƒس الّ ƒدورة شƒƒرائƒƒعها فƒƒي إحƒƒدى الƒƒقالع الƒƒقائƒƒمة عƒƒلى جƒƒبال آذربƒƒيجان بƒƒينما كƒƒان أتƒƒباع الّ ƒدورة
عƒƒالنƒƒية وبƒƒال تƒƒحفّظ .أنƒƒزل مƒ ّ ƒ
السهول على حدود مازندران.
نفسها يفتتحون في نفس الوقت
مؤتمرا ينعقد في إحدى ّ
ً
ƒوجƒهة لƒلمناشƒط املƒتع ّددة
ƒتمرة ،وكƒان الƒق ّوة امل ّ ƒ
وملّا كƒان حƒضرة بƒهاء اهلل عƒلى صƒلة وثƒيقة بƒحضرة الƒباب عƒن طƒريƒق املƒراسƒلة املس ّ
ا ّلƒƒتي يƒƒقوم بƒƒها زمƒƒالؤه مƒƒن األصƒƒحاب ،فƒƒقد ِ
ووجƒƒه أعƒƒمالƒƒه وأشƒƒرف عƒƒليها بƒƒصورة مسƒƒتترة ول ّ ƒكنها فƒƒاعƒƒلة .وكƒƒان
رئƒƒس املƒƒؤتƒƒمر ّƒ
ƒتطرفƒة ا ّلƒتي تƒدلƒي بƒها الƒطّاهƒرة املشƒتعلة
الƒق ّدوس يƒعتبر قƒطب الƒجانƒب املƒحافƒظ فƒي املƒؤتƒمر وكƒان يƒعارض فƒي الƒظّاهƒر اآلراء امل ّ
ƒتما مƒثل هƒذا
حƒماسƒة ،وذلƒك مƒتابƒعة مƒنه لخƒطّة مƒحكمة سƒبق تƒدبƒيرهƒا وأريƒد بƒها تƒخفيف حّ ƒدة الهƒلع والƒفزع الّ ƒلذيƒن يƒثيرهƒما ح ً
املƒؤتƒمر .وكƒان الƒغرض األسƒاسƒيّ مƒن هƒذا االجƒتماع تƒطبيق شƒريƒعة الƒبيان بƒاالنƒفصال الƒكامƒل املƒفاج¾ الƒعنيف عƒن املƒاضƒي
ƒعصبه املƒذهƒبيّ وتƒقالƒيده وشƒعائƒره .أ ّمƒا الƒغرض الƒفرعƒيّ مƒن املƒؤتƒمر فƒكان بƒحث وسƒائƒل تحƒريƒر حƒضرة الƒباب مƒن
كّ ƒله بƒنظامƒه وت ّ
اعƒƒتقالƒƒه الƒƒقاسƒƒي فƒƒي چهƒƒريƒƒق ،ولƒƒقد تƒƒح ّقق الƒƒغرض األ ّول بƒƒصورة بƒƒاهƒƒرة ،أ ّمƒƒا الƒƒغرض الƒثّانƒƒي فƒƒكان مƒƒقضيًّا عƒƒليه بƒƒالفشƒƒل مƒƒنذ
البداية.
وكƒان مƒرسƒح هƒذا اإلعƒالن الƒبالƒغ التّحƒدي والƒبعيد األثƒر قƒريƒة بƒدشƒت حƒيث اسƒتأجƒر حƒضرة بƒهاء اهلل ثƒالثƒة بƒساتƒني فƒي مƒحيط
ƒصص بسƒتانًƒا مƒنها لƒلق ّدوس وآخƒر لƒلطّاهƒرة ،واحƒتفظ لƒنفسه بƒالƒثّالƒث .واسƒتضاف األصƒحاب الƒواحƒد والƒثّمانƒني ا ّلƒذيƒن
بƒهيج ،خ ّ
ƒفرق ƒƒوا ،وف ƒƒي ك ƒّ ƒل ي ƒƒوم م ƒƒن األيّ ƒƒام االث ƒƒنني والعش ƒƒري ƒƒن ا ّلƒƒتي
اج ƒƒتمعوا م ƒƒن األق ƒƒال ƒƒيم امل ƒƒختلفة م ƒƒن أ ّول ي ƒƒوم اج ƒƒتمعوا ف ƒƒيه إل ƒƒى ي ƒƒوم ت ّ ƒ
ƒوحƒا يƒرتّƒل أمƒام املƒؤمƒنني املƒجتمعني ،وعƒلى ك ّƒل مƒؤمƒن خƒلع اس ًƒما جƒديً ƒدا دون أن يƒكشف لƒه
أقƒامƒها فƒي تƒلك الƒقريƒة كƒان يƒنزّل ل ً ƒ
عƒƒن شƒƒخصيّه مƒƒن أنƒƒعم عƒƒليه بƒƒه ،أ ّمƒƒا هƒƒو فƒƒقد تƒƒل ّقب "بƒƒالƒƒبهاء" مƒƒنذ ذلƒƒك الƒƒحني .وأنƒƒعم عƒƒلى الحƒƒرف األخƒƒير مƒƒن حƒƒروف الƒƒحيّ
وجƒه إلƒيهم حƒضرة الƒباب بƒعد ذلƒك األلƒواح الƒنّازلƒة ل ّ
ƒكل واحƒد
بƒاسƒم "الƒق ّدوس" وعƒلى ق ّƒرة الƒعني بƒلقب "الƒطّاهƒرة" .بهƒذه األسƒماء ّ ƒ
منهم.
ƒقصة الƒباقƒية بƒثبات ودون خƒطأ وعƒلى غƒير تƒو ّقƒƒع وال انƒتظار ،وكƒان
وكƒان حƒضرة بƒهاء اهلل هƒو ا ّلƒƒذي أدار دفّƒة األمƒور فƒي هƒذه ال ّ
حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل هƒƒو ا ّلƒƒذي بƒƒلغ بƒƒاالجƒƒتماع قƒّ ƒمته ال ƒنّهائ ƒيّة املƒƒثيرة .فƒƒفي ذات يƒƒوم أمل ّƒت بƒƒه وعƒƒكة ألƒƒزمƒƒته الƒƒفراش ،فƒƒدخƒƒلت عƒƒليه
وتجس ƒƒد ط ƒƒهارة ف ƒƒاط ƒƒمة ال ƒزّه ƒƒراء– وظه ƒƒرت ف ƒƒجأة أم ƒƒام األص ƒƒحاب
ّƒ ƒ
ال ƒطّاه ƒƒرة –ا ّل ƒƒتي ك ƒƒان ƒƒت ت ƒƒع ّد ال ƒّ ƒرم ƒƒز ال ƒنّبيل ال ƒنّاص ƒƒع ل ƒƒلعفّة
اري األس ƒƒتار امل ƒƒغ ّلفة
امل ƒƒجتمعني س ƒƒاف ƒƒرة ف ƒƒي ك ƒƒام ƒƒل زي ƒƒنتها .وج ƒƒلست ع ƒƒن ي ƒƒمني ال ƒƒق ّدوس ال ƒƒفزع امل ƒƒغتاظ ،وه ƒƒتكت ب ƒƒبيان ƒƒها ال ƒن ّ ّ
لƒقداسƒة الƒتّكالƒيف اإلسƒالمƒيّة ،ونƒفخت فƒي صƒور الّ ƒدورة الجƒديƒدة وأعƒلنت افƒتتاحƒها .وكƒان األثƒر صƒاعً ƒقا خƒاطƒفًا ،لحƒظتها بƒدت
لƒعني الƒنّاظƒريƒن ال ّ
املبجƒلة بƒصورة تƒجعل مج ّƒرد الƒنّظر إلƒى ظّ ƒلها كƒبيرة ال
ّƒ
ƒشاعƒريƒن بƒالخƒزي والƒعار أنّƒها ،وهƒي الƒطّاهƒرة الƒنّاصƒعة
تُƒغتفر ،قƒد جƒلبت الƒعار عƒلى نƒفسها ،وأخƒزت الّ ƒديƒن ا ّلƒذي اعƒتنقته ،وشّ ƒوهƒت الƒطّلعة الƒخالƒدة ا ّلƒتي تƒرمƒز إلƒيها .هƒنالƒك اكƒتسحت
أرواحƒهم مƒشاعƒر ال ّƒرعƒب والƒغضب والƒحيرة وشّ ƒلت تƒفكيرهƒم .أ ّمƒƒا عƒبد الƒخالƒق اإلصƒفهانƒي ا ّلƒƒذي أخƒذ مƒنه الهƒلع واالضƒطراب
ك ّƒل مƒأخƒذ فƒقد مƒزّق عƒنقه بƒيديƒه وف ّƒر مƒن وجƒهها مƒنفعالً يƒلطّخه الّ ƒدم .وارتّ ƒد قƒليل مƒن األصƒحاب عƒن ديƒنهم وو ّلƒوا األدبƒار ،وجƒمد
آخ ƒƒرون أم ƒƒام ƒƒها ال ي ƒƒبدون ح ƒƒرا ًكƒƒا وال ي ƒƒتك ّلمون ،وال ب ّ ƒد أن ب ƒƒعضهم ت ƒƒذ ّكƒƒر –وق ƒƒلبه ي ƒƒخفق بش ّ ƒدة– ذل ƒƒك الح ƒƒدي ƒƒث اإلس ƒƒالم ƒيّ ع ƒƒن
ƒصراط يƒوم الƒقيامƒة .أ ّمƒا الƒق ّدوس ا ّلƒذي أسƒكته الƒهياج والƒغضب ،فƒقد بƒدا أنّƒه يƒتحنيّ
ظƒهور فƒاطƒمة الƒزّهƒراء سƒافƒرة وهƒي تƒعبر ال ّ
بالسيف ا ّلذي صدف أنّه كان يحمله في يده آنذاك.
الفرصة ليضرب عنقها
ّ
نƒƒهضت الّ ƒ
طاهƒƒرة ثƒƒابƒƒتة الƒƒجنان غƒƒير هƒيّابƒƒة وال وجƒƒلة تتهّ ƒلل بشƒً ƒرا وسƒƒعادة .وانƒƒطلقت تƒƒرتجƒƒل بƒƒيانًƒƒا بƒƒليغًا حƒƒا ًرّا عƒƒجيبًا أشƒƒبه مƒƒا
وجهƒƒته لƒƒلبقيّة الƒƒباقƒƒية مƒƒن املƒƒؤتƒƒمر وخƒƒتمته بƒƒقولƒƒها الجƒƒريء" :إنّƒƒي أنƒƒا الƒƒكلمة ا ّلƒƒتي يƒƒنطق بƒƒها الƒƒقائƒƒم وا ّلƒƒتي
يƒƒكون بƒƒبيان الƒƒقرآن ّ
يفر منها نقباء األرض ونجباؤها" ثم دعتهم إلى أن يحتضن ّ
كل واحد منهم أخاه ويحتفلوا بهذه املناسبة العظيمة.
ّ
٢٤

ƒصور" املƒذكƒور فƒي الƒقرآن ووقƒعت "الƒواقƒعة" وشهƒدت األيّƒام ا ّلƒتي تƒلت هƒذا االنƒفصال املƒثير
فƒي ذلƒك الƒيوم الƒباقƒي "نƒفخ فƒي ال ّ
عƒن طƒقوس اإلسƒالم وتƒقالƒيده الƒعريƒقة ثƒورة حƒقيقيّة فƒي نƒظر هƒؤالء ا ّلƒƒذيƒن كƒانƒوا حƒتّى آنƒذاك مƒن املسƒتمسكني بشƒريƒعة حƒضرة
مح ّƒمد فƒي عƒاداتƒهم ومƒناسƒكهم وعƒباداتƒهم .وبƒرغƒم اضƒطراب املƒؤتƒمر مƒن مƒبتداه إلƒى مƒنتهاه ،وارتƒداد هƒذا الƒنّفر الƒقليل ا ّلƒƒذي
رفƒض أن يƒواجƒه تƒعطيل تƒكالƒيف اإلسƒالم وشƒريƒعته فƒقد تƒح ّقق هƒدف املƒؤتƒمر بƒصورة كƒامƒلة رائƒعة .مƒن قƒبل أربƒع سƒنوات فƒقط
ƒخاصƒة بƒمنزلƒه فƒي شƒيراز ،وبƒعد ثƒالث سƒنوات مƒن ذلƒك اإلعƒالن
ƒلمالّ حسƒني فƒي غƒرفƒته ال ّ ƒ ƒ ƒ
أعƒلن صƒاحƒب الƒظّهور الƒبابƒيّ رسƒالƒته ل ُ
–وب ƒƒني ج ƒƒدران ق ƒƒلعة م ƒƒاه ك ƒƒو– ك ƒƒان ي ƒƒملي ع ƒƒلى ك ƒƒات ƒƒب وح ƒƒية أح ƒƒكام دورت ƒƒه األس ƒƒاس ƒيّة امل ƒƒميّزة .وب ƒƒعد م ƒƒضيّ ع ƒƒام وج ƒƒد أت ƒƒباع
حƒƒضرة الƒƒباب أنƒƒفسهم فƒƒي قƒƒريƒƒة بƒƒدشƒƒت مƒƒنضويƒƒن تƒƒحت لƒƒواء حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل ا ّلƒƒذي كƒƒان بƒƒدوره أحƒƒد أصƒƒحاب حƒƒضرة الƒƒباب
الشƒƒرائ ƒƒع اإلس ƒƒالم ƒيّة امل ƒƒنزل ƒƒة ف ƒƒي ال ƒƒقرآن ويح ƒطّمون ق ƒƒيود ال ƒنّظام ال ƒƒعتيق .وب ƒƒعد ذل ƒƒك م ƒƒباش ƒƒرة ك ƒƒان
ي ƒƒعلنون ع ƒƒن ن ƒƒهاي ƒƒة ت ƒƒطبيق ّ ƒ
حƒضرة الƒباب يƒدافƒع –وهƒو مƒازال فƒي سƒجنه– عƒن أعƒمال أصƒحابƒه بƒتأكƒيد عƒلى دعƒواه مƒن أنّƒه هƒو الƒقائƒم املƒوعƒود تƒأكƒي ًدا قƒاطً ƒعا
رسميًّا ال تحفّظ فيه أمام وليّ العهد وأقطاب الطّائفة ّ
الشيخيّة وأكابر رجال ال ّدين املجتمعني في عاصمة آذربيجان.
ولƒƒم يِ ƒ
ƒصور ايƒƒذانًƒƒا بƒƒانƒƒتهاء الّ ƒدورة
ƒمض سƒƒوى أربƒƒع سƒƒنوات قƒƒصار وشƒƒيء طƒƒفيف عƒƒلى مƒƒيالد الƒظّهور الƒƒبابƒيّ حƒتّى نُƒƒفخ فƒƒي الّ ƒ
الƒعتيقة وافƒتتاح الّ ƒدورة الجƒديƒدة .ولƒم يƒكن هƒناك مƒن األبّƒهة واالحƒتفال مƒا يƒميّز هƒذا الƒت ّ ّحول الƒعظيم فƒي تƒاريƒخ الƒعالƒم الّ ƒديƒنيّ،
عصب
كƒما أن مƒرسƒحه املƒتواضƒع لƒم يƒكن يƒتناسƒب مƒع هƒذا التّح ّƒرر الƒكامƒل املƒثير املƒفاج¾ مƒن الƒقوى املƒظلمة الƒغاشƒمة؛ قƒوى الƒت ّ ّ
وال ƒتّقليد والجه ƒƒل وس ƒƒيطرة رج ƒƒال ال ّ ƒدي ƒƒن .أ ّم ƒƒا ال ƒƒجيش الج ƒّ ƒرار ف ƒƒلم ي ƒƒزد ف ƒƒرس ƒƒان ƒƒه ع ƒƒن ام ƒƒرأة واح ƒƒدة وح ƒƒفنة م ƒƒن ال ƒّ ƒرج ƒƒال ا ّلƒƒذي ƒƒن
انخƒرطƒوا فƒي سƒلكه مƒن نƒفس الƒطّبقات ا ّلƒتي يƒهاجƒمونƒها ،كƒان ج ً
ƒيشا أعƒزالً مج ّƒر ًدا مƒن الƒق ّوة والƒثّروة والƒجاه إالّ فƒيما نƒدر ،أ ّƒمƒا
قƒائƒد الƒجيش نƒفسه فƒغائƒب أسƒير فƒي قƒبضة أعƒدائƒه ،وأ ّƒمƒا املƒيدان فƒقريƒة صƒغيرة فƒي سهƒل بƒدشƒت عƒلى حƒدود مƒازنƒدران ،وأ ّƒمƒا
ƒصور فƒكانƒت امƒرأة وحƒيدة هƒي أنƒبل بƒنات جƒنسها فƒي تƒلك الّ ƒدورة ،ال بƒل إ ّن بƒعض إخƒوانƒها فƒي الّ ƒديƒن اتّƒهموهƒا
الƒنّافƒخ فƒي ال ّ
الصيحة ا ّلتي صاحتها هي أجراس املوت تقرع تشيي ًعا لشريعة قضت بالغة من العمر اثني عشر قرنًا.
باإللحاد ،وكانت ّ
ƒصور م ّƒرةً أخƒرى إيƒذانًƒا بƒتأسƒيس شƒريƒعة دورة أخƒرى ،فƒأسƒرعƒت عƒمليّة الƒتّف ّكك واالنƒحالل
وبƒعد عشƒريƒن سƒنة أخƒرى نُƒفخ فƒي ال ّ
هƒذه تƒتضافƒر مƒع الحّ ƒ
ƒسماويّƒة ا ّلƒƒتي بƒلغت مƒن الƒعمر أرذلƒه ،وجƒمعت الƒعمليّة نƒشاطƒها مƒن جƒديƒد فƒي فƒترة
ظ الƒعابƒر ّ ƒ ƒ
للشƒريƒعة ال ّ
الشƒƒرع ƒيّ ف ƒƒي ت ƒƒرك ƒيّا ،وأف ƒƒضت إل ƒƒى هج ƒƒره ت ƒƒلقائ ƒيًّا ف ƒƒي إي ƒƒران ال ّ ƒ
م ƒƒتأ ّ
ƒشيعيّة وأص ƒƒبحت ال ƒƒعمليّة
خƒƒرة ،ف ƒƒأس ƒƒرع ƒƒت ب ƒƒإل ƒƒغاء ال ƒƒقضاء ّ ƒ
املبني في الكتاب األقدس عن القضاء ّ
السنّي في مصر ،كما م ّهدت
مسؤولة في األيّام األخيرة عن انفصال النّظام
ّ
الشرعيّ ّ
الƒطّريƒق لƒالعƒتراف بƒذلƒك الƒنّظام فƒي األرض املƒق ّدسƒة نƒفسها .ومƒن املƒق ّدر لهƒذه الƒعمليّة أن تƒبلغ غƒايƒتها بƒصبغ الّ ƒدول اإلسƒالمƒيّة
بالصبغة العلمانيّة ،وبجعل جميع األمم تعترف بشريعة حضرة بهاء اهلل وتتويجها على قلوب شعوب العالم اإلسالمي.
ّ

٢٥

الفصل الثّالث  -الفنت في مازندران ونيريز وزنجان
خ ّ ƒلدت أعƒƒمال مƒƒؤتƒƒمر بƒƒدشƒƒت اعƒƒتقال حƒƒضرة الƒƒباب فƒƒي ركƒƒن قƒƒصيّ مƒƒن آذربƒƒيجان ،وم ƒيّزتƒƒه تƒƒط ّورات مƒƒلحوظƒƒة بƒƒارزة مƒƒن مƒƒثل
إعƒƒالن دعƒƒوتƒƒه عƒƒلى املƒƒأل ،وتƒƒنزيƒƒل أحƒƒكام دورتƒƒه وشƒƒرائƒƒعها ،وإبƒƒرام مƒƒيثاقƒƒه وعهƒƒده .وقƒƒد ق ّ ƒدر لهƒƒذا االعƒƒتقال أن يكتسƒƒب مƒƒغزى
ƒسواء .ذلƒك أل ّن هƒذا الƒهياج ا ّلƒƒذي حƒدث
جƒديً ƒدا بƒفضل الƒهياج ّ ƒ
الشƒƒديƒد ا ّلƒƒذي نƒتج عƒن أعƒمال أصƒحابƒه وأعƒمال أعƒدائƒه عƒلى ال ّ
وسƒنوات االعƒتقال تƒقترب مƒن نƒهايƒتها ،وا ّلƒذي انƒتهى بƒاسƒتشهاده ،تƒط ّلب مƒن أتƒباعƒه بƒطولƒة وبƒسالƒة ،ومƒن أعƒدائƒه قƒسوة وعƒداوة
ƒسنوات ال ƒثّالث األولƒƒى مƒƒن واليƒƒته .والƒƒواقƒƒع أ ّن تƒƒلك الƒƒفترة الƒƒقصيرة الƒƒهائƒƒجة املƒƒائƒƒجة رغƒƒم قƒƒصرهƒƒا،
لƒƒم يƒƒكن لƒƒهما مƒƒثيل فƒƒي الّ ƒ
يمكن أن تعتبر بحقّ أعنف وأفظع فترة في عصر البطولة املجيد من ال ّدورة البهائيّة.
ذلƒك أل ّن األحƒداث الƒجبّارة املƒتّصلة بƒاعƒتقال حƒضرة الƒباب فƒي مƒاه كƒو وچهƒريƒق وا ّلƒتي تƒك ّون أعƒلى ق ّƒمة لƒظهوره ،لƒم يƒكن لƒها إالّ
ن ƒƒتيجة واح ƒƒدة ،وه ƒƒي أن تله ƒƒب ن ƒƒار الح ƒƒماس ƒƒة ف ƒƒي ص ƒƒدور أح ƒبّائ ƒƒه ،ون ƒƒيران ال ƒƒبغضاء وال ƒƒعداوة ف ƒƒي ق ƒƒلوب أع ƒƒدائ ƒƒه ب ƒƒق ّوة ج ƒƒدي ƒƒدة.
ƒيرا مƒƒن ذلƒƒك ا ّلƒƒذي أشƒƒعله حسƒƒني خƒƒان أو ح ƒتّى الƒƒحاج مƒƒيرزا آقƒƒاسƒƒي،
فƒƒأوشƒƒك أن يƒƒنطلق اضƒƒطهاد أخƒƒبث وأبƒƒشع وأحƒƒكم تƒƒدبً ƒ
رحƒبت بƒميالد الّ ƒديƒن
وأن يƒصحبه مƒا يƒتكافƒأ مƒعه مƒن مƒظاهƒر الƒبطولƒة والƒبسالƒة ا ّلƒتي ال يƒمكن أن تƒقارن بƒدفƒعات الحƒماسƒة ا ّلƒتي ّ ƒ
ف ƒƒي ش ƒƒيراز أو ف ƒƒي إص ƒƒفهان .ن ƒƒعم ق ƒƒد ق ّ ƒدر له ƒƒذه ال ƒƒفترة ال ƒƒهائ ƒƒجة امل ƒƒائ ƒƒجة امل ƒƒتالط ƒƒمة أن تح ƒƒرم ال ّ ƒدي ƒƒن م ƒƒن م ƒƒمثّليه األوائ ƒƒل ف ƒƒي
ƒؤسƒسه ،وأن تƒتلوهƒا هƒذه امل ّƒرة إبƒادة تƒكاد تƒكون كƒامƒلة ألعƒوانƒه الƒبارزيƒن مƒا عƒدا فƒرد واحƒد
تƒعاقƒب سƒريƒع ،وأن تƒبلغ ق ّƒمتها بƒقتل م ّƒ ƒ
ƒهمة مƒزدوجƒة وهƒي أن يƒنقذ الّ ƒديƒن فƒي أحƒلك سƒاعƒاتƒه مƒن الƒفناء ،وأن يƒفتتح الّ ƒدورة ا ّلƒƒتي
و ّكƒƒلت إلƒيه الƒعنايƒة اإللƒهيّة الƒفيّاضƒة م ّ
تأتي من بعده.
إ ّن ا ّدعƒƒاء حƒƒضرة الƒƒباب ملƒƒقام الƒƒقائƒƒم املƒƒوعƒƒود وسƒƒلطانƒƒه فƒƒي تƒƒلك ال ƒظّروف املƒƒثيرة وبƒƒتلك ال ƒنّبرة املتح ّ ƒديƒƒة ،أمƒƒام أقƒƒطاب الّ ƒ
ƒشيعة
امل ƒƒجتمعني وه ƒƒم ع ƒƒلى م ƒƒا ه ƒƒم ع ƒƒليه م ƒƒن ال ƒƒبأس والحس ƒƒد وال ƒƒفزع وال ƒƒعداء ،ك ƒƒان ق ّ ƒوة ن ƒƒاس ƒƒفة أه ƒƒال ƒƒت رك ƒƒا ًم ƒƒا ح ƒƒقيقيًّا م ƒƒن ال ƒƒبالي ƒƒا
والƒƒكوارث انƒƒهارت عƒƒلى ال ّ ƒديƒƒن وعƒƒلى ا ّلƒƒذيƒƒن ولƒƒد بƒƒني ظهƒƒرانƒƒيهم ،ورفƒƒعت مƒƒن حƒƒرارة الحƒƒماسƒƒة فƒƒي صƒƒدور أتƒƒباع حƒƒضرة الƒƒباب
املشƒتّتني ا ّلƒƒذيƒƒن أثƒƒار غƒƒيظهم اعƒƒتقال قƒƒائƒƒدهƒƒم .وزادت مƒƒن نƒƒشاطƒƒهم آنƒƒذاك فƒƒيوضƒƒات قƒƒلمه ا ّلƒƒتي كƒƒانƒƒت تƒƒصلهم مƒƒن مƒƒعتقله بƒƒال
ً
ƒتفيضا ف ƒƒي ط ƒƒول ال ƒƒبالد وع ƒƒرض ƒƒها ،ف ƒƒي األس ƒƒواق وامل ƒƒساج ƒƒد وامل ƒƒدارس
ان ƒƒقطاع .ك ƒƒما أث ƒƒار ه ƒƒذا اال ّدع ƒƒاء ج ƒƒدالً ح ƒƒامƒ ƒيًا مس ƒ
ƒساع ƒƒة الح ƒƒرج ƒƒة
ƒطارا .ف ƒƒي ه ƒƒذه ال ّ ƒ
واألم ƒƒاك ƒƒن ال ƒƒعا ّم ƒƒة األخ ƒƒرى ،ف ƒƒساع ƒƒد ع ƒƒلى ت ƒƒعميق ش ّ ƒقة ال ƒƒخالف ا ّل ƒƒتي ش ƒƒطرت ال ƒنّاس أش ً ƒ
السƒƒطحيّ الƒتّفكير وا ّلƒƒذي آلƒƒت
الخƒƒطيرة كƒƒان محƒّ ƒمد شƒƒاه يƒƒتهالƒƒك إعƒƒيا ًء تƒƒحت وطƒƒأة عƒƒلله وأمƒƒراضƒƒه ،أ ّمƒƒا الƒƒحاج مƒƒيرزا آقƒƒاسƒƒي ّ ƒ
إلƒيه ك ّƒل شƒؤون الّ ƒدولƒة آنƒذاك ،فƒقد كƒان تƒر ّدده وتƒذبƒذبƒه وعجƒزه يƒزداد بƒازديƒاد مƒسؤولƒيّاتƒه الƒجسام ،فƒتارة يƒميل إلƒى األخƒذ بƒقرار
الƒƒعلماء وتƒƒارة يƒƒنتقد عƒƒدوانƒƒهم ويƒƒش ّكك فƒƒي أحƒƒكامƒƒهم ،ويƒƒغرق فƒƒي الƒتّص ّوف تƒƒارة أخƒƒرى فƒƒيعمى فƒƒي غƒƒمرة أحƒƒالمƒƒه وذهƒƒولƒƒه عƒƒن
خطورة املوقف ا ّلذي يجابهه.
هƒƒذه الƒƒحالƒƒة الƒƒفاضƒƒحة مƒƒن سƒƒوء اإلدارة جƒّ ƒرأت ال ƒنّظام ال ّ ƒديƒƒنيّ ،فƒƒانƒƒطلق رجƒƒالƒƒه بƒƒنشاط خƒƒبيث يƒƒصبّون ال ّ ƒلعنات مƒƒن مƒƒنابƒƒرهƒƒم،
ويح ّƒرضƒون الجƒماهƒير الƒجاهƒلة املƒؤمƒنة بƒالخƒرافƒات عƒلى أن يƒحاربƒوا أتƒباع الƒعقيدة الƒبغيضة ،وأن يسƒتح ّلوا أعƒراضƒهم وأمƒوالƒهم
ويسƒتبيحوا أبƒناءهƒم .وكƒانƒوا يƒصيحون أمƒام الجƒموع الƒغفيرة قƒائƒلني*" :مƒاذا نƒقول فƒي الƒعالمƒات واألشƒراط ا ّلƒتي تƒعلن مƒجيء
نفسƒر أقƒوال حسƒني
ƒصغرى والƒغيبة الƒكبرى؟ مƒاذا نƒقول فƒي مƒديƒنتيّ جƒابƒلقا وجƒابƒلسا؟ وكƒيف ّƒ ƒ
الƒقائƒم؟ مƒاذا نƒقول فƒي الƒغيبة ال ّ
ƒصحيحة املƒنسوبƒة البƒن مهƒزيƒار؟ وأيƒن رجƒال الƒغيب ا ّلƒذيƒن يƒجوبƒون وجƒه األرض فƒي
ƒأي تƒفسير ّƒ ƒ
نفسƒر األحƒاديƒث ال ّ
ابƒن روح؟ وب ّ
جƒال األعƒور وحƒماره
أسƒبوع؟ ومƒاذا نƒقول فƒيما سƒوف يƒقوم بƒه الƒقائƒم عƒند ظƒهوره مƒن فƒتح املƒشارق واملƒغارب؟ وأيƒن املƒسيح الّ ƒد ّ ƒ
ƒحتجون صƒƒائƒƒحني*" :أنƒƒتجاهƒƒل مƒƒا ال يƒƒع ّد وال يƒƒحصى مƒƒن أحƒƒاديƒƒث أئƒّ ƒمتنا
ا ّلƒƒذي يƒƒركƒƒبه؟ ومƒƒاذا فƒƒي سƒƒفيان ودولƒƒته؟" وكƒƒانƒƒوا يّ ƒ
ّ
وأطل برأسه في أرضنا؟".
تجرأ
الصحيحة أم نخمد بالحديد والنّار ذلك اإللحاد والكفر ا ّلذي
ّ
ّ
٢٦

أمƒام ك ّƒل هƒذا الƒتّشهير والƒتّنديƒد واالحƒتجاج والƒوعƒيد عƒمد أتƒباع الّ ƒديƒن املƒظلوم الƒحكماء املƒث ّقفون إلƒى االقƒتداء بƒموالهƒم .فƒكتبوا
دون تƒر ّدد رسƒاالت دقƒيقة فƒي كƒتابƒتها ،ودراسƒات مƒقنعة فƒي بƒحثها ومƒنطقها ،وتƒفاسƒير كƒامƒلة فƒي شƒواهƒدهƒا وردو ًدا فƒصيحة
وفسƒƒروا بƒƒبراعƒƒة مƒƒا غƒƒمض مƒƒن
مƒƒتينة مƒƒتسانƒƒدة أ ّكƒƒدوا فƒƒيها إيƒƒمانƒƒهم بƒƒنب ّوة رسƒƒول اهلل وشƒƒرع ƒيّة األئƒّ ƒمة وواليƒƒة صƒƒاحƒƒب ال ƒزّمƒƒانƒ ّ ،
األح ƒƒادي ƒƒث وم ƒƒا ت ƒƒشاب ƒƒه م ƒƒن اآلي ƒƒات وم ƒƒا أُبْ ِ ƒه َم م ƒƒن ال ƒنّب ّوات ال ƒƒواردة ف ƒƒي ال ƒƒكتب اإلس ƒƒالم ƒيّة امل ƒƒق ّدس ƒƒة .وت ƒƒعزي ƒزًا ل ƒƒكفاح ƒƒهم شه ƒƒدوا
مجƒƒده أعƒƒداؤهƒƒم رغƒƒم هƒƒزيƒƒمته وانƒƒكساره واسƒƒتشهاده املƒƒر ّوع
ƒري ،ذلƒƒك اإلمƒƒام ا ّلƒƒذي ّƒ
بƒƒوداعƒƒة اإلمƒƒام الحسƒƒني رغƒƒم بƒƒؤسƒƒه ال ƒظّاهّ ƒ
والرمز الفريد لنصر اهلل وقهره وسلطانه.
الرائع ّ
باعتباره التّجسيد ّ
اسƒتفحل خƒطب هƒذا الجƒدل الƒعنيف ا ّلƒƒذي عّ ƒم الƒبالد مƒن أقƒصاهƒا إلƒى أقƒصاهƒا ،واتّƒسع بƒصورة مƒخيفة حƒني اسƒتسلم مح ّƒمد
السƒليط ،الƒحاج مƒيرزا آقƒاسƒي ،فƒصودرت أمƒوالƒه الƒطّائƒلة
ƒقرب ّ ƒ ƒ
شƒاه لƒع ّلته آخƒر األمƒر .وأسƒرع مƒوتƒه بƒسقوط صƒدره األعƒظم امل ّ
ا ّلƒƒتي اكƒƒتنزهƒƒا ولƒƒحقه الخƒƒزي والƒƒعار ،وطُƒرد مƒƒن الƒƒعاصƒƒمة فƒƒالذ بƒƒكربƒƒالء .واعƒƒتلى الƒƒعرش نƒƒاصƒƒر الّ ƒديƒƒن مƒƒيرزا وهƒƒو ابƒƒن سƒƒبعة
عشƒر عƒا ًمƒƒا .فƒترك أز ّمƒƒة األمƒور ألمƒير الƒنّظام مƒيرزا تƒقي خƒان الƒعنيد الƒقاسƒي .وسƒرعƒان مƒا أصƒدر قƒراره ،دون أن يسƒتشير
ƒصارم ب ƒƒال ƒƒباب ƒيّني ا ّلƒƒذي ƒƒن ال ح ƒƒول ل ƒƒهم وال ق ّ ƒوة .ف ƒƒأخ ƒƒذ ال ƒƒح ّكام وال ƒّ ƒرؤس ƒƒاء
أح ً ƒدا م ƒƒن زم ƒƒالئ ƒƒه ال ƒƒوزراء ،ب ƒƒإن ƒƒزال ال ƒƒعقاب ال ƒƒعاج ƒƒل ال ّ ƒ
ƒب الƒƒباليƒƒا
ومƒƒوظّƒƒفو ال ّ ƒدولƒƒة فƒƒي كƒّ ƒل األقƒƒالƒƒيم كƒّ ƒل فƒƒي نƒƒطاق نƒƒفوذه يƒƒالحƒƒقون أتƒƒباع ال ّ ƒديƒƒن املحƒّ ƒرم ،ويƒƒتنافƒƒسون ويƒƒتبارون فƒƒي صّ ƒ
شجعتهم الحملة العنيفة ا ّلتي شنّها رجال ال ّدين ،وش ّوقتهم األطماع والهبات املاليّة.
عليهم
وخاصة بعد أن ّ
ّ
السƒلطتان املƒدنƒيّة والّ ƒديƒنيّة ،وهƒي حƒملة ُقّ ƒدر لƒها أن تƒنتهي بƒتلك
وأل ّول م ّƒرة فƒي تƒاريƒخ الّ ƒديƒن تƒش ّن عƒليه حƒملة مƒنظّمة تتّحƒد فƒيها ّƒ ƒ
الƒƒفظائƒƒع ا ّلƒƒتي عƒƒانƒƒاهƒƒا حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل فƒƒي سƒƒياه چƒƒال بطهƒƒران ثّ ƒم نƒƒفيه إلƒƒى الƒƒعراق .قƒƒامƒƒت الƒƒحكومƒƒة ورجƒƒال الّ ƒديƒƒن والّ ƒ
ƒشعب
قƒƒومƒƒة رجƒƒل واحƒƒد يƒƒهاجƒƒمون عƒƒد ّوهƒƒم املشƒƒترك لƒƒيقضوا عƒƒليه .وفƒƒي ال ƒنّواحƒƒي الƒƒبعيدة املƒƒنعزلƒƒة سƒƒقط أفƒƒراد الƒƒجامƒƒعة املضطهƒƒدة
املشƒتّتني صƒرعƒى تƒحت سƒيوف األعƒداء بƒال شƒفقة وال رحƒمة .وأ ّƒمƒا الƒنّواحƒي ا ّلƒتي تƒر ّƒكƒزت فƒيها أعƒداد كƒبيرة فƒقد اتّخƒذوا لƒل ّدفƒاع
السƒلطات ،وضƒاعƒفت مƒن
عƒن أنƒفسهم تƒدابƒير أسƒاء فƒهمها الƒعد ّو املƒاكƒر املƒخادع فƒساعƒدت بƒدورهƒا عƒلى ازديƒاد اشƒتعال عƒداوة ّƒ ƒ
هجƒمات املƒعتديƒن الƒظّاملƒني .فƒفي ال ّ
ƒشيخ طƒبرسƒي شƒر ًقƒا ،ونƒيريƒز جƒنوبًƒا ،وزنƒجان غƒربًƒا .وفƒي الƒعاصƒمة نƒفسها قƒامƒت املƒذابƒح
والƒƒفنت واملƒƒظاهƒƒرات واملƒƒناوشƒƒات والƒƒحصار والƒƒغدر والƒƒخيانƒƒة عƒƒلى قƒƒدم وسƒƒاق .فƒƒد ّلƒƒلت فƒƒي تƒƒعاقƒƒب سƒƒريƒƒع عƒƒلى ش ّ ƒدة الƒƒعاصƒƒفة
ا ّلتي هبّت ،وفضحت إفالس ّ
بالسواد.
الشعب املتغطرس رغم انحطاطه ،وج ّللت صفحات تاريخه
ّ
وقƒƒد أطƒƒاع امل ُƒالّ حسƒƒني الƒƒباسƒƒل أمƒƒر حƒƒضرة الƒƒباب ،فƒƒلبس الƒƒعمامƒƒة الƒƒخضراء ا ّلƒƒتي لƒƒبسها مƒƒواله وأرسƒƒلها إلƒƒيه ،ورفƒƒع الƒّ ƒرايƒƒة
ƒسوداء ا ّلƒƒتي يƒƒشير رفƒƒعها ،كƒƒما قƒƒال محƒّ ƒمد رسƒƒول اهلل ،إلƒƒى قƒƒدوم خƒƒليفة اهلل فƒƒي األرض ،وركƒƒب حƒƒصانƒƒه عƒƒلى رأس مƒƒائƒƒتني
الّ ƒ
واثƒنني مƒن زمƒالئƒه األصƒحاب لƒيالقƒي الƒق ّدوس فƒي الجƒزيƒرة الƒخضراء ويƒم ّد لƒه يƒد املƒعونƒة .وكƒانƒت بƒسالƒته نƒذي ًƒرا بƒصدام تƒجاوب
ƒتمر ال ƒنّضال مƒƒا ال يّ ƒ
ƒقل عƒƒن أحƒƒد عشƒƒر شهƒً ƒرا .وكƒƒان مشهƒƒد الƒƒجانƒƒب األعƒƒظم مƒƒنه غƒƒابƒƒة
صƒƒداه فƒƒي أرجƒƒاء الƒƒبالد جƒƒمي ًعا .واسّ ƒ
مƒƒازنƒƒدران .وكƒƒان أبƒƒطالƒƒه زهƒƒرة أصƒƒحاب حƒƒضرة الƒƒباب .وانƒƒض ّم إلƒƒى شهƒƒدائƒƒه مƒƒا ال يّ ƒ
ƒقل عƒƒن نƒƒصف حƒƒروف الƒƒحيّ بƒƒمن فƒƒيهم
ƒصراع مƒƒن وراء سƒƒتار
الƒƒق ّدوس وامل ُƒالّ حسƒƒني وهƒƒما آخƒƒر وأ ّول حƒƒروف الƒƒحيّ عƒƒلى الƒتّوالƒƒي .أ ّمƒƒا الƒƒق ّوة املّ ƒ
ƒوجƒƒهة ا ّلƒƒتي سƒƒانƒƒدت الّ ƒ
ƒصراع تƒƒصميم مƒƒطالƒƒع أنƒƒوار الƒƒعصر
فƒƒلم تƒƒكن غƒƒير تƒƒلك ا ّلƒƒتي فƒƒاضƒƒت عƒƒن تƒƒدبƒƒير حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل .وكƒƒان ّ ƒ
السƒƒبب فƒƒي هƒƒذا الّ ƒ
ƒسافƒر عƒلى أن يƒعلنوا بƒشجاعƒة مƒجيء هƒذا الƒعصر إعƒالنًƒا الئً ƒقا ،وعƒزمƒهم الƒثّابƒت األكƒيد عƒلى أن يƒدافƒعوا عƒن أنƒفسهم
الجƒديƒد ال ّ
الصراع ،بما ال يدع مجاالً ّ
للش ّك ،ما
ض ّد هجمات املغيرين ال ّلئام الجهالء إذا فشل اإلقناع
ّ
بالحجة والبرهان ،ولقد ّ
بني ذلك ّ
ƒسكارى بخƒمر اهلل،
ƒدربƒني ،ال ّ
ƒلروح الƒغالّب ا ّلƒذي ح ّƒرك حƒفنة ال تƒتجاوز الƒثّالثƒمائƒة وثƒالثƒة عشƒر مƒن الƒتّالمƒيذ الƒعزّل غƒير امل ّ
يƒمكن ل ّ
ِ
املƒƒنقطعني لƒƒتل ّقي الƒƒعلم فƒƒي املƒƒدارس واألروقƒƒة أن يƒƒفعله إذا هƒƒم قƒƒامƒƒوا يƒƒدافƒƒعون عƒƒن أنƒƒفسهم ضّ ƒد جƒƒيش جƒّ ƒرار حƒƒسن اإلعƒƒداد
والƒƒع ّدة تƒƒناصƒƒره جƒƒماهƒƒير الّ ƒ
ƒشعب ،ويƒƒباركƒƒه رجƒƒال الّ ƒديƒƒن ،ويƒƒقوده أمƒƒير تجƒƒري فƒƒي عƒƒروقƒƒه الّ ƒدمƒƒاء املƒƒلكيّة ،وتƒƒؤازره مƒƒوارد الّ ƒدولƒƒة،
ويƒتمتّع بƒرضƒاء ال ّ
ƒصائƒبة ا ّلƒتي يƒق ّدمƒها لƒه الƒوزيƒر املƒقتدر ،ثّ ƒم تƒم ّ
ƒصراع عƒن
خض ذلƒك ال ّ
ƒشاه وحƒماسƒته ،ويƒعمل طƒب ًقا لƒلنّصائƒح ال ّ
خ ƒƒدي ƒƒعة خ ƒƒسيسة انته ƒƒت ب ƒƒطقوس وث ƒƒنيّة دم ƒƒويّ ƒƒة ج ƒƒهنّمية تَ ِ ƒ
ƒدي وت ƒƒحيط ض ƒƒحاي ƒƒاه ƒƒا ب ƒƒهاالت م ƒƒن املج ƒƒد
ƒص ُم م ƒƒرت ƒƒكبيها ب ƒƒال ƒƒعار األب ّ ƒ
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ƒؤسƒسات اإلداريّƒة الƒعاملƒيّة ،تƒؤتƒي ثƒمرتƒها الƒذّهƒبيّة فƒي تƒمام الƒوقƒت
الƒخالƒد ،وتƒنبت الƒبذور ا ّلƒتي تƒزدهƒر فƒي فƒترة تƒالƒية بƒزهƒرات امل ّƒ ƒ
على هيئة نظام يخ ّلص العالم ك ّله ويحتضن الكرة األرضيّة بأسرها.
ولƒيس مƒن ال ّ
ƒقصة املحƒزنƒة ولƒو بƒاخƒتصار ،رغƒم أه ّƒميتها الƒبالƒغة ورغƒم مƒا عƒانƒته مƒن تƒشويƒه
ƒض
روري فƒي شƒيء أن نسƒرد تƒلك ال ّ
ّ
ƒصفحات
ƒؤرخƒني .وإنّƒما يƒكفي تƒحقي ًقا لƒلغايƒة املƒرجّ ƒوة مƒن هƒذه ال ّ
لƒحقيقتها وقƒلب ألوضƒاعƒها عƒلى أيƒدي األعƒداء مƒن ال ّƒرواة وامل ّ
أن نƒلقي نƒظرة عƒاجƒلة عƒلى مƒالمƒحها الƒبارزة ،نƒالحƒظ ونƒحن نسƒترجƒع أحƒداث هƒذه املƒأسƒاة الƒعظيمة ،ثƒبات أبƒطالƒها وشƒجاعƒتهم
وحƒƒسن تƒƒنظيمهم وبƒƒراعƒƒتهم ،مƒّ ƒما يƒƒناقƒƒض –عƒƒلى خّ ƒ
ƒصبر
ƒسة أعƒƒدائƒƒهم وجƒƒبنهم وفƒƒوضƒƒاهƒƒم وتƒƒذبƒƒذبƒƒهم ،نƒƒشاهƒƒد الّ ƒ
ط مسƒƒتقيم– خّ ƒ
الجƒميل وضƒبط الƒنّفس الƒنّبيل ا ّلƒƒذي تحّ ƒلى بƒه أحƒد مƒمثّليها ال ّƒرئƒيسيّني وهƒو املُالّ حسƒني قƒلب األسƒد ا ّلƒƒذي أبƒى أن يس ّ
ƒتل سƒيفه
ƒساخƒƒطة املƒƒن ّددة بƒƒهم
مƒƒن غƒƒمده إالّ بƒƒعد أن ُقƒِ ƒت َل سƒƒبعة مƒƒن زمƒƒالئƒƒه الƒثّابƒƒتني األبƒƒريƒƒاء عƒƒلى أيƒƒدي الجƒƒماهƒƒير املسّ ƒلحة الƒƒغاضƒƒبة الّ ƒ
أشّ ƒد الƒتّنديƒد ا ّلƒƒتي تƒربّƒصت بƒهم عƒلى بƒعد فƒرسƒخ مƒن بƒارفƒروش لƒتقطع عƒليهم الƒطّريƒق .ويƒملؤنƒا اإلعƒجاب بƒإيƒمان امل ُƒالّ حسƒني
الƒّ ƒراسƒƒخ حƒƒني صƒّ ƒمم عƒƒلى االسƒƒتمرار فƒƒي تƒƒأديƒƒة األذان ،وهƒƒم مƒƒحاصƒƒرون فƒƒي خƒƒان سƒƒبزه مƒƒيدان ،رغƒƒم أ ّن ثƒƒالثƒƒة مƒƒن أصƒƒحابƒƒه
ا ّلƒذيƒن صƒعدوا سƒطح الƒخان لƒيؤ ّدوه قƒتلوا بƒرصƒاص الƒعد ّو عƒلى الƒفور واحً ƒدا بƒعد اآلخƒر .ويƒذهƒب بƒنا الƒعجب ك ّƒل مƒذهƒب إلنƒكار
الƒذّات ا ّلƒƒذي دفƒع بƒهؤالء املƒعوزيƒن املعسƒريƒن إلƒى أن يƒتجاهƒلوا فƒي ازدراء تƒلك الƒغنائƒم ا ّلƒƒتي خّ ƒلفها عƒد ّوهƒم الƒهارب وراءه ،كƒما
دفƒعهم مƒن قƒبل إلƒى أن يƒتركƒوا ك ّƒل مƒا مƒلكت أيƒديƒهم وراء ظƒهورهƒم ،ويƒقنعوا مƒن دنƒياهƒم بƒخيلهم وسƒيوفƒهم .ودفƒع بƒوالƒد بƒديƒع -
وه ƒƒو رج ƒƒل م ƒƒن ه ƒƒذه ال ƒƒفئة ال ƒƒباس ƒƒلة -إل ƒƒى أن ي ƒƒلقي ف ƒƒي ع ƒƒرض ال ƒطّري ƒƒق ب ƒƒحقيبة ال ƒƒفيروز ا ّلƒƒتي ج ƒƒاء ب ƒƒها م ƒƒن م ƒƒناج ƒƒم وال ƒƒده ف ƒƒي
نƒيسابƒور ،ودفƒع مƒيرزا مح ّƒمد تƒقي الƒجويƒني إلƒى أن يƒلقي بƒمقدار مƒماثƒل مƒن الّ ƒذهƒب وال ّ
ƒفضة ،ودفƒع هƒؤالء األصƒحاب إلƒى أن
ي ƒƒحتقروا ،ب ƒƒل وأن ي ƒƒأن ƒƒفوا م ƒƒن أن ي ƒƒلمسوا ال ƒّ ƒري ƒƒاش ال ƒƒفاخ ƒƒر وص ƒƒنادي ƒƒق ال ƒذّه ƒƒب وال ّ ƒ
ƒفضة ا ّلƒƒتي خ ّ ƒلفها األم ƒƒير مه ƒƒدي ق ƒƒلي م ƒƒيرزا
الƒƒيائƒƒس ،قƒƒائƒƒد جƒƒيش مƒƒازنƒƒدران وأخƒƒو محƒّ ƒمد شƒƒاه ،حƒƒني فƒّ ƒر مƒƒن مƒƒعسكره ال يƒƒلوي عƒƒلى شƒƒيء بƒƒعد أن لƒƒحقه الخƒƒزي والƒƒعار ،وال
نƒتمالƒك أنƒفسنا مƒن اإلعƒجاب بƒذلƒك اإلخƒالص الƒعميق ا ّلƒذي دافƒع بƒه املُالّ حسƒني عƒند األمƒير عƒن نƒفسه وعƒن أصƒحابƒه ،وتƒأكƒيده
الƒّ ƒرسƒƒميّ الƒƒواضƒƒح لƒƒه عƒƒلى أنّƒƒه ال هƒƒو وال أصƒƒحابƒƒه يƒƒضمرون أيّƒƒة ن ƒيّة فƒƒي اغƒƒتصاب سƒƒلطة الّ ƒ
ƒشاه أو تƒƒقويƒƒض دعƒƒائƒƒم املƒƒملكة،
وكƒذلƒك ال نƒتمالƒك أنƒفسنا مƒن احƒتقار مسƒلك سƒعيد الƒعلماء الƒخسيس املƒصروع الƒقاسƒي املتعجƒرف ا ّلƒƒذي أفƒزعƒه اقƒتراب هƒؤالء
األص ƒƒحاب ،ف ƒƒأل ƒƒقى ب ƒƒعمام ƒƒته ع ƒƒلى األرض ،وه ƒƒو ف ƒƒي س ƒƒورة ال ƒƒغضب واالض ƒƒطراب ،وش ƒƒقّ ث ƒƒياب ƒƒه أم ƒƒام ج ƒƒمع غ ƒƒفير م ƒƒن ال ّ ƒده ƒƒماء
السالح والقضاء على الفئة املقتربة.
نائحا على الحالة ا ّلتي تر ّدى إليها اإلسالم،
ً
وحرض هذا الجمع الغفير على حمل ّ
ّ
وتƒأخƒذ الّ ƒدهƒشة بƒمجامƒع األلƒباب ونƒحن نƒتأ ّƒمƒل إقƒدام املُالّ حسƒني املعجƒز ،فƒبرغƒم هƒيكله الƒنّحيل ويƒده املƒرتƒجفة اسƒتطاع بƒضربƒة
واح ƒƒدة م ƒƒن س ƒƒيفه أن ي ƒƒقتل ع ƒƒد ًوّا خ ƒƒائ ƒنًا اح ƒƒتمى ب ƒƒإح ƒƒدى األش ƒƒجار ب ƒƒأن ش ƒƒطر ّ
الشج ƒƒرة وش ƒƒطرهُ وش ƒƒطر ب ƒƒندق ƒيّته إل ƒƒى ن ƒƒصفني.
وفƒƒضالً عƒƒن ذلƒƒك تتحƒّ ƒرك عƒƒواطƒƒفنا ومƒƒشاعƒƒرنƒƒا ملشهƒƒد قƒƒدوم حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل إلƒƒى الƒƒقلعة ،ومƒƒا أغƒƒدقƒƒه ذلƒƒك عƒƒلى امل ُƒالّ حسƒƒني مƒƒن
ƒسعادة الƒبالƒغة ،واإلجƒالل ا ّلƒذي لƒقيه بƒه زمƒالؤه األصƒحاب ثّ ƒم تƒف ّقده لƒلمتاريƒس والƒتّحصينات ا ّلƒتي أقƒامƒوهƒا عƒلى عجƒل لحƒمايƒة
ال ّ
أن ƒƒفسهم ،ون ƒƒصيحته ا ّلƒƒتي أ ّدت إل ƒƒى خ ƒƒالص ال ƒƒق ّدوس ال ƒƒعجيب ع ƒƒند اتّ ƒƒصال ƒƒه ف ƒƒيما ب ƒƒعد ب ƒƒامل ƒƒداف ƒƒعني ع ƒƒن ال ƒƒقلعة وم ƒƒشارك ƒƒته ف ƒƒي
املƒغامƒرات املƒتّصلة بƒحصارهƒا وتƒدمƒيرهƒا فƒي الƒنّهايƒة .ونƒذهƒل لƒرزانƒة الƒق ّدوس وحƒكمته ومƒدى الƒثّقة ا ّلƒƒتي َعƒّ ƒمت الƒقلعة بƒوصƒولƒه
ƒباحƒا ومƒسا ًء إلƒى صƒوتƒه وهƒو يƒرتّƒل تƒفسيره ال ّƒرائƒع لƒصاد
إلƒيها ،والƒبراعƒة ا ّلƒتي أبƒداهƒا ،وال ِبشƒر ا ّلƒذي اسƒتمع بƒه املƒحصورون ص ً ƒ
ƒوضƒƒح مƒا غƒمض مƒنه فƒأضƒاف إلƒيه مƒثل مƒا كƒتب
ƒصمد ا ّلƒƒذي كƒتبه وهƒو فƒي سƒاري فƒبلغ ثƒالثƒة أمƒثال حجƒم الƒقرآن ،ثّ ƒم أخƒذ ي ّ ƒ ƒ
ال ّ
الشƒƒديƒƒدة والحƒƒرمƒƒان ا ّلƒƒذي يƒƒقاسƒƒي مƒƒنه أصƒƒحابƒƒه .وبƒƒقلوب خƒƒافƒƒقة نƒƒتذ ّكƒƒر ذلƒƒك الƒƒهجوم
مƒƒن قƒƒبل ،كƒّ ƒل ذلƒƒك رغƒƒم هجƒƒمات الƒƒعد ّو ّ ƒ
الƒخالƒد الƒذّكƒر حƒني انƒدفƒع املُالّ حسƒني مƒن الƒقلعة قƒبيل الفجƒر صƒائ ًƒحا" :يƒا أبƒطال اهلل ،اركƒبوا خƒيلكم" عƒلى رأس مƒائƒتني واثƒنني
ƒحا" :يƒƒا صƒƒاحƒƒب ال ƒزّمƒƒان" وأسƒƒرعƒƒوا بƒƒملء الƒƒعنان إلƒƒى مƒƒعسكر
مƒƒن األصƒƒحاب املƒƒحاصƒƒريƒƒن املحƒƒزونƒƒني ،يƒƒتق ّدمƒƒه الƒƒق ّدوس صƒƒائً ƒ
ƒخاصƒة فƒإذا بƒهم يجƒدونƒه قƒد ألƒقى بƒنفسه لشّ ƒدة فƒزعƒه مƒن نƒافƒذة خƒلفيّة إلƒى الƒخندق
األمƒير ،واخƒترقƒوه حƒتّى بƒلغوا مƒقصورتƒه ال ّ ƒ ƒ ƒ
وفƒّ ƒر حƒƒاف ƒيًا تƒƒار ًكƒƒا جƒƒيشه يƒƒتخبّط فƒƒي االضƒƒطراب ويƒƒعمه االخƒƒتالل .ويƒƒأخƒƒذ بƒƒكظمنا الحƒƒزن واأللƒƒم حƒƒني نƒƒتمثّل آخƒƒر أيّƒƒام حƒƒياة
ƒوضƒƒأ بƒƒعد مƒƒنتصف ال ّ ƒليل مƒƒباشƒƒرة ،ولƒƒبس مƒƒالبƒƒس جƒƒديƒƒدة ،ووضƒƒع عƒƒلى رأسƒƒه عƒƒمامƒƒة حƒƒضرة الƒƒباب،
امل ُƒالّ حسƒƒني األرض ƒيّة .تƒ ƒ ّ ƒ
ƒحا" :يƒƒا صƒƒاحƒƒب ال ƒزّمƒƒان"
وركƒƒب جƒƒواده ،وأمƒƒر بƒƒباب الƒƒقلعة ف ƒفُتح ،وخƒƒرج عƒƒلى رأس ثƒƒالثƒƒمائƒƒة وثƒƒالثƒƒة عشƒƒر مƒƒن أصƒƒحابƒƒه صƒƒائً ƒ
السƒƒبعة ا ّلƒƒتي أقƒƒامƒƒها الƒƒعد ّو وأسƒƒر رجƒƒالƒƒها عƒƒن بƒƒكرة أبƒƒيهم ،رغƒƒم سƒƒيل الƒّ ƒرصƒƒاص املƒƒنهمر ،وقƒƒتل مƒƒدافƒƒعيهم
وهƒƒاجƒƒم املƒƒتاريƒƒس ّ ƒ
٢٨

بس ƒƒرع ƒƒة وب ّ ƒدد ش ƒƒملهم ،ول ƒƒك ّن ج ƒƒواده ت ƒƒعثّر ب ƒƒحبل خ ƒƒيمة م ƒƒن ال ƒƒخيام أث ƒƒناء اله ƒƒرج ال ƒƒقائ ƒƒم ،وق ƒƒبل أن يخ ّ ƒلص ن ƒƒفسه م ƒƒن ال ƒّ ƒرك ƒƒاب
اخ ƒƒترق ƒƒت ص ƒƒدره رص ƒƒاص ƒƒة أط ƒƒلقها ع ƒبّاس ق ƒƒلي خ ƒƒان ال ƒالّري ƒƒجان ƒƒي ال ƒƒجبان ا ّلƒƒذي ك ƒƒان م ƒƒختفيًا ف ƒƒي أغ ƒƒصان إح ƒƒدى األش ƒƒجار
ونمجƒƒد تƒƒلك الƒƒبسالƒƒة ال ƒنّادرة ا ّلƒƒتي ألƒƒهمت تƒƒسعة عشƒƒر صƒƒاح ƒبًا مƒƒن هƒƒؤالء األصƒƒحاب ال ƒثّابƒƒتي الƒƒجنان أن يƒƒعاودوا
ّƒ
املƒƒجاورة.
الƒهجوم عƒلى مƒعسكر الƒعد ّو ا ّلƒذي كƒان يƒتأ ّلƒف م ّƒما ال ي ّ
ƒقل عƒن فƒرقƒتني كƒامƒلتني مƒن املƒدفƒعيّة واملƒشاة ،وأن يƒلقوا فƒي قƒلوبƒهم ُرعƒبًا
دفƒع بƒأحƒد قّ ƒوادهƒم – وهƒو عƒبّاس قƒلي خƒان نƒفسه – إلƒى الƒفرار بƒعد أن سƒقط عƒن حƒصانƒه تƒار ًƒكƒا أحƒد نƒعليه مƒع ّل ًقا فƒي ال ّƒركƒاب،
ودخ ƒƒل ع ƒƒلى األم ƒƒير م ƒƒضطربً ƒƒا وه ƒƒو ن ƒƒصف م ƒƒنتعل ل ƒƒيعترف ل ƒƒه ب ƒƒاله ƒƒزي ƒƒمة امل ƒƒنكرة ا ّلƒƒتي م ƒƒني ب ƒƒها .وإن ن ƒƒسينا ف ƒƒال ن ƒƒنسى ذل ƒƒك
ƒصبر الƒعظيم ا ّلƒذي احƒتملت بƒه أرواحƒهم املƒجيدة مƒحنتهم الƒقاسƒية ،حƒني اقƒتصر طƒعامƒهم عƒلى لحƒم الƒخيل ا ّلƒتي كƒانƒوا يƒأتƒون
ال ّ
بƒها مƒن مƒعسكر الƒعد ّو املƒهجور ،ثƒم قƒنعوا بƒالƒحشائƒش واألعƒشاب ا ّلƒتي كƒانƒوا يƒقتلعونƒها اخƒتطافًƒا مƒن الƒحقول كّ ƒلما سƒنحت لƒهم
ƒطروا إلƒى الƒتهام لƒحاء ّ
ƒسيوف واألحƒذيƒة ،ثّ ƒم م ّƒرت بƒهم ثƒمانƒية عشƒر
الشجƒر وجƒلود ّƒ ƒ
السƒروج واألحƒزمƒة وأغƒمدة ال ّ
الƒفرصƒة ،ثّ ƒم اض ّ
ƒطرتƒهم نƒيران مƒدافƒع الƒعد ّو إلƒى حƒفر
يƒو ًمƒا لƒم يƒطعموا فƒيها شƒيئ ًا سƒوى املƒاء ا ّلƒذي كƒانƒوا يشƒربƒون مƒنه ك ّƒل صƒباح جƒرعƒة ،ثƒم اض ّ
ƒطروا إل ƒƒى أن ي ƒƒعيشوا ف ƒƒي الƒ ƒطّني وامل ƒƒاء ب ƒƒثياب ج ƒƒعلتها ال ƒّ ƒرط ƒƒوب ƒƒة أس ƒƒماالً ،وأن
ƒمرات ت ƒƒحت األرض داخ ƒƒل ال ƒƒقلعة ح ƒƒيث اض ّ ƒ
مّ ƒ
ƒؤرخ مƒƒعاصƒƒر– إلƒƒى أن يƒƒنبشوا حƒƒصان امل ُƒالّ
ƒسغب ّ ƒ
ƒطرهƒƒم الƒƒجوع والّ ƒ
الشƒƒديƒƒد –كƒƒما يشهƒƒد مّ ƒ
يƒƒقتاتƒƒوا بƒƒالƒƒعظم املƒƒسحوق ،ثّ ƒم اضّ ƒ
دب فƒيه الƒتّعفّن ويƒطبخوه ويƒلتهموه سً ƒدّا
حسƒني قƒائƒدهƒم الجƒليل ويƒمزّقƒوه إربًƒا إربًƒا ،ويƒسحقوا عƒظامƒه ويخƒلطوهƒا بƒال ّلحƒم ا ّلƒذي ّ
للرمق.
ّ
ƒسما غƒليظًا كƒتبه
وال يƒمكننا أن نƒغفل اإلشƒارة إلƒى الƒخيانƒة الّ ƒدنƒيئة ا ّلƒتي لƒجأ إلƒيها األمƒير الƒعاجƒز الƒخائƒب ،ونƒقضه مƒا س ّƒماه ق ً
بخّ ƒ
ƒقسما بشƒرفƒه
ط يƒده وخƒتمه عƒلى هƒامƒش فƒاتƒحة الƒقرآن حƒالƒفًا بƒذلƒك الƒكتاب املƒق ّدس أن يƒطلق سƒراح املƒدافƒعني عƒن الƒقلعة ،وم ً
ƒتعرض لƒهم أحƒد بƒأذى سƒواء مƒن جƒيشه أو مƒن الƒقرى املƒجاورة ،وأنّƒه سƒوف يƒتكفّل بƒعودتƒهم إلƒى مƒنازلƒهم فƒي أمƒن وسƒالم
أالّ ي ّ
ƒيرا نسƒƒترجƒƒع املƒƒنظر الƒƒختام ƒيّ مƒƒن هƒƒذه املƒƒأسƒƒاة الƒƒكئيبة حƒƒني حƒƒنث األمƒƒير فƒƒي قƒƒسمه وخƒƒان عهƒƒده
بƒƒنفسه وعƒƒلى نƒƒفقته .وأخً ƒ
فج ّƒردوا م ّƒما يƒملكون وبƒيعوا بƒيع الƒعبيد،
املƒق ّدس .وكƒان نƒفر مƒن أصƒحاب الƒق ّدوس املخƒدوعƒني قƒد اجƒتمعوا فƒي مƒعسكر الƒعد ّو ُ ƒ
أ ّم ƒƒا اآلخ ƒƒرون ف ƒƒلقوا ح ƒƒتفهم ،ق ƒƒتل ب ƒƒعضهم ب ƒƒسيوف ال ّ ƒ
ƒضبّاط ورم ƒƒاح ƒƒهم ،وم ƒزّق ب ƒƒعضهم إربً ƒƒا إربً ƒƒا ،ورب ƒƒط ب ƒƒعضهم اآلخ ƒƒر إل ƒƒى
ج ƒƒذوع ّ
ض ƒعَ ب ƒƒعضهم ف ƒƒي أف ƒƒواه امل ƒƒداف ƒƒع وأم ƒƒسوا ط ƒƒعمة ل ƒƒلنّار ،وبُ ƒِ ƒق َرت ب ƒƒطون ب ƒƒعضهم وم ƒزّق ƒƒت
الشج ƒƒر وم ƒزّق ƒƒوا ب ƒƒال ƒّ ƒرص ƒƒاص ،و ُو ِƒ ƒ ƒ
أحƒشاؤهƒم ورفƒعت رؤوسƒهم عƒلى ال ّƒرمƒاح والحƒراب .أ ّƒمƒا الƒق ّدوس – قƒائƒدهƒم املƒحبوب– فƒقد أسƒلمته شƒناعƒة أخƒرى مƒن شƒناعƒات
األمƒƒير الƒƒجبان إلƒƒى سƒƒعيد الƒƒعلماء الƒƒجهنّميّ ا ّلƒƒذي ر ّ
خƒƒصت لƒƒه نƒƒفسه املƒƒتعطّشة ،ومƒƒعونƒƒة الّ ƒدهƒƒماء ا ّلƒƒذيƒƒن ألهƒƒب مƒƒشاعƒƒرهƒƒم ،أن
ƒالسƒƒالسƒƒل واألغƒƒالل الƒƒغالظ ،ويƒƒطوف بƒƒه طƒƒرقƒƒات بƒƒارفƒƒروش ويحƒّ ƒرض نƒƒساءهƒƒا عƒƒلى لƒƒعنه وس ƒبّه
يƒƒمزّق أثƒƒواب ضƒƒحيّته ،ويƒƒكبّله بƒ ّ ƒ
والبصق في وجهه ،والهجوم عليه بالخناجر والفؤوس والتّمثيل بجثمانه وإلقاء أشالئه املمزّقة في النّار.
ƒقصة املƒثيرة املƒجيدة بƒالنّسƒبة لƒألمƒر ،املخƒزيƒة بƒالنّسƒبة ألعƒدائƒه وا ّلƒƒتي تƒعتبر ظƒاهƒرة نƒادرة فƒي تƒاريƒخ الƒعصور الحƒديƒثة،
هƒذه ال ّ
سƒƒرعƒƒان مƒƒا تƒƒلتها فƒƒتنة تƒƒماثƒƒلها فƒƒي مƒƒالمƒƒحها األسƒƒاسƒيّة إلƒƒى حّ ƒد عƒƒجيب ،وإن انƒƒتقل مƒƒرسƒƒحها إلƒƒى الƒƒجنوب إلƒƒى إقƒƒليم فƒƒارس
ƒطرت نƒƒيريƒƒز ومƒƒا حƒƒولƒƒها أن تƒƒتل ّقى صƒƒدمƒƒة هƒƒذه املƒƒحنة الجƒƒديƒƒدة بƒƒكلّ
غƒƒير بƒƒعيد عƒƒن املƒƒديƒƒنة ا ّلƒƒتي أشƒƒرق مƒƒنها نƒƒور األمƒƒر .واضّ ƒ
ƒب هƒذه الƒعاصƒفة الƒهوجƒاء الجƒديƒدة ب ّ
ƒكل شّ ƒدتƒها وقƒسوتƒها فƒكان قƒلعة خƒواجƒه الƒقريƒبة مƒن حƒيّ چƒنار
شّ ƒدتƒها وقƒسوتƒها ،أ ّƒمƒا مه ّ
سƒوخƒتة مƒن أحƒياء هƒذه الƒقريƒة الƒهائƒجة املƒائƒجة ،وأ ّمƒƒا الƒبطل ا ّلƒƒذي شƒمخ عƒلى ك ّƒل أصƒحابƒه ونƒاضƒل نƒضال الƒجبابƒرة ثّ ƒم سƒقط
ƒسيّد ي ƒƒحيى ال ّ ƒداراب ƒƒي ال ّ ƒ
ƒشهير ﺒ"وح ƒƒيد" –"وح ƒƒيد ع ƒƒصره وف ƒƒري ƒƒد زم ƒƒان ƒƒه"– ك ƒƒما ك ƒƒان ف ƒƒي ط ƒƒليعة
ط ƒƒعمة ل ّ ƒلهيب امل ƒƒد ّم ƒƒر ف ƒƒكان ال ّ ƒ
ƒتعصب ،يƒƒناصƒƒره
األعƒƒداء الƒƒقادريƒƒن ،ا ّلƒƒذيƒƒن أشƒƒعلوا نƒƒيران هƒƒذه الƒƒفتنة وغ ƒذّوهƒƒا ،حƒƒاكƒƒم نƒƒيريƒƒز زيƒƒن الƒƒعابƒƒديƒƒن خƒƒان ال ّ ƒدنƒƒيء املّ ƒ
ƒمرا مƒƒن واقƒƒعة
عƒƒبداهلل خƒƒان شƒƒجا ُ
ع امل ُْ ƒلك ،ويƒƒعزّزه األمƒƒير فƒƒيروز مƒƒيرزا حƒƒاكƒƒم شƒƒيراز .ورغƒƒم أ ّن هƒƒذه الƒƒواقƒƒعة كƒƒانƒƒت أقƒƒصر عً ƒ
ƒقل ع ƒƒن أح ƒƒد عش ƒƒر شه ƒً ƒرا ،إالّ أ ّن ال ƒƒفظائ ƒƒع ا ّلƒƒتي انته ƒƒت ب ƒƒها م ƒƒرح ƒƒلتها األخ ƒƒيرة ال ت ّ ƒ
م ƒƒازن ƒƒدران ا ّلƒƒتي دام ƒƒت م ƒƒا ال ي ّ ƒ
ƒقل ه ƒƒوالً ف ƒƒي
ƒسامƒƒية ا ّلƒƒتي ال تقهƒƒر ،تƒƒتأ ّلƒƒف هƒƒذه
نƒƒتائƒƒجها .ومƒّ ƒرة أخƒƒرى نجƒƒد حƒƒفنة مƒƒن الƒّ ƒرجƒƒال األبƒƒريƒƒاء الƒƒوادعƒƒني املƒƒساملƒƒني ذوي األرواح الّ ƒ
ƒسنّ ،تƒƒفاجƒƒئهم وتتحّ ƒداهƒƒم وتƒƒحاصƒƒرهƒƒم وتƒƒهاجƒƒمهم قّ ƒوات مƒƒتف ّوقƒƒة مƒƒن رجƒƒال
ƒدربƒƒني ورجƒƒال طƒƒاعƒƒنني فƒƒي الّ ƒ
املƒّ ƒرة مƒƒن غƒƒلمان غƒƒير مّ ƒ
غالظ شداد ماكرين ،فتعجز عن قهر روحهم رغم حسن تدريبها ووفرة عتادها واستمرار إمداداتها.
٢٩

تسƒبّب فƒي هƒذا الƒهياج الجƒديƒد إعƒالن الƒبعض عƒن إيƒمانƒهم بƒاألمƒر بƒصورة ال ت ّ
ƒقل جƒرأة وال حƒرارة ،وإظƒهار الحƒماسƒة الّ ƒديƒنيّة
بƒƒصورة ال تّ ƒ
ƒقل انƒƒدفƒƒا ًعƒƒا وال اشƒƒتعاالً عƒّ ƒما ت ّ ƒم فƒƒي واقƒƒعة مƒƒازنƒƒدران ،وأثƒƒاره انƒƒفجار عƒƒداوة ديƒƒنيّة ال تƒƒقبل املƒƒهادنƒƒة وال املƒƒوادعƒƒة،
ƒسافƒƒر مƒƒن جƒƒانƒƒب رجƒƒال ال ّ ƒديƒƒن
عصب األعƒƒمى ،وأثƒƒارتƒƒه أفƒƒعال مƒƒشابƒƒهة مƒƒن الت ّ ّƒ
هجƒƒم الّ ƒ
وصƒƒاحƒƒبه مƒƒا يƒƒتكافƒƒأ مƒƒعه مƒƒن مƒƒظاهƒƒر ال ƒت ّ ّ
والّ ƒدهƒƒماء .ومƒّ ƒرة أخƒƒرى تجّ ƒلى نƒƒفس الهƒƒدف وحƒّ ƒركƒƒه مƒƒن أ ّولƒƒه إلƒƒى آخƒƒره نƒƒفس الƒّ ƒروح ،واقƒƒترب مƒƒن نƒƒفس قƒƒمم الƒƒبطولƒƒة الƒƒخارقƒƒة،
ƒشجاعƒة الƒفائƒقة ،وسƒقط الƒقناع عƒن تƒنسيق ال ي ّ
والƒثّبات وإنƒكار الƒذّات وال ّ
السƒلطات املƒدنƒيّة والّ ƒديƒنيّة فƒي
ƒقل د ّقƒة وال إحƒكا ًƒمƒا بƒني ّƒ ƒ
ألي نƒيّة يƒƒكنّها الƒƒبابƒيّون لƒƒلتّد ّ
خƒƒل
الخƒƒطط والƒƒجهود ا ّلƒƒتي قƒƒصد بƒƒها تحّ ƒدي الƒƒعد ّو املشƒƒترك والƒƒقضاء عƒƒليه .وسƒƒبقه إنƒƒكار مƒƒماثƒƒل ّ
ƒصراع دل ƒƒيالً ال ي ّ ƒ
ƒشؤون امل ƒƒدن ƒيّة أو ت ƒƒقوي ƒƒض س ƒƒلطة ال ّ ƒ
ف ƒƒي ال ّ ƒ
ƒقل ع ƒƒن س ƒƒاب ƒƒقه إق ƒƒنا ًƒع ƒƒا ع ƒƒلى ص ƒƒبر
ƒشاه ّƒ ƒ
الش ƒƒرع ƒيّة .وق ّ ƒدم ه ƒƒذا ال ّ ƒ
ال ّ ƒ
ƒصراع
أي اس ƒƒتفزاز م ƒƒن ج ƒƒان ƒƒبهم ،وع ƒƒندم ƒƒا ك ƒƒان ال ّ ƒ
ƒضحاي ƒƒا وض ƒƒبطهم ألن ƒƒفسهم ت ƒƒجاه ال ƒƒعدوان ال ƒƒغليظ ا ّل ƒƒذي ل ƒƒحق ب ƒƒهم دون ّ
يƒقترب مƒن ق ّƒمته انƒكشف جƒنب الƒعد ّو وافƒتقاره إلƒى الƒنّظام وتƒدهƒوره الخƒلقيّ وإفƒالسƒه ال ّƒروحƒيّ بƒصورة ال تƒكاد ت ّ
ƒيرا ع ّƒما
ƒقل تƒأث ً
حƒدث فƒي مƒازنƒدران ،وتƒميّزت أخƒريƒاتƒه بƒحادثƒة غƒدر ال ت ّ
ƒسة ،وانƒتهى بƒمذبƒحة تƒثير فƒظائƒعها ومƒآسƒيها اشƒمئزازًا
ƒقل دنƒاءة وال خ ّ
ƒصراع ح ƒƒياة وح ƒƒيد ب ƒƒخات ƒƒمة ال ّ ƒ
ƒشهادة ،إذ ُرب ƒƒط إل ƒƒى ح ƒƒصان ،وه ƒƒو ي ƒƒلبس ال ƒƒعمام ƒƒة ال ƒƒخضراء رم ƒƒز حس ƒƒبه
أك ƒƒبر .وخ ƒƒتم ه ƒƒذا ال ّ ƒ
وحƒشي بƒال ّ
وسƒحب فƒي ال ّ
ƒارا إلƒى األمƒير املƒبتهج
ƒصورة املƒزريƒة ،ثّ ƒم ُقƒطع رأسƒه ُ ƒ
ونسƒبه ُƒ ƒ
ƒشوارع والƒطّرقƒات بهƒذه ال ّ
ƒقش وأُرسƒل تƒذك ً
ƒري ،فƒأخƒذن يƒرقƒصن حƒولƒه
فƒي شƒيراز ،عƒلى حƒني تُƒرك جƒثمانƒه تƒحت رحƒمة نƒسوة نƒيريƒز الƒغضبَى الƒالّئƒي أسƒكرهّ ƒن الƒفرح الƒبرب ّ
ƒيرا ج ّƒر هƒذا الƒهياج فƒي أعƒقابƒه غƒارة وحƒشيّة عƒا ّƒمƒة اشƒترك فƒيها
عƒلى دقّ الƒطّبول ونƒقر الّ ƒدفƒوف وصƒيحات الƒجيش املƒظفّر .وأخ ً
مƒا ال ي ّ
وسƒبَوا نƒساءهƒم وأطƒفالƒهم ،وع ّƒروا بƒعضهم
ƒقل عƒن خƒمسة آالف رجƒل كّ ƒلفوا بƒاإلغƒارة عƒلى الƒبابƒيّني الƒعزّل ،فنهƒبوا أمƒوالƒهم َ ƒ
ب ƒƒصورة ت ƒƒكاد ت ƒƒكون ك ƒƒام ƒƒلة وح ƒƒملوه ّ ƒن ع ƒƒلى ال ƒƒبغال والح ƒƒمير والج ƒƒمال وس ƒƒاق ƒƒوه ّ ƒن ب ƒƒني ص ّ ƒفني م ƒƒن ال ƒّ ƒرؤوس امل ƒƒقطوع ƒƒة م ƒƒن ج ƒƒثث
آبƒƒائƒƒه ّن وإخƒƒوتƒƒه ّن وأبƒƒنائƒƒه ّن وأزواجƒƒه ّن ا ّلƒƒذيƒƒن سƒƒبق أن كƒƒووهƒƒم بƒƒال ƒنّار ،أو اقƒƒتلعوا أظƒƒافƒƒرهƒƒم أو جƒƒلدوهƒƒم ح ƒتّى املƒƒوت أو د ّقƒƒوا
أس ƒƒياخ الح ƒƒدي ƒƒد ف ƒƒي أي ƒƒدي ƒƒهم وأرج ƒƒلهم أو خ ƒƒرم ƒƒوا أن ƒƒوف ƒƒهم ب ƒƒال ƒƒحبال ث ّ ƒم س ƒƒحبوه ƒƒم ب ƒƒها وع ƒّ ƒرض ƒƒوه ƒƒم ف ƒƒي ال ّ ƒ
ƒشوارع ع ƒƒلى أن ƒƒظار
الساخرة.
الجماهير املهتاجة ّ
ومƒا كƒادت تƒسكن هƒذه الƒفتنة الƒبالƒغة ك ّƒل هƒذا املƒبلغ مƒن الƒهياج واإليƒالم حƒتّى اشƒتعلت فƒي زنƒجان ومƒا حƒولƒها فƒتنة أخƒرى أشƒدّ
ƒساب ƒƒقتني ،ه ƒبّت ك ƒƒال ƒƒعاص ƒƒفة ال ƒƒهوج ƒƒاء ف ƒƒي غ ƒƒرب إي ƒƒران وتج ƒّ ƒرع ف ƒƒيها ك ƒƒأس ال ّ ƒ
ƒشهادة امل ُ ƒالّ مح ƒّ ƒمد ع ƒƒلي
ƒيرا م ƒƒن ال ƒƒفتنتني ال ّ ƒ
ت ƒƒدم ً ƒ
ƒحجة" أحƒد أقƒطاب الّ ƒديƒن األفƒذاذ ،هƒو وألƒف وثƒمانƒمائƒة مƒن إخƒوانƒه .ولƒقد حّ ƒددت هƒذه الƒعاصƒفة مƒسافƒة
الƒزّنƒجانƒي املƒل ّقب ﺒ"ال ّ
الخ ƒƒلف ال ّ ƒ
ƒيوي امل ƒƒزع ƒƒزع .وك ƒƒان ƒƒت
ƒشاس ƒƒعة ا ّلƒƒتي ت ƒƒفصل ب ƒƒني ح ƒƒملة م ƒƒشاع ƒƒل ال ّ ƒدي ƒƒن الج ƒƒدي ƒƒد وب ƒƒني أق ƒƒطاب ال ƒنّظام ال ّ ƒدي ƒƒنيّ وال ّ ƒدن ّ ƒ
ƒشخصيّات الƒبارزة املƒسؤولƒة عƒن هƒذه املƒأسƒاة ال ّ
ال ّ
ƒشنيعة ،بƒصفة أسƒاسƒيّة ،هƒي األمƒير الƒحسود املƒنافƒق أرسƒالن خƒان ،ومجƒد
الّ ƒدولƒة خƒال نƒاصƒر الّ ƒديƒن شƒاه وأعƒوانƒه ،وصƒدر الّ ƒدولƒة اإلصƒفهانƒي ،ومح ّƒمد خƒان أمƒير تƒومƒان وعƒن ورائƒهم اإلمƒدادات الƒعسكريّƒة
ƒحار ا ّلƒذي أبƒداه رجƒال الّ ƒديƒن فƒي زنƒجان مƒن نƒاحƒية أخƒرى ،وأ ّƒمƒا
الƒفاعƒلة ا ّلƒتي كƒان يƒرسƒلها أمƒير الƒنّظام مƒن نƒاحƒية ،والƒتّأيƒيد ال ّ
ƒتكررة فƒكان قƒلعة عƒلي مƒردان خƒان ا ّلƒتي لƒجأ
مƒرسƒح هƒذه املƒصادمƒات ومشهƒد هƒذه اآلالم املƒوجƒعة وهƒدف الهجƒمات الƒوحƒشيّة امل ّ
إليها ما ال ّ
قصة أخرى في مدى قرن كامل.
أي ّ
يقل عن ثالثة آالف بابيّ بني رجل وامرأة وطفل ،ال تفوق ّ
قصة بالياهم ّ
ƒقصة املƒƒفجعة ،ا ّلƒƒتي وهƒƒبت لƒƒل ّديƒƒن فƒƒي طƒƒفولƒƒته طƒƒاقƒƒات ال حƒƒصر لƒƒها،
وإ ّن اإلشƒƒارة املƒƒوجƒƒزة لƒƒبعض املƒƒالمƒƒح الƒƒبارزة مƒƒن هƒƒذه الّ ƒ
ƒوي ،تƒƒلك املƒƒناظƒƒر املƒƒثيرة لّ ƒ
ƒلشجن ا ّلƒƒتي تƒƒلت تƒƒقسيم أهƒƒل
لƒƒتكفي لƒƒلكشف عƒƒن طƒƒبيعتها املƒƒميّزة .فƒƒمن أبƒƒرز مƒƒالمƒƒح الّ ƒ
ƒصراع الّ ƒدمّ ƒ
زنƒƒجان إلƒƒى مƒƒعسكريƒƒن مƒƒتميّزيƒƒن بƒƒناء عƒƒلى أمƒƒر صƒƒدر مƒƒن حƒƒاكƒƒمها وطƒƒاف بƒƒه املƒƒنادي .فƒƒانƒƒفصمت الƒƒعرى وتƒƒقطّعت األسƒƒباب
ƒتكررة لƒƒلمحصوريƒƒن أن يƒƒكفّوا أيƒƒديƒƒهم
وانشƒƒطرت الƒƒعواطƒƒف واملƒƒصالƒƒح الّ ƒدنƒƒيويّƒƒة لƒƒصالƒƒح والء أعƒƒلى ،وكƒƒذلƒƒك مƒƒناشƒƒدات الّ ƒ
ƒحجة املّ ƒ
ƒحوا ب ّ
ƒكل شƒيء عƒلى
عƒن الƒتّع ّدي وأعƒمال الƒعنف ،وتƒأكƒيده لƒهم وهƒو يƒذكƒر مƒأسƒاة مƒازنƒدران بƒأ ّن نƒصرهƒم لƒن يƒتح ّقق إالّ إذا ض ّ
مƒذبƒح أمƒر صƒاحƒب الƒزّمƒان ،وإعƒالنƒه صƒدق نƒيّة أصƒحابƒه فƒي خƒدمƒة مƒليكهم وتƒرقƒية مƒصالƒح شƒعبه ،والƒبسالƒة الƒنّادرة املƒدهƒشة
ƒطرهُ فƒي الƒنّهايƒة إلƒى االعƒتراف بفشƒله الƒذّريƒع ولƒذلƒك
ا ّلƒƒتي صّ ƒد بƒها هƒؤالء األصƒحاب هجƒمات صƒدر الّ ƒدولƒة الƒوحƒشيّة م ّƒما اض ّ
عƒنّفه الّ ƒ
ƒساخƒƒط لƒƒيفتنهم عƒƒن ديƒƒنهم
ƒشاه وأنƒƒزلƒƒه مƒƒن رتƒƒبته ،وكƒƒذا احƒƒتقار نƒƒزالء الƒƒقلعة لƒƒنداء املƒƒنادي ا ّلƒƒذي أرسƒƒله الƒƒعد ّو املƒƒرهƒƒق الّ ƒ
ويƒƒعدهƒƒم ويƒƒمنّيهم بهƒƒبات الّ ƒ
ƒسخيّة ،ثّ ƒم بƒƒراعƒƒة زيƒƒنب وجƒƒرأتƒƒها ا ّلƒƒتي ال يƒƒمكن أن يƒƒص ّدقƒƒها الƒƒعقل ،وهƒƒي فƒƒتاة ريƒƒفيّة دفƒƒعها
ƒشاه الّ ƒ
ال ّ
ƒسيف،
ƒصت ضƒفائƒرهƒا وتƒمنطقت بƒال ّ
زي ال ّƒرجƒال وق ّ
ƒشوق الƒقاهƒر إلƒى أن تƒشارك املƒدافƒعني عƒن الƒقلعة مƒصيرهƒم فƒتن ّكرت فƒي ّ
٣٠

ƒتمرت خ ƒƒمسة أشه ƒƒر ف ƒƒي غ ƒƒمرة امل ƒƒعمعة ال ت ƒƒأب ƒƒه ل ƒƒنوم وال ل ƒƒطعام،
وت ƒƒع ّقبت امل ƒƒغيري ƒƒن وه ƒƒي ت ƒƒصيح "ي ƒƒا ص ƒƒاح ƒƒب الƒ ƒزّم ƒƒان" واس ّ ƒ
تسƒتنهض الƒهمم وتƒندفƒع إلنƒقاذ زمƒالئƒها مƒن ال ّƒرجƒال .ثّ ƒم هƒذا الƒزّئƒير الƒهائƒل ا ّلƒذي تƒعالƒى مƒن حƒناجƒر ح ّƒراس الƒتّحصينات وهƒم
يƒƒر ّددون الّ ƒدعƒƒوات الخƒƒمس ا ّلƒƒتي أوصƒƒى بƒƒها حƒƒضرة الƒƒباب فƒƒي نƒƒفس الّ ƒليلة ا ّلƒƒتي تƒƒل ّقوا فƒƒيها أوامƒƒره بƒƒذلƒƒك .هƒƒذا الƒزّئƒƒير أسƒƒرع
بƒƒمصرع بƒƒضعة أشƒƒخاص فƒƒي مƒƒعسكر الƒƒعدو ،وجƒƒعل الّ ƒ
ƒضبّاط املƒƒتر ّدديƒƒن يƒƒسقطون كƒƒؤوس الخƒƒمر مƒƒن أيƒƒديƒƒهم ويƒƒقلبون مƒƒوائƒƒد
ƒبريّƒƒة وهƒƒم شƒƒبه عƒƒراة أو الّ ƒلجوء إلƒƒى مƒƒنازل الƒƒعلماء والƒƒفزع يخƒƒلع
ƒطر آخƒƒرون للهƒƒروب إلƒƒى الّ ƒ
الƒƒقمار ،ويسƒƒرعƒƒون وهƒƒم حƒƒفاة واضّ ƒ
والسƒباب وال ّ
ƒساخƒر والƒفسق والƒفجور ا ّلƒذي تƒميّز بƒه مƒعسكر الƒعدوّ
ّƒ ƒ
قƒلوبƒهم ،كƒما أنّƒنا نسƒترجƒع الƒتّناقƒض بƒني الƒفوضƒى
ƒضحك ال ّ
السƒƒرور والƒƒحبور تƒƒتعالƒƒى مƒƒنها عƒƒلى
وبƒƒني ج ّ ƒو ال ƒتّبتّل واإلجƒƒالل ا ّلƒƒذي غƒƒمر الƒƒقلعة حƒƒيث كƒƒانƒƒت أنƒƒاشƒƒيد الحƒƒمد وال ƒثّناء وأهƒƒازيƒƒج ّ ƒ
ƒحجة وأقƒƒطاب أنƒƒصاره إلƒƒى الّ ƒ
ƒشاه يƒƒفنّدون فƒƒيها مƒƒزاعƒƒم
وجƒƒهها الّ ƒ
الّ ƒدوام .وال يƒƒمكننا أن نƒƒغفل اإلشƒƒارة إلƒƒى االلƒƒتماسƒƒات ا ّلƒƒتي ّ
ƒحة أم ƒƒره ƒƒم ف ƒƒي م ƒƒحضره ،وال إل ƒƒى ك ƒƒيفيّة
خ ƒƒصوم ƒƒهم وي ƒƒؤ ّكƒƒدون والءه ƒƒم ل ƒƒشخصه ول ƒƒحكوم ƒƒته ،ويظه ƒƒرون اس ƒƒتعداده ƒƒم إلث ƒƒبات ص ّ ƒ
اح ƒƒتجاز ال ƒƒحاك ƒƒم ه ƒƒذه ال ƒّ ƒرس ƒƒائ ƒƒل واس ƒƒتبدال ƒƒها ب ƒƒأخ ƒƒرى م ƒƒلئت ق ƒƒذفً ƒƒا وس ƒƒبابً ƒƒا وأرس ƒƒلها إل ƒƒى طه ƒƒران .وال ن ƒƒغفل ال ƒتّنوي ƒƒه ب ƒƒامل ƒƒعون ƒƒة
ƒصادق ƒƒة ا ّلƒƒتي ب ƒƒذل ƒƒتها ال ƒنّساء ف ƒƒي ال ƒƒقلعة وص ƒƒيحات االب ƒƒتهاج ا ّلƒƒتي ك ّ ƒن ي ƒƒرف ƒƒعن ب ƒƒها ع ƒƒقيرت ƒƒه ّن والح ƒƒماس ƒƒة ا ّلƒƒتي ك ƒƒان ƒƒت ت ƒƒدف ƒƒع
ال ّ ƒ
زي الƒّ ƒرجƒƒال لƒƒتعزيƒƒز املƒƒتاريƒƒس وال ƒتّحصينات واحƒƒتالل مƒƒواقƒƒع إخƒƒوانƒƒه ّن الجƒƒرحƒƒى مƒƒن الƒّ ƒرجƒƒال بƒƒينما
بƒƒعضه ّن إلƒƒى ال ƒتّن ّكر فƒƒي ّ
أخƒƒريƒƒات ك ّ ƒن يƒƒعتنني بƒƒاملƒƒرضƒƒى ويحƒƒملن إلƒƒى الجƒƒرحƒƒى قƒƒربًƒƒا مƒƒن املƒƒاء ،عƒƒلى حƒƒني فƒƒعل بƒƒعضه ّن اآلخƒƒر مƒƒا فƒƒعلته قƒƒديƒً ƒما نƒƒساء
قƒƒرطƒƒاجƒنّة ،قƒƒصصن شƒƒعورهّ ƒن الƒطّويƒƒلة وربƒƒطن الƒƒغدائƒƒر الƒƒغليظة حƒƒول الƒƒبنادق لƒƒتقويƒƒتها .وال نƒƒغفل اإلشƒƒارة أيً ƒ
ƒضا إلƒƒى الƒƒغدر
ƒلصلح ،ووضƒعوا مƒعه مƒصحفًا مƒختو ًمƒƒا دلƒيالً وشƒاهً ƒدا عƒلى صƒدق
ƒصارخ ا ّلƒƒذي عƒمد إلƒيه الƒعد ّو املƒحاصƒر ،فƒقد كƒتبوا عهً ƒدا ل ّ
ال ّ
ƒحجة إلƒيهم فƒي
ƒتورعƒوا فƒي الƒيوم نƒفسه عƒن أن ي ّ ƒ
ƒزجƒوا بƒأعƒضاء الƒوفƒد ا ّلƒذي أرسƒله ال ّ
عهƒدهƒم وأرسƒلوه إلƒى ال ّ
ƒحجة ،إالّ أ ّنƒهم لƒم ي ّ
غƒرفƒة أرضƒيّة بƒمن فƒيهم األطƒفال ،وعƒن أن يƒنزعƒوا لƒحية رئƒيس الƒوفƒد الجƒليل ،وال عƒن تƒشويƒه أحƒد زمƒالئƒه بƒصورة وحƒشيّة .وإنّƒنا
ƒتمر يƒƒدعƒƒو أصƒƒحابƒƒه بƒƒجأش
لƒƒنتذ ّكƒƒر فƒƒضالً عƒƒن ذلƒƒك شƒƒهامƒƒة الّ ƒ
ƒحجة ا ّلƒƒذي فƒƒجعته األقƒƒدار فƒƒي زوجƒƒته وولƒƒده فƒƒجأة ومƒƒع ذلƒƒك اسّ ƒ
ƒصبر واألنƒƒاة وتسƒƒليم أمƒƒرهƒƒم إلƒƒى اهلل .وظƒّ ƒل كƒƒذلƒƒك إلƒƒى أن خƒّ ƒر صƒƒري ً ƒعا مƒƒتأثّƒً ƒرا بجƒƒرح بƒƒليغ بƒƒيد الƒƒعد ّو.
رابƒƒط إلƒƒى التّجƒّ ƒمل بƒƒالّ ƒ
ƒري ا ّلƒƒذي انƒتقم بƒه مƒن ال ّ
ƒضحايƒا عƒد ّو يƒفوقƒهم عƒد ًدا وعّ ƒدة إلƒى حّ ƒد بƒعيد .وكƒيف أهƒدروا دمƒهم وأبƒاحƒوهƒم
ونƒتذ ّ ƒكƒر االنƒتقام الƒبرب ّ
الس ƒالّب وال ّ ƒ
ل ƒƒلقتل الج ƒƒماع ƒيّ والنّه ƒƒب ا ّلƒƒذي ال م ƒƒثيل ل ƒƒهما ف ƒƒي امل ƒƒدى وال ّ ƒ
ƒشعب
ƒضراوة ،وك ƒƒيف أس ƒƒرف ف ƒƒي ذل ƒƒك ال ƒƒجيش ال ƒن ّ ّهاب ّƒ ƒ
الƒجشع والƒطّماع ،وال ّ
ƒشيوخ ا ّلƒذيƒن ال يطف¾ ظƒمأهƒم شƒيء .نƒتذ ّƒكƒر تƒعريƒضهم ل ّ
ƒلضحايƒا مƒن الجنسƒني لƒلبرد الƒقارس ا ّلƒذي تƒميّز
الشƒƒتاء مƒا ال ي ّ
ƒقل عƒن خƒمسة عشƒر يƒو ًمƒƒا ولƒيلة ،حƒفاة عƒراة جƒيا ًعƒƒا .عƒلى حƒني كƒانƒت جƒموع الƒنّساء تƒرقƒص مƒن حƒولƒهم
بƒه ذلƒك ّ ƒ
الشƒتائƒم ،نƒتذ ّ ƒكƒر الƒقسوة الƒوحƒشيّة ا ّلƒتي حƒكمت عƒلى ضƒحايƒا آخƒريƒن بƒأن
ƒرحƒا ،وتƒبصق فƒي وجƒوهƒهم ،وتƒقذفƒهم بƒأقƒذع ّƒ ƒ
طƒربًƒا وف ً ƒ
يُƒقذفƒوا مƒن أفƒواه املƒدافƒع ،أو أن يُƒغمسوا فƒي املƒاء الƒقارس ويُجƒلدوا بƒقسوة أو تُƒغمس جƒماجƒمهم فƒي الƒزّيƒت املƒغلي ،أو تُƒدهƒن
ƒيرا تƒلك الƒكراهƒية ا ّلƒتي ال تƒرتƒوي تƒدفƒع الƒحاكƒم الّ ƒلئيم إلƒى اإليƒعاز البƒن
أبƒدانƒهم بƒالعسƒل ويƒتركƒوا لƒيموتƒوا فƒي الجƒليد .نƒتذ ّƒكƒر أخ ً
ƒسابƒعة مƒن عƒمره– أن يƒكشف عƒن مƒكان قƒبر أبƒيه .فيهƒدم الƒحاكƒم الƒقبر ويƒنبش الƒجثّة ،ويƒأمƒر
ال ّ
ƒحجة –وهƒو صƒبيّ ال يƒتجاوز ال ّ
ƒعرضƒƒها ثƒƒالثƒƒة أيّƒƒام بƒƒليالƒƒيها إلهƒƒانƒƒات ال يƒƒمكن أن تƒƒوصƒƒف بƒƒوصƒƒف .هƒƒذه
بƒƒسحبها فƒƒي شƒƒوارع زنƒƒجان عƒƒلى قƒƒرع ال ƒطّبول ،ويّ ƒ
األح ƒƒداث وأم ƒƒثال ƒƒها ا ّلƒƒتي وص ƒƒفها ال ّ ƒلورد ك ƒƒرزون "ب ƒƒال ƒƒحصار امل ƒƒر ّوع واملج ƒƒزرة ال ّ ƒ
ƒشنيعة" ت ƒƒتضاف ƒƒر ج ƒƒمي ًعا ل ƒƒتسكب ع ƒƒلى ملح ƒƒمة
قصة مماثلة في عصر البطولة املجيد من دين حضرة بهاء اهلل.
زنجان مج ًدا حزينًا ال يفوقه مجد أيّة ّ
لƒƒم تسƒƒتطع عƒƒاصƒƒمة املƒƒملكة أن تّ ƒ
ƒسنوات
ƒظل بƒƒمعزل وال أن تƒƒقف مƒƒكتوفƒƒة الƒƒيديƒƒن إزاء ت ƒيّار الƒƒباليƒƒا واملَِ ƒ
ƒحن ا ّلƒƒذي اكƒƒتسح فƒƒي الّ ƒ
الشƒƒرق والƒƒغرب والƒƒجنوب بّ ƒ
ƒكل هƒƒذا الƒƒعنف املƒƒشؤوم .فƒƒاشƒƒتركƒƒت طهƒƒران قƒƒبل
األخƒƒيرة مƒƒن واليƒƒة حƒƒضرة الƒƒباب أقƒƒالƒƒيم إيƒƒران فƒƒي ّ ƒ
اسƒƒتشهاد حƒƒضرة الƒƒباب بƒƒأربƒƒعة أشهƒƒر فƒƒي املƒƒذبƒƒحة الƒƒعا ّمƒƒة ا ّلƒƒتي كƒƒانƒƒت تƒƒلطّخ وجƒƒه الƒƒبالد ولƒƒكن بƒƒدرجƒƒة أقƒّ ƒل وفƒƒي ظƒƒروف أق ƒلّ
عƒنفًا .عƒلى أ ّن املƒأسƒاة ا ّلƒƒتي حƒدثƒت فƒي تƒلك املƒديƒنة لƒم تƒكن سƒوى مƒق ّدمƒة ملƒذبƒحة قƒامƒت بƒعد اسƒتشهاد حƒضرة الƒباب ،ر ّوعƒت
ƒرضƒƒا إل ƒƒى أن ب ƒƒلغ األق ƒƒال ƒƒيم ال ƒنّائ ƒƒية .ن ƒƒشأت ه ƒƒذه امل ƒƒأس ƒƒاة الج ƒƒدي ƒƒدة ب ƒƒأم ƒƒر أم ƒƒير ال ƒنّظام ال ƒƒحقود
أه ƒƒلها ون ƒƒثرت ال ƒّ ƒرع ƒƒب ط ƒƒوالً وع ƒ ƒ ƒً ƒ
ƒسفّاح وارت ƒƒكبت ب ƒƒني ي ƒƒدي ƒƒه وع ƒƒاون ƒƒه ف ƒƒيها مح ƒƒمود خ ƒƒان ك ƒƒالن ƒƒتر وس ƒƒاع ƒƒده أح ƒƒد ع ƒƒلماء ك ƒƒاش ƒƒان اس ƒƒمه حس ƒƒني .أ ّم ƒƒا أب ƒƒطال ه ƒƒذه
ال ّ ƒ
السƒƒبعة ا ّلƒƒذيƒƒن يƒƒمثّلون ال ƒطّبقات الƒƒعليا مƒƒن املƒƒجتمع ،وا ّلƒƒذيƒƒن أصƒّ ƒروا عƒƒلى أالّ يشƒƒتروا حƒƒياتƒƒهم
املƒƒأسƒƒاة فƒƒكانƒƒوا شهƒƒداء طهƒƒران ّ ƒ
ƒشفهيّ .وهƒو إجƒراء ظ ّƒل ال ّ
بمج ّƒرد اإلنƒكار ال ّ
صا مƒقبوالً بƒل ومسƒتحبًّا
ƒشيعة يƒمارسƒونƒه قƒرونًƒا طƒويƒلة بƒاسƒم الƒتّقيّة ،ويƒعتبرونƒه تخّ ƒل ً
سƒاعƒة الخƒطر .ولƒم تƒفد ال ّ
ƒتكررة ا ّلƒتي تƒشفّع بƒها ذوو املƒقامƒات الƒعالƒية فƒي مƒناشƒط الƒحياة ا ّلƒتي يƒنتمي إلƒيها هƒؤالء
ƒشفاعƒات امل ّ
٣١

ّ
ƒجار شƒيراز وطهƒران املƒقتدرون اسƒتعدادهƒم لƒبذلƒها فƒداء ألحƒدهƒم ،وهƒو مƒيرزا سّ ƒيد
الشهƒداء ،وال األمƒوال الƒطّائƒلة ا ّلƒƒتي أبƒدى تُ ّ
ƒحارة بƒشأن شƒهيد آخƒر هƒو الّ ƒدرويƒش الƒفاضƒل الƒورع
عƒلي خƒال حƒضرة الƒباب الƒنّبيل ال ّƒرزيƒن ،وال اسƒترحƒامƒات رجƒال الّ ƒدولƒة ال ّ
خƒل أمƒير الƒنّظام نƒفسه نƒف ًعا حƒني حƒاول أن يحƒمل هƒذيƒن ال ّƒرجƒلني ال ّ
ƒشجاعƒني عƒلى االرتƒداد.
مƒيرزا قƒربƒان عƒلي .بƒل لƒم يُج ِƒد تƒد ّƒ
ولƒم يُƒغ ِْن ك ّƒل ذلƒك عƒن حƒمل أحƒد مƒنهم عƒلى الƒتّنازل عƒن إكƒليل ال ّ
ƒشهادة املشƒتهى .أ ّƒمƒا املƒالمƒح ال ّƒرئƒيسة ملƒأسƒاة شهƒداء طهƒران
ƒقر ال ّ ƒ
ƒشهادة
ّƒ
السƒƒبعة ف ƒƒكان ƒƒت ال ƒنّشوة ا ّلƒƒتي ت ƒƒم ّلكتهم ،واإلج ƒƒاب ƒƒات املتح ّ ƒدي ƒƒة ا ّلƒƒتي أل ƒƒقوه ƒƒا ف ƒƒي وج ƒƒه أع ƒƒدائ ƒƒهم إذ ي ƒƒقترب ƒƒون م ƒƒن م ّ ƒ
ƒصيحات املسƒƒتبشرة ا ّلƒƒتي ارتƒƒفعت بƒƒها حƒƒناجƒƒرهƒƒم إذ يƒƒواجƒƒهون ج ƒالّديƒƒهم ،وتƒƒلك األشƒƒعار املƒƒؤثّƒƒرة ا ّلƒƒتي
ومشهƒƒد الƒƒفداء ،وتƒƒلك الّ ƒ
وجƒƒهوهƒƒا إلƒƒى جƒƒموع املƒƒشاهƒƒديƒƒن املشƒƒدوهƒƒني وتƒƒلك الّ ƒلهفة
رتّƒƒلها بƒƒعضهم فƒƒي لحƒƒظاتƒƒه األخƒƒيرة ،وتƒƒلك الƒƒبيانƒƒات والتّحّ ƒديƒƒات ا ّلƒƒتي ّƒ
ƒشناعƒات ا ّلƒتي انحّ ƒ
ƒيرا تƒلك ال ّ
ا ّلƒتي تƒدافƒع بƒها آخƒر ثƒالثƒة مƒن ال ّ
ط إلƒيها
ƒضحايƒا ليسƒبق أحƒدهƒم اآلخƒر إلƒى املƒصير الّ ƒدمƒوي ،وأخ ً
ƒسمون أنƒƒفسهم
الƒƒعد ّو املƒƒتعطّش لƒƒل ّدمƒƒاء ،إذ عƒƒرض جƒƒثثهم ثƒƒالثƒƒة أيّƒƒام بƒƒليالƒƒيها فƒƒي سƒƒبزه مƒƒيدان لƒƒيركƒƒلها كƒّ ƒل يƒƒوم آالف مƒّ ƒمن يّ ƒ
بƒƒالّ ƒ
ƒشيعة املخƒƒلصني ،ويƒƒبصقوا فƒƒي وجƒƒوهƒƒها سƒƒاخƒƒريƒƒن العƒƒنني راجƒƒمني ،ويƒƒهيلوا عƒƒليها الƒƒقاذورات .مƒƒأسƒƒاة تƒƒبرز كمشهƒƒد مƒƒن
أبƒشع مƒا شƒوهƒد فƒي غƒضون تƒفتّح ديƒن حƒضرة بƒهاء اهلل الƒباكƒر .فƒال عƒجب أن تƒرى حƒضرة الƒباب ،ا ّلƒذي كƒان يƒرزح تƒحت وطƒأة
ويمجƒدهƒم عƒلى صƒفحات لƒوح طƒويƒل رثƒاهƒم وخّ ƒلد إخƒالصƒهم ووفƒاءهƒم ووالءهƒم
ّƒ
أحƒزانƒه املƒتراكƒمة فƒي قƒلعة چهƒريƒق ،يƒثني عƒليهم
السƒبعة" ا ّلƒذيƒن يƒمشون أمƒام الƒقائƒم املƒوعƒود فƒي يƒوم الƒحساب ،طƒب ًقا للحƒديƒث اإلسƒالمƒيّ،
ألمƒره ،ووصƒفهم فƒيه ﺒ"أكƒباش الƒفداء ّƒ ƒ
هؤالء األكباش ا ّلذين يسبق موتهم استشهاد راعيهم الحقّ بعد قليل.
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الفصل ال ّرابع  -استشهاد حضرة الباب
إ ّن أمƒƒواج الƒƒباليƒƒا ا ّلƒƒتي لƒƒطمت ال ّ ƒديƒƒن كƒّ ƒل هƒƒذه ال ّ ƒلطمات الƒƒعنيفة ،وصƒƒرعƒƒت فƒƒي ال ƒنّهايƒƒة أقƒƒدر أصƒƒحاب حƒƒضرة الƒƒباب وأع ƒزّهƒƒم
ƒادرا
ƒؤرخƒƒه أنّƒƒه لƒƒم يƒƒعد قً ƒ
ƒقرر مّ ƒ
وأخƒƒلصهم فƒƒي تƒƒعاقƒƒب سƒƒريƒƒع شƒƒملت سƒƒجني چهƒƒريƒƒق بحƒƒزن ال يƒƒوصƒƒف كƒƒما الحƒƒظنا مƒƒن قƒƒبل .ويّ ƒ
عƒلى الƒكتابƒة أو اإلمƒالء مّ ƒدة ال ت ّ
ƒس ّيئة ا ّلƒتي تƒوالƒت عƒليه بسƒرعƒة مƒن كƒلّ
ƒقل عƒن سƒتّة أشهƒر ،فƒقد سƒحقه الحƒزن الƒبالƒغ لƒألخƒبار ال ّ
جƒƒانƒƒب ،املƒƒحن ا ّلƒƒتي نƒƒزلƒƒت بƒƒأقƒƒدر حƒƒواريّƒƒيه ،والƒƒباليƒƒا ا ّلƒƒتي عƒƒانƒƒاهƒƒا املƒƒحصورون ،والخƒƒديƒƒعة املخƒƒزيƒƒة ا ّلƒƒتي وقƒƒع فƒƒريسƒƒتها بƒƒقيّة
ال ƒƒحصار ،أخ ƒƒبار اآلالم ال ƒƒوج ƒƒيعة ا ّلƒƒتي ق ƒƒاس ƒƒاه ƒƒا األس ƒƒرى ،وامل ƒƒجازر ال ƒƒبشعة ا ّلƒƒتي راح ض ƒƒح ّيتها ال ƒّ ƒرج ƒƒال وال ƒنّساء واألط ƒƒفال،
وال ƒتّمثيل الّ ƒ
ƒشنيع بƒƒجثثهم ،واإلهƒƒانƒƒات ال ّ ƒدنƒƒيئة ا ّلƒƒتي انƒƒهالƒƒت عƒƒليها .ولƒƒقد أ ّكƒƒد كƒƒاتƒƒب وحƒƒيه أنّƒƒه امƒƒتنع عƒƒن أن يƒƒلقى أح ً ƒدا مƒƒن
ƒدرارا ،وتƒدفّƒق األنƒني
أصƒحابƒه تƒسعة أ ّيƒام ،كƒما امƒتنع عƒن تƒناول مƒا يƒق ّدم إلƒيه مƒن لحƒم وشƒراب .وانƒهمرت الّ ƒدمƒوع مƒن عƒينيه م ً
اضا ،بينما هو يذبل ويذوي م ّدة ال ّ
من قلبه الجريح فيّ ً
يسري عنه أحد.
تقل عن خمسة أشهر فري ًدا في سجنه ال
ّ
لƒقد تƒق ّوض الƒجانƒب األكƒبر مƒن دعƒائƒم ديƒنه الجƒديƒد عƒند هƒبوب اإلعƒصار الƒجبّار ا ّلƒذي عƒصف بƒه؛ فƒالƒق ّدوس ا ّلƒذي خّ ƒلده بƒتلقيبه
إ ّيƒاه ﺒ"اسƒم اهلل اآلخƒر" ،وأنƒعم عƒليه حƒضرة بƒهاء اهلل فƒيما بƒعد فƒي لƒوحƒه "ك ّƒل الƒطّعام" بƒلقب "الƒنّقطة األخƒرى" ورفƒعه فƒي لƒوح
املبشƒƒر بƒƒظهوره ،وسƒƒلكه فƒƒي لƒƒوح ثƒƒالƒƒث فƒƒي عƒƒداد "أولƒƒي الƒƒعزم مƒƒن الƒّ ƒرسƒƒل" املƒƒذكƒƒوريƒƒن فƒƒي الƒƒقرآن
ّƒ
آخƒƒر إلƒƒى مƒƒنزلƒٍ ƒة تƒƒلي مƒƒنزلƒƒة
ومجƒƒده ال ƒƒبيان ال ƒƒفارس ƒƒي ب ƒƒأ ّن ƒƒه رف ƒƒيق ال ƒƒحجّ ت ƒƒطوف ح ƒƒول ƒƒه امل ƒƒراي ƒƒا ب ƒƒقدر ع ƒƒدد ال ƒƒواح ƒƒدات ال ƒثّمان ƒƒية ،وا ّلƒƒذي "*ب ƒƒان ƒƒقطاع ƒƒه
ّƒ
ال ƒƒكري ƒƒم،
وخƒلوصƒه يƒعتزّ اهلل بƒني املƒأل األعƒلى” ،وا ّلƒƒذي وصƒفه حƒضرة عƒبد الƒبهاء بƒأ ّنƒه "*قƒمر الهƒدى" وتƒنبّأ بƒظهوره يƒوحƒنّا الƒالّهƒوتƒي فƒي
رؤيƒƒاه بƒƒاعƒƒتباره أحƒƒد "الّ ƒ
ƒشاهƒƒديƒƒن" الّ ƒلذيƒƒن تƒƒدخƒƒل مƒƒنهما "روح حƒƒياة مƒƒن اهلل" قƒƒبل أن يƒƒمضي "الƒƒويƒƒل الƒثّانƒƒي" ،يƒƒلقى وهƒƒو فƒƒي
ƒسيّد املƒسيح فƒي سƒاعƒة مƒحنته الƒكبرى ،كƒما يشهƒد
ƒصبا وشƒرخ ّ ƒ
الشƒƒباب ،فƒي سƒبزه مƒيدان بƒبارفƒروش حƒتفًا لƒم يƒلقه ال ّ
مƒيعة ال ّ
حƒضرة بƒهاء اهلل .وهƒذا امل ُƒالّ حسƒني "أ ّول حƒروف الƒحيّ" املƒل ّقب ﺒ"بƒاب الƒباب" ،واملƒوصƒوف ﺒ"املƒرآة األ ّولّ ƒية" وا ّلƒƒذي أغƒدق عƒليه
ƒشيرا إلƒƒيه فƒƒي هƒƒذه املƒƒدائƒƒح
قƒƒلم حƒƒضرة الƒƒباب مƒƒن املƒƒدائƒƒح وال ّ ƒدعƒƒوات وألƒƒواح ال ƒزّيƒƒارة مƒƒا يƒƒعادل ثƒƒالثƒƒة أمƒƒثال الƒƒقرآن الƒƒكريƒƒم مً ƒ
ﺒ"مƒحبوب قƒلبي" وا ّلƒذي أعƒلن الƒقلم نƒفسه أ ّن تƒراب قƒبره يƒبهج املحƒزون ويƒبرئ الƒعليل ،وا ّلƒذي يƒغبطه "*خƒلق األ ّولƒني واآلخƒريƒن"
مجƒده كƒتاب اإليƒقان بƒأنّƒه "لƒواله مƒا اسƒتوى اهلل عƒلى عƒرش رحƒمانƒيّته،
فƒي ظ ّƒل الƒبيان "*إلƒى يƒوم الƒقيامƒة" .امل ُالّ حسƒني ا ّلƒƒذي ّ ƒ
ƒس ّيد كƒاظƒم مƒن الƒعنايƒات واأللƒطاف مƒا جƒعل تƒالمƒيذه يƒعتقدون أنّƒه مƒن غƒير
ƒتقر عƒلى كƒرسƒيّ صƒمدانّ ƒيته" وأسƒبغ عƒليه ال ّ
ومƒا اس ّ
الƒƒبعيد أن يƒƒكون هƒƒو املƒƒوعƒƒود ،هƒƒذا الƒّ ƒرجƒƒل يƒƒموت هƒƒو اآلخƒƒر وهƒƒو فƒƒي أوج رجƒƒولƒƒته مƒƒيتة الّ ƒ
ƒشهيد فƒƒي طƒƒبرسƒƒي .وهƒƒذا "وحƒƒيد"
املƒƒذكƒƒور فƒƒي كƒƒتاب اإليƒƒقان بƒƒأنّƒƒه "*وحƒƒيد عƒƒصره وفƒƒريƒƒد زمƒƒانƒƒه" ،الƒƒعالƒƒم الجƒƒليل ،وأعƒƒظم الّ ƒ
ƒشخصيات ا ّلƒƒتي انƒƒضوت تƒƒحت عƒƒلم
الس ƒƒبعة "*ب ƒƒفضله وت ƒƒقواه" و"*ع ƒƒل ّو ك ƒƒعبه ف ƒƒي ال ƒƒعلم ورف ƒƒعة ش ƒƒأن ƒƒه ف ƒƒي
ال ّ ƒدي ƒƒن الج ƒƒدي ƒƒد ،م ƒƒن شه ƒƒد ح ƒƒضرة ال ƒƒباب ف ƒƒي ال ّ ƒدالئ ƒƒل ّƒ ƒ
ٍ
ال ƒƒحكمة" ،ينج ƒƒرف ه ƒƒو اآلخ ƒƒر ف ƒƒي م ƒƒالب ƒƒسات م ƒƒشاب ƒƒهة ف ƒƒي م ƒƒعمعة ف ƒƒتنة أخ ƒƒرى ،وي ƒƒرت ƒƒشف ب ƒƒدوره ن ƒƒفس ال ƒƒكأس ا ّلƒƒتي تج ƒّ ƒرع ƒƒها
ƒرة وه ّƒم ٍة عƒال ٍ
ƒادرة وعƒزي ٍ
ƒرة وأصƒال ٍƒة بƒاه ٍ
ƒمة قƒاه ٍ
ƒحجة" َعَ ƒل ٌم آخƒر ذو بƒسال ٍƒة ن ٍ
ƒية يƒهوي بƒصورةٍ
شهƒداء مƒازنƒدران األبƒطال .وهƒذا "ال ّ
ƒفر م ƒƒنها ف ƒƒي األت ƒƒون املس ƒƒتعر ا ّلƒƒذي أح ƒƒاط ƒƒت أل ƒƒسنة ل ƒƒهيبه ب ƒƒزن ƒƒجان وم ƒƒا ح ƒƒول ƒƒها ،وه ƒƒذا خ ƒƒال ح ƒƒضرة ال ƒƒباب ،واألب
س ƒƒري ƒƒعة ال م ّ ƒ
الƒوحƒيد ا ّلƒذي عƒرفƒه مƒنذ طƒفولƒته ،ودرعƒه الƒواقƒي وعƒونƒه وال ّƒراعƒي األمƒني لƒزوجƒه وأ ّƒمƒه ،تƒفصله عƒنه فƒأس الƒجالّد فƒي طهƒران .كƒما
ƒشهادة مƒا ال ي ّ
سƒبقه فƒي مƒضمار ال ّ
ƒقل عƒن نƒصف أصƒحابƒه املƒختاريƒن :حƒروف الƒحيّ .أ ّƒمƒا الƒطّاهƒرة فƒإنّƒها وإن كƒانƒت ال تƒزال
ٍ
ٍ
وبسالة طري ًقا تفضي بها إلى مصيرها املحتوم.
على قيد الحياة حتّى آنذاك إالّ أنّها كانت تسلك
بجرأة
السƒƒريƒƒع لƒƒلحياة ال ƒزّاخƒƒرة بƒƒأوجƒƒاع هƒƒذا العهƒƒد الƒƒفاجƒƒع وهƒƒياجƒƒه وخƒƒيانƒƒاتƒƒه وأحƒƒزانƒƒه يƒƒصعد آنƒƒذاك مسƒƒر ًعƒƒا إلƒƒى قƒّ ƒمته،
كƒƒان امل ّ ƒد ّ ƒ
وأخ ƒƒذت أق ƒƒسى ف ƒƒترة م ƒƒن ع ƒƒصر ال ƒƒبطول ƒƒة امل ƒƒجيد ف ƒƒي ال ّ ƒدورة الج ƒƒدي ƒƒدة ت ƒƒشارف ن ƒƒهاي ƒƒتها .وك ƒƒان ƒƒت ك ƒƒأس ال ƒƒوي ƒƒالت امل ƒƒري ƒƒرة ا ّلƒƒتي
مبشƒƒر تƒƒلك ال ّ ƒدورة قƒƒد امƒƒتألت اآلن عƒƒن آخƒƒرهƒƒا وطƒƒفحت .والƒƒواقƒƒع أنّƒƒه هƒƒو نƒƒفسه قƒƒد تƒƒنبّأ بƒƒموتƒƒه الƒƒوشƒƒيك ،فƒƒفي كƒƒتاب
ّƒ
ارتƒƒشفها
"پƒنج شƒأن" ]ال ّ
ƒسادس بƒعد إعƒالن بƒعثته سƒوف يƒكون آخƒر نƒوروز
ƒشؤون الخƒمسة[ أحƒد كƒتبه املƒتأ ّƒ
خƒرة ،أشƒار إلƒى أ ّن الƒنّوروز ال ّ
يƒƒحتفل بƒƒه عƒƒلى األرض .وفƒƒي تƒƒفسيره لحƒƒرف الƒƒهاء تƒƒمنّى الّ ƒ
ƒشهادة عƒƒلى حƒƒني تƒƒنبّأ فƒƒي قƒƒيوم األسƒƒماء فƒƒعالً بƒƒأنّƒƒه ال ب ّ ƒد لƒƒحياتƒƒه
املƒجيدة مƒن مƒثل هƒذه الƒخاتƒمة .وقƒبل مƒغادرتƒه الƒنّهائƒية لچهƒريƒق بƒأربƒعني يƒو ًƒمƒا جƒمع الƒوثƒائƒق املƒوجƒودة فƒي حƒوزتƒه وسّ ƒلمها هƒي
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ومƒƒقلمته وأخƒƒتامƒƒه وخƒƒواتƒƒمه إلƒƒى امل ُƒالّ بƒƒاقƒƒر أحƒƒد حƒƒروف الƒƒحيّ ،وأوصƒƒاه بƒƒأن يƒƒودعƒƒها عƒƒند امل ُƒالّ عƒƒبد الƒƒكريƒƒم الƒƒقزويƒƒني املƒƒل ّقب
بميرزا أحمد ،على أن يس ّلمها هذا بدوره إلى حضرة بهاء اهلل في طهران.
ƒصدر األعƒظم لƒناصƒر الّ ƒديƒن
وعƒلى حƒني كƒانƒت الƒفنت فƒي مƒازنƒدران ونƒيريƒز قƒائƒمة عƒلى قƒدم وسƒاق تƒتابƒع مجƒراهƒا الّ ƒدمƒوي ،كƒان ال ّ
ƒتوجƒس خƒيفة مƒن وقƒع صƒداهƒا عƒلى مƒواطƒنيه وحƒكومƒته ومƒليكه ،ويƒديƒر
شƒاه يƒتدبّƒر فƒي قƒلق بƒالƒغ داللƒة هƒذه األحƒداث الƒجسام ،وي ّ ƒ
فƒي عƒقله املحƒموم هƒذا الƒتّصميم الƒوبƒيل ا ّلƒƒذي لƒم يƒق ّدر لƒه أن يƒترك بƒصماتƒه ا ّلƒƒتي ال تƒمحى عƒلى مƒصير بƒالده فحسƒب بƒل وأن
يح ƒƒمل ف ƒƒي ط ƒƒواي ƒƒاه ن ƒƒتائ ƒƒج ت ƒƒفوق ال ƒƒحصر وال ƒƒع ّد ف ƒƒي م ƒƒصائ ƒƒر ال ƒƒجنس البش ƒƒري ب ƒƒأس ƒƒره .ف ƒƒقد اق ƒƒتنع أم ƒƒير ال ƒنّظام آن ƒƒذاك ت ƒƒمام
االقƒتناع بƒأ ّن الƒتّدابƒير ال ّƒرادعƒة ا ّلƒتي اتّخƒذت ضّ ƒد أتƒباع حƒضرة الƒباب لƒم يƒكن لƒها مƒن جƒدوى سƒوى أنّƒها اسƒتنهضت عƒزائƒمهم
وشحƒƒذت هƒƒممهم وث ƒبّتت أقƒƒدامƒƒهم عƒƒلى ديƒƒنهم املƒƒقصود بƒƒالƒƒقمع واالضƒƒطهاد .كƒƒما أ ّن عƒƒزل حƒƒضرة الƒƒباب واعƒƒتقالƒƒه أحƒƒدث مƒƒن
األثƒر عƒكس مƒا كƒان يƒأمƒل ،ولشّ ƒدة اضƒطرابƒه أخƒذ يƒن ّدد بƒما أظهƒره سƒلفه الƒحاج مƒيرزا آقƒاسƒي مƒن ر ّقƒƒة الƒحاشƒية ولƒني الƒجانƒب
ƒسوء ،وشƒعر آنƒذاك أنّƒه ال بّ ƒد مƒن إيƒقاع عƒقاب مƒثالƒيّ أشّ ƒد وأوجƒع عƒلى مƒا اعƒتبره
حƒتّى وصƒلت األمƒور إلƒى هƒذه الّ ƒدرجƒة مƒن ال ّ
ƒسا شƒني ًعا يƒدنّƒس الƒهيئات الّ ƒديƒنيّة واملƒدنƒيّة فƒي املƒملكة ،واعƒتقد أنّƒه ال شƒيء يƒوقƒف هƒذا ا ّلƒƒتيار ا ّلƒƒذي أحƒدث ك ّƒل هƒذا
بƒدعƒة ورج ً
ال ّدمار في البالد سوى القضاء على رأس هذا املذهب املمقوت والق ّوة ال ّدافعة لهذه الحركة الفاعلة.
وك ƒƒان ح ƒƒصار زن ƒƒجان ق ƒƒائ ƒً ƒما ع ƒƒلى أش ّ ƒده ح ƒƒني أرس ƒƒل إل ƒƒى األم ƒƒير ح ƒƒمزة م ƒƒيرزا ح ƒƒشمة ال ّ ƒدول ƒƒة ح ƒƒاك ƒƒم آذرب ƒƒيجان ي ƒƒأم ƒƒره ب ƒƒإع ƒƒدام
حƒضرة الƒباب مسƒتغنيًا فƒي ذلƒك عƒن أمƒر صƒريƒح واضƒح مƒن ال ّ
ƒشاه ومسƒتق ً
ال عƒن زمƒالئƒه الƒوزراء ومسƒتشاريƒه .وخƒو ًفƒا مƒن أن
ƒصارمƒة فƒي عƒاصƒمة الƒبالد قً ƒوى يعجƒز عƒن ضƒبطها أو الƒتّح ّكم فƒيها ،فƒقد أمƒر أن يƒساق األسƒير
يƒثير تƒوقƒيع مƒثل هƒذه الƒعقوبƒة ال ّ
ƒصريƒƒح عƒƒن ارتƒƒكاب هƒƒذه الجƒƒريƒƒمة ال ƒنّكراء ،ك ّ ƒلف أمƒƒير
ƒساخƒƒط بƒƒاالمƒƒتناع الّ ƒ
ƒلما واجƒƒهه األمƒƒير الّ ƒ
إلƒƒى تƒƒبريƒƒز لƒƒكي يُƒƒعدم هƒƒناك ،فّ ƒ
الƒنّظام أخƒاه مƒيرزا حƒسن خƒان أن يƒنفّذ أوامƒره .أ ّƒمƒا ال ّ
ƒشكليات املƒعتادة لƒلحصول عƒلى الƒتّصديƒق الƒالّزم فƒقد أجƒراهƒا أقƒطاب
املجتهƒديƒن فƒي تƒبريƒز بسƒرعƒة ودون عƒناء ،عƒلى أنّƒه ال املُالّ مح ّƒمد املƒمقانƒي ا ّلƒذي كƒتب فƒتواه بƒقتل حƒضرة الƒباب فƒي نƒفس الƒيوم
ا ّلƒƒذي اخƒƒتبره فƒƒيه بƒƒتبريƒƒز وال الƒƒحاج مƒƒيرزا بƒƒاقƒƒر ،وال امل ُƒالّ مƒƒرتƒƒضى قƒƒلي قƒƒبل أن يƒƒتنازل ويƒƒالقƒƒي خƒƒصمه الƒƒبغيض وج ً ƒها لƒƒوجƒƒه
الصدر األعظم.
الفراش باشي إليهم في منازلهم بأمر ّ
حني يسوقه ّ
وقƒبل هƒذه املƒعامƒلة املƒشينة ا ّلƒƒتي عƒومƒل بƒها حƒضرة الƒباب وبƒعدهƒا بƒقليل حƒدثƒت حƒادثƒتان عƒلى جƒانƒب عƒظيم مƒن الّ ƒداللƒة تƒلقيان
ƒفراش بƒاشƒي
ضƒو ًءا كƒاشƒفًا عƒلى الƒظّروف الƒغريƒبة الƒغامƒضة ا ّلƒتي اكƒتنفت فƒواتƒح اسƒتشهاده .أ ّƒمƒا الƒحادثƒة األولƒى فƒهي أ ّن ال ّ
ƒفراش بƒاشƒي يƒدفƒع
قƒاطƒع آخƒر حƒديƒث لƒحضرة الƒباب مƒع كƒاتƒب وحƒيه ال ّ
ƒسيّد حسƒني فƒي إحƒدى غƒرف الƒثّكنات ،وعƒندمƒا كƒان ال ّ
ƒسجني قƒائƒالً*" :لƒن يƒمنعني أحƒد عƒن قƒول مƒا أريƒد أن أقƒولƒه لƒه ،ولƒو قƒاومƒني جƒميع
ƒسيّد حسƒني بƒعي ًدا ويƒعنّفه بشّ ƒدة خƒاطƒبه ال ّ
ال ّ
مƒن عƒلى األرض فƒلن يسƒتطيعوا أن يƒمنعونƒي عƒن إبƒالغ نƒوايƒاي وإتƒمامƒها حƒتّى الحƒرف األخƒير" .أ ّمƒا الƒحادثƒة الƒثّانƒية فƒهي أنّ
سƒام خƒان املƒسيحيّ قƒائƒد الƒفرقƒة األرمƒنيّة ا ّلƒتي كّ ƒلفت بƒتنفيذ حƒكم اإلعƒدام ،خƒشي أن تج ّƒر عƒليه فƒعلته غƒضب اهلل ،فƒالƒتمس أن
ƒرضƒا ،فƒأجƒابƒه حƒضرة الƒباب قƒائƒالً*" :نƒفّذ مƒا أُمƒرت بƒه ،وإذا كƒنت صƒادق الƒنّيّة فƒإ ّن اهلل
ƒهمة املƒفروضƒة عƒليه ف ً ƒ ƒ ƒ
يُƒعفى مƒن هƒذه امل ّ
قادر أن ينجيك من ورطتك".
ƒسمارا ضخ ًƒما فƒي عƒمود بƒني غƒرفƒتني فƒي الƒثّكنة ،وربƒطوا فƒيها حƒبلني أوثƒق
ƒهمته ،فƒد ّقƒوا م
وعƒلى هƒذا انƒطلق سƒام خƒان يƒؤ ّدي م ّ
ً
حƒضرة الƒباب بƒإحƒداهƒما وبƒآخƒر أحƒد أصƒحابƒه وهƒو ال ّ
ƒشاب املƒتفانƒي مƒيرزا مح ّƒمد عƒلي الƒزّنƒوزي املƒل ّقب ﺒ"األنƒيس" .وكƒان مƒن
ƒتوسƒالً إلƒيه أالّ يƒفارقƒه بƒأيّƒة حƒال مƒن األحƒوال ،واصƒطفّت فƒرقƒة ال ّƒرمƒاة صƒفوفًƒا ثƒالثƒة فƒي
قƒبل ارتƒمى عƒلى قƒدمƒيّ حƒضرة الƒباب م ّ ƒ
ƒف الƒّ ƒرصƒƒاص بƒƒعد اآلخƒƒر ح ƒتّى أفƒƒرغƒƒت الƒƒفرقƒƒة الƒّ ƒرصƒƒاص جƒƒمي ًعا وتƒƒكاثƒƒف
ƒف مƒƒئتان وخƒƒمسون جƒƒنديًّƒƒا ،وأطƒƒلق كƒّ ƒل صّ ƒ
كƒّ ƒل صّ ƒ
ƒسماء ،ومƒا كƒاد الّ ƒدخƒان يƒنقشع حƒتّى ذهƒل مƒا يƒقرب مƒن
الّ ƒدخƒان املƒتصاعƒد مƒن الƒبنادق ّ ƒ ƒ
السƒبعمائƒة والخƒمسني حƒتّى أظƒلمت ال ّ
عشرة آالف مشاهد صعدوا على سطوح الثّكنات واملنازل املجاورة ،فقد بصروا مشه ًدا أبت عيونهم املحملقة أن تص ّدقه.

٣٤

لƒƒقد تƒƒوارى حƒƒضرة الƒƒباب عƒƒن أنƒƒظارهƒƒم ،ولƒƒم يƒƒكن أمƒƒامƒƒهم غƒƒير رفƒƒيقه يƒƒقف بƒƒجوار الƒƒحائƒƒط ا ّلƒƒذي صƒƒلبا عƒƒليه حƒيًّا لƒƒم يƒƒصبه أيّ
ƒسيّد الƒƒباب عƒƒن أنƒƒظارنƒƒا" وتƒƒال
سƒƒوء .أ ّمƒƒا الƒƒحبالن الّ ƒلذان ُ ƒ ƒ
صƒƒلبا بƒƒهما فƒƒقد تƒƒمزّقƒƒا .صƒƒاح املƒƒشاهƒƒدون املشƒƒدوهƒƒون" :اخƒƒتفى الّ ƒ
ƒليما مƒعافًƒى فƒي نƒفس الƒغرفƒة ا ّلƒتي قƒضى فƒيها لƒيلة الƒبارحƒة مƒشغوالً بƒإتƒمام حƒديƒثه مƒع
ذلƒك بƒحث محƒموم ،فƒإذا بƒهم يجƒدونƒه س ً
ƒفراش بƒƒاشƒƒي ويƒƒقول لƒƒه:
ƒسجني ا ّلƒƒذي حƒƒفظته الƒƒعنايƒƒة اإللƒƒهيّة عƒƒلى هƒƒذا ال ƒنّحو املعجƒƒز يƒّ ƒ
كƒƒاتƒƒب وحƒƒيه .وإذا بƒƒالّ ƒ
ƒرحƒƒب بƒƒقدوم الّ ƒ
ƒفراش بƒƒاشƒƒي ال ƒتّأكƒƒيد
"*أ ّمƒƒا وقƒƒد انƒƒتهيت مƒƒن حƒƒديƒƒثي مƒƒع الّ ƒ
ƒسيّد حسƒƒني فƒƒبإمƒƒكانƒƒكم أن تƒƒفعلوا مƒƒا بƒƒدا لƒƒكم" .عƒƒندئƒƒذ تƒƒذ ّكƒƒر الّ ƒ
ƒصاعƒƒقة وغƒƒادر املƒƒكان عƒƒلى الƒƒفور واسƒƒتقال
ƒسجني إلƒƒيه مƒƒن قƒƒبل ،فƒƒعرتƒƒه الƒƒقشعريƒƒرة مƒƒن هƒƒذه الƒظّاهƒƒرة الّ ƒ
الجƒƒريء ا ّلƒƒذي ألƒƒقاه الّ ƒ
من منصبه.
وجƒƒهه إلƒƒيه حƒƒضرة الƒƒباب ،فƒƒأمƒƒر رجƒƒالƒƒه بƒƒأن يƒƒغادروا الƒثّكنات عƒƒلى
وكƒƒذلƒƒك تƒƒذ ّكƒƒر سƒƒام خƒƒان فƒƒي رعƒƒب وعƒƒجب ذلƒƒك الƒتّأكƒƒيد ا ّلƒƒذي ّ
الƒƒفور ،وأقƒƒسم ،وهƒƒو يƒƒغادر الƒƒفناء ،أالّ يƒƒعود إلƒƒى تƒƒكرار هƒƒذه الƒƒفعلة ولƒƒو كّ ƒلفه ذلƒƒك حƒƒياتƒƒه .عƒƒندئƒٍ ƒذ تƒƒط ّوع آقƒƒا جƒƒان خƒƒمسه قƒƒائƒƒد
الحƒرس بƒأن يح ّƒل محƒله ،وعƒلى نƒفس الƒحائƒط وبƒنفس الƒطّريƒقة ُعّ ƒلق حƒضرة الƒباب ورفƒيقه مƒن جƒديƒد ،واصƒطفّت الƒفرقƒة الجƒديƒدة،
وأطƒلقت عƒليها ال ّƒرصƒاص وفƒي هƒذه امل ّƒرة تƒمزّق صƒدراهƒما واخƒتلط جسƒداهƒما تƒما ًمƒا ،أ ّمƒا الƒوجƒهان فƒقد ظƒالّ سƒاملƒني لƒم تƒصبهما
إالّ خƒƒدوش طƒƒفيفة .وكƒƒانƒƒت كƒƒلمات حƒƒضرة الƒƒباب األخƒƒيرة للجƒƒماهƒƒير املحƒƒملقة حƒƒني تƒƒأ ّهƒƒبت الƒƒفرقƒƒة إلطƒƒالق رصƒƒاصƒƒها*" :أيّƒƒها
الƒƒجيل املƒƒلتوي! لƒƒو آمƒƒنتم بƒƒي الحƒƒتذى كƒّ ƒل واحƒƒد مƒƒنكم حƒƒذو هƒƒذا الّ ƒ
ƒختارا
ƒشاب ا ّلƒƒذي هƒƒو أعƒƒظم مƒƒنكم شƒƒأ ًنƒƒا ،وألقƒƒبل راض ƒيًا مƒ
ً
على التّضحية بنفسه في سبيلي ،وسيأتي اليوم ا ّلذي فيه تؤمنون بي ،وعند ذاك لن أكون معكم".

ولƒم يƒكن هƒذا ك ّƒل شƒيء ،فƒفي نƒفس ال ّلحƒظة ا ّلƒتي انƒطلق فƒيها ال ّƒرصƒاص هƒبّت عƒاصƒفة عƒاتƒية هƒوجƒاء واكƒتسحت املƒديƒنة ،وظّ ƒلت
د ّوامƒƒة الƒƒغبار تƒƒحجب ضƒƒوء الّ ƒ
ƒشمس وتƒƒعمي الƒƒعيون مƒƒن الظّهƒƒر ح ƒتّى ال ّ ƒليل .وفƒƒي سƒƒنة 1268ﻫ حƒƒدثƒƒت بƒƒشيراز "زلƒƒزلƒƒة" تƒƒنبّأَ
بƒها كƒتاب جƒليل هƒو رؤيƒا يƒوحƒنّا الƒالّهƒوتƒي ،فƒألƒقت الƒذّعƒر واالضƒطراب وأصƒابƒت أهƒلها بƒخسائƒر زاد مƒن فƒداحƒتها ت ّ
ƒفشي وبƒاء
ƒسنة نƒƒفسها لƒƒقي مƒƒائƒƒتان وخƒƒمسون رجƒالً مƒƒن رجƒƒال الƒƒفرقƒƒة ا ّلƒƒتي حّ ƒلت محƒلّ
الƒƒكولƒƒيرا والقحƒƒط والƒنّكبات األخƒƒرى .وفƒƒي تƒƒلك الّ ƒ
فƒƒرقƒƒة سƒƒام خƒƒان حƒƒتفهم هƒƒم وض ƒبّاطƒƒهم فƒƒي زلƒƒزال مƒƒر ّوع .عƒƒلى حƒƒني لƒƒقي الƒّ ƒرجƒƒال الخƒƒمسمائƒƒة اآلخƒƒرون نƒƒفس املƒƒصير ا ّلƒƒذي
ƒمردهƒم بƒعد ثƒالث سƒنوات .بƒل لƒقد أطƒلق عƒليهم ال ّƒرصƒاص م ّƒرة أخƒرى خƒشية
كƒتبته بƒنادقƒهم عƒلى حƒضرة الƒباب جƒزا ًء لƒهم عƒلى ت ّ
أن يƒكون أحƒدهƒم عƒلى قƒيد الƒحياة ،ثّ ƒم ُمƒزّقƒت أجƒسادهƒم بƒالحƒراب وال ّƒرمƒاح ،و ُƒعƒرضƒت عƒلى أنƒظار أهƒل تƒبريƒز ،وأ ّƒمƒا املƒدبّƒر األ ّول
لقتل حضرة الباب ،أمير النّظام الطّاغية ،فقد لقي حتفه هو وأخوه ،شريكه األ ّول ،بعد سنتني من فعلتهما الوحشيّة.
ƒسابƒƒعة مƒƒن بƒƒعثته ،وهƒƒو الƒتّاسƒƒع مƒƒن
وفƒƒي مƒƒساء الƒƒيوم ا ّلƒƒذي اسƒƒتشهد فƒƒيه حƒƒضرة الƒƒباب بƒƒالƒغًا الƒƒحاديƒƒة والƒثّالثƒƒني مƒƒن عƒƒمره ،والّ ƒ
شهƒƒر تƒƒموز 1850م )املƒƒوافƒƒق لƒƒلثامƒƒن والعشƒƒريƒƒن مƒƒن شƒƒعبان 1266ﻫ( نƒƒقل الجسƒƒدان املƒƒختلطان املƒƒمزّقƒƒان مƒƒن فƒƒناء ال ƒثّكنات
إلƒƒى حƒƒافّƒƒة الƒƒخندق خƒƒارج أبƒƒواب املƒƒديƒƒنة .وك ّ ƒلفت أربƒƒع مجƒƒموعƒƒات قƒƒوام كƒّ ƒل مƒƒنها عشƒƒرة رجƒƒال بƒƒأن تƒƒتناوب حƒƒراسƒƒتهما .وفƒƒي
سƒƒام ا ّلƒƒذي راف ƒƒقه أن ي ƒƒرس ƒƒم ال ƒّ ƒرف ƒƒات ك ƒƒما ت ƒƒرق ƒƒد ب ƒƒجان ƒƒب
ص ƒƒبيحة ال ƒƒيوم ال ƒتّال ƒƒي زار امل ƒƒكان ق ƒƒنصل روس ƒƒيا ف ƒƒي ت ƒƒبري ƒƒز ،وأم ƒƒر ال ƒّ ƒر ّ ƒ
ال ƒƒخندق .وف ƒƒي م ƒƒنتصف ال ّ ƒليلة ال ƒتّال ƒƒية ن ƒƒجح أح ƒƒد أت ƒƒباع ح ƒƒضرة ال ƒƒباب وه ƒƒو ال ƒƒحاج س ƒƒليمان خ ƒƒان ف ƒƒي ن ƒƒقل رف ƒƒات الجس ƒƒدي ƒƒن
ƒتوس ƒƒط رج ƒƒل ي ƒƒدع ƒƒى ال ƒƒحاج اهلل ي ƒƒار إل ƒƒى م ƒƒصنع ح ƒƒري ƒƒر ي ƒƒمتلكه أح ƒƒد امل ƒƒؤم ƒƒنني ف ƒƒي م ƒƒيالن ،ووض ƒƒعهما ف ƒƒي ال ƒƒيوم ال ƒتّال ƒƒي ف ƒƒي
ب ƒ ƒّ ƒ
ƒصندوق إلƒى مƒكان أمƒني .وفƒي تƒلك األثƒناء كƒان ال ّ
ƒشيوخ يƒعلنون بفخƒر مƒن فƒوق مƒنابƒرهƒم
صƒندوق خشƒبيّ أعّ ƒد لƒذلƒك ،ثّ ƒم نƒقل ال ّ
السƒƒباع .ومƒƒا كƒƒادت
أ ّن جƒƒثمان اإلمƒƒام املƒƒعصوم يحƒّ ƒرم عƒƒلى الƒƒهوام وجƒƒوارح الƒطّير فƒƒما بƒƒال جسƒƒد هƒƒذا الƒّ ƒرجƒƒل نهشƒƒته كƒƒواسƒƒر ّ ƒ
أنƒباء نƒقل رفƒات حƒضرة الƒباب ورفƒيقه فƒي الƒبأسƒاء تƒبلغ حƒضرة بƒهاء اهلل حƒتّى أمƒر سƒليمان خƒان بƒإحƒضارهƒا إلƒى طهƒران حƒيث
أخ ƒƒذت إل ƒƒى م ƒƒقام إم ƒƒام زاده ح ƒƒسن ،وم ƒƒن ث ّ ƒم أخ ƒƒذت ت ƒƒنقل م ƒƒن م ƒƒكان إل ƒƒى م ƒƒكان إل ƒƒى أن أم ƒƒر ح ƒƒضرة ع ƒƒبد ال ƒƒبهاء ب ƒƒنقلها إل ƒƒى
الراحة األبديّة في تعظيم وتكريم في مقام شيّد لذلك على سفح جبل الكرمل.
األرض املق ّدسة ،وهناك أخلدها بيديه إلى ّ
وهƒكذا انتهƒت حƒياة سƒوف تƒعترف األجƒيال الƒقادمƒة بƒأنّƒها تƒقوم بƒني مƒلتقى كƒوريƒن إلّ ƒهيّني عƒاملƒيّني :كƒور آدم ا ّلƒذي يƒترامƒى مƒوغƒالً
فƒƒي الƒƒقدم إلƒƒى فجƒƒر الƒتّاريƒƒخ الّ ƒديƒƒنيّ الƒƒعاملƒيّ املƒƒد ّون ،والƒƒكور الƒƒبهائƒيّ ا ّلƒƒذي يƒƒتو ّغƒƒل فƒƒي املسƒƒتقبل إلƒƒى غƒƒايƒƒات لƒƒم يƒƒلدهƒƒا الƒزّمƒƒن
بƒعد وال ت ّ
ƒسم ّو الƒقدسƒيّ ا ّلƒƒذي بƒلغت بƒه هƒذه الƒحياة تƒمامƒها فƒيشير ،كƒما الحƒظنا فƒعالً ،إلƒى
ƒقل عƒن خƒمسة آالف قƒرن .وأ ّƒمƒا ال ّ
٣٥

خƒتام أمجƒد أطƒوار الƒعصر الƒبطولƒيّ مƒن الّ ƒدورة الƒبهائƒيّة .وفƒضالً عƒن ذلƒك فƒال يƒمكن أن يƒنظر إلƒيه إالﹼعƒلى ذلƒك ال ّ
ƒضوء ا ّلƒƒذي
تƒش ّع ُه أفƒجع الƒحوادث وأوجƒعها فƒي الƒقرن الƒبهائƒيّ األ ّول كّ ƒله .وهƒو حƒادث يƒمكن أن يƒشار إلƒيه بƒحقّ بƒأنّƒه ال قƒريƒن لƒه وال مƒثيل
مؤسسي ال ّديانات القائمة في العالم أجمع.
مؤسس من
أي
ّ
ّ
في حياة ّ
وق ّ ƒلما يعج ƒƒز ح ƒƒادث خ ƒƒطير كه ƒƒذا ع ƒƒن إث ƒƒارة االه ƒƒتمام ال ƒƒعميق ح ƒتّى ف ƒƒيما وراء ح ƒƒدود ال ƒƒبالد ا ّلƒƒتي ح ƒƒدث ف ƒƒيها .وه ƒƒذه ش ƒƒهادة
ƒعرف عƒƒلى حƒƒياة حƒƒضرة الƒƒباب وتƒƒعالƒƒيمه قƒƒال" :إن ذلƒƒك
ّ
سجƒƒلها عƒƒالƒƒم مƒƒسيحيّ ورجƒƒل مƒƒن رجƒƒال الّ ƒدولƒƒة عƒƒاش فƒƒي إيƒƒران مّ ƒده وتّ ƒ
املƒƒثل الƒّ ƒرائƒƒع ا ّلƒƒذي ق ّ ƒدمƒƒه الƒƒباب لƒƒإلنƒƒسان ƒيّة لƒƒتتأ ّمƒƒله لƒƒهو مƒƒن أعƒƒظم األمƒƒثلة الƒّ ƒرائƒƒعة عƒƒلى الّ ƒ
ƒشجاعƒƒة ،ودلƒƒيل يƒƒثير اإلعƒƒجاب عƒƒلى
ƒحى ب ƒƒنفسه م ƒƒن أج ƒƒل اإلن ƒƒسان ƒيّة ول ƒƒها وه ƒƒب جس ƒƒده وروح ƒƒه ،وف ƒƒي س ƒƒبيلها ع ƒƒان ƒƒى
امل ƒƒحبّة ا ّلƒƒتي ح ƒƒملها ب ƒƒطلنا مل ƒƒواط ƒƒنيه .ل ƒƒقد ض ّ ƒ
والسƒƒباب وال ƒƒعذاب وال ّ ƒ
ƒسيّد
ّƒ
الح ƒƒرم ƒƒان وال ƒƒهوان
ƒشهادة .وق ƒƒد و َّقƒƒع ب ƒƒدم ƒƒه م ƒƒيثاق اإلخ ƒƒاء ال ƒƒعامل ƒيّ ،ودف ƒƒع م ƒƒن ح ƒƒيات ƒƒه ،ك ƒƒما ف ƒƒعل ال ّ ƒ
امل ƒƒسيح م ƒƒن ق ƒƒبل ،ع ƒƒرب ƒƒونً ƒƒا لعه ƒƒد ال ƒƒوف ƒƒاق وال ƒƒعدل وامل ƒƒحبّة ال ƒƒقادم" .وه ƒƒذه ش ƒƒهادة أخ ƒƒرى ك ƒƒتبها ه ƒƒذا ال ƒƒعال ƒƒم أي ً ƒ
ƒضا م ƒƒع ّل ًقا ع ƒƒلى
ƒري" وه ƒƒذا م ƒƒا ق ƒƒال ƒƒه مس ƒƒتشرق
م ƒƒالب ƒƒسات اس ƒƒتشهاد ح ƒƒضرة ال ƒƒباب ،ق ƒƒال" :إنّ ƒƒها ح ƒƒقيقة غ ƒƒري ƒƒبة ف ƒذّة ب ƒƒني ت ƒƒواري ƒƒخ ال ƒƒجنس البش ّ ƒ
ƒليزي شƒهير قƒال" :هƒو رجƒل إلƒهيّ حƒقّ " .وهƒذا
فƒرنƒسيّ مƒلحوظ املƒكانƒة" :إنّƒها ملعجƒزة حƒقيقيّة" .وهƒذا حƒكم ّ ƒ
رحƒالƒة وكƒاتƒب إنج ّ
ƒليزي مƒƒن رجƒƒال ال ّ ƒديƒƒن
ثƒƒناء رجƒƒل فƒƒرنƒƒسيّ نƒƒابƒƒه مƒƒن رجƒƒال اإلعƒƒالم قƒƒال" :خƒƒير مƒƒن أنƒƒتجته بƒƒالده" .وهƒƒذا مƒƒا حƒƒكم بƒƒه رجƒƒل إنجّ ƒ
املƒختاريƒن قƒال" :إنّƒه لƒهو مƒسيح الƒعصر ...نƒبيّ وأكƒثر مƒن نƒبي" .وهƒذا هƒو االحƒتمال ا ّلƒذي قّ ƒدره لƒل ّديƒن الƒبابƒيّ عƒالƒم أكƒسفورد
الصيت وعميد ك ّلية باليول مؤ ّ
تأسست املسيحيّة".
خ ًرا ،إذ قال" :إنّه أه ّم نهضة دينيّة ظهرت منذ أن ّ
الذّائع ّ
وهƒذا تƒأكƒيد حƒضرة عƒبد الƒبهاء املƒد ّون*" :لƒقد انƒطلق كƒثيرون مƒن جƒميع آفƒاق الƒعالƒم إلƒى إيƒران وبƒدأوا يƒفحصون األمƒر مƒن كƒلّ
ƒؤر ً
خƒƒا مƒƒعاصƒً ƒرا كƒƒتب آنƒƒذاك فƒƒقال إ ّن قƒƒيصر روسƒƒيا أرسƒƒل إلƒƒى الƒƒقنصل الƒّ ƒروسƒيّ فƒƒي تƒƒبريƒƒز -قƒƒبل اسƒƒتشهاد
قƒƒلوبƒƒهم" بƒƒل إ ّن مّ ƒ
ƒظرا
ح ƒƒضرة ال ƒƒباب ب ƒƒقليل -ي ƒƒأم ƒƒره أن ي ƒƒبحث ه ƒƒذه الح ƒƒرك ƒƒة امل ƒƒثيرة وي ƒƒكتب ع ƒƒنها ت ƒƒقري ƒً ƒرا واف ƒيًا ،ول ƒƒك ّن ه ƒƒذه ال ƒتّعليمات ل ƒƒم ت ƒƒنفّذ ن ً ƒ
السƒتشهاد حƒضرة الƒباب .أ ّمƒا الّ ƒدول الƒنّائƒية كƒدول غƒرب أوروبّƒا ،فƒقد ثƒار فƒيها اهƒتمام ال ي ّ
ƒتشارا ال
ƒقل عƒم ًقا ،وانتشƒر الƒخبر ان
ً
ي ّ
ƒقل سƒرعƒة فƒي مƒختلف الّ ƒدوائƒر األدبƒيّة والƒفنيّة والّ ƒدبƒلومƒاسƒيّة والƒفكريّƒة ويشهƒد رجƒل اإلعƒالم الƒفرنƒسيّ سƒالƒف الƒذّكƒر بƒذلƒك" :لƒقد
تح ƒّ ƒرك ƒƒت أوروبّ ƒƒا كّ ƒ ƒلها ع ƒƒطفًا وسخƒ ƒطًا ...وب ƒّ ƒني أدب ƒƒاء ه ƒƒذا ال ƒƒجيل ف ƒƒي ب ƒƒاري ƒƒس س ƒƒنة 1890م ،م ƒƒا زال اس ƒƒتشهاد ال ƒƒباب م ƒƒن
املƒوضƒوعƒات الجƒديƒدة تƒما ًƒمƒا كƒما كƒان يƒوم تƒل ّقت بƒاريƒس نƒبأ مƒوتƒه أل ّول م ّƒرة .لƒقد نƒظمنا فƒيه ال ّ
ƒحت سƒارة بƒرنƒارد عƒلى
ƒشعر ،وأل ّ
ك ƒƒات ƒƒل م ƒƒندي ƒƒس أن ي ƒƒضع م ƒƒرس ƒƒحيّة ت ƒƒرت ƒƒكز ع ƒƒلى ه ƒƒذه امل ƒƒأس ƒƒاة ال ƒتّاري ƒƒخية" .وف ƒƒي 1903م ق ƒƒام ƒƒت ش ƒƒاع ƒƒرة روس ƒيّة وع ƒƒضوة ف ƒƒي
الجƒمعيّة الƒفلسفيّة وجƒمعيّة املسƒتشرقƒني وجƒمعيّة الخƒدمƒات املƒكتبيّة فƒي سƒانƒت بƒيترسƒبرغ بنشƒر مƒرسƒحيّة بƒعنوان "الƒباب" مƒثّلت
ƒتشارا واسً ƒعا ،وتƒرجƒمت إلƒى الƒفرنƒسيّة فƒي بƒاريƒس،
بƒعد سƒنة عƒلى أحƒد مƒراسƒح املƒديƒنة ال ّƒرئƒيسة ثّ ƒم انتشƒر صƒداهƒا فƒي لƒندن ان
ً
ƒشاعƒر فƒيدلƒر ومƒثّلت م ّƒرة أخƒرى بƒعد الƒثّورة ال ّƒروسƒيّة مƒباشƒرة عƒلى مƒرسƒح ال ّ
وإلƒى األملƒانƒيّة بƒقلم ال ّ
ƒشعب فƒي لƒننغراد ،ونƒجحت
ƒشهير ،ا ّلƒƒذي نشƒƒر تƒƒقريƒƒظه لƒƒلمرسƒƒحيّة الّ ƒ
فƒƒي إثƒƒارة الƒƒعطف األصƒƒيل واالهƒƒتمام الƒƒعظيم لƒƒدى تƒƒولسƒƒتوي الّ ƒ
ƒصحف
ƒشعريّƒƒة فƒƒي الّ ƒ
الروسيّة فيما بعد.
ّ
ولƒƒيس مƒƒن املƒƒبالƒƒغة فƒƒي شƒƒيء إذا قƒƒلنا إنّƒƒنا ال نجƒƒد فƒƒي مƒƒحيط اآلداب الّ ƒديƒƒنيّة الƒƒعاملƒيّة ،الّ ƒلهم إالّ األنƒƒاجƒƒيل ،روايƒƒة تƒتّصل بƒƒموت
ƒساب ƒƒقة ي ƒƒمكن أن ت ƒƒقارن أو ت ƒƒقاس ب ƒƒاالس ƒƒتشهاد ا ّل ƒƒذي تج ƒّ ƒرع ك ƒƒأس ƒƒه مظه ƒƒر ش ƒƒيراز اإلل ƒƒهيّ .ف ƒƒتلك
أح ƒƒد م ƒ ƒّ ƒ
ƒؤس ƒƒسي األدي ƒƒان ال ّ ƒ
الƒظّاهƒرة الƒعجيبة املسƒتعصية عƒلى الƒتّفسير وا ّلƒتي شهƒدهƒا شƒهود الƒعيان وعƒزّزهƒم فƒيها رجƒال لƒهم حƒيثيّتهم ومƒكانƒتهم الƒعالƒية،
ƒؤرخƒƒون الƒّ ƒرسƒƒميّون وغƒƒير الƒّ ƒرسƒƒميّني مƒƒن أفƒƒراد الّ ƒ
ƒشعب ا ّلƒƒذي عƒƒاهƒƒد نƒƒفسه عƒƒلى أن يƒƒكيد لƒƒل ّديƒƒن الƒƒباب ƒيّ كƒƒي ًدا ال
واعƒƒترف بƒƒها املّ ƒ
بش ƒƒرت ب ƒƒها ك ƒّ ƒل الّ ƒ ƒدورات
ي ƒƒنتهي ،ي ƒƒمكن أن ت ƒƒع ّد ب ƒƒحقّ أع ƒƒجب ظ ƒƒواه ƒƒر الƒ ƒطّاق ƒƒات ال ƒƒفري ƒƒدة ا ّل ƒƒتي ز ّودت ب ƒƒها ه ƒƒذه الّ ƒ ƒدورة ا ّل ƒƒتي ّƒ ƒ
ƒسيّد املƒƒسيح ،بƒƒل ودعƒƒوتƒƒه الƒƒعلنيّة ك ّ ƒلها هƒƒي وحƒƒدهƒƒا ا ّلƒƒتي تƒƒق ّدم شƒƒبي ًها لƒƒبعثة حƒƒضرة الƒƒباب ومƒƒوتƒƒه،
ƒسالƒƒفة .عƒƒلى أ ّن آالم الّ ƒ
الّ ƒ
أي بƒƒاحƒƒث فƒƒي الّ ƒديƒƒن املƒƒقارن مƒƒن إدراكƒƒه وال يƒƒمكنه إغƒƒفالƒƒه .فƒƒفي شƒƒباب حƒƒضرة الƒƒباب الّ ƒ
ƒغض ووداعƒƒته ،وفƒƒي
شƒƒبي ًها ال يعجƒƒز ّ
الشƒديƒدة ا ّلƒتي انƒدفƒعت بƒها هƒذه الƒواليƒة إلƒى ق ّƒمتها ،وفƒي الƒنّظام ال ّƒرسƒولƒيّ
السƒرعƒة ّƒ ƒ
الشƒديƒد ،وفƒي ّƒ ƒ
قƒصر واليƒته الƒعلنيّة وهƒياجƒها ّƒ ƒ
والشƒƒرائ ƒƒع ال ƒّ ƒراس ƒƒخة ا ّلƒƒتي
ّƒ
ƒلرس ƒƒوم وال ƒطّقوس ال ƒƒعتيقة
ا ّلƒƒذي أق ƒƒام ƒƒه واألول ƒƒويّ ƒƒة ا ّلƒƒتي أن ƒƒعم ب ƒƒها ع ƒƒلى أح ƒƒده ƒƒم ،وف ƒƒي ج ƒƒرأة تح ّ ƒدي ƒƒه ل ّ ƒ
التحƒمت بƒنسيج الّ ƒديƒن ا ّلƒƒذي ولƒد بƒني أحƒضانƒه ،وفƒي الّ ƒدور ا ّلƒƒذي لƒعبه الƒنّظام الّ ƒديƒنيّ ال ّƒرسƒميّ الƒعتيد بƒصفته املح ّƒرض األ ّول
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ع ƒƒلى الƒ ƒتّعدي ƒƒات ا ّل ƒƒتي ع ƒƒان ƒƒاه ƒƒا واإله ƒƒان ƒƒات ا ّل ƒƒتي ان ƒƒهال ƒƒت ع ƒƒليه ،وف ƒƒي اع ƒƒتقال ƒƒه امل ƒƒفاج¾ ،واالس ƒƒتنطاق ا ّل ƒƒذي ت ƒƒعرض ل ƒƒه ،وف ƒƒي
ƒيرا فƒي صƒلبه ال ّ
ƒشنيع أمƒام الجƒمهور
االسƒتهزاء ا ّلƒذي انƒهمر عƒليه والجƒلد ا ّلƒذي قƒاسƒى مƒنه ،والƒقذف الƒعلني ا ّلƒذي احƒتمله ،وأخ ً
املعادي ،في ّ
السيّد املسيح.
كل ذلك ال نعجز عن تمييز التّشابه امللحوظ بني املالمح املميّزة لحياة حضرة الباب وحياة ّ
إالّ أنّ ƒƒه ال ي ƒƒنبغي أن ي ƒƒعزب ع ƒƒن ب ƒƒال ƒƒنا أنّ ƒƒه ب ƒƒاإلض ƒƒاف ƒƒة إل ƒƒى املعج ƒƒزة امل ƒتّصلة ب ƒƒاس ƒƒتشهاد ح ƒƒضرة ال ƒƒباب ،ف ƒƒإ ّن ح ƒƒضرت ƒƒه ال ي ƒƒعتبر
ƒورا إل ƒƒهيًّا
ّƒ
ƒؤسƒƒس ال ّ ƒدي ƒƒن امل ƒƒسيحيّ ،ب ƒƒل
ƒسا ل ƒƒدورة س ƒƒماويّ ƒƒة فحس ƒƒب ،ك ƒƒما ه ƒƒي ح ƒƒال م ƒ ّ ƒ
مƒ ّ ƒ
ومبشƒƒرا ب ƒƒعصر ج ƒƒدي ƒƒد ،وم ً ƒ
ƒؤسً ƒ
ƒفتتحا ك ً ƒ
ƒهمة األخ ƒƒرى أال وه ƒƒي أ ّن ال ƒƒقوى ا ّلƒƒتي اص ƒƒطفّت ض ّ ƒد ح ƒƒضرة ال ƒƒباب ف ƒƒي
ع ƒƒامل ƒيًّا .وال ي ƒƒنبغي ل ƒƒنا أن ن ƒƒتجاه ƒƒل ه ƒƒذه ال ƒƒحقيقة امل ّ ƒ
الس ƒƒلطات الّ ƒ ƒدي ƒƒنيّة وامل ƒƒدنƒ ƒيّة ا ّل ƒƒتي ث ƒƒاب ƒƒرت م ƒƒنذ لح ƒƒظة ب ƒƒعثته إل ƒƒى ي ƒƒوم اس ƒƒتشهاده ،وتشƒ ƒبّثت ب ّ ƒ
ƒكل وس ƒƒيلة
إي ƒƒران مƒ ƒثّلت ت ƒƒحال ƒƒف ّƒ ƒ
ƒسيّد املƒسيح فƒي حƒياتƒه أحƒبار الƒيهود
مسƒتطاعƒة لƒلتّآمƒر عƒلى أتƒباعƒه وتƒشويƒه مƒضامƒني رسƒالƒته ،عƒلى حƒني لƒم يƒتجاوز أعƒداء ال ّ
ومن واالهم.
مجƒƒده ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ب ƒƒأن ƒƒه "ج ƒƒوه ƒƒر ال ƒƒجواه ƒƒر" و"بح ƒƒر ال ƒƒبحور" و"ال ƒنّقطة ا ّلƒƒتي ت ƒƒدور ح ƒƒول ƒƒها أرواح
إ ّن ح ƒƒضرة ال ƒƒباب ا ّلƒƒذي ّ ƒ
ƒصل مƒƒن الƒنّقطة عƒƒلم مƒƒا كƒƒان ومƒƒا يƒƒكون" وا ّلƒƒذي "*قƒƒدره أعƒƒظم مƒƒن كƒّ ƒل األنƒƒبياء" و"*أمƒƒره أعƒƒلى
الƒنّبيّني واملƒƒرسƒƒلني" وا ّلƒƒذي بƒƒه "فّ ƒ
املبشƒر بƒالƒنّيّر األعƒظم األبƒهى"
ّƒ ƒ
ƒصادق
ƒصبح ال ّ
ƒهمته .هƒذا "*ال ّ
وأرفƒع مƒن عƒرفƒان ك ّƒل األولƒياء وإدراكƒهم" ،قƒد بّ ƒلغ رسƒالƒته وأ ّدى م ّ
حسƒبما ق ّƒرر حƒضرة عƒبد الƒبهاء ،هƒذا ا ّلƒذي أشƒار مƒقدمƒه إلƒى انƒتهاء دور "**الƒوعƒود والƒنّب ّوات" ،وافƒتتاح "**دور الƒوفƒاء بƒالƒوعƒود
وتƒƒح ّقق ال ƒنّب ّوات” ،مƒƒحا بƒƒظهوره ظƒƒالم ال ّ ƒليل ا ّلƒƒذي خ ƒيّم عƒƒلى بƒƒالده ،وأعƒƒلن فƒƒي الƒƒوقƒƒت نƒƒفسه اقƒƒتراب بƒƒزوغ ال ƒنّيّر األعƒƒظم ا ّلƒƒذي
ي ƒƒحيط ن ƒƒوره ال ƒƒجنس البش ƒƒري ج ƒƒمي ًعا .وص ƒّ ƒرح م ƒƒؤ ّكً ƒ ƒدا ب ƒƒأنّ ƒƒه" :ال ƒنّقطة ا ّلƒƒتي ذ ّوت ب ƒƒها م ƒƒن ذ ّوت" ،و"ال ƒّ ƒرك ƒƒن م ƒƒن ك ƒƒلمة األول ƒƒى"،
و"الƒبيت" و"الƒنّبأ الƒعظيم" و"الƒنّار فƒي الƒنّور عƒلى نƒور الّ ƒ
طور"" ،ذكƒر اهلل" ،وا ّلƒذي "مƒا أرسƒلنا مƒن نƒبيّ إالّ وقƒد أخƒذنƒاه بƒالعهƒد
مƒن أجƒله" وحّ ƒقق بƒمجيئه وعƒد جƒميع الƒعصور ،وافƒتتح دور بƒلوغ ك ّƒل الƒظّهورات اإللƒهيّة واكƒتمالƒها فƒي آن واحƒد .هƒذا "الƒقائƒم"
مƒوعƒود ال ّ
ƒسنة ،و"رجƒعة يƒوحƒنّا املƒعمدان" ا ّلƒƒتي يƒتو ّقƒƒعها املƒسيحيّون ورجƒعة "أوشƒيدرمƒاه"
ƒشيعة ،و"املهƒدي" املƒنتظر مƒن أهƒل ال ّ
ا ّلƒƒذي أشƒƒارت إلƒƒيه الƒƒكتب الƒزّرادشƒƒتيّة ،ورجƒƒعة "إيƒƒليّا" ا ّلƒƒذي يƒƒنتظره الƒƒيهود ،هƒƒذا ا ّلƒƒذي تظهƒƒر بƒƒعثته "آثƒƒار جƒƒميع األنƒƒبياء" هƒƒذا
ا ّلƒذي "عƒليه كƒمال مƒوسƒى وبƒهاء عƒيسى وصƒبر أيّƒوب" ،ظهƒر وأشهƒر أمƒره واضطهƒد بƒال رحƒمة ومƒات مƒجي ًدا .هƒذا الƒويƒل الƒثّانƒي
ا ّلƒƒذي تحّ ƒدث عƒنه يƒوحƒنّا فƒي رؤيƒاه قƒد جƒاء آخƒر األمƒر ،وقƒد بƒعث أ ّول املƒرسƒلني الّ ƒلذيƒن تƒنبّأ بƒظهورهƒما الƒقرآن الƒكريƒم .و"نƒفخ
ƒسموات واألرض وبƒلغت بƒالƒعالƒم نƒهايƒته ،و"وقƒعت الƒواقƒعة" ،و"جƒاءت الƒطّا ّƒمƒة الƒكبرى"،
ƒصور" نƒفخة صƒعق لƒها مƒن فƒي ال ّ
فƒي ال ّ
ƒسماء كش ƒƒطت"
ƒرب ال ƒƒعامل ƒƒني" و"ال ّ ƒ
و"ال ƒƒبعث" و"زل ƒƒزل ƒƒت ال ّ ƒ
ƒساع ƒƒة" و"أت ƒƒت ال ƒƒبيّنة" و"ت ƒƒنزّل امل ƒƒالئ ƒƒكة وال ƒّ ƒروح ف ƒƒيها" و"ق ƒƒام ال ƒنّاس ل ّ ƒ
و"جƒاء ربّƒك واملƒلك صƒفًّا صƒفًّا" ،و"الƒكواكƒب انƒتثرت" و"أخƒرجƒت األرض أثƒقالƒها" و"الƒجنّة أزلƒفت" ،و"الƒجحيم سّ ƒعرت" ،و"وضƒع
ƒصراط" و"وضƒع املƒيزان" و"نƒسفت الƒجبال نƒسفًا" كƒما تƒنبّأ الƒقرآن الƒكريƒم وتّ ƒم "تƒطهير قƒدس األقƒداس" ا ّلƒذي
الƒكتاب" ،ومّ ƒد "ال ّ
ƒسيّد املƒسيح فƒي إشƒارتƒه إلƒى "رجƒسة الخƒراب" وانƒقضى يƒو ٌم "كƒان مƒقداره ألƒف سƒنة م ّƒما تƒع ّدون" كƒما
تƒنبّأ بƒه دانƒيال وأ ّƒكƒده ال ّ
ت ƒƒنبّأ ال ƒƒقرآن ال ƒƒكري ƒƒم .وانته ƒƒت "االث ƒƒنان واألرب ƒƒعون شه ƒً ƒرا" ا ّلƒƒتي ت ƒƒداس ف ƒƒيها "امل ƒƒدي ƒƒنة امل ƒƒق ّدس ƒƒة" ،ك ƒƒما ت ƒƒنبّأ ي ƒƒوح ƒنّا ال ƒالّه ƒƒوت ƒƒي،
وافƒƒتتح "وقƒƒت ال ƒنّهايƒƒة" وقƒƒام أ ّول "الّ ƒ
ƒشاهƒƒديƒƒن" ال ّ ƒلذيƒƒن دخƒƒل فƒƒيهما "بƒƒعد ال ƒثّالثƒƒة أيّƒƒام ونƒƒصف روح حƒƒياة مƒƒن اهلل" فƒƒوقƒƒف عƒƒلى
"السƒƒبعة والعشƒƒريƒƒن" ا ّلƒƒتي تƒƒحوي
ّƒ
ƒسحابƒƒة" وظهƒƒرت "الخƒƒمسة والعشƒƒرون حƒƒرفًƒƒا" الƒƒباقƒƒية مƒƒن
ƒسماء فƒƒي الّ ƒ
رجƒƒله "وصƒƒعد إلƒƒى الّ ƒ
الƒعلم كّ ƒله كƒما يƒقول الحƒديƒث اإلسƒالمƒي .هƒذا "االبƒن الƒذّكƒر الƒعتيد أن يƒرعƒى األمƒم بƒعصا مƒن حƒديƒد" املƒذكƒور فƒي كƒتاب رؤيƒا
يƒƒوحƒنّا ،أطƒƒلق بƒƒمقدمƒƒه الƒƒقوى الƒƒخالّقƒƒة ا ّلƒƒتي أريƒƒد بƒƒها ،بƒƒعد أن عƒزّزتƒƒها فƒƒيوضƒƒات الƒظّهور الƒالّحƒƒق واألعƒƒظم قّ ƒوة ،أن تƒƒغرس فƒƒي
ƒعضوي ،وب ƒƒلوغ س ّ ƒن ال ƒّ ƒرش ƒƒد ،وب ƒƒذل ƒƒك ي ƒƒصل إل ƒƒى امل ƒƒرح ƒƒلة ال ƒنّهائ ƒيّة م ƒƒن ت ƒƒط ّوره
ƒري ال ƒƒقدرة ع ƒƒلى ت ƒƒحقيق االتّ ƒƒحاد ال ƒ
ّ
ال ƒƒجنس البش ّ ƒ
ƒصيحة فƒقد ارتƒفعت فƒي قƒيّوم األسƒماء ﻟ"معشƒر املƒلوك وأبƒناء املƒلوك" مƒشيرة إلƒى ابƒتداء عƒمليّة أسƒرعƒت بƒها فƒيما
املƒديƒد .وأ ّمƒا ال ّ
ورا واسƒع الƒنّطاق فƒي مƒصائƒر الƒنّظام املƒلكيّ
بƒعد إنƒذارات حƒضرة بƒهاء اهلل إلƒى ك ّƒل مƒلوك ّƒ ƒ
الشƒرق والƒغرب ،ومƒا زالƒت تحƒدث تƒطّ ً
ووضƒƒح م ƒƒعامل ƒƒه م ƒƒرك ƒƒز امل ƒƒيثاق ف ƒƒي أل ƒƒواح
ّƒ ƒ ƒ
ف ƒƒي ج ƒƒميع أرج ƒƒاء ال ƒƒعال ƒƒم .وأ ّم ƒƒا "ال ƒنّظم" ا ّلƒƒذي أق ƒƒام ƒƒه امل ƒƒوع ƒƒود ف ƒƒي ال ƒƒكتاب األق ƒƒدس،
الشƒرائƒع واألحƒكام ا ّلƒƒتي
اإلداري ،فƒقد أعƒلن فƒي "الƒبيان الƒفارسƒيّ" بƒصورة مƒؤ ّ ƒكƒدة .أ ّƒمƒا ّ ƒ ƒ
وصƒايƒاه ،ويƒشيّد اآلن أتƒباعƒه هƒيكله
ّ
أريƒد بƒها مƒن جƒهة أن تƒقضي بƒضربƒة واحƒدة عƒلى امƒتيازات دورة ديƒنيّة بƒلغت أرذل الƒعمر وعƒلى طƒقوسƒها ومƒناسƒكها ونƒظمها،
ƒؤسƒسات الƒنّظام الƒعاملƒيّ ا ّلƒƒذي يخƒلفه،
وأن تƒجتاز مƒن جƒهة أخƒرى تƒلك الƒفاصƒلة ا ّلƒƒتي تƒفصل بƒني الƒنّظام الƒبالƒي الƒبائƒد وبƒني م ّ ƒ ƒ
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فƒقد صƒيغت وأعƒلنت بƒوضƒوح .وأ ّƒمƒا املƒيثاق ا ّلƒƒذي اسƒتطاع ،خƒالفًƒا ل ّ
ƒسابƒقة ،ورغƒم ك ّƒل الحƒمالت الƒعنيفة الƒعنيدة
ƒكل الّ ƒدورات ال ّ
السƒبيل ملƒقدم مƒركƒزه وغƒايƒته فƒقد أبƒرم إبƒرا ًƒمƒا وثƒي ًقا .وانƒبثق الƒنّور
ا ّلƒتي شƒنّت عƒليه ،أن يƒحافƒظ عƒلى كƒيان ديƒن صƒاحƒبه ،ويم ّƒهƒد ّƒ ƒ
ƒصني ش ƒƒر ًقƒƒا ،وي ƒƒسكب
ا ّلƒƒذي ك ƒƒان م ƒƒن ش ƒƒأن ƒƒه أن ينتش ƒƒر م ƒƒن مه ƒƒده ت ƒƒدري ً ƒ
ƒجا وع ƒƒلى ف ƒƒترات م ƒƒتعاق ƒƒبة إل ƒƒى ف ƒƒنكوف ƒƒر غ ƒƒربً ƒƒا ،وبح ƒƒر ال ّ ƒ
شƒƒعاعƒƒه عƒƒلى إيسƒƒلندا شƒƒماالً وبحƒƒر تƒƒسمانƒƒيا جƒƒنوبًƒƒا .أ ّمƒƒا ق ّ ƒوات ال ƒظّالم ا ّلƒƒتي اقƒƒتصرت فƒƒي بƒƒادئ األمƒƒر عƒƒلى هƒƒيئات الّ ƒ
ƒشيعة
ال ّ ƒديƒƒنيّة فƒƒي إيƒƒران ،ثƒƒم اسƒƒتجمعت فƒƒيما بƒƒعد ق ّ ƒوة أعƒƒظم عƒƒلى يƒƒد املƒƒقاومƒƒة الƒƒعنيدة ا ّلƒƒتي تƒƒحالƒƒف عƒƒليها خƒƒليفة اإلسƒƒالم ورجƒƒال
ƒسنّة فƒي تƒركƒيا ،ثƒم بƒلغت ذروتƒها فƒي مƒقاومƒة الƒهيئات الƒعتيدة املƒتّصلة بƒالّ ƒديƒانƒات الƒقويّƒة األخƒرى ،فƒقد شƒنّت حƒملتها األولƒى.
ال ّ
وأ ّƒمƒا نƒواة املƒجتمع الƒعاملƒيّ اإللƒهيّ الƒتّقديƒر ،وا ّلƒƒذي اسƒتطاعƒت قّ ƒوتƒه الƒولƒيدة أن تحƒطّم أغƒالل االنƒتماء إلƒى ال ّ
ƒشيعة ،وا ّلƒƒذي كƒان
يƒحصل عƒلى اعƒتراف أوسƒع وأعƒمق بƒدعƒواه الƒذّاهƒبة إلƒى أنّƒه ديƒن الƒعالƒم املƒقبل -كّ ƒلما اتّƒسعت دائƒرة املƒنتمني إلƒيه -فƒقد تƒك ّونƒت
ثّ ƒم أخƒذت تƒتبلور عƒلى مهƒل .وأ ّمƒا الƒبذرة ا ّلƒتي وهƒبت لƒها يƒد الƒعنايƒة اإللƒهيّة هƒذه الƒطّاقƒات الƒواسƒعة الƒنّطاق ،ثƒم داسƒتها األقƒدام
حƒتّى انƒƒعدمƒƒت مƒƒن الƒƒوجƒƒود فƒƒي الƒظّاهƒƒر فƒƒقد اتƒƒيحت لƒƒها الƒƒفرصƒƒة ،بƒƒفضل هƒƒذه الƒƒعمليّة نƒƒفسها ،أن تƒƒنبت مƒƒن جƒƒديƒƒد وتƒƒنمو عƒƒلى
هƒƒيئة ظƒƒهور أقƒƒوى وأش ّ ƒد إل ƒزّا ًمƒƒا ،مƒƒن شƒƒأنƒƒه أن يƒƒزدهƒƒر فƒƒي فƒƒترة مƒƒتأ ّ
اإلداري الƒƒعامل ƒيّ ا ّلƒƒتي تƒƒصل ح ƒدّ
ƒمؤسƒƒسات ال ƒنّظام
خƒƒرة بƒ ّ ƒ
ّ
ƒوحƒƒد ال ƒƒعال ƒƒم ك ّ ƒله
ال ƒƒبلوغ ف ƒƒي ال ƒƒعصر ال ƒذّه ƒƒبيّ ا ّلƒƒذي ل ƒƒم ي ƒƒول ƒƒد ب ƒƒعد ،ع ƒƒلى ص ƒƒورة ه ƒƒيئات ت ƒƒعمل ف ƒƒي اتّ ƒƒساق م ƒƒع م ƒƒبادئ "ن ƒƒظم" ي ƒ ّ ƒ
ويفتديه.

٣٨

ّ
الشاه وما ترتّب عليها
الفصل الخامس  -محاولة اغتيال
ƒحى
إ ّن الّ ƒديƒƒن ا ّلƒƒذي حƒّ ƒرك أ ّمƒƒة بƒƒأسƒƒرهƒƒا مƒƒن أعƒƒماقƒƒها ،ومƒƒن أجƒƒله أزهƒƒقت اآلالف مƒƒن األرواح الƒƒغالƒƒية املƒƒجيدة ،وعƒƒلى مƒƒذبƒƒحة ضّ ƒ
ƒتعرض اآلن لƒƒضغوط أزمƒƒة جƒƒديƒƒدة ذات عƒƒنف شƒƒديƒƒد وأثƒƒر بƒƒعيد ،كƒƒانƒƒت واحƒƒدة مƒƒن تƒƒلك األزمƒƒات الّ ƒدوريّƒƒة
مƒ ّ ƒ
ƒؤسƒƒسه بƒƒحياتƒƒه ،بƒƒدأ يّ ƒ
ƒؤسƒƒساتƒƒه الƒƒعضويّƒƒة
ا ّلƒƒتي تƒƒوالƒƒت عƒƒلى مƒƒدى قƒƒرن كƒƒامƒƒل فƒƒنجحت فƒƒي أن تƒƒكسف سƒƒناء الّ ƒديƒƒن بƒƒصورة مƒƒؤ ّقƒƒتة ،وأن تهƒƒدم بƒƒنيان مƒ ّ ƒ
تƒقريƒبًا .والƒواقƒع أ ّن هƒذه املƒظاهƒر الƒحتميّة لهƒذا الƒتّط ّور الƒغيبيّ لƒديƒن عƒاملƒيّ كƒانƒت تحƒدث فƒجأة دائ ًƒما ،وعƒلى غƒير انƒتظار فƒي
ƒتأصƒلة لƒشأفƒة هƒذا الّ ƒديƒن الƒعاملƒيّ املƒفعم بƒالƒحياة ،املتحّ ƒدي فƒي دعƒواه ،املƒط ّور فƒي عƒقائƒده،
األغƒلب األعّ ƒم ،كƒما كƒانƒت تƒبدو مس ّ ƒ ƒ ƒ
املƒƒاضƒƒي فƒƒي كƒƒفاحƒƒه حƒƒيال صƒƒدمƒƒات ومƒƒخاطƒƒر جƒّ ƒمة يƒƒكاد يƒƒرزح تƒƒحت وطƒƒأتƒƒها .وكƒƒانƒƒت هƒƒذه األزمƒƒات أ ّمƒƒا مƒƒن الƒƒخارج عƒƒلى يƒƒد
أعƒدائƒه االلّ ƒداء ،وأ ّƒمƒا مƒن الّ ƒداخƒل نƒتيجة لƒطيش بƒعض أحƒبّائƒه أو ارتƒداد بƒعض أتƒباعƒه ،أو تƒخاذل بƒعض ذوي املƒقامƒات ال ّƒرفƒيعة
ƒؤسƒƒسيه وذوي ق ƒƒرب ƒƒاه ƒƒم .وم ƒƒهما ي ƒƒكن م ƒƒن أم ƒƒر ه ƒƒذه ال ƒنّكسات األك ƒƒيدة ا ّلƒƒتي ك ƒƒان ال ّ ƒدي ƒƒن ي ƒƒعان ƒƒي م ƒƒنها ب ƒƒني ال ƒƒحني
م ƒƒن أق ƒƒارب م ƒ ّ ƒ
واآلخƒƒر ،ومƒƒن أمƒƒر تƒƒأثƒƒيرهƒƒا فƒƒي الƒّ ƒروح املƒƒعنويّƒƒة لƒƒدى جƒƒموع مƒƒعتنقيه املخƒƒلصني ،ومƒƒهما يƒƒكن مƒƒن طƒƒنطنة أعƒƒدائƒƒه بƒƒها وا ّدعƒƒائƒƒهم
بƒƒأنّƒƒها أعƒƒراض االضƒƒمحالل واالنƒƒحالل الƒƒوشƒƒيك ،فƒƒإنّƒƒنا إذا اسƒƒترجƒƒعناهƒƒا جƒƒمي ًعا وجƒƒدنƒƒا أنƒƒها عجƒƒزت عƒƒن عƒƒرقƒƒلة تƒƒق ّدمƒƒة أو الƒنّيل
مƒن وحƒدتƒه وتƒماسƒكه .صƒحيح أ ّن ال ّ
ƒضريƒبة ا ّلƒتي تƒقاضƒتها كƒانƒت فƒادحƒة األوجƒاع ،والƒباليƒا ا ّلƒتي خƒاضƒتها كƒانƒت جƒسيمة تƒفوق
ƒالشƒƒلل بƒƒعض الƒƒوقƒƒت ،ولƒƒكنّنا لƒƒو تƒƒأ ّمƒƒلنا كƒّ ƒل واحƒƒدة مƒƒن هƒƒذه
الƒƒوصƒƒف ،والƒƒهول ا ّلƒƒذي أثƒƒارتƒƒه كƒƒان واسƒƒع املƒƒدى بƒƒل لƒƒقد أصƒƒابƒƒة بƒ ّ ƒ
ƒقررنƒا ،بƒثقة واطƒمئنان ،أنّƒها عƒنايƒة مسƒتورة وبƒركƒة مƒقنّعة ،ووسƒيلة ربƒانƒيّة إلطƒالق املƒزيƒد مƒن
الƒنّكسات فƒي أبƒعادهƒا ال ّ
ƒصحيحة ل ّ
ƒسماويّƒة ،ومهƒرب معجƒز مƒن كƒوارث وشƒيكة الحƒدوث أشّ ƒد نƒكا ً
ال ووبƒاالً ،وأداة لƒتحقيق الƒنّبوءات الƒعريƒقة ،وعƒامƒل لƒتطهير
الƒقدرة ال ّ
حƒياة الƒجامƒعة وتƒقويƒتها ،ودافƒع لƒتوسƒيع نƒطاقƒها ونشƒر تƒأثƒيرهƒا ،وشƒاهƒد مفحƒم مƒلزم عƒلى عƒدم قƒابƒليّة عƒرى الّ ƒديƒن لƒالنƒفصام.
وط ƒƒامل ƒƒا اتّ ƒƒضحت ل ƒƒعيون الƒ ƒنّاس دالل ƒƒة ه ƒƒذه االم ƒƒتحان ƒƒات ،إبّ ƒƒان األزم ƒƒة ن ƒƒفسها أح ƒƒيانً ƒƒا ،وب ƒƒعد ان ƒƒتهائ ƒƒها ف ƒƒي ال ƒƒغال ƒƒب ،وتجّ ƒ ƒلت
ƒلصديƒƒق والƒƒعد ّو قƒƒاصƒƒيهم ودانƒƒيهم بƒƒصورة ال يƒƒرقƒƒى إلƒƒيها الّ ƒ
السƒّ ƒر ،بƒƒل قƒƒل لƒƒم يحƒƒدث مƒƒطل ًقا أن ظƒلّ
ƒش ّك ،وقّ ƒلما ظƒّ ƒل ّ ƒ
ضƒƒرورتƒƒها لّ ƒ
ƒتورا
ّƒ ƒ
الس ّƒر الƒكامƒن وراء هƒذه الƒكوارث املƒشؤومƒة ا ّلƒتي بƒعث بƒها اهلل مƒحجوبًƒا ،أو ظ ّƒل الƒغرض مƒن حƒدوثƒها أو مƒغزى حƒدوثƒها مس ً
عن ذوي األلباب.
واآلن يƒƒوشƒƒك أمƒƒر حƒƒضرة الƒƒباب أن يƒƒعانƒƒي إحƒƒدى هƒƒذه املƒƒحن الƒƒقاسƒƒية وهƒƒو مƒƒا زال فƒƒي مƒƒراحƒƒل طƒƒفولƒƒته األولƒƒى .نƒƒعم إ ّن هƒƒذا
ال ّ ƒديƒƒن ا ّلƒƒذي اضطهƒƒد اضƒƒطها ًدا مƒƒريƒً ƒرا ،واشƒƒت ّدت كƒƒراه ƒيّته واسƒƒتنكاره مƒƒنذ ال ّلحƒƒظة األولƒƒى ا ّلƒƒتي ولƒƒد فƒƒيها ،وحƒّ ƒرم مƒƒنذ أيّƒƒامƒƒه
ƒؤسƒƒسه املƒƒفاج¾ املحƒƒزن ،وتƒƒرنّƒƒح تƒƒحت وطƒƒأة الّ ƒ
ƒضربƒƒات الƒƒقاسƒƒية
املƒƒب ّكرة مƒƒن مƒƒسانƒƒدة مƒƒعظم أقƒƒطاب أنƒƒصاره ،وصƒƒعق لƒƒزوال مƒ ّ ƒ
ا ّلƒƒتي كƒƒيلت لƒƒه تƒƒبا ًعƒƒا فƒƒي مƒƒازنƒƒدران وطهƒƒران ونƒƒيريƒƒز وزنƒƒجان ،يƒƒوشƒƒك أن يƒƒعانƒƒي إذالالً لƒƒم يƒƒعرف لƒƒه مƒƒثيل مƒƒن قƒƒبل نƒƒتيجة لƒƒفعلة
ƒتعصب مƒته ّور .وبƒذلƒك أضƒيف إلƒى أعƒباء املƒحن ا ّلƒتي عƒانƒاهƒا عƒبء فƒادح لƒكارثƒة جƒديƒدة فƒريƒدة فƒي
ƒاب بƒابƒيّ م ّ
مخƒزيƒة أتƒاهƒا ش ّ
خطورتها ،مخزية في طبيعتها ،مد ّمرة في نتائجها املباشرة.
ف ƒƒلقد دف ƒƒعت م ƒƒرارة م ƒƒأس ƒƒاة اس ƒƒتشهاد ح ƒƒضرة ال ƒƒباب ،وج ƒƒنون ال ƒƒيأس ،واالع ƒƒتقاد ب ƒƒأ ّن املح ƒّ ƒرض األ ّول ع ƒƒلى ه ƒƒذه الج ƒƒري ƒƒمة ه ƒƒو
الّ ƒ
ƒشاه دون سƒƒواه ،بƒƒصادق الƒتّبريƒƒزي الƒƒعامƒƒل فƒƒي حƒƒانƒƒوت حƒƒلوانƒƒي بطهƒƒران إلƒƒى أن يƒƒثأر لهƒƒذه الƒƒفعلة الƒنّكراء .فƒƒتق ّدم فƒƒي يƒƒوم
مƒƒن أيّƒƒام آب ) 15آب 1852م( مƒƒع شƒƒريƒƒك لƒƒه نƒƒكرة مƒƒثله يƒƒدعƒƒى فƒƒتح اهلل الƒƒقمي إلƒƒى نƒƒياوران حƒƒيث عƒƒسكر الƒƒجيش حƒƒول محƒلّ
إقامة ّ
الشاه .وانتظر بجانب الطّريق كأحد
اري
املارة األبرياء ثم أطلق من سالحه الن ّ ّ
ّ
الƒّ ƒرصƒƒاص عƒƒلى الّ ƒ
السƒƒالح ا ّلƒƒذي
ƒصباح .وأظهƒƒر فƒƒحص ّ ƒ
ƒشاه بƒƒعد خƒƒروجƒƒه مƒƒن رحƒƒاب الƒƒقصر عƒƒلى جƒƒواده يƒƒتريّƒƒض ريƒƒاضƒƒة الّ ƒ
ƒشاب األخƒرق بƒصورة ال تƒقبل ال ّ
اسƒتعمله املƒعتدي طƒيش هƒذا ال ّ
أي رجƒل سƒليم الƒعقل لƒم يƒكن لƒيقدم عƒلى
ƒش ّك .وب ّƒني بƒجالء أ ّن ّ
ارتكاب مثل هذه الفعلة الخرقاء.
غƒرقƒت نƒياوران ا ّلƒƒتي أقƒام فƒيها الƒبالط ال ّ
ƒشاهƒانƒي وفƒصائƒل الƒجيش فƒي هƒرج ومƒرج ال يƒمكن تƒص ّورهƒما نƒتيجة لهƒذا االعƒتداء،
ف ƒƒوزراء ال ّ ƒدول ƒƒة وع ƒƒلى رأس ƒƒهم م ƒƒيرزا آق ƒƒا خ ƒƒان ال ƒنّوري اع ƒƒتماد ال ّ ƒدول ƒƒة خ ƒƒليفة أم ƒƒير ال ƒنّظام أه ƒƒرع ƒƒوا -واله ƒƒلع يخ ƒƒلع ق ƒƒلوب ƒƒهم -إل ƒƒى
مƒليكهم الجƒريƒح ،ونƒفخت األبƒواق وقƒرعƒت الƒطّبول وعƒلت أصƒوات املƒزامƒير تƒدعƒو جƒيوش جƒاللƒته ال ّ
ƒشاهƒانƒيّة مƒن ك ّƒل حƒدب وصƒوب.
٣٩

وانƒدفƒعت حƒاشƒية ال ّ
ƒرارا ،وال يƒسمع أحƒد قƒوالً،
ƒشاه مƒشاة وفƒرسƒانًƒا إلƒى رحƒاب الƒقصر ،وع ّƒمت الƒفوضƒى فƒكان ك ّƒل فƒرد يƒصدر ق ً
وال ي ƒƒطيع أح ƒƒد أم ƒً ƒرا ،وال ي ƒƒفهم أح ƒƒد ش ƒƒيئ ًا .وف ƒƒي ه ƒƒذه األث ƒƒناء أم ƒƒر أردش ƒƒير م ƒƒيرزا ح ƒƒاك ƒƒم طه ƒƒران ف ƒƒصائ ƒƒله ب ƒƒتفتيش ش ƒƒوارع
ƒحة اإلش ƒƒاع ƒƒات
ال ƒƒعاص ƒƒمة امل ƒƒهجورة ث ّ ƒم أغ ƒƒلق أب ƒƒواب ال ƒƒقلعة وامل ƒƒدي ƒƒنة ،وح ƒƒشا م ƒƒداف ƒƒعه ،وأرس ƒƒل رس ƒƒوالً ع ƒƒلى عج ƒƒل ل ƒƒيتأ ّكƒƒد م ƒƒن ص ّ ƒ
املنكرة ال ّدائرة على ألسنة النّاس ويطلب تعليمات مح ّددة.
والسخƒƒط
ومƒƒا كƒƒادت هƒƒذه الƒƒفعلة تƒƒرتƒƒكب ح ƒتّى وقƒƒع ظ ّ ƒلها عƒƒلى الƒƒباب ƒيّني ك ّ ƒلهم ،وه ƒبّت عƒƒلى األ ّمƒƒة بƒƒأسƒƒرهƒƒا عƒƒاصƒƒفة مƒƒن ال ƒذّعƒƒر
ّ
ƒشاه ال ّ ƒ
وال ƒƒكراه ƒƒية ت ƒƒعزّزه ƒƒا أم ال ّ ƒ
أي م ƒƒجال ل ƒƒلتّفكير ف ƒƒي إج ƒƒراء أبس ƒƒط أل ƒƒوان ال ƒتّحقيق ع ƒƒن أص ƒƒول ه ƒƒذا
ƒشاب .ول ƒƒم ي ƒƒعد ه ƒƒناك ّ
ƒصب عƒƒليه أشƒƒنع ألƒƒوان
أي بƒƒريء مƒƒوارد الهƒƒالك وتّ ƒ
أي هƒƒمسة أو إشƒƒارة كƒƒافƒƒية ألن تƒƒورد ّ
االعƒƒتداء أو املحƒّ ƒرضƒƒني عƒƒليه ،وكƒƒانƒƒت ّ
ƒبرر ا ّلƒƒذي ك ƒƒان ي ƒƒتمنّاه ،ه ƒƒذا ال ƒƒجيش امل ƒƒؤ ّلƒƒف م ƒƒن رج ƒƒال
ƒيرا وب ƒƒعد ط ƒƒول ت ƒƒربّ ƒƒص وان ƒƒتظار ظ ƒƒفر ج ƒƒيش األع ƒƒداء ب ƒƒامل ّ ƒ
ال ƒƒعذاب .وأخ ً ƒ
الّ ƒديƒن ورجƒال الّ ƒدولƒة وال ّ
وحƒدت بƒينهم الƒكراهƒية املƒريƒرة فƒتربّƒصوا حƒتّى تƒسنح الƒفرصƒة ليش ّهƒƒروا بƒخصمهم املƒمقوت
ƒشعب م ّƒمن ّ ƒ
ƒادرا عƒلى أن يƒح ّقق غƒرضƒه الƒخبيث إلƒى أقƒصى مƒدى .وبƒال ّƒرغƒم
ويƒقضوا عƒليه .وهƒا قƒد حƒانƒت الƒفرصƒة وأصƒبح هƒذا الƒجيش ق ً
ƒبرأ م ƒƒنذ ال ƒƒبداي ƒƒة ،م ƒƒن أيّ ƒƒة ن ƒيّة ف ƒƒي اغ ƒƒتصاب ح ƒƒقوق ال ّ ƒدول ƒƒة أو ام ƒƒتيازات ƒƒها ،وب ƒƒال ƒّ ƒرغ ƒƒم م ƒƒن أ ّن أق ƒƒطاب ƒƒه وأص ƒƒحاب ƒƒه
م ƒƒن أ ّن ال ّ ƒدي ƒƒن ت ّ ƒ
ƒصرف ي ƒƒثير أدن ƒƒى اش ƒƒتباه ف ƒƒي رغ ƒƒبتهم ف ƒƒي إع ƒƒالن ال ƒƒجهاد ال ّ ƒدي ƒƒنيّ ،وع ƒƒلى أن ي ƒƒتو ّقƒƒوا
وأت ƒƒباع ƒƒه ح ƒƒرص ƒƒوا ع ƒƒلى أن ي ƒƒتجنّبوا ّ
أي ت ّ ƒ
ƒعمدوا تƒجاهƒل ال ّ
ƒشواهƒد الƒعديƒدة الّ ƒدا ّلƒة عƒلى ضƒبط الƒنّفس املƒلحوظ مƒن جƒانƒب أتƒباع
أي مسƒلك عƒدائƒيّ ،إالّ أ ّن األعƒداء ت ّ
مƒتابƒعة ّ
الّ ƒديƒƒن املضطهƒƒد وأثƒƒبتوا قƒƒدرتƒƒهم عƒƒلى ارتƒƒكاب شƒƒناعƒƒات بƒƒربƒƒريّƒƒة كƒƒتلك ا ّلƒƒتي سّ ƒ
ƒتظل مƒƒقترنƒƒة بƒƒقصص مƒƒازنƒƒدران ونƒƒيريƒƒز وزنƒƒجان
ƒحب هƒƒذا الƒƒعدو املƒƒتربّƒƒص أن
أي دركƒƒة مƒƒن الّ ƒ
ƒخسة والƒƒقسوة ال يّ ƒ
ال ّ ƒدمƒƒويّƒƒة .أ ّمƒƒا وقƒƒد ارتƒƒكبت هƒƒذه الƒƒفعلة ال ƒنّكراء الƒƒغادرة فƒƒإلƒƒى ّ
ƒحب أن يƒƒلصقها بƒƒخصومƒƒة؟ وبƒƒأيّƒƒة مƒƒعامƒƒلة ال يƒƒو ّد أن يƒƒعامƒƒل بƒƒها كƒّ ƒل مƒƒن يƒƒمكن أن تتسƒّ ƒرب إلƒƒيه شƒƒبهة
يƒƒنزل؟ وبƒƒأيّƒƒة تƒƒهمة ال يّ ƒ
االشƒتراك مƒن قƒريƒب أو مƒن بƒعيد فƒي هƒذه الƒجنايƒة ال ّ
ƒشنيعة ضّ ƒد مƒن جƒمع فƒي شƒخصه سƒيادة الّ ƒدولƒة ووصƒايƒة اإلمƒام الƒغائƒب؟!


ƒثيرا لƒلتقزّز بƒصورة ال تƒوصƒف ،فƒروح االنƒتقام ا ّلƒƒذي تƒم ّلك هƒؤالء ا ّلƒƒذيƒن صƒبّوا جƒام غƒضبهم
كƒان حƒكم اإلرهƒاب ا ّلƒƒذي تƒال ذلƒك م ً
وويƒالتƒهم كƒان ظƒامƒئ ًا ال يƒطفأ لƒه ظƒمأ ،وتƒجاوبƒت أصƒداؤه حƒتّى بƒلغت صƒحافƒة أوروبّƒا واصƒمة بƒالƒعار وال ّ
ƒشنّار زبƒانƒية اإلرهƒاب
ƒهمة قƒتل مƒن حƒكم عƒليهم بƒاإلعƒدام،
ƒصدر األعƒظم فƒي أن يحّ ƒد مƒن االنƒتقام الّ ƒدمƒوي فƒقد ق ّ
املتعطّشƒني لƒل ّدمƒاء .ورغƒبة مƒن ال ّ
ƒسم م ّ
ب ƒƒني األم ƒƒراء وال ƒنّبالء وزم ƒƒالئ ƒƒه ال ƒƒوزراء وال ƒƒق ّواد وض ƒبّاط ال ƒƒبالط وم ƒƒندوب ƒƒي رج ƒƒال ال ّ ƒدي ƒƒن وال ƒتّجار وامل ƒƒدف ƒƒعيّة وامل ƒƒشاة ،ال ب ƒƒل ل ƒƒقد
ƒصصت ل ّ
ƒلشاه ضƒحيّة ولƒكنّه أنƒاب عƒنة قهƒرمƒان قƒصره لƒكي يƒطلق طƒلقته الƒقاتƒلة صƒونًƒا لƒكرامƒة الƒتّاج .أ ّمƒا أردشƒير مƒيرزا فƒقد
خ ّ
ع ƒƒمل م ƒƒن ج ƒƒان ƒƒبه ع ƒƒلى تش ƒƒدي ƒƒد الح ƒƒراس ƒƒة ع ƒƒلى أب ƒƒواب ال ƒƒعاص ƒƒمة ،وأم ƒƒر الح ƒّ ƒراس ب ƒƒأن ي ƒƒتح ّققوا م ƒƒن ش ƒƒخصيّة ا ّلƒƒذي ƒƒن ي ƒƒحاول ƒƒون
الخƒروج مƒنها ،واسƒتدعƒى الƒكالنƒتر والّ ƒداروغƒة والƒكدخƒداوات وأمƒرهƒم بƒأن يƒبحثوا عƒن ك ّƒل مƒن حƒامƒت حƒولƒه شƒبهة اعƒتناق الƒبابƒيّة
ƒطر ش ƒƒاب اس ƒƒمه ع ƒبّاس ك ƒƒان خ ƒƒاد ًمƒƒا ع ƒƒند أح ƒƒد امل ƒƒؤم ƒƒنني امل ƒƒعروف ƒƒني إل ƒƒى أن
وي ƒƒلقوا ال ƒƒقبض ع ƒƒليه .وت ƒƒحت التّه ƒƒدي ƒƒد وال ƒƒوع ƒƒيد اض ّ ƒ
يƒمشي فƒي شƒوارع طهƒران وي ّ
ƒأي شƒخص يƒظ ّن أنّƒه قƒادر عƒلى أن
ƒدل عƒلى ك ّƒل مƒن تƒذ ّƒكƒر أنّƒه بƒابƒيّ ،بƒل لƒقد أرغƒم عƒلى أن يƒشي ب ّ
يدفع فدية طيّبة الستخالص نفسه.
وكƒƒان صƒƒادق املƒƒنحوس أ ّول مƒƒن عƒƒانƒƒى فƒƒي ذلƒƒك الƒƒيوم الƒƒعصيب إذ قƒƒتل عƒƒلى الƒƒفور فƒƒي نƒƒفس الƒƒبقعة ا ّلƒƒتي حƒƒاول فƒƒيها ارتƒƒكاب
جƒريƒمته بƒأن شّ ƒدوه إلƒى ذيƒل بƒغل وسƒحبوه طƒوال الƒطّريƒق إلƒى طهƒران حƒيث شّ ƒقوا بƒدنƒه إلƒى نƒصفني صƒلبوهƒما وعƒرضƒوهƒما عƒلى
األن ƒƒظار .ون ƒƒودي ب ƒƒأه ƒƒل طه ƒƒران أن ي ƒƒصعدوا إل ƒƒى األس ƒƒوار ل ƒƒيشاه ƒƒدوا الجس ƒƒد امل ƒƒمزّق .أ ّمƒƒ ƒا ش ƒƒري ƒƒكه ف ƒƒقد صƒ ƒبّوا ف ƒƒي ح ƒƒلقه
ƒسمى الƒحاج قƒاسƒم
ال ّƒرصƒاص املنصهƒر بƒعد أن قƒاسƒى عƒذاب الƒكاللƒيب املح ّƒماة وتƒمزيƒق املƒسامƒير ألوصƒالƒه ،وع ّƒري رفƒيق لƒهما ي ّ
ووض ƒƒعت ال ّ ƒ
ƒصاخ ƒƒب ال ƒالّع ƒƒن .أ ّمƒƒا اآلخ ƒƒرون ف ƒƒقد ف ƒƒقئت
ƒشموع امل ƒƒوق ƒƒدة ف ƒƒي ث ƒƒقوب ش ّ ƒقوه ƒƒا ف ƒƒي ب ƒƒدن ƒƒه ،وع ƒƒرض ع ƒƒلى الج ƒƒمهور ال ّ ƒ
عƒƒيونƒƒهم ونشƒƒرت أجƒƒسادهƒƒم بƒƒاملƒƒناشƒƒير وخƒƒنقوا ،وقƒƒذفƒƒوا مƒƒن أفƒƒواه املƒƒدافƒƒع ،وقƒطّعوا إربًƒƒا إربًƒƒا ،ومƒزّقƒƒوا بƒƒالƒƒفؤوس والƒƒبلط ،ونƒƒعلت
وحƒƒش
أقƒƒدامƒƒهم بحƒƒدوات الƒƒخيل ،وطƒƒعنوا بƒƒالحƒƒراب ورجƒƒموا بƒƒالƒƒحجارة ،وتƒƒسابƒƒقت زبƒƒانƒƒية الƒƒعذاب عƒƒلى بƒƒلوغ أقƒƒسى غƒƒايƒƒات ال ƒت ّ ّƒ
والƒƒبربƒƒريّƒƒة .وكƒƒان ال ƒنّاس يتس ّ ƒلمون أجƒƒساد الّ ƒ
ƒضحايƒƒا املƒƒنكودة ويƒƒتكالƒƒبون عƒƒليها لƒƒيمثّلوا بƒƒها تƒƒمثيالً ال يƒƒبقي عƒƒلى شƒƒيء مƒƒن
مƒعاملƒها األولƒى ،حƒتّى أ ّن الƒجالّديƒن ا ّلƒذيƒن ألƒفوا الƒقسوة بƒحكم عƒملهم كƒانƒوا يƒذهƒلون لƒقسوة الƒنّاس الƒجهنّميّة .وكƒان الƒجالّدون
يƒƒسوقƒƒون الƒنّساء واألطƒƒفال فƒƒي الƒطّرقƒƒات بƒƒأجƒƒساد مƒƒمزقƒƒة تشƒƒتعل فƒƒي جƒƒراحƒƒاتƒƒها الّ ƒ
ƒشموع وهّ ƒن يƒƒرتّƒƒلن بƒƒأصƒƒوات رنّƒƒانƒƒة "إنّƒƒا هلل
٤٠

ƒتفرجƒني الƒواجƒمني عƒلى جƒانƒبيّ الƒطّريƒق ،فƒإذا هƒلك األطƒفال فƒي الƒطّريƒق ألƒقى الƒجالّدون أجƒسادهƒم
وإنّƒا إلƒيه راجƒعون" أمƒام امل ّ
ت ƒƒحت أق ƒƒدام آب ƒƒائ ƒƒهم وأخ ƒƒوات ƒƒهم ،ف ƒƒيطأون ƒƒها ب ƒƒعزّة وك ƒƒبري ƒƒاء دون أن ي ّ ƒ
ƒتجشموا ع ƒƒناء ال ƒنّظر إل ƒƒيهم م ƒّ ƒرة أخ ƒƒرى .ول ƒƒقد شه ƒƒد أح ƒƒد
ƒضل أن يƒƒذبƒƒحوا ولƒƒديƒƒه الّ ƒ
الƒƒكتّاب الƒƒفرنƒƒسيّني املƒƒمتازيƒƒن بƒƒأ ّن والً ƒدا رفƒƒض االرتƒƒداد عƒƒن ديƒƒنه وفّ ƒ
ƒشابّƒƒني املتسƒƒربƒƒلني بƒƒدمƒƒائƒƒهما عƒƒلى
صƒƒدره ،وهƒƒو مسƒƒتل ٍق عƒƒلى األرض ،وكƒƒان أكƒƒبرهƒƒما فƒƒتى فƒƒي الƒّ ƒرابƒƒعة عشƒƒرة مƒƒن عƒƒمره فƒƒطالƒƒب بƒƒح ّقه فƒƒي أن يƒƒقتل قƒƒبل أخƒƒيه ألنّƒƒة
هو األرشد.
ƒضباط الƒنّمساويّƒƒني ،وهƒƒو الƒƒكابƒƒنت فƒƒون جƒƒومƒƒونƒƒس ا ّلƒƒذي كƒƒان آنƒƒذاك فƒƒي خƒƒدمƒƒة الّ ƒ
ويƒƒروي الƒّ ƒرواة عƒƒن ثƒƒقة ويƒƒقني أ ّن أحƒƒد الّ ƒ
ƒشاه
هƒƒالƒƒته بƒƒشاعƒƒة الƒƒفظائƒƒع ا ّلƒƒتي كƒƒان مƒƒضط ًرّا إلƒƒى مƒƒشاهƒƒدتƒƒها بƒƒحكم عƒƒمله فƒƒق ّدم اسƒƒتقالƒƒته ،وبƒƒعد أسƒƒبوعƒƒني مƒƒن مƒƒحاولƒƒة االغƒƒتيال
أرسƒƒل خƒƒطابًƒƒا نشƒƒر فƒƒي مجƒƒلة "صƒƒديƒƒق الƒƒجنود" .قƒƒال*" :اتƒƒبعني يƒƒا صƒƒديƒƒقي ،وأنƒƒتم يƒƒا مƒƒن ت ّ ƒدعƒƒون أنّƒƒكم تتح ّ ƒلون بƒƒاألخƒƒالق
األوروبƒيّة الƒّ ƒرفƒƒيعة تƒƒعالƒƒوا مƒƒعي لƒƒتشاهƒƒدوا الƒƒبؤسƒƒاء ا ّلƒƒذيƒƒن فƒƒقئت عƒƒيونƒƒهم ثّ ƒم أجƒƒبروا عƒƒلى أن يƒƒأكƒƒلوا آذانƒƒهم املƒƒبتورة فƒƒي مشهƒƒد
ال ƒتّعذيƒƒب ذاتƒƒه دون مƒƒلح وال تƒƒوابƒƒل! وا ّلƒƒذيƒƒن انƒƒتزع الƒƒجالّدون أسƒƒنانƒƒهم وضƒƒروسƒƒهم بƒƒوحƒƒشيّة ،وا ّلƒƒذيƒƒن لƒƒم يƒƒنلهم شƒƒيء كƒƒبير مƒƒن
األذى سƒوى أن حƒطّمت املƒطارق جƒماجƒمهم الƒعاريƒة ب ّ
ƒلموا إلƒى حƒيث تƒضاء األسƒواق بƒال ّ
ƒضحايƒا الƒبؤسƒاء
ƒلموا ه ّ
ƒكل بƒساطƒه .ه ّ
ƒضحاي ƒƒا وأك ƒƒتاف ƒƒهم ع ƒƒن ال ƒƒيمني وع ƒƒن ال ّ ƒ
أل ّن الƒ ƒنّاس شّ ƒ ƒقوا ث ƒƒقوبً ƒƒا ع ƒƒميقة ف ƒƒي ص ƒƒدور ال ّ ƒ
ƒشمال ،ووض ƒƒعوا ف ƒƒي الج ƒƒروح ش ƒƒمو ًƒع ƒƒا
ƒسوق مƒصفّديƒن بƒاألغƒالل تƒتق ّدمƒهم إحƒدى الƒفرق الƒعسكريّƒة .وكƒانƒت ال ّ
ƒشموع
مشƒتعلة .ولƒقد شƒاهƒدت بƒعضهم يƒسحبون فƒي ال ّ
قƒƒد احƒƒترقƒƒت وتƒƒو ّغƒƒلت ح ƒتّى أخƒƒذ شحƒƒم الجƒƒروح يƒƒد ّ
خƒƒن كƒƒاملƒƒصباح إذا انƒƒطفأ حƒƒدي ƒثًا .ولƒƒيس مƒƒن ال ƒنّادر أن تƒƒتفتّق عƒƒبقريّƒƒة أهƒƒل
الشƒƒرق عƒƒن ألƒƒوان جƒƒديƒƒدة مƒƒن ال ƒتّعذيƒƒب .مƒƒن ذلƒƒك مƒƒث ً
ال أنƒƒهم يسƒƒلخون قƒƒدم ƒيّ الƒƒباب ƒيّ ويƒƒغمسون جƒƒروحƒƒه فƒƒي ال ƒزّيƒƒت املƒƒغلي،
ّƒ
ويƒد ّقƒƒون فƒيها حƒدوة حƒصان ،ويƒرغƒمونƒه عƒلى الجƒري .فƒال تƒصدر مƒن ال ّ
ƒواسƒه املƒفقودة ذلƒك
ƒضحيّة آهƒة وال زفƒرة .بƒل تتح ّƒمل ح ّ ƒ ƒ
ال ƒƒعذاب ف ƒƒي ص ƒƒمت م ƒƒظلم .واآلن ي ƒƒجب ع ƒƒليه أن يج ƒƒري .وال يس ƒƒتطيع ال ƒƒجسم أن يتح ƒّ ƒمل م ƒƒا يتح ƒّ ƒمله ال ƒّ ƒروح ف ƒƒيسقط .أال
فƒƒارحƒƒموه واضƒƒربƒƒوه الّ ƒ
ƒسوط وكƒƒان عƒƒليّ أن أشƒƒاهƒƒد ذلƒƒك ،وإذا
ƒضربƒƒة الƒƒقاضƒƒية ،وخّ ƒلصوه مƒƒن آالمƒƒه! ولƒƒكن ال! الƒƒجالّد يƒƒهوي بƒƒالّ ƒ
بƒƒالّ ƒ
ƒضحيّة املتحƒّ ƒملة مƒƒائƒƒة ضƒƒعف مƒƒن الƒƒعذاب تƒƒركƒƒض مƒƒن جƒƒديƒƒد ،كƒّ ƒل هƒƒذا مجƒّ ƒرد بƒƒدايƒƒة لƒƒلنّهايƒƒة .أ ّمƒƒا ال ƒنّهايƒƒة نƒƒفسها فƒƒهي أنّ
ألي إيƒرانƒيّ يƒحبّ
الƒجالديƒن يƒصلبون األجƒساد املƒكويّƒة املƒمزّقƒة ًƒ ƒ
رأسƒا عƒلى عƒقب عƒلى جƒذوع األشƒجار .عƒند ذاك تƒتاح الƒفرصƒة ّ
ƒحب ويشƒƒتهي وعƒƒلى مƒƒسافƒƒة مƒƒعيّنة
أن يƒƒجعل تƒƒلك األجƒƒساد املƒƒع ّلقة ال ƒنّبيلة هƒƒدفًƒƒا إلظƒƒهار بƒƒراعƒƒته فƒƒي ال ƒتّصويƒƒب عƒƒلى قƒƒدر مƒƒا يّ ƒ
ليسƒƒت بƒƒالƒƒقريƒƒبة جً ƒدّا ولƒƒقد رأيƒƒت أجƒƒسا ًدا مƒزّقƒƒتها مƒƒائƒƒه وخƒƒمسون رصƒƒاصƒƒة تƒƒقريƒبًا" .ثّ ƒم مƒƒضى يƒƒقول*" :حƒƒني قƒƒرأت مƒƒا كƒƒتبت
م ّƒرة أخƒرى تƒص ّورت أ ّن ا ّلƒذيƒن يƒعيشون مƒعكم فƒي الƒنّمسة وطƒننا الƒعزيƒز املƒحبوب قƒد يƒخامƒرهƒم ال ّ
ƒصورة،
ƒش ّك فƒي ص ّƒحة هƒذه ال ّ
ƒصورة .ولƒكنّني بƒحكم عƒملي كƒنت أشƒاهƒد هƒذه األهƒوال
وقƒد يƒرمƒونƒني بƒالƒتّهويƒل واملƒبالƒغة ،أال لƒيتني لƒم أولƒد حƒتّى ال أرى هƒذه ال ّ
ƒثيرا ،أكƒثر مƒما يƒنبغي لƒسوء الحّ ƒ
ظ .إنّƒني ال أغƒادر مƒنزلƒي اآلن حƒتّى ال أشƒاهƒد شƒناعƒات جƒديƒدة أخƒرى ...وملّا كƒان روحƒي
ك ً
ƒصيت مƒثل ريƒنان فƒي
يƒثور ضّ ƒد هƒذا الƒعار ...فƒإنّƒني أقƒطع صƒلتي بƒمنظر هƒذه الجƒرائƒم" .وال عƒجب أ ّن وصƒف رجƒل ذائƒع ال ّ
كƒتابƒه "ال ّƒرسƒل" هƒذه املجƒزرة الƒبشعة ا ّلƒتي ارتƒبكت فƒي يƒوم واحƒد أثƒناء مƒذبƒحة طهƒران الƒكبرى بƒأنّƒها "يƒوم قƒد ال يƒكون لƒه شƒبيه
وال نظير في تاريخ العالم بأسره".
لƒم ت ِ
ƒكتف الƒيد ا ّلƒتي هƒوت عƒلى أنƒصار هƒذا الّ ƒديƒن املƒمتحن أفƒظع امƒتحان بهƒذه ال ّ
ƒضربƒة الƒقاصƒمة بƒعا ّƒمƒة أتƒباع حƒضرة الƒباب،
ب ƒƒل ام ƒƒت ّدت ب ƒƒغضب وع ƒƒزم وق ّ ƒوة م ƒƒماث ƒƒلة ف ƒƒصرع ƒƒت ال ƒƒبقيّة ال ƒƒباق ƒƒية م ƒƒن األق ƒƒطاب ا ّلƒƒذي ƒƒن ع ƒƒاش ƒƒوا م ƒƒن ب ƒƒعد أع ƒƒاص ƒƒير ال ƒƒعدوان ا ّلƒƒتي
اجƒƒتاحƒƒت كƒّ ƒل هƒƒذه الجƒƒموع الƒƒغفيرة مƒƒن أنƒƒصار الّ ƒديƒƒن وأتƒƒباعƒƒه .فƒƒجندلƒƒت الƒƒعاصƒƒفة الƒƒهوجƒƒاء "الƒطّاهƒƒرة" الƒƒبطلة الƒƒخالƒƒدة ا ّلƒƒتي
ƒسيد حسƒƒني كƒƒاتƒƒب وحƒƒي
سƒƒكبت سƒƒناء بƒƒاق ƒيًا عƒƒلى بƒƒنات جƒƒنسها وعƒƒلى ال ّ ƒديƒƒن ا ّلƒƒذي اعƒƒتنقته عƒƒلى ح ّ ƒد سƒƒواء .كƒƒما افƒƒترسƒƒت الّ ƒ
ح ƒƒضرة ال ƒƒباب ورف ƒƒيق م ƒƒنفاه ومس ƒƒتودع وص ƒƒاي ƒƒاه وش ƒƒاه ƒƒد وق ƒƒائ ƒƒع اس ƒƒتشهاده ال ƒƒعجيبة .ال ب ƒƒل إ ّن ت ƒƒلك ال ƒƒيد ب ƒƒلغ م ƒƒن ج ƒƒسارت ƒƒها
ووقƒاحƒتها أن تƒطاولƒت إلƒى شƒخصيّة حƒضرة بƒهاء اهلل ال ّ
ƒشامƒخة ،فƒألƒقت الƒقبض عƒليه إالّ أنّƒها عجƒزت عƒن أن تƒصرعƒه .نƒعم إنّƒها
ƒهمته ا ّلƒƒتي
ّƒ
ƒارا ال تƒمحى مƒن الƒقسوة
املتحجƒرة ،ولƒكنّها عجƒزت عƒن أن تƒعطّل م ّ
جƒعلت حƒياتƒه فƒي خƒطر ،وطƒبعت عƒلى جسƒده آث ً
لƒƒم تƒƒكن مجƒّ ƒرد املƒƒحافƒƒظة عƒƒلى ال ƒنّيران ا ّلƒƒتي أوقƒƒدهƒƒا روح حƒƒضرة الƒƒباب فحسƒƒب بƒƒل وإشƒƒعال نƒƒار تƒƒبلغ ،بƒƒظهور حƒƒضرة الƒƒباب،
تمامه وتفوق ّ
كل أمجاده.
٤١

ƒساطƒƒعة فƒƒي سƒƒماء ديƒƒنه الƒƒواحƒƒدة بƒƒعد
وفƒƒي تƒƒلك األيّƒƒام املƒƒظلمة املƒƒضنية عƒƒندمƒƒا غƒƒابƒƒت شƒƒمس الƒƒباب وعƒƒندمƒƒا أفƒƒلت تƒƒلك الƒنّجوم الّ ƒ
ƒحا لƒوصƒايƒته مƒن بƒعده فƒي فƒلوات رشƒت وجƒبالƒها طƒريً ƒدا شƒريً ƒدا مƒتن ّك ًرا فƒي ثƒياب الّ ƒدراويƒش حƒامƒالً
األخƒرى وهƒا َم َمْ ƒن كƒان م ّ ƒ ƒ
ƒرش ً
ƒساهƒƒريƒƒن أ َّن حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل ،بƒƒفضل مƒƒا أنجƒƒزه مƒƒن أعƒƒمال ،هƒƒو ال ّ ƒد الƒƒخصوم وأنّƒƒه
بƒƒيده كƒƒشكولƒƒه ،بَƒƒدا لƒƒألعƒƒداء املƒƒتربّƒƒصني الّ ƒ
األمƒل الƒوحƒيد ملƒن اعƒتبرهƒم هƒؤالء زمƒرة اإللƒحاد والƒكفر ا ّلƒƒتي لƒم تسƒتأصƒل جƒذورهƒا بƒعد ،فƒأصƒبح اعƒتقالƒه وقƒتله آنƒذاك مƒن ألƒزم
األمƒور .ولƒم ال؟ ألƒم يƒكن هƒو ا ّلƒƒذي تسّ ƒلم مƒن امل ُƒالّ حسƒني مƒبعوث حƒضرة الƒباب الƒوثƒيقة ا ّلƒƒتي زفّƒت إلƒيه أولƒى بƒشارات الƒظّهور
الجƒديƒد ولƒم تƒكد تƒمضي عƒلى مƒيالد الّ ƒديƒن سƒوى ثƒالثƒة أشهƒر ،فƒآمƒن بƒها وصّ ƒدق بƒصحتها مƒن فƒوره ،ونƒهض لƒيدافƒع عƒن أمƒرهƒا
وأمƒƒر صƒƒاحƒƒبها .ألƒƒم تƒƒكن إلƒƒى مƒƒسقط رأسƒƒه ومƒƒسكنه قƒƒد اتّجهƒƒت خƒƒطوات ذلƒƒك املƒƒبعوث أ ّول مƒƒا اتّجهƒƒت بƒƒوصƒƒفه املƒƒوضƒƒع ا ّلƒƒذي
يƒƒض ّم س ً ƒرّا ال يƒƒطمع الƒƒحجاز وال شƒƒيراز فƒƒي مƒƒنافƒƒسة قƒƒدس ƒيّته ،وبƒƒما كƒƒتبه امل ُƒالّ حسƒƒني عƒƒن اجƒƒتماعƒƒه بƒƒه ابƒƒتهج حƒƒضرة الƒƒباب
ƒج ِه املƒرتƒجى إلƒى مّ ƒكة واملƒديƒنة .ألƒم يƒكن هƒو وحƒده
ًƒ
اب
ƒيرا عƒلى أن يƒقدم عƒلى ح ّ
ƒتهاجƒا ألƒقى عƒلى قƒلبه سƒكينة جƒعلته ي ّ
ƒصمم أخ ً
ارة واإلنƒƒذارات املƒƒد ّونƒƒة فƒƒي كƒّ ƒل مƒƒن "ق ƒيّوم
ƒحارة والƒƒبشارات الّ ƒ
ƒس ّ
غƒƒايƒƒة كƒّ ƒل اإلشƒƒارات الƒƒخفيّة ومƒƒدار ال ƒثّناء الƒƒعاطƒƒر واملƒƒناجƒƒاة الّ ƒ
األس ƒƒماء" و "ال ƒƒبيان" ،أ ّول وآخ ƒƒر ال ّ ƒ
ƒشهادات امل ƒƒكتوب ƒƒة ب ƒƒذل ƒƒك املج ƒƒد ا ّلƒƒذي ي ƒƒوش ƒƒك أن يس ƒƒبغه اهلل ع ƒƒليه .وب ƒƒفضل م ƒƒراس ƒƒالت ƒƒه م ƒƒع
ƒحجة وال ƒƒق ّدوس وامل ُ ƒالّ حس ƒƒني
م ƒ ƒّ ƒ
ƒؤس ƒƒس ال ّ ƒدي ƒƒن الج ƒƒدي ƒƒد واتّ ƒƒصال ƒƒه ال ƒƒوث ƒƒيق ب ƒƒال ƒنّخبة امل ƒƒمتازة م ƒƒن أص ƒƒحاب ƒƒه م ƒƒن أم ƒƒثال وح ƒƒيد وال ّ ƒ
ƒوضƒح مƒبادئƒه ويƒعزّز أسƒسه الخƒلقيّة ويƒح ّقق مƒطالƒبه الƒعاجƒلة ويƒجنّبه ب ً
ƒعضا مƒن
والƒطّاهƒرة اسƒتطاع أن يتع ّƒهƒد الّ ƒديƒن بƒالƒنّماء ،وي ّ ƒ ƒ ƒ
بشƒƒر
األخƒƒطار ال ّ ƒداهƒƒمة ،ويƒƒشارك مƒƒشاركƒƒة فƒƒاعƒƒلة فƒƒي نƒƒهضته وتƒƒثبيت أركƒƒانƒƒه .ألƒƒم يƒƒكن هƒƒو ا ّلƒƒذي عƒƒناه املظهƒƒر اإللƒƒهيّ عƒƒندمƒƒا ّ ƒ
الƒق ّدوس -غƒداة الƒعودة مƒن الƒحجّ إلƒى بƒوشهƒر -بƒأنّƒه سƒوف يحƒظى بƒسعادة لƒقاء "هƒدف تƒقديƒسنا وغƒايƒة مƒحبّتنا" قƒبل أن يƒرتƒشف
ƒشهادة .ألƒƒم يƒƒسقط وهƒƒو فƒƒي ريƒƒعان شƒƒبابƒƒه كƒّ ƒل اعƒƒتبار ّ
الƒƒق ّدوس كƒƒأس الّ ƒ
للشهƒƒرة وال ƒثّروة والƒƒجاه ،مƒƒتجاه ً ƒ
ال املƒƒخاطƒƒر و ُمƒƒهمالً
تƒنديƒد الƒطّبقة االجƒتماعƒيّة ال ّƒرفƒيعة ا ّلƒتي يƒنتمي إلƒيها؟ ونƒهض فƒي طهƒران ثّ ƒم فƒي مƒوطƒنه مƒازنƒدران لƒينتمي إلƒى الƒفرقƒة الƒغامƒضة

فسƒر لƒتالمƒيذ
ƒبيرا مƒن رجƒال الّ ƒدولƒة والƒنّابهƒني مƒن أهƒل نƒور بƒمن فƒيهم خƒلطاؤه وذوو قƒربƒاه ،وبجƒرأة ّƒ ƒ
املƒنبوذة ،وكسƒب لƒها عƒد ًدا ك ً
املجته ƒƒد ال ّ ƒ
ƒشهير امل ُƒالّ مح ƒّ ƒمد ح ƒƒقائ ƒƒق ال ّ ƒدي ƒƒن وكس ƒƒبهم إل ƒƒى ص ƒفّه ،وض ƒƒمن ب ƒƒعمله ه ƒƒذا والء ع ƒƒدد ك ƒƒبير م ƒƒن رج ƒƒال ال ّ ƒدي ƒƒن وال ّ ƒدول ƒƒة
والƒفالّحƒني والƒتّجار ،بƒل وأفحƒم املجتهƒد نƒفسه فƒي إحƒدى الجƒلسات الƒخالƒدة الƒذّكƒر .وإلƒى كƒفايƒة رسƒالƒته ا ّلƒƒتي كƒتبها وأودعƒها
امل ُƒالّ محƒّ ƒمد مهƒƒدي الƒƒكندي فس ّ ƒلمها هƒƒذا بƒƒدوره إلƒƒى حƒƒضرة الƒƒباب عƒƒلى مƒƒقربƒƒة مƒƒن مƒƒديƒƒنة گُƒƒلني يƒƒرجƒƒع الƒƒفضل فƒƒي أن تخ ّ ƒلص
ƒسجني ،فƒي سƒاعƒة الƒتّوتƒر واالنƒزعƒاج ،مƒن ال ّ
ƒرحƒب مƒن
ƒشقاء ا ّلƒذي خƒيّم عƒليه مƒنذ أن ألƒقي الƒقبض عƒليه فƒي شƒيراز .ألƒم ي ّ ƒ
روح ال ّ
ƒسجن املهƒƒني ع ّ ƒدة أيّƒƒام فƒƒي مƒƒنزل أحƒƒد مƒƒخاتƒƒير الƒƒبلد فƒƒي طهƒƒران؟ وكƒƒان أ ّول سƒƒجن
أجƒƒل ال ƒطّاهƒƒرة وأصƒƒحابƒƒها املƒƒسجونƒƒني بƒƒالّ ƒ
يƒعانƒيه ،وإلƒى حƒرصƒه ونƒفاذ بƒصيرتƒه ومƒقدرتƒه يƒرجƒع الƒفضل فƒي فƒرارهƒا املƒوفّƒق مƒن قƒزويƒن ،وخƒالصƒها مƒن خƒصومƒها ووصƒولƒها
سƒƒاملƒƒه إلƒƒى بƒƒيته ،ثƒƒم انƒƒتقالƒƒها إلƒƒى مƒƒكان أمƒƒني قƒƒرب الƒƒعاصƒƒمه اسƒƒتطاعƒƒت أن تƒƒنطلق مƒƒنه إلƒƒى خƒƒراسƒƒان .وإلƒƒى مƒƒحضره أدخƒƒل
املُالّ حسƒني سً ƒرّا عƒند وصƒولƒه إلƒى طهƒران فƒلقيه ثّ ƒم سƒافƒر إلƒى آذربƒيجان لƒيزور حƒضرة الƒباب ا ّلƒذي كƒان آنƒذاك مƒعتقالً فƒي مƒاه
كƒƒوه .ألƒƒم يƒƒكن هƒƒو ا ّلƒƒذي أدار دفّƒƒة األمƒƒور فƒƒي مƒƒؤتƒƒمر بƒƒدشƒƒت ُدو َن ز ّلƒƒة بƒƒصورة غƒƒير مƒƒلحوظƒƒه ،واسƒƒتضاف الƒƒق ّدوس وال ƒطّاهƒƒرة
ƒوحƒا وأنƒعم عƒلى ك ّƒل فƒرد مƒن املƒجتمعني بƒاسƒم جƒديƒد.
والƒواحƒد والƒثّمانƒني مƒؤمƒنًا ا ّلƒƒذيƒن اجƒتمعوا بƒتلك املƒناسƒبة ،وأنƒزل ك ّƒل يƒوم ل ً ƒ
ƒمهورا يƒزيƒد عƒلى الخƒمسمائƒة فƒالّح فƒي نƒياال ،وحƒمى الƒق ّدوس مƒن غƒضب املƒهاجƒمني ،وأمƒكنه
ألƒم يƒكن هƒو ا ّلƒƒذي واجƒه وحƒده ج
ً
أن يƒƒنقذ بً ƒ
ƒثيرا؟ ألƒƒم يƒƒكن هƒƒو
ƒثيرا وهƒƒوجƒƒمت كً ƒ
ƒعضا مƒƒن األمƒƒوال ا ّلƒƒتي نهƒƒبها الƒƒعد ّو ،وقƒƒام عƒƒلى حƒƒمايƒƒة ال ƒطّاهƒƒرة ا ّلƒƒتي أوذيƒƒت كً ƒ
ƒتمرة فƒƒأصƒƒدر أمƒً ƒرا بƒƒإلƒƒقاء الƒƒقبض عƒƒليه واسƒƒتدعƒƒائƒƒه إلƒƒى
ا ّلƒƒذي ثƒƒارت ثƒƒائƒƒرة محƒّ ƒمد شƒƒاه عƒƒليه نƒƒتيجة لƒƒلوشƒƒايƒƒات والّ ƒ
ƒسعايƒƒات املسّ ƒ
ƒشاه املƒفاج¾؟ وإلƒى نƒصائƒحه وتƒشويƒقه لƒنزالء قƒلعة ال ّ
الƒعاصƒمة ،ولƒك ّن األمƒر لƒم يƒنفّذ نƒتيجة ملƒوت ال ّ
ƒشيخ طƒبرسƒي ،ا ّلƒذيƒن قƒابƒلوه
بƒاملƒحبّة واإلجƒالل أثƒناء زيƒارتƒه ،يƒرجƒع الƒفضل إلƒى حّ ƒد لƒيس بƒالƒقليل فƒي ارتƒفاع ال ّƒروح املƒعنويّƒة لƒدى املƒدافƒعني األبƒطال .وإلƒى
ƒصريƒحة يƒرجƒع تƒوفƒيقهم فƒي تخƒليص الƒق ّدوس بƒصورة معجƒزه لƒينض ّم إلƒيهم فƒي املƒغامƒرات املƒثيرة ا ّلƒƒتي خّ ƒلدت فƒتنة
تƒعليماتƒه ال ّ
مƒƒازنƒƒدران .ألƒƒم يƒƒكن مƒƒن أجƒƒل هƒƒؤالء املƒƒدافƒƒعني ا ّلƒƒذيƒƒن كƒƒان يƒƒنوي االنƒƒضمام إلƒƒيهم أن سƒƒجن مƒّ ƒرة أخƒƒرى فƒƒي مسجƒƒد آمƒƒل ا ّلƒƒذي
سƒƒيق إلƒƒيه وسƒƒط مƒƒا ال يّ ƒ
ƒقل عƒƒن أربƒƒعة آالف مƒƒن املƒƒشاهƒƒديƒƒن املهƒƒتاجƒƒني ومƒƒن أجƒƒلهم جƒƒلد حƒتّى أُدمƒƒيت قƒƒدمƒƒاه فƒƒي خƒƒلوة مجتهƒƒد
هƒذه املƒديƒنة ،وأودع مƒسكن حƒاكƒمها ،ووشƒى بƒه املُالّ الƒكبير وأهƒانƒته الجƒموع ا ّلƒتي حƒاصƒرت مƒسكن الƒحاكƒم ورشƒقته بƒالƒحجارة
السƒباب .ألƒم يƒكن هƒو بƒعينه ا ّلƒƒذي أشƒار إلƒيه الƒق ّدوس عƒندمƒا وصƒل إلƒى قƒلعة ال ّ
ƒشيخ طƒبرسƒي ونƒزل عƒن فƒرسƒه
وقƒذفƒته بƒابƒشع ّ ƒ ƒ
ƒضريƒح ورتّƒل قƒولƒه تƒعالƒى "بƒقيّة اهلل خƒير لƒكم إن كƒنتم مƒؤمƒنني" .وكƒان هƒو بƒعينه املƒقصود ب ّ
وأسƒند ظهƒره إلƒى حƒائƒط ال ّ
ƒكل هƒذا
ƒصمد ا ّلƒƒذي ك ƒƒتب ه ƒƒذا ال ƒƒبطل ال ّ ƒ
اب ب ƒƒعضه ف ƒƒي ال ƒƒقلعة أث ƒƒناء أح ƒƒرج ال ƒظّروف
ال ƒثّناء ال ƒƒعاط ƒƒر وه ƒƒذا ال ƒتّفسير ال ƒƒبارع ل ƒƒصاد ال ّ ƒ
ƒش ّ
٤٢

وا ّلƒƒذي يƒبلغ حجƒمه سƒتّة أمƒثال حجƒم الƒقرآن .ألƒم يƒكن لƒتاريƒخ ظƒهوره الƒوشƒيك أن اشƒار "لƒوح الحƒروفƒات" ا ّلƒƒذي فƒاض مƒن قƒلم
وجƒه حƒضرة
حƒضرة الƒباب فƒي چهƒريƒق تشƒريƒفًا لƒل ّديّƒان إشƒارة خƒفيّة ،وفƒيه أمƒاط الّ ƒلثام عƒن س ّƒر "املسƒتغاث"؟ ولƒلفوز بƒمحضره ّ ƒ
ƒخاصƒƒة عهƒƒد بƒƒوثƒƒائƒƒق حƒƒضرة الƒƒباب ومƒƒقلمته
الƒƒباب انƒƒتباه صƒƒحاب ƒيّ آخƒƒر ،وهƒƒو امل ُƒالّ بƒƒاقƒƒر أحƒƒد حƒƒروف الƒƒحيّ .وإلƒƒى رعƒƒايƒƒته الƒ ƒ ّ ƒ
وأخƒƒتامƒƒه وخƒƒواتƒƒمه الƒƒعقيقيّة مƒƒع درج كƒƒتب فƒƒيه عƒƒلى هƒƒيئة النّجƒƒم مƒƒا ال يّ ƒ
ƒقل عƒƒن ثƒƒالثƒƒمائƒƒة وس ƒتّني اشƒƒتقا ًقƒƒا لƒƒكلمة "بƒƒهاء" س ّ ƒلمت
إل ƒƒيه ج ƒƒمي ًعا ت ƒƒنفيذًا ل ƒƒتعليمات ƒƒه ا ّل ƒƒتي أص ƒƒدره ƒƒا ق ƒƒبل م ƒƒغادرت ƒƒه ق ƒƒلعة چه ƒƒري ƒƒق .وم ƒƒن ن ƒƒتيجة م ƒƒبادرت ƒƒه وح ƒƒده ƒƒا وت ƒƒنفيذًا ل ƒƒتعليمات ƒƒه
بح ƒƒذاف ƒƒيره ƒƒا ن ƒƒقلت رف ƒƒات ح ƒƒضرة ال ƒƒباب ال ƒƒغال ƒƒية م ƒƒن ت ƒƒبري ƒƒز إل ƒƒى ال ƒƒعاص ƒƒمة بس ƒƒالم وح ƒƒفظت ب ƒƒمنتهى ال ƒƒعناي ƒƒة وأخ ƒƒفيت ب ƒƒمنتهى
ƒيرا ألƒƒم يƒƒكن هƒƒو ا ّلƒƒذي عƒƒمل أثƒƒناء إقƒƒامƒƒته فƒƒي كƒƒربƒƒالء -
ّƒ
السƒّ ƒريّƒƒة خƒƒالل الّ ƒ
ƒسنوات الƒƒعاصƒƒفة الƒƒهوجƒƒاء ا ّلƒƒتي تƒƒلت اسƒƒتشهاده .وأخً ƒ
ƒشاه -بّ ƒ
وفƒƒي األيّƒƒام ا ّلƒƒتي سƒƒبقت مƒƒحاولƒƒة اغƒƒتيال الّ ƒ
ƒكل هƒّ ƒمة ونƒƒشاط عƒƒلى نشƒƒر تƒƒعالƒƒيم زعƒƒيمه الƒّ ƒراحƒƒل بƒƒنفس الحƒƒماسƒƒة والƒƒقدرة
الّ ƒلتني امƒتازت بƒهما أعƒمالƒه األولƒى فƒي مƒازنƒدران ،مجتهً ƒدا فƒي تƒأمƒني مƒصالƒح ديƒنه واسƒتنهاض هƒمم أتƒباعƒه املحƒزونƒني وتƒنظيم
قوى أوليائه الحيارى املشتّتني؟
ƒساهƒر الƒيقظ وال مƒن غƒضبه ،والƒواقƒع أنّƒه لƒم
السهƒل أن يƒفلت مƒن رقƒابƒة الƒعد ّو ال ّ
رجƒل هƒذا شƒأنƒه وهƒذا سج ّƒل أعƒمالƒه ،لƒم يƒكن مƒن ّ
ƒسورا فƒƒي مƒƒطالƒƒبته بƒƒحقوق املضطهƒƒديƒƒن،
يƒƒفلت .فƒƒمنذ الƒƒبدايƒƒة تƒƒم ّلكته الحƒƒماسƒƒة الƒƒقاهƒƒرة لƒƒألمƒƒر ا ّلƒƒذي اعƒƒتنقه ،وكƒƒان جƒƒري ƒئ ًا جً ƒ
الشƒƒباب ال يƒƒجاريƒƒه فƒƒي قƒƒدرتƒƒه وال يƒƒباريƒƒه فƒƒي سحƒƒر بƒƒيانƒƒه أحƒƒد ،وكƒƒان ذا طƒƒاقƒƒة ال تّ ƒ
ƒكل ،وحƒƒكم
ƒصبا وريƒƒعة ّ ƒ
وكƒƒان فƒƒي مƒƒيعة الّ ƒ
ƒسامƒƒية ال ƒنّبيلة إلƒƒى أقƒƒصى درجƒƒة .ومƒƒع ذلƒƒك احƒƒتقر األبّƒƒهة
صƒƒائƒƒب ال يخƒّ ƒل ،ثƒƒريًّƒƒا مƒƒتمت ّ ًعا بƒƒاإلجƒƒالل وال ƒنّفوذ والƒƒجاه واملƒƒكانƒƒة الّ ƒ
ƒمؤسƒس الّ ƒديƒن ا ّلƒذي نƒهض لƒلذّود عƒنه،
ƒصلة ب ّƒ ƒ
واملƒفاخƒر والƒعطايƒا واملƒمتلكات الّ ƒدنƒيويّƒة .وبƒفضل مƒراسƒالتƒه املƒنتظمة ،كƒان وثƒيق ال ّ
ّ
ƒصريƒحة
كƒما كƒان واقƒفًا تƒمام الƒوقƒوف عƒلى آمƒال أقƒطابƒه وآالمƒهم وخƒططهم ومƒناشƒطهم .وكƒان يƒتق ّدم ل
ƒيحتل مƒكان الƒزّعƒامƒة ال ّ
ƒتعمد االنƒƒسحاب فƒƒي حƒƒرص شƒƒديƒƒد لƒƒيكون أقƒƒدر عƒƒلى عƒƒالج
لƒƒلقوى املƒƒكافƒƒحة مƒƒن أجƒƒل تحƒƒريƒƒر ال ّ ƒديƒƒن تƒƒارةً ،وتƒƒارةً أخƒƒرى كƒƒان يّ ƒ
مƒƒوقƒƒف شƒƒاذّ أو إبƒƒعاد خƒƒطر داهƒƒم ،ولƒƒكنّه كƒƒان فƒƒي كƒّ ƒل األحƒƒوال سƒƒاهƒً ƒرا مƒƒتأ ّهƒبًا مسƒƒتع ًدّا ال يّ ƒ
ƒكل عƒƒن بƒƒذل الƒƒجهود لƒƒيحافƒƒظ عƒƒلى
ƒشجع أتƒƒباعƒƒه ويƒƒبلبل خƒƒصومƒƒه .أ ّمƒƒا وقƒƒد بƒƒلغ الّ ƒديƒƒن اآلن أحƒƒرج سƒƒاعƒƒاتƒƒه وأشّ ƒدهƒƒا
كƒƒيان الّ ƒديƒƒن ويحƒّ ƒل مƒƒشكالتƒƒه ويƒƒدافƒƒع عƒƒنه ويّ ƒ
دورا ال
حً ƒ
ƒسما فƒƒقد تƒƒق ّدم إلƒƒى قƒƒلب املƒƒرسƒƒح ا ّلƒƒذي أخƒƒلي مƒƒن حƒƒضرة الƒƒباب بƒƒصورة محƒƒزنƒƒة لƒƒكي يƒƒؤ ّدي ملّ ƒدة أربƒƒعني سƒƒنة كƒƒامƒƒلة ً
املؤسسني العظام ألديان العالم التّاريخيّة.
مؤسس من
أي
ّ
ّ
يدانيه في جالله وال في أشجانه وال في سنائه دور ّ
وجهƒت إلƒيه ،ومƒا سƒمعه ال ّ
ƒشخصيّة ال ّ
أثƒارت هƒذه ال ّ
ƒشاه ع ّƒما حƒدث
ƒشامƒخة الƒعظيمة غƒضب مح ّƒمد شƒاه ،نƒتيجة لƒالتّƒهامƒات ا ّلƒتي ّ
فƒي بƒدشƒت .فƒأصƒدر إلƒى زعƒماء مƒازنƒدران االقƒليميّة عّ ƒدة فƒرمƒانƒات يƒأمƒرهƒم فƒيها بƒاعƒتقالƒه وص ّƒرح بƒعزمƒه عƒلى قƒتله .أ ّƒمƒا الƒحاج
م ƒƒيرزا آق ƒƒاس ƒƒي ا ّلƒƒذي ح ƒƒدث ƒƒت ب ƒƒينه وب ƒƒني ال ƒƒوزي ƒƒر )وال ƒƒد ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل( ج ƒƒفوة م ƒƒن ق ƒƒبل ،وأغ ƒƒضبه فش ƒƒله ف ƒƒي اغ ƒƒتصاب إح ƒƒدى
ƒجاحƒا بƒاه ًƒرا فƒي إحƒباط مƒساعƒيه الƒخبيثة .وفƒضالً
ƒاصƒة وأنّƒه نƒجح ن ً ƒ
ضƒياع حƒضرة بƒهاء اهلل ،فƒقد عƒاهƒد نƒفسه عƒلى ُƒمƒعاداتƒه خ ّ ƒ ƒ ƒ
عƒن ذلƒك فƒإن أمƒير الƒنّظام كƒان مƒدر ً ƒكƒا تƒمام اإلدراك عƒمق تƒأثƒير هƒذا الƒخصم الƒفاعƒل .فƒاتّƒهمه أمƒام جƒماعƒة مƒن عّ ƒليّة الƒقوم بƒأنَّ
نƒشاطƒه قƒد كƒبّد الّ ƒدولƒة خƒسارة ال ت ّ
ƒقل عƒن خƒمس كƒرورات  .وفƒي هƒذه الƒفترة الƒحاسƒمة ا ّلƒتي كƒان يƒجتازهƒا الّ ƒديƒن طƒلب إلƒيه بƒكلّ
وضƒƒوح وتƒƒأكƒƒيد أن يƒƒح ّول مƒƒقامƒƒه إلƒƒى كƒƒربƒƒالء مƒƒؤ ّقƒتًا .أ ّمƒƒا مƒƒيرزا آقƒƒا خƒƒان الƒنّوري ا ّلƒƒذي خƒƒلف أمƒƒير الƒنّظام فƒƒقد حƒƒاول فƒƒي أ ّول
ƒطرقƒت إلƒى
أيّƒامƒه أن يƒعقد ص ً
ƒلحا بƒني حƒكومƒته وبƒني حƒضرة بƒهاء اهلل ا ّلƒƒذي اعƒتبره أقƒدر أتƒباع حƒضرة الƒباب .فƒال عƒجب أن ت ّ
حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل ال ƒظّنون والّ ƒ
ƒشكوك ،ا ّلƒƒتي ال يƒƒعدلƒƒها فƒƒي الخƒƒطورة والƒƒجسامƒƒة إالّ بƒƒطالنƒƒها وزيƒƒفها ،عƒƒندمƒƒا اقƒƒترفƒƒت تƒƒلك الƒƒفعلة
الجƒƒريƒƒئة الخƒƒطيرة فƒƒيما بƒƒعد .وتسƒّ ƒربƒƒت هƒƒذه الƒظّنون إلƒƒى الّ ƒ
ƒشاه وحƒƒكومƒƒته وبƒƒالطƒƒه وشƒƒعبه .وإ ّن أشّ ƒدهƒƒم إسƒƒرافًƒƒا فƒƒي ذلƒƒك أمّ
الشاب ا ّلتي أخذ الغضب منها ّ
الشاه ّ
ّ
املحرض األ ّول على محاولة اغتيال ولدها.
كل مأخذ واتّهمته بأنّه هو
ّ
ƒصدر األعƒƒظم فƒƒي لƒƒواسƒƒان حƒƒني مƒƒحاولƒƒة اغƒƒتيال الّ ƒ
ƒشاه ،وكƒƒان يƒƒقيم فƒƒي قƒƒريƒƒة أفƒƒجه حƒƒني
كƒƒان حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل ضƒƒيفًا عƒƒلى الّ ƒ
ƒصدر االعƒظم ا ّلƒذي كƒان يƒقوم عƒلى ضƒيافƒته بƒأن يƒتوارى عƒن األنƒظار
بƒلغت األنƒباء الخƒطيرة .فƒنصح لƒه جƒعفر قƒلي خƒان أخƒو ال ّ
ب ƒƒعض ال ƒƒوق ƒƒت ف ƒƒي ن ƒƒاح ƒƒية م ƒƒن ت ƒƒلك ال ƒنّواح ƒƒي .ول ƒƒكنّه ل ƒƒم يس ƒƒتمع ل ƒƒلنّصيحة وص ƒƒرف ال ƒّ ƒرس ƒƒول ا ّلƒƒذي أرس ƒƒل م ƒƒعه ل ƒƒيؤ ّمƒƒن س ƒƒالم ƒƒته.
وركƒƒب فƒƒي صƒƒبيحة الƒƒيوم ال ƒتّالƒƒي إلƒƒى مƒƒعسكر الƒƒجيش الّ ƒ
ƒشاهƒƒانƒƒي بجƒƒرأة وربƒƒاطƒƒة جƒƒأش ،وكƒƒان الƒƒجيش فƒƒي نƒƒياوران بƒƒمنطقة
ƒيرا لƒألمƒير دولƒجوروكƒي الƒوزيƒر ال ّƒروسƒي ،وصƒحبه
شƒميران .وفƒي قƒريƒة زركƒندة لƒقيه صهƒره مƒيرزا مƒجيد ا ّلƒذي كƒان آنƒذاك سƒكرت ً
٤٣

إلƒى مƒنزلƒه املƒتّصل بƒمنزل رئƒيسه ،فّ ƒلما عƒلمت حƒاشƒية حƒاجƒب الّ ƒدولƒة الƒحاج عƒلي خƒان بƒقدوم حƒضرة بƒهاء اهلل بƒادروا بƒإخƒطار
ƒتعجب ال ّ
سƒيّدهƒم فƒرفƒع هƒذا األمƒر بƒدوره إلƒى مƒسامƒع ال ّ
ƒسفارة يƒطالƒبون بتسƒليم
ƒشاه ،ف ّ
ƒشاه وأرسƒل ضƒبّاطƒه ومƒعتمديƒه إلƒى ال ّ
ƒصدر األعƒظم
ƒسفير ال ّƒروسƒي رفƒض أن يسّ ƒلمه إلƒيهم ،وطƒلب إلƒى حƒضرة بƒهاء اهلل أن ي ّ ƒ
ƒتوجƒه إلƒى بƒيت ال ّ
املƒتّهم إلƒيهم .ولƒك ّن ال ّ
ƒلسفير أن أبƒƒدى لƒƒه رغƒƒبته فƒƒي تƒƒأمƒƒني سƒƒالمƒƒة الƒƒوديƒƒعة ا ّلƒƒتي تƒƒقوم الƒƒحكومƒƒة الƒّ ƒروس ƒيّة بتسƒƒليمها إلƒƒيه .إال أ ّن هƒƒذه
ا ّلƒƒذي سƒƒبق لّ ƒ
الصدر األعظم خاف على مركزه أن يضيع إذا هو شمل املتّهم بالحماية املطلوبة.
نظرا ألن ّ
الرغبة لم تتح ّقق ً
ّ
سّ ƒلم هƒƒذا الƒƒقطب الƒƒعظيم لƒƒل ّديƒƒن املضطهƒƒد عƒƒلى الّ ƒدوام ،وا ّلƒƒذي طƒƒالƒƒت مƒƒنه الّ ƒ
ƒشكوى والƒƒخوف ،إلƒƒى أيƒƒدي أعƒƒدائƒƒه وأرغƒƒم
وهƒƒكذا ُ ƒ
ƒؤسƒس الّ ƒديƒن نƒفسه ،وسƒيق مƒن نƒياوران إلƒى سƒياه چƒال بطهƒران
عƒلى أن يƒرتƒشف مƒن تƒلك الƒكأس ا ّلƒتي تج ّƒرعƒها حƒتّى الƒثّمالƒة م ّƒ ƒ
ƒصيف الƒƒحامƒƒية .وفƒƒي ال ƒطّريƒƒق
ƒعر ً ƒ ƒ
"*عƒƒلى قƒƒدمƒƒيه مƒƒكبّالً بƒ ّ ƒ
ضƒƒا لƒƒشمس الّ ƒ
ƒالسƒƒالسƒƒل واألغƒƒالل ،عƒƒاري الƒّ ƒراس حƒƒافƒƒي الƒƒقدمƒƒني" مّ ƒ
ƒسفليّة ا ّلƒƒتي ألƒƒقي
ƒالسخƒƒريƒƒة ورشƒƒقت ُه بƒƒالƒƒحجارة .أ ّمƒƒا الƒƒغرفƒƒة الّ ƒ
خƒƒلعت عƒƒنه مƒƒالبƒƒسه الƒƒخارجƒيّة عّ ƒدة مƒّ ƒرات وضƒƒايƒƒقته الجƒƒماهƒƒير بّ ƒ
فƒيها فƒكانƒت مƒن قƒبل خƒزّانًƒا ملƒياه أحƒد الح ّƒمامƒات الƒعا ّمƒƒة بƒاملƒديƒنة .ولƒندع كƒلماتƒه املƒد ّونƒة فƒي "لƒوح ابƒن الƒذّئƒب" تشهƒد بƒاملƒحنة
السجن
السرداب الوبيل ،قال:
ّ
مقر مل ّدة أربعة أشهر ال شبيه له وال مثيل ...وبعد أن وردنا ّ
ا ّلتي عاناها في ذلك ّ
"*وعني لنا ّ
ƒظلما يƒƒعيش فƒƒيه مƒƒا يƒƒقرب مƒƒن
ƒقر ا ّلƒƒذي ع ƒيّنوه ،أ ّمƒƒا املƒƒكان فƒƒكان مً ƒ
قƒƒادونƒƒا إلƒƒى دهƒƒليز مƒƒظلم ث ّ ƒم هƒƒبطنا ثƒƒالث دركƒƒات وبƒƒلغنا املّ ƒ
املƒائƒة والخƒمسني مƒن الّ ƒلصوص والƒقتلة وقƒطّاع الƒطّرق .وبƒال ّƒرغƒم مƒن وجƒود هƒذا الجƒمع الƒغفير فƒإ ّن املƒكان لƒم يƒكن لƒه مƒن مƒنفذ
سƒوى الƒطّريƒق ا ّلƒذي وردنƒا مƒنه .إ ّن األقƒالم لتعجƒز عƒن وصƒفه ،والƒبيان ي ّ
ƒكل عƒن بƒيان روائƒحه املƒنتنة .وكƒان مƒعظم هƒذا الجƒمع
بƒال لƒباس وال فƒراش .اهلل يƒعلم مƒا ورد عƒلينا فƒي ذاك املƒقام األنƒنت األظƒلم" .وقƒيّدت قƒدمƒاه بƒالƒقيود وصّ ƒفد عƒنقه بسƒالسƒل "قƒره
گُ َهƒƒر" ال ƒثّقيلة فƒƒتركƒƒت بƒƒصماتƒƒها عƒƒلى جسƒƒده طƒƒيلة حƒƒياتƒƒه .وقƒƒد شهƒƒد حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء بƒƒذلƒƒك فƒƒقال**" :وضƒƒعت حƒƒول عƒƒنقه
السƒالسƒل مشƒدودة بƒعضها إلƒى بƒعض بƒأقƒفال ومƒسامƒير قƒويّƒة جً ƒدّا
سƒالسƒل ثƒقيلة صّ ƒفد بƒها خƒمسة مƒن الƒبابƒيّني .وكƒانƒت هƒذه ّƒ ƒ
وثƒقيلة جً ƒدّا .وكƒانƒت ثƒيابƒه مƒمزّقƒة وكƒذلƒك كƒان لƒباس رأسƒه .وظ ّƒل حƒضرتƒه عƒلى هƒذه الƒحال الƒفظيعة أربƒعة أشهƒر" .وقƒد حƒرم
ƒذرا م ƒƒوب ƒƒو ًءا ب ƒƒالح ƒّ ƒمى ،م ƒƒليئ ًا
ّƒ
ال ƒطّعام
والشƒƒراب ث ƒƒالث ƒƒة أيّ ƒƒام ب ƒƒليال ƒƒيها واس ƒƒتحال ع ƒƒليه ال ƒنّوم .ذل ƒƒك أل ّن امل ƒƒكان ك ƒƒان ب ƒƒار ًدا رط ƒبًا ق ً ƒ
ƒس ّم فƒƒي
بƒƒالƒƒهوام والحشƒƒرات والƒّ ƒروائƒƒح الƒƒكريƒƒهة .ولƒƒقد ذهƒƒب أعƒƒداؤه ا ّلƒƒذيƒƒن أثƒƒارتƒƒهم الƒƒكراهƒƒية ّ ƒ
دس الّ ƒ
الشƒƒديƒƒدة إلƒƒى حّ ƒد مƒƒحاولƒƒة ّ
طƒعامƒه طƒم ًعا فƒي الƒفوز بƒرضƒاء أ ّم ال ّ
ƒسنوات الƒتّالƒية.
ƒشاه عƒد ّوه الّ ƒلدود ،ولƒك ّن املƒحاولƒة بƒاءت بƒالفشƒل وإن أض ّƒرت ب ّ
ƒصحته فƒي ال ّ
ƒسجن لƒƒيرى
ويƒƒذكƒƒر ال ّ ƒدكƒƒتور ج .إ .إسƒƒلمنت فƒƒي كƒƒتابƒƒه*" :يƒƒخبرنƒƒا حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء كƒƒيف أذن لƒƒه يƒƒو ًمƒƒا أن يƒƒدخƒƒل سƒƒاحƒƒة الّ ƒ
والƒƒده املƒƒحبوب حƒƒني خƒƒرج لƒƒريƒƒاضƒƒته الƒƒيوم ƒيّة ،وكƒƒان حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل قƒƒد تƒƒغيّر بƒƒصورة مƒƒخيفة ،وقƒƒد بƒƒلغ بƒƒه اإلعƒƒياء أنّƒƒه لƒƒم يƒƒكن
ƒسير ،وكƒان شƒعره ولƒحيته مƒتلبّديƒن ،وكƒان عƒنقه متسّ ƒل ً
السƒالسƒل الحƒديƒديّƒة ،وكƒان جسƒده يƒنوء
ƒتور ًمƒƒا مƒن ثƒقل ّ ƒ ƒ
ƒادرا عƒلى ال ّ
خا م ّ
ق ً
تحت أثقال األغالل".
والشƒدائƒد املƒر ّوعƒة فƒي تƒلك األيّƒام الƒهائƒجة املƒائƒجة كƒان ثƒمة نجƒم
ّƒ ƒ
وبƒينما كƒان حƒضرة بƒهاء اهلل يƒعانƒي تƒلك االمƒتحانƒات الƒقاسƒية
آخƒر مƒن نƒجوم الّ ƒديƒن ،ونƒعني بƒه الƒطّاهƒرة الجƒريƒئة ،تƒهوي بسƒرعƒة تƒحت قّ ƒوتƒها املƒد ّمƒرة .لƒقد بƒدأ عƒملها الƒباهƒر كƒال ّ
ƒشهاب أ ّول مƒا
بƒƒدأ فƒƒي كƒƒربƒƒالء ،وبƒƒلغ أوجƒƒه فƒƒي بƒƒدشƒƒت ،وهƒƒو يƒƒوشƒƒك اآلن أن يƒƒبلغ نƒƒهايƒƒته بƒƒشهادة يƒƒمكن أن تƒƒوضƒƒع بجƒƒدارة واسƒƒتحقاق فƒƒي
مصاف أش ّد القصص تحري ًكا للقلوب في أعنف فترات التّاريخ البهائيّ وأش ّدها اضطرابًا.
ƒشهيرة ا ّلƒƒتي طƒƒاملƒƒا احّ ƒ
كƒƒانƒƒت سƒƒليلة أسƒƒرة الƒƒحاج امل ُƒالّ صƒƒالƒƒح الƒƒبرقƒƒانƒƒي الّ ƒ
ƒتل أفƒƒرادهƒƒا املƒƒكانƒƒة املƒƒرمƒƒوقƒƒة فƒƒي ال ƒنّظام املƒƒذهƒƒبي
زريƒƒن تƒƒاج )ال ƒتّاج ال ƒذّهƒƒبي( وال ƒزّك ƒيّة .ولƒƒدت فƒƒي نƒƒفس
بƒƒإيƒƒران .وكƒƒانƒƒت سƒّ ƒميّة فƒƒاطƒƒمة ال ƒزّهƒƒراء ،ولƒƒكن أسƒƒرتƒƒها كƒƒانƒƒت تّ ƒ
ƒسميها ّ
ƒسنة ا ّلƒتي ولƒد فƒيها حƒضرة بƒهاء اهلل وكƒان أهƒل مƒديƒنتها يƒع ّدونƒها ،مƒنذ نƒعومƒة أظƒفارهƒا ،آيّƒة فƒي الƒذّكƒاء والجƒمال .وأجّ ƒلها قƒبل
ال ّ
ƒسيد كƒاظƒم ﺒ"ق ّƒرة الƒعني"
إيƒمانƒها بƒعض أكƒابƒر عƒلماء بƒالدهƒا لƒطرافƒة آرائƒها ووجƒاهƒتها وجّ ƒدتƒها ،وخƒاطƒبها أسƒتاذهƒا املƒعجب ،ال ّ
ƒسيدة الƒوحƒيدة ا ّلƒƒتي سƒلكها حƒضرة الƒباب فƒي عƒداد حƒروف الƒحيّ ،وعƒن
ولّ ƒقبها لƒسان الƒقدرة والƒعظمة ﺒ"الƒطّاهƒرة" .وكƒانƒت ال ّ
ƒسابƒقة ،اعƒتنقت الّ ƒديƒن وثƒابƒرت عƒلى نشƒره وتƒرويƒجه حƒتّى فƒي أشّ ƒد األوقƒات
ƒصفحات ال ّ
طƒريƒق حƒلم سƒبقت اإلشƒارة إلƒيه فƒي ال ّ
ƒطرا بّ ƒ
ƒكل مƒƒا أوتƒƒي روحƒƒها الƒƒغالّب مƒƒن حƒƒماسƒƒة وق ّ ƒوة ح ƒتّى ال ƒنّفس األخƒƒير .ولƒƒقد نƒƒصرت أمƒƒر حƒƒضرة الƒƒباب بج ّ ƒديّƒƒة
خƒƒطورة وخً ƒ
ƒتوسƒƒالت زوجƒƒها وإخƒƒوتƒƒها .ال يƒƒفت
الشƒƒديƒƒدة ،غƒƒير مƒƒكترثƒƒة بشƒƒتائƒƒم عƒّ ƒمها ،غƒƒير آبƒƒهة لƒ ّ ƒ
وحƒƒماس غƒƒير عƒƒابƒƒئة بƒƒاحƒƒتجاجƒƒات والƒƒدهƒƒا ّ ƒ
٤٤

فƒي عƒضدهƒا الƒتّدابƒير ا ّلƒتي اتّخƒذتƒها املƒقامƒات املƒدنƒيّة والّ ƒديƒنيّة فƒي كƒربƒالء ثّ ƒم بƒغداد ثّ ƒم قƒزويƒن للحّ ƒد مƒن نƒشاطƒها .ولƒقد ثƒابƒرت
ƒغييرا
عƒلى إشƒعال حƒماسƒة الƒعرب والعجƒم ،وأخƒذ الƒبيعة مƒنهم لƒلظّهور الجƒديƒد ،والّ ƒدعƒوة إلƒى تƒغيير عƒادات قƒومƒها ومƒسالƒكهم ت ً
ثƒƒوريًّƒƒا ،وذلƒƒك عƒƒن طƒƒريƒƒق خƒƒطبها الƒƒبليغة الƒƒعصماء وتƒƒنديƒƒداتƒƒها الجƒƒريƒƒئة بƒƒاملƒƒفاسƒƒد وأبƒƒحاثƒƒها ودراسƒƒتها وأشƒƒعارهƒƒا وتƒƒرجƒƒماتƒƒها
وتفسيراتها ومراسالتها.
كƒƒانƒƒت هƒƒي ا ّلƒƒتي قƒƒد نƒƒهضت فƒƒي كƒƒربƒƒالء ،أقƒƒوى مƒƒعقل لّ ƒ
ƒتوجƒƒه الƒّ ƒرسƒƒائƒƒل ال ƒطّوال لƒƒلعلماء املƒƒقيمني بƒƒتلك املƒƒديƒƒنة ،وا ّلƒƒذيƒƒن
ƒلشيعة ،لƒّ ƒ
أي ش ƒƒيء ح ƒتّى ال ƒّ ƒروح .وف ƒƒي
ك ƒƒان ƒƒوا ق ƒƒد رج ƒƒعوا ب ƒƒمنزل ƒƒة امل ƒƒرأة إل ƒƒى م ƒƒا ف ƒƒوق م ƒƒنزل ƒƒة ال ƒƒحيوان ب ƒƒقليل ،وأن ƒƒكروا ع ƒƒليها ح ƒƒقّ ام ƒƒتالك ّ
ƒتعصبني
ƒسامƒي ،ونّ ƒددت بƒمآربƒهم الƒخبيثة .وتحّ ƒدت مƒواضƒعات أهƒل تƒلك املƒديƒنة امل ّ
رسƒائƒلها هƒذة دافƒعت بحƒرارة عƒن هƒدفƒها ال ّ
ƒحا سƒاف ًƒرا ،وذلƒك بƒأن تƒجاهƒلت الƒذّكƒرى لƒشهادة اإلمƒام الحسƒني ا ّلƒƒتي تƒقام بƒاحƒتفال مƒهيب فƒي فƒواتƒح املح ّƒرم مƒن
تحّ ƒديًƒا صƒري ً
ك ƒّ ƒل ع ƒƒام ،واح ƒƒتفلت ب ƒƒدالً م ƒƒنه ب ƒƒعيد م ƒƒيالد ح ƒƒضرة ال ƒƒباب ا ّل ƒƒذي ي ƒƒواف ƒƒق غ ƒّ ƒرة ذل ƒƒك ّ
الشه ƒƒر .وب ƒƒبالغ ƒƒتها ال ƒƒعجيبة وق ّ ƒوة ع ƒƒارض ƒƒتها
املƒƒدهƒƒشة افحƒƒمت الƒƒوفƒƒد املƒƒمثّل لّ ƒ
ƒسنّة واملƒƒسيحيّني وأكƒƒابƒƒر الƒƒيهود فƒƒي بƒƒغداد وا ّلƒƒذي حƒƒاول أن يƒƒصرفƒƒها عƒّ ƒما عƒƒاهƒƒدت
ƒلشيعة والّ ƒ
ƒصرفƒƒاتƒƒها فƒƒي بƒƒيت الƒƒفقيه الƒنّابƒƒه
نƒƒفسها عƒƒليه مƒƒن نشƒƒر بƒƒشارات الƒّ ƒرسƒƒالƒƒة الجƒƒديƒƒدة .وبƒƒبراعƒƒة فƒƒائƒƒقة دافƒƒعت عƒƒن ديƒƒنها وبƒّ ƒررت تّ ƒ
الّ ƒ
ƒشيخ محƒƒمود اآللƒƒوسƒƒي مƒƒفتي بƒƒغداد .ثƒƒم عƒƒقدت جƒƒلساتƒƒها ال ƒتّاريƒƒخيّة لƒƒألمƒƒراء والƒƒعلماء ورجƒƒال الƒƒحكومƒƒة املƒƒقيمني بƒƒكرمƒƒنشاه
حƒƒيث قƒƒرأت عƒƒليهم وتƒƒرجƒƒمت لƒƒهم تƒƒفسير حƒƒضرة الƒƒباب لƒƒسورة الƒƒكوثƒƒر ،وبƒƒلغت هƒƒذه الجƒƒلسات قƒّ ƒمتها بƒƒاعƒƒتناق األمƒƒير )الƒƒحاكƒƒم(
ƒسيدة املƒƒوهƒƒوبƒƒة ا ّلƒƒتي اخƒƒذت عƒƒلى عƒƒاتƒƒقها تƒƒرجƒƒمة تƒƒفسير حƒƒضرة الƒƒباب ّ
الضخƒƒم لƒƒسورة
هƒƒو وأسƒƒرتƒƒه ال ّ ƒديƒƒن الجƒƒديƒƒد .وكƒƒانƒƒت الّ ƒ
يƒƒوسƒƒف )ق ƒيّوم االسƒƒماء( لƒƒصالƒƒح إخƒƒوتƒƒها فƒƒي ال ّ ƒديƒƒن مƒƒن اإليƒƒران ƒيّني ،وبƒƒذلƒƒت أقƒƒصى مƒƒا تسƒƒتطيع مƒƒن جهƒƒد لتنشƒƒر هƒƒذا الƒƒكتاب
ƒوضƒƒح م ƒƒحتوي ƒƒات ƒƒه ،وب ƒƒجسارت ƒƒها وم ƒƒهارت ƒƒها وق ƒƒدرت ƒƒها ع ƒƒلى ال ƒتّنظيم وح ƒƒماس ƒƒتها ال ƒظّام ƒƒئة اس ƒƒتطاع ƒƒت أن ت ƒƒثبّت دع ƒƒائ ƒƒم
ال ƒƒعظيم وت ƒ ƒ ƒّ ƒ
ƒقل جƒفاء وال عƒداء عƒن قƒزويƒن ،قƒزويƒن ا ّلƒتي افتخƒرت بƒأ ّن أسƒوارهƒا تƒض ّم مƒا ال ي ّ
فƒتوحƒاتƒها فƒي مƒحيط ال ي ّ
ƒقل عƒن مƒائƒة عƒالّمƒة مƒن
عƒƒلماء اإلسƒƒالم األفƒƒذاذ .وهƒƒي ا ّلƒƒتي قƒƒاطƒƒعت وحƒƒي ًدا الƒنّابƒƒغة ،أثƒƒناء لƒƒقائƒƒهما الƒƒخالƒƒد فƒƒي مƒƒنزل حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل بطهƒƒران عƒƒندمƒƒا
كƒان وحƒيد يƒتابƒع حƒديƒثه الƒقيّم عƒن عƒالمƒات املظهƒر الجƒديƒد وأشƒراطƒه ،ودعƒته بƒق ّوة ،وهƒي تƒضع فƒي حجƒرهƒا حƒضرة عƒبد الƒبهاء
ا ّلƒƒذي كƒƒان طƒƒفالً آنƒƒذاك ،إلƒƒى أن يƒƒنهض ويظهƒƒر بƒƒاألعƒƒمال ال بƒƒاألقƒƒوال عƒƒمق إيƒƒمانƒƒه ومƒƒدى بƒƒطولƒƒته وتƒƒضحيته .وإبّƒƒان شهƒƒرتƒƒها
وذيƒƒوع صƒƒيتها فƒƒي طهƒƒران تƒƒزاحƒƒمت عƒƒلى بƒƒابƒƒها زهƒƒرات املƒƒجتمع ليسƒƒتمعن إلƒƒى أحƒƒاديƒƒثها الƒّ ƒرائƒƒعة عƒƒن مƒƒبادئ ديƒƒنها الƒƒفريƒƒدة.
وكƒان سحƒر بƒيانƒها هƒو ا ّلƒذي جƒذب املƒدعّ ƒوات فƒي حƒفل زفƒاف ابƒن محƒمود خƒان الƒكالنƒتر ا ّلƒذي اعƒتقلت فƒي مƒنزلƒه ،وصƒرفƒه ّن عƒن
ƒحار والƒقاطƒع لƒدعƒاوي الƒظّهور
الƒطّرب وال ّ
ƒسمر ،وجƒمعه ّن حƒولƒها مƒتل ّهفات ظƒامƒئات إلƒى ك ّƒل كƒلمة مƒن كƒلماتƒها .وكƒان لƒتأكƒيدهƒا ال ّ
ƒصدر األعƒظم ا ّلƒƒذيƒن أرسƒلهم السƒتجوابƒها
الجƒديƒد ومƒعاملƒه املƒميّزة خƒالل سƒبع جƒلسات عƒقدتƒها فƒي املƒنزل نƒفسه مƒع مƒندوبƒي ال ّ
األثƒƒر الƒƒكبير فƒƒي اإلسƒƒراع بƒƒالƒƒحكم عƒƒليها بƒƒاإلعƒƒدام .ومƒƒن قƒƒلمها فƒƒاضƒƒت املƒƒدائƒƒح ا ّلƒƒتي ال تشهƒƒد بƒƒوضƒƒوح وصƒƒراحƒƒة بƒƒايƒƒمانƒƒها
ƒضا بƒاعƒترافƒها بƒرسƒالƒة حƒضرة بƒهاء اهلل املƒجيدة ا ّلƒƒتي لƒم تƒكن قƒد ت ّ
ال ّƒراسƒخ بƒظهور حƒضرة الƒباب فحسƒب بƒل وتشهƒد أي ً
ƒكشف
ƒيرا ،ول ƒƒيس آخ ƒً ƒرا ،إل ƒƒى م ƒƒبادرت ƒƒها أث ƒƒناء اش ƒƒتراك ƒƒها ف ƒƒي م ƒƒؤت ƒƒمر ب ƒƒدش ƒƒت ي ƒƒرج ƒƒع ال ƒƒفضل ف ƒƒي ك ƒƒشفها إلخ ƒƒوان ƒƒها
أم ƒƒره ƒƒا ب ƒƒعد .وأخ ً ƒ
املƒؤمƒنني أشّ ƒد األمƒور تحّ ƒديًƒا فƒي مƒكنونƒات الّ ƒدورة الƒثّوريّƒة ا ّلƒƒتي لƒم يƒكن أحƒد يƒدركƒها بƒتمامƒها آنƒذاك .كƒما يƒرجƒع إلƒيها الƒفضل
ƒؤسƒساتƒه انƒفصاالً دائ ًƒما .وقƒد آن لهƒذه الƒفتوحƒات الƒعجيبة أن تƒت ّوج ،وتƒبلغ
فƒي انƒفصال الƒنّظام الجƒديƒد عƒن أحƒكام اإلسƒالم وم ّƒ ƒ
كمالها النّهائي باستشهاد صاحبتها في غمار العاصفة ا ّلتي كانت تجتاح العاصمة من أقصاها إلى أقصاها.
وذات لƒيلة أدركƒت أ ّن سƒاعƒتها قƒد دنƒت ،فلبسƒت ثƒياب الƒعرس وتƒزيّƒنت وتƒعطّرت بƒالƒطّيب ،وأرسƒلت تƒطلب زوجƒة الƒكالنƒتر وبƒاحƒت
لƒها بس ّƒر دنّ ƒو اسƒتشهادهƒا ،وأس ّƒرت إلƒيها بƒوصƒايƒاهƒا األخƒيرة .ثّ ƒم اعƒتكفت فƒي جƒناحƒها وانƒتظرت فƒي تّ ƒعبد وتƒبتّـل وابƒتهال تƒلك
ƒساعƒƒة ا ّلƒƒتي تشهƒƒد اتّƒƒحادهƒƒا مƒƒع مƒƒحبوبƒƒها .وكƒƒانƒƒت تƒƒذرع غƒƒرفƒƒتها وهƒƒي تƒƒرتّƒƒل مƒƒناجƒƒاة تƒƒعبّر عƒƒن الحƒƒزن وال ƒنّصر حƒƒني أقƒƒبل
الّ ƒ
السƒردار فƒي سƒكون الّ ƒليل يƒسوقƒونƒها إلƒى حƒديƒقة إيƒلخانƒي خƒارج أسƒوار املƒديƒنة ،مƒوضƒع شƒهادتƒها .وعƒندمƒا
ف ّƒراشƒو عƒزيƒز خƒان ّƒ ƒ
السƒƒردار مƒƒع مƒƒعاونƒƒيه الهƒƒني مخƒƒموريƒƒن يƒƒغرقƒƒون فƒƒي الّ ƒ
ƒضحك .فƒƒأمƒƒر عƒƒفو الƒƒخاطƒƒر بƒƒأن تƒƒخنق عƒƒلى
وصƒƒلت إلƒƒى الحƒƒديƒƒقة كƒƒان ّ ƒ
ƒري ا ّلƒƒذي احƒتفظت بƒه بƒالƒغريƒزة لهƒذا الƒغرض ،ودفƒعت بƒه فƒي ال ّلحƒظات
الƒفور وأن يƒلقى بƒها فƒي حƒفرة .وبƒنفس املƒنديƒل الحƒري ّ
خ ِƒنقت الƒبطلة الƒخالƒدة ،وأُلƒقي بƒجثمانƒها فƒي بƒئر ثّ ƒم أهƒيل عƒليها الƒتّراب والƒحجارة عƒلى
األخƒيرة إلƒى ابƒن الƒكالنƒتر ا ّلƒذي رافƒقهاƒُ ،
نحو ما رغبت.
٤٥

ƒجانƒيها عƒند مƒوتƒها،
وهƒكذا انتهƒت حƒياة تƒلك الƒبطلة الƒبابƒيّة الƒعظيمة ،أ ّول شƒهيدة فƒي سƒبيل تحƒريƒر املƒرأة .فƒلقد الƒتّفتت إلƒى س ّ
وقƒƒالƒƒت فƒƒي جƒƒرأة**" :تسƒƒتطيعون قƒƒتلي بƒƒأسƒƒرع مƒƒا تƒƒريƒƒدون ولƒƒكنّكم لƒƒن تسƒƒتطيعوا ايƒƒقاف تحƒƒريƒƒر املƒƒرأة" .كƒƒان عƒƒملها بƒƒاهƒً ƒرا
ƒسيّدة الƒƒخالƒƒدة اآلفƒƒاق ،وطƒƒب ّقت
بƒƒقدر مƒƒا كƒƒان قƒ
ƒصيرا .وكƒƒان محƒƒزنƒƒا بƒƒقدر مƒƒا كƒƒان مƒƒليئ ًا بƒƒاألحƒƒداث ،ولƒƒقد عƒّ ƒمت شهƒƒرة هƒƒذه الّ ƒ
ً
الƒخافƒقني عƒلى خƒالف زمƒالئƒها مƒن املƒؤمƒنني ا ّلƒذيƒن ظّ ƒلت مƒعظم أعƒمالƒهم الجƒليلة مƒجهولƒة ال يƒتغنّى بƒها أحƒد مƒن مƒعاصƒريƒهم فƒي
ƒسيّدة فƒƒقد ذاع صƒƒيتها بسƒƒرعƒƒة مƒƒلحوظƒƒة ح ƒتّى بƒƒلغت عƒƒواصƒƒم أوروبّƒƒا الƒƒغرب ƒيّة ،وأثƒƒارت اإلعƒƒجاب
الƒƒبالد األجƒƒنبيّة .أ ّمƒƒا هƒƒذه الّ ƒ
والƒعطف وانƒتزعƒت الƒثّناء الƒبالƒغ مƒن ال ّƒرجƒال والƒنّساء وذوي الƒجنسيّات واملƒهن والّ ƒلغات املƒختلفة .فƒال عƒجب أن أضƒاف حƒضرة
عƒƒبد الƒƒبهاء اسƒƒمها إلƒƒى سƒƒارة وآسƒƒية ومƒƒريƒƒم الƒƒعذراء وفƒƒاطƒƒمة الƒزّهƒƒراء ،الّ ƒلواتƒƒي شƒƒمخن عƒƒلى بƒƒنات جƒƒنسه ّن بƒƒمزايƒƒاهّ ƒن الƒذّاتƒيّة
ƒسابƒقة ،ووصƒفها بƒقولƒه*" :قƒد كƒانƒت فƒتنة الƒعصر فƒي بƒالغƒتها ،وفƒي مƒنطقها اضƒطرابًƒا
ومƒكانƒته ّن الƒفريƒدة عƒلى م ّƒر الّ ƒدورات ال ّ
مرة اخرى بأنّها "*قبس من نار محبة اهلل" و"*سراج موهبة اهلل".
للعاملني" .ووصفها ّ
ƒصة حƒياة حƒضرة الƒباب مƒنبع إلƒهامƒها املƒباشƒر.
ƒصة حƒياتƒها الƒعجيبة انتشƒرت طƒوالً وع ً ƒ ƒ ƒ
ƒرضƒا بƒمثل مƒا انتشƒرت بƒه ق ّ
والƒواقƒع أ ّن ق ّ
وإلƒƒيك ثƒƒناء مƒƒع ّلق مƒƒعروف عƒƒلى حƒƒياة حƒƒضرة الƒƒباب وأصƒƒحابƒƒه ،قƒƒال" :إنّƒƒها آيƒƒة فƒƒي الƒƒعلم وفƒƒي الجƒƒمال" .وأثƒƒنى عƒƒليها كƒƒاتƒƒب
مƒƒرسƒƒحيّ مƒƒعروف كƒƒانƒƒت سƒƒارة بƒƒرنƒƒارد سƒƒألƒƒته أن يƒƒكتب تƒƒاريƒƒخ حƒƒياتƒƒها فƒƒي صƒƒورة مƒƒرسƒƒحيّة ،قƒƒال" :هƒƒي جƒƒان دارك االيƒƒران ƒيّة
الشƒƒرق .شƒƒبيهة هƒƒيلويƒƒز الƒƒعصور الƒƒوسƒƒطى وهƒƒيباشƒƒيا األفƒƒالطƒƒونƒيّة الحƒƒديƒƒثة " وشهƒƒد الّ ƒلورد كƒƒرزون
زعƒƒيمة ،تحƒƒريƒƒر املƒƒرأة فƒƒي ّ ƒ
زريƒن تƒاج شƒاعƒرة قƒزويƒن الجƒميلة املƒنكودة الّ ƒ
ƒصة مƒن أقƒدر قƒصص الƒتّاريƒخ الحƒديƒث
طالƒع ...هƒي ق ّ
مƒن كƒدلسƒتون بƒأ ّن "بƒطولƒة ّ

ƒليزي ال ّ
ƒقرة الƒعني يƒعتبر ظƒاهƒرة
عƒلى تحƒريƒك املƒشاعƒر" .وكƒتب األسƒتاذ إ .ج .بƒراون املسƒتشرق اإلنج ّ
ƒشهير "إ ّن ظƒهور امƒرأة ك ّ
أي قƒƒطر مƒƒن األقƒƒطار بƒƒل إنّƒƒه فƒƒي قƒƒطر كƒƒإيƒƒران يƒƒعتبر أعƒƒجوبƒƒة إن لƒƒم يƒƒكن شƒƒيئ ًا يƒƒقارب
أي زمƒƒن مƒƒن األزمƒƒان وفƒƒي ّ
نƒƒادرة فƒƒي ّ
املعجƒƒزة ...ولƒƒو لƒƒم يƒƒكن لƒƒل ّديƒƒن الƒƒبابƒيّ مƒƒن سƒƒبب يƒƒمتّ بƒƒه إلƒƒى الƒƒعظمة سƒƒوى أنّƒƒه أخƒƒرج لƒƒنا بƒƒطلة مƒƒثل قƒّ ƒرة الƒƒعني لƒƒكفاه سƒƒببًا".
ƒليزي امل ƒƒعروف دك ƒƒتور ت .ك .ت ƒƒشاي ƒƒني ف ƒƒي أح ƒƒد ك ƒƒتبه ت ƒƒلك امل ƒƒالح ƒƒظة ذات ال ّ ƒدالل ƒƒة ال ƒƒكبيرة ق ƒƒال" :إنّ
وأب ƒƒدى رج ƒƒل ال ّ ƒدي ƒƒن اإلنج ّ ƒ
ƒسيدة الƒنّبيلة ...يƒƒرجƒƒع إلƒƒيها الƒƒفضل
الƒƒبذور ا ّلƒƒتي بƒƒذرتƒƒها قƒّ ƒرة الƒƒعني فƒƒي الƒƒعالƒƒم اإلسƒƒالمƒƒي بƒƒدأت اآلن تƒƒؤتƒƒي أ ُ ُكƒƒلها ...هƒƒذه الّ ƒ
فƒƒي افƒƒتتاح عهƒƒد اإلصƒƒالح االجƒƒتماعƒيّ فƒƒي إيƒƒران " ...وأشƒƒار إلƒƒيها الّ ƒدبƒƒلومƒƒاسƒيّ الƒƒفرنƒƒسيّ املƒƒلحوظ املƒƒكانƒƒة والƒƒكاتƒƒب الƒƒقديƒƒر
كƒƒونƒƒت دي جƒƒوبƒƒينو بƒƒقولƒƒه" :مƒّ ƒما ال شƒّ ƒك فƒƒيه أنّƒƒها مƒƒن أعƒƒجب ظƒƒواهƒƒر هƒƒذا ال ّ ƒديƒƒن وأدعƒƒاهƒƒا إلƒƒى االهƒƒتمام" .ث ّ ƒم أضƒƒاف "وفƒƒي
ق ƒƒزوي ƒƒن ك ƒƒان ƒƒت ت ƒƒعتبر أع ƒƒجوب ƒƒة ع ƒƒن ج ƒƒدارة واس ƒƒتحقاق" .وك ƒƒتب م ƒّ ƒرة أخ ƒƒرى" :ل ƒƒقد أخ ƒƒبرن ƒƒي ك ƒƒثيرون م ƒّ ƒمن ع ƒƒرف ƒƒوه ƒƒا ع ƒƒن ق ƒƒرب
واسƒتمعوا إلƒيها فƒي فƒترات مƒختلفة مƒن حƒياتƒها ...أنّƒها كƒانƒت إذا تƒك ّلمت تح ّƒركƒت مƒشاعƒر املسƒتمع ومƒأل صƒدره اإلعƒجاب ومƒال
إلƒى الƒبكاء" .وكƒتب سƒير فƒالƒنتني تƒشيرول " :لƒيس هƒناك مƒن ذكƒرى أحƒقّ بƒالتّخƒليد مƒن ذكƒراهƒا ،ولƒيس هƒناك مƒن ذكƒرى أقƒدر
مƒن ذكƒراهƒا عƒلى إشƒعال الحƒماسƒه مƒن جƒديƒد .ومƒا زال الƒتّاثƒير ا ّلƒƒذي خّ ƒلفتة فƒي حƒياتƒها يƒنسكب عƒلى قƒضيّة بƒنات جƒنسها".
ƒشاعƒر الƒتّركƒي ال ّ
وهƒذا سƒليمان نƒاظƒم بƒيك ال ّ
ƒتعجبًا" :يƒا طƒاهƒرة! ألنƒت خƒير
ƒشهير والƒكاتƒب الƒقديƒر يƒقول فƒي كƒتابƒه عƒن الƒبابƒيّني م ّ
ƒسيدة م ƒƒاري ƒƒان ƒƒا ه ƒƒاي ƒƒنش  ،أ ّم أح ƒƒد رؤس ƒƒاء ح ƒƒكوم ƒƒة ال ƒنّمسة ،ف ƒƒقد ق ƒّ ƒرظ ƒƒت ال ƒطّاه ƒƒرة ق ƒƒائ ƒƒلة:
م ƒƒن أل ƒƒف ن ƒƒاص ƒƒر ال ّ ƒدي ƒƒن ش ƒƒاه!" وأ ّمƒƒا ال ّ ƒ
ƒحت لƒƒه
"كƒƒانƒƒت الƒطّاهƒƒرة املƒƒثل األعƒƒلى لƒƒألنƒƒوثƒƒة ...ولƒƒسوف أحƒƒاول أن أقƒƒدم لƒƒنساء الƒنّمسة مƒƒا قّ ƒدمƒƒته الƒطّاهƒƒرة لƒƒنساء إيƒƒران وضّ ƒ
بحياتها".
ƒارات الƒƒعالƒƒم الخƒƒمس! ومƒƒا أكƒƒثر
ومƒƒا أكƒƒثر ا ّلƒƒذيƒƒن تƒƒل ّهفوا عƒƒلى مƒƒعرفƒƒة املƒƒزيƒƒد عƒƒن حƒƒياتƒƒها مƒƒن املƒƒعجبني بƒƒها املتحƒّ ƒمسني لƒƒها فƒƒي قّ ƒ
ƒحنوا أشƒƒعارهƒƒا أو تƒƒأ ّلƒƒق طƒƒيف
ا ّلƒƒذيƒƒن سƒƒما مسƒƒلكهم بƒƒمثلها املƒƒلهم! ومƒƒا أكƒƒثر ا ّلƒƒذيƒƒن حƒƒفظوا مƒƒدائƒƒحها الƒƒفريƒƒدة عƒƒن ظهƒƒر قƒƒلب ،لّ ƒ
روحƒƒها الƒƒغالّب أمƒƒام أبƒƒصارهƒƒم ،أو أكƒنّوا لƒƒها فƒƒي قƒƒلوبƒƒهم حƒبًّا وإعƒƒجابًƒƒا ال يƒƒنال الّ ƒدهƒƒر مƒƒن سƒƒناهƒƒما ،ومƒƒا أكƒƒثر ا ّلƒƒذيƒƒن تحƒّ ƒرقƒƒت
أرواح ƒƒهم ش ƒƒو ًقƒƒا ألن ي ƒƒقتدوا ب ƒƒها ،وأن يس ƒƒلكوا ،ب ƒƒنفس اإلخ ƒƒالص واإلق ƒƒدام ،ن ƒƒفس ال ƒطّري ƒƒق ا ّلƒƒتي اخ ƒƒتارت ƒƒها ل ƒƒنفسها ،وا ّلƒƒتي ل ƒƒم
تنحرف عنها قيد شعرة منذ اعتنقت دين حضرة الباب إلى النّفس األخير.
إ ّن عƒاصƒفة االضƒطهاد الƒهوجƒاء ا ّلƒƒتي جƒرفƒت حƒضرة بƒهاء اهلل إلƒى سƒجن تƒحت األرض وأطƒفات سƒراج الƒطّاهƒرة خƒتمت أي ً
ƒضا
ƒسيد حسƒني يƒزدي
عƒلى مƒصير الƒكاتƒب املƒمتاز لƒوحƒي حƒضرة الƒباب ا ّلƒƒذي شƒاطƒرة االعƒتقال فƒي مƒاه كƒو وچهƒريƒق ونƒعني بƒه ال ّ
٤٦

متبحƒً ƒرا فƒƒي تƒƒعالƒƒيم مƒƒواله ،مƒƒتمت ّ ًعا بƒƒثقته املƒƒطلقه .وقƒƒد رفƒƒض كƒّ ƒل عƒƒرض
ّƒ
املƒƒل ّقب ﺒ"الƒƒعزيƒƒز" .وكƒƒان رجƒالً مƒƒحن ّ ًكا عƒƒظيم املƒƒوهƒƒبة،
لƒلخالص عƒرضƒه عƒليه كƒبار رجƒال الّ ƒدولƒة فƒي طهƒران .وكƒان يƒح ّن حƒنينًا مƒوصƒوالً ل ّ
ƒحى حƒضرة
ƒلشهادة ا ّلƒƒتي حƒرم مƒنها يƒوم ض ّ
ƒلما راف ƒƒق ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ف ƒƒي س ƒƒياه چ ƒƒال بطه ƒƒران ظ ƒّ ƒل يس ƒƒتم ّد م ƒƒنه ال ƒƒعزاء
ال ƒƒباب ب ƒƒحيات ƒƒه ف ƒƒي س ƒƒاح ƒƒة الƒ ƒثّكنات ب ƒƒتبري ƒƒز .ف ّ ƒ
واإللƒهام ،وهƒو يسƒترجƒع ذكƒرى تƒلك األيّƒام الƒخوالƒي الƒغوالƒي ا ّلƒتي قƒضاهƒا فƒي خƒدمƒة مƒواله بƒآذربƒيجان إلƒى أن خ ّƒر صƒريً ƒعا آخƒر
أيضا للطّاهرة ّ
السردار ا ّلذي كال ً
الضربة القاضية.
األمر ،في ظروف قاسية وبصورة مخجلة ،على يد عزيز خان ّ
وث ّƒمة ضƒحيّة أخƒرى مƒن ضƒحايƒا هƒذا الƒتّنكيل املƒر ّوع ا ّلƒƒذي فƒرضƒه الƒعد ّو الّ ƒلدود ا ّلƒƒذي ال يƒلني ،ونƒعني بƒها الƒحاج سƒليمان خƒان
ال ّ
ƒسابƒقة،
ƒشجاع الƒواسƒع األفƒق الƒعريƒض الƒنّفوذ ،فƒلقد كƒان مƒحتر ًƒمƒا إلƒى حّ ƒد أ ّن أمƒير الƒنّظام حƒرص ،فƒي إحƒدى املƒناسƒبات ال ّ
عƒƒلى أن يƒƒتجاهƒƒل صƒƒلته بƒƒال ّ ƒديƒƒن ا ّلƒƒذي اعƒƒتنقه ،وأن يƒƒبقي عƒƒلى حƒƒياتƒƒه ،إالّ أ ّن الƒƒهياج ا ّلƒƒذي زلƒƒزل طهƒƒران عƒƒقب مƒƒحاولƒƒة اغƒƒتيال
عجƒƒل بƒالƒقبض عƒليه وأ ّدى إلƒى اسƒتشهاده .ذلƒك أل ّن ال ّ
ال ّ
ƒلما عجƒز
ƒشاه ّ
ƒشاه كّ ƒلف حƒاجƒب الّ ƒدولƒة بƒإغƒرائƒه لƒالرتƒداد عƒن ديƒنه ،ف ّ
حƒاجƒب الّ ƒدولƒه عƒن ذلƒك أمƒر ال ّ
ƒشاه بƒأن يُƒقتل عƒلى الƒنّحو ا ّلƒƒذي ي ّ
ƒفضله لƒنفسه .وبƒنا ًء عƒلى رغƒبته شّ ƒقوا فƒي لحƒمه تƒسعة ثƒقوب،
ƒهمة ال ّ
ƒس ّكني
ƒشنيعة حƒاول هƒو أن يƒنتزع ال ّ
ƒلما أحجƒم الƒجالّد عƒلى أن يƒقوم بƒتلك امل ّ
ووضƒعوا فƒي ك ّƒل ثƒقب مƒنها شƒمعة مƒوقƒدة ،ف ّ
ل ƒƒيغمده ƒƒا ف ƒƒي ج ƒƒسمه ب ƒƒيده .ول ƒƒك ّن ال ƒƒجالّد رف ƒƒض أن ي ƒƒعطيه إيّ ƒƒاه ƒƒا خ ƒƒشية أن يهج ƒƒم ب ƒƒها ع ƒƒليه .وأم ƒƒر رج ƒƒال ƒƒه أن ي ƒƒوث ƒƒقوا ي ƒƒديّ
ضƒƒحيّته وراء ظهƒƒره ،ومƒƒن ث ّ ƒم رجƒƒاهƒƒم املƒƒعذّب املِƒƒقدام أن يƒƒش ّقوا ثƒƒقبني فƒƒي صƒƒدره وثƒƒقبني فƒƒي كƒƒتفيه وثƒƒقبًا فƒƒي كƒƒاهƒƒله ،وأربƒƒعة
ƒسهم مƒتأ ّلƒق الƒعينني ثƒابƒتًا راسً ƒ
خا ،ال تƒزعƒجه
ثƒقوب أخƒرى فƒي ظهƒره .وقƒد حّ ƒققوا لƒه هƒذا ال ّƒرجƒاء وهƒو صƒابƒر مشƒدود الƒقامƒة كƒال ّ
الج ƒƒماه ƒƒير ال ƒƒهادرة ،وال م ƒƒنظر دم ƒƒائ ƒƒه وه ƒƒي ت ƒƒنزف م ƒƒن ج ƒƒراح ƒƒه .ث ّ ƒم س ƒƒار ع ƒƒلى ق ƒƒرع ال ّ ƒ
طبول وإن ƒƒشاد امل ƒƒر ّت ƒƒلني أم ƒƒام الج ƒƒموع
ƒقر الƒƒفداء .وكƒƒان يƒƒتو ّقƒƒف كƒّ ƒل بƒƒضع خƒƒطوات لƒƒيخاطƒƒب املƒƒشاهƒƒديƒƒن املƒƒتحيّريƒƒن عƒƒلى جƒƒانƒƒبيّ الƒطّريƒƒق
املƒƒتزاحƒƒمه مƒƒن حƒƒولƒƒه إلƒƒى مّ ƒ
يمجƒد فƒيها حƒضرة الƒباب ،ويƒع ّ
ظم فƒيها مƒعنى اسƒتشهاده فƒي سƒبيله .ثّ ƒم يƒنطلق مƒعبّ ًرا عƒن فƒرحƒه وسƒروره حƒني تƒقع
بƒعبارات ّ ƒ
عƒيناه عƒلى ال ّ
ƒشموع وهƒي تƒتأرجƒح فƒي ثƒقوبƒها الّ ƒدامƒية ،فƒإذا سƒقطت إحƒداهّ ƒن الƒتّقطها وأشƒعلها مƒن أخƒتها وثƒبّتها فƒي مƒكانƒها
مƒن جƒديƒد .وسƒألƒه الƒجالّد سƒاخ ًƒرا" :إذا كƒنت تƒرى املƒوت سƒا ًرّا عƒلى هƒذا الƒنّحو فƒلماذا ال تƒرقƒص؟" فƒصاح املƒعذّب" :أرقƒص!؟
ƒسوق
ƒسوق هƒƒو أمƒƒلي" .وبƒƒينما هƒƒو فƒƒي الّ ƒ
بƒƒإحƒƒدى راحƒƒتيّ كƒƒأس املƒƒدام وبƒƒاألخƒƒرى طƒّ ƒرة الƒƒحبيب ،وإ ّن مƒƒثل هƒƒذا الƒّ ƒرقƒƒص فƒƒي الّ ƒ
ه ƒبّت ري ƒƒح ج ƒƒعلت ش ƒƒعالت ال ّ ƒ
ƒشموع امل ƒƒوغ ƒƒله ف ƒƒي ج ƒƒراح ƒƒه ت ƒƒزداد وأزّ ال ّلح ƒƒم امل ƒƒحيط ب ƒƒها ،ف ƒƒان ƒƒطلق ي ƒƒخاط ƒƒب ال ّ ƒلهيب ال ƒƒغائ ƒƒر ف ƒƒي
عجƒل! هƒيّا أسƒرع فƒمن ألƒسنتك أسƒمع
جƒراحƒه" :أيّƒها الّ ƒلهيب! لƒقد فƒقدت قƒدرتƒك عƒلى اإليƒالم مƒنذ زمƒن بƒعيد ،وفƒقدت لƒذعƒتك ،هƒيّا ّ ƒ
ƒصوت ا ّلƒƒذي يƒƒدعƒƒونƒƒي إلƒƒى لƒƒقاء املƒƒحبوب" .وهƒƒكذا مƒƒضى فƒƒي هƒƒالƒƒة مƒƒن الƒنّور كƒƒما يƒƒمضي الƒƒفاتƒƒح املƒƒظفّر إلƒƒى مشهƒƒد نƒƒصره
الّ ƒ
ƒيم ًما
ƒتفرجƒني نƒداءه األخƒير .ثّ ƒم سجƒد ُƒم ّ
وظƒفره ،وعƒندمƒا وصƒل إلƒى سƒاحƒة االسƒتشهاد رفƒع صƒوتƒه م ّƒرة أخƒرى يƒنادي جƒمهور امل ّ
وجƒهه شƒطر مƒقام إمƒام زاده حƒسن ،وتƒمتم بƒبعض الƒعبارات الƒعربƒيّة وصƒاح بƒالƒجالّد" :لƒقد انƒتهى عƒملي وعƒليك اآلن أن تƒكمل
عƒملك" وظّ ƒلت الƒحياة تƒتر ّدد فƒي جسƒده وهƒو ينشƒر إلƒى نƒصفني ،واسƒتمر تƒمجيد مƒحبوبƒه يƒرفƒرف عƒلى شƒفتيه املƒحتضرتƒني .ثƒمّ
ƒحب الƒظّام¾ ا ّلƒƒذي أشƒƒعله حƒƒضرة
عّ ƒلق جسƒƒده الّ ƒدامƒƒي املƒƒحترق عƒƒلى جƒƒانƒƒبيّ بّ ƒوابƒƒة نƒƒو تƒƒنفيذًا لƒƒرغƒƒبته ،شƒƒاهً ƒدا صƒƒامƒتًا عƒƒلى الّ ƒ
الباب في صدور أتباعه.
ولƒم يƒكن فƒي اإلمƒكان أن تƒقتصر الƒفتنة ا ّلƒتي انƒدلƒعت نƒتيجة ملƒحاولƒة اغƒتيال ال ّ
ƒشاة عƒلى الƒعاصƒمة بƒل لƒقد امƒت ّدت إلƒى األقƒالƒيم
الƒƒقريƒƒبة ،وه ƒبّت عƒƒلى مƒƒازنƒƒدران ،مƒƒوطƒƒن حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل ،وتƒƒم ّ
خضت عƒƒن مƒƒصادرة كƒّ ƒل مƒƒمتلكاتƒƒه ونهƒƒبها وتƒƒدمƒƒيرهƒƒا .كƒƒما أمƒƒر
ƒصدر األعƒظم بنهƒب مƒنزلƒه ا ّلƒذي ورثƒه عƒن والƒده فƒي قƒريƒة تƒاكƒور مƒن أعƒمال نƒور ،وأمƒر بƒتدمƒير
مƒيرزا أبƒو طƒالƒب خƒان ابƒن أخƒي ال ّ
ك ّƒل مƒا ال يƒمكن حƒمله ،بƒينما شّ ƒوهƒت غƒرفƒاتƒه ا ّلƒƒتي كƒانƒت تƒفوق فƒي رونƒقها وبƒهائƒها قƒصور طهƒران تƒشويً ƒها ال يƒمكن إصƒالحƒه.
بل لقد هدمت منازل النّاس وس ّويت باالرض ،ثم أحرقت القرية عن بكرة أبيها.
ƒيرا ح ƒتّى بƒƒلغ يƒƒزد ونƒƒيريƒƒز وشƒƒيراز وزلƒƒزل أبƒƒعد ال ّ ƒدسƒƒاكƒƒر
وامƒƒت ّد الƒƒهياج ا ّلƒƒذي عƒƒصف بطهƒƒران وهّ ƒ
ƒب عƒƒلى مƒƒازنƒƒدران نه ƒبًا وتƒƒدمً ƒ
والّ ƒ
ƒضياع ،مƒƒشعالً نƒƒار الƒƒبغي والƒƒعدوان مƒƒن جƒƒديƒƒد .ومƒّ ƒرة أخƒƒرى تƒƒنافƒƒس الƒƒح ّكام الƒƒجشعون ال ƒطّ ّماعƒƒون وأعƒƒوانƒƒهم الƒƒخونƒƒة فƒƒي
ƒكررت فƒيها مƒآسƒي نƒيريƒز وزنƒجان ال ّ
ƒشنيعة .وكƒتب
سƒلب الƒوادعƒني وذبƒح األبƒريƒاء وإهƒانƒة الƒنّبالء .وتƒال ذلƒك كّ ƒله مƒذبƒحة أخƒرى ت ّ
ƒؤرخ الƒƒحوادث ال ّ ƒدامƒƒية امل ƒتّصلة بƒƒميالد ديƒƒننا ونƒƒشأتƒƒه يƒƒقول" :يƒƒتراجƒƒع الƒƒقلم رع ƒبًا وفƒƒز ًعƒƒا حƒƒني يƒƒحاول أن يƒƒصف مƒƒا ابƒƒتلي بƒƒه
مّ ƒ
٤٧

هƒوالء ال ّƒرجƒال ال ّ
ƒشجعان والƒنّساء الجƒريƒئات ...وإ ّن ك ّƒل مƒا حƒاولƒت أن أصƒفه مƒن فƒظائƒع حƒصار زنƒجان ...لƒيتضاءل أمƒام تƒلك
الƒفظائƒع ا ّلƒتي ارتƒكبت بƒعد عّ ƒدة أعƒوام فƒي نƒيريƒز وشƒيراز .فƒلقد رفƒع عƒلى أسƒنّة الحƒراب مƒا ال ي ّ
ƒقل عƒن مƒائƒتي رأس مƒن رؤوس
ƒحف بƒƒها مƒƒظاهƒƒر ال ƒظّفر واالنƒƒتصار .ووضƒƒع أربƒƒعون
ضƒƒحايƒƒا ال ƒت ّ ّ
عصب األعƒƒمى الƒƒوحƒƒشيّ ،ث ّ ƒم حƒƒملت مƒƒن شƒƒيراز إلƒƒى آبƒƒاده تّ ƒ
الحƒطَب غمسƒت بƒالƒنّفط وأشƒعلت؛ فƒأحƒالƒت الƒنّساء واألطƒفال إلƒى هƒشيم
امƒرأة وطƒفالً فƒي كƒهف جƒمعت فƒيه مƒقاديƒر عƒظيمة مƒن َƒ
تƒذروه ال ّƒريƒاح .كƒما أرغƒمت ثƒالثƒمائƒة امƒرأة أخƒرى عƒلى أن تƒركƒب ك ّƒل اثƒنتني مƒنه ّن عƒلى ظهƒر فƒرس عƒا ٍر إلƒى شƒيراز ،وسƒاقƒوهƒنّ
شƒƒبه عƒƒاريƒƒات بƒƒني صƒفّني مƒƒن الƒّ ƒرؤوس املƒƒقطوعƒƒة مƒƒن األجƒƒساد الƒƒهامƒƒدة ألزواجƒƒه ّن وأبƒƒنائƒƒه ّن وآبƒƒائƒƒه ّن وإخƒƒوتƒƒهنّ ،و ُقƒƒذفƒƒن بƒƒأقƒƒذع
ّ
والسباب ،وانهال عليه ّن العذاب ألوانًا حتّى هلكت الكثيرات منه ّن من ش ّدة اإلرهاق واإلعياء.
الشتائم
ّ
يسجƒل لƒلزّمƒان كّ ƒله أعƒنف فƒترة مƒن فƒترات الƒقرن الƒبهائƒيّ األ ّول وأحƒزنƒها وأمجƒدهƒا وأحƒفلها
ّƒ
وبهƒذا أشƒرف عƒلى الƒنّهايƒة فƒصل
ƒسنوات املƒزدحƒمة بƒالƒوبƒال
بƒالƒوحƒشيّة واملƒآسƒي والƒبطوالت .ويƒمكننا أن نƒقول أ ّن أنƒهار الّ ƒدمƒاء ا ّلƒتي سƒالƒت وتƒالطƒمت بƒها تƒلك ال ّ
والƒ ƒنّكال ك ƒƒان ƒƒت ت ƒƒروي ال ƒƒبذور ال ƒƒخصيبة ل ƒƒذل ƒƒك الƒ ƒنّظام ال ƒƒعاملƒ ƒيّ ا ّل ƒƒذي ُقّ ƒ ƒدر ل ƒƒلظّهور ال ƒƒوش ƒƒيك الƒ ƒتّال ƒƒي واألع ƒƒظم ش ƒƒأنً ƒƒا أن ي ƒƒعلنه
ƒؤسƒƒسه .وم ƒƒنذ ال ّلح ƒƒظة ا ّلƒƒتي ول ƒƒد ف ƒƒيها ه ƒƒذا ال ƒƒعصر ال ƒƒبدائ ƒيّ ح ƒتّى وق ƒƒتنا ه ƒƒذا ،وامل ƒƒدائ ƒƒح ال ƒƒعاط ƒƒرة ا ّلƒƒتي أس ƒƒبغها ع ƒƒلى ذل ƒƒك
وي ƒ ّ ƒ
ƒسواء ،ابƒتدا ًء مƒن حƒضرة بƒهاء اهلل نƒفسه
ƒصديƒق والƒعد ّو عƒلى ال ّ
الƒجيش الƒنّبيل مƒن أبƒطالƒه وأولƒيائƒه وشهƒدائƒه،وأغƒدقƒها عƒليهم ال ّ
إلى ّ
أقل النّاس ارتباطًا باألمر ،تقوم ك ّلها شاه ًدا باقيًا خال ًدا على مجد تلك األعمال ا ّلتي خ ّلدت ذلك العصر.
وإل ƒƒيك ش ƒƒهادة ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ال ƒƒفذّة ال ƒƒفري ƒƒدة ف ƒƒي ك ƒƒتاب االي ƒƒقان*" :ت ƒƒحيّر ال ƒƒعال ƒƒم ك ّ ƒله م ƒƒن ت ƒƒضحيتهم ب ƒƒقلوب ƒƒهم وأرواح ƒƒهم...
أي عƒصر
تoاهoت الoعقول فoي أفoعالoهم ،وتoحيّرت الoنّفوس فoي اصoطبارهoم وبoما حoملت أجoسادهoم ...هƒل ظهƒر فƒي ّ
أي عƒƒصر مƒƒن عهƒƒد آدم
مƒƒن الƒƒعصور مƒƒثل هƒƒذا األمƒƒر الخƒƒطير؟" وقƒƒولƒƒه مƒّ ƒرة أخƒƒرى*" :هƒƒل وقƒƒع فƒƒي الƒƒبالد مƒƒثل هƒƒذا الƒƒهياج فƒƒي ّ
ƒصبر فƒي عƒالƒم الƒكون مƒن اصƒطبارهƒم ،وخƒلق
إلƒى يƒومƒنا هƒذا؟ أم هƒل ظهƒر بƒني الƒعباد مƒثل هƒذا الهƒرج واملƒرج ...لƒكانّƒما ظهƒر ال ّ
ƒاصƒƒة إلƒƒى شهƒƒداء األمƒƒر ،ويƒƒؤ ّكƒƒد تƒƒأكƒƒي ًدا لƒƒه داللƒƒته حƒƒني
الƒƒوفƒƒاء فƒƒي أركƒƒان الƒƒعالƒƒم مƒƒن فƒƒعلهم" .وفƒƒي مƒƒناجƒƒاة لƒƒه يƒƒشير إشƒƒارة خƒ ƒ ّ ƒ
سƒِ ƒفكت حƒƒملت األرض بƒƒمظاهƒƒر قƒƒدرتƒƒك وآيƒƒات اقƒƒتدارك .وعƒّ ƒما قƒƒريƒƒب تح ّ ƒدث األرض أخƒƒبارهƒƒا
يƒƒقول**" :بƒƒدمƒƒاء عƒƒاشƒƒقيك ا ّلƒƒتي ُ ƒ
في امليقات املعلوم".
أي قƒوم غƒير هƒؤالء األبƒطال اإللƒهيّني ا ّلƒذيƒن فƒلقوا بƒدمƒائƒهم الƒزّكƒيّة صƒبح الƒيوم املƒوعƒود تƒشير كƒلمات مح ّƒمد رسƒول اهلل ذات
وإلƒى ّ
الّ ƒداللƒƒة الƒƒعظيمة ،وا ّلƒƒتي رواهƒƒا الƒƒق ّدوس لƒƒزمƒƒالئƒƒه فƒƒي قƒƒلعة الّ ƒ
ƒشيخ طƒƒبرسƒƒي" :واشƒƒو ًقƒƒا إلخƒƒوانƒƒي ا ّلƒƒذيƒƒن يƒƒأتƒƒون فƒƒي آخƒƒر الƒزّمƒƒان
وأي قƒوم غƒير هƒؤالء يƒعنيهم ذلƒك الحƒديƒث املƒعروف بحƒديƒث جƒابƒر ،وا ّلƒƒذي
طƒوبƒى لƒهم وطƒوبƒى لƒنا وطƒوبƒاهƒم أفƒضل مƒن طƒوبƒانƒا" ّ
ƒبني ع ƒƒالم ƒƒات ال ƒƒقائ ƒƒم امل ƒƒوع ƒƒود ب ƒƒلغة ال ل ƒƒبس ف ƒƒيها وال
ƒصحته ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ف ƒƒي ك ƒƒتاب اإلي ƒƒقان ،وا ّلƒƒذي ي ّ ƒ
رواه ال ƒƒكاف ƒƒي وشه ƒƒد ب ّ ƒ
غƒموض" :فƒيُذ َّل أولƒياؤه فƒي زمƒانƒه ،وتƒتهادى رؤوسƒهم كƒما تƒتهادى رؤوس الƒتّرك والّ ƒديƒلم .فƒيُقتلون ويُحƒرقƒون ،ويƒكونƒون خƒائƒفني
والرنّة في نسائهم .أولئك أوليائي ح ًقّا".
مرعوبني وجلني تُصبغ األرض بدمائهم ،ويفشو الويل ّ
وإل ƒƒيك ش ƒƒهادة ال ّ ƒلورد ك ƒƒرزون م ƒƒن ك ƒƒدلس ƒƒتون الخ ƒطّيّة ،ق ƒƒال "إن م ƒƒالح ƒƒم ال ƒƒبطول ƒƒة ال ƒّ ƒرائ ƒƒعة ل ƒƒتضيء ص ƒƒفحات ال ƒتّاري ƒƒخ ال ƒƒباب ƒيّ
امل ƒƒلطّخة ب ƒƒال ّ ƒدم ƒƒاء ...وإ ّن ن ƒƒيران س ƒƒميثفيلد عج ƒƒزت ع ƒƒن أن ت ƒƒشعل ف ƒƒي ق ƒƒلوب أص ƒƒحاب ƒƒها ش ƒƒجاع ƒƒة أن ƒƒبل م ƒƒن ت ƒƒلك ا ّلƒƒتي واجه ƒƒت
زبƒانƒية الƒعذاب فƒي طهƒران وتحّ ƒدتƒهم .وإ ّن ديƒنًا فƒي مƒقدوره أن يƒوقƒظ فƒي أتƒباعƒه مƒثل هƒذا ال ّƒروح الƒنّادر الƒنّبيل مƒن الƒتّضحية
بƒالƒنّفس والƒنّفيس لƒيس بƒال ّ
ƒشيء ا ّلƒƒذي يƒمكن االسƒتهانƒة بƒشأنƒه .ولƒسوف تهƒزّ بƒطولƒة أتƒباعƒه )أي حƒضرة الƒباب( واسƒتشهادهƒم
مƒشاعƒر الƒكثيريƒن ا ّلƒƒذيƒن ال يƒمكنهم أن يجƒدوا لƒها مƒثيالً فƒي تƒاريƒخ اإلسƒالم املƒعاصƒر" .وكƒتب األسƒتاذ دارمسƒتتر فƒقال" :إنّ
الƒبابƒيّة ا ّلƒƒتي انتشƒرت فƒي أق ّƒل مƒن خƒمس سƒنوات فƒي إيƒران مƒن أقƒصاهƒا إلƒى أقƒصاهƒا ،واغتسƒلت بƒدمƒاء شهƒدائƒها فƒي سƒنة
1852م ال تƒزال تƒتق ّدم وتƒدعƒو إلƒى نƒفسها فƒي صƒمت وسƒكون .ولƒئن قّ ƒدر إليƒران أن تƒنهض مƒن جƒديƒد فƒعن طƒريƒق هƒذا الّ ƒديƒن
الشهƒداء أسƒرعƒوا إلƒى مƒقر ال ّ
الجƒديƒد" .أ ّمƒا ريƒنان فيشهƒد فƒي كƒتابƒه "ال ّƒرسƒل"" :بƒأ ّن آالف ّ
ƒشهادة والƒفداء فƒي سƒبيله صƒامƒديƒن
ثƒابƒتني .ولƒربّƒما كƒان يƒوم املجƒزرة الƒكبرى ا ّلƒتي اكƒتسحت الƒبابƒيّني فƒي طهƒران يƒو ًمƒا ال شƒبيه لƒه وال نƒظير فƒي تƒواريƒخ الƒعالƒم عƒلى
ƒشهير األسƒƒتاذ إ .ج .بƒƒراون" :إ ّن مƒƒيالد ديƒƒن ال يƒƒصعب عƒƒليه أن يّ ƒ
اإلطƒƒالق" .وأعƒƒلن املسƒƒتشرق الّ ƒ
ƒحتل مƒƒكانƒƒته الƒƒبارزة بƒƒني
٤٨

ƒحار والƒƒبطولƒƒة الƒƒقاهƒƒرة".
أديƒƒان الƒƒعالƒƒم الƒƒعظمى لƒƒيعتبر واح ً ƒدا مƒƒن تƒƒلك االنƒƒفجارات الƒƒعجيبة للحƒƒماسƒƒة واإليƒƒمان واإلخƒƒالص الّ ƒ
ƒتعرض لƒƒه ...ولƒƒيكذّبƒƒني مƒƒن لƒƒم
وأعƒƒلن مƒّ ƒرة أخƒƒرى" :إ ّن الƒّ ƒروح ا ّلƒƒذي غƒƒمر الƒƒباب ƒيّني ق ّ ƒلما يعجƒƒز عƒƒن ال ƒتّاثƒƒير بƒƒق ّوة فƒƒي كƒّ ƒل مƒƒن يّ ƒ
ƒحسوا بƒƒشعور ال أعƒƒتقد أنƒƒهم قƒƒادرون عƒƒلى
يƒƒشاهƒƒدوا ولƒƒم يƒƒروا كƒƒيفما شƒƒاؤوا ،ولƒƒكن مƒƒا أن يظهƒƒر لƒƒهم هƒƒذا الƒّ ƒروح نƒƒفسه حƒتّى يّ ƒ
نƒسيانƒه أبً ƒدا" .وأ ّƒمƒا الƒكونƒت دي جƒوبƒينو فƒقد ص ّƒرح فƒي كƒتابƒه" :وإنّƒي أقƒسم كƒذلƒك عƒلى أنّƒني لƒو رأيƒت فƒي أوروبّƒا طƒائƒفة لƒها
مƒثل مƒا لƒلبابƒيّة مƒن طƒبيعة ،وتتحّ ƒلى بƒمثل مƒا تتحّ ƒلى بƒه مƒن إيƒمان عƒميق وحƒماسƒه خƒالƒصة ،وإقƒدام مƒذهƒل وإخƒالص بƒالƒغ وقƒدرة
عƒلى انƒتزاع االحƒترام مƒن غƒير املƒبالƒني وال املƒكترثƒني ،وإلƒقاء ال ّƒرعƒب فƒي قƒلوب األعƒداء ،ثّ ƒم مƒا قƒد أس ّƒميه )بƒالƒقدرة عƒلى الƒتّحويƒل
ƒتمر يتخ ّ ƒلل ج ƒƒميع ط ƒƒبقات امل ƒƒجتمع ،ل ƒƒو أنّ ƒƒني رأي ƒƒت ف ƒƒي أوروبّ ƒƒا
ع ƒƒن ال ƒƒعقيدة( ب ƒƒصورة م ƒƒطلقة ال ت ƒƒقف ع ƒƒند ش ƒƒيء ،ون ƒƒجاح مس ّ ƒ
طƒائƒفة تƒمتاز ب ّ
والسƒلطان سƒوف يƒكونƒان مƒن
ّƒ ƒ
ƒكل هƒذه الƒفضائƒل واملƒزايƒا الƒعظيمة ملƒا تƒر ّددت لحƒظة واحƒدة فƒي أن أتƒنبّأ بƒأ ّن الƒق ّوة
نصيبها في فترة وجيزة".
ويƒروى أن عƒبّاس قƒلي خƒان الƒالّريƒجانƒي ا ّلƒذي أطƒلق ال ّƒرصƒاصƒة ا ّلƒتي قƒتلت املُالّ حسƒني ،قƒال أمƒام بƒعض ال ّ
ƒشهود فƒي مƒعرض
وجƒهه إلƒيه األمƒير أحƒمد مƒيرزا" :حƒقيقة األمƒر هƒي أنّƒه لƒو شهƒد طƒبرسƒي مƒن لƒم يشهƒد كƒربƒالء ملƒا اسƒتطاع أن
إجƒابƒته عƒن سƒؤال ّ ƒ
أي وزن .ولƒو أ ّن أحً ƒدا رأى املُالّ حسƒني البشƒروئƒي ملƒا ش ّƒك لحƒظة فƒي
يƒدرك مƒا دار فƒي كƒربƒالء فحسƒب ،وملƒا عƒاد يƒقيم لƒكربƒالء ّ
أ ّن سƒ ƒيّد ّ
الشه ƒƒداء )أي اإلم ƒƒام الحس ƒƒني( ق ƒƒد رج ƒƒع إل ƒƒى ال ƒƒعال ƒƒم م ƒّ ƒرة أخ ƒƒرى ول ƒƒو رأى أح ƒƒد أع ƒƒمال ƒƒي ل ƒƒقال" :ه ƒƒذا ش ƒّ ƒم ُر )ق ƒƒات ƒƒل
الحسƒƒني( رجƒƒع بƒƒسيفه ورمƒƒحه ...والƒƒواقƒƒع أنƒƒني لƒƒم أعƒƒرف مƒƒاذا بƒƒدا لƒƒهؤالء الƒنّاس وال مƒƒاذا رأوا حƒتّى أقƒƒدمƒƒوا عƒƒلى الƒƒقتال بƒƒكلّ
وكل هذه النّشوة .إ ّن ح ّدة شجاعتهم وصالبة إقدامهم تفوق ّ
الصبر والجلد ّ
كل خيال".
هذا ّ
وفƒƒي الƒƒختام نƒƒتساءل مƒƒاذا كƒƒان مƒƒصير هƒƒؤالء األنƒƒذال ا ّلƒƒذيƒƒن حƒّ ƒركƒƒتهم الƒƒبغضاء وال ƒطّمع وال ƒتّعصب ،وحƒƒاولƒƒوا أن يƒƒطفئوا ال ƒنّور
ا ّلƒذي اشƒرق بƒه حƒضرة الƒباب وأتƒباعƒه عƒلى وطƒنهم وبƒني جƒنسهم؟ نƒعم ،نƒزلƒت مƒقامƒع الƒقصاص اإللƒهيّ بسƒرعƒة وبƒال رحƒمة وال
هƒƒوادة عƒƒلى رؤوسƒƒهم جƒƒمي ًعا .فƒƒلم تُ ƒبْ ِق عƒƒلى الّ ƒ
ƒشاه ،رأس ال ّ ƒدولƒƒة ،وال عƒƒلى وزرائƒƒه ومسƒƒتشاريƒƒه ،وال عƒƒلى رجƒƒال ال ّ ƒديƒƒن ا ّلƒƒذيƒƒن
ارت ƒƒبطت ب ƒƒهم ح ƒƒكوم ƒƒته ارت ƒƒباطًƒƒا وث ƒƒي ًقا ،وال ع ƒƒلى والت ƒƒه ون ّ ƒواب ƒƒه ،وال ع ƒƒلى ق ّ ƒواد ج ƒƒيشه ا ّلƒƒذي ƒƒن اش ƒƒترك ƒƒوا ،ب ƒƒدرج ƒƒات م ƒƒتفاوت ƒƒة ودواف ƒƒع
مƒختلفة مƒنها الƒعمد ومƒنها الƒخوف ومƒنها الƒغفلة ،فƒي إثƒارة تƒلك الƒفنت واملƒحن الƒقاسƒية ا ّلƒƒتي عƒانƒاهƒا الّ ƒديƒن الجƒديƒد بƒال ذنƒب وال
ƒتعصب امل ƒƒتذب ƒƒذب ،ا ّل ƒƒذي رف ƒƒض أن ي ƒƒح ّقق رغ ƒƒبة ح ƒƒضرة ال ƒƒباب ف ƒƒي
ج ƒƒري ƒƒرة ،وب ƒƒدون وج ƒƒه ح ƒƒقّ وال اس ƒƒتحقاق .فمح ƒّ ƒمد ش ƒƒاه امل ّ ƒ
ال ƒƒحضور إل ƒƒى ال ƒƒعاص ƒƒمة إلق ƒƒام ƒƒة ال ّ ƒدل ƒƒيل ع ƒƒلى ص ƒƒدق دع ƒƒواه ،وأذع ƒƒن إلل ƒƒحاح وزي ƒƒره ال ƒƒخبيث ،ت ƒƒهال ƒƒك وه ƒƒو م ƒƒا زال ف ƒƒي رب ƒƒيعه
األرب ƒƒعني ،ت ƒƒحت وط ƒƒاة ط ƒƒائ ƒƒفة م ƒƒن األم ƒƒراض وال ƒƒعلل ه ƒƒاج ƒƒمته ب ƒƒعد أن ت ƒƒل ّقى ن ƒƒكسة م ƒƒفاج ƒƒئة ،وح ƒƒكم ع ƒƒليه "ب ƒƒال ƒنّار" ا ّلƒƒتي أق ƒƒسم
السƒƒلطان والƒƒق ّوة مƒƒن
صƒƒاحƒƒب "ق ƒيّوم األسƒƒماء" أن تƒƒلتهمه "يƒƒوم الƒƒقيامƒƒة" الƒƒتها ًمƒƒا .أ ّمƒƒا شƒƒيطانƒƒه الƒƒحاج مƒƒيرزا آقƒƒاسƒƒي املƒƒطلق ّ ƒ
وراء الƒƒعرش ،واملحƒّ ƒرض األ ّول عƒƒلى الهجƒƒمات ا ّلƒƒتي شƒنّت عƒƒلى حƒƒضرة الƒƒباب بƒƒما فƒƒي ذلƒƒك اعƒƒتقالƒƒه فƒƒي جƒƒبال آذربƒƒيجان ،فƒƒقد
ع ƒƒزل ب ƒƒعد م ƒƒضي م ƒƒا ال ي ƒƒزي ƒƒد ع ƒƒلى س ƒƒنة ون ƒƒصف م ƒƒنذ أن أل ƒƒقى ب ƒƒنفسه ب ƒƒني ال ّ ƒ
ƒشاه وب ƒƒني أس ƒƒيره ،وص ƒƒودرت أم ƒƒوال ƒƒه وأم ƒƒالك ƒƒه
ƒطر إلƒى أن يƒحتمي بƒمقام شƒاه عƒبد الƒعظيم خƒوفًƒا مƒن غƒضب مƒواطƒنيه املƒتزايƒد ،ثّ ƒم نƒفي بƒعد
املشƒبوهƒة ،وفƒضحه مƒليكه ،واض ّ
ذلƒك إلƒى كƒربƒالء نƒفيًا مƒزريًƒا ،وسƒقط فƒريƒسة لƒلفقر واملƒرض والƒنّدم األ ّƒكƒال ،وكƒان ذلƒك تƒحقي ًقا مƒؤسƒفًا ملƒا ورد فƒي ذلƒك الّ ƒلوح ا ّلƒذي
فƒƒضحه فƒƒيه أسƒƒيره وتƒƒنبّأ لƒƒه فƒƒيه بƒƒمصيره ،وكƒƒشف عƒƒن خƒƒزيƒƒه وعƒƒاره .وأ ّمƒƒا أمƒƒير ال ƒنّظام مƒƒيرزا تƒƒقي خƒƒان الƒƒوضƒƒيع الƒƒخسيس،
ا ّلƒƒذي ت ƒƒلوثّ ƒƒت أول ƒƒى س ƒƒنوات وزارت ƒƒه ال ƒƒقصيرة ال ƒƒعمر ب ƒƒال ƒƒهجوم ال ƒƒوح ƒƒشيّ ع ƒƒلى امل ƒƒداف ƒƒعني ع ƒƒن ق ƒƒلعة ط ƒƒبرس ƒƒي ،وص ƒƒادق ع ƒƒلى ق ƒƒتل
جƒƒل بƒƒفتنة زنƒƒجان الƒƒعظيمة ،واملƒƒسؤول األ ّول عƒƒن
ƒجع عƒƒليه ،وشƒƒحن الƒƒهجوم عƒƒلى وحƒƒيد وزمƒƒالئƒƒه ،و َع ّƒ
شهƒƒداء طهƒƒران ّ ƒ
السƒƒبعة وشّ ƒ
الشƒƒدي ƒƒد
إص ƒƒدار ال ƒƒحكم ب ƒƒقتل ح ƒƒضرة ال ƒƒباب ،ف ƒƒقد ج ƒّ ƒرد م ƒƒن ك ƒّ ƒل م ƒƒزاي ƒƒا ال ƒƒجاه واالح ƒƒترام ا ّلƒƒتي ت ƒƒمتّع ب ƒƒها ن ƒƒتيجة لحس ƒƒد م ƒƒليكه ّ ƒ
ومƒؤامƒرات الƒبالط الƒنّاقƒمة ،وقƒتل غƒيلة بƒأمƒر ال ّ
ƒشاه فƒقطعت شƒرايƒينه فƒي ح ّƒمام قƒصر "فƒني" قƒرب كƒاشƒان .ولƒقد روى الƒنّبيل نƒقالً
عƒن حƒضرة بƒهاء اهلل أنّƒه قƒال" :لƒو عƒرف أمƒير الƒنّظام مƒقامƒي الƒحقيقي العƒتقلني وال ريƒب .وبƒال ّƒرغƒم مƒن أنّƒه بƒذل قƒصارى جهƒده
ل ƒƒيكتشف ح ƒƒقيقة ال ƒƒوض ƒƒع إالّ أنّ ƒƒه فش ƒƒل ،وذل ƒƒك أل ّن اهلل أراد أن يجه ƒƒله" .وأ ّم ƒƒا م ƒƒيرزا آق ƒƒا خ ƒƒان ا ّل ƒƒذي ض ƒƒرب ب ƒƒسهم واف ƒƒر م ƒƒن
املƒآسƒي ا ّلƒƒتي ارتƒكبت نƒتيجة ملƒحاولƒة اغƒتيال ال ّ
ƒشاه فƒقد طƒرد وخƒلع مƒن مƒنصبه ،وحّ ƒددت إقƒامƒته ووضƒع تƒحت ال ّƒرقƒابƒة املشّ ƒددة
في يزد حيث قضى بقيّة أيّامه في خزي ويأس.
٤٩

ƒسكران" و"ال ƒطّاغƒƒية" وهƒƒو أ ّول مƒƒن أسƒƒاء مƒƒعامƒƒلة حƒƒضرة الƒƒباب وع ƒنّفه عƒƒلى رؤوس
وأ ّمƒƒا حسƒƒني خƒƒان والƒƒي شƒƒيراز املƒƒل ّقب ﺒ"الّ ƒ
ƒضطر إلƒى أن يتح ّƒمل الƒبالء الƒفظيع ا ّلƒذي نƒزل بƒغت ًة بƒه وبƒأهƒله
األشƒهاد ،وأمƒر خƒادمƒه بƒأن يƒصفعه عƒلى وجƒهه بƒعنف ،فƒإنّƒه لƒم ي
ّ
ƒطر ف ƒƒيما ب ƒƒعد إل ƒƒى أن ي ƒƒشاه ƒƒد ب ƒƒعينيه فش ƒƒل ك ƒّ ƒل م ƒƒساع ƒƒيه ،وأن ي ƒƒقضي ب ƒƒقيّة أيّ ƒƒام ƒƒه
وب ƒƒمدي ƒƒنته وب ƒƒإق ƒƒليمه ك ّ ƒله فحس ƒƒب ،ب ƒƒل واض ّ ƒ
ƒسواء .وأ ّمƒا حƒاجƒب الّ ƒدولƒة ال ّ
ƒوي ا ّلƒذي
م
ƒصديƒق والƒعد ّو عƒلى ال ّ
ƒغمورا مƒجهوالً إلƒى أن احƒتواه قƒبره بƒعد أن هجƒره ال ّ
ƒشيطان الّ ƒدم ّ
ً
لƒم يّ ƒدخƒر وسً ƒعا فƒي قƒتل الƒكثير مƒن الƒبابƒيّني الƒعزّل األبƒريƒاء ،فƒقد سƒقط بƒدوره فƒريƒسة لƒغضب الّ ƒلور الƒعتاة الƒغالظ ،فسƒلبوه كƒلّ
مƒمتلكاتƒه وجƒزّوا لƒحيته وأرغƒموه عƒلى أكƒلها وأسƒرجƒوه وألجƒموه ور ّ ƒكƒبوه عƒلى مƒرأى ومƒسمع مƒن الƒنّاس ،ثƒم هƒتكوا عƒرض نƒسائƒه
ƒصفيق ،ا ّلƒƒ ƒذي أن ƒƒزل ب ƒƒعداوت ƒƒه
وأوالده ت ƒƒحت س ƒƒمعه وب ƒƒصره .وأ ّمƒƒ ƒا س ƒƒعيد ال ƒƒعلماء مجته ƒƒد ب ƒƒارف ƒƒروش امل ƒƒتعب ال ƒƒغليظ ال ƒƒقلب ال ّ ƒ
ƒثيرا مƒƒن املƒƒتاعƒƒب فƒƒقد سƒƒقط بƒƒعد هƒƒذه الّ ƒ
ƒشناعƒƒات ا ّلƒƒتي ارتƒƒكبها
املƒƒتعطّشة اإلهƒƒانƒƒات عƒƒلى رأس أبƒƒطال طƒƒبرسƒƒي ،وس ƒبّب لƒƒهم كً ƒ
مƒباشƒرة فƒريƒسة ملƒرض وبƒيل غƒريƒب جƒعله يƒعطش ع ً
ƒطشا ال يƒمكن إطƒفاؤه ،وأحƒدث فƒيه نƒوبƒات بƒرد شƒديƒدة فƒال تƒدفƒئه الƒفراء ا ّلƒتي
يƒƒتدثّƒƒر بƒƒها وال ال ƒنّيران املشƒƒتعلة فƒƒي غƒƒرفƒƒته عƒƒلى ال ّ ƒدوام .وأ ّمƒƒا مƒƒنزلƒƒه الƒƒفاخƒƒر الƒّ ƒريƒƒاش فƒƒقد ته ّ ƒدم وتخƒّ ƒرب وبƒƒلغت بƒƒه الƒƒحال بƒƒعد
ƒيرا عƒمي ًقا حƒتّى أ ّن أحƒدهƒم كƒان يƒدعƒو عƒلى
مƒوتƒه إلƒى أن أصƒبح مƒزبƒلة ألهƒل املƒديƒنة .وقƒد أثّƒر مƒنظره فƒي أهƒالƒي مƒازنƒدران تƒأث ً
خƒƒصمه بƒƒأن يƒƒصير مƒƒنزلƒƒه إلƒƒى مƒƒا صƒƒار إلƒƒيه هƒƒذا املƒƒنزل ال ّ ƒلعني .أ ّمƒƒا محƒƒمود خƒƒان الƒƒكالنƒƒتر املƒƒنافƒƒق ال ƒطّموح ا ّلƒƒذي عهƒƒد إلƒƒيه
بƒƒالƒطّاهƒƒرة قƒƒبل اسƒƒتشهادهƒƒا فƒƒقد جƒƒلب عƒƒلى نƒƒفسه غƒƒضب مƒƒليكه بƒƒعد تƒƒسع سƒƒنوات ،وسƒƒحب مƒƒن قƒƒدمƒƒية بƒƒالƒƒحبال فƒƒي األسƒƒواق
إلƒƒى خƒƒارج املƒƒديƒƒنة حƒƒيث شƒƒنق .وأ ّمƒƒا مƒƒيرزا حƒƒسن خƒƒان ا ّلƒƒذي ن ƒفّذ حƒƒكم اإلعƒƒدام فƒƒي حƒƒضرة الƒƒباب بƒƒأمƒƒر أخƒƒيه أمƒƒير ال ƒنّظام،
فƒƒقد عƒƒوقƒƒب بƒƒعقوبƒƒة فƒƒظيعة أفƒƒضت إلƒƒى مƒƒوتƒƒه قƒƒبل انƒƒقضاء سƒƒنتني إلƒƒى ارتƒƒكابƒƒه ذلƒƒك اإلثƒƒم ا ّلƒƒذي ال يƒƒغتفر .وأ ّمƒƒا شƒƒيخ اإلسƒƒالم
ملƒƒديƒƒنة تƒƒبريƒƒز مƒƒيرزا عƒƒلي أصƒƒغر الَ ƒوقƒƒح الƒƒخسيس الّ ƒ
طاغƒƒية ،ا ّلƒƒذي جƒƒلد بƒƒيديƒƒه حƒƒضرة الƒƒباب إحƒƒدى عشƒƒرة جƒƒلدة بƒƒعد أن امƒƒتنع
ƒسا ،ثƒƒم ألƒƒغي مƒƒنصب
حƒƒرس حƒƒاكƒƒم املƒƒديƒƒنة عƒƒن ذلƒƒك ،فƒƒقد أصƒƒيب بƒ ّ ƒ
ƒسنة نƒƒفسها ،وقƒƒاسƒƒى ألƒƒوان الƒƒعذاب ومƒƒات بƒƒائً ƒ
ƒالشƒƒلل فƒƒي الّ ƒ
شƒƒيخ اإلسƒƒالم فƒƒي تƒƒلك املƒƒديƒƒنة بƒƒعد مƒƒوتƒƒه .وأ ّمƒƒا أبƒƒو طƒƒالƒƒب خƒƒان املƒƒتغطرس الƒƒخائƒƒن ا ّلƒƒذي أمƒƒر بنهƒƒب قƒƒريƒƒة تƒƒاكƒƒور وإحƒƒراقƒƒها،
خƒى االعƒتدال كƒما نƒصحه مƒيرزا آقƒا خƒان رئƒيس الƒوزراء فƒقد أصƒابƒه الƒطّاعƒون بƒعد
وتخƒريƒب مƒنزل حƒضرة بƒهاء اهلل دون أن يƒتو ّƒ
ƒقربƒني .وأ ّƒمƒا مهƒر عƒلي خƒان شƒجاع امل ُلك ا ّلƒƒذي اضطهƒد بƒقايƒا الƒبابƒيّني فƒي نƒيريƒز
سƒنة ،وهƒلك بƒائ ً
ƒسا يƒتحاشƒاه حƒتّى أقƒرب امل ّ
بƒوحƒشيّة بƒعد مƒحاولƒة اغƒتيال ال ّ
ƒشاه فƒقد مƒرض وأصƒابƒه الƒبكم -حسƒب شƒهادة حƒفيده -ولƒم يƒبرأ مƒنه حƒتّى مƒماتƒه .وأ ّƒمƒا شƒريƒكه
ƒعرض لƒعذاب مهƒني .وأ ّƒمƒا الƒفرقƒة ا ّلƒتي تƒجاهƒلت
مƒيرزا نƒعيم فƒقد لƒطّخه الƒعار ،وغ ّƒرم م ّƒرتƒني غƒرامƒات فƒادحƒة ،وعƒزل مƒن مƒنصبه وت ّ
املعجƒزة ا ّلƒƒتي أنƒذرت سƒام خƒان ورجƒالƒه بƒأن يƒنسحبوا وال يƒعاودوا إعƒدام حƒضرة الƒباب ،وتƒط ّوعƒت لتح ّƒل محّ ƒلها ومƒزّقƒت جسƒده
ƒسنة نƒفسها مƒا ال ي ّ
ƒقل عƒن مƒائƒتني وخƒمسني رجƒالً مƒن ضƒبّاطƒها ورجƒالƒها فƒي زلƒزال مƒر ّوع حƒدث
بƒرصƒاصƒها ،فƒقد فƒقدت فƒي ال ّ
بƒƒني أردبƒƒيل وتƒƒبريƒƒز ،كƒƒما أعƒƒدم الخƒƒمسمائƒƒة الƒƒباقƒƒون فƒƒي تƒƒبريƒƒز بƒƒعد سƒƒنتني رم ƒيًا بƒƒالƒّ ƒرصƒƒاص جƒƒزاء عƒƒصيانƒƒهم .فƒƒذكƒƒر ال ƒنّاس
فƒƒعلتهم الّ ƒ
عجب ح ƒتّى اضƒƒطرّ
ƒشنعاء وهƒƒم يƒƒشاهƒƒدون أجƒƒسادهƒƒم املƒƒعروضƒƒة املƒƒش ّوهƒƒة ،وبƒƒالƒƒغوا فƒƒي ال ّ ƒلعن وال ƒطّعن وإظƒƒهار ال ƒت ّ ّ
أكƒابƒر املجتهƒديƒن إلƒى أن يƒعاقƒبوا الƒنّاس لƒيسكتوهƒم .وأ ّمƒا قƒائƒد الƒفرقƒة آقƒا جƒان بƒيك فƒقد مƒات بƒعد سƒتّ سƒنوات مƒن اسƒتشهاد
للمحمرة.
حضرة الباب أثناء قصف البحريّة البريطانيّة
ّ
ƒغيرا فƒي الجƒرائƒم ا ّلƒتي ارتƒكبت ضّ ƒد حƒضرة الƒباب
ولƒم يƒكن قƒصاص اهلل ال ّ
ƒبيرا أو ص ً
دورا ك ً
ƒصارم لƒيقتصر عƒلى ك ّƒل مƒن لƒعبوا ً
وأتƒباعƒه ،بƒل إنّƒه لƒم ي ّ
ƒسيّد
ƒعصبًا مƒن الƒيهود عƒلى أيّƒام ال ّ
ƒقل صƒرامƒة وال شّ ƒدة وهƒو يƒنزل عƒلى جƒمهرة الƒنّاس ا ّلƒƒذيƒن كƒانƒوا أشّ ƒد ت ّ
ƒساء امل ƒƒرت ƒƒزق ƒƒة األن ƒƒان ƒيّني
ƒعصبهم ال ƒƒوح ƒƒشيّ وض ƒƒالل ƒƒهم وق ƒƒسوت ƒƒهم ال ƒƒبال ƒƒغة ،األخ ّ ƒ
امل ƒƒسيح ،ال ƒنّاس امل ƒƒشهوري ƒƒن بجه ƒƒلهم امل ƒƒطبق وت ّ ƒ
السƒƒبعة،
الƒƒجبناء ،وأفƒƒضل مƒƒا أسƒƒتطيع أن أفƒƒعله فƒƒي هƒƒذا املƒƒقام هƒƒو أن أورد مƒƒا كƒƒتبه حƒƒضرة الƒƒباب نƒƒفسه فƒƒي كƒƒتابƒƒه ،الّ ƒدالئƒƒل ّ ƒ
أثƒناء األيّƒام األخƒيرة مƒن عهƒده قƒال*" :تƒذ ّكƒƒروا أيّƒام الّ ƒدعƒوة األولƒى ،مƒا اكƒثر مƒن مƒات بƒالƒكولƒيرا! كƒان ذلƒك مƒن عƒجائƒب الƒظّهور
حً ƒقّا ،ومƒع ذلƒك لƒم يƒفطن إلƒى ذلƒك أحƒد! نƒزل الƒبالء بƒشيعة اإلسƒالم أربƒعة أعƒوام دون أن يƒدرك داللƒته أحƒد!" وكƒتب الƒنّبيل فƒي
تƒاريƒخه الƒخالƒد يƒقول" :أ ّمƒƒا جƒمهرة الƒنّاس مƒن شƒعبها )إيƒران( أولƒئك ا ّلƒƒذيƒن شƒاهƒدوا فƒي غƒير اكƒتراث تƒلك املƒأسƒاة تƒمثل أمƒام
أعƒƒينهم دون أن يƒƒرفƒƒع أحƒƒد مƒƒنهم إصƒƒبع احƒƒتجاج واحƒƒدة ،فƒƒقد سƒƒقطوا بƒƒدورهƒƒم فƒƒريƒƒسة لƒƒبالء عجƒƒزت عƒƒن ص ّ ƒده مƒƒوارد ال ّ ƒدولƒƒة
وجƒهود رجƒالƒها .مƒنذ ذلƒك الƒيوم ا ّلƒذي امƒت ّدت فƒيه يƒد املجƒرم األثƒيم إلƒى حƒضرة الƒباب ...أخƒذت ال ّƒرزايƒا والƒباليƒا املƒتوالƒية تƒزهƒق
أرواح هƒذا ال ّ
ƒشعب الƒجاحƒد وتƒفضي بƒه إلƒى شƒفا اإلفƒالس الƒعام ،واكƒتسحته أوبƒئة مƒجهولƒة لƒم تƒرد لƒها سƒوى إشƒارات عƒابƒرة
ƒتساحƒا ال يƒبقي وال يƒذر .فƒأنƒزلƒت الخƒراب أيƒنما
ًƒ
فƒي بƒطون الƒكتب املƒهجورة ا ّلƒتي لƒم يƒكترث بƒقراءتƒها سƒوى الƒقليل ،اكƒتسحته اك
٥٠

انتشƒƒرت وأهƒƒلكت الحƒƒرث والنّسƒƒل أيƒƒنما اتّجهƒƒت وعƒƒانƒƒى مƒƒن وطƒƒأتƒƒها الƒّ ƒرفƒƒيع والƒƒوضƒƒيع واألمƒƒير والƒƒفقير ،وأطƒƒبقت بƒƒقبضتها عƒƒلى
األهƒƒلني وأبƒƒت أن تƒƒرخƒƒيها ،ومƒƒضت هƒƒذه الƒƒباليƒƒا تƒƒجتاح الƒƒبالد كƒƒما اجƒƒتاحƒƒت الحƒّ ƒمى إقƒƒليم جƒƒيالن .وبƒƒالƒّ ƒرغƒƒم مƒƒن جƒƒسامƒƒة هƒƒذه
ƒض ّ
الƒكوارث فƒإ ّن غƒضب اهلل املƒنتقم لƒم يƒقف عƒند حّ ƒد مƒا أصƒيب بƒه هƒذا ال ّ
ƒشعب ال ّ
ال عƒديƒم اإليƒمان ،بƒل لƒقد عّ ƒم ك ّƒل نƒفس تƒتنفّس
ƒحسون بƒƒجسامƒƒة مƒƒصابƒƒهم
عƒƒلى هƒƒذه األرض املƒƒوبƒƒوءة وتƒƒرك أثƒƒره عƒƒلى حƒƒياة ال ƒنّبات والƒƒحيوان عƒƒلى ح ّ ƒد سƒƒواءƒ َ ،
وجَ ƒعل ال ƒنّاس يّ ƒ
وفƒƒداحƒƒة خƒƒطبهم .وأقƒƒبلت املƒƒجاعƒƒة فƒƒأضƒƒافƒƒت أهƒƒوالƒƒها إلƒƒى الƒّ ƒرزايƒƒا ال ƒثّقيلة ا ّلƒƒتي يƒƒئ ّن ال ƒنّاس تƒƒحت وطƒƒأتƒƒها ،وفƒƒشا بƒƒينهم شƒƒبح
امل ƒƒوت ج ƒƒو ًعƒƒا ،وأف ƒƒزع ƒƒتهم رؤي ƒƒا امل ƒƒوت ال ƒƒبطيء امل ƒƒؤل ƒƒم… وت ƒƒل ّهف ال ّ ƒ
ƒشعب وال ƒƒحكوم ƒƒة ع ƒƒلى ال ƒƒخالص وال خ ƒƒالص .فش ƒƒرب ƒƒوا ك ƒƒأس
ƒشخص الّ ƒ
الƒƒويƒƒالت ح ƒتّى ثƒƒمالƒƒتها غƒƒير مƒƒتفطّنني إلƒƒى تƒƒلك الƒƒيد ا ّلƒƒتي رفƒƒعتها إلƒƒى شƒƒفاهƒƒهم ،وال إلƒƒى ذلƒƒك الّ ƒ
ƒشخيص ا ّلƒƒذي مƒƒن
أجله قاسوا ما قاسوا".

٥١

الفترة الثّانية  -والية حضرة بهاء اهلل
1892 – 1853م
السادس  -ميالد الظّهور البهائيّ
الفصل
ّ
إ ّن سƒƒلسة األحƒƒداث الƒƒعصيبة ا ّلƒƒتي تƒƒوالƒƒت بسƒƒرعƒƒة خƒƒاطƒƒفة بƒƒعد مƒƒحاولƒƒة اغƒƒتيال نƒƒاصƒƒر الّ ƒديƒƒن شƒƒاه املƒƒشؤومƒƒة تƒƒشير إلƒƒى انƒƒتهاء
ƒوي املƒƒظلم مƒƒن تƒƒاريƒƒخ
ال ّ ƒدورة الƒƒباب ّ ƒية كƒƒما الحƒƒظنا مƒƒن قƒƒبل؛ وهƒƒي تƒƒشير ،فƒƒي الƒƒوقƒƒت نƒƒفسه ،إلƒƒى خƒƒتام الƒƒفصل الƒƒبدائ ƒيّ ال ّ ƒدمّ ƒ
الƒقرن الƒبهائƒيّ األ ّول .ولƒقد تƒم ّ
ƒالشƒدة املƒتناهƒية تƒعثّرت فƒيه مƒصائƒر ديƒن حƒضرة
خضت هƒذه األحƒداث ال ّƒرهƒيبة عƒن عهƒد يƒتميّز ب ّƒ ƒ
ƒسعايƒƒات والƒƒوشƒƒايƒƒات واملƒƒجازر واملƒƒذابƒƒح
الƒƒباب وهƒƒبطت إلƒƒى أسƒƒفل الّ ƒدركƒƒات .والƒƒواقƒƒع أ ّن املƒƒحن والƒƒفنت والƒنّكسات والهƒƒزائƒƒم والّ ƒ
أخ ƒƒذت ك ّ ƒلها ت ƒƒعمل م ƒƒنذ ال ƒƒبداي ƒƒة ،وب ƒƒدرج ƒƒات م ƒƒتزاي ƒƒدة ،ع ƒƒلى اس ƒƒتئصال ش ƒƒأف ƒƒة أت ƒƒباع ƒƒه م ƒƒن ك ƒّ ƒل ال ƒطّبقات ،وت ƒƒعري ƒƒض إخ ƒƒالص ƒƒهم
الراسخ لالمتحان واالفتتان .ولقد نجحت في ّ
كل شيء إالّ في هدم األسس ا ّلتي قام عليها ال ّدين البابيّ.
ووالئهم ّ
فƒƒما كƒƒاد هƒƒذا الّ ƒديƒƒن يƒƒولƒƒد حƒتّى قƒƒاومƒƒته الƒƒحكومƒƒة ورجƒƒال الّ ƒديƒƒن والّ ƒ
ƒشعب ،وقƒƒامƒƒوا ضّ ƒده قƒƒومƒƒة رجƒƒل واحƒƒد ،وتƒƒحالƒƒفوا فƒƒيما بƒƒينهم
ƒضعيف الƒعقل واإلرادة فƒقد رفƒض ،تƒحت ال ّ
عƒلى مƒناصƒبته الƒعداء إلƒى األبƒد .أ ّمƒا مح ّƒمد شƒاه ال ّ
ƒضغط واإلكƒراه ،مƒا عƒرضƒه عƒليه
حƒضرة الƒباب ،وأبƒى أن يƒلقاه وجً ƒها لƒوجƒه ،أو أن يƒسمح لƒه بƒالƒحضور إلƒى الƒعاصƒمة .وأ ّƒمƒا نƒاصƒر الّ ƒديƒن شƒاه ال ّ
ƒشاب األرعƒن
ƒأجƒجت نƒيرانƒه ،واسƒتفحل خƒطبه بƒكلّ
ƒصولƒجان ،عƒدا ًء شƒديً ƒدا مƒطّر ًدا ،ت ّ ƒ
املسƒتب ّد الƒباطƒش فƒقد أظهƒر ،بƒصفته صƒاحƒب الƒتّاج وال ّ
وحƒش ّيته ال ّ
ƒقوي ال ّƒرزيƒن الƒوحƒيد ا ّلƒذي كƒان فƒي مƒقدوره أن يƒز ّود حƒضرة الƒباب بƒما
ƒضاريƒة وظƒلمته الƒجهنّم ّية .أ ّƒمƒا "املƒعتمد " ال ّ
كƒان يƒحتاج إلƒيه أشّ ƒد االحƒتياج مƒن مƒعونƒة وحƒمايƒة ،فƒقد اخƒتطفته مƒنه يƒد املƒنون عƒلى حƒني غ ّƒرة .أ ّƒمƒا شƒريƒف مّ ƒكة ا ّلƒƒذي عƒرف
ƒقر ًرا
الƒظّهور الجƒديƒد مƒن الƒق ّدوس فƒقد أعƒار الّ ƒدعƒوة اإللƒه ّية أذنًƒا ص ّƒماء ،واسƒتقبل ال ّƒرسƒول بƒفتور .أ ّمƒƒا االجƒتماع ا ّلƒƒذي كƒان م ّ
أن ي ƒƒنعقد ف ƒƒي ك ƒƒرب ƒƒالء امل ƒƒق ّدس ƒƒة ب ƒƒعد ع ƒƒودة ح ƒƒضرة ال ƒƒباب م ƒƒن ال ƒƒحجاز ف ƒƒقد ص ƒƒرف ع ƒƒنه ال ƒنّظر ن ƒƒهائ ƒيًّا ،األم ƒƒر ا ّلƒƒذي خ ƒيّب آم ƒƒال
أص ƒƒحاب ح ƒƒضرة ال ƒƒباب ،ذل ƒƒك ألنّ ƒƒهم ك ƒƒان ƒƒوا ي ƒƒنتظرون ع ƒƒودت ƒƒه ع ƒƒلى أح ƒّ ƒر م ƒƒن الج ƒƒمر ح ƒتّى ي ƒƒنعقد االج ƒƒتماع .أ ّمƒƒا م ƒƒعظم ح ƒƒروف
الƒƒحيّ ال ƒثّمانƒƒية عشƒƒر ،وهƒƒم الƒƒقالع الƒّ ƒرئƒƒيسة ا ّلƒƒتي ع ƒزّزت ق ّ ƒوة ال ّ ƒديƒƒن الجƒƒديƒƒد ،و"املƒƒرايƒƒا" و"الهƒƒداة" و"الّ ƒ
ƒشهود" املƒƒمثّلون لƒƒل ّديƒƒن
ƒهمة األعƒƒداء
ƒسيف ،وأخƒƒرجƒƒوا مƒƒن ديƒƒارهƒƒم ،وضƒƒربƒƒوا ضƒƒربƒƒة ألƒƒزمƒƒتهم الّ ƒ
الƒƒباب ƒيّ ،فƒƒقد خƒّ ƒروا صƒƒرعƒƒى تƒƒحت الّ ƒ
ƒصمت املƒƒطبق .وبّ ƒ
ƒلمقربƒني مƒنهم الƒوقƒوف عƒلى مƒكنونƒاتƒه ،وفشƒلت الƒجهود ا ّلƒƒتي
وحƒماسƒتهم ا ّلƒƒتي ال تƒفتر لƒم يƒتح ّقق مƒعظم الƒبرنƒامƒج ا ّلƒƒذي أتƒيح ل ّ
ب ƒƒذل ƒƒها اث ƒƒنان م ƒƒن ه ƒƒؤالء األص ƒƒحاب إلق ƒƒام ƒƒة ال ّ ƒدي ƒƒن ف ƒƒي ت ƒƒرك ّ ƒيا فش ƒالً ذري ً ƒعا ك ƒƒان م ƒƒق ّد ًرا م ƒƒنذ ال ƒƒبداي ƒƒة .وأ ّم ƒƒا ال ƒƒعواص ƒƒف ا ّل ƒƒتي
اكƒƒتسحت مƒƒازنƒƒدران ونƒƒيريƒƒز وزنƒƒجان فƒƒقد أتƒƒت عƒƒلى عƒƒدد هƒƒائƒƒل مƒƒن أقƒƒدر األصƒƒحاب وأشƒƒجعهم ،وقƒƒضت عƒƒلى اآلمƒƒال املƒƒعقودة
ƒحجة ال ƒƒغالّب .وأ ّم ƒƒا الهج ƒƒمات ال ƒƒفظيعة امل ƒتّصلة ب ƒƒموت
ّƒ
املبجƒƒل ،وامل ُ ƒالّ حس ƒƒني ق ƒƒلب األس ƒƒد ،ووح ƒƒيد
ّƒ
ع ƒƒلى ال ƒƒق ّدوس
املتبحƒƒر ،وال ّ ƒ
السƒبعة فƒعليها تƒقع مƒسؤولƒيّة الƒقضاء عƒلى رمƒز حƒيّ آخƒر مƒن رمƒوز الّ ƒديƒن كƒان بƒإمƒكانƒه ،لƒو كƒتبت لƒه الƒحياة ،أن
شهƒداء طهƒران ّƒ ƒ
يƒفعل ال ّ
ƒشيء الƒكثير مƒن أجƒل حƒمايƒة الّ ƒديƒن املƒكافƒح ونشƒره ،إن لƒم يƒكن بƒفضل مƒزايƒاه الƒذّاتّ ƒية فƒبفضل مƒا لƒه مƒن صƒلة الƒقربƒى
الوثيقة بحضرة الباب.
ك ƒƒما أ ّن ال ƒƒعاص ƒƒفة ا ّلƒƒتي ه ƒبّت ب ƒƒعد ذل ƒƒك ب ƒƒق ّوة ف ƒƒري ƒƒدة ع ƒƒلى ال ƒƒجام ƒƒعة ال ƒƒجاث ƒƒية ع ƒƒلى رك ƒƒبتيها م ƒƒن ش ّ ƒدة القه ƒƒر ح ƒƒرم ƒƒتها م ƒƒن أع ƒƒظم
ƒس ّيد حسƒني كƒاتƒب الƒوحƒي األمƒني واملخƒزن املƒختار
أبƒطالƒها أي "الƒطّاهƒرة" الƒفذّة ،وهƒي فƒي أوج انƒتصارهƒا .كƒما اخƒتطفت ال ّ
بحƒر
لƒرغƒبات حƒضرة الƒباب األخƒيرة .وأطƒاحƒت بƒاملُالّ عƒبد الƒكريƒم الƒقزويƒني ،أحƒد الƒقالئƒل ا ّلƒذيƒن يسƒتطيعون أن يّ ƒدعƒوا بƒحقّ الت ّ ّ ƒ
فƒي أصƒول الّ ƒديƒن ،وسƒاقƒت حƒضرة بƒهاء اهلل إلƒى سƒجن مƒظلم تƒحت األرض ،وكƒان حƒضرتƒه الƒوحƒيد ا ّلƒذي بƒقي عƒلى قƒيد الƒحياة
من عمالقة ال ّدورة الجديدة .أ ّما حضرة الباب ،الينبوع ا ّلذي فاضت منه قوى الحياة إلى الظّهور الجديد ،فقد استسلم
ج ƒالً
ƒيسا صƒƒور ًيƒƒا َو ِƒ
لƒƒرصƒƒاص الƒّ ƒرمƒƒاة فƒƒي ظƒƒروف محƒƒزنƒƒة سƒƒبقت هƒƒبوب هƒƒذا اإلعƒƒصار ،وخ ّ ƒلف عƒƒلى رأس الƒƒجامƒƒعة املح ƒطّمة رئً ƒ
ƒاذجƒا ،يƒرضƒخ ألق ّƒل تƒأثƒير ،عƒاطƒالً مƒن ك ّƒل مƒيزة ظƒاهƒرة ،وبƒعد أن أفƒلت الƒزّمƒام مƒن يƒد حƒضرة بƒهاء اهلل
أشّ ƒد مƒا يƒكون الƒوجƒل ،س ً ƒ
ƒؤسƒƒس
زي الّ ƒدراويƒƒش .وأ ّمƒƒا آثƒƒار مƒ ّ ƒ
الƒƒقائƒƒد الƒƒحقيقيّ أخƒƒذ يƒƒحتمي بƒƒتالل مƒƒوطƒƒنه مƒƒازنƒƒدران مƒƒن هجƒƒمات الƒƒعد ّو املƒƒميت ،وارتƒƒدى ّ
٥٢

ƒعرضƒƒة لّ ƒ
ال ّ ƒديƒƒن ّ
ƒلضياع ،فƒƒقد أتƒƒلف بƒƒعضها عƒƒن
ƒتفرقƒƒة مƒƒبعثرة مƒƒختلطة رديƒƒئة االسƒƒتنساخ مّ ƒ
الضخƒƒمة ،وكƒƒانƒƒت ك ّ ƒلها مخƒƒطوطƒƒة مّ ƒ
ƒظرا لشّ ƒدة هƒياج هƒذه الƒفترة ،وصƒودر بƒعضها ،وأرسƒل بƒعضها اآلخƒر بسƒرعƒة إلƒى أمƒاكƒن أمƒينة وفƒيما وراء حƒدود الƒبالد
عƒمد ن ً
ا ّلƒتي نƒزلƒت فƒيها .وأبƒرز األعƒداء األقƒويƒاء رؤوسƒهم اآلن ،وفƒي مƒق ّدمƒتهم الƒحاج مƒيرزا كƒريƒم خƒان ا ّلƒذي كƒتب رسƒالƒة يƒهاجƒم فƒيها
ƒاص مƒن ال ّ
ƒشاه ،وبƒعد أن ج ّƒرأتƒهم الƒنّكسات ا ّلƒƒتي مƒني بƒها الّ ƒديƒن أخƒذوا
الّ ƒديƒن الجƒديƒد وعƒقائƒده بƒدنƒاءة وذلƒك بƒنا ًء عƒلى أمƒر خ ّ
ƒطروا ،تƒحت ال ّ
ƒضغط
يƒكيلون لƒه ّƒ ƒ
السƒباب والّ ƒلعنات ،ويƒهيلون عƒليه اإلهƒانƒات وال ّ
ƒسعايƒات .أضƒف إلƒى ذلƒك أ ّن بƒعض الƒبابƒيّني اض ّ
والقهƒر ،إلƒى االرتƒداد بƒينما تƒمادى آخƒرون فƒي االرتƒداد إلƒى أن الƒتّحقوا بƒصفوف األعƒداء .وإلƒى مجƒموع هƒذه الƒباليƒا وال ّƒرزايƒا
أضƒƒيف افƒƒتراء شƒƒنيع نƒƒشأ عƒƒن فƒƒعلة حƒƒمقاء ارتƒƒكبها حƒƒفنة مƒƒن املتحƒّ ƒمسني املƒƒته ّوريƒƒن ،فƒƒلطّخوا بƒƒها ديƒنًا بƒƒريƒئ ًا مƒƒنها كƒّ ƒل الƒƒبراءة
بعار بدا أنّه لن يمحى أبد ال ّدهر ،وأنذر باستئصال شأفته واقتالعه من جذوره.
والشƒدائƒد ا ّلƒƒتي انƒصبّت
ّƒ ƒ
ومƒع ك ّƒل ذلƒك فƒإ ّن الƒنّيران ا ّلƒƒتي أشƒعلتها يƒد اهلل الƒعليّ الƒقديƒر لƒم تخƒمد ،وإن أضƒعفتها سƒيول املƒحن
عƒƒليها .نƒƒعم ،إ ّن ال ّ ƒلهيب ا ّلƒƒذي تƒƒو ّهƒƒج تƒƒسعة أعƒƒوام بّ ƒ
ƒكل هƒƒذا ال ƒتّركƒƒيز الƒƒعظيم قƒƒد انƒƒطفأ مƒƒؤ ّق ƒتًا ،إالّ أ ّن الجƒƒمرات ا ّلƒƒتي خ ّ ƒلفتها
الƒنّيران الƒعظيمة ظّ ƒلت حƒيّة مƒتو ّقƒدة لƒتندلƒع ألƒسنتها م ّƒرة أخƒرى بƒعد أم ٍƒد لƒيس بƒالƒبعيد عƒلى نƒسائƒم ظƒهور أعƒظم ،ولتسƒطع بƒضوءٍ
الشƒرقƒيّ والƒغربƒيّ مً ƒعا .وكƒما أتƒاح االعƒتقال واالنƒعزال
ال يƒب ّدد الƒظّالم فحسƒب بƒل ويƒسكب سƒناه عƒلى أقƒاصƒي نƒصفيّ الƒكرة ّ ƒ ƒ
االضطراري لحضرة الباب فرصة صياغة شريعته والكشف عن مكنونات دعوته وإشهار منزلته على رؤوس األشهاد،
ّ
وابƒƒرام عهƒƒد واليƒƒته ،وتƒƒقريƒƒر أحƒƒكام دورتƒƒه وإجƒƒرائƒƒها عƒƒلى أيƒƒدي أصƒƒحابƒƒه فƒƒي مƒƒؤتƒƒمر بƒƒدشƒƒت .أثƒƒبتت هƒƒذه األزمƒƒة الƒƒفريƒƒدة فƒƒي
ش ّ ƒدتƒƒها ،وا ّلƒƒتي انتهƒƒت بƒƒاسƒƒتشهاد حƒƒضرة الƒƒباب وسƒƒجن حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل ،أ ّنƒƒها مƒƒق ّدمƒƒة إلحƒƒياء يƒƒفيض عƒƒن ق ّ ƒوة دافƒƒعة لƒƒظهور
أقƒوى وأعƒظم يخّ ƒلد شهƒرة رسƒالƒة مظهƒر شƒيراز اإللƒهيّ األصƒليّة ،ويƒر ّƒكƒزهƒا عƒلى دعƒائƒم أقƒوى وأمƒنت فƒي أنƒحاء بƒعيدة وراء حƒدود
وطنه.
ف ƒƒي ت ƒƒلك اآلون ƒƒة ا ّلƒƒتي ب ƒƒدا ف ƒƒيها أم ƒƒر ح ƒƒضرة ال ƒƒباب ع ƒƒلى ش ƒƒفا الخ ƒƒمود واالن ƒƒطفاء ،وض ƒƒاع ƒƒت ف ƒƒيها ،حس ƒƒب ال ƒظّاه ƒƒر ،ك ƒّ ƒل اآلم ƒƒال
واملƒƒطامƒƒع ا ّلƒƒتي دفƒƒعته ،وخ ƒيّل فƒƒيها أن ال ƒتّضحيات الƒّ ƒرائƒƒعة ا ّلƒƒتي بƒƒذلƒƒها الƒƒعديƒƒد مƒƒن مƒƒحبّيه قƒƒد ذهƒƒبت أدراج الƒّ ƒريƒƒاح ،فƒƒي تƒƒلك
اآلونƒة أوشƒك الƒوعƒد اإللƒهيّ الƒكامƒن فƒي ذلƒك األمƒر أن يƒتح ّقق فƒجأة ،وكƒاد كƒمالƒه الƒنّهائƒيّ أن يتجّ ƒلى عƒلى نƒحو غƒريƒب .نƒعم ،لƒقد
ƒسمى( وهƒƒي اآلن تƒƒؤتƒƒي أكƒƒلها املƒƒق ّدرة ،وتƒƒكشف عƒƒن غƒƒايƒƒتها
بƒƒلغت ال ّ ƒدورة الƒƒباب ƒيّة نƒƒهايƒƒتها )فƒƒي كƒƒمال نƒƒضجها وفƒƒي أجƒƒلها املّ ƒ
ƒساعƒƒة الƒƒعصيبة الƒƒحالƒƒكة الƒظّالم أوشƒƒك الƒنّور الجƒƒديƒƒد أن
الƒƒقصوى ،أال وهƒƒي مƒƒيالد رسƒƒالƒƒة حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل .نƒƒعم ،فƒƒي تƒƒلك الّ ƒ
يƒنبثق بƒصورة مƒجيدة ،فƒي أفƒق إيƒران املƒظلم ،وكƒادت أعƒظم مƒرحƒلة إن لƒم تƒكن أروع مƒرحƒلة مƒن عƒصر الƒبطولƒة املƒجيد أن تƒتفتّح
نتيجة ملا كان في واقع األمر عمليّة نضج وتط ّور.
أسƒسه يƒتط ّور بسƒرعƒة غƒريƒبة قƒاهƒرة إلƒى أن
فƒي غƒضون تƒسع سƒنوات ،كƒما تƒنبّأ حƒضرة الƒباب تƒما ًمƒƒا ،كƒان جƒنني الّ ƒديƒن ا ّلƒƒذي ّ ƒ ƒ
ولƒد أمƒر اهلل املƒوعƒود فƒي املƒيقات املƒعلوم بƒني جƒدران سƒجن سƒياه چƒال بطهƒران ووسƒط آالمƒه وتƒباريƒحه .وبƒعد عّ ƒدة سƒنوات كƒتب
ƒحجة أنّƒƒها تƒƒلت رسƒƒالƒƒة حƒƒضرة الƒƒباب بسƒƒرعƒƒة خƒƒاطƒƒفة قƒƒال*" :الحƒƒظوا
ƒصحة رسƒƒالƒƒته بّ ƒ
حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل مƒƒفن ّ ًدا مƒƒزاعƒƒم املƒƒنكريƒƒن لّ ƒ
السƒّ ƒر عƒƒندمƒƒا ظهƒƒر هƒƒذا ال ƒظّهور األبƒƒدع األقƒƒدس
سƒƒر ّ ƒ
كƒƒيف فƒƒي سƒƒنة ال ƒتّسع اكƒƒتمل عƒƒدد ال ƒنّفوس املƒƒق ّدسƒƒة املطهƒّ ƒرة ال ƒزّك ƒيّة فƒƒي ّ ƒ
ƒسابƒƒق
الƒّ ƒرحƒƒمانƒيّ" وقƒƒال مƒّ ƒرة أخƒƒرى**" :إ ّن انƒƒقضاء هƒƒذه الƒƒفاصƒƒلة الƒƒقصيرة بƒƒني هƒƒذه الّ ƒدورة الƒƒقاهƒƒرة الƒƒباهƒƒرة وبƒƒني ظƒƒهوري الّ ƒ
سر بديع وغيب منيع .ولقد كان ميقاتها مضروبًا من قبل".
لهو ّ
إلƒƒى تƒƒعاقƒƒب هƒƒاتƒƒني ال ّ ƒدورتƒƒني بسƒƒرعƒƒة أشƒƒار يƒƒوحƒƒنا ال ƒالّهƒƒوت ƒيّ بƒƒوضƒƒوح حƒƒني قƒƒال" :الƒƒويƒƒل ال ƒثّانƒƒي مƒƒضى ،وهƒƒو ذا الƒƒويƒƒل ال ƒثّالƒƒث
وفسƒƒر حƒضرة عƒبد الƒبهاء هƒذا "الƒويƒل الƒثّالƒث" بƒأنّƒه "*يƒوم ظƒهور الجƒمال املƒبارك ،وهƒو يƒوم اهلل ،وهƒو قƒريƒب مƒن
يƒأتƒي سƒريً ƒعا" ّ ƒ
يƒوم ظƒهور حƒضرة األعƒلى" وقƒال م ّƒرة أخƒرى*" :إ ّن جƒميع مƒلل الƒعالƒم تƒنتظر ظƒهوريƒن يƒأتƒيان فƒي وقƒت واحƒد ،وال ّ
ƒكل مƒوعƒودون
بƒذلƒك" .وفƒي مƒوضƒع آخƒر قƒال*" :والƒقصد أ ّن ال ّ
ƒكل مƒوعƒودون بƒظهوريƒن يƒجيئان مƒتتالƒيني" وأ ّƒمƒا ال ّ
ƒشيخ أحƒمد األحƒسائƒيّ ،نƒيّر
السƒتّني إلƒى اقƒتراب مجƒد حƒضرة بƒهاء اهلل ،ونƒبّه عƒلى "الƒظّهوريƒن الƒتّوأمƒني الّ ƒلذيƒن يƒتعاقƒبان
الهƒدى اإللƒهيّ ،فƒقد فƒطن قƒبل سƒنة ّ ƒ
بس ƒƒرع ƒƒة" .وف ƒƒي رس ƒƒال ƒƒة ك ƒƒتبها بخ ّ ƒ
ƒسيّد ك ƒƒاظ ƒƒم ]ال ƒّ ƒرش ƒƒتيّ[ وردت ت ƒƒلك ال ƒƒعبارة ال ƒƒعظيمة ال ّ ƒدالل ƒƒة وا ّلƒƒتي ت ƒƒشير إل ƒƒى
ط ي ƒƒده إل ƒƒى ال ّ ƒ
٥٣

ƒكل نٍ ƒ
ƒقر ولّ ƒ
ƒتقر وال يƒƒحسن الƒƒجواب بƒƒالƒتّعيني فسƒƒتعلم ّن نƒƒبأه
ƒبإ مسّ ƒ
اقƒƒتراب سƒƒاعƒƒة ذلƒƒك الƒظّهور األعƒƒظم" :ال بّ ƒد لهƒƒذا األمƒƒر مƒƒن مّ ƒ
بعد حني)."(68
السƒرعƒة ،أولƒى بƒشارات رسƒالƒته
أ ّƒمƒا الƒظّروف ا ّلƒتي تƒل ّقى فƒيها حƒامƒل الƒظّهور الجƒديƒد ،ا ّلƒذي جƒاء بƒعد ظƒهور حƒضرة الƒباب بهƒذه ّƒ ƒ
ƒسامƒية فƒتعيد إلƒى الƒذّاكƒرة ،إن لƒم تƒفُق فƒي شّ ƒدة وقƒعها ،تجƒربƒة حƒضرة مƒوسƒى ا ّلƒتي تƒرتƒجف لƒها األرواح حƒني آنƒس فƒي ب ّƒريّƒة
ال ّ
ƒسيّد املƒƒسيح حƒƒني خƒƒرج مƒƒن مƒƒياه األردن فƒƒرأى
ƒارا ،وتجƒƒربƒƒة حƒƒضرة زرادشƒƒت حƒƒني رأى سƒƒبع رؤًى مƒƒتوالƒƒية ،وتجƒƒربƒƒة الّ ƒ
سƒƒيناء نً ƒ
ƒسموات تƒƒتفتّح ليهƒƒبط مƒƒنها روح الƒƒقدس كƒƒهيئة الحƒƒمامƒƒة تƒƒقع عƒƒليه ،وتجƒƒربƒƒة حƒƒضرة محƒّ ƒمد حƒƒني أمƒƒره صƒƒوت جƒƒبريƒƒل أن "اقƒƒرأ
الّ ƒ
بƒاسƒم ربّƒك" وهƒو يƒتعبّد فƒي غƒار حƒراء بƒظاهƒر مّ ƒكة املƒق ّدسƒة ،وتجƒربƒة حƒضرة الƒباب ا ّلƒƒذي رأى فƒي مƒنامƒه كƒأنّƒه يƒقترب مƒن رأس
اإلم ƒƒام الحس ƒƒني وي ƒƒرت ƒƒشف ال ّ ƒدم امل ƒƒسفوح م ƒƒن ع ƒƒنقه امل ƒƒبتور ف ƒƒإذا ب ƒƒه ي ƒƒنهض ليج ƒƒد ن ƒƒفسه املخ ƒƒزن امل ƒƒختار ألل ƒƒطاف اهلل ال ƒƒعليّ
القدير.
السƒƒرع ƒƒة ب ƒƒعد إع ƒƒالن
وإن ƒƒه ل ƒƒيحقّ ل ƒƒنا أن ن ƒƒتساءل ف ƒƒي ه ƒƒذا امل ƒƒوض ƒƒع ع ƒƒن ط ƒƒبيعة ذل ƒƒك ال ƒظّهور وم ƒƒضام ƒƒينه ،ا ّلƒƒذي ج ƒƒاء ب ƒƒمثل ه ƒƒذه ّ ƒ
ƒؤسƒƒسها بّ ƒ
ƒكل قّ ƒوة وحƒƒماسƒƒة .كƒƒما يƒƒحقّ لƒƒنا أن
حƒƒضرة الƒƒباب دعƒƒوتƒƒه ،فƒƒعطّل دورتƒƒه بƒƒضربƒƒة واحƒƒدة واحƒƒتفظ مƒƒع ذلƒƒك بسƒƒلطان مƒ ّ ƒ
ƒادرا عƒلى أن يƒنسخ
نƒقف لƒنتأ ّمƒل دعƒاوي مƒن كƒان واحً ƒدا مƒن أصƒحاب حƒضرة الƒباب ثƒم اعƒتبر نƒفسه ،فƒي هƒذه املƒرحƒلة املƒب ّكرة ،ق ً
شƒƒريƒƒعة مƒƒواله املƒƒحبوب .ويƒƒحقّ لƒƒنا أيً ƒ
ƒصلة بƒƒني الƒنّظم الّ ƒديƒƒنيّة ا ّلƒƒتي قƒƒامƒƒت قƒƒبله وبƒƒني ظƒƒهوره ،ذلƒƒك
ƒضا أن نƒƒطيل الƒتّفكير فƒƒي الّ ƒ
الّ ƒ
ظهور ا ّلƒذي فƒاض عƒن روحƒه املƒتم ّ
الشƒديƒدة الخƒطر ،فخƒرق حƒجاب الƒكآبƒة ا ّلƒتي خƒيّمت عƒلى تƒلك الƒبؤرة
ƒساعƒة ّƒ ƒ
خضة فƒي تƒلك ال ّ
الƒجهنّمية الƒوبƒيلة ،وانƒدفƒع نƒوره مƒن وراء جƒدرانƒها إلƒى أقƒصى األرض ،وصƒبّت إمƒكانƒيّاتƒه ا ّلƒƒتي تƒفوق الƒحصر والƒع ّد فƒي كƒيان
البشري الحاضر تحت أسماعنا وأبصارنا.
فيوجه اآلن مسير املجتمع
البشري ك ّله،
الجنس
ّ
ّ
ّ
إ ّن ا ّلƒذي تƒل ّقى الƒعبء الƒفادح لهƒذا الƒظّهور الƒفائƒق املجƒد ،فƒي مƒثل هƒذه الƒظّروف املƒؤثّƒرة ،لƒم يƒكن سƒوى هƒذا ا ّلƒذي سƒوف تفتخƒر
ƒري ومشƒّ ƒرعƒƒه
ّƒ
بƒƒه األجƒƒيال الƒƒقادمƒƒة
وتمجƒƒده ،بƒƒل ويƒƒؤمƒƒن بƒƒه الƒƒيوم أتƒƒباع يƒƒفوقƒƒون الƒƒع ّد والƒƒحصر ،بƒƒاعƒƒتباره قƒƒاضƒƒي الƒƒجنس البشّ ƒ
ƒوح ƒƒد ب ƒƒني اإلن ƒƒسان كّ ƒ ƒلهم ،وف ƒƒات ƒƒح ال ƒƒعصر األل ƒƒفيّ امل ƒƒرت ƒƒجى ،ومنش¾ "ال ƒƒكور ال ƒƒعاملƒ ƒيّ"،
ومخّ ƒ ƒلصه ،وم ƒƒنظّم ال ƒƒكوك ƒƒب كّ ƒ ƒله ،وم ƒ ّ ƒ
السƒƒالم األعƒƒظم ،ومƒƒنبع الƒƒعدل األعƒƒظم ،ومƒƒعلن بƒƒلوغ ال ƒنّوع اإلنƒƒسان ƒيّ س ّ ƒن الƒّ ƒرشƒƒد ومƒƒبدع ال ƒنّظام الƒƒعامل ƒيّ الجƒƒديƒƒد،
ƒؤسƒƒس ّ ƒ
ومƒ ّ ƒ
وملهم الحضارة العامليّة وخالقها.
و"رب ال ƒƒجنود" ا ّلƒƒذي "أت ƒƒى م ƒƒن رب ƒƒوات ال ƒƒقدس" ،ول ƒƒلعال ƒƒم
ƒدي"
ّ
ل ƒƒبني إس ƒƒرائ ƒƒيل ل ƒƒم ي ƒƒكن ب ƒƒأك ƒƒثر وال ب ƒƒأق ƒّ ƒل م ƒƒن ت ƒƒجسيد "األب األب ّ ƒ
ƒسنة نƒƒزول "الƒّ ƒروح" ]عƒƒيسى
ƒسيّد املƒƒسيح "فƒƒي مجƒƒد أبƒƒيه" ولƒƒشيعة اإلسƒƒالم رجƒƒعة اإلمƒƒام الحسƒƒني ،وألهƒƒل الّ ƒ
املƒƒسيحيّ عƒƒودة الّ ƒ
املسيح[ ،وللزّرادشتيّني شاه بهرام املوعود ،وللهندوس تجسيد كريشنا ،وللبوذيّني بوذا الخامس.
أ ّمƒƒا اسƒƒمه فƒƒقد جƒƒمع بƒƒني اسƒƒم اإلمƒƒام الحسƒƒني ،أعƒƒظم خƒƒلفاء محƒّ ƒمد رسƒƒول اهلل وأملƒƒع "نجƒƒم" فƒƒي "اإلكƒƒليل" املƒƒذكƒƒور فƒƒي رؤيƒƒا
يƒوحƒنّا ،واسƒم اإلمƒام عƒليّ أمƒير املƒؤمƒنني وثƒانƒي ال ّ
مجƒƒدهƒما يƒوحƒنّا فƒي رؤيƒاه .أ ّمƒƒا اسƒمه ال ّƒرسƒميّ فƒهو بƒهاء
ƒشاهƒديƒن الّ ƒلذيƒن ّ
ƒاصƒƒة ،ويƒƒعني مجƒƒد اهلل ونƒƒوره وسƒƒناءه .أ ّمƒƒا ألƒƒقابƒƒه فƒƒهي "مƒƒلك املƒƒلوك" و
ƒص عƒƒليه الƒƒبيان الƒƒفارس ƒيّ بƒƒصفة خƒ ƒ ّ ƒ
اهلل ،وهƒƒو اسƒƒم نّ ƒ
"رب األرباب"
ّ
و"االس ƒƒم األع ƒƒظم" و"ج ƒƒمال ال ƒƒقدم" و"ال ƒƒقلم األع ƒƒلى" و"االس ƒƒم امل ƒƒكنون" و"ال ƒƒكنز املخ ƒƒزون" و"م ƒƒن يظه ƒƒره اهلل" و"ن ƒƒور األن ƒƒوار"
و"األف ƒƒق األع ƒƒلى" و"البح ƒƒر األع ƒƒظم" و"س ƒƒماء ال ƒّ ƒرف ƒƒعة" و"األص ƒƒل ال ƒƒقدي ƒƒم" و"ال ƒƒقيّوم" و"ن ƒيّر اآلف ƒƒاق" و"ال ƒنّبأ ال ƒƒعظيم" و"م ƒƒك ّلم
و"رب امل ƒƒيثاق" و"س ƒƒدرة امل ƒƒنتهى" وه ƒƒو ينح ƒƒدر م ƒƒن ص ƒƒلب
الƒ ƒطّور" و"م ƒƒمتحن ال ƒƒحقائ ƒƒق" و"م ƒƒظلوم ال ƒƒعال ƒƒم" و"م ƒƒقصود األم ƒƒم"
ّ
إبƒراهƒيم )أبƒي املƒؤمƒنني( عƒن زوجƒته قƒتّورة ،كƒما يƒنتمي إلƒى زرادشƒت ويƒزدجƒرد آخƒر مƒلوك بƒني سƒاسƒان .أضƒف إلƒى ذلƒك أنّƒه
ƒسي وينتسƒب إلƒى أسƒرة مƒن أعƒرق أسƒر مƒازنƒدران وأشهƒرهƒا عƒن طƒريƒق والƒده مƒيرزا عƒباس املƒعروف بƒميرزا بƒزرگ
مƒن سƒاللƒة ي ّ
وهو رجل نبيل كان على اتّصال وثيق بال ّدوائر الوزاريّة في بالط فتح علي شاه.
٥٤

السƒƒالم" و"الƒƒعجيب" و"املƒƒشير"
ƒدي" و"رئƒƒيس ّ ƒ
إلƒƒيه أشƒƒار إشƒƒعياء أعƒƒظم أنƒƒبياء بƒƒني إسƒƒرائƒƒيل ،بƒƒأنّƒƒه "مجƒƒد الƒّ ƒر ّ
ب" و "األب األبّ ƒ
ƒرسƒƒي داود" و"بƒƒق ّوة يƒƒأتƒƒي وذراعƒƒه
ƒسي" و"الƒƒغصن ال ƒنّابƒƒت مƒƒن أصƒƒولƒƒه" ا ّلƒƒذي "يجƒƒلس عƒƒلى كƒ ّ ƒ
و"الƒƒقضيب الƒƒخارج مƒƒن جƒƒذع يّ ƒ
تƒƒحكم لƒƒه" و"يƒƒقضي بƒƒالƒƒعدل لƒƒلمساكƒƒني ويƒƒحكم بƒƒاإلنƒƒصاف لƒƒبائƒƒسي األرض" و"يƒƒضرب األرض بƒƒقضيب فƒƒمه ويƒƒميت املƒƒنافƒƒق
ب ƒƒنفخة ش ƒƒفتيه" و"يج ƒƒمع م ƒƒنفّيي إس ƒƒرائ ƒƒيل وي ƒƒض ّم مش ƒتّتي ي ƒƒهوذا م ƒƒن أرب ƒƒعة أط ƒƒراف األرض" .وب ƒƒه ت ƒƒغنّى داود ف ƒƒي م ƒƒزام ƒƒيره
ﺒ"رب الƒƒجنود" و"مƒƒلك املجƒƒد" ،وإلƒƒيه أشƒƒار حƒƒجي ﺒ"مشƒƒتهى كƒّ ƒل األمƒƒم" ،وزكƒƒريّƒƒا ﺒ"الƒƒغصن الƒنّابƒƒت مƒƒن أصƒƒولƒƒه"،
واصƒفًا إيّƒƒاه
ّ
ب مƒƒل ًكا عƒƒلى كƒّ ƒل األرض" .وإلƒƒى يƒƒومƒƒه أشƒƒار يƒƒوئƒƒيل وصƒƒفنيا
ّƒ
وهƒƒو ا ّلƒƒذي "يƒƒبني هƒƒيكل الƒّ ƒرب"
ومجƒƒده زكƒƒريّƒƒا بƒƒقولƒƒه" :ويƒƒكون الƒّ ƒر ّ
سخƒط ،يƒوم ضƒيق وشّ ƒدة ،يƒوم خƒراب ودمƒار ،يƒوم ظƒالم وقƒتام ،يƒوم سƒحاب
كƒالهƒما ﺒ"يƒوم يƒهوه" ووصƒف األخƒير يƒومƒه بƒأنّƒه "يƒو ُم ُ
ب"،
ّƒ
الش ƒƒرف ال ƒّ ƒرف ƒƒيعة".
ƒحصنة وع ƒƒلى ّƒ ƒ
وض ƒƒباب ،ي ƒƒوم ب ƒƒوق وه ƒƒتاف ع ƒƒلى امل ƒƒدن امل ّ ƒ
ومج ƒƒد ح ƒƒزق ƒƒيال ودان ƒƒيال ي ƒƒوم ƒƒه ب ƒƒأنّ ƒƒه "ي ƒƒوم ال ƒّ ƒر ّ
ƒبر والّ ƒ
ب ،الƒƒيوم الƒƒعظيم وامل ُ ƒ
ƒشفاء فƒƒي أجƒƒنحتها" ،وحƒƒكم دانƒƒيال لƒƒقدومƒƒه
ومƒƒالخƒƒي بƒƒأنّƒƒه "يƒƒوم الƒّ ƒر ّ
خوف" حƒƒينما "تشƒƒرق شƒƒمس الّ ƒ
بأنّه نهاية "رجسة الخراب".
وإلƒƒى دورتƒƒه أشƒƒارت كƒّ ƒل الƒƒكتب ال ƒزّرادشƒƒتيّة املƒƒق ّدسƒƒة ووصƒƒفتها بƒƒأ ّنƒƒها ال ّ ƒدورة ا ّلƒƒتي تƒƒثبت فƒƒيها الّ ƒ
ƒشمس شهƒً ƒرا كƒƒام ƒالً .وإلƒƒيه
ƒصراع وال ƒنّضال قƒƒبل أن
تƒƒنصرف إشƒƒارة زرادشƒƒت فƒƒي حƒƒديƒƒثه املƒƒأثƒƒور حƒƒني قƒƒال إنّƒƒه ال ب ّ ƒد أن تƒƒنقضي ثƒƒالثƒƒة آالف سƒƒنه مƒƒن الّ ƒ
والسالم.
يأتي شاه بهرام مخ ّلص العالم ،وينتصر على أهرمن ،ويفتتح عصر البركة
ّ
وهƒƒو وحƒƒده ا ّلƒƒذي عƒƒنته الƒنّبوءة إلƒƒى جƒƒوتƒƒامƒƒا بƒƒوذا حƒƒني قƒƒال" :بƒƒوذا يƒƒدعƒƒى مƒƒيتريƒƒا ،بƒƒوذا األخّ ƒوة الƒƒعاملƒيّة" يƒƒأتƒƒي فƒƒي تƒƒمام الƒƒوقƒƒت
ويƒكشف عƒن "مجƒده الƒفائƒق بƒال حƒدود" .وإلƒيه أشƒار بƒهاجƒافƒاد جƒيتا كƒتاب الƒهندوس املƒق ّدس ،بƒأنّƒه "ال ّƒروح األعƒظم" و"الƒظّهور
العاشر" و"املظهر الطّاهر لكريشنا".
ƒسيد املƒسيح ﺒ"رئƒيس هƒذا الƒعالƒم" "املƒعزّي" ا ّلƒذي "يƒبكت الƒعالƒم عƒلى خƒطيّة وعƒلى ب ّƒر وعƒلى ديƒنونƒة" و"روح الƒحقّ
وإلƒيه أشƒار ال ّ
يƒƒرشƒƒدكƒƒم إلƒƒى جƒƒميع الƒƒحقّ " .وا ّلƒƒذي "ال يƒƒتك ّلم مƒƒن نƒƒفسه بƒƒل كƒّ ƒل مƒƒا يƒƒسمع يƒƒتك ّلم بƒƒه ويƒƒخبركƒƒم بƒƒأمƒƒور آتƒƒية" و"صƒƒاحƒƒب الƒƒكرم"
ƒسماء بƒق ّوة ومجƒد كƒبير" مƒن حƒولƒه "جƒميع املƒالئƒكة الƒق ّديسƒني" وقّ ƒدام
و"ابƒن اإلنƒسان يƒأتƒي فƒي مجƒد أبƒيه" و"آتƒيًا عƒلى سƒحاب ال ّ
عƒرشƒه تƒجتمع "جƒميع ال ّ
ƒشعوب" وإلƒيه أشƒار صƒاحƒب ال ّƒرؤيƒا ﺒ"مجƒد اهلل" و"األلƒف والƒياء" و"الƒبدايƒة والƒنّهايƒة"" ،األ ّول واآلخƒر"،
ومجƒد شƒربƒعته ووصƒفها بƒأنّƒها "سƒماء جƒديƒدة وأرض جƒديƒدة"" ،مƒسكن اهلل مƒع الƒنّاس"" ،املƒديƒنة
ّƒ
وجƒعل ظƒهوره "الƒويƒل الƒثّالƒث"
ƒسيّد
ƒسماء م ƒƒن ع ƒƒند اهلل م ƒƒهيّأة ك ƒƒال ƒƒعروس م ƒƒزيّ ƒƒنة ل ƒƒرج ƒƒلها" .وإل ƒƒى ي ƒƒوم ƒƒه أش ƒƒار ال ّ ƒ
امل ƒƒق ّدس ƒƒة"" ،أورش ƒƒليم الج ƒƒدي ƒƒدة ن ƒƒازل ƒƒة م ƒƒن ال ّ ƒ
املƒسيح نƒفسه بƒأنّƒه "التّجƒديƒد ،مƒتى يجƒلس ابƒن اإلنƒسان عƒلى كƒرسƒيّ مجƒده" وإلƒى سƒاعƒة مƒجيئه أشƒار بƒولƒس ال ّƒرسƒول بƒأنّƒها
ƒسموات ملتهƒبة والƒعناصƒر مƒحترقƒة
ب ا ّلƒذي بƒه تنح ّƒل ال ّ
"الƒبوق األخƒير" و"بƒوق اهلل" بƒينما أشƒار إلƒيها بƒطرس ال ّƒرسƒول ﺒ"يƒوم ال ّƒر ّ
تذوب" .ووصف يومه ﺒ"أوقات الفرج" و"أزمنة ر ّد ّ
كل شيء ا ّلتي تك ّلم عنها اهلل بفم جميع أنبيائه امل ّقدسني منذ ال ّدهر".
وإلƒƒيه أشƒƒار الƒƒقرآن الƒƒكريƒƒم ﺒ"ال ƒنّبأ الƒƒعظيم" وأعƒƒلن أ ّن يƒƒومƒƒه هƒƒو يƒƒوم "يƒƒأتƒƒيهم اهلل فƒƒي ظƒƒلل مƒƒن الƒƒغمام" يƒƒوم "جƒƒاء ربّƒƒك واملƒƒلك
صƒفًّا صƒفًّا" و"يƒوم يƒقوم ال ّƒروح واملƒالئƒكة صƒفًّا" وفƒي سƒورة وصƒفت بƒأنّƒها "قƒلب الƒفرقƒان" ،أخƒبر أ ّن مƒجيئه هƒو مƒجيء ال ّƒرسƒول
"الƒثّالƒƒث" ا ّلƒƒذي يƒƒبعث لƒƒتعزيƒƒز الƒّ ƒرسƒƒولƒƒني الّ ƒلذيƒƒن سƒƒبقاه .وعƒƒلى يƒƒومƒƒه أثƒƒنى ثƒƒنا ًء عƒƒاطƒً ƒرا ووصƒƒفه ﺒ"الƒƒيوم الƒƒعظيم"و"الƒƒيوم اآلخƒƒر"
و"يƒوم اهلل" و"يƒوم الّ ƒديƒن" و"يƒوم الƒحساب" و"يƒوم الƒتّغابƒن" و"يƒوم الƒفصل" و"يƒوم الحسƒرة" و"يƒوم الƒتّالق" "يƒوم يƒقضي األمƒر"
ƒرب الƒƒعاملƒƒني" ويƒƒوم "عƒƒنت الƒƒوجƒƒوه لƒƒلحيّ
ويƒƒوم"نƒƒفخ فƒƒيه )أي فƒƒي الّ ƒ
ƒصور( أخƒƒرى فƒƒإذا هƒƒم قƒƒيام يƒƒنظرون" ،و"يƒƒوم يƒƒقوم ال ƒنّاس لّ ƒ
ƒسحاب" ويƒƒوم "اقƒƒترب لƒƒلنّاس حƒƒسابƒƒهم" ويƒƒوم "اآلزفƒƒة إذ الƒƒقلوب
الƒƒقيّوم" ويƒƒوم "تƒƒرى الƒƒجبال تحسƒƒبها جƒƒامƒƒدة وهƒƒي تƒّ ƒمر مƒّ ƒر الّ ƒ
ƒسموات وم ƒƒن ف ƒƒي األرض إالّ م ƒƒن ش ƒƒاء اهلل" وي ƒƒوم "ت ƒƒذه ƒƒل ك ƒّ ƒل م ƒƒرض ƒƒعة ع ƒّ ƒما
ل ƒƒدى ال ƒƒحناج ƒƒر ك ƒƒاظ ƒƒمني" وي ƒƒوم "ص ƒƒعق م ƒƒن ف ƒƒي ال ّ ƒ
ّ
والشهƒƒداء وقƒƒضى
أرضƒƒعت وتƒƒضع كƒّ ƒل ذات حƒƒمل حƒƒملها" ويƒƒوم "أشƒƒرقƒƒت األرض بƒƒنور ربّƒƒها ووضƒƒع الƒƒكتاب ،وجƒƒيء بƒƒال ƒنّبيّني
بينهم بالحقّ وهم ال يظلمون".

٥٥

وش ƒبّه رسƒƒول اهلل كƒƒمالƒƒه ومجƒƒده ،كƒƒما يشهƒƒد حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل نƒƒفسه "بƒƒالƒƒبدر لƒƒيلة أربƒƒعة عشƒƒرة" .وح ّ ƒدد اإلمƒƒام عƒƒليّ بƒƒن أبƒƒي
ƒسابƒقة ،بƒأنّƒه "مƒك ّلم مƒوسƒى مƒن ّ
طƒالƒب أمƒير املƒؤمƒنني مƒقامƒه ،حسƒب ال ّ
الشجƒرة عƒلى الƒطّور" .ولƒطبيعة رسƒالƒته الƒفائƒقة
ƒشهادة ال ّ
صرح حضرة بهاء اهلل ً
أيضا ،بأنّها "ظهور من أرسل رسول اهلل".
شهد اإلمام الحسني ،كما
ّ
مبشƒƒر ال ّ ƒدورة ال ƒƒباب ƒيّة ال ّ ƒ
السƒƒتني ]1260هـ[
ƒشيخ أح ƒƒمد األح ƒƒسائ ƒƒي ف ƒƒتنبّأ ب ƒƒاألح ƒƒداث ا ّلƒƒتي س ƒƒوف ت ƒƒقع "ب ƒƒني س ƒƒنة ّ ƒ
ّƒ
وع ƒƒنه ك ƒƒتب
ƒقر ول ّ ƒ
ƒكل ن ƒƒبإٍ
ّƒ ƒ
ƒساب ƒƒعة
وال ّ ƒ
والس ƒƒتني ]1267هـ[" .وأ ّƒك ƒƒد ح ƒƒتميّة ظ ƒƒهوره ح ƒƒني ك ƒƒتب م ƒƒا س ƒƒبق أن ذك ƒƒرن ƒƒاه "ال ب ّ ƒد له ƒƒذا األم ƒƒر م ƒƒن م ّ ƒ
مستقر ال يحسن الجواب بالتّعيني وستعلم ّن نبأه بعد حني".
ّ
ƒسيّد كƒƒاظƒƒم الƒّ ƒرشƒƒتي ،تƒƒلميذ الّ ƒ
ƒشيخ أحƒƒمد وخƒƒليفته" :ال ب ّ ƒد أن يُƒƒقتل الƒƒقائƒƒم .وحƒƒني يُƒƒقتل يƒƒبلغ الƒƒعالƒƒم س ّ ƒن ال ƒثّامƒƒنة
كƒƒما كƒƒتب الّ ƒ
عشƒƒرة" وفƒƒي شƒƒرحƒƒه لƒƒلقصيدة الƒƒالمƒيّة أشƒƒارة السƒƒم "الƒƒبهاء" .وفƒƒضالً عƒƒن ذلƒƒك فƒƒقد ألƒƒقى لƒƒتالمƒƒيذه فƒƒي أخƒƒريƒƒات أيّƒƒامƒƒه بƒƒيانًƒƒا
عƒميق املƒغزى قƒال فƒيه" :الƒحقّ أقƒول لƒكم بƒعد الƒقائƒم يƒأتƒي الƒقيّوم ،وحƒني يƒأفƒل نجƒم األ ّول تشƒرق شƒمس جƒمال الحسƒني وتƒضيء
األرض ك ّ ƒلها ،هƒƒنالƒƒك تتج ّ ƒلى األسƒƒرار وتƒƒنكشف املƒƒكنونƒƒات ا ّلƒƒتي تح ّ ƒدث عƒƒنها الّ ƒ
ƒشيخ أحƒƒمد ...إ ّن إدراك يƒƒوم األيّƒƒام هƒƒذا لƒƒهو
إدراك املجد املت ّوج لألجيال املاضية ،والعمل الطّيّب في ذلك العصر يعدل عبادة القرون وال ّدهور".
مجƒƒده تƒƒمجي ًدا ال يّ ƒ
ƒسيّد األكƒƒبر" و"ال ƒنّور املƒƒهيمن
أ ّمƒƒا حƒƒضرة الƒƒباب فƒƒقد ّƒ
ƒقل داللƒƒة فƒƒوصƒƒفه "بƒƒساذج الƒƒوجƒƒود" و"بƒƒقيّة اهلل" و"الّ ƒ
الح ƒƒمراء" و"م ƒƒال ƒƒك ال ƒƒغيب وال ّ ƒ
ƒساب ƒƒقة ،ب ƒƒما ف ƒƒي ذل ƒƒك دورة ال ƒƒقائ ƒƒم" .وك ƒƒان ي ƒƒميّزه رس ƒƒميًّا ب ƒƒأ ّن ƒƒه "م ƒƒن
ƒشهود" و"**غ ƒƒاي ƒƒة ال ّ ƒدورات ال ّ ƒ
ومجƒد "نƒظمه" فƒي أشهƒر كƒتبه وهƒو الƒبيان
ّƒ
صّƒا
صّا خƒا ً ƒ ƒ ƒ
ƒص عƒلى لƒقبه نً ƒ
يظهƒره اهلل" و"األفƒق األبƒهى" حƒيث عƒاش هƒو نƒفسه .ون ّ
ƒثيرا مƒƒا ح ّ ƒدد مƒƒوعƒƒد ظƒƒهوره شƒƒفا ًهƒƒا
الƒƒفارس ƒيّ ،وصƒّ ƒرح بƒƒاسƒƒمه حƒƒني أشƒƒار إلƒƒيه بƒƒقولƒƒه**" :ابƒƒن عƒƒليّ مƒƒرشƒƒد صƒƒدق للبشƒƒر" وكً ƒ
وكƒتابƒة بƒصورة ال يƒرقƒى إلƒيها ال ّ
ƒش ّك ،وحƒذّر أتƒباعƒه مƒن االحƒتجاب عƒنه و"بƒالƒواحƒد الƒبيانƒيّة فƒإ ّن ذلƒك الƒواحƒد خƒلق عƒنده" .وفƒضالً
ƒساج ƒƒدي ƒƒن" وأنّ ƒƒه خ ƒƒشع ل ƒƒه "**م ƒƒن ق ƒƒبل أن تخ ƒƒلق ك ƒƒينون ƒƒات الخ ƒƒلق" وأن ƒƒه
ع ƒƒن ذل ƒƒك أع ƒƒلن أنّ ƒƒه ه ƒƒو ن ƒƒفسه "أ ّول ال ƒƒعاب ƒƒدي ƒƒن وأ ّول ال ّ ƒ
"اليƒشار بƒإشƒارتƒي وال بƒما ذكƒر فƒي الƒبيان" وأ ّن "*نƒطفة ظƒهوره فƒي عƒامƒها األ ّول أقƒوى مƒن ك ّƒل الƒبيان" .وبƒوضƒوح أ ّƒكƒد أنّƒه "قƒد
أخƒذ عهƒد واليƒته عƒن ك ّƒل شƒيء قƒبل أن يƒأخƒد عهƒد واليƒته هƒو" .واعƒترف بƒال تƒحفّظ أنّƒه مƒا هƒو إال "حƒرف مƒن ذلƒك الƒكتاب املƒبني
وقƒطرة مƒن ذلƒك البحƒر الƒعظيم" وأ ّن ظƒهوره "*ورقƒة مƒن أوراق أشƒجار جƒنّته"" ،وأ ّن ك ّƒل مƒا رفƒع الƒبيان" لƒم يƒكن إالّ خƒات ًƒما فƒي
ƒدي مƒن يظهƒره اهلل ...يƒق ّلب كƒيف يƒشاء ملƒا يƒشاء بƒما يƒشاء" .ويƒخاطƒبه بƒصراحƒة بƒأنّƒه "قƒد
إصƒبعه وأنّƒه هƒو نƒفسه "خƒاتƒم فƒي ي ّ
ƒيرا تƒنبّأ ب ّ
ƒكل وضƒوح بƒأ ّن "*الƒبيان فƒي مƒقام
فƒديƒت بƒك ّلي لƒك ورضƒيت ّƒ ƒ
الس ّ
ƒب فƒي سƒبيلك ومƒا تƒمنّيت إالّ الƒقتل فƒي مƒحبّتك" .وأخ ً
الƒنّطفة الƒيوم ،وآخƒر كƒمال الƒبيان أ ّول ظƒهور مƒن يظهƒره اهلل"" .مƒن أ ّول ذلƒك األمƒر إلƒى قƒبل أن يƒكمل تƒسع كƒينونƒات الخƒلق لƒن
يظهƒر أل ّن ك ّƒل مƒا قƒد رأيƒت مƒن الƒنّطفة إلƒى مƒا كƒسونƒاه لح ًƒما .ثƒم اصƒبر حƒتّى تشهƒد خƒل ًقا آخƒر .هƒنالƒك قƒل فƒتبارك اهلل أحƒسن
الخالقني".
وهƒذه شƒهادة حƒضرة بƒهاء اهلل املƒؤيّƒدة والّ ƒدا ّلƒƒة عƒلى طƒبيعة ظƒهوره الƒعظيم عƒظمة ال تƒحيط بƒها األفƒهام ،الƒفائƒقة تƒف ّو ًقƒƒا ال نƒدركƒه
ال ƒƒعقول ق ƒƒال" :ظه ƒƒر م ƒƒن ط ƒƒاف ح ƒƒول ƒƒه ن ƒƒقطة ال ƒƒبيان ]ح ƒƒضرة ال ƒƒباب[" وأ ّƒك ƒƒد ذل ƒƒك م ƒّ ƒرة أخ ƒƒرى ف ƒƒقال*" :ل ƒƒو أص ƒƒبح ال ƒƒيوم ك ƒّ ƒل م ƒƒن
ƒسموات واألرض فƒƒي عƒƒداد الحƒƒروف الƒƒبيان ƒيّة ا ّلƒƒذيƒƒن هƒƒم أعƒƒظم وأكƒƒبر مƒƒن الحƒƒروف الƒƒفرقƒƒان ƒيّة عشƒƒرة آالف مƒƒرتƒƒبة وتƒƒو ّقƒƒفوا عƒƒن
الّ ƒ
قƒبول األمƒر أق ّƒل مƒن آن لƒع ّدوا عƒند اهلل مƒن املƒعرضƒني ،وأدخƒلوا فƒي عƒداد حƒروف الƒنّفي" .وأشƒار إلƒى نƒفسه فƒي كƒتاب اإليƒقان:
"*إ ّن سƒƒلطان الƒƒهويّƒƒة ذلƒƒك قƒƒادر عƒƒلى أن يƒƒقبض روح كƒّ ƒل الƒƒبيان وخƒƒلقه بحƒƒرف مƒƒن بƒƒدائƒƒع كƒƒلماتƒƒه ،وأن يهƒƒب لƒƒهم جƒƒمي ًعا بحƒƒرف
واح ƒƒد ح ƒƒياة ب ƒƒدي ƒƒعة خ ƒƒال ƒƒدة ،وأن ي ƒƒبعثهم م ƒƒن ق ƒƒبور ال ƒنّفس وال ƒƒهوى ويحش ƒƒره ƒƒم" .وف ƒƒضالً ع ƒƒن ذل ƒƒك وص ƒƒف ي ƒƒوم ƒƒه ب ƒƒأنّ ƒƒه "س ƒƒلطان
األيّƒƒام" و"يƒƒوم اهلل" ا ّلƒƒذي هƒƒو "بƒƒمثابƒƒة ال ƒنّور لƒƒظلمة األيّƒƒام" و"ال ƒنّهار ا ّلƒƒذي ال يƒƒعقبه لƒƒيل" "الƒّ ƒربƒƒيع ا ّلƒƒذي لƒƒن يƒƒعقبه خƒƒريƒƒف" وهƒƒو
"بشƒƒر كƒّ ƒل نƒƒبيّ ونƒƒاح كƒّ ƒل رسƒƒول ح ƒبًّا" لƒƒظهوره و"**ا ّلƒƒذي تƒƒمنّته ك ƒلّ
"بƒƒمثابƒƒة الƒƒبصر لƒƒلقرون واألعƒƒصار" .وهƒƒو الƒƒيوم ا ّلƒƒذي بƒƒه ّ ƒ
الƒƒقبائƒƒل واألمƒƒم" يƒƒوم "امƒƒتحن اهلل كƒّ ƒل ال ƒنّبيّني واملƒƒرسƒƒلني ث ّ ƒم ا ّلƒƒذيƒƒن هƒƒم كƒƒانƒƒوا خƒƒلف سƒƒرادق الƒƒعصمة وفسƒƒطاط الƒƒعظمة وخƒƒباء
الƒƒعزّة" .وبƒƒاإلضƒƒافƒƒة إلƒƒى ذلƒƒك قƒƒال**" :قƒƒد انتهƒƒت الƒظّهورات إلƒƒى هƒƒذا الƒظّهور األعƒƒظم ،بƒƒه بƒƒلغت غƒƒايƒƒتها ومƒƒنتهاهƒƒا" وقƒƒال مƒّ ƒرة
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ƒسابƒقني عƒلى كƒيفيّة هƒذا الƒظّهور بƒتمامƒه إالّ عƒلى قƒدر مƒقدور" .وأشƒار إلƒى مƒقامƒه بƒقولƒه:
أخƒرى*" :لƒم يƒقف أحƒد مƒن املƒظاهƒر ال ّ
"لواله ملا أرسل رسول وما نزّل كتاب".
ƒيرا ،ول ƒƒيس آخ ƒً ƒرا ،إل ƒƒيك م ƒƒا ق ƒƒال ƒƒه ح ƒƒضرة ع ƒƒبد ال ƒƒبهاء ف ƒƒي ط ƒƒبيعة ظ ƒƒهور وال ƒƒده ال ƒƒفائ ƒƒق*" :ت ƒƒمضي ال ƒƒقرون وت ƒƒنتهي ال ّ ƒده ƒƒور
وأخ ً ƒ
وت ƒƒنقضي آالف األع ƒƒصار ح ƒتّى ت ƒƒطلع ش ƒƒمس ال ƒƒحقيقة ف ƒƒي ب ƒƒرج األس ƒƒد وتس ƒƒطع م ƒƒن دارة الح ƒƒمل" .وق ƒƒال م ƒّ ƒرة أخ ƒƒرى*" :إنّ
ƒتصورون دور الجƒƒمال املƒƒبارك ،ويƒƒتمنّون دقƒƒيقة واحƒƒدة مƒƒنه" .وبƒƒعبارة عƒƒميقة الّ ƒداللƒƒة قƒƒال:
ƒسابƒƒقني لƒƒينصعقون حƒƒني يّ ƒ
األولƒƒياء الّ ƒ
“أ ّمƒƒا املƒƒظاهƒƒر املƒƒق ّدسƒƒة ا ّلƒƒتي تƒƒأتƒƒي مƒƒن بƒƒعد فƒƒي ظƒƒلل مƒƒن الƒƒغمام مƒƒن حƒƒيث االسƒƒتفاضƒƒة هƒƒم فƒƒي ظƒّ ƒل جƒƒمال الƒƒقدم ،ومƒƒن حƒƒيث
ƒبني بƒوضƒوح الƒعالقƒة بƒني ظƒهور حƒضرة بƒهاء اهلل،
ƒيرا إلƒيك هƒذا ّ ƒ
الشƒƒرح ا ّلƒƒذي ي ّ
اإلفƒاضƒة يƒفعل مƒا يƒشاء ويƒحكم مƒا يƒريƒد" .وأخ ً
وظ ƒƒهور ح ƒƒضرة ال ƒƒباب "**ك ƒƒان ظ ƒƒهور ال ƒنّقطة األول ƒƒى س ƒƒطوع ال ّ ƒ
ƒشمس م ƒƒن ب ƒƒرج الح ƒƒمل وأ ّم ƒƒا اآلن ف ƒƒقد ط ƒƒلعت والح ƒƒت ش ƒƒمس
الƒحقيقة ،الجƒمال املƒبارك ،مƒن بƒرج األسƒد وذلƒك يƒعني أ ّن هƒذا الƒكور املƒبارك مƒزيّƒن بƒأنƒوار سƒاطƒعة مƒن شƒمس الƒحقيقة فƒي بƒرج
األسد ا ّلذي له أش ّد شعاع وحرارة وظهور".
والƒƒواقƒƒع أ ّن مƒƒحاولƒƒة اسƒƒتقصاء كƒّ ƒل مƒƒا ورد مƒƒن اإلشƒƒارات والƒƒبشارات بƒƒظهور حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل أمƒƒر مسƒƒتحيل .ولƒƒقد شهƒƒد قƒƒلم
ƒصحف املƒق ّدسƒة قƒد تƒنبّأت مƒجيء هƒذا الƒظّهور األعƒظم وأعƒلنت عƒنه عƒلى املƒأل
حƒضرة بƒهاء اهلل بƒذلƒك فƒقال*" :إ ّن ك ّƒل الƒكتب وال ّ
بشƒرت بهƒذا الƒفضل األعƒظم وهƒذه الƒعنايƒة
ƒسابƒقة ا ّلƒتي ّƒ ƒ
وال يسƒتطيع أحƒد أن يƒحصي تƒما ًƒمƒا اآليƒات املƒد ّونƒة فƒي كƒتب الƒعصور ال ّ
الفائقة".
ƒسابƒƒقة بƒƒال قƒƒيد وال شƒƒرط ،ويƒƒؤمƒƒن
وخƒƒتا ًمƒƒا لهƒƒذا الƒƒعرض ال ب ّ ƒد لƒƒي أن أقƒّ ƒرر أ ّن ظƒƒهور حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل يƒƒعطّل كƒّ ƒل ال ƒظّهورات الّ ƒ
بجƒميع الƒحقائƒق الƒخالƒدة ا ّلƒƒتي تƒكتنزهƒا إيƒمانًƒا ال مƒساومƒة فƒيه ،وتƒعترف بƒسماويّƒة أصƒحابƒها وأصƒلهم اإللƒهيّ اعƒترافًƒا راسً ƒ
خا
ثƒƒابƒتًا ،ويƒƒرعƒƒى قƒƒداسƒƒة كƒƒتبها املƒƒعتمدة ،ويƒƒبرأ مƒƒن كƒّ ƒل نƒيّة فƒƒي الحّ ƒ
ƒؤسƒƒسيها أو تƒƒحقير املƒƒثل الƒّ ƒروحƒƒية الƒƒعليا ا ّلƒƒتي
ط مƒƒن شƒƒأن مƒ ّ ƒ
ƒوضƒƒح وظ ƒƒائ ƒƒف ه ƒƒذه ال ƒظّهورات وي ƒƒرب ƒƒط ب ƒƒينها ،وي ƒƒؤ ّكƒƒد م ƒƒن ج ƒƒدي ƒƒد غ ƒƒرض ƒƒها األس ƒƒاس ƒيّ املش ƒƒترك ال ƒثّاب ƒƒت ،وي ƒƒوفّ ƒƒق ب ƒƒني
ل ّ ƒقنوه ƒƒا ،وي ƒ ƒ ƒّ ƒ
مƒطالƒبها وعƒقائƒدهƒا املƒتعارضƒة فƒي الƒظّاهƒر ،ويƒبادر فƒيعترف لƒها شƒاك ًƒرا إلسƒهامƒها املƒتوالƒي فƒي سƒبيل الƒتّفتّح الƒتّدريƒجيّ لƒظهور
إل ƒƒهيّ واح ƒƒد .وال ي ƒƒتر ّدد لح ƒƒظة واح ƒƒدة ف ƒƒي اإلق ƒƒرار ب ƒƒأنّ ƒƒه ه ƒƒو ن ƒƒفسه ل ƒƒيس س ƒƒوى ح ƒƒلقة أخ ƒƒرى ف ƒƒي س ƒƒلسلة ال ƒظّهورات ال ّ ƒدائ ƒƒمة
ƒالشƒرائƒع واألحƒكام ا ّلƒتي تƒتماشƒى مƒع ال ّ
ƒلحة والƒقابƒليّة الƒنّامƒية لƒلمجتمع
الƒتّق ّدم .وهƒو يƒذيّƒل تƒعالƒيم هƒذه الƒظّهورات ب ّƒ ƒ
ƒضرورات امل ّ
ƒوحƒƒد الƒƒفرق املƒƒتناحƒƒرة والƒطّوائƒƒف املƒƒتنافƒƒرة
ّƒ
السƒƒريƒƒع الƒتّط ّور الّ ƒدائƒƒم الƒتّغير .كƒƒما يƒƒعلن عƒƒن اسƒƒتعداده وقƒƒدرتƒƒه عƒƒلى أن يصهƒƒر ويّ ƒ
ƒوحƒد
ƒسابƒقة ليخƒلق مƒنها أخّ ƒوة عƒاملƒية عƒامƒلة بƒمقتضى نƒظام عƒاملƒيّ شƒامƒل –وفƒي نƒطاق– ي ّ ƒ
ا ّلƒتي تƒف ّككت إلƒيها هƒذه الƒظّهورات ال ّ
العالم ويفتديه.
ه ƒƒذا ال ƒظّهور ا ّل ƒƒذي ه ƒƒو وع ƒƒد ومج ƒƒد م ƒƒت ّوج ل ƒƒلعصور امل ƒƒاض ƒƒية وال ƒƒقرون ال ƒƒخال ƒƒية ،وك ƒƒمال ل ّ ƒ
ƒكل رس ƒƒاالت ك ƒƒور آدم اإلل ƒƒهيّ ال ƒنّبويّ
ƒؤسƒƒس دورة ال تّ ƒقل عƒƒن ألƒƒف سƒƒنة وفƒƒاتƒƒح لƒƒكور يƒƒمت ّد إلƒƒى مƒƒا ال يƒƒقل عƒƒن خƒƒمسة آالف قƒƒرن ،ومƒƒشير إلƒƒى انƒƒتهاء عهƒƒد الƒنّب ّوات
ومƒ ّ ƒ
ƒؤسƒسه وال فƒي خƒصوبƒة
والƒوعƒود وابƒتداء عهƒد تƒحقيق الƒنّب ّوات والƒوفƒاء بƒالƒوعƒود ،العهƒد ا ّلƒƒذي ال يƒفوقƒه عهƒد آخƒر فƒي طƒول واليƒة م ّ ƒ ƒ
رسƒالƒته وبƒهائƒها ،لƒم يƒولƒد كƒما الحƒظنا مƒن قƒبل فƒي مƒكان آخƒر غƒير تƒلك الƒزّنƒزانƒة املƒظلمة والƒحفرة الƒكريƒهة ا ّلƒƒتي كƒانƒت يƒو ًƒمƒا مƒا
ƒغمورا ف ƒƒي غ ƒƒياه ƒƒبها ال ƒƒكئيبة ي ƒƒتنفّس ه ƒƒواءه ƒƒا امل ƒƒننت ويخ ّ ƒدر ج ّ ƒوه ƒƒا
مخ ƒƒزنً ƒƒا مل ƒƒياه ح ƒّ ƒمام ع ƒƒام بطه ƒƒران .ك ƒƒان ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل م ƒ
ً
ƒسفاكƒون ،ويƒرهƒقه إدراكƒه لƒشناعƒة
ƒواسƒه وتƒقيّد ّƒ ƒ
ال ّƒرطƒب ح ّƒ ƒ
السƒالسƒل قƒدمƒيه ،وتƒثقل األغƒالل عƒنقه ،ويƒحيط بƒه املجƒرمƒون والƒقتلة وال ّ
ƒالشƒدائƒد الƒقاسƒية واملƒحن ا ّلƒتي داهƒمت أبƒطالƒه وأقƒطابƒه ،واألخƒطار
الƒوصƒمة ا ّلƒتي لƒطّخت صƒيت أمƒره املƒحبوب ،وتƒؤملƒه مƒعرفƒته ب ّ ƒ ƒ
ƒساع ƒƒة ال ƒƒعصيبة ،وف ƒƒي ت ƒƒلك ال ƒظّروف امل ƒƒخيفة ه ƒƒبط ع ƒƒليه "ال ƒّ ƒروح
ال ƒƒجسيمة ا ّلƒƒتي ت ƒƒواج ƒƒه ال ƒƒبقيّة ال ƒƒباق ƒƒية م ƒƒن أت ƒƒباع ƒƒه .ف ƒƒي ت ƒƒلك ال ّ ƒ
ƒسميه .وهƒو ا ّلƒƒذي رمƒز لƒه فƒي دورة زرادشƒت بƒالƒنّار املƒق ّدسƒة ،وفƒي دورة مƒوسƒى ب ّ
ƒالشجƒرة املشƒتعلة ،وفƒي دورة
األعƒظم" كƒما ي ّ
الروح األعظم عليه وتمثّل لروحه املرهق على هيئة "حوريّة".
عيسى بالحمامة ،وفي دورة
ّ
محمد بجبريل ،هبط ّ

٥٧

وفƒي مƒغرب حƒياتƒه كƒتب يسƒتعيد ذكƒرى بƒوادر هƒذا التّجƒلي اإللƒهيّ عƒلى روحƒه فƒقال*" :وفƒي ذات لƒيلة أصƒغيت إلƒى هƒذه الƒكلمة
الƒعليا فƒي عƒالƒم ال ّƒرؤيƒا مƒن جƒميع الƒجهات :إنّƒا نƒنصرك بƒك وبƒقلمك .ال تحƒزن ع ّƒما ورد عƒليك وال تƒخف إنّƒك مƒن اآلمƒنني .سƒوف
ي ƒƒبعث اهلل ك ƒƒنوز األرض ،وه ƒƒم رج ƒƒال ي ƒƒنصرون ƒƒك ب ƒƒك وب ƒƒاس ƒƒمك ا ّلƒƒذي ب ƒƒه أح ƒƒيا اهلل أف ƒƒئدة ال ƒƒعارف ƒƒني" .وف ƒƒي م ƒƒوض ƒƒع آخ ƒƒر وص ƒƒف
بƒإيƒجاز تƒأثƒير الƒق ّوة املƒتدفّƒقة لƒلنّداء اإللƒهيّ عƒلى كƒيانƒه كّ ƒله ،تجƒربƒة تƒذ ّƒكƒرنƒا بƒطيف اهلل ا ّلƒذي خ َّƒر لƒه مƒوسƒى صƒع ًقا ،وصƒوت جƒبريƒل
ا ّلƒذي الذ مƒنه مح ّƒمد بƒبيته فَِ ƒر ًقƒا وطƒلب إلƒى زوجƒته خƒديƒجة أن تƒدثّƒره وتƒز ّمƒله .قƒال فƒي بƒيانƒه الƒخالƒد*" :وبƒال ّƒرغƒم مƒن أ ّن الƒنّوم كƒان
السƒƒالسƒƒل والƒّ ƒروائƒƒح املƒƒنتنة حƒƒني كƒƒنت رهƒƒني سƒƒجن أرض ال ƒطّاء ] طهƒƒران[ إالّ أنّƒƒني كƒƒنت فƒƒي هƒƒجعاتƒƒي
عƒƒزيƒƒز املƒƒنال مƒƒن وطƒƒأة ّ ƒ
ƒس كƒأن شƒيئ ًا مƒا يƒتدفّƒق مƒن أعƒلى رأسƒي ،وينحƒدر عƒلى صƒدري كƒأنّƒه النّهƒر الƒعظيم ينحƒدر مƒن قّ ƒلة جƒبل بƒاذخ رفƒيع
الƒيسيرة أح ّ
إلى األرض فتلتهب جميع األعضاء لذلك .في ذلك الحني كان ال ّلسان يرتّل ما ال يقوى أح ٌد على اإلصغاء إليه".
ƒلروح األعƒظم" رسƒالƒته لƒعالƒم اإلنƒشاء
وفƒي سƒورة الƒهيكل يƒصف تƒلك ال ّلحƒظات الƒهائƒلة ا ّلƒƒتي أعƒلنت لƒه فƒيها الƒحوريّƒة ال ّƒرامƒزة "ل ّ
ƒوجهƒƒت شƒƒاهƒƒدت حƒƒوريّƒƒة
ƒلما تّ ƒ
ƒلما رأيƒƒت نƒƒفسي عƒƒلى قƒƒطب الƒƒبالء سƒƒمعت الّ ƒ
ƒصوت األبƒƒدع األحƒƒلى مƒƒن فƒƒوق رأسƒƒي .فّ ƒ
فƒƒيقول" :فّ ƒ
ذك ƒƒر اس ƒƒم ربّ ƒƒي م ƒƒع ّلقة ف ƒƒي ال ƒƒهواء أم ƒƒام ال ƒّ ƒرأس ،ورأي ƒƒت أنّ ƒƒها مس ƒƒتبشرة ف ƒƒي ن ƒƒفسها ك ƒƒأ ّن ط ƒƒراز ال ƒّ ƒرض ƒƒوان يظه ƒƒر م ƒƒن وج ƒƒهها
ƒسموات واألرض ب ٍ
وتبشƒر ك ّƒل الƒجوارح مƒن
ّƒ ƒ
ƒنداء تنجƒذب فƒيه األفƒئدة والƒعقول،
ونƒضرة ال ّƒرحƒمن مƒن خّ ƒدهƒا .وكƒانƒت تƒنطق بƒني ال ّ
ƒسموات
ظƒاهƒري وبƒاطƒني بƒبشارة اسƒتبشرت بƒها نƒفسي وعƒباد مƒكرمƒون .وأشƒارت بƒإصƒبعها إلƒى رأسƒي وخƒاطƒبت مƒن فƒي ال ّ
واألرض :تƒاهلل هƒذا ملƒحبوب الƒعاملƒني ولƒكن أنƒتم ال تƒفقهون .هƒذا جƒمال اهلل بƒينكم وسƒلطانƒه فƒيكم إن كƒنتم تƒعرفƒون .وهƒذا سƒرّ
اهلل وكنزه ،وأمر اهلل وعزّه ملن في ملكوت األمر والخلق إن كنتم تعقلون".
وف ƒƒي ل ƒƒوح ƒƒه ل ƒƒعد ّوه ن ƒƒاص ƒƒر ال ّ ƒدي ƒƒن ش ƒƒاه ،ا ّلƒƒذي ن ƒƒزل ف ƒƒي أوج إع ƒƒالن رس ƒƒال ƒƒته ،وردت ه ƒƒذه ال ƒƒفقرة ا ّلƒƒتي ت ƒƒلقي ض ƒƒو ًءا أس ƒƒطع ع ƒƒلى
السƒƒبحان
ق ƒƒدس ƒيّة دع ƒƒوت ƒƒه وأص ƒƒلها اإلل ƒƒهيّ" :ي ƒƒا س ƒƒلطان! إنّ ƒƒي ك ƒƒنت ك ƒƒأح ƒٍ ƒد م ƒƒن ال ƒƒعباد وراق ً ƒدا ع ƒƒلى امل ƒƒهاد ،م ƒّ ƒرت ع ƒƒليّ ن ƒƒسائ ƒƒم ّ ƒ
ƒسماء ،وبƒذلƒك ورد عƒليّ مƒا
وعّ ƒلمني عƒلم مƒا كƒان .لƒيس هƒذا مƒن عƒندي بƒل مƒن لƒدن عƒزيٍ ƒز عƒليم ،وأمƒرنƒي بƒالƒنّداء بƒني األرض وال ّ
ƒذرفƒت بƒه عƒيون الƒعارفƒني ...هƒذا ورقƒة ح ّƒركƒتها أريƒاح مƒشيئة ربّƒك الƒعزيƒز الحƒميد ...قƒد جƒاء أمƒره املƒبرم وأنƒطقني بƒذكƒره بƒني
ت ّ
الƒعاملƒني .إنّƒي لƒم أكƒن إالّ كƒاملƒيت تƒلقاء أمƒره قّ ƒلبتني يƒد إرادة ربّƒك ال ّƒرحƒمن ال ّƒرحƒيم" .وفƒي لƒوح آخƒر يƒؤ ّ ƒكƒد ذلƒك فƒيقول مƒناجƒيًا:
"إ ّن األمƒƒر لƒƒيس بƒƒيدي بƒƒل بƒƒيدك .ولƒƒم يƒƒكن زمƒƒام االخƒƒتيار فƒƒي قƒƒبضتي بƒƒل فƒƒي قƒƒبضتك واقƒƒتدارك" ومƒّ ƒرة أخƒƒرى يƒƒقول" :وك ّ ƒلما
ƒب عƒƒن يƒƒمني مƒƒشيئتك وإرادتƒƒك وأجƒƒد
أصƒƒمت مƒƒن بƒƒدائƒƒع ذكƒƒرك يƒƒنطقني الƒّ ƒروح مƒƒن سƒƒمائƒƒك وأرضƒƒك .وكّ ƒلما أسƒƒكن يهƒƒتزّ بƒƒما يهّ ƒ
تحركها أرياح قضائك".
نفسي كورقة ا ّلتي
ّ
مجƒƒده ƒƒا ح ƒƒضرة ال ƒƒباب "ب ƒƒاألرض امل ƒƒق ّدس ƒƒة" مل ƒƒا ان ƒƒفردت ب ƒƒه م ƒƒن
ت ƒƒلك ه ƒƒي ظ ƒƒروف إش ƒƒراق ش ƒƒمس ال ƒƒحقيقة ب ƒƒمدي ƒƒنة طه ƒƒران ا ّلƒƒتي ّƒ
االمƒتياز الƒنّادر ،ولّ ƒقبها حƒضرة بƒهاء اهلل ﺒ"أم الƒعالƒم" و"أفƒق الƒنّور" و"مشƒرق آيƒات ربّƒك" و"مƒطلع فƒرح الƒعاملƒني" .وكƒانƒت أولƒى
إشƒƒراقƒƒات هƒƒذا الƒƒبهاء الƒƒفائƒƒق فƒƒي مƒƒديƒƒنة شƒƒيراز ،كƒƒما وصƒƒفنا مƒƒن قƒƒبل ،وعƒƒال هƒƒذا الƒنّيّر فƒƒي أفƒƒق سƒƒياه چƒƒال بطهƒƒران ،لƒƒتنسكب
ƒسحب والƒغيوم ا ّلƒتي حƒجبت بƒهاءه بƒعد إشƒراقƒه مƒباشƒرة فƒي تƒلك الƒبؤرة الƒوبƒيلة.
أشّ ƒعته بƒعد عشƒر سƒنوات عƒلى بƒغداد مƒب ّددة ال ّ
السجن.
السمت والزّوال في مدينة أدرنة القصيّة ،وأن يغرب آخر األمر بجوار ع ّكاء مدينة ّ
ولقد ق ّدر لهذا البهاء أن يبلغ ّ
وبƒƒالّ ƒ
ƒتدرجƒƒة ،فƒƒلم يƒƒبح املظهƒƒر اإللƒƒهيّ ألحƒƒد مƒƒن أصƒƒحابƒƒه أو مƒƒن أهƒƒل
ƒضرورة كƒƒانƒƒت عƒƒمليّة إشƒƒراق هƒƒذا الƒظّهور الƒƒباهƒƒر بƒƒطيئة مّ ƒ
بƒيته بƒطبيعة ال ّƒرسƒالƒة ا ّلƒتي تƒل ّقاهƒا بمجƒرد أن تƒل ّقى بƒشائƒرهƒا ،وال بƒعد أن تƒل ّقى بƒشائƒرهƒا مƒباشƒرة ،بƒل لƒقد انƒقضت فƒترة ال تƒقلّ
ƒقرب ƒƒني .وه ƒƒي ف ƒƒترة م ƒƒن االخ ƒƒتمار
ع ƒƒن عش ƒƒر س ƒƒنوات ق ƒƒبل أن تس ƒƒتطيع م ƒƒكنون ƒƒات ƒƒها ال ƒƒبعيدة امل ƒƒدى أن ت ƒƒنكشف ح ƒتّى ألق ƒƒرب امل ّ ƒ
ƒساع ƒƒة ا ّلƒƒتي يس ƒƒتطيع ف ƒƒيها أن ي ƒƒلقي ال ƒƒعبء ع ƒƒن ن ƒƒفسه
ال ƒّ ƒروح ƒƒي ك ƒƒان ح ƒƒام ƒƒل ت ƒƒلك ال ƒّ ƒرس ƒƒال ƒƒة ال ƒƒجسيمة ي ƒƒنتظر ف ƒƒيها ب ƒƒقلق ت ƒƒلك ال ّ ƒ
املƒبهورة الƒجيّاشƒة بƒالƒقوى الƒفيّاضƒة ا ّلƒتي أطƒلقها الƒظّهور اإللƒهيّ الجƒديƒد .وك ّƒل مƒا فƒعله ،فƒي أثƒناء هƒذه الƒفترة ا ّلƒتي سƒبق بƒها
ال ƒتّقديƒƒر اإللƒƒهيّ ،هƒƒو أنّƒƒه كƒƒان يƒƒشير مƒƒن طƒƒرف خƒƒفيّ ويƒƒل ّوح بƒƒلغة مسƒƒتورة فƒƒي األلƒƒواح واملƒƒناجƒƒاة وال ƒتّفاسƒƒير والƒّ ƒرسƒƒاالت ا ّلƒƒتي
ف ƒƒاض ب ƒƒها ق ƒƒلمه ،إل ƒƒى أ ّن وع ƒƒد ح ƒƒضرة ال ƒƒباب ق ƒƒد ت ƒƒح ّقق وأنّ ƒƒه ه ƒƒو امل ƒƒختار ل ƒƒتحقيقه ،وف ƒƒطن ب ƒƒعض زم ƒƒالئ ƒƒه األص ƒƒحاب امل ƒƒمتازي ƒƒن
٥٨

بƒنفاذ بƒصيرتƒهم وصƒلتهم ال ّ
ƒشخصية بƒه وإخƒالصƒهم لƒشخصه إلƒى تƒأ ّلƒق املجƒد املسƒتور ا ّلƒذي غƒمر روحƒه ،وو ّدوا لƒو بƒاحƒوا بس ّƒره
ً
وأذاعوه طوالً
وعرضا لوال أنّه كان ينهاهم عن ذلك.

السابع  -نفي حضرة بهاء اهلل إلى العراق
الفصل
ّ
حƒدثƒت مƒحاولƒة اغƒتيال نƒاصƒر الّ ƒديƒن شƒاه ،كƒما أسƒلفنا فƒي فƒصل سƒابƒق ،فƒي الƒثّامƒن والعشƒريƒن مƒن شّ ƒوال 1268هـ ،املƒوافƒق
لƒƒلخامƒƒس عشƒƒر مƒƒن آب 1852م .واعƒƒتقل حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل بƒƒعد ذلƒƒك مƒƒباشƒƒرة فƒƒي نƒƒياوران وسƒƒيق بƒƒصورة مƒƒهينة إلƒƒى طهƒƒران
حƒƒيث ز ّج بƒƒه فƒƒي سƒƒياه چƒƒال لƒƒيقضي فƒƒيه مƒƒا ال يّ ƒ
ƒقل عƒƒن أربƒƒعة أشهƒƒر ،دخƒƒلت خƒƒاللƒƒها سƒƒنة ال ƒتّسع )1269هـ( ا ّلƒƒتي تƒƒنبّأ بƒƒها
ح ƒƒضرة ال ƒƒباب ب ƒƒعبارات مش ƒƒرق ƒƒة ،وأش ƒƒار إل ƒƒيها ال ّ ƒ
ƒشيخ أح ƒƒمد األح ƒƒسائ ƒƒي ب ƒƒقول ƒƒه "ب ƒƒعد ح ƒƒني" ،ف ƒƒصبّت ف ƒƒي ك ƒƒيان ال ƒƒعال ƒƒم ب ƒƒأس ƒƒره
ƒسنة أُط ƒƒلق س ƒƒراح ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ب ƒƒعد أن ت ƒƒح ّقق اله ƒƒدف
إم ƒƒكان ƒيّات ل ƒƒم ي ƒƒكن يح ƒƒلم ب ƒƒها .وب ƒƒعد ان ƒƒقضاء شه ƒƒري ƒƒن م ƒƒن ت ƒƒلك ال ّ ƒ
ƒسنني
املƒƒقصود مƒƒن سƒƒجنه ،وانƒƒطلق بƒƒعد شهƒƒر آخƒƒر إلƒƒى بƒƒغداد ليخƒƒطو أولƒƒى خƒƒطوات الƒنّفي املƒƒؤبّƒƒد ا ّلƒƒذي انƒƒتقل بƒƒه ،عƒƒلى مƒّ ƒر الّ ƒ
واألعوام ،إلى أدرنة في القسم األوروبّي من تركيّا ،وانتهى بحبسه في ع ّكاء أربعة وعشرين عا ًما.
ƒقوي بƒما يƒنبغي لƒرسƒالƒته اإللƒهيّة مƒن قّ ƒوة وسƒلطان فƒإ ّن خƒالصƒه مƒن فƒترة سƒجن حّ ƒققت غƒايƒتها لƒم
أ ّمƒا وقƒد تƒز ّود أثƒر ذلƒك الحƒلم ال ّ
ƒمهماتƒƒه
يƒƒعد أمƒً ƒرا مƒƒحتو ًمƒƒا فحسƒƒب بƒƒل وضƒƒرورة مّ ƒ
ƒلحة عƒƒاجƒƒلة .ذلƒƒك ألنّƒƒه لƒƒو طƒƒالƒƒت م ّ ƒدة هƒƒذا الّ ƒ
ƒسجن ملƒƒا اسƒƒتطاع االضƒƒطالع بّ ƒ
ƒيرا .والƒƒواقƒƒع أنّƒƒه لƒƒم تƒƒعد تƒƒعوزه الƒƒوسƒƒائƒƒل ا ّلƒƒتي يƒƒت ّم بƒƒها خƒƒالصƒƒة مƒƒن تƒƒلك الƒƒقيود املƒƒعطّلة ،فƒƒقد تƒƒد ّ
خƒƒل األمƒƒير
ا ّلƒƒتي ُكّ ƒلف بƒƒها أخً ƒ
ƒسفير ال ّƒروسƒي تƒد ّ
خً ƒ
ال حƒاز ًمƒا ،ولƒم يƒترك بƒابًƒا إالّ طƒرقƒه لƒيقيم الّ ƒدلƒيل عƒلى بƒراءة حƒضرة بƒهاء اهلل .هƒذا مƒن نƒاحƒية،
دولƒجوروكƒي ال ّ
ومƒن نƒاحƒية أخƒرى اعƒترف ال ّ
ƒشيخ عƒلي الƒتّرشƒيزي املƒل ّقب بƒعظيم ،اعƒترافًƒا عƒلنيًّا فƒي سƒياه چƒال أمƒام حƒاجƒب الّ ƒدولƒة وتƒرجƒمان
ƒسفير ال ّƒروسƒيّ ومƒمثّل الƒحكومƒة بƒاشƒتراكƒه فƒي الجƒريƒمة ،وبƒراءة حƒضرة بƒهاء اهلل مƒنها .ومƒن نƒاحƒية ثƒالƒثة شهƒدت لƒه املƒحاكƒم
ال ّ
ƒختصة شƒƒهادة نƒƒاصƒƒعة .كƒƒما بƒƒذل إخƒƒوتƒƒه وأخƒƒواتƒƒه وذوو قƒƒربƒƒاه جƒƒهودهƒƒم املƒتّصلة إلثƒƒبات بƒƒراءتƒƒه .كƒّ ƒل هƒƒذه الƒƒجهود تƒƒضافƒƒرت
املّ ƒ
عƒƒلى تخƒƒليص حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل مƒƒن بƒƒراثƒƒن الƒƒعد ّو الّ ƒلدود ،وال بّ ƒد مƒƒن االعƒƒتراف بƒƒتد ّ
خƒƒل عƒƒامƒƒل خƒƒفيّ فƒƒاعƒƒل آخƒƒر ،أال وهƒƒو املƒƒصير
ƒسجن .ولƒƒقد روى ال ƒنّبيل بƒƒحقّ  " :كƒƒانƒƒت ال ّ ƒدمƒƒاء
ال ّ ƒدامƒƒي ا ّلƒƒذي لƒƒقيه عƒƒدد كƒƒبير مƒƒن زمƒƒالئƒƒه األصƒƒحاب ا ّلƒƒذيƒƒن عƒƒانƒƒوا مƒƒعه آالم الّ ƒ
سƒجن مƒعها حƒضرة بƒهاء اهلل ،فƒداء لƒحضرتƒه
ƒسنة الƒعصيبة فƒي طهƒران مƒن جƒانƒب تƒلك الجƒماعƒة ا ّلƒتي ُƒ ƒ
ا ّلƒتي ُƒ ƒ
سƒفكت أثƒناء تƒلك ال ّ
من يد العد ّو ا ّلذي كان يجاهد في عرقلة مساعيه لبلوغ الهدف ا ّلذي ق ّدره اهلل له".

وإزاء هƒƒذه الّ ƒ
ƒصدر األعƒƒظم مƒƒف ًرّا مƒƒن أن
ƒشهادات ال ّ ƒدامƒƒغة عƒƒلى بƒƒراءة حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل مƒƒن االشƒƒتراك فƒƒي الجƒƒريƒƒمة لƒƒم يجƒƒد الّ ƒ
ƒسجني .وأرس ƒƒل رس ƒƒول ƒƒه ال ƒƒحاج ع ƒƒلي إل ƒƒى س ƒƒياه چ ƒƒال ل ƒƒكي ي ƒƒب ّلغ
ي ƒƒحصل ،ب ƒƒعد أليٍ ،ع ƒƒلى م ƒƒواف ƒƒقة م ƒƒواله ع ƒƒلى إط ƒƒالق س ƒƒراح ال ّ ƒ
حƒضرة بƒهاء اهلل الƒنّبأ .ولƒك ّن الّ ƒدمƒاء غƒلت فƒي عƒروق ال ّƒرسƒول غƒضبًا لƒلمنظر ا ّلƒذي شهƒده عƒند وصƒولƒه ،ولƒعن سƒيّده ا ّلƒذي عƒامƒل
ƒسمعة ال ƒطّاهƒƒرة هƒƒذه املƒƒعامƒƒلة املخƒƒزيƒƒة ،وبƒƒادر بƒƒأن خƒƒلع عƒƒباءتƒƒه وق ّ ƒدمƒƒها لƒƒحضرة بƒƒهاء اهلل
رج ƒالً لƒƒه هƒƒذه املƒƒنزلƒƒة الƒّ ƒرفƒƒيعة وهƒƒذه الّ ƒ
ƒضا بƒƒاتًّƒƒا ،وفّ ƒ
راج ƒيًا أن يتس ƒتّر بƒƒها أمƒƒام الƒƒوزيƒƒر ومسƒƒتشاريƒƒه ،ولƒƒك ّن حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل رفƒƒض ذلƒƒك رفً ƒ
ƒضل أن يظهƒƒر أمƒƒام رجƒƒال
حكومة ّ
السجن.
الشاه بمالبس ّ
ƒسيّد الƒباب ملƒا
ƒصدر األعƒظم قƒائƒالً" :لƒو أنّƒك اتّƒبعت مƒا نƒصحتُك بƒه وقƒطعت صƒلتك بƒديƒن ال ّ
ومƒا كƒاد يƒدخƒل عƒليهم حƒتّى خƒاطƒبه ال ّ
لƒحقت بƒك هƒذه اآلالم واإلهƒانƒات" فƒأجƒابƒه حƒضرة بƒهاء اهلل قƒائƒالً**" :ولƒو أنّƒك اتّƒبعت مƒا نƒصحتُك بƒه ملƒا بƒلغت أمƒور املƒملكة إلƒى
هƒƒذا الح ّ ƒد مƒƒن االضƒƒطراب" .فƒƒتذ ّكƒƒر مƒƒيرزا آقƒƒا خƒƒان عƒƒندئƒƒذ الحƒƒديƒƒث ا ّلƒƒذي دار بƒƒينهما عƒƒندمƒƒا اسƒƒتشهد حƒƒضرة الƒƒباب .فƒƒقد
أن ƒƒذره ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ب ƒƒأ ّن "ال ƒنّار ا ّلƒƒتي اش ƒƒتعلت س ƒƒوف ت ƒƒندل ƒƒع وتنتش ƒƒر أك ƒƒثر ف ƒƒأك ƒƒثر" ف ƒƒسأل ƒƒه ال ƒƒوزي ƒƒر "وب ƒƒماذا ت ƒƒنصح اآلن؟"
فƒƒأجƒƒابƒƒه حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل عƒƒلى الƒƒفور "** ُمƒƒر والة األمƒƒور أن يƒƒحقنوا دمƒƒاء األبƒƒريƒƒاء ،ويƒƒكفّوا أيƒƒديƒƒهم عƒƒن نهƒƒب مƒƒمتلكاتƒƒهم ،وهƒƒتك
ƒصدر األعƒظم بƒالƒنّصيحة فƒي الƒيوم نƒفسه ،ولƒك ّن الƒحوادث الƒتّالƒية أثƒبتت أ ّن تƒأثƒيرهƒا
أعƒراض نƒسائƒهم ،وإيƒذاء أبƒنائƒهم" فƒعمل ال ّ
كان وقتيًّا وال قيمة له.
٥٩

وقƒƒد شƒƒاءت الƒƒحكمة اإللƒƒهيّة املƒƒعصومƒƒة أن يƒƒكون مƒƒا تƒƒمتّع بƒƒه حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل مƒƒن سƒƒالم وهƒƒدوء ،بƒƒعد سƒƒجنه املحƒƒزن الƒƒقاسƒƒي،
قƒƒصير األمƒƒد جً ƒدّا .فƒƒما كƒƒاد يƒƒعود إلƒƒى أهƒƒله وذوي قƒƒربƒƒاه حƒتّى صƒƒدر إلƒƒيه فƒƒرمƒƒان مƒƒن نƒƒاصƒƒر الّ ƒديƒƒن شƒƒاه أن يƒƒغادر إيƒƒران فƒƒي
ظرف شهر ،وتُرك له حريّة اختيار منفاه.
ƒسفير ال ّƒروسƒي يƒسمع بƒفرمƒان ال ّ
ƒشاه حƒتّى عƒبّر عƒن رغƒبته فƒي أن يƒشمل حƒضرة بƒهاء اهلل بحƒمايƒة حƒكومƒته ،وعƒرض
ومƒا كƒاد ال ّ
أن يƒق ّدم ك ّƒل الƒتّسهيالت الƒالّزمƒة لƒسفره إلƒى روسƒيا ولƒك ّن حƒضرة بƒهاء اهلل رفƒض هƒذه الّ ƒدعƒوة الƒتّلقائƒيّة ،وف ّ
ƒضل أن يƒتّبع وحƒي
فƒƒطرتƒƒه املƒƒعصومƒƒة ،ويƒƒقيم فƒƒي األراضƒƒي ال ƒتّرك ƒيّة بƒƒمديƒƒنة بƒƒغداد .وبƒƒعد سƒƒنوات كƒƒتب فƒƒي لƒƒوحƒƒه إلƒƒى قƒƒيصر روسƒƒيا نƒƒيقوالويƒƒج
السƒالسƒل واألغƒالل .بƒذلƒك كƒتب اهلل لƒك
إسƒكندر الƒثّانƒي" :قƒد نƒصرنƒي أحƒد سƒفرائƒك إذ كƒنت فƒي سƒجن الƒطّاء )طهƒران( تƒحت ّƒ ƒ
مƒƒقا ًمƒƒا لƒƒم يحƒƒط بƒƒه عƒƒلم أحƒƒد إالّ هƒƒو .إيّƒƒاك أن تƒƒب ّدل هƒƒذا املƒƒقام الƒƒعظيم" .وهƒƒذه شƒƒهادة مƒƒن قƒƒلمه أش ّ ƒد بƒƒيانًƒƒا**" :فƒƒي األيّƒƒام
ا ّلƒƒتي سƒƒجن فƒƒيها هƒƒذا املƒƒظلوم بƒƒذل وزيƒƒر الƒƒحكومƒƒة الƒƒفخيمة ]روسƒƒيا[ أيّƒƒده اهلل تƒƒبارك وتƒƒعالƒƒى قƒƒصارى جهƒƒده ليخّ ƒلصني .وقƒƒد
ƒيرا نƒجوت بƒفضل جƒهود صƒاحƒب
أُذن بƒإطƒالق سƒراحƒي عّ ƒدة مƒرات .إالّ أ ّن بƒعض عƒلماء املƒديƒنة كƒانƒوا يƒحولƒون دون تƒنفيذه .وأخ ً
ƒسعادة الƒوزيƒر واهƒتمامƒه ...ولƒقد حƒمانƒي حƒضرة اإلمƒبراطƒور األعƒظم أيّƒده اهلل تƒبارك وتƒعالƒى لƒوجƒه اهلل وكƒان مƒن شƒأن هƒذه
ال ّ
الحماية ازدياد ّ
غل الجاهلني وبغضائهم".
ك ƒƒان ف ƒƒرم ƒƒان ال ّ ƒ
ƒورا .ف ƒƒاف ƒƒتتح ف ƒƒصالً ج ƒƒدي ً ƒدا م ƒƒجي ًدا ف ƒƒي ت ƒƒاري ƒƒخ ال ƒƒقرن
ƒشاه ي ƒƒعني ن ƒƒفي ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل م ƒƒن ال ƒƒبالد اإلي ƒƒران ƒيّة ف ً ƒ
ƒصحيحة العƒترفƒنا بƒابƒتداء فƒترة مƒن أعƒظم الƒفترات فƒي تƒاريƒخ الƒعالƒم
الƒبهائƒيّ األ ّول .ولƒو نƒظرنƒا إلƒى هƒذا الƒفرمƒان فƒي أبƒعاده ال ّ
الّ ƒديƒنيّ وأحƒفلها بƒاألحƒداث ،وهƒو يƒقترن بƒبدايƒة واليƒة ال ت ّ
ƒقل فƒترتƒها عƒن أربƒعني سƒنة وهƒي فƒترة فƒريƒدة ال شƒبيه لƒها وال مƒثيل فƒي
تƒاريƒخ البشƒر الّ ƒديƒنيّ عƒلى اإلطƒالق بƒفضل قّ ƒوتƒها الƒخالّقƒة وطƒاقƒتها املط ّ ƒهƒرة وتƒأثƒيراتƒها ال ّ
ƒشافƒية وطƒريƒقتها ا ّلƒتي ال تقهƒر وا ّلƒتي
ƒتكرر ا ّلƒذي
عƒملت فƒيها الƒقوى ا ّلƒتي أطƒلقها لƒتوجƒيه الƒعالƒم وتƒشكيله ،وتƒشير هƒذه الƒفترة إلƒى الحƒلقة األولƒى مƒن سƒلسلة الƒنّفي امل ّ
ِ
ƒتدرجƒة مƒن الƒتّط ّور
دام أربƒعني سƒنة ولƒم يƒنته إالّ بƒموت مƒن اسƒتهدفƒه هƒذا الƒفرمƒان الƒجائƒر .أ ّƒمƒا وقƒد أطƒلق هƒذا الƒفرمƒان عƒمليّة م ّ
وال ƒتّفتّح ،ب ƒƒدأت أ ّول م ƒƒا ب ƒƒدأت ب ƒƒإق ƒƒام ƒƒة ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ف ƒƒترة م ƒƒن ال ƒزّم ƒƒن ف ƒƒي م ƒƒعقل ال ّ ƒ
ƒشيعة ال ƒƒحصني وج ƒƒعلته ي ƒتّصل ب ƒƒأع ƒƒظم
أقƒƒطابƒƒهم وأشهƒƒر أعƒƒالمƒƒهم اتّƒƒصاالً شƒƒخصيًّا ،ثƒƒم جƒƒعلته ،فƒƒي مƒƒرحƒƒلة تƒƒالƒƒية ،يƒƒواجƒƒه فƒƒي عƒƒاصƒƒمة الƒƒخالفƒƒة ]الƒƒعثمان ƒيّة[ رجƒƒاالت
ƒيرا حƒملته
الّ ƒدنƒيا والّ ƒديƒن ورجƒال الّ ƒدولƒة ومƒندوبƒي سƒلطان تƒركƒيّا ا ّلƒƒذي كƒان يُƒعتبر أقƒدر قƒطب فƒي الƒعالƒم اإلسƒالمƒيّ قƒاطƒبة ،وأخ ً
إل ƒƒى ش ƒƒواط¾ األرض امل ƒƒق ّدس ƒƒة .ف ƒƒتح ّققت ب ƒƒذل ƒƒك ن ƒƒبوءات ال ƒƒكتاب امل ƒƒق ّدس بعه ƒƒدي ƒƒه ال ƒƒقدي ƒƒم والج ƒƒدي ƒƒد ،ونƒ ƒفّذ امل ƒƒيثاق امل ƒƒبرم ف ƒƒي
الشƒريƒفة املƒنسوبƒة إلƒى رسƒول اهلل وخƒلفائƒه األئ ّƒمة ،وبƒدأت عƒودة بƒني إسƒرائƒيل إلƒى مهƒد ديƒنهم الƒعتيق ،وهƒو الƒعودة
األحƒاديƒث ّ ƒ ƒ
ا ّلƒƒتي ط ƒƒال ان ƒƒتظاره ƒƒم ل ƒƒها .وي ƒƒمكن أن يُ ƒƒقال إ ّن ه ƒƒذا ال ƒƒفرم ƒƒان ب ƒƒدأ آخ ƒƒر م ƒƒرح ƒƒلة وأخ ƒƒصبها م ƒƒن م ƒƒراح ƒƒل ح ƒƒياة ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل
الس ƒƒبع والعش ƒƒرون األول ƒƒى م ƒƒنها ب ƒƒال ƒتّمتّع ال ƒƒبريء ب ّ ƒ
ƒكل االم ƒƒتيازات ا ّل ƒƒتي وفّ ƒƒرت ƒƒها ال ƒثّروة وش ƒƒرف
ƒسنوات ّƒ ƒ
األرب ƒƒع ،ف ƒƒقد ت ƒƒميّزت ال ّ ƒ
املƒƒحتد ،كƒƒما تƒƒميّزت بƒƒاالهƒƒتمام بƒƒمصالƒƒح الƒƒفقراء واملƒƒرضƒƒى والƒƒبؤسƒƒاء .تƒƒلتها املƒƒرحƒƒلة الƒثّانƒƒية وقƒƒوامƒƒها تƒƒسع سƒƒنوات مƒƒن الƒتّلمذة
ƒيرا سƒجن دام أربƒعة أشهƒر وهƒي املƒرحƒلة الƒثّالƒثة املƒليئة
الƒنّشيطة املƒثالƒيّة عƒلى حƒضرة الƒباب ،والƒقيام عƒلى خƒدمƒة أمƒره ،تƒالهƒا أخ ً
بƒالخƒطر الƒقاتƒل واألحƒزان املƒريƒرة ،وإن خّ ƒلدهƒا عƒلى الƒزّمƒن مƒا حƒدث فƒي أواخƒرهƒا مƒن االنƒطالق املƒفاج¾ لƒقوى اإللƒهام الƒجسيم
في هيمنته ،الجبّار في تطويره ألعماق النّفس.
ƒباري ال ƒƒعاج ƒƒل ع ƒƒن وط ƒƒنه ب ƒƒصحبة ن ƒƒفر ق ƒƒليل م ƒƒن ذوي ق ƒƒرب ƒƒاه يُ ƒƒعيد إل ƒƒى األذه ƒƒان ،م ƒƒن ب ƒƒعض
إ ّن رح ƒƒيل ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل اإلج ّ ƒ
الƒوجƒوه ،الهجƒرة الƒعاجƒلة ا ّلƒتي قƒامƒت بƒها الƒعائƒلة املƒق ّدسƒة إلƒى مƒصر وهجƒرة مح ّƒمد رسƒول اهلل املƒباغƒتة مƒن مّ ƒكة إلƒى املƒديƒنة بƒعد
إعƒالنƒه لƒرسƒالƒته اإللƒهيّة ،وخƒروج مƒوسƒى وأخƒيه وأتƒباعƒه مƒن مƒسقط رأسƒهم تƒلبي ًة لƒلنّداء اإللƒهيّ ،ولƒكن فƒوق ك ّƒل شƒيء يُƒعيد إلƒى
ال ƒذّاك ƒƒرة ن ƒƒفي إب ƒƒراه ƒƒيم م ƒƒن أور ال ƒƒكلدان ƒيّني إل ƒƒى األرض امل ƒƒوع ƒƒودة .ف ƒƒذل ƒƒك ال ƒنّفي ا ّلƒƒذي أغ ƒƒدق امل ƒƒواه ƒƒب ال ƒƒهائ ƒƒلة ع ƒƒلى ك ƒƒثير م ƒƒن
ال ّ
ƒري بƒأسƒره كƒنتيجة مƒباشƒرة لƒنفي مƒن يƒعتبر
ƒشعوب واألمƒم واألديƒان يƒعتبر أقƒرب مƒثل تƒاريƒخيّ لƒلمواهƒب املƒقبلة لƒلجنس البش ّ
ظهوره زهرة الظّهورات املرج ّوة وثمرتها املشتهاة.

٦٠

ذلƒƒك مƒƒا أ ّكƒƒده حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء بƒƒعد أن عّ ƒدد فƒƒي "املƒƒفاوضƒƒات" الƒنّتائƒƒج الƒƒبعيدة األثƒƒر لƒƒنفي إبƒƒراهƒƒيم .إذ كƒƒتب تƒƒلك الƒƒعبارات
ذات الّ ƒداللƒƒة الƒƒعظيمة*" :فƒƒإذا كƒƒانƒƒت هجƒƒرة إبƒƒراهƒƒيم مƒƒن أور إلƒƒى حƒƒلب ]سƒƒوريّƒƒا[ قƒƒد أنƒƒتجت هƒƒذه الƒنّتائƒƒج ،فƒƒماذا تƒƒكون نƒƒتائƒƒج
هجرة حضرة بهاء اهلل من طهران إلى بغداد ث ّم إلى اآلستانة ورومي ّلي ]أدرنة[ ومنها إلى األرض املق ّدسة؟".
فƒي غ ّƒرة ربƒيع الƒثّانƒي 1269هـ )املƒوافƒق  12كƒانƒون الƒثّانƒي 1853م( أي بƒعد تƒسعة أشهƒر مƒن عƒودتƒه مƒن كƒربƒالء رحƒل حƒضرة
بƒƒهاء اهلل مƒƒع بƒƒعض أفƒƒراد أسƒƒرتƒƒه إلƒƒى بƒƒغداد يحƒƒرسƒƒهم ضƒƒابƒƒط مƒƒن حƒƒرس الّ ƒ
ƒسفارة الƒّ ƒروس ƒيّة .وقƒƒد دامƒƒت
ƒشاه ومƒƒندوب مƒƒن الّ ƒ
ال ّƒرحƒلة ثƒالثƒة أشهƒر .وكƒانƒت زوجƒته نّ ƒواب الƒطّاهƒرة ا ّلƒتي لّ ƒقبها ﺒ"الƒورقƒة الُ ƒعليا" مƒن بƒني مƒن شƒاطƒره الƒنّفي ،ولƒقد أظهƒرت خƒالل
أربƒƒعني سƒƒنة تƒƒقري ƒبًا مƒƒن ال ƒتّقوى وال ƒثّبات واإلخƒƒالص وسƒƒم ّو الƒّ ƒروح مƒƒا جƒƒعلها تƒƒفوز مƒƒن قƒƒلم مƒƒوالهƒƒا بƒƒذلƒƒك ال ƒثّناء الƒƒفريƒƒد ا ّلƒƒذي
تّ ƒ
ƒكشف بƒƒعد صƒƒعوده .فƒƒقد جƒƒعلها "صƒƒاحƒƒبة لƒƒه فƒƒي كƒّ ƒل عƒƒالƒƒم مƒƒن عƒƒواملƒƒه" .كƒƒما كƒƒان مƒƒن بƒƒني املƒƒنفيّني ا ّلƒƒذيƒƒن يƒƒو ّدعƒƒون وطƒƒنهم
الƒƒوداع األخƒƒير ابƒƒنه الƒƒبالƒƒغ مƒƒن الƒƒعمر تƒƒسع سƒƒنوات .وهƒƒو ا ّلƒƒذي ل ّ ƒقب فƒƒيما بƒƒعد ﺒ"الƒƒغصن األعƒƒظم" ،وا ّلƒƒذي ُقّ ƒدر لƒƒه أن يƒƒصبح
السƒƒبع سƒƒنوات وهƒƒي ا ّلƒƒتي عƒƒرفƒƒت فƒƒيما بƒƒعد بƒƒنفس لƒƒقب أ ّمƒƒها الƒزّهƒƒراء،
ƒبني املƒƒختار لƒƒتعالƒƒيم والƒƒده ،وأخƒƒته ذات ّ ƒ
مƒƒركƒƒز املƒƒيثاق واملّ ƒ
ƒسادسƒƒة والƒثّمانƒƒني ،كƒƒما مƒيّزهƒƒا نسƒƒبها املƒƒجيد بƒƒامƒƒتياز جƒƒعلها تƒƒتب ّوأ مƒƒكانƒƒة بƒƒطلة الّ ƒدورة
وا ّلƒƒتي مƒيّزتƒƒها خƒƒدمƒƒاتƒƒها حƒتّى بƒƒلغت الّ ƒ
الƒƒبهائ ƒيّة الƒƒبارزة .كƒƒما صƒƒحبه فƒƒي هƒƒذه الƒّ ƒرحƒƒلة أخƒƒوان :أ ّولƒƒهما مƒƒيرزا مƒƒوسƒƒى املƒƒعروف عƒƒادة بƒƒآقƒƒاي كƒƒليم ،وكƒƒان الƒƒعون الƒƒقيّم
ال ƒثّابƒƒت وأقƒƒدر إخƒƒوتƒƒه وأخƒƒواتƒƒه وأبƒƒرزهƒƒم ،كƒƒما كƒƒان "ثƒƒانƒƒي اثƒƒنني عƒƒليمني بƒƒأصƒƒول ال ّ ƒديƒƒن" حسƒƒب شƒƒهادة حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل .أ ّمƒƒا
األخ ال ƒثّانƒƒي فƒƒكان مƒƒيرزا محƒّ ƒمد قƒƒلي األخ غƒƒير الّ ƒ
ƒلصا ثƒƒاب ƒتًا عƒƒلى ال ّ ƒديƒƒن ا ّلƒƒذي اعƒƒتنقه ح ƒتّى ال ƒنّهايƒƒة رغƒƒم
ƒشقيق ا ّلƒƒذي ظƒّ ƒل مخً ƒ
تقصير بعض ذوي قرباه.
ƒصغيرة ا ّل ƒƒتي ل ƒƒم ت ƒƒكن مس ƒƒتع ّدة
ب ƒƒدأت ال ƒّ ƒرح ƒƒلة ف ƒƒي أع ƒƒماق ش ƒƒتاء ق ƒƒارس ال ƒƒبرد ب ƒƒصورة غ ƒƒير ع ƒƒاديّ ƒƒة وس ƒƒاق ƒƒت ج ƒƒماع ƒƒة امل ƒƒنفيّني ال ّ ƒ
اسƒتعدا ًدا كƒافƒيًا إلƒى جƒبال إيƒران الƒغربƒيّة املƒغطّاة بƒالƒثّلوج .وبƒال ّƒرغƒم مƒن أ ّن ال ّƒرحƒلة كƒانƒت طƒويƒلة مƒحفوفƒة بƒاألهƒوال واملƒخاطƒر
ƒهمة الّ ƒلهم إالّ الƒحفاوة الƒبالƒغة ا ّلƒƒتي اسƒتقبلهم بƒها حƒياة قƒلي خƒان حƒاكƒم كƒرنƒد حƒني أقƒامƒوا بƒها
إالّ أنƒها خƒلت مƒن الƒحوادث امل ّ
إقƒامƒة قƒصيرة .وكƒان حƒاكƒم كƒرنƒد مƒن طƒائƒفة اﻟ" َƒعƒلِيُّ الّ ƒل ِهيَّة" ولƒقد أظهƒر لƒه حƒضرة بƒهاء اهلل مƒقابƒل حƒفاوتƒه مƒن ال ّƒرأفƒة مƒا كƒان لƒه
ƒكرمƒƒون الجƒƒماعƒƒة حƒتّى بƒƒعد مƒƒغادرتƒƒهم كƒƒرنƒƒد فƒƒي طƒƒريƒƒقهم إلƒƒى بƒƒغداد،
ƒتمروا يّ ƒ
أجƒƒمل الƒƒوقƒƒع فƒƒي نƒƒفوس أهƒƒل الƒƒقريƒƒة جƒƒمي ًعا .فƒƒاسّ ƒ
األمر ا ّلذي جعلهم يُعرفون بأنّهم بابيّون.
ƒصل حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل الƒƒقول فƒƒي األهƒƒوال والƒƒباليƒƒا ا ّلƒƒتي لƒƒقيها فƒƒي سƒƒياه چƒƒال ،واملƒƒتاعƒƒب ا ّلƒƒتي عƒƒانƒƒاهƒƒا فƒƒي تƒƒلك "الƒّ ƒرحƒƒلة
ولƒƒقد فّ ƒ
ذرة ال ƒتّراب هƒƒذه بƒƒقدرتƒƒك الƒƒكامƒƒلة وربّƒƒيته
املƒƒرهƒƒقة" فƒƒقال فƒƒي مƒƒناجƒƒاة لƒƒه فƒƒي ذلƒƒك الƒƒحني*" :إلƒƒهي وس ƒيّدي ورجƒƒائƒƒي ...خƒƒلقتَ ّ
بƒƒأيƒƒاديƒƒك املƒƒبسوطƒƒة ...ق ّ ƒدرت لƒƒه يƒƒا إلƒƒهي مƒƒن الƒّ ƒرزايƒƒا والƒƒباليƒƒا مƒƒا ال يƒƒقدر عƒƒلى وصƒƒفه لƒƒسان ،وال تƒƒسعه صƒƒفحات األلƒƒواح ،إنّ
ƒالل غ ٍ
الƒعنق ا ّلƒƒذي عّ ƒودتَُ ƒه مƒلمس الحƒريƒر قƒد قƒيّدتَُ ƒه آخƒر األمƒر بƒأغ ٍ
ƒليظة والƒبدن ا ّلƒƒذي نّ ƒعمته بƒلباس الّ ƒدمƒقس والّ ƒديƒباج أخƒضعتَهُ
ƒذل الƒƒحبس ،ق ّ ƒل َدنƒƒي قƒƒضاؤك قƒƒالئƒƒد ال تُح ّ ƒد ،وط ّ ƒوقƒƒني أطƒƒوا ًقƒƒا ال تُّ ƒ
فƒƒي ال ƒنّهايƒƒة لّ ƒ
ƒفك ،وانƒƒقضت سƒƒنون تƒƒنهمر عƒƒليّ فƒƒيها الƒƒباليƒƒا
ƒسكينة بƒƒما اقƒƒترفƒƒت
كƒƒشآبƒƒيب الƒّ ƒرحƒƒمة ...فƒƒكم مƒƒن لƒƒيلة حƒƒرمƒƒتني ّ ƒ
السƒƒالسƒƒل واألغƒƒالل فƒƒيها الƒّ ƒراحƒƒة ،وكƒƒم مƒƒن يƒƒوم ع ƒزّتƒƒني فƒƒيه الّ ƒ
أيƒدي الƒنّاس وألƒسنتهم وح ّƒرمƒوا عƒلى هƒذا الƒعبد حƒينًا الƒخبز واملƒاء الّ ƒلذيƒن قّ ƒدرتƒهما بƒرحƒمتك الƒواسƒعة لƒوحƒش الƒفالة وآذونƒي بƒما
ƒيرا نƒزل حƒكم الƒقضاء وصƒدر األمƒر بƒإخƒراج هƒذا الƒعبد مƒن إيƒران تƒصحبه جƒماعƒة مƒن
لƒم يƒؤذوا بƒه مƒن أعƒرض عƒن أمƒرك .وأخ ً
ال ƒƒعباد ال ّ ƒ
ƒضغفاء واألط ƒƒفال األب ƒƒري ƒƒاء ف ƒƒي ذل ƒƒك ال ƒƒحني ا ّلƒƒذي اش ƒƒت ّد ف ƒƒيه ال ƒƒبرد ح ƒتّى ل ƒƒم يس ƒƒتطع اإلن ƒƒسان أن ي ƒƒتك ّلم ،وك ƒƒثرت ف ƒƒيه
الثّلوج والجليد حتّى لم تعد هناك قدرة على الحركة".
ƒيرا فƒي الƒثّامƒن والعشƒريƒن مƒن جƒمادى الƒثّانƒية 1269هـ )املƒوافƒق لƒلثّامƒن مƒن نƒيسان 1853م( وصƒل حƒضرة بƒهاء اهلل إلƒى
وأخ ً
بƒƒغداد عƒƒاصƒƒمة واليƒƒة الƒƒعراق ال ƒتّرك ƒيّة .وبƒƒعد أيّƒƒام انƒƒتقل إلƒƒى ضƒƒاحƒƒية الƒƒكاظƒƒمني عƒƒلى بƒƒعد ثƒƒالثƒƒة أمƒƒيال شƒƒمال املƒƒديƒƒنة .وهƒƒي
ƒسابƒع والƒتّاسƒع مƒن أئ ّƒمة ال ّ
ƒشيعة .وبُƒعيد وصƒولƒه
ضƒاحƒية يƒقطنها اإليƒرانƒيّون بƒصفة خƒاصƒة ،وفƒيها مƒقام اإلمƒامƒني الƒكاظƒمني ال ّ
زاره مƒمثل حƒكومƒة ال ّ
ƒظرا لƒكثرة الƒوافƒديƒن عƒلى مƒزار الƒكاظƒمني.
ƒشاه املƒقيم فƒي بƒغداد واقƒترح عƒليه أن يƒقيم فƒي بƒغداد الƒعتيقة ن ً
٦١

وقƒد حƒاز هƒذا االقƒتراح قƒبولƒه .وبƒعد شهƒر ،أي فƒي أواخƒر رجƒب ،اسƒتأجƒر مƒنزل الƒحاج ُمƒالّ عƒلي مƒدد فƒي حƒيّ عƒتيق مƒن أحƒياء
بغداد ،وانتقل إليه هو وأسرته.
السƒالم" وخّ ƒلدهƒا حƒضرة بƒهاء
فƒي هƒذه املƒديƒنة ا ّلƒتي وصƒفتها األحƒاديƒث اإلسƒالمƒية بــ"ظهƒر الƒكوفƒة" و ُلّ ƒقبت قƒرونًƒا عƒديƒدة بــ"دار ّƒ ƒ
اهلل بƒƒلقب "مƒƒديƒƒنة اهلل" ،أقƒƒام إلƒƒى أن نƒƒفي إلƒƒى اآلسƒƒتانƒƒة إقƒƒامƒƒة دائƒƒمة بƒƒاسƒƒتثناء سƒƒنتني اعƒƒتكف فƒƒيهما فƒƒي جƒƒبال كƒƒردسƒƒتان،
وبƒاسƒتثناء زيƒاراتƒه ا ّلƒƒتي كƒان يƒقوم بƒها بƒني الƒحني واآلخƒر لƒلنّجف وكƒربƒالء والƒكاظƒمني .إلƒى هƒذه املƒديƒنة أشƒار الƒقرآن الƒكريƒم
السƒالم عƒند ربّƒهم ...يƒوم يحشƒرهƒم جƒمي ًعا" ،ومƒنها انƒطلقت الƒق ّوة
السƒالم" ا ّلƒƒتي "يƒدعƒو" إلƒيها اهلل ،وبƒقولƒه" :لƒهم دار ّ ƒ ƒ
بــ"دار ّ ƒ ƒ
ƒسناء مƒوجً ƒة بƒعد مƒوجƒة ،فƒأخƒصبت مƒن جƒديƒد ذلƒك الّ ƒديƒن املƒتهالƒك مƒن حƒيث ال يحتسƒب ،وانتشƒلته مƒن وهƒدة الƒغموض
واملجƒد وال ّ
والƒنّسيان .ومƒنها فƒاضƒت لƒيل نƒهار وبƒق ّوة مƒتزايƒدة أولƒى فƒيوضƒات الƒظّهور ا ّلƒذي ُقّ ƒدر لƒه أن يƒفوق ظƒهور حƒضرة الƒباب فƒي مƒداه
وقƒƒوتƒƒه الّ ƒدافƒƒعة وضƒƒخامƒƒة كƒƒتبه وتƒƒن ّوعƒƒها .وفƒƒي أفƒƒقها انƒƒطلقت أشƒƒعة شƒƒمس الƒƒحقيقة ا ّلƒƒتي حƒƒجبت مجƒƒدهƒƒا املشƒƒرق ،ملّ ƒدة عشƒƒر
"رب ال ƒƒجنود" امل ƒƒوع ƒƒود ،ووض ƒƒع
س ƒƒنوات ط ƒƒوال ،س ƒƒحب ال ƒƒكراه ƒƒية والحس ƒƒد وامل ƒƒقت وال ƒƒبغضاء .وف ƒƒيها ُ ƒ ƒ ƒ
ض ƒƒرب ƒƒت أ ّول م ƒّ ƒرة خ ƒƒيمة ّ
أس ƒƒاس م ƒƒلكوت "اآلب" امل ƒƒأم ƒƒول م ƒƒن ق ƒƒدي ƒƒم ال ƒزّم ƒƒان .وم ƒƒنها ان ƒƒطلقت ب ƒƒواك ƒƒير ب ƒƒشارة رس ƒƒال ƒƒة ال ƒƒخالص ا ّلƒƒتي ت ƒƒشير إل ƒƒى ان ƒƒتهاء
"رجƒسة الخƒراب" كƒما تƒنبّأ دانƒيال بƒعد انƒقضاء "األلƒف واملƒائƒتني والƒتّسعني يƒو ًمƒƒا )1290هـ(" إ ّن "بƒيت اهلل األعƒظم" ا ّلƒƒذي هƒو
"مƒƒوط¾ قƒƒدمƒƒيه" و"عƒƒرش السƒƒتقرار هƒƒيكل الƒِ ƒق َدم" ِ
ƒسماء" و"آيƒƒة ذكƒƒره ملƒƒن فƒƒي
و"ق ƒبْ َلة األمƒƒم" و"مƒƒصباح الƒƒفالح بƒƒني األرض والّ ƒ
ƒضمن "ط ƒƒرازه ا ّل ƒƒذي م ƒƒنه
ال ّ ƒ
ƒسموات واألرض ƒƒني" و"ع ƒƒلم" م ƒƒلكه و"امل ƒƒقام ا ّل ƒƒذي ي ƒƒطوف ح ƒƒول ƒƒه م ƒƒأل ع ƒƒارف ƒƒون" ه ƒƒذا ال ƒƒبيت ا ّل ƒƒذي ت ّ ƒ
الشƒƒرف ال ّƒرفƒيع ا ّلƒƒذي جƒعله
ƒأسƒƒس نƒهائƒيًّا بƒني جƒدرانƒه وثƒبتت قƒداسƒته إلƒى األبƒد .وعƒليه أُسƒبغ ّ ƒ
اسƒتضاء مƒن فƒي األكƒوان" قƒد ت ّ ƒ
وقƒبلة أهƒل الƒبهاء ا ّلƒتي يƒقوم بƒها مƒقامƒه األقƒدس .ولƒقد أسƒبغ عƒليها
مƒركƒزًا لƒلحجّ ال يسƒبقه سƒوى مƒديƒنة عّ ƒكاء "سƒجنه األعƒظم" ِƒ
الشƒرف ال ّƒرفƒيع لƒلقداسƒة ا ّلƒƒتي جƒاءتƒها مƒن أنّƒها هƒي "املƒنظر األكƒبر" و"املƒقر األطهƒر" .وفƒيها مّ ƒدت املƒائƒدة اإللƒهيّة وجƒلس
هƒذا ّ ƒ ƒ
ƒسنّة والّ ƒ
ƒشيعة واألكƒƒراد والƒƒعرب واإليƒƒران ƒيّون واألمƒƒراء واألشƒƒراف والƒƒفالّحƒƒون وال ّ ƒدراويƒƒش،
حƒƒولƒƒها رجƒƒال ال ّ ƒديƒƒن وال ّ ƒدنƒƒيا وأهƒƒل الّ ƒ
وازداد عƒددهƒم مƒن الƒقريƒب والƒبعيد .وتƒناول ك ّƒل مƒنهم عƒلى قƒدر حƒاجƒته واسƒتعداده مƒن هƒذا الƒقوت اإللƒهيّ ا ّلƒƒذي مّ ƒكنهم ،عƒلى
ƒوسƒعوا
ƒرضƒا ،وي ّƒ ƒ
خƒموا صƒفوف أتƒباعƒه ،وينشƒروا آثƒاره طƒوالً وع ً ƒ ƒ ƒ
م ّƒر الƒزّمƒان ،مƒن أن ينشƒروا فƒي الƒخارج أمƒر املƒنعم الƒو ّƒهƒاب ،ويض ّƒ
ƒيرا أمƒƒام ال ƒطّوائƒƒف املƒƒختلفة ا ّلƒƒتي سƒƒكنت فƒƒيها
نƒƒطاق اإلعƒƒجاب بƒƒه ،ويƒƒضعوا األسƒƒاس الƒّ ƒراسƒƒخ لƒƒنظم ديƒƒنه فƒƒي املسƒƒتقبل .وأخً ƒ
بƒدأت أولƒى مƒراحƒل الƒتّفتّح الƒتّدريƒجيّ لƒلظّهور الجƒديƒد ،ود ّونƒت أولƒى الƒفيوضƒات املƒنهمرة مƒن قƒلم صƒاحƒبه املُل َهم ،وش ّƒرعƒت أولƒى
وشƒنّت مƒن الّ ƒداخƒل أولƒى الهجƒمات ا ّلƒƒتي كƒانƒت تƒرمƒي
مƒبادئ عƒقيدتƒه املƒتبلورة عƒلى مهƒل وفُƒهمت أولƒى مƒك ّونƒات مƒقامƒه الƒجبّارƒ ُ ،
ج ƒƒلت أول ƒƒى ان ƒƒتصارات ƒƒه ع ƒƒلى األع ƒƒداء ا ّلƒƒذي ƒƒن ب ƒƒرزوا م ƒƒن ب ƒƒني ص ƒƒفوف ƒƒه ،وب ƒƒدأت أول ƒƒى ال ƒّ ƒرح ƒƒالت
وس ّ ƒ
إل ƒƒى اس ƒƒتئصال ش ƒƒأف ƒƒة دي ƒƒنهُ ،
شرف بمحضره املنير.
للت ّ ّ

والƒƒواقƒƒع أ ّن هƒƒذا ال ƒنّفي املƒƒؤبّƒƒد ا ّلƒƒذي ق ّ ƒدرتƒƒه الƒƒعنايƒƒة اإللƒƒهيّة عƒƒلى حƒƒامƒƒل هƒƒذه الƒّ ƒرسƒƒالƒƒة ال ƒنّفيسة لƒƒم يُظهƒƒر ،ولƒƒم يƒƒكن بƒƒإمƒƒكانƒƒه أن
يُظهƒر اإلمƒكانƒيّات الƒكامƒنة فƒيه بƒغت ًة أو بسƒرعƒة .بƒل إ ّن الƒعمليّة ا ّلƒƒتي تجّ ƒلت بƒها ألعƒني الƒنّاس بƒركƒاتƒه غƒير املƒتو ّقƒƒعة كƒانƒت بƒطيئة
بƒصورة مƒؤملƒة .وقƒد تƒميّزت ،كƒما تƒميّز تƒاريƒخ ديƒنه مƒنذ الƒبدايƒة إلƒى يƒومƒنا هƒذا ،بƒاألزمƒات ا ّلƒƒتي كƒانƒت تهّ ƒدد فƒي بƒعض األحƒيان
تفتّح هذا ال ّدين ،بل وته ّدد بتقويض ّ
كل اآلمال ا ّلتي و ّلدها تق ّدمه.
ƒسنوات األولƒى مƒن إقƒامƒته بƒالƒعراق ،أي فƒي املƒرحƒلة االفƒتتاحƒية لƒنفيه املƒؤبّƒد ،فهّ ƒددت،
ولƒقد رانƒت أزمƒة مƒن هƒذه األزمƒات عƒلى ال ّ
وهƒي فƒي عƒنفوان شّ ƒدتƒها ،بƒتمزيƒق أوصƒال ديƒنه الجƒديƒدّ ،
ƒسنوات األولƒى داللƒة
ودك أسƒسه األولƒى .فƒأسƒبغت بƒذلƒك عƒلى هƒذه ال ّ
خ ƒƒاص ƒƒة ،وع ƒƒلى خ ƒƒالف م ƒƒا س ƒƒبق ك ƒƒان ƒƒت أزم ƒƒة داخ ƒƒليّة تسƒ ƒبّبت ف ƒƒيها أع ƒƒمال م ƒƒن ك ƒƒان ƒƒوا يُ ƒƒعتبرون م ƒƒن زم ƒƒرة إخ ƒƒوان ƒƒه األص ƒƒحاب
وأطماعهم وحماقاتهم.
ƒاصƒة ع ّƒما عƒانƒاه الّ ƒديƒن مƒن إهƒانƒات ونƒكسات .ولƒكنّهم
كƒان أعƒداء الّ ƒديƒن الƒخارجƒيّون مƒن أهƒل الّ ƒدنƒيا والّ ƒديƒن مƒسؤولƒني بƒصفة خ ّ ƒ ƒ ƒ
الƒيوم أُخƒلدوا إلƒى ال ّƒراحƒة والهƒدوء النّسƒبيّ ،وقّ ƒلت لƒديƒهم شƒهوة االنƒتقام ا ّلƒƒتي كƒانƒت فƒي يƒوم مƒن األيّƒام ظƒامƒئة ال تƒرتƒوي .وذلƒك
نƒƒتيجة لƒƒسيول الّ ƒدمƒƒاء ا ّلƒƒتي فƒƒاضƒƒت مƒƒن قƒƒبل .وفƒƒضالً عƒƒن ذلƒƒك خƒيّم شƒƒعور يشƒƒبه اإلنƒƒهاك والƒƒيأس عƒƒلى بƒƒعض األعƒƒداء األلّ ƒداء
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ƒليما ،وأ ّن روحƒه لƒم يƒمت رغƒم أنƒه تƒرنّƒح تƒحت ال ّ
ƒضربƒات الƒوجƒيعة
ا ّلƒƒذيƒن كƒانƒوا مƒن الƒفطنة بƒحيث أدركƒوا أ ّن جƒوهƒر الّ ƒديƒن ظ ّƒل س ً
السƒلطات
ƒصدر األعƒظم لƒح ّكام املƒقاطƒعات كƒان لƒها أثƒرهƒا لƒدى ّ ƒ ƒ
ا ّلƒتي كƒالƒوهƒا لƒه .أضƒف إلƒى ذلƒك أ ّن األوامƒر ا ّلƒتي أصƒدرهƒا ال ّ
صب جام غضبها على رأس عد ّوها البغيض وأقلعت عن اإلسراف في القسوة.
املح ّليّة فانصرفت عن
ّ
خƒرة مƒوجƒة أخƒرى مƒن االضƒطهاد تƒعاون فƒيها
كƒان مƒن نƒتيجة ذلƒك أن هƒدأت الƒحال نسƒبيًّا لƒفترة وجƒيزة ،قƒطعتها فƒي مƒرحƒلة مƒتأ ّƒ
ƒشاه ورج ƒƒال ال ّ ƒ
ƒسنّية م ƒƒن ج ƒƒهة وال ّ ƒ
ƒشيعة ف ƒƒي إي ƒƒران وال ƒƒعراق م ƒƒن ج ƒƒهة أخ ƒƒرى ف ƒƒي م ƒƒحاول ƒƒة
س ƒƒلطان ت ƒƒرك ƒيّا ووزراؤه وامل ƒƒحاف ƒƒل ال ّ ƒ
لƒلقضاء عƒلى الّ ƒديƒن وك ّƒل مƒا يƒرمƒز لƒه قƒضا ًء تƒا ًمّƒا وفƒي أثƒناء هƒذا الهƒدوء النّسƒبيّ أخƒذت بƒوادر األزمƒة الّ ƒداخƒلية ا ّلƒتي أشƒرنƒا إلƒيها
تظهƒƒر وت ƒتّضح .وبƒƒالƒّ ƒرغƒƒم مƒƒن أنƒƒها بƒƒدت ألعƒƒني ال ƒنّاس قƒƒليلة األهƒّ ƒميّة إالّ أنّƒƒها أثƒƒبتت ،وهƒƒي تسƒƒرع إلƒƒى ذروتƒƒها ،أنّƒƒها فƒƒريƒƒدة فƒƒي
خƒطورتƒها وجƒسامƒتها ذلƒك ألنّƒها قّ ƒللت مƒن الƒق ّوة الƒعدديّƒة لƒلجامƒعة الƒنّاشƒئة ،وهّ ƒددت وحƒدتƒها ،وآذت هƒيبتها ونƒالƒت مƒن كƒرامƒتها،
ولطّخت مجدها فترة ليست بالقصيرة.
أخƒƒذت هƒƒذه األزمƒƒة تƒƒغلي بƒƒعد اسƒƒتشهاد حƒƒضرة الƒƒباب مƒƒباشƒƒرة ،واسƒƒتحكمت خƒƒالل األشهƒƒر ا ّلƒƒتي انƒƒسحبت فƒƒيها يƒƒد حƒƒضرة
بƒهاء اهلل املشƒرفƒة نƒتيجة لƒسجنه فƒي سƒياه چƒال بطهƒران ،ثƒم تƒفاقƒم خƒطبها عƒلى أثƒر نƒفيه الƒعاجƒل مƒن إيƒران ،وأخƒذت مƒالمƒحها
ƒسنوات األولƒى مƒن إقƒامƒته فƒي بƒغداد ،واسƒتجمعت قƒواهƒا املƒد ّƒمƒرة أثƒناء اعƒتكافƒه بƒجبال كƒردسƒتان سƒنتني
املƒزعƒجة تƒبرز أثƒناء ال ّ
السƒƒليمان ƒيّة ،بƒƒفضل ال ƒتّأثƒƒيرات الƒّ ƒرفƒƒيعة ا ّلƒƒتي ظهƒƒرت تƒƒمهي ًدا
كƒƒامƒƒلتني .وبƒƒالƒّ ƒرغƒƒم مƒƒن أنّƒƒها هƒƒدأت بƒƒعض الƒƒوقƒƒت بƒƒعد عƒƒودتƒƒه مƒƒن ّ ƒ
إلعƒالن رسƒالƒته ،إالّ أ ّنƒها انفجƒرت فƒيما بƒعد بƒق ّوة أعƒظم ،وبƒلغ خƒطرهƒا غƒايƒته الƒقصوى فƒي أدرنƒة .غƒير أ ّن الƒقوى الƒق ّهارة ا ّلƒتي
البشري كافّة كالت لها ّ
الضربة القاضية.
الرسالة للجنس
ّ
انطلقت بإعالن تلك ّ
رشƒƒحه حƒƒضرة الƒƒباب ليخƒƒلفه وا ّلƒƒذي أشƒƒرنƒƒا إلƒƒى بƒƒعض خƒƒصالƒƒه فƒƒي
ƒغريƒƒر وهƒƒو مƒƒن كƒƒان قƒƒد ّ ƒ
كƒƒان قƒƒطبها مƒƒيرزا يƒƒحيى الƒƒجبان الّ ƒ
ƒسابƒƒقة .وكƒƒان الƒƒوغƒƒد األسƒƒود الƒƒقلب ا ّلƒƒذي غƒّ ƒرر بƒƒذلƒƒك الƒّ ƒرجƒƒل الƒّ ƒرخƒƒو املƒƒختال وسƒƒيطر عƒƒليه بƒƒمهارة فƒƒائƒƒقة وإصƒƒرار
ƒصفحات الّ ƒ
الّ ƒ
الشƒديƒد والƒعناد األعƒمى والحسƒد األ ّ ƒكƒال .وإلƒيه أشƒار
ƒسيّد مح ّƒمد مƒن أهƒالƒي إصƒفهان اشƒتهر بƒالƒطّموح ّƒ ƒ
شƒديƒد رج ٌƒل يƒدعƒى ال ّ
حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل فƒƒيما بƒƒعد فƒƒي الƒƒكتاب األقƒƒدس بƒƒأنّƒƒه هƒƒو ا ّلƒƒذي أغƒƒوى مƒƒيرزا يƒƒحيى ،ووصƒƒفه فƒƒي أحƒƒد ألƒƒواحƒƒه بƒƒأنّƒƒه "**جƒƒوهƒƒر
الƒفتنة ورأس الحسƒد" .أ ّƒمƒا حƒضرة عƒبد الƒبهاء فƒقد وصƒف صƒلة ال ّƒرجƒلني بƒأنّƒها صƒلة "*ال ّƒرضƒيع بƒثدي أ ّƒمƒه املƒحبوب" .اضƒطرّ
ƒصدريّƒة بƒإصƒفهان فƒغادرهƒا نƒاد ًƒمƒا خƒجالً ،إلƒى كƒربƒالء ،وهƒناك الƒتحق بƒصفوف أتƒباع
هƒذا ال ّƒرجƒل إلƒى تƒرك الّ ƒدراسƒة بƒاملƒدرسƒة ال ّ
حƒضرة الƒباب ،ولƒكنّه أظهƒر بƒعد اسƒتشهاده مƒن عƒالمƒات الƒتّذبƒذب مƒا فƒضح سƒطحيّة إيƒمانƒه وكƒشف عƒن ضƒعف عƒقيدتƒه .وكƒانƒت
ƒسيد
زيƒارة حƒضرة بƒهاء اهلل األولƒى لƒكربƒالء ومƒا لƒقيه مƒن احƒترام وتƒقديƒر سƒافƒر ،ومƒا أظهƒره لƒه بƒعض املƒمتازيƒن مƒن أصƒحاب ال ّ
ƒسابƒƒقني مƒƒن مƒƒحبّة وإعƒƒجاب سƒƒببًا فƒƒي إثƒƒارة الحسƒƒد والƒƒبغضاء فƒƒي صƒƒدر هƒƒذا املƒƒتآمƒƒر األهƒƒوج .ولƒƒم يƒƒكن
كƒƒاظƒƒم وتƒƒالمƒƒيذه الّ ƒ
صƒƒبر حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل عƒƒليه واحƒƒتمالƒƒه إيّƒƒاه يƒƒزيƒƒده إالّ تƒƒماديًƒƒا .أ ّمƒƒا أعƒƒوانƒƒه الّ ƒ
ƒضا ّلƒƒون وأدواتƒƒه ال ƒطّيعة ا ّلƒƒتي اسƒƒتخدمƒƒها لƒƒتنفيذ
خƒططه ال ّ
ƒشيطانƒيّة فƒكانƒوا عƒد ًدا غƒير قƒليل مƒن الƒبابƒيّني ا ّلƒذيƒن أصƒبحوا عƒرضƒة ،وهƒم حƒائƒرون خƒائƒبون ال قƒائƒد لƒهم ،ألن ينخƒدعƒوا
الراحل ونصائحه على خ ّ
ط مستقيم.
به ويمضوا معه في طريق يناقض معتقدات قائدهم ّ
والƒƒواقƒƒع أن فƒƒلول تƒƒلك الƒƒجامƒƒعة املƒƒقهورة املƒƒغلوبƒƒة غƒƒرقƒƒت فƒƒي بƒƒحار الƒƒيأس الƒƒقاتƒƒل ا ّلƒƒذي بƒƒلبل أفƒƒكارهƒƒم وأضƒƒعف روحƒƒهم وزعƒƒزع
إي ƒƒمان ƒƒهم ووالءه ƒƒم ،ذل ƒƒك أل ّن ح ƒƒضرة ال ƒƒباب ل ƒƒم ي ƒƒعد ب ƒƒينهم ،ون ƒƒائ ƒƒبه ي ƒƒلتمس امله ƒƒرب األم ƒƒني ف ƒƒي ج ƒƒبال م ƒƒازن ƒƒدران أو ي ƒƒتخفّى ف ƒƒي
ƒسجن
مƒالبƒس الّ ƒدراويƒش تƒارةً ومƒالبƒس األعƒراب تƒارةً أخƒرى ،ويƒهيم مƒن بƒلد إلƒى آخƒر ،وحƒضرة بƒهاء اهلل يُƒز ّج بƒه فƒي غƒياهƒب ال ّ
ثƒم يُƒنفى مƒن وطƒنه ،وزهƒرة الّ ƒديƒن تƒذبƒل وتƒذوي فƒي سƒاحƒات املƒذابƒح ا ّلƒتي بƒدت بƒال نƒهايƒة ،فƒال عƒجب ،وقƒد بƒلغت بƒهم الƒحال هƒذا
املبلغ ،إن لم يعودوا يعتمدون على ذي سلطان ونفوذ يب ّدد تشاؤمهم أو ّ
يعني لهم واجباتهم والتزاماتهم.
يحل مشاكلهم أو ّ
وق ƒƒد ل ّ ƒ
ƒسائ ƒƒدة أث ƒƒناء رح ƒƒلته ا ّلƒƒتي ق ƒƒام ب ƒƒها آن ƒƒذاك ف ƒƒي إق ƒƒليم خ ƒƒراس ƒƒان مشه ƒƒد االن ƒƒتصارات
خص ال ƒنّبيل م ƒƒشاع ƒƒره ن ƒƒحو ال ƒƒحال ال ّ ƒ
األولƒى الƒباهƒرة ا ّلƒتي أحƒرزهƒا الّ ƒديƒن املشƒرق ،فƒكتب فƒي تƒاريƒخه يƒقول" :أوشƒكت نƒار اهلل أن تخƒمد فƒي ك ّƒل مƒكان ،ولƒم أسƒتطع
أي مƒƒوضƒƒع" أ ّمƒƒا فƒƒي قƒƒزويƒƒن فƒƒقد انƒƒقسمت الƒƒبقيّة الƒƒباقƒƒية مƒƒن الƒƒجامƒƒعة إلƒƒى أربƒƒع شƒƒيع مƒƒتناحƒƒرة
أي أثƒƒر للحƒƒرارة فƒƒي ّ
أن أملƒƒح ّ
٦٣

ت ƒƒفتك ب ƒƒها الخ ƒƒراف ƒƒات والخ ƒƒزع ƒƒبالت .ومل ّƒƒا ج ƒƒاء ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل إل ƒƒى ب ƒƒغداد ،ا ّلƒƒتي رأت ال ّ ƒ
ƒشواه ƒƒد املش ƒƒرق ƒƒة ع ƒƒلى ه ƒّ ƒمة ال ƒطّاه ƒƒرة
الƒعظيمة ،لƒم يجƒد مƒن بƒني مƒواطƒنيه املƒقيمني بƒها إال بƒابƒيًّا واحً ƒدا .ولƒم يƒكن بƒالƒكاظƒمني ا ّلƒتي يƒسكنها اإليƒرانƒيّون بƒصفة خƒاصƒة،
يقرون بإيمانهم بحضرة الباب في خوف وغموض.
إال حفنة من بني وطنه ّ
ƒبيرا ،وق ّƒل عƒددهƒم بƒصورة محƒزنƒة .ولƒقد بƒلغ بƒهم "الƒعناد والحƒمق"
ƒورا ك ً
نƒعم ،لƒقد تƒدهƒورت خƒلقيّة هƒذه الƒجامƒعة املƒضعضعة تƒده ً
الهمة على تهذيب هؤالء النّفوس".
السجن على "*القيام بكمال
مبلغًا جعل حضرة بهاء اهلل
يصمم بعد خروجه من ّ
ّ
ّ
وع ƒƒلى ح ƒƒني ت ƒƒده ƒƒورت خ ƒƒلقيّة أت ƒƒباع ح ƒƒضرة ال ƒƒباب الخ ّ ƒلص وت ƒƒضاع ƒƒفت ال ّ ƒ
ƒشواه ƒƒد ع ƒƒلى ال ƒƒبلبلة ا ّلƒƒتي أص ƒƒاب ƒƒتهم ،ك ƒƒان املفس ƒƒدون
يƒƒتربّƒƒصون هƒƒادفƒƒني إلƒƒى االسƒƒتفادة مƒƒن سƒƒوء األوضƒƒاع ملƒƒصلحتهم الّ ƒ
ƒشخصيّة .فƒƒازدادوا جƒƒرأة عƒƒلى جƒƒرأة ،أ ّمƒƒا مƒƒيرزا يƒƒحيى
ƒسيّد
ƒتر بƒألƒقابƒه ال ّƒرنƒانƒة كـ"املƒرآة األزلƒيّة" ،و"صƒبح األزل" و"اسƒم األزل" ،وغ ّƒررت بƒه مƒكائƒد ال ّ
ا ّلƒƒذي ا ّدعƒى أنّƒه خƒليفة الƒباب واغ ّ
مح ّƒمد ا ّلƒƒذي ارتƒفع بƒه إلƒى مƒقام أ ّول "شƒهود" الƒبيان ،فƒقد أخƒذ يسƒلك سƒلو ًكƒƒا يحّ ƒ
ƒعرض
ط مƒن هƒيبة الّ ƒديƒن بƒصورة مƒباشƒرة ،ويُ ّ
أمنه في املستقبل لألخطار بشك ٍل خطير.
أ ّƒمƒا األ ّول ]مƒيرزا يƒحيى[ فƒقد صƒدمƒه اسƒتشهاد حƒضرة الƒباب صƒدمƒة أطƒارت صƒوابƒه وزعƒزعƒت إيƒمانƒه ،وأحƒذ يƒهيم عƒلى وجƒهه
فƒترة مƒن الƒزّمƒن فƒي جƒبال مƒازنƒدران مƒتخفيًّا فƒي مƒالبƒس الّ ƒدراويƒش ،وع ّƒرض إيƒمان رفƒاقƒه املƒؤمƒنني مƒن أهƒل نƒور –ا ّلƒذيƒن اعƒتنقوا
ƒهمة ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل– الم ƒƒتحان ƒƒات ب ƒƒلغ م ƒƒن ش ّ ƒدت ƒƒها أن ت ƒƒزع ƒƒزت ع ƒƒقيدة ب ƒƒعضهم ،ك ƒƒما ت ƒƒمادى ب ƒƒعضهم اآلخ ƒƒر إل ƒƒى ح ƒدّ
ال ّ ƒدي ƒƒن ب ّ ƒ
االنƒƒضمام إلƒƒى صƒƒفوف الƒƒعد ّو .ثƒƒم تƒƒق ّدم إلƒƒى رشƒƒت ،واخƒƒتفى فƒƒي إقƒƒليم جƒƒيالن إلƒƒى أن رحƒƒل إلƒƒى كƒƒرمƒƒانƒƒشاه حƒƒيث عƒƒمل عƒƒند
ƒصانƒع .وحƒني م ّƒر حƒضرة بƒهاء
صƒانƒع أكƒفان يƒدعƒى عƒبد اهلل الƒقزويƒني مƒبالƒغة مƒنه فƒي التّسƒتّر ،وأصƒبح بƒائً ƒعا لƒبضاعƒة هƒذا ال ّ
اهلل بهƒذه املƒديƒنة فƒي طƒريƒقه إلƒى بƒغداد أبƒدى مƒيرزا يƒحيى رغƒبته فƒي أن يƒعيش قƒريƒبًا مƒنه ،ولƒكن فƒي مƒنزل يƒنفرد فƒيه لƒيمارس
شƒيئ ًا مƒن الƒتّجارة سً ƒرّا .ونƒجح فƒي أن يƒحصل مƒنه عƒلى مƒبلغ مƒن املƒال اشƒترى بƒه عّ ƒدة بƒاالت مƒن الƒقطن .وقƒصد بƒغداد فƒي
ƒفحامƒني الƒواقƒع فƒي أحƒد األحƒياء الخƒربƒة ،وأخƒذ يƒمارس مƒهنته
ƒلما بƒلغها أقƒام فƒي شƒارع ال ّ
زي األعƒراب عƒن طƒريƒق مƒندلƒي .ف ّ
ّ
ƒسيّد محƒّ ƒمد فƒƒي كƒƒربƒƒالء،
الجƒƒديƒƒدة ،ولƒƒبس عƒƒمامƒƒة وأطƒƒلق عƒƒلى نƒƒفسه اسƒƒم الƒƒحاج عƒƒلي الس فƒƒروش .وفƒƒي تƒƒلك األثƒƒناء أقƒƒام الّ ƒ
التف حولهم.
وانهمك مع ميرزا يحيى في إشعال نار الفنت وإزعاج املنفيّني ومن
ّ
ƒادرا ح ƒتّى ذلƒƒك الƒƒحني عƒƒلى أن يƒƒبوح بƒƒما يتلجƒƒلج فƒƒي صƒƒدره،
فƒƒال عƒƒجب أن فƒƒاضƒƒت مƒƒن قƒƒلم حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل ،ا ّلƒƒذي لƒƒم يƒƒكن قً ƒ
هƒذه الƒكلمات املحƒذّرة مƒن نƒاحƒية واملƒطمئنة مƒن نƒاحƒية أخƒرى فƒي وقƒت أخƒذت فƒيه الƒظّالل تƒتكاثƒف مƒن حƒول قƒال*" :أقƒبلت أيّƒام
االمƒتحان وتƒالطƒمت بƒحار االفƒتتان بƒما عƒاث أعƒالم ال ّ
ƒش ّك فƒسا ًدا فƒي ك ّƒل مƒكان ،وقƒادوا الƒنّاس إلƒى ال ّ
ƒضالل املƒبني ...فƒإيّƒاكƒم
أن يƒƒبذر نƒƒعيق جƒƒنود الƒنّفي بƒƒذور الّ ƒ
ƒش ّك بƒƒينكم .وإيّƒƒاكƒƒم أن تƒƒغفلوا عƒƒن الƒƒحقّ املƒƒبني .فƒƒلقد حƒƒدث هƒƒذا الƒنّزاع فƒƒي كƒّ ƒل دورة إالّ
أ ّن اهلل سƒوف يƒقيم ديƒنه ويƒت ّم نƒوره ولƒو كƒره املƒض ّللون ...تƒر ّقƒƒبوا أمƒر اهلل فƒي ك ّƒل يƒوم ...ك ٌّƒل أسƒرى قƒبضته فƒأنّƒى يƒؤفƒكون .ال
تحسƒبوا أمƒر اهلل شƒيئ ًا يُƒرضƒي بƒه ك ّƒل امƒرئ نƒزواتƒه .ولƒقد ا ّدعƒى بƒعض الƒنّاس هƒذه الّ ƒدعƒوى اآلن فƒي أمƒاكƒن مƒختلفة .ولƒقد آن
األوان ليهلك ّ
كل واحد من هؤالء ،ال بل ليصبح غير مذكور كالتّراب".
ƒختص مƒيرزا آقƒا جƒان "أ ّول املƒؤمƒنني" بƒه واملƒل ّقب فƒيما بƒعد بـ"خƒادم
فƒي هƒذه الƒظروف الƒعصيبة مƒال حƒضرة بƒهاء اهلل إلƒى أن ي
ّ
ƒلصا ،هƒاجƒر مƒن كƒاشƒان بƒعد
اهلل" ،بƒرشƒح مƒن مجƒد مƒقامƒه ا ّلƒƒذي لƒم يƒنكشف ألحƒد بƒعد .وكƒان مƒيرزا آقƒا جƒان شƒابًّƒا بƒابƒيًّا مخ ً
أن رأى حƒƒضرة الƒƒباب فƒƒي مƒƒنامƒƒه ،وبƒƒعد أن قƒƒرأ بƒƒعض آثƒƒار حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل ،وسƒƒافƒƒر إلƒƒى الƒƒعراق آمƒالً فƒƒي أن يƒƒفوز بƒƒمحضره
ومƒنذ ذلƒك الƒحني واظƒب عƒلى خƒدمƒته أربƒعني سƒنة .وكƒان يƒؤ ّدي ثƒالث خƒدمƒات :كƒتابƒة الƒوحƒي واملƒرافƒقة والخƒدمƒة .وقƒد روى مƒيرزا
آقƒƒا جƒƒان لƒƒلنّبيل بƒƒعد أن أدرك مƒƒحضر حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل بƒƒقليل مƒƒا وقƒƒع لƒƒه فƒƒي مƒƒحضر مƒƒحبوبƒƒه ا ّلƒƒذي كƒƒان ضƒƒيفًا عƒƒلى الƒƒحاج
ƒصيف .وكƒان مƒن عƒادة
مƒيرزا حƒسن حƒكيم بƒاشƒي بƒكربƒالء .وكƒانƒت أ ّول لƒيلة لƒحضرتƒه بƒكربƒالء ،لƒيلة ال تƒنسى قƒال" :كƒنّا فƒي ال ّ
حƒضرة بƒهاء اهلل أن يƒقضي األمƒسيات ويƒنام عƒلى سƒطح املƒنزل ...وحƒني أوى إلƒى فƒراشƒه فƒي تƒلك الّ ƒليلة اسƒتلقيت غƒير بƒعيد
السƒƒطح ح ƒتّى رأي ƒƒت ه ƒƒيكله امل ƒƒبارك
ع ƒƒنه آلخ ƒƒذ قس ƒطًا م ƒƒن ال ƒّ ƒراح ƒƒة ت ƒƒنفيذًا ألم ƒƒره .وم ƒƒا ك ƒƒدت أق ƒƒوم ...ألص ّ ƒلي ف ƒƒي إح ƒƒدى زواي ƒƒا ّ ƒ
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السƒƒطح جƒƒيئة وذهƒƒابًƒƒا وهƒƒو يƒƒرتّƒƒل
يƒƒنهض مƒƒن فƒƒراشƒƒه ويƒƒقبل نƒƒحوي .فƒƒلما بƒƒلغني قƒƒال )**أأنƒƒت اآلخƒƒر يƒƒقظان؟( ثƒƒم أخƒƒذ يƒƒذرع ّ ƒ
ƒصوت وامل ƒƒناج ƒƒاة! ك ƒƒان ك ّ ƒلما خ ƒƒطا خ ƒƒطوة أو رتّ ƒƒل آي ƒƒة ت ƒƒراءت ل ƒƒي آالف م ƒƒن ب ƒƒحار األن ƒƒوار
امل ƒƒناج ƒƒاة .ك ƒƒيف أص ƒƒف ل ƒƒك ح ƒƒالوة ال ّ ƒ
ƒشموس .وأخƒذ ي ّ
ƒكشفت لƒعيني آالف مƒن الƒعوالƒم الƒبهيّة تƒتألأل وأشƒرقƒت عƒليّ آالف مƒن ال ّ
تƒتالطƒم ،وت ّ
ƒتمشى ويƒرتّƒل املƒناجƒاة فƒي
ƒسما بƒاهلل الƒحقّ األحƒد!
ضƒوء الƒقمر .وكّ ƒلما اقƒترب مƒنّي تƒو ّقƒƒف وقƒال بƒنبرة تج ّƒل عƒن وصƒف ك ّƒل واصƒف**) :اسƒمع يƒا ولƒدي! ق ً
لƒيرتƒفع ّن هƒذا األمƒر .فƒال تƒسمع لƒلغو أهƒل الƒبيان ا ّلƒذيƒن يح ّƒرفƒون مƒعنى ك ّƒل كƒلمة( وأخƒذ ي ّ
ƒتمشى ويƒرتّƒل ويƒخاطƒبني بهƒذه الƒعبارة
حتّى الحت تباشير الفجر ...فأنزلت فراشه إلى غرفته .وملّا انتهيت من إعداد ّ
الشاي صرفني من محضره".
ƒوجƒهة ح ّƒركƒت
هƒذه الƒثّقة ا ّلƒƒتي اكتسƒبها مƒيرزا آقƒا جƒان عƒن طƒريƒق اتّƒصالƒه املƒباشƒر املƒفاج¾ بƒروح الƒظّهور الجƒديƒد وعƒبقريّƒته امل ّ ƒ
روحƒه مƒن األعƒماق ،وهƒو ال ّƒروح ا ّلƒƒذي اشƒتعل مƒن قƒبل بƒاملƒحبّة الƒفائƒقة ا ّلƒƒتي و ّلƒƒدهƒا إدراكƒه لƒتف ّوق مƒواله الجƒديƒد عƒلى ك ّƒل زمƒالئƒه
ƒحب ا ّلƒذي غّ ƒلف كƒيانƒه
األصƒحاب فƒي الƒعراق وإيƒران .وسƒرعƒان مƒا فƒطن مƒيرزا يƒحيى وشƒريƒكه املƒتآمƒر ال ّ
ƒسيّد مح ّƒمد إلƒى هƒذا ال ّ
أضƒƒف إلƒƒى ذلƒƒك أ ّن الƒظّروف ا ّلƒƒتي البسƒƒت نƒƒزول لƒƒوح "كƒّ ƒل الƒطّعام" –
كّ ƒله ،وا ّلƒƒذي لƒƒم يƒƒكن فƒƒي اإلمƒƒكان أن يُƒƒكبت أو يُƒƒحتجبƒ ƒ ِ .
أثƒƒناء هƒƒذه الƒƒفترة– زادت الƒƒحال املƒƒتأزّمƒƒة سƒƒو ًءا عƒƒلى سƒƒوء .فƒƒقد رغƒƒب الƒƒحاج مƒƒيرزا كƒƒمال ال ّ ƒديƒƒن ال ƒنّراقƒƒي الƒƒباب ƒيّ املƒƒمتاز فƒƒي
يفسƒƒر لƒƒه اآليƒƒة الƒƒقرآنƒƒية "كƒّ ƒل ال ƒطّعام كƒƒان ح ƒالًّ لƒƒبني إسƒƒرائƒƒيل" فƒƒقبل مƒƒيرزا يƒƒحيى عƒƒلى
مƒƒكانƒƒته وثƒƒقافƒƒته إلƒƒى مƒƒيرزا يƒƒحيى أن ّ ƒ
ƒفسيرا سƒطحيًّا عƒاجƒزًا أسƒاء الƒحاج مƒيرزا كƒمال الّ ƒديƒن وأفƒقده الƒثّقة فƒي صƒاحƒبه .ثّ ƒم اتƒجه إلƒى حƒضرة بƒهاء
مƒضض .وكƒتب ت
ً
ƒرورا بƒƒال ƒغًا
فشƒّ ƒرف بƒƒلوح طƒƒابƒƒق فƒƒيه حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل بƒƒني إسƒƒرائƒƒيل وبƒƒنيه وبƒƒني حƒƒضرة الƒƒباب وأتƒƒباعƒƒهƒ ُ .
اهلل وكƒّ ƒرر طƒƒلبه ُ ƒ
فسƒّ ƒر سً ƒ
ب ƒƒلطف إش ƒƒارات ƒƒه وج ƒƒمال ع ƒƒبارات ƒƒه وت ƒƒسان ƒƒد ب ƒƒحثه واس ƒƒتدالالت ƒƒه .ول ƒƒوال وق ƒƒوف ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ف ƒƒي وج ƒƒهه ألع ƒƒلن ل ƒƒلمأل آن ƒƒذاك أنّ
سر اهلل املكنون.
صاحبه هو ّ
وإلƒى تƒلك ال ّ
الشƒديƒد بƒشخصه أضƒيفت أسƒباب أخƒرى لƒثوران
ƒشواهƒد الّ ƒدالƒة عƒلى اإلجƒالل املƒتزايƒد لƒحضرة بƒهاء اهلل ،والƒتّع ّلق ّ ƒ ƒ
ƒساده وأعƒدائƒه ،مƒن ذلƒك اتّƒساع دائƒرة مƒعارفƒه واملƒعجبني بƒه بƒصورة
الحƒزازات املƒكبوتƒة ا ّلƒتي مƒألت بƒها هƒيبته ال ّƒرفƒيعة صƒدور ح ّ
ƒصالت الƒƒو ّديّƒƒة ا ّلƒƒتي قƒƒامƒƒت بƒƒينه وبƒƒني رجƒƒال ال ّ ƒدولƒƒة بƒƒمن فƒƒيهم حƒƒاكƒƒم املƒƒديƒƒنة ،واإلجƒƒالل ال ƒتّلقائ ƒيّ ا ّلƒƒذي أبƒƒداه نƒƒحوه
م ƒطّردة ،والّ ƒ
الشƒديƒد ا ّلƒذي و ّلƒده تسƒتّر مƒيرزا يƒحيى ،وتƒواتƒر
ƒسيّد كƒاظƒم ]ال ّƒرشƒتي[ ،واالسƒتياء ّƒ ƒ
أكƒثر مƒن م ّƒرة رجƒال كƒانƒوا مƒن أنƒبغ أصƒحاب ال ّ
ال ƒّ ƒرواي ƒƒات األك ƒƒيدة ح ƒƒول خ ƒƒلقه وك ƒƒفاءت ƒƒه ،واألم ƒƒارات ال ّ ƒدا ّل ƒƒة ع ƒƒلى ازدي ƒƒاد اس ƒƒتقالل ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل وح ƒƒكمته ال ƒƒفطريّ ƒƒة وه ƒƒيمنته
ƒسيّد مح ّƒمد الّ ƒلئيم املƒاكƒر
الƒكامƒنة وقƒدرتƒه عƒلى الƒزّعƒامƒة .وقƒد تƒضافƒر ك ّƒل ذلƒك عƒلى تƒوسƒيع شّ ƒقة الƒخالف والƒجفاء ا ّلƒتي جƒاهƒد ال ّ
في إيجادها وإحداثها.
أي تƒدبƒير يƒدبّƒره حƒتّى
ولƒم يƒعد مƒن الƒعسير عƒلى الƒعني أن تƒلمح مƒقاومƒة خƒفيّة غƒايƒتها ش ّƒل ك ّƒل مƒجهود يƒبذلƒه حƒضرة بƒهاء اهلل ،أو ّ
وتفشƒت بƒينها تƒلميحات وتƒلويƒحات هƒدفƒها بƒذر ال ّ
ƒشكوك والƒظّنون ،وإظƒهار
ّƒ ƒ
يسƒتر ّد لƒلجامƒعة الƒبائƒسة هƒيبتها وحƒقوقƒها املسƒلوبƒة،
ƒتعرض
حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل بمظهƒƒر املƒƒغتصب الƒƒهادم لشƒƒريƒƒعة حƒƒضرة الƒƒباب وديƒƒنه .واخƒƒذت آثƒƒاره وشƒƒروحƒƒه وتƒƒفاسƒƒيره ومƒƒناجƒƒاتƒƒه تّ ƒ
ل ƒƒلغمز وال ّ ƒلمز وال ƒنّقد والتّج ƒƒري ƒƒح املس ƒƒتور وإس ƒƒاءة ال ƒƒفهم .ب ƒƒل ل ƒƒقد ب ƒƒلغ األم ƒƒر أن ُدبّ ƒƒرت م ƒƒحاول ƒƒة ل ƒƒالع ƒƒتداء ع ƒƒلى ح ƒƒيات ƒƒه ل ƒƒوال أنّ ƒƒها
فشلت.
واآلن طƒƒفحت كƒƒأس حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل بƒƒاألحƒƒزان ،ولƒƒم تƒƒفد كƒّ ƒل الƒƒجهود ا ّلƒƒتي بƒƒذلƒƒها إلنƒƒقاذ الƒƒحال مƒƒن ال ƒتّدهƒƒور واالنƒƒحالل .ولƒƒقد
تƒضاعƒفت آالمƒه بƒشكل مƒلحوظ حƒتّى أ ّن آثƒاره فƒي هƒذه الƒفترة الƒكئيبة تƒلقي ضƒو ًءا سƒاطً ƒعا عƒلى الحƒزن ا ّلƒƒذي مƒأله والخƒطورة
"الشƒƒدائƒƒد بƒƒك ّلها أحƒƒاطƒƒتني ...واألعƒƒداء بƒƒأجƒƒمعها أرادتƒƒني ...والƒƒهموم
ّƒ
ا ّلƒƒتي آلƒƒت إلƒƒيها األمƒƒور .قƒƒال فƒƒي بƒƒعض مƒƒناجƒƒاتƒƒه إ ّن
مسƒƒ ƒته .وفƒƒ ƒي لƒƒ ƒوح آخƒƒ ƒر أقƒƒ ƒسم أن
بƒƒ ƒأعƒƒ ƒظمها أخƒƒ ƒذتƒƒ ƒني" وأشهƒƒ ƒد اهلل عƒƒ ƒلى أحƒƒ ƒزانƒƒ ƒه وآالمƒƒ ƒه وعƒƒ ƒلى عجƒƒ ƒزه وفƒƒ ƒقره وال ƒ ƒذّ ّلƒƒ ƒة ا ّلƒƒ ƒتي ّ ƒ
"**عƒƒبراتƒƒي مƒƒنعتني عƒƒن ذكƒƒر مƒƒحامƒƒدك ونƒƒعوتƒƒك" وقƒƒال فƒƒي فƒƒقرة أخƒƒرى "**ارتƒƒفع ضƒƒجيجي عƒƒلى شƒƒأن ذهƒƒلت كƒّ ƒل ثƒƒاكƒƒلة عƒّ ƒما
أحƒزنƒها وأبƒكاهƒا" .وقƒال فƒي لƒوح مƒريƒم*" :مƒحا مƒا لƒحقني مƒن ظƒلم مƒا لƒحق اسƒمي األ ّول ]حƒضرة الƒباب[ مƒن لƒوح الƒوجƒود...
ي ƒƒا م ƒƒري ƒƒم إنّ ƒƒا وردن ƒƒا ع ƒƒراق ال ƒƒعرب م ƒƒن أرض ال ƒطّاء ]طه ƒƒران[ ب ƒƒعد ب ٍ ƒ
ƒالء ال ي ƒƒع ّد وال ي ƒƒحصى .واب ƒƒتلينا ب ّ ƒ
ƒغل األح ƒبّاء م ƒƒن ب ƒƒعد غ ƒلّ
األعƒداء وبƒعده اهلل يƒعلم مƒا ورد عƒليَ" .وقƒال م ّƒرة أخƒرى **" :لƒقد تح ّƒملت مƒن الƒباليƒا وال ّƒرزايƒا مƒا ال يƒقدر عƒليه أحƒد" .وفƒي لƒوح
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"ك ّƒل الƒطّعام" شهƒد بƒأنّƒه "تƒم ّوجƒت عƒليّ أبحƒر الحƒزن ا ّلƒتي لƒن يƒقدر أحƒد أن يشƒرب قƒطرة مƒنها .وحƒزنƒت بƒشأن تƒكاد ال ّƒروح أن
تƒفارق مƒن جƒسمي" .وفƒي الّ ƒلوح نƒفسه وصƒف حƒالƒه بƒقولƒه" :أن يƒا كƒمال! اسƒمع نƒداء تƒلك الƒنّملة الƒذّلƒيلة املƒطرودة ا ّلƒتي خƒفي
فƒي وكƒره ويƒريƒد أن يخƒرج مƒن بƒينكم ويƒغيب عƒنكم بƒما اكتسƒبت أيƒدي الƒنّاس وكƒان اهلل شƒهي ًدا بƒيني وبƒني عƒباده" .وقƒال م ّƒرة
ƒدت مƒƒن أ ّول يƒƒوم ا ّلƒƒذي شƒƒربƒƒتُ لƒƒنب املƒƒصفّى مƒƒن ثƒƒدي أ ّمƒƒي إلƒƒى حƒƒينئذ بƒƒما اكتسƒƒبت
أخƒƒرى " "فƒƒآه آه! ...لƒƒنسيت كƒّ ƒل مƒƒا شهُ ƒ
أيƒƒدي ال ƒنّاس" .وأرخƒƒى الƒƒعنان لƒƒقلبه الحƒƒزيƒƒن املƒƒوجƒƒع فƒƒي الƒƒقصيدة الƒƒورقƒƒائ ƒيّة ،ا ّلƒƒتي كƒƒتبها أثƒƒناء اعƒƒتكافƒƒه بƒƒجبال كƒƒردسƒƒتان
تمجي ًدا للحوريّة ا ّلتي ترمز لروح اهلل وا ّلتي هبطت عليه آنذاك ،فقال:
فطوفان نوح عند نوحي كأدمعي وإيقاد نيران الخليل كلوعتي
ّ
وكل ِبلى أيوب بعـض بليّتي
ث أق ّلـــــــــــــــــه
وحزنــــي مــا يعقـــــوب بــ ّ
ƒبرا فƒانƒصرنƒي عƒلى الƒقوم الƒفاسƒقني" وفƒي كƒتاب اإليƒقان وصƒف شّ ƒدة الحسƒد
وفƒي إحƒدى مƒناجƒاتƒه قƒال :أي ّ
رب فƒأفƒرغ عƒليّ ص ً
ƒب فƒي هƒذه األيّƒام ...إالّ أنّƒه مƒنذ أ ّول تƒأسƒيس
ّƒ
ا ّلƒƒذي أخƒذ
يكشƒƒر عƒن أنƒيابƒه آنƒذاك فƒقال*" :وبƒال ّƒرغƒم مƒن أ ّن رائƒحة الحسƒد ته ّ
هƒذا الƒعالƒم ...إلƒى يƒومƒنا هƒذا لƒم يظهƒر ولƒن يظهƒر مƒثل هƒذا ال ّ
ƒغل والحسƒد والƒبغضاء" .وفƒي لƒوح آخƒر قƒال**" :انƒقطعتُ ع ّƒما
ّ
سوى اهلل عامني أو نحوهما .وأغمضتُ عيني إالّ عنه ّ
وتقل حرارة الحسد".
لعل تخمد نار البغضاء
ولƒƒقد شهƒƒد مƒƒيرزا آقƒƒا جƒƒان بƒƒأ ّن "الجƒƒمال املƒƒبارك أظهƒƒر مƒƒن الحƒƒزن مƒƒا ارتƒƒجفت لƒƒه أطƒƒرافƒƒي" وروى أيً ƒ
ƒضا مƒƒا نƒƒقله ال ƒنّبيل فƒƒي
والشƒروق وعƒلى رأسƒه قƒلنسوة الƒنّوم ،وعƒلى
ّƒ ƒ
تƒاريƒخه مƒن أنّƒه رأى حƒضرة بƒهاء اهلل قƒبيل اعƒتكافƒه يخƒرج مƒن بƒيته فƒجأة بƒني الفجƒر
وجƒهه عƒالئƒم غƒضب لƒم ي َƒر آقƒا جƒان مƒثلها مƒن قƒبل ،وقƒال فƒي غƒضب وهƒو يƒمشي **" :هƒؤالء هƒم ا ّلƒذيƒن عƒبدوا األصƒنام وسجƒدوا
للعجƒل مƒنذ ثƒالثƒة آالف سƒنة ،وهƒم الƒيوم ال يƒصلحون ألفƒضل مƒن هƒذا .أيّƒة عƒالقƒة يƒمكن أن تƒقوم بƒينهم وبƒني وجƒه ذي الƒجالل؟!
وأي صƒƒلة يƒƒمكن أن تƒƒربƒƒطهم بƒƒاملƒƒثل األعƒƒلى لّ ƒ
ƒكل مƒƒا هƒƒو مƒƒحبوب" .قƒƒال مƒƒيرزا آقƒƒا جƒƒان" :وقƒƒفت جƒƒام ً ƒدا بƒƒال حƒƒراك كّ ƒ
ƒالشجƒƒرة
ّ
ّ
ƒيراُ " :مƒƒرهƒƒم أن يƒƒتلوا قƒƒولƒƒه )هƒƒل مƒƒن مƒƒفرج غƒƒير اهلل؟ قƒƒل
املƒƒيتة ،وكƒƒدت أصƒƒعق مƒƒن وقƒƒع كƒƒلماتƒƒه ƒ
الشƒƒديƒƒدة .ثƒƒم قƒƒال حƒƒضرتƒƒه أخً ƒ
سƒبحان اهلل! هƒو اهلل .ك ّƒل عƒباد لƒه وك ّƒل بƒأمƒره قƒائƒمون(ُ .مƒرهƒم أن يƒقولƒوهƒا خƒمسمائƒة م ّƒرة بƒل ألƒف م ّƒرة آنƒاء اهلل وأطƒراف الƒنّهار
فƒي الƒيقظة واملƒنام .ل ّ
ƒعل وجƒه ذي الƒجالل يتجّ ƒلى لƒعيونƒهم ،وتƒتنزّل عƒليهم رشƒحات مƒن الƒنّور" .وبƒلغني فƒيما بƒعد أنّƒه تƒال هƒذا
ƒثيرا مƒا كƒان يƒقـــول فƒي تƒلك األيّƒام) :أقƒمنا زمƒانًƒا بƒني هƒؤالء الƒقوم ولƒم نجƒد مƒنهم أيّ
الّ ƒدعƒاء والحƒزن مƒرتƒسم عƒلى وجƒهه ...وك ً
وكثيرا ما كان يشير إلى تغيّبه عنّا ،إالّ أ ّن أح ًدا منا لم يكن يفهم مقصده".
استجابة ولو طفيفة(.
ً
ƒقرر أن يƒعتكف قƒبل حƒدوثƒها .وقƒد أ ّƒكƒد
ƒيرا فƒطن حƒضرة بƒهاء اهلل إلƒى األمƒور ا ّلƒتي سƒتقع ،حسƒب قƒولƒه فƒي كƒتاب اإليƒقان ،ف ّ
وأخ ً
ƒصدرا لƒƒتق ّلب األصƒƒحاب أو سƒƒببًا
فƒƒي الƒƒكتاب نƒƒفسه أنّƒƒه "*لƒƒم يƒƒكن لƒƒي مƒƒن قƒƒصد إالّ أن ال أكƒƒون مƒƒحالًّ الخƒƒتالف األحƒƒباب أو مƒ
ً
ƒضر أحƒد أو عّ ƒلة لحƒزن قƒلب" .وفƒي نƒفس الƒفقرة أ ّƒكƒد بƒق ّوة أنّƒه "*لƒم يƒكن فƒي فƒكري رجƒوع بƒعد املƒهاجƒرة ،وال رجƒاء فƒي الƒعودة
ل ّ
بعد املسافرة".
وف ƒƒجأة ودون أن يخ ƒƒطر أح ً ƒدا ح ƒتّى م ƒƒن أه ƒƒل ب ƒƒيته ،رح ƒƒل ف ƒƒي ال ƒثّان ƒƒي عش ƒƒر م ƒƒن رج ƒƒب 1270ﻫ امل ƒƒواف ƒƒق ل ƒƒلعاش ƒƒر م ƒƒن ن ƒƒيسان
1854م ي ƒƒصحبه خ ƒƒادم مس ƒƒلم ي ƒƒدع ƒƒى أب ƒƒو ال ƒƒقاس ƒƒم ال ƒƒهمدان ƒƒي أع ƒƒطاه م ƒƒبلغًا م ƒƒن امل ƒƒال وأوص ƒƒاه أن يتّج ƒƒر ف ƒƒيه ل ƒƒنفسه إالّ أنّ
ال ّ ƒلصوص هƒƒاجƒƒموا الƒƒخادم وقƒƒتلوه فƒƒيما بƒƒعد .وبƒƒقي حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل وحƒƒي ًدا فƒƒري ً ƒدا فƒƒي فƒƒيافƒƒي كƒƒردسƒƒتان .وهƒƒو إقƒƒليم ُعƒƒرف
األشƒƒداء ذوو الƒƒبأس بƒƒعدائƒƒهم الƒت ّ
قليدي لƒƒإليƒƒرانƒيّني ألنّƒƒهم يƒƒعتبرونƒƒهم مƒƒارقƒƒني عƒƒن اإلسƒƒالم ،فƒƒضالً عƒƒن اخƒƒتالفƒƒهم عƒƒنهم فƒƒي
ّƒ
أهƒƒله
ّ
املظهر والعرق وال ّلغة.
ƒسالƒكني الƒخشنة مƒكتفيًا بƒكشكول وغƒيار واحƒد مƒن املƒالبƒس.
هƒام حƒضرة بƒهاء اهلل فƒي الƒفيافƒي والƒقفار ،وارتƒدى خƒرقƒة الƒزّ ّƒهƒاد ال ّ
ƒسمى بƒاسƒم "الّ ƒدرويƒش مح ّƒمد" وأوى فƒترة مƒن الƒزّمƒن إلƒى جƒبل سƒرﮔـلو ،وهƒو جƒبل بƒعيد عƒن الƒعمران حƒتّى أ ّن الƒفالّحƒني فƒي
وت ّ
ƒسنة وقƒت الƒبذر ووقƒت الƒحصاد .واعƒتكف عƒلى قƒمة هƒذا الƒجبل وحƒي ًدا فƒريً ƒدا
هƒذه الƒنّواحƒي لƒم يƒكونƒوا يƒزورونƒه إالّ م ّƒرتƒني فƒي ال ّ
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فƒي مƒسكن خƒشن صƒنع مƒن الƒحجارة كƒان الƒفالّحƒون يƒلوذون بƒه إذا اكفه ّƒر الƒج ّو .وفƒي بƒعض األحƒيان كƒان يƒأوي إلƒى كƒهف
ƒشيخ عƒƒبد الƒّ ƒرحƒƒمن الّ ƒ
ƒثيرا مƒƒا أشƒƒار إلƒƒيه فƒƒي ألƒƒواحƒƒه إلƒƒى الّ ƒ
ƒشهير وألƒƒواحƒƒه إلƒƒى مƒƒريƒƒم إحƒƒدى قƒƒريƒƒباتƒƒه .وفƒƒي لƒƒوحƒƒه إلƒƒى مƒƒريƒƒم
كً ƒ
يƒƒصف وحƒƒدتƒƒه الƒƒقاسƒƒية املƒƒريƒƒرة*" :اخƒƒترت الهجƒƒرة وحƒƒي ًدا فƒƒري ً ƒدا ،وهƒƒمت عƒƒلى وجƒƒهي فƒƒي الƒƒفيافƒƒي عƒƒلى شƒƒأن نƒƒاح الّ ƒ
ƒكل عƒƒلى
الصحƒƒراء وجƒƒالسƒƒت وحƒƒوش الƒƒعراء" .ويƒƒشير فƒƒي كƒƒتاب اإليƒƒقان
غƒƒربƒƒتي ،ونƒƒزفƒƒت كƒّ ƒل األشƒƒياء د ًمƒƒا عƒƒلى كƒƒربƒƒتي .آنسƒƒت طƒƒيور ّ
إلƒƒى تƒƒلك األيّƒƒام فƒƒيقول*" :جƒƒرت الƒƒعبرات مƒƒن عƒƒيونƒƒي كƒƒالƒƒعيون ،وسƒƒالƒƒت بƒƒحور الّ ƒدم مƒƒن قƒƒلبي .فƒƒكم مƒƒن لٍ ƒ
ƒيال لƒƒم أجƒƒد قƒƒوتًƒƒا ،وكƒƒم
من أيّام لم أجد للجسد راحة ...كنت مشغوالً بنفسي نابذًا ورائي العالم وما فيه".
وفƒي ك ّƒل االبƒتهاالت ا ّلƒƒتي أنƒزلƒها وهƒو غƒريƒق فƒي تƒعبّده وتƒبتّله أيّƒام اعƒتكافƒه ،وفƒي ك ّƒل األدعƒية واملƒناجƒاة ا ّلƒƒتي تƒدفّƒقت مƒن روحƒه
مج ƒƒد أس ƒƒماء خ ƒƒال ƒƒقه
ƒعرا ب ƒƒال ƒƒفارس ƒيّة وال ƒƒعرب ƒيّة ،وف ƒƒي ك ƒّ ƒل م ƒƒا ك ƒƒان ي ƒƒرتّ ƒƒله ل ƒƒنفسه ف ƒƒي األس ƒƒحار وس ƒƒبحات اهلل ّ ƒ
ƒثرا وش ً ƒ
الح ƒƒزي ƒƒن ن ً ƒ
ال ƒƒحسنى ،وأث ƒƒنى ع ƒƒلى أس ƒƒرار ظ ƒƒهوره ومج ƒƒده ƒƒا ،وت ƒƒغنّى ب ƒƒال ƒƒحوريّ ƒƒة ا ّل ƒƒتي ت ƒƒرم ƒƒز إل ƒƒى روح اهلل املتجّ ƒ ƒلي ع ƒƒليه ،وت ƒƒأ ّمƒƒ ƒل وح ƒƒدت ƒƒه
وانƒƒقطاعƒƒه وشƒƒدائƒƒده املƒƒاضƒƒية والƒƒقادمƒƒة ،وأسهƒƒب الƒƒقول فƒƒي ضƒƒالل جƒƒيله وخƒƒيانƒƒة أصƒƒحابƒƒه والƒƒتواء أعƒƒدائƒƒه ،وج ّ ƒدد عƒƒزمƒƒه عƒƒلى
الشƒƒروط الƒالّزمƒƒة لّ ƒ
ƒكل بƒƒاحƒƒث عƒƒن الƒƒحقيقة .وفƒƒي
الƒنّهوض بƒƒل وبƒƒذل الƒنّفس إذا اقƒƒتضى األمƒƒر ،لƒƒتوطƒƒيد دعƒƒائƒƒم أمƒƒره ،ونƒبّه عƒƒلى ّ ƒ
ƒسيد
تƒƒفطّنه إلƒƒى مƒƒصيره اسƒƒتعاد إلƒƒى األذهƒƒان مƒƒأسƒƒاة اإلمƒƒام الحسƒƒني فƒƒي كƒƒربƒƒالء وحƒƒال حƒƒضرة محƒّ ƒمد فƒƒي م ّ ƒكة ،وعƒƒذاب الّ ƒ
ƒجب ا ّلƒƒذي ألƒƒقاه فƒƒيه إخƒƒوتƒƒه
املƒƒسيح عƒƒلى يƒƒد الƒƒيهود ،ومƒƒحنة حƒƒضرة مƒƒوسƒƒى عƒƒلى يƒƒد فƒƒرعƒƒون وآلƒƒه ،وكƒƒرب حƒƒضرة يƒƒوسƒƒف فƒƒي الّ ƒ
ƒتياري )وم ّƒما
الƒخونƒة .كƒانƒت هƒذه هƒي الƒفيوضƒات األولƒى امللتهƒبة لƒروح كƒانƒت تƒجاهƒد فƒي أن تƒضع حƒملها فƒي عƒزلƒة نƒفيه االخ
ّ
يƒؤسƒف لƒه أن األجƒيال الƒقادمƒة حƒرمƒت الƒكثير مƒنها( .ويƒمكن أن تƒعتبر هƒي ولƒوح "ك ّƒل الّ ƒ
طعام" وقƒصيدة "رشƒح الƒعماء" الƒنّازلƒة
السƒبعة ،وهƒي الƒكتب
ƒساعƒي بƒني يƒدي كƒتاب اإليƒقان والƒكلمات املƒكنونƒة والƒوديƒان ّ ƒ ƒ
فƒي طهƒران بƒواكƒير الƒقلم األعƒلى ،والƒبشير ال ّ
ƒسنوات ا ّلƒƒتي سƒƒبقت إعƒƒالن ظƒƒهوره فƒƒي بƒƒغداد ،وم ّهƒƒدت ال ƒطّريƒƒق ،أثƒƒناء إعƒƒالنƒƒه
الƒƒخالƒƒدة ا ّلƒƒتي زادت مƒƒن خƒƒصوبƒƒة آثƒƒاره فƒƒي الّ ƒ
يسƒƒرت
ƒري ،ث ّ ƒم ّ ƒ
ƒطرزة بƒƒطراز األلƒƒواح الƒƒقويّƒƒة الّ ƒ
ƒصادرة إلƒƒى املƒƒلوك وح ّ ƒكام الƒƒجنس البشّ ƒ
ال ƒتّاريƒƒخيّ ،الزدهƒƒار عƒƒبقريّƒƒته اإللƒƒهيّة املّ ƒ
السجن األعظم بع ّكاء.
لظهوره أن يؤتي أكله آخر األمر بنزول شرائع دورته وأحكامها في ّ
ƒالسƒليمانƒية ولƒه بƒعض املƒمتلكات فƒي تƒلك الƒنّواحƒي،
ظ ّƒل حƒضرة بƒهاء اهلل مƒعتكفًا عƒلى ذلƒك الƒجبل حƒتّى سƒعى إلƒيه شƒيخ يƒقيم ب ّƒ ƒ
ƒوج ƒƒهه إل ƒƒيه .وب ƒƒعد ه ƒƒذه ال ƒزّي ƒƒارة ب ƒƒقليل ،زاره ال ّ ƒ
وق ƒƒد دف ƒƒع ال ّ ƒ
ƒشيخ
ƒشيخ إل ƒƒى ه ƒƒذه ال ƒزّي ƒƒارة رؤي ƒƒا رأى ف ƒƒيها مح ƒّ ƒم ًدا رس ƒƒول اهلل ي ƒ ّ ƒ
السƒƒليمانƒيّة ،وبƒعد إلƒحاح شƒديƒد مƒن جƒانƒب ال ّ
ƒشيخ إسƒماعƒيل قƒبل حƒضرة بƒهاء اهلل أن
إسƒماعƒيل قƒطب الƒطّريƒقة الƒخالƒديّƒة فƒي ّ ƒ
ƒقره ،فƒأرسƒلوا إلƒيه ال ّ
ƒشيخ سƒلطان حƒما آقƒاي كƒليم يƒلتمس مƒنه
يƒقيم فƒي املƒديƒنة .وفƒي تƒلك األثƒناء عƒرف أصƒحابƒه فƒي بƒغداد م ّ
ƒقيما فƒƒي إحƒƒدى خƒƒلوات تƒƒكيّة مƒƒوالنƒƒا خƒƒالƒƒد .وروى
أن يƒƒعود .ووصƒƒل رسƒƒولƒƒهم إلƒƒى ّ ƒ
السƒƒليمان ƒيّة بƒƒينما كƒƒان حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل مً ƒ
ال ّ
ƒشيخ سƒلطان لƒلنّبيل" :وجƒدت مƒخالƒطيه ومƒعاشƒريƒه ،مƒن أسƒتاذهƒم إلƒى أصƒغر املƒريƒديƒن ،مƒتع ّلقني بƒحضرة بƒهاء اهلل ،هƒائƒمني
ƒصبر عƒلى مƒفارقƒته وال احƒتمال الƒبعد عƒنه .وكƒنت عƒلى يƒقني مƒن أنّƒني لƒو أخƒبرتƒهم بƒما
بƒحبّه ،شƒغوفƒني بƒمحضره فƒال يƒمكنهم ال ّ
جئت من أجله ملا تر ّددوا في قتلي".
ƒشيخ عƒƒثمان شƒƒيخ ال ƒطّريƒƒقة النّقشƒƒبنديّƒƒة وقƒƒطبها ،والّ ƒ
ƒشيخ سƒƒلطان أ ّن الّ ƒ
ويƒƒروي الّ ƒ
ƒشيخ عƒƒبد الƒّ ƒرحƒƒمن شƒƒيخ ال ƒطّريƒƒقة الƒƒقادريّƒƒة
وقƒطبها ،وال ّ
ƒشيخ إسƒماعƒيل شƒيخ الƒطّريƒقة الƒخالƒديّƒة وقƒطبها اتّƒصلوا بƒحضرة بƒهاء اهلل بƒعد وصƒولƒه إلƒى كƒردسƒتان بƒقليل فƒأسƒر
قƒƒلوبƒƒهم وتƒƒف ّوق عƒƒليهم تƒƒف ّو ًقƒƒا كƒƒامƒالً ،أ ّمƒƒا أ ّول هƒƒؤالء وهƒƒو ]الّ ƒ
ƒشيخ عƒƒثمان[ فƒƒكان سƒƒلطان تƒƒركƒيّا وحƒƒاشƒƒيته مƒƒن جƒƒملة أتƒƒباعƒƒه .أ ّمƒƒا
ƒشيخ عƒبد ال ّƒرحƒمن[ فƒكان يƒسيطر بسƒلطان عƒلى مƒا ال ي ّ
الƒثّانƒي ]ال ّ
ƒقل عƒن مƒئة ألƒف مƒن األتƒباع املخƒلصني ،وهƒو ا ّلƒƒذي نƒزل لƒوح
"الƒوديƒان األربƒعة" فƒيما بƒعد إجƒابƒة عƒن سƒؤالƒه .بƒينما كƒان الƒثّالƒث ]الƒشيخ إسƒماعƒيل[ يƒقع فƒي نƒفوس مƒريƒديƒه مƒوقƒع ال ّ
ƒشيخ خƒالƒد
مؤسس الطّريقة.
ّ
ƒظرا ملƒا الƒتزمƒه فƒي بƒادئ
وحƒينما وصƒل حƒضرة بƒهاء اهلل إلƒى ّƒ ƒ
السƒليمانƒيّة لƒم يحسƒب أحƒد أنّƒه عƒلى شƒيء مƒن الƒعلم أو الƒحكمة ن ً
خƒاه مƒن الƒتّحفّظ الƒبالƒغ .وحƒدث أ ّن أحƒد الƒتّالمƒيذ ا ّلƒƒذيƒن يƒقومƒون عƒلى خƒدمƒته أطƒلع أسƒاتƒذة
الشƒديƒد ومƒا تƒو ّƒ
ƒصمت ّ ƒ ƒ
األمƒر مƒن ال ّ
تƒƒلك ال ƒتّكيّة ومƒƒريƒƒديƒƒها عƒƒلى شƒƒيء مƒƒن كƒƒتابƒƒته الƒƒبارعƒƒة .فƒƒأثƒƒار ذلƒƒك الƒƒفضول عƒƒند أسƒƒاتƒƒذة تƒƒلك ال ƒتّكيّة ومƒƒريƒƒديƒƒها ،وعƒƒمدوا إلƒƒى
٦٧

ƒشهورا ب ƒƒأوق ƒƒاف ƒƒه
قرب إل ƒƒيه واخ ƒƒتبار درج ƒƒة ع ƒƒلمه وم ƒƒدى م ƒƒعرف ƒƒته ب ƒƒتلك ال ƒƒعلوم امل ƒƒتداول ƒƒة ب ƒƒينهم .وك ƒƒان ه ƒƒذا امل ƒƒرك ƒƒز ال ƒƒعلميّ م ƒ
ً
الƒ ƒت ّ ّ
ال ّ
ƒسنّة ونشƒروا عƒلومƒهم
ƒشاسƒعة ،وتƒكايƒاه الƒعديƒدة ،وصƒلته بƒصالح الّ ƒديƒن األيƒوبƒي وسƒاللƒته .وفƒيه تخ ّƒرج كƒثير مƒن نƒوابƒغ أهƒل ال ّ
وأفƒكارهƒم .فƒزار حƒضرة بƒهاء اهلل وفƒد مƒنه يƒرأسƒه ال ّ
ƒشيخ إسƒماعƒيل ،ويƒتأ ّلƒƒف مƒن أفƒقه الƒعلماء وأنƒبغ الƒطّالب ،ومل ّا وجƒدوه عƒلى
ƒوضƒƒح لƒƒهم ،فƒƒي عƒƒدة جƒƒلسات ،الƒƒفقرات الƒƒغامƒƒضة مƒƒن كƒƒتاب الƒƒفتوحƒƒات
أي سƒƒؤال لƒƒهم طƒƒلبوا إلƒƒيه أن يƒ ƒ ّ ƒ
اسƒƒتعداد لƒƒإلجƒƒابƒƒة عƒƒن ّ
امل ّ ƒكيّة ملƒƒحيي ال ّ ƒديƒƒن ابƒƒن عƒƒربƒƒي الّ ƒ
أر قƒƒط الƒƒكتاب
ƒشهير .فƒƒكان جƒƒواب حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل لƒƒلوفƒƒد املƒƒث ّقف "**يشهƒƒد اهلل أنّƒƒني لƒƒم َ
ا ّلƒƒذي تƒذكƒرونƒه ،إالّ أنّƒني أعƒتبر مƒا تƒريƒدونƒه مƒنّي أم ًƒرا يسهƒل تƒحقيقه بƒق ّوة اهلل" فƒأمƒر أحƒدهƒم أن يƒقرأ عƒليه ك ّƒل يƒوم صƒفحة مƒن
ّ
ّ
بني لهم عقليّة مؤ ّلفه،
فوضح غوامضه
ذلك الكتاب.
وحل معضالته بما أغرقهم في اإلعجاب .ولم يقنع بهذا بل زاد عليه بأن ّ
ƒحة بƒƒعض
ƒصل لƒƒهم مƒƒذهƒƒبه ،وأمƒƒاط ال ّ ƒلثام عƒƒن غƒƒايƒƒته وكƒƒان فƒƒي بƒƒعض األحƒƒيان يƒƒذهƒƒب إلƒƒى أبƒƒعد مƒƒن هƒƒذا وذاك فƒƒيناقƒƒش صّ ƒ
وفّ ƒ
ƒحيحا لƒƒلقضايƒƒا ا ّلƒƒتي أسƒƒيء فƒƒهمها ،ويƒƒدعƒƒم هƒƒذا الƒƒعرض بƒƒالّ ƒ
ƒشواهƒƒد الّ ƒدامƒƒغة
اآلراء الƒƒواردة فƒƒي الƒƒكتاب ،ويƒƒق ّدم لƒƒهم عƒ ƒ ً ƒ
ƒرضƒƒا صً ƒ
والبراهني املقنعة.
ƒيرا وحƒاس ًƒما عƒلى قƒدرتƒه الƒفذّة وعƒرفƒانƒه الƒفريƒد ا ّلƒذي تجّ ƒلى
دهƒشوا لƒنفاذ بƒصيرتƒه وعƒمق فƒهمه ،فƒاخƒتاروا شƒيئ ًا اعƒتبروه دلƒيالً أخ ً
أي مƒƒتصوف وال حƒƒكيم وال عƒƒالƒƒم أن يƒƒعارض تƒƒائƒيّة ابƒƒن
لƒƒهم اآلن بƒƒوضƒƒوح .فƒƒقالƒƒوا وهƒƒم يƒƒبتغون املƒƒزيƒƒد مƒƒن فƒƒضله" :لƒƒم يسƒƒتطع ّ
الƒƒفارض الƒƒكبرى ح ƒتّى اآلن .وإنّƒƒا لƒƒنرجƒƒو أن تƒƒنظم لƒƒنا قƒƒصيدة مƒƒن نƒƒفس الƒƒوزن والƒƒقافƒƒية" .فƒƒاسƒƒتجاب لƒƒهم حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل
وأمƒƒلى عƒƒليهم مƒƒا ال يّ ƒ
ƒقل عƒƒن ألƒƒفي بƒƒيت مƒƒن نƒƒفس الƒƒوزن والƒƒقافƒƒية .ثƒƒم انƒƒتخب مƒƒنها مƒƒائƒƒة وسƒƒبعة وعشƒƒريƒƒن بƒƒيتًا أذن لƒƒهم فƒƒي
والسƒƒبعة
ّƒ
حƒƒفظها .أ ّمƒƒا بƒƒقيّة األبƒƒيات فƒƒقد اعƒƒتبرهƒƒا سƒƒابƒƒقة ألوانƒƒها وال ت ƒتّفق مƒƒع احƒƒتياجƒƒات أهƒƒل الƒƒعصر .وهƒƒذه األبƒƒيات املƒƒائƒƒة
انتشارا واس ًعا.
والعشرون ،املعروفة بـ"القصيدة الورقائيّة" مألوفة لدى أتباعه النّاطقني بالعربيّة وهي منتشرة بينهم
ً
وقƒƒد بƒƒلغ إعƒƒابƒƒهم بهƒƒذا الّ ƒدلƒƒيل عƒƒلى حƒƒكمة حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل وعƒƒبقريّƒƒته أنّƒƒهم اجƒƒمعوا عƒƒلى أ ّن لّ ƒ
ƒكل بƒƒيت مƒƒن الƒƒقصيدة قّ ƒوة وجƒƒماالً
يفوقان ّ
كل ما احتوته قصيدتا ذلك ّ
الصغرى والكبرى م ًعا.
الشاعر العظيم ّ
ƒقصة ا ّلƒتي كƒانƒت أبƒرز الƒحوادث ا ّلƒتي وقƒعت خƒالل سƒنتي غƒياب حƒضرة بƒهاء اهلل عƒن بƒغداد ،أثƒارت لƒدى عƒدد مƒتزايƒد
إ ّن هƒذه ال ّ
ƒظيما،
مƒƒن الƒƒعلماء والƒƒفقهاء واملƒƒشايƒƒخ واألقƒƒطاب واألمƒƒراء ا ّلƒƒذيƒƒن احتشƒƒدوا فƒƒي مƒƒدارس ّ ƒ
السƒƒليمانƒيّة وكƒƒركƒƒوك الƒƒفقهيّة اهƒƒتما ًمƒƒا عً ƒ
فƒƒأخƒƒذوا يƒƒتتبّعون نƒƒشاطƒƒه يƒƒو ًمƒƒا بƒƒيوم .فƒƒفتح لƒƒهم آفƒƒا ًقƒƒا جƒƒديƒƒدة بƒƒالƒƒكثير مƒƒن أحƒƒاديƒƒثه وألƒƒواحƒƒه ،وحƒّ ƒل لƒƒهم املƒƒشكالت ا ّلƒƒتي كƒƒانƒƒت
ƒؤرقƒƒهم ،وكƒƒشف لƒƒهم عƒّ ƒما لƒƒم يƒƒفطنوا إلƒƒيه مƒƒن املƒƒعانƒƒي الƒƒخفيّة الƒƒغامƒƒضة فƒƒي كƒƒتابƒƒات املفسƒƒريƒƒن والّ ƒ
ƒشعراء وأهƒƒل الƒƒكالم ،وأزال
تّ ƒ
ال ƒƒخالف ال ƒظّاه ƒƒري ب ƒƒني م ƒƒطال ƒƒب ال ƒƒكثير م ƒƒن األب ƒƒحاث وال ƒƒقصائ ƒƒد وامل ƒƒقاالت .ول ƒƒقد ب ƒƒلغ م ƒƒن إج ƒƒالل ƒƒهم ل ƒƒه أن اع ƒƒتبره ب ƒƒعضهم م ƒƒن
"رجƒƒال الƒƒغيب" ،و"قƒƒطب الƒƒكون" بƒƒينما ظ ّ ƒن قƒƒوم آخƒƒرون أنّƒƒه بƒƒارع فƒƒي عƒƒلوم الƒƒكيمياء وال ƒتّنجيم ،وذهƒƒب عƒƒدد ال يسƒƒتهان بƒƒه مƒƒن
املƒعجبني إلƒى أ ّن مƒقامƒه ال ي ّ
ƒقل عƒن مƒقام األنƒبياء بƒحال مƒن األحƒوال .ومƒهما يƒكن مƒن أمƒر ،فƒقد أجƒمع عƒلى إجƒاللƒه ك ّƒل مƒن عƒرفƒه
الشƒƒباب والƒƒكهول .كƒƒما أح ƒبّه عƒƒدد لƒƒيس بƒƒالƒƒقليل
مƒƒن األكƒƒراد والƒƒعرب والعجƒƒم سƒƒواء مƒƒنهم الƒƒعالƒƒم والƒƒجاهƒƒل ،الƒّ ƒرفƒƒيع والƒƒوضƒƒيعƒ ّ ،
مƒƒنهم ح ƒبًّا عƒƒمي ًقا وأعƒƒجبوا بƒƒه إعƒƒجابًƒƒا أصƒƒيالً ،كƒّ ƒل ذلƒƒك رغƒƒم بƒƒعض ال ƒتّصريƒƒحات وال ƒتّأكƒƒيدات ا ّلƒƒتي جƒƒرت عƒƒلى لƒƒسانƒƒه تƒƒنوي ً ƒها
ƒعرض ح ƒƒيات ƒƒه للخ ƒƒطر .ف ƒƒال ع ƒƒجب أن ق ƒƒال
ب ƒƒمقام ƒƒه ،وا ّلƒƒتي ل ƒƒو تح ƒّ ƒرك ب ƒƒها ل ƒƒسان غ ƒƒيره م ƒƒن ب ƒƒني ج ƒƒنسه ألث ƒƒار م ƒƒن ال ƒƒغضب م ƒƒا ي ّ ƒ
ƒجة وأت ّ ƒم وأقƒƒوم بƒƒرهƒƒان" عƒƒلى صƒƒدق ظƒƒهوره .وبهƒƒذا
حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل فƒƒي لƒƒوح مƒƒريƒƒم عƒƒن فƒƒترة اعƒƒتكافƒƒه إنّƒƒها كƒƒانƒƒت "*أعƒƒظم حّ ƒ
شهƒد حƒضرة عƒبد الƒبهاء فƒقال**" :انجƒذبƒت كƒردسƒتان مƒن مƒحبّته فƒي مّ ƒدة وجƒيزة وفƒي أثƒناء تƒلك الƒفترة كƒان حƒضرة بƒهاء اهلل
يƒعيش عƒيشة الƒكفاف ،ويƒلبس مƒالبƒس الƒفقراء واملƒحتاجƒني ،ويƒأكƒل طƒعام الƒبؤسƒاء واملƒساكƒني .إال أ ّن هƒالƒة الƒجالل كƒانƒت تƒحيط
كالشمس في رائعة النّهار .وكان يلقى اإلجالل والتّكريم في ّ
ّ
كل مكان".
به
وبƒينما كƒان أسƒاس عƒظمة حƒضرة بƒهاء اهلل املƒقبلة يƒوضƒع فƒي أرض غƒريƒبة وبƒني قƒوم غƒربƒاء كƒانƒت حƒال الƒبابƒيّني تƒسير مƒن سيّ¾
إل ƒƒى أس ƒƒوأ .ف ƒƒقد ف ƒƒرح املفس ƒƒدون وج ƒّ ƒرأه ƒƒم اع ƒƒتكاف ƒƒه ال ƒطّوي ƒƒل امل ƒƒفاج¾ وان ƒƒسحاب ƒƒه ع ƒƒن م ƒƒرس ƒƒح ج ƒƒهاده وان ƒƒهمكوا ه ƒƒم وأع ƒƒوان ƒƒهم
ال ّ
ƒضالƒون فƒي تƒوسƒيع نƒطاق نƒشاطƒهم الƒبغيض .وكƒان مƒيرزا يƒحيى مƒعتكفًا فƒي داره مƒعظم الƒوقƒت ،يƒكاتƒب سً ƒرّا أولƒئك ا ّلƒƒذيƒن
وثƒƒق بƒƒهم مƒƒن الƒƒبابƒيّني لƒƒيش ّن حƒƒملة يجƒّ ƒرد بƒƒها حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل مƒƒن كƒّ ƒل فƒƒضل أو مƒƒزيّƒƒة .وخƒƒوفًƒƒا مƒƒن أن يخƒƒرج عƒƒليه خƒƒصم قƒƒويّ
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أرسƒل مƒيرزا مح ّƒمد املƒازنƒدرانƒي ،أحƒد أعƒوانƒه ،إلƒى آذربƒيجان بهƒدف محّ ƒدد عƒاجƒل وهƒو أن يƒغتال "الّ ƒديّƒان" "مƒكمن لƒئال¾ الƒعلم
الشƒƒرور" وك ƒنّاه بـ"ال ƒطّاغƒƒوت" عƒƒلى حƒƒني شƒّ ƒرفƒƒه حƒƒضرة الƒƒباب بƒƒلقب "الحƒƒرف ال ƒثّالƒƒث
اإللƒƒهيّ" وا ّلƒƒذي ل ّ ƒقبه مƒƒيرزا يƒƒحيى بـ"أبƒƒي ّ ƒ

ƒتحني الƒفرصƒة املƒواتƒية فƒيغتال ال ّ
ƒشاه.
املƒؤمƒن بƒمن يظهƒره اهلل" .ومƒن فƒرط حƒماقƒته أغƒرى مƒيرزا آقƒا جƒا بƒأن يƒسافƒر إلƒى نƒور وي ّ
ƒكررهƒا مƒن بƒعده .وقƒد وصƒف حƒضرة بƒهاء
بƒل لƒقد بƒلغت بƒه الƒوقƒاحƒة والƒت ّ ّ
بجح أن ارتƒكب فƒاحƒشة شƒنعاء ،وأذن ل ّ
ƒلسيّد مح ّƒمد أن ي ّ
اهلل ت ƒƒلك ال ƒƒفعلة ال ّ ƒ
ƒشنعاء ب ƒƒأنّ ƒƒها "خ ƒƒيان ƒƒة ع ƒƒظمى" ج ƒّ ƒرت ال ƒƒعار ع ƒƒلى ح ƒƒضرة ال ƒƒباب*" ،وأخ ƒƒذ الح ƒƒزن ج ƒƒميع األق ƒƒطار" .ك ƒƒما أم ƒƒر
ƒلما دلƒƒيالً جƒƒديً ƒدا عƒƒلى
بƒƒاغƒƒتيال ابƒƒن عّ ƒم حƒƒضرة الƒƒباب ،مƒƒيرزا عƒƒلي أكƒƒبر .وكƒƒان مƒƒن أعƒƒظم املƒƒعجبني بƒƒالّ ƒديّƒƒان .فƒƒكان اغƒƒتيالƒƒه ظً ƒ
ƒسيّد مح ƒّ ƒمد ا ّلƒƒذي أط ƒƒلق ل ƒƒه م ƒƒواله م ƒƒيرزا ي ƒƒحيى ال ƒƒعنان ،ف ƒƒقد أ ّكƒƒد ال ƒنّبيل ا ّلƒƒذي ك ƒƒان م ƒƒعه آن ƒƒذاك ف ƒƒي
ج ƒƒسام ƒƒة ج ƒƒرائ ƒƒمه .أ ّم ƒƒا ال ّ ƒ
ƒجعهم ،عƒƒلى أن يƒƒختطفوا لƒƒيالً عƒƒمائƒƒم أغƒƒنياء ال ƒزّوار
كƒƒربƒƒالء أنّƒƒه أحƒƒاط نƒƒفسه بشƒƒرذمƒƒة مƒّ ƒمن ال أخƒƒالق لƒƒهم .وأذن لƒƒهم ،بƒƒل وشّ ƒ
املƒجتمعني فƒي كƒربƒالء ،وأن يسƒرقƒوا أحƒذيƒتهم ،ويسƒلبوا مƒقام اإلمƒام الحسƒني ويج ّƒردوه مƒن دواويƒنه وقƒناديƒله ،وأن يسƒتولƒوا عƒلى
الشƒرب مƒن املƒشارب الƒعا ّمƒƒة .وكƒان ذلƒك االنحƒطاط ا ّلƒƒذي تƒر ّدى فƒيه مƒن يƒزعƒمون االنƒتماء إلƒى الƒبابƒيّة مƒدعƒاة ألن يƒتذ ّكƒƒر
أوانƒي ّ ƒ ƒ
ƒترفƒƒع الّ ƒلذيƒƒن امƒƒتاز بƒƒهما أصƒƒحاب امل ُƒالّ حسƒƒني حƒƒني ألƒƒقوا بƒƒالƒذّهƒƒب والّ ƒ
ƒفضة والƒƒفيروز عƒƒلى قƒƒارعƒƒة الƒطّريƒƒق فƒƒي
الƒنّبيل الƒزّهƒƒد والّ ƒ
ازدراء إطƒاعƒة ألمƒر قƒائƒدهƒم ،وألن يƒتذ ّكƒƒر مسƒلك وحƒيد حƒني أمƒر أالّ يƒتناول أحƒد شƒيئ ًا مƒن الƒكنوز الƒثّمينة ا ّلƒƒتي احƒتواهƒا مƒنزلƒه
ƒمسوا شƒƒيئ ًا
الƒƒفاخƒƒر فƒƒي يƒƒزد قƒƒبل أن ينهƒƒبه الƒƒعوام ،ومسƒƒلك الّ ƒ
ƒحجة حƒƒني حƒّ ƒرم عƒƒلى أصƒƒحابƒƒه املشƒƒرفƒƒني عƒƒلى الهƒƒالك جƒƒو ًعƒƒا أن يّ ƒ
من أموال اآلخرين حتّى ولو كان ذلك لإلبقاء على حياتهم.
ƒضا ّلƒƒني ووقƒƒاحƒƒتهم أن زعƒƒم مƒƒا ال يّ ƒ
ولƒƒقد بƒƒلغ مƒƒن جƒƒرأة هƒƒؤالء الƒƒبابƒيّني املنحƒطّني الّ ƒ
ƒقل عƒƒن خƒƒمسة وعشƒƒريƒƒن مƒƒنهم ،حسƒƒب تƒƒأكƒƒيد
حƒضرة عƒبد الƒبهاء ،أنّƒه هƒو املƒوعƒود ا ّلƒƒذي تƒنبّأ بƒه حƒضرة الƒباب .كƒما بƒلغ مƒن خƒيبتهم أنّƒهم لƒم يƒكونƒوا يجسƒرون عƒلى الƒظّهور
عƒالنƒية أمƒام املƒأل أل ّن األكƒراد والعجƒم كƒانƒوا يسƒتهزئƒون بƒهم وبƒديƒنهم ويƒنهالƒون عƒليهم سƒبًّا وسخƒريƒة إذا صƒادفƒوهƒم فƒي الƒطّريƒق.
فƒال عƒجب أن وصƒف حƒضرة بƒهاء اهلل الƒحال ا ّلƒتي وجƒد هƒؤالء عƒليها عƒند عƒودتƒه إلƒى بƒغداد بƒقولƒه*" :مƒا شƒاهƒدنƒا إالّ عƒد ًدا قƒليالً
مƒƒن الƒƒخامƒƒلني ا ّلƒƒذيƒƒن ال روح لƒƒهم ،بƒƒل إنƒƒهم كƒƒانƒƒوا مƒƒفقوديƒƒن مƒيّتني .لƒƒم يƒƒكن هƒƒناك ذكƒƒر ألمƒƒر اهلل .ولƒƒم نشهƒƒد قƒƒلبًا واحً ƒدا عƒƒامƒً ƒرا
بƒƒه" .ولƒƒقد بƒƒلغ مƒƒن حƒƒزنƒƒه بƒƒعد عƒƒودتƒƒه أنّƒƒه رفƒƒض أن يƒƒغادر بƒƒيته زم ƒنًا لƒƒيس بƒƒالƒƒقصير .ولƒƒم يƒƒكن يƒƒغادره إالّ لƒƒيزور الƒƒكاظƒƒمني أو
ليجتمع بني الحني واآلخر بقليل من أصحابه في هذه املدينة أو في بغداد.
نƒƒعم ،إن الƒƒحال املحƒƒزنƒƒة ا ّلƒƒتي تƒƒدهƒƒورت وتƒƒط ّورت أثƒƒناء غƒƒيابƒƒة سƒƒنتني ح ƒتّمت أن يƒƒعود .وقƒƒد بƒّ ƒني ذلƒƒك فƒƒي كƒƒتاب اإليƒƒقان بƒƒقولƒƒه:
ƒيرا صƒبرنƒا إلƒى أن صƒدر حƒكم ال ّƒرجƒوع مƒن مƒصدر األمƒر ،ولƒم يƒكن هƒناك بّ ƒد مƒن التّسƒليم لƒه" .ويƒروي الƒنّبيل فƒي تƒاريƒخه
"*وأخ ً
أ ّن حƒضرة بƒهاء اهلل أ ّكƒƒد ذلƒك ل ّ
ƒلشيخ سƒلطان فƒقال**" :واهلل ا ّلƒƒذي ال إلƒه إالّ هƒو! لƒوال أنّƒني أدرك أ ّن أمƒر الƒنّقطة األولƒى يƒوشƒك
أن يƒمحى ،وأ ّن هƒذه الّ ƒدمƒاء ا ّلƒƒتي سƒالƒت فƒي سƒبيل اهلل تƒكاد تƒذهƒب سً ƒدى ملƒا رضƒيت قƒط أن أرجƒع إلƒى أهƒل الƒبيان ،ولƒتركƒتهم
تصويرا".
وما يعبدون من أصنام ص ّوروها بخيالهم
ً
ƒاصƒƒة ب ƒƒعد أن رأى رأي ال ƒƒعني م ƒƒا ج ƒّ ƒره ت ƒƒصري ƒƒفه
أض ƒƒف إل ƒƒى ذل ƒƒك أ ّن م ƒƒيرزا ي ƒƒحيى أل ƒحّ ف ƒƒي ال ƒƒكتاب ƒƒة إل ƒƒيه ب ƒƒضرورة ال ƒƒعودة ،وخ ƒ ƒ ƒّ ƒ
ƒوسƒالت ابƒنه حƒضرة عƒبد الƒبهاء ذي
ƒحاحƒا ،وال سƒيّما ت ّ ƒ ƒ
ƒوسƒالت ذوي قƒربƒاه وأصƒدقƒائƒه بƒأق ّƒل إل ً ƒ
األخƒرق ألمƒور الّ ƒديƒن .ولƒم تƒكن ت ّ ƒ ƒ
شاب في صباه.
االثني عشر ربي ًعا .فقد حزّت الوحدة والحزن في نفسه بحيث أقسم في سياق حديث أورده النّبيل أنّه
َ
السƒليمانƒيّة ا ّلƒƒذيƒن أصƒبحوا آنƒذاك مƒن أعƒظم املƒعجبني بƒه،
ƒلما عƒزم حƒضرة بƒهاء اهلل عƒلى أن يƒنهي فƒترة اعƒتكافƒه و ّدع شƒيوخ ّ ƒ ƒ
ف ّ
وأخƒƒلص املƒƒحبّني لƒƒه ،كƒƒما ثƒƒبت مƒƒن مسƒƒلكهم فƒƒيما بƒƒعد .ورجƒƒع عƒƒلى مهƒƒل مƒƒع الّ ƒ
ƒشيخ سƒƒلطان إلƒƒى بƒƒغداد "**عƒƒلى شƒƒاط¾ نهƒƒر
السƒالم والهƒدوء الƒوحƒيدة" ا ّلƒتي قّ ƒدر لƒه
ƒسفر أ ّن أيّƒام اعƒتكافƒه هƒذه "**هƒي أيّƒام ّƒ ƒ
الƒباليƒا" ولƒقد أ ّƒكƒد حƒضرة بƒهاء اهلل لƒرفƒيقه فƒي ال ّ
أن يتمتّع بها "**وا ّلتي لن تكون من نصيبي من بعد ذلك أب ًدا".
وف ƒƒي ال ƒƒيوم ال ƒثّان ƒƒي عش ƒƒر م ƒƒن رج ƒƒب 1272هـ )امل ƒƒواف ƒƒق ل ƒƒلتّاس ƒƒع عش ƒƒر م ƒƒن آذار 1856م( وص ƒƒل إل ƒƒى ب ƒƒغداد أي ب ƒƒعد س ƒƒنتني
قمريّتني كاملتني قضاهما في كردستان.
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الفصل الثّامن  -نفي حضرة بهاء اهلل إلى العراق )تتمّ ة(
السƒƒليمانّ ƒية إلƒƒى بƒƒغداد تƒƒشير إلƒƒى تƒƒح ّول عƒƒلى جƒƒانƒƒب عƒƒظيم مƒƒن األهƒّ ƒم ّية بƒƒالنّسƒƒبة لƒƒتاريƒƒخ الƒƒقرن
إ ّن عƒƒودة حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل مƒƒن ّ ƒ
ƒتمر ف ƒƒي ال ƒّ ƒرق ƒيّ
ال ƒƒبهائ ƒيّ األ ّول .ف ƒƒقد أخ ƒƒذت أح ƒƒوال ال ّ ƒدي ƒƒن ت ƒƒرت ƒƒقي ب ƒƒعد أن ه ƒƒبطت إل ƒƒى أدن ƒƒى املس ƒƒتوي ƒƒات ،ث ّ ƒم ق ّ ƒدر ل ƒƒها أن تس ّ ƒ
واالرتƒƒفاع بƒƒق ّوة لƒƒتصل إلƒƒى قƒّ ƒمة عƒƒالƒƒية جƒƒديƒƒدة ،تƒƒرتƒƒبط هƒƒذه املƒّ ƒرة بƒƒإعƒƒالن دعƒƒوتƒƒه عƒƒش ّية نƒƒفيه إلƒƒى اآلسƒƒتانƒƒة .نƒƒعم ،بƒƒعودتƒƒه إلƒƒى
ƒتقرارا لƒم تشهƒده مƒن قƒبل ،ذلƒك أل ّن الّ ƒديƒن لƒم يƒكن بƒاسƒتطاعƒته أن يََّ ƒدعƒي ،مƒن قƒبل ،أ ّن لƒه مƒركƒزًا
ƒتقر اس
ً
بƒغداد أخƒذت األمƒور تس ّ
ƒتمر ،ال ّ ƒلهم إالّ فƒƒي سƒƒنواتƒƒه ال ƒثّالث األولƒƒى.
ثƒƒاب ƒتًا ي ƒتّجه إلƒƒيه أتƒƒباعƒƒه ،أو يƒƒلتمسون مƒƒنه الهƒƒدايƒƒة ،أو يسƒƒتم ّدون مƒƒنه اإللƒƒهام املسّ ƒ
وبƒعدهƒا قƒضى حƒضرة الƒباب مƒا ال ي ّ
ƒقل عƒن نƒصف عهƒده الƒقصير سƒجينًا فƒي أقƒاصƒي الƒبالد ،مƒنقط ًعا بƒال ّ
ƒضرورة عƒن الƒغالƒبيّة
الƒعظمى مƒن أتƒباعƒه .أ ّƒمƒا الƒفترة ا ّلƒƒتي تƒلت اسƒتشهاده مƒباشƒرة فƒقد تƒم ّيزت بƒاضƒطراب كƒان أدعƒى لƒألسƒف مƒن عƒزلƒته الƒنّاتƒجة
ƒطراري .وح ƒتّى ح ƒƒني الح ال ƒظّهور ا ّلƒƒذي ت ƒƒنبّأ ب ƒƒه ف ƒƒإنّ ƒƒه ل ƒƒم ي ƒƒشفعه إع ƒƒالن م ƒƒباش ƒƒر ي ƒƒم ّكن ال ƒƒجام ƒƒعة امل ƒƒوزّع ƒƒة م ƒƒن
ع ƒƒن ح ƒƒبسه االض ƒ
ّ
االلƒƒتفاف مƒƒن جƒƒديƒƒد حƒƒول مخ ّ ƒلصهم املƒƒوعƒƒود .وقƒƒد سƒƒاعƒƒد عƒƒلى إطƒƒالƒƒة االضƒƒطراب والƒƒفوضƒƒى ا ّلƒƒتي مƒّ ƒرت بƒƒها جƒƒامƒƒعة الƒƒباب ّ ƒيني
تسƒتّر مƒيرزا يƒحيى ال ّƒرأس ا ّلƒذي ع ّƒني مƒؤقƒتًا حƒتّى يƒصل بƒهم إلƒى ظƒهور املƒوعƒود .كƒما سƒاعƒد عƒليها غƒياب حƒضرة بƒهاء اهلل عƒن
مƒƒوطƒƒنه مل ّ ƒدة تƒƒسعة أشهƒƒر فƒƒي زيƒƒارة لƒƒكربƒƒالء ،وسƒƒجنه فƒƒي سƒƒياه چƒƒال بƒƒعد ذلƒƒك بسƒƒرعƒƒة .ونƒƒفيه إلƒƒى الƒƒعراق ،ثƒƒم اعƒƒتكافƒƒه فƒƒي
كردستان.
ومƒهما تƒفاوتƒت نƒظرات الƒبابƒيّني ملƒقام حƒضرة بƒهاء اهلل ،فƒقد وجƒدوا أنƒفسهم آخƒر األمƒر قƒادريƒن عƒلى أن يƒر ّƒكƒزوا آمƒالƒهم وأعƒمالƒهم
حƒƒول رجƒƒل يƒƒؤمƒƒنون بƒƒقدرتƒƒه عƒƒلى تƒƒأمƒƒني سƒƒالمƒƒة ال ّ ƒديƒƒن .وقƒƒد ت ّ ƒم هƒƒذا عƒƒلى الƒّ ƒرغƒƒم مƒƒن أ ّن حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل لƒƒم يƒƒكن يƒƒو ّد أن يƒƒبوح
ƒتقرت أم ƒƒور ال ّ ƒدي ƒƒن ب ƒƒعودت ƒƒها إل ƒƒى ن ƒƒصاب ƒƒها ،ودوران ƒƒها ح ƒƒول م ƒƒرك ƒƒزه ƒƒا ال ƒثّاب ƒƒت .وأص ƒƒبح ه ƒƒذا
بس ƒّ ƒر م ƒƒقام ƒƒه .وم ƒƒنذ ذل ƒƒك ال ƒƒحني اس ّ ƒ
االستقرار من مالمح أمور ال ّدين البارزة ا ّلتي لم يحرم منها بعد ذلك اب ًدا بصورة أو بأخرى.
وقƒد الحƒظنا ،مƒن قƒبل ،أ ّن ديƒن حƒضرة الƒباب أشƒرف عƒلى الخƒمود نƒتيجة لƒتلك ال ّ
ƒضربƒات الƒهائƒلة املƒتالحƒقة ا ّلƒƒتي تƒل ّقاهƒا .كƒما
أ ّن الƒظّهور الƒجبّار ا ّلƒذي تجّ ƒلى عƒلى حƒضرة بƒهاء اهلل فƒي سƒياه چƒال لƒم يƒنتج عƒلى الƒفور نƒتائƒج مƒحسوسƒة تƒثبّت أقƒدام الƒجامƒعة
ا ّلƒتي كƒادت تƒنهار .أضƒف إلƒى ذلƒك أ ّن نƒفيه املƒفاج¾ كƒان ضƒربƒة أخƒرى لƒلجامƒعة ا ّلƒتي تƒع ّلمت أن تƒعتمد عƒليه .وكƒان احƒتجاب
ƒعجالً لƒƒعمليّة الƒتّدهƒƒور واالنحƒƒطاط ا ّلƒƒتي بƒƒدأت مƒƒن قƒƒبل .كƒƒما بƒƒدا أ ّن اعƒƒتكاف حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل
مƒƒيرزا يƒƒحيى وتسƒتّره وخƒƒمولƒƒه مّ ƒ
في كردستان قد قضى عليها باالنحالل النّهائي.
إالّ أ ّن الج ƒƒزر ا ّلƒƒذي انحس ƒƒرت أم ƒƒواج ƒƒه ب ƒƒصورة م ƒƒخيفة أخ ƒƒذ اآلن ي ƒƒنقلب إل ƒƒى م ّ ƒد يش ƒƒرف ع ƒƒلى ال ƒƒفيضان ،ويح ƒƒمل م ƒƒعه ب ƒƒرك ƒƒات
نفيسة ّ
تبشر بإعالن الظّهور ا ّلذي تج ّلى على حضرة بهاء اهلل س ًرّا.
وربّ ƒƒما ل ƒƒم ي ƒƒكن م ƒƒن امل ƒƒبال ƒƒغة أن ن ƒƒقول إ ّن ال ƒƒجام ƒƒعة ال ƒƒبهائ ƒيّة ت ƒƒحت اس ƒƒم ال ƒƒجام ƒƒعة ال ƒƒباب ƒيّة وب ƒƒصورت ƒƒها ق ƒƒد ول ƒƒدت ف ƒƒعالً .وأخ ƒƒذت
السƒبع
ƒسنوات ّ ƒ ƒ
تƒتش ّكل ،وإن كƒان م ّ ƒ ƒ
ƒؤسƒسها يظهƒر ويƒجاهƒد فƒي ثƒياب أحƒد أصƒحاب حƒضرة الƒباب املƒتف ّوقƒني عƒلى مƒدى هƒذه ال ّ
٧٠

ƒسنوات
ƒسنوات ا ّلƒƒتي نƒّ ƒ
ƒوجƒƒه إلƒƒيها اهƒƒتمامƒƒنا اآلن .عƒƒلى مƒƒدى هƒƒذه الّ ƒ
ا ّلƒƒتي تƒƒمت ّد بƒƒني اسƒƒتئنافƒƒه جƒƒهوده وإعƒƒالنƒƒه دعƒƒوتƒƒه ،وهƒƒي الّ ƒ
ƒحا ل ƒƒقيادة ال ƒƒبابƒ ƒيّني وأف ƒƒول نج ƒƒمه أم ƒƒام إش ƒƒراق نƒ ƒيّر ق ƒƒائ ƒƒده ƒƒا ال ƒƒفعليّ وم ƒƒنقذه ƒƒا
الس ƒƒبع اطّ ƒƒرد اض ƒƒمحالل ن ƒƒفوذ م ƒƒن ك ƒƒان م ƒ ƒ ّ ƒ
ّƒ ƒ
ƒرش ً ƒ
الƒƒحقيقيّ .وعƒƒلى مƒƒداهƒƒا نƒƒضجت بƒƒواكƒƒير ذلƒƒك املƒƒنفيّ املƒƒز ّود بƒƒإمƒƒكان ƒيّات ال حƒƒصر لƒƒها ،وأوشƒƒكت عƒƒلى الƒƒحصاد .وهƒƒي فƒƒترة
ت ƒƒدخ ƒƒل ال ƒتّاري ƒƒخ ع ƒƒلى أنّ ƒƒها ال ƒƒفترة ا ّل ƒƒتي اس ƒƒتعادت خ ƒƒالل ƒƒها ال ƒƒجام ƒƒعة ن ƒƒفوذه ƒƒا واس ƒƒتر ّدت ه ƒƒيبتها ب ƒƒعد أن خ ƒƒلقت خ ƒƒل ًقا ج ƒƒدي ً ƒدا،
خƒا حƒماسƒيًّا بƒالƒغًا،
ƒالحƒا كƒامƒالً ،ورسƒخ لƒديƒها االعƒتراف بƒمن اسƒتر ّد لƒها حƒقوقƒها وأقƒالƒها مƒن عƒثرتƒها رسƒو ًƒ
وصƒلحت خƒلقيّتها ص ً ƒ
وسجلت فيها الجامعة انتصاراتها الجديدة على اعدائها الجدد.
وازدادت فيها كتاباتها وآدابها ثراء وخصوبة،
ّ
ƒخاصƒة هƒيبة حƒضرة بƒهاء اهلل ،تƒعلو اآلن بƒاطّƒراد مƒنذ ابƒتدائƒها فƒي كƒردسƒتان .ومƒا كƒاد حƒضرة بƒهاء
ّƒƒƒ
أخƒذت هƒيبة املƒؤمƒنني ،وب
السƒƒليمان ƒيّة
ƒنحى ع ƒƒنها م ƒƒن ق ƒƒبل ح ƒتّى أخ ƒƒذت ج ƒƒماه ƒƒير امل ƒƒعجبني املخ ƒƒلصني ا ّلƒƒذي ƒƒن ت ƒƒرك ƒƒهم ف ƒƒي ّ ƒ
اهلل ي ƒƒتو ّلƒƒى زم ƒƒام األم ƒƒور ا ّلƒƒتي ت ّ ƒ
يƒفدون عƒلى بƒغداد وألƒسنتهم تƒلهج بƒاسƒم "الّ ƒدرويƒش مح ّƒمد" ،وأقƒدامƒهم تƒقودهƒم إلƒى بƒيت مƒيرزا مƒوسƒى الƒبابƒيّ .فƒدهƒش رجƒال
السƒƒالم والّ ƒ
ƒشهير والّ ƒ
الّ ƒديƒƒن فƒƒي املƒƒديƒƒنة ،مƒƒن أمƒƒثال ابƒƒن اآللƒƒوسƒƒي مƒƒفتي بƒƒغداد الّ ƒ
ƒسيد الّ ƒداودي،
ƒشيخ عƒƒبد ّ ƒ
ƒشيخ عƒƒبد الƒƒقادر والّ ƒ
ƒصوفƒية مƒن أتƒباع الƒطّريƒقة الƒقادريّƒة والƒخالƒديّƒة وهƒم يƒتزاحƒمون بƒاملƒناكƒب عƒلى بƒيت حƒضرة بƒهاء
ملƒنظر هƒؤالء األكƒراد مƒن عƒلماء ال ّ
ƒلما ظ ƒƒفروا م ƒƒنه ب ƒƒاإلج ƒƒاب ƒƒات ال ƒƒكاف ƒƒية
اهلل .وح ƒƒداه ƒƒم ال ƒتّناف ƒƒس ال ƒ
ƒعنصري وامل ƒƒذه ƒƒبيّ إل ƒƒى أن ي ƒƒفوزوا ب ƒƒمحضره ه ƒƒم اآلخ ƒƒرون .ف ّ ƒ
ّ
ال ّ ƒ
ƒشاف ƒƒية ع ƒƒن أس ƒƒئلتهم ال ƒƒعدي ƒƒدة انخ ƒƒرط ƒƒوا ه ƒƒم أي ً ƒ
ƒسمات
ƒقرب ƒƒني .ول ƒƒقد أث ƒƒار إق ƒƒرار ه ƒƒؤالء األف ƒƒذاذ ب ƒƒال ّ ƒ
ƒضا ف ƒƒي س ƒƒلك امل ƒƒعجبني امل ّ ƒ
الƒعالƒية ا ّلƒتي تƒميز بƒها مسƒلك حƒضرة بƒهاء اهلل وخƒلقه اهƒتمام جƒمهور غƒفير مƒن املƒشاهƒديƒن األق ّƒل مƒركƒزًا ،وأطƒلق ألƒسنتهم فƒيما
بƒƒعد بƒƒمدحƒƒه والƒثّناء عƒƒليه .وكƒƒان مƒƒنهم الّ ƒ
ƒشعراء واملƒƒتص ّوفƒƒون والƒنّابƒƒهون ،املƒƒقيمون مƒƒنهم والƒزّائƒƒرون ،وأخƒƒذ رجƒƒال الّ ƒدولƒƒة ،وعƒƒلى
ƒكردي املƒعروف لƒدى هƒذه الّ ƒدوائƒر اإلداريّƒة ،يƒتّصلون بƒه شƒيئ ًا بƒعد
رأسƒهم عƒبد اهلل بƒاشƒا ونƒائƒبه محƒمود آقƒا واملُالّ عƒلي مƒردان ال
ّ
شƒƒيء ،وضƒƒربƒƒوا بƒƒسهمهم الƒƒوافƒƒر فƒƒي إذاعƒƒة شهƒƒرتƒƒه املسƒƒرعƒƒة فƒƒي االنƒƒتشار .أضƒƒف إلƒƒى ذلƒƒك أ ّن اإليƒƒران ƒيّني ال ƒنّابهƒƒني املƒƒقيمني
ب ƒƒبغداد وال ƒزّائ ƒƒري ƒƒن ل ƒƒلمقام ƒƒات امل ƒƒق ّدس ƒƒة ب ƒƒها ل ƒƒم يس ƒƒتطيعوا أن ي ƒƒظ ّلوا ج ƒƒام ƒƒدي ƒƒن أم ƒƒام سح ƒƒر ش ƒƒخصيّته ،ك ƒƒما انج ƒƒذب إل ƒƒى دائ ƒƒرة
ƒتوسƒعة بƒاسƒتمرار بƒعض األمƒراء ا ّلƒذيƒن تجƒري فƒي عƒروقƒهم الّ ƒدمƒاء املƒلكيّة مƒن أمƒثال نƒائƒب اإليƒا َلƒة وشƒجاع
مƒعارفƒه وأصƒدقƒائƒه امل ّƒ ƒ
ال ّدولة وسيف ال ّدولة ،وزين لعابدين خان فخر ال ّدولة.
أ ّمƒƒا هƒƒؤالء ا ّلƒƒذيƒƒن كƒƒانƒƒوا يسخƒƒرون مƒƒن أصƒƒحاب حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل وذوي قƒƒربƒƒاه ويسƒبّونƒƒهم سً ƒرّا وعƒƒالنƒƒية ،أثƒƒناء غƒƒيابƒƒه عƒƒامƒƒني عƒƒن
بƒغداد ،فƒقد سƒكت مƒعظمهم ،وتƒظاهƒر عƒدد لƒيس بƒالƒقليل مƒنهم بƒاحƒترامƒه وإجƒاللƒه ،بƒل لƒقد ا ّدعƒى بƒعضهم أنّƒهم أنƒصاره وأولƒياؤه،
ƒضموا فƒعالً إلƒى صƒفوف الƒجامƒعة ا ّلƒƒتي تƒنتمي إلƒيه .بƒل لƒقد بƒلغ مƒن ردّ
بƒينما اعƒترف آخƒرون بƒمشاركƒتهم إيّƒاه فƒي عƒقائƒده وان ّ
الƒفعل أن افتخƒر أحƒدهƒم بƒأنّƒه قƒد فƒطن إلƒى ديƒن حƒضرة الƒباب واعƒتنقه مƒنذ سƒنة 1250هـ ،أي قƒبل إعƒالن حƒضرة الƒباب ألمƒره
بعشر سنوات!
وه ƒƒكذا ل ƒƒم ت ِ ƒ
الس ƒƒليمان ƒيّة س ƒƒوى أع ƒƒوام ق ƒƒليلة ح ƒتّى ان ƒƒقلبت اآلي ƒƒة ت ƒƒما ًم ƒƒا .وأص ƒƒبح م ƒƒنزل
ƒمض ع ƒƒلى ع ƒƒودة ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل م ƒƒن ّƒ ƒ
ƒحجاج مƒƒن األكƒƒراد والعجƒƒم
ƒقصاد وال ƒزّوار والّ ƒ
"سƒƒليمان الƒƒغنّام" ا ّلƒƒذي انƒƒتقلت إلƒƒيه أسƒƒرتƒƒه قƒƒبيل رجƒƒوعƒƒه مƒƒن كƒƒردسƒƒتان كƒƒعبة الّ ƒ
وال ƒƒعرب واألت ƒƒراك ،املس ƒƒلمني م ƒƒنهم وال ƒƒيهود وامل ƒƒسيحيّني .ك ƒƒما أص ƒƒبح م ƒƒالذًا أم ƒƒينًا ي ƒƒلوذ ب ƒƒه ك ƒّ ƒل م ƒƒن ظ ƒƒلمهم م ƒƒمثّلو ال ƒƒحكوم ƒƒة
اإلي ƒƒران ƒيّة أم ƒالً ف ƒƒي االن ƒƒتصاف ل ƒƒهم م ƒّ ƒما ل ƒƒحقهم م ƒƒن األذى وال ƒظّلم .وك ƒƒان م ƒƒنزل "س ƒƒليمان ال ƒƒغنّام" ه ƒƒذا ي ƒƒعرف آن ƒƒذاك ب ƒƒمنزل
ƒتوسƒƒط ي ƒƒقع ف ƒƒي ح ƒيّ ال ƒƒكرخ ع ƒƒلى م ƒƒقرب ƒƒة م ƒƒن
م ƒƒوس ƒƒى ال ƒƒباب ƒيّ ،ول ƒƒكنّه ع ƒƒرف رس ƒƒميًّا ف ƒƒيما ب ƒƒعد بـ"ال ƒƒبيت األع ƒƒظم" .وه ƒƒو م ƒƒنزل م ƒ ّ ƒ
ّ
الضفة الغربيّة لنهر دجلة.
وفƒي الƒوقƒت نƒفسه أخƒذت أفƒواج الƒبابƒيّني اإليƒرانƒيّني تƒطغى عƒلى أمƒواج الƒزّائƒريƒن املƒتدفّƒقني عƒلى أبƒوابƒه الƒكريƒمة ،يحƒدوهƒم األمƒل
ƒشهادات الخƒطّيّة والّ ƒ
فƒƒي الƒƒفوز بƒƒمحضره املƒƒنير .فƒƒإذا عƒƒادوا إلƒƒى وطƒƒنهم مƒƒز ّوديƒƒن بƒƒالّ ƒ
ƒشفهية الّ ƒدا ّلƒƒة عƒƒلى نƒƒهضة الّ ƒديƒƒن الƒƒقويّƒƒة
وتƒƒق ّدمƒƒه املƒƒتزايƒƒد لƒƒم يعجƒƒزوا عƒƒن تƒƒوسƒƒيع دائƒƒرة الّ ƒديƒƒن ا ّلƒƒذي ولƒƒد مƒƒن جƒƒديƒƒد .وكƒƒان مƒƒن بƒƒني الƒزّائƒƒريƒƒن واألصƒƒحاب املƒƒؤمƒƒنني ا ّلƒƒذيƒƒن
فƒازوا بƒلقائƒه وملƒحوا سƒناء جƒاللƒه وأذاعƒوا تƒأثƒير اتّƒصالƒهم بƒروحƒه أربƒعة مƒن أبƒناء خƒؤولƒة حƒضرة الƒباب وخƒالƒه الƒحاج مƒيرزا سƒيّد
محƒّ ƒمد ،وإحƒƒدى حƒƒفيدات فƒƒتح عƒƒلي شƒƒاه ،وكƒƒانƒƒت مƒƒن املƒƒعجبات املتحƒّ ƒمسات بƒƒال ƒطّاهƒƒرة ،وفƒƒازت بƒƒلقب "ورقƒƒة الƒّ ƒرضƒƒوان" ،وامل ُƒالّ
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مح ّƒمد الƒقائƒني الƒعالّمƒة املƒل ّقب بـ"الƒنّبيل األكƒبر" ،وامل ُالّ صƒادق الخƒراسƒانƒي املƒشهور املƒل ّقب بـ"اسƒم اهلل األصƒدق" ،وهƒو ا ّلƒƒذي
ƒسيد أس ƒƒد اهلل امل ƒƒل ّقب بـ"ال ّ ƒديّ ƒƒان"،
اضطه ƒƒد م ƒƒع ال ƒƒق ّدوس ف ƒƒي ش ƒƒيراز اض ƒƒطها ًدا ش ƒƒني ًعا ،وامل ُ ƒالّ ب ƒƒاق ƒƒر أح ƒƒد ح ƒƒروف ال ƒƒحيّ ،وال ّ ƒ
ƒسيّد جƒواد الƒكربƒالئƒي ،ومƒيرزا مح ّƒمد حƒسن ومƒيرزا مح ّƒمد حسƒني املƒل ّقبان فƒيما بƒعد بـ"سƒلطان ّ
الشهƒداء" و"مƒحبوب
وفƒضيلة ال ّ
ّ
ƒسيد إسƒƒماعƒƒيل ال ƒزّواري ،والƒƒحاج
الشهƒƒداء" ومƒƒيرزا محƒّ ƒمد عƒƒلي النّهƒƒري ،ا ّلƒƒذي تƒƒز ّوج حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء ابƒƒنته فƒƒيما بƒƒعد ،والّ ƒ
ال ّ
ƒشيخ مح ّƒمد ا ّلƒƒذي لƒقبّه حƒضرة الƒباب بـ"الƒنّبيل" ،ومƒيرزا آقƒاي مƒنير األديƒب املƒل ّقب بـ"اسƒم اهلل املƒنيب" ،والƒحاج مح ّƒمد تƒقي
ƒقربƒني" ،وكƒان مƒن أفƒاضƒل املجتهƒديƒن .أ ّƒمƒا املُالّ مح ّƒمد
ƒثيرا فƒل ّقب بـ"أيّƒوب" ،ومƒالّ زيƒن الƒعابƒديƒن املƒل ّقب بـ"زيƒن امل ّ
ا ّلƒذي قƒاسƒى ك ً
ƒؤرخƒƒة وصƒƒحابƒيّه الƒنّابƒƒه ،فƒƒقد
الƒزّرنƒƒدي ،املƒƒل ّقب بـ"الƒنّبيل األعƒƒظم" وا ّلƒƒذي يƒƒمكن أن يƒƒع ّد بƒƒحقّ شƒƒاعƒƒر حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل املّ ƒداح ومّ ƒ
التحق باملنفيّني وأخذ يقوم بسلسلة رحالته الطّويلة املضنية إلى إيران لترويج أمر محبوبه.

ال ،بƒƒل إ ّن هƒƒؤالء ا ّلƒƒذيƒƒن بƒƒلغت بƒƒهم الحƒƒماقƒƒة والƒƒوقƒƒاحƒƒة إلƒƒى حّ ƒد انƒƒتحال امƒƒتيازات "مƒƒن يظهƒƒره اهلل" ومƒƒقامƒƒه سƒƒواء فƒƒي بƒƒغداد أو
ƒالسƒليقة إلƒى الƒتماس املƒثول بƒني يƒديƒه حƒيث اعƒترفƒوا بخƒطايƒاهƒم وطƒلبوا
كƒربƒالء أو قƒم أو كƒاشƒان أو تƒبريƒز أو طهƒران ،اضƒطروا ب ّƒ ƒ
ƒصفح والƒغفران .أ ّƒمƒا املƒهاجƒرون ا ّلƒƒذيƒن أضƒناهƒم الƒخوف الّ ƒدائƒم مƒن االضƒطهاد فƒقد أخƒذوا –عƒلى مƒر األيّƒام– يƒلتمسون هƒم
ال ّ
وأزواجƒهم وأوالدهƒم ،األمƒن النّسƒبيّ ا ّلƒƒذي يƒكفله لƒهم قƒربƒهم م ّƒمن أصƒبح مƒناط أمƒر الƒجامƒعة املƒضطربƒة وقƒطب رحƒاهƒا .وأخƒذ
ك ƒƒبار امل ƒƒنفيّني م ƒƒن العج ƒƒم يج ƒƒلسون ع ƒƒند ق ƒƒدم ƒƒيه ،غ ƒƒير م ƒƒبال ƒƒني ب ƒƒما ي ƒƒمليه ع ƒƒليهم االع ƒƒتدال والح ƒƒذر أم ƒƒام ن ƒƒفوذ ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل
ƒصاعƒƒد ،وال مƒƒكترثƒƒني لƒƒكرامƒƒتهم وع ƒزّتƒƒهم لƒƒيرتƒƒشف كƒّ ƒل واحƒƒد مƒƒنهم مƒƒن حƒƒكمته وروحƒƒه عƒƒلى قƒƒدر كƒƒفايƒƒته واسƒƒتعداده .بƒƒل لƒƒقد
الّ ƒ
حƒƒاول بƒƒعض قƒƒصار الƒنّظر مƒƒن ذوي الّ ƒ
طموح ،أمƒƒثال عƒبّاس مƒƒيرزا ابƒƒن محƒّ ƒمد شƒƒاه ،والƒƒوزيƒƒر نƒƒظام ومƒƒيرزا مƒƒلكم خƒƒان وغƒƒيرهƒƒم
مƒن عƒمالء الƒحكومƒات األجƒنبيّة ،أن يƒفوزا بƒمعونƒته ومƒؤازرتƒه لخƒططهم ومشƒروعƒاتƒهم ،األمƒر ا ّلƒذي رفƒضه حƒضرة بƒهاء اهلل رف ً
ƒضا
ƒسير أرنƒولƒد بَ ُّƒروز ِƒكƒمبل الƒقنصل الƒعام لƒلحكومƒة اإلنجƒليزيّƒة فƒي بƒغداد آنƒذاك بƒدأ يƒدرك املƒركƒز ا ّلƒذي
قƒاطً ƒعا .بƒل إ ّن الƒكولƒونƒيل ال ّ
شƒغله حƒضرة بƒهاء اهلل فƒدخƒل مƒعه فƒي مƒراسƒالت و ّديّƒة بƒادئ األمƒر ،ثّ ƒم عƒرض عƒليه ال ّƒرعƒويّƒة اإلنجƒليزيّƒة ،كƒما يشهƒد حƒضرة بƒهاء
اهلل ،وزاره بƒنفسه وتع ّهƒƒد لƒه أن يƒب ّلغ املƒلكة فƒيكتوريƒا ك ّƒل مƒا يƒرغƒب فƒي إرسƒالƒة لƒها .بƒل لƒقد أفƒصح عƒن اسƒتعداده لƒلعمل عƒلى
أي م ƒƒكان آخ ƒƒر ي ƒƒختاره ول ƒƒك ّن ه ƒƒذا االق ƒƒتراح ل ƒƒم ي ƒƒلقَ ق ƒƒبوالً م ƒƒن ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ا ّلƒƒذي
ن ƒƒقل ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل إل ƒƒى ال ƒƒهند أو إل ƒƒى ّ
ف ّ
ƒيرا أثّƒرت فƒي نƒامƒق بƒاشƒا الƒوالƒي آيƒات الƒتّقديƒر وعƒالمƒات اإلجƒالل ا ّلƒƒذي يƒلقاه
ƒضل أن يƒعيش فƒي أمƒالك سƒلطان تƒركƒيّا .وأخ ً
ƒسيطرة عƒلى أفƒئدة كƒلّ
حƒضرة بƒهاء اهلل ،فƒزاره فƒي آخƒر سƒنوات إقƒامƒته بƒبغداد لƒيؤ ّدي مƒا يƒجب عƒليه نƒحو مƒن سƒيطر ك ّƒل هƒذه ال ّ
ƒورا مƒن أنƒوار الƒعصر أنّƒه ظ ّƒل ثƒالث أشهƒر عƒاجƒزًا عƒن أن يسƒتجمع
مƒن فƒازوا بƒلقياه .وقƒد بƒلغ مƒن احƒترام الƒوالƒي ملƒن اعƒتبره ن ً
أطƒراف شƒجاعƒته لƒيب ّلغ حƒضرة بƒهاء اهلل رغƒبة الƒحكومƒة الƒتّركƒيّة فƒي أن يƒرحƒل إلƒى الƒعاصƒمة .وفƒي خƒالل هƒذه األشهƒر الƒثّالثƒة
تƒƒل ّقى الƒƒوالƒƒي خƒƒمسة أوامƒƒر مƒƒتوالƒƒية مƒƒن عƒƒالƒƒي بƒƒاشƒƒا بهƒƒذا املƒƒعنى .وفƒƒي ذات مƒّ ƒرة انƒƒتدب حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء
ƒارا دفƒƒع نƒƒائƒƒب الƒƒوالƒƒي إلƒƒى أن يƒƒقول إنّƒƒه لƒƒم يƒƒعرف حƒتّى آنƒƒذاك شƒƒريƒفًا مƒƒن أشƒƒراف
وآقƒƒاي كƒƒليم لƒƒزيƒƒارتƒƒه فƒّ ƒ
ƒرحƒƒب بƒƒهما تƒƒرحƒƒيبًا حً ƒ
املƒƒديƒƒنة لƒƒقيه ٍ
وال مƒƒن الƒƒوالة بّ ƒ
السƒƒلطان عƒƒبد املƒƒجيد قƒƒد أذهƒƒلته ال ƒتّقاريƒƒر ال ƒطّيّبة
ƒكل هƒƒذه الƒƒحفاوة وهƒƒذا التّشƒƒريƒƒف .والƒƒواقƒƒع أ ّن ّ ƒ
ا ّلƒتي كƒتبها الƒوالة املƒتعاقƒبون بƒشأن حƒضرة بƒهاء اهلل بƒصورة جƒعلته يƒرفƒض االسƒتجابƒة إلƒى الƒحكومƒة اإليƒرانƒيّة ا ّلƒتي كƒانƒت تƒلحّ
في املطالبة بتسليمه إلى ممثّلها ،أو نفيه من األراضي التّركيّة )وهذا ما شهد به مندوب الحاكم بنفسه لحضرة بهاء اهلل(.
ومƒنذ تƒلك األيّƒام ا ّلƒتي كƒان حƒضرة الƒباب يƒلقى الƒحفاوة الحƒماسƒيّة مƒن جƒانƒب األهƒلني فƒي إصƒفهان وتƒبريƒز وچـهƒريƒق ،لƒم يحƒدث
أن ع ƒƒال أم ƒƒر أح ƒƒد م ƒƒن أق ƒƒطاب ال ّ ƒدي ƒƒن ل ƒƒدى ال ƒّ ƒرأي ال ƒƒعام ك ƒّ ƒل ه ƒƒذا ال ƒƒعل ّو ،أو أثّ ƒƒر ف ƒƒي دائ ƒƒرة م ƒƒن امل ƒƒعجبني ت ƒƒبلغ ه ƒƒذا امل ƒƒبلغ م ƒƒن
االتّƒساع والƒتّنوع ك ّƒل هƒذا الƒتّأثƒير الƒف ّعال الƒبعيد املƒدى .وعƒلى ال ّƒرغƒم مƒن أ ّن الƒنّفوذ ا ّلƒذي مƒارسƒه حƒضرة بƒهاء اهلل أثƒناء إقƒامƒته
بƒبغداد خƒالل عƒهود الّ ƒديƒن األولƒى لƒم يƒكن لƒه مƒثيل مƒن قƒبل إالّ أ ّن مƒداه كƒان مƒتواضً ƒعا فƒي تƒلك الƒفترة إذا قƒيس بƒعظمة مƒا بƒلغه
ال ّدين من شهرة في أواخر العصر نفسه في أوروبّا وأمريكا عن طريق اتّصالهما املباشر بمركز امليثاق وإلهامه املحيط.
ولƒم تتج َّƒل سƒيادة حƒضرة بƒهاء اهلل فƒي نƒاحƒية قƒدر مƒا تجّ ƒلت فƒي قƒدرتƒه عƒلى تƒوسƒيع نƒظرة الƒجامƒعة ا ّلƒƒتي يƒنتمي إلƒيها وتƒحويƒل
طƒƒبيعتها .فƒƒعلى الƒّ ƒرغƒƒم مƒƒن أنّƒƒه كƒƒان بƒƒاب ƒيًّا ،اسƒً ƒما وانƒƒتما ًء ،وأ ّن شƒƒريƒƒعة الƒƒبيان مƒƒلزمƒƒة وال يƒƒمكن تخ ƒطّيها ،إال أنّƒƒه اسƒƒتطاع أن
يƒƒل ّقنهم مƒƒن املسƒƒتويƒƒات الخƒƒلقيّة مƒƒا يƒƒفوق أرفƒƒع املƒƒبادئ ا ّلƒƒتي قƒّ ƒررتƒƒها الّ ƒدورة الƒƒبابƒيّة دون املƒƒساس بƒƒمعتقداتƒƒها األسƒƒاسƒيّة .كƒƒما
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ƒفسيرا
مفس ƒƒرة ت ƒ
ّƒ ƒ
ƒصحيحة ا ّل ƒƒتي اع ƒƒتنقها ح ƒƒضرة ال ƒƒباب ،وا ّل ƒƒتي ك ƒƒان ƒƒت م ƒƒبهمة أو م ƒƒهملة أو
أنّ ƒƒه ّ ƒ ƒ ƒ
وض ƒƒح ال ƒƒحقائ ƒƒق األس ƒƒاسƒ ƒيّة ال ّ ƒ
ً
خƒƒاط ƒئ ًا ،وأ ّكƒƒدهƒƒا مƒƒن جƒƒديƒƒد ،وأدخƒƒلها فƒƒي حƒƒياة الƒƒجامƒƒعة املƒƒتماسƒƒكة ،وألƒƒهم بƒƒها أرواح أفƒƒرادهƒƒا .ومƒƒن أبƒƒرز مƒƒالمƒƒح ال ّ ƒدسƒƒتور
ƒسنوات م ƒƒن ق ƒƒلم ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل امل ƒƒثاب ƒƒر م ƒƒن ك ƒƒتب وم ƒƒقاالت وأل ƒƒواح،
الخ ƒƒلقيّ ا ّلƒƒذي ت ƒƒكام ƒƒل ب ƒƒفضل م ƒƒا ن ƒزّل ف ƒƒي غ ƒƒضون ت ƒƒلك ال ّ ƒ
الس ّƒريƒة وال ّ
ƒشيع
ƒسياسƒيّ وعƒن ك ّƒل الƒهيئات والجƒمعيّات ّƒ ƒ
الƒتّنبيه عƒلى انƒفصال الّ ƒديƒن الƒبابƒيّ عƒن ك ّƒل صƒورة مƒن صƒور الƒنّشاط ال ّ
السƒلطة الƒقائƒمة طƒاعƒة مƒطلقة ،والƒنّهي الƒقاطƒع عƒن ك ّƒل صƒورة
والحƒزاب والƒطّوائƒف ،والƒتّأكƒيد عƒلى مƒبدأ الƒتّسامƒح ،ووجƒوب طƒاعƒة ّƒ ƒ
ƒصدق
مƒƒن صƒƒور الƒƒفساد والƒƒغيبة والƒنّميمة واالنƒƒتقام والجƒƒدال ،والتّشƒƒديƒƒد عƒƒلى الƒتّقوى والƒƒورع والƒتّراحƒƒم والƒتّواضƒƒع واألمƒƒانƒƒة والّ ƒ
ƒصبر واملƒعاشƒرة بƒال ّƒروح وال ّƒريƒحان واملƒحبّة والƒوئƒام ،وعƒلى تƒع ّلم الƒفنون والƒعلوم ،وعƒلى إنƒكار الƒذّات
والƒعفّة واالسƒتقامƒة والƒعدل وال ّ
عما سوى اهلل والثّبات والتّو ّكل على اهلل.
واالنقطاع ّ
عƒن طƒبيعة هƒذه الƒجهود ا ّلƒƒتي بƒذلƒها حƒضرة بƒهاء اهلل فƒي أثƒناء تƒلك املّ ƒدة وعƒن نƒتائƒجها كƒتب يƒقول*" :بƒعد ورودنƒا نƒزلƒت اآليƒات
ƒخاصƒƒة هƒƒذا الحƒƒزب،
ّƒ ƒ ƒ
كƒƒالƒƒغيث الƒƒهاطƒƒل بƒƒالƒƒعون اإللƒƒهيّ والƒƒفضل الƒّ ƒربّƒƒانƒƒي ،وأرسƒƒلناهƒƒا إلƒƒى كƒّ ƒل الƒƒجهات .ونƒƒصحنا الƒƒعباد ،وبƒ
ب ƒƒال ƒنّصائ ƒƒح امل ƒƒشفقة وامل ƒƒواع ƒƒظ ال ƒƒحكيمة ،ون ƒƒهيناه ƒƒم ع ƒƒن ال ƒƒفساد وال ƒنّزاع والج ƒƒدال وامل ƒƒحارب ƒƒة إل ƒƒى أن ت ƒƒب ّدل ƒƒت ب ƒƒفضل اهلل ال ƒƒغفلة
والس ƒƒالح ب ƒƒاإلص ƒƒالح" .وأ ّكƒƒ ƒد ح ƒƒضرة ع ƒƒبد ال ƒƒبهاء ذل ƒƒك ب ƒƒقول ƒƒه*" :ب ƒƒعد رج ƒƒوع ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ]م ƒƒن
ّƒ ƒ
ƒبر وال ƒƒعرف ƒƒان
والجه ƒƒل ب ƒƒال ّ ƒ
السƒƒليمان ƒيّة[ بƒƒذل الجهƒƒد الƒƒبليغ فƒƒي تƒƒربƒƒية هƒƒذه ال ƒطّائƒƒفة وتƒƒعليمها وتهƒƒذيƒƒبها وتƒƒنظيمها وإصƒƒالح أحƒƒوالƒƒها .فƒƒزالƒƒت جƒƒميع هƒƒذه
ّƒ
ƒتقر هƒذا األسƒاس فƒي قƒلوب هƒذه
املƒفاسƒد وهƒدأت تƒلك الƒفنت ،ونƒزلƒت ال ّ
ƒسكينة عƒلى قƒلوب الƒنّاس" .وقƒال م ّƒرة أخƒرى*" :ف ّ
ƒلما اس ّ
ƒصر ًف ƒƒا ج ƒƒعلهم يش ƒƒتهرون ع ƒƒند والة األم ƒƒور بس ƒƒالم ƒƒة ال ّ ƒ
ال ّ ƒ
ƒحة ال ƒنّيّة وط ƒƒهارة ال ƒƒقلب
طويّ ƒƒة وص ّ ƒ
ƒصرف ƒƒوا ف ƒƒي ج ƒƒميع ال ƒƒبالد ت ّ ƒ
طائ ƒƒفة ت ّ ƒ
وجمال األعمال وحسن األخالق".
ول ّ
ƒعل خƒير مƒا يƒمثّل طƒبيعة تƒعالƒيم حƒضرة بƒهاء اهلل الحƒميدة املنتشƒرة فƒي غƒضون هƒذه الƒفترة ،مƒا قƒالƒه حƒضرتƒه فƒي تƒلك األ ّيƒام
ألحƒد رجƒال الّ ƒدولƒة بƒعد أن ذكƒر لƒحضرتƒه أنّƒه تƒر ّدد فƒي تƒوقƒيع الƒعقوبƒة عƒلى مƒذنƒب ا ّدعƒى املƒحبة لƒحضرة بƒهاء اهلل قƒال**" :أخƒبره
بƒأنّƒه ال يسƒتطيع أحƒد فƒي هƒذا الƒعالƒم أن يّ ƒدعƒي أ ّن لƒه بƒي صƒلة إالّ هƒؤالء ا ّلƒذيƒن يƒقتدون بƒي عƒمالً وخƒل ًقا .فتعجƒز ك ّƒل األمƒم عƒن
أن تƒƒمنعهم عƒƒن فƒƒعل مƒƒا هƒƒو الئƒƒق أو قƒƒول مƒƒا هƒƒو مƒƒقبول" .ثّ ƒم قƒƒال لهƒƒذا الƒّ ƒرجƒƒل مƒƒن رجƒƒال الƒƒدولƒƒة**" :إلƒƒيك أخƒƒي مƒƒيرزا مƒƒوسƒƒى
ا ّلƒذي هƒو ابƒن أبƒي وأمƒي وا ّلƒذي صƒحبني مƒنذ طƒفولƒته حƒتّى اآلن .لƒو أتƒى مƒا يƒخالƒف مƒصلحة املƒلك أو صƒالح الّ ƒديƒن وثƒبت عƒليه
ƒالسƒƒالسƒل وألƒقيتم بƒه فƒي بحƒر لƒيغرق دون مƒباالة مƒنكم
جƒرمƒه فƒي نƒظركƒم لس ّƒرنƒي مƒا تƒفعلون بƒه وأرضƒانƒي حƒتّى لƒو قƒيّدتƒموه ب ّ ƒ
بƒوسƒاطƒة أحƒد" .وفƒي مƒقام آخƒر كƒتب يƒنبّه عƒلى نƒقمته عƒلى أعƒمال الƒعنف**" :إل ْن يƒؤذي أحƒدكƒم ابƒنًا مƒن أبƒنائƒي أو فƒر ًدا مƒن
يتعرض على نفس".
ألحب عندي وأحسن من أن
ذوي قرباي
ّ
ّ
كƒƒتب الƒنّبيل يƒƒصف الƒّ ƒروح ا ّلƒƒذي هƒƒيمن عƒƒلى الƒƒبابƒيّني فƒƒي بƒƒغداد بƒƒعد إصƒƒالحƒƒهم فƒƒقال" :بƒƒالƒƒغ املƒƒحيطون بƒƒحضرة بƒƒهاء اهلل فƒƒي
الƒƒعنايƒƒة بƒƒتطهير أرواحƒƒهم حƒتّى أنّƒƒهم لƒƒم يƒƒكونƒƒوا يƒƒنطقون بƒƒكلمة قƒƒد ال تƒتّفق مƒƒع إرادة اهلل أو يخƒƒطون خƒƒطوة قƒƒد تƒƒخالƒƒف رضƒƒاه"
وروى أ ّن "كƒّ ƒل إنƒƒسان دخƒƒل مƒƒع زمƒƒيل لƒƒه فƒƒي حƒƒلف اتّƒƒفقا فƒƒيه عƒƒلى أن يƒƒعاقƒƒب أحƒƒدهƒƒما اآلخƒƒر بƒƒعدد مƒƒن الّ ƒ
ƒضربƒƒات عƒƒلى بƒƒاطƒƒن
الƒƒقدم يƒƒتناسƒƒب مƒƒع جƒƒسامƒƒة ال ƒذّنƒƒب ا ّلƒƒذي ارتƒƒكب ض ّ ƒد املسƒƒتويƒƒات الخƒƒلقيّة الƒّ ƒرفƒƒيعة ا ّلƒƒتي تƒƒعاهƒƒدا عƒƒلى رعƒƒايƒƒتها" .ويƒƒصف عƒƒلوّ
ّ
والشراب حتّى ينال الجزاء ا ّلذي يستح ّقه".
همتهم بقوله " :كان مذنبهم يمتنع عن الطّعام
ولƒم يƒكن هƒذا الƒتّحويƒل الƒك ّليّ ا ّلƒƒذي أحƒدثƒته كƒلمات حƒضرة بƒهاء اهلل املƒنطوقƒة واملƒكتوبƒة فƒي مظهƒر أصƒحابƒه ومƒخبرهƒم ي ّ
ƒقل عƒن
اإلخ ƒƒالص املش ƒƒتعل ا ّلƒƒذي أض ƒƒرم ƒƒته م ƒƒحبّته ف ƒƒي أرواح ƒƒهم .ف ƒƒلقد ت ƒƒم ّلك امل ƒƒنفيّني ف ƒƒي ب ƒƒغداد وأله ƒƒب ك ƒƒيان ƒƒهم ك ّ ƒله آن ƒƒذاك ح ƒƒماس ƒƒة
ƒتأجƒƒجة وهƒّ ƒمة عƒƒالƒƒية تƒƒنافƒƒسان الحƒƒماسƒƒة ا ّلƒƒتي اشƒƒتعلت فƒƒي قƒƒلوب أصƒƒحاب حƒƒضرة الƒƒباب فƒƒي أسƒƒمى حƒƒاالتƒƒهم .وقƒƒد وصƒƒف
مƒّ ƒ
الƒنّبيل خƒصوبƒة ذلƒك اإلحƒياء ال ّƒروحƒي الƒجبّار فƒقال" :لƒقد أسƒكرت نƒسمات فجƒر الƒظّهور اإللƒهي ك ّƒل فƒرد وغƒمرتƒه حƒتّى لƒقد ظƒننت
ƒؤرخ نƒƒفسه "إنّ
ّƒ
كƒّ ƒل شƒƒوكƒƒة أنƒƒبتت اكƒƒوا ًمƒƒا مƒƒن الƒƒبراعƒƒم وال ƒزّهƒƒور ،وحسƒƒبت كƒّ ƒل بƒƒذرة أخƒƒرجƒƒت مƒƒحصوالً ال حƒƒصر لƒƒه".
وسجƒƒل املّ ƒ
ال ƒƒغرف ƒƒة امل ƒƒع ّدة ف ƒƒي ال ƒƒبيت األع ƒƒظم الس ƒƒتقبال ز ّوار ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ك ƒƒان ƒƒت ت ƒƒناف ƒƒس ال ƒƒفردوس رغ ƒƒم ت ƒƒداع ƒƒيها وت ƒƒقادم ƒƒها ل ƒƒكثرة م ƒƒا
٧٣

ً
ƒنخفضا ،كƒانƒت كƒاملƒغناطƒيس تجƒذب إلƒيها قƒلوب األمƒراء
ƒسماء رغƒم أ ّن سƒقفها كƒان م
وطƒئتها اقƒدام املƒحبوب .وبƒدا أنّƒها تƒزحƒم ال ّ
رغم أنّها لم تكن تحتوي إالّ على كرسيّ واحد صنع من خشب النّخيل ،وكان مالك األسماء يأبى إالّ أن يجلس عليه".
ƒب شƒجاع الّ ƒدولƒة رغƒم بƒساطƒتها الƒخشنة حƒتّى أنّƒه أفƒصح لƒزمƒالئƒه مƒن األمƒراء عƒن نƒيّته فƒي أن
سحƒرت غƒرفƒة االسƒتقبال هƒذه ل ّ
ƒبتسما**" :ربّƒƒما نƒƒجح فƒƒي تƒƒقليد األبƒƒعاد
يƒƒبني مƒƒثيلة لƒƒها فƒƒي داره بƒƒالƒƒكاظƒƒمني .ويُƒƒروى أ ّن حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل بƒƒلغه ذلƒƒك فƒƒقال مƒ
ً
ƒصغيرة .ول ƒƒكن م ƒƒن ل ƒƒه ب ƒƒشقّ األب ƒƒواب
ƒسقف امل ƒƒخفض ف ƒƒي ح ƒƒدي ƒƒقتها ال ّ ƒ
امل ƒƒضبوط ƒƒة له ƒƒذه ال ƒƒغرف ƒƒة امل ƒƒبنيّة ب ƒƒال ƒطّني وال ƒتّنب وذات ال ّ ƒ
الƒّ ƒروحƒƒانƒيّة إلƒƒى عƒƒوالƒƒم الƒƒغيب اإللƒƒهيّ!؟" .وقƒƒد وصƒƒف أمƒƒير آخƒƒر ،وهƒƒو زيƒƒن الƒƒعابƒƒديƒƒن خƒƒان فخƒƒر الّ ƒدولƒƒة ،الƒƒجو ا ّلƒƒذي كƒƒان يƒƒسود
غƒرفƒة االسƒتقبال هƒذه فƒقال" :ال أدري كƒيف أصƒفها لƒك .ولƒكن إذا جƒثمت ك ّƒل األحƒزان عƒلى صƒدري شƒعرت بƒأنƒها تƒب ّددت فƒي
محضر حضرة بهاء اهلل .فكأنّما دخلت الجنّة".
ومƒن األمƒور ا ّلƒƒتي سƒوف ت ّ
ƒظل ،عƒبر الƒقرون واألجƒيال ،مƒقترنƒة بƒتلك الƒفترة الƒخالƒدة الƒفاصƒلة بƒني مƒيالد ظƒهور حƒضرة بƒهاء اهلل
وإعƒالن ذلƒك الƒظّهور عƒشيّة رحƒيله عƒن الƒعراق ،تƒلك االحƒتفاالت الƒبهيجة ا ّلƒƒتي كƒان األصƒحاب يƒقيمونƒها تƒكري ًƒما ملƒحبوبƒهم رغƒم
ضƒيق ذات يƒدهƒم ،واالجƒتماعƒات املƒمت ّدة حƒتّى سƒاعƒات مƒتأ ّ
خƒƒرة مƒن الّ ƒليل يƒتغنّون أثƒناءهƒا فƒي مƒناجƒاتƒهم وأشƒعارهƒم وأغƒانƒيهم
ƒصوم ا ّلƒƒذي كƒانƒوا يƒلتزمƒون بƒه ،وصƒلوات األسƒحار ا ّلƒƒتي كƒانƒوا يƒواظƒبون
بƒمحامƒد حƒضرة الƒباب والƒق ّدوس وحƒضرة بƒهاء اهلل ،وال ّ
عƒليها ،وال ّƒرؤى واألحƒالم ا ّلƒتي كƒانƒت تلهƒب أرواحƒهم فƒيرويƒها بƒعضهم لƒبعض ب ّ
ƒهمة ا ّلƒتي
ƒكل املƒشاعƒر الƒفيّاضƒة املƒنطلقة ،وتƒلك ال ّ
كƒان يƒؤ ّدي بƒها الƒقائƒمون بخƒدمƒة حƒضرة بƒهاء اهلل اعƒمالƒهم ،ويسƒتجيبون بƒها ملƒطالƒبه ،ويحƒملون بƒها ِقƒَ ƒرب املƒاء الƒثّقيلة لƒوضƒوئƒة
ولƒƒالسƒƒتعمال املƒƒنزل ƒيّ ،والƒƒفلتات الƒّ ƒرائƒƒعة ا ّلƒƒتي كƒƒانƒƒت تƒƒت ّم عƒƒلى أيƒƒديƒƒهم مƒƒن حƒƒني آلخƒƒر فƒƒي سƒƒاعƒƒات ال ƒنّشوة؛ وتƒƒعبيرات الƒƒعجب
واإلع ƒƒجاب ا ّلƒƒتي ك ƒƒان ƒƒت أع ƒƒمال ƒƒهم وأق ƒƒوال ƒƒهم ت ƒƒنتزع ƒƒها م ƒƒن أف ƒƒواه ال ƒنّاس ا ّلƒƒذي ƒƒن ق ّ ƒلما ش ƒƒاه ƒƒدوا م ƒƒثل ه ƒƒذه ال ّ ƒ
ƒشواه ƒƒد ع ƒƒلى ال ƒتّديّ ƒƒن
واإلخالص .وغير هذا كثير.
ƒصدفƒة أو الƒفضول إلƒى االتّƒصال اتّƒصاالً
نƒعم ،عƒديƒدة ورائƒعة تƒلك الƒقصص ا ّلƒتي رواهƒا ك ّƒل مƒن دفƒعهم الƒواجƒب أو ال ّƒرغƒبة أو ال ّ
الشƒداد ،كƒثيرة ومƒثيرة لƒلعواطƒف شƒهادات ك ّƒل مƒن امƒتاز مƒن املƒشاهƒديƒن الƒعابƒريƒن
ƒسنوات ّƒ ƒ
مƒباش ًƒرا بƒحضرة بƒهاء اهلل فƒي هƒذه ال ّ
بƒƒاسƒƒتجالء طƒƒلعته أو مƒƒالحƒƒظة خƒƒطوتƒƒه أو االسƒƒتماع إلƒƒى مƒƒالحƒƒظاتƒƒه وهƒƒو يƒƒسير فƒƒي شƒƒوارع املƒƒديƒƒنة وأز ّقƒƒتها ،أو يƒƒذرع شƒƒاط¾
النّهƒر ،وشƒهادات املƒص ّلني ا ّلƒذيƒن رأوه يƒص ّلي فƒي املƒساجƒد ،واملƒتس ّولƒني ا ّلƒذيƒن تƒل ّقوا إحƒسانƒه ،واملƒرضƒى ا ّلƒذيƒن شƒفاهƒم وأبƒرأهƒم
مƒن أسƒقامƒهم ،وال ّ
ƒشيوخ ا ّلƒذيƒن أعƒانƒهم ،والƒبؤسƒاء ا ّلƒذيƒن واسƒاهƒم؛ والƒزّائƒريƒن ،مƒن أمƒراء وفƒقراء ،ا ّلƒذيƒن فƒازوا بƒمحضره وامƒتثلوا
ƒصناع والƒƒباعƒƒة ا ّلƒƒذيƒƒن قƒƒامƒƒوا عƒƒلى خƒƒدمƒƒته ول ƒبّوا حƒƒاجƒƒاتƒƒه الƒƒيوم ƒيّة ،واملƒƒنقطعني ا ّلƒƒذيƒƒن فƒƒطنوا إلƒƒى مجƒƒده
بƒƒني يƒƒديƒƒه ،وال ƒتّجار والّ ƒ
املسƒƒتور؛ وأعƒƒدائƒƒه ا ّلƒƒذيƒƒن أفحƒƒمتهم ق ّ ƒوة بƒƒيانƒƒه وجƒّ ƒردتƒƒهم حƒƒرارة مƒƒحبّته مƒƒن سƒƒالحƒƒهم؛ ورجƒƒال ال ّ ƒديƒƒن ورجƒƒال ال ّ ƒدنƒƒيا واألشƒƒراف
ƒتفسارا عƒن دعƒاويƒه وإ ّƒمƒا اعƒترافًƒا بعجƒزهƒم أمƒامƒه،
ƒتبارا لƒعلمه وإ ّƒمƒا اس
ً
والƒعلماء ا ّلƒذيƒن سƒعوا إلƒيه إ ّƒمƒا تحّ ƒديًƒا لسƒلطانƒه وإ ّƒمƒا اخ ً
وإ ّما إعالنًا العتناقهم لدينه.
ƒصة أح ƒƒد ع ّ ƒ
ƒشاق ƒƒه
م ƒƒن ه ƒƒذه الخ ƒƒزان ƒƒة ا ّلƒƒتي ت ƒƒكتنز ك ƒّ ƒل ت ƒƒلك ال ƒذّك ƒƒري ƒƒات ال ƒنّفيسة ،ق ƒƒد ي ƒƒفي ب ƒƒغرض ƒƒي أن أس ƒƒرد م ƒƒثاالً واح ً ƒدا ه ƒƒو ق ّ ƒ
ƒسيّد إسƒماعƒيل الƒزّواري املƒل ّقب بـ"الƒذّبƒيح" ،وكƒان فƒي سƒابƒق عهƒده فƒقي ًها نƒابً ƒها مƒلحوظًƒا صƒموتًƒا مƒف ّك ًرا مƒنصرفًƒا
املخƒلصني ،ال ّ
عƒن الّ ƒدنƒيا ومƒا فƒيها .وكƒان عƒمله امل ّ
ƒفضل ا ّلƒذي يƒتباهƒى بƒه ويفتخƒر كƒنس مƒداخƒل بƒيت حƒضرة بƒهاء اهلل .كƒان يƒنهض مƒع الفجƒر
ليج ƒƒمع ال ƒƒغبار ا ّلƒƒذي وط ƒƒئته أق ƒƒدام م ƒƒحبوب ƒƒه وي ƒƒنفض ال ƒتّراب م ƒƒن ش ƒƒقوق الج ƒƒدار امل ƒƒالص ƒƒق ل ƒƒباب ال ƒƒبيت ،ب ƒƒعد أن يخ ƒƒلع ع ƒƒمام ƒƒته
الشƒريƒف ،ويƒضع مƒا كƒنسه فƒي حجƒر عƒباءتƒه ويƒمضي بƒه إلƒى شƒاط¾ النّهƒر ويƒذروه فƒي املƒاء خƒوفًƒا مƒن
الƒخضراء ،عƒالمƒة نسƒبه ّƒ ƒ
أن تƒطأه أقƒدام اآلخƒريƒن .ومل ّƒا عجƒز فƒي الƒنّهايƒة عƒن أن يƒحتمل خƒض ّم املƒحبّة ا ّلƒƒذي يƒتموج بƒه روحƒه امƒتنع عƒن الƒطّعام واملƒنام
أرب ƒƒعني ي ƒƒو ًمƒƒ ƒا ول ƒƒيلة .ث ƒƒم أ ّدى آلخ ƒƒر م ƒّ ƒرة ت ƒƒلك الخ ƒƒدم ƒƒة ا ّل ƒƒتي ي ƒƒحبّها ق ƒƒلبه ،وان ƒƒطلق ذات ي ƒƒوم إل ƒƒى ش ƒƒاط¾ النّه ƒƒر ع ƒƒلى ط ƒƒري ƒƒق
ƒوضƒأ ثƒم اسƒتلقى عƒلى ظهƒره مƒواجً ƒها بƒغداد ،وحƒزّ عƒنقه بƒموسƒى ،ووضƒع املƒوسƒى عƒلى صƒدره وأسƒلم ال ّƒروح )سƒنة
الƒكاظƒمني ،وت ّ ƒ ƒ ƒ
1275هـ(.
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ولƒم يƒكن الƒوحƒيد ا ّلƒذي أضƒمر نƒيّة الƒقيام بهƒذه الƒفعلة وص ّƒمم عƒلى تƒنفيذهƒا .بƒل إ ّن كƒثيريƒن كƒانƒوا عƒلى اسƒتعداد لƒالقƒتداء بƒه لƒوال
أ ّن حƒضرة بƒهاء اهلل تƒد ّ
خƒƒل بحƒزم ٍ وسƒرعƒة .فƒأمƒر املƒهاجƒريƒن املƒقيمني بƒبغداد أن يƒعودوا إلƒى وطƒنهم عƒلى الƒفور .وحƒني تƒأ ّكƒƒدت
السƒƒلطات تƒما ًمƒƒا أ ّن "الƒذّبƒيح" قƒتل نƒفسه ولƒم يƒقتله أحƒد غƒيره لƒم تسƒتطع أن تƒتجاهƒل هƒذا الّ ƒديƒن الƒذي يƒبعث رئƒيسه فƒي قƒلوب
ّƒ
ƒسيطرة املƒطلقة .ويƒروى أ ّن حƒضرة بƒهاء اهلل بƒلغه مƒا أثƒار
مƒحبيه ك ّƒل هƒذا اإلخƒالص الƒنّادر ،ويƒسيطر عƒلى أفƒئدتƒهم ك ّƒل هƒذه ال ّ
ƒلسيّد إسƒƒماعƒƒيل مƒƒن الƒƒق ّوة والƒƒقدرة مƒƒا لƒƒو قƒƒاومƒƒته أمƒƒم الƒƒعالƒƒم لƒƒغلبها
هƒƒذا الƒƒحادث فƒƒي بƒƒعض دوائƒƒر بƒƒغداد فƒƒقال**" :لƒƒقد تƒƒوفّƒƒر لّ ƒ
عƒلى أمƒرهƒا دون جƒدال" .ويƒروى كƒذلƒك أنّƒه أشƒار إلƒى "الƒذّبƒيح" ا ّلƒذي لّ ƒقبه بـ"سƒلطان ّ
الشهƒداء ومƒحبوبƒهم" فƒقال**" :مƒا سƒال
على األرض حتّى اليوم من دم أطهر وال أزكى من دمه".
ولƒقد شهƒد الƒنّبيل ا ّلƒƒذي كƒان شƒاهƒد عƒيان لƒكثير مƒن هƒذه الƒقصص املƒثيرة فƒقال" :بƒلغ مƒن سƒكر املƒرتƒشفني مƒن كƒأس مƒحضر
حƒضرة بƒهاء اهلل أ ّن قƒصور املƒلوك بƒدت لƒعيونƒهم أوهƒن مƒن خƒيوط الƒعنكبوت ...وكƒانƒت ضƒيافƒاتƒهم ومƒباهƒجهم مƒن ال ّƒروعƒة بƒحيث
ال يحƒƒلم بƒƒمثلها مƒƒلوك األرض" .وروى أنّƒƒه سƒƒكن مƒƒع اثƒƒنني غƒƒيره غƒƒرفƒƒة خƒƒالƒƒية مƒƒن األثƒƒاث .وذات يƒƒوم دخƒƒلها حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل
فƒقال وهƒو يƒتلفت حƒولƒه" :إ ّن خƒل ّوهƒا يƒروقƒني .وهƒي عƒندي أفƒضل مƒن كƒثير مƒن الƒقصور مƒا دام أحƒبّاء اهلل يشƒتغلون فƒيها بƒذكƒر
مƒƒحبوبƒƒهم بƒƒقلوب مƒƒنقطعة عƒƒن شƒƒؤون الّ ƒدنƒƒيا" .والƒƒواقƒƒع أ ّن حƒƒياة حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل امƒƒتازت بƒƒذلƒƒك الƒت ّ ّ
قشف وتƒƒلك الƒƒبساطƒƒة ا ّلƒƒتي
امƒتازت بƒها حƒياة أحƒبّائƒه .وقƒد ا ّكƒƒد فƒي أحƒد ألƒواحƒه أنّƒه "**أتƒى عƒلى جƒمال الƒقدم فƒي الƒعراق حƒني مƒن الّ ƒدهƒر ...لƒم يƒكن لƒه
فيه سوى قميص واحد ،يُغسل ويُجفّف ويُلبس من جديد".
ƒسكارى الƒنّشاوى الƒغافƒلني عƒن أنƒفسهم فƒيقول" :كƒم مƒن لƒيلة لƒم يƒزد فƒيها طƒعام
ويƒمضي الƒنّبيل فƒي وصƒف حƒياة األصƒحاب ال ّ
العشƒƒرة مƒƒنهم عƒƒن حƒƒفنة مƒƒن ال ƒتّمر تُشƒƒترى بƒƒفلس .ولƒƒم يƒƒكن أحƒƒدهƒƒم يƒƒدري عƒƒلى وجƒƒه ال ƒتّحقيق شƒƒيئ ًا عƒّ ƒما يجƒƒده فƒƒي بƒƒيته مƒƒن
ƒسوق ا ّدع ƒƒى أ ّن الح ƒƒذاء ا ّلƒƒذي ي ƒƒنتعله
األح ƒƒذي ƒƒة وال ƒƒعباءات وامل ƒƒالب ƒƒس أه ƒƒي م ƒƒلكه ه ƒƒو أم م ƒƒلك غ ƒƒيره .ول ƒƒكن ك ƒّ ƒل م ƒƒن ذه ƒƒب إل ƒƒى ال ّ ƒ
ح ƒƒذاؤه ،وك ƒّ ƒل م ƒƒن يح ƒƒظى ب ƒƒمحضر ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ي ƒƒؤ ّكƒƒد أ ّن ال ƒثّوب ا ّلƒƒذي ي ƒƒلبسه ه ƒƒو ث ƒƒوب ƒƒه! أ ّم ƒƒا أس ƒƒماؤه ƒƒم ف ƒƒقد ن ƒƒسوه ƒƒا ،أ ّم ƒƒا
قلوبهم فقد فرغت من ّ
السويعات العجيبة".
كل شيء إالّ ذكر محبوبهم وتقديسه! فآه آه لهاتيك األيّام الغوالي ولحالوة تلك ّ
ومƒن الƒعالمƒات األخƒرى املƒميّزة لهƒذه الƒفترة ا ّلƒƒتي نƒحن بƒصددهƒا ذلƒك الƒتّوسƒع الƒعظيم فƒي أفƒق آثƒار حƒضرة بƒهاء اهلل وحجƒمها
ƒسنوات فƒƒي إصƒƒالح الƒƒجامƒƒعة
بƒƒعد عƒƒودتƒƒه مƒƒن ّ ƒ
السƒƒليمان ƒيّة .ولƒƒقد أسƒƒهمت اآليƒƒات املƒƒتدفّƒƒقة مƒƒن قƒƒلمه األعƒƒلى فƒƒي غƒƒضون تƒƒلك الّ ƒ
الƒبابƒيّة وتƒق ّدمƒها إلƒى درجƒة عƒظيمة ،وتƒوسƒيع نƒظرتƒها وتƒكثير فƒعالƒيّاتƒها ومƒناشƒطها ،وتƒنويƒر عƒقول أعƒضائƒها .وكƒانƒت هƒذه اآلثƒار
فƒي صƒورة مƒكاتƒيب وتƒفاسƒير ودعƒوات ومƒناجƒاة ،ودفƒاعƒيّات ومƒقاالت ،ونƒبوءات وابƒتهاالت .وقƒد وصƒفها حƒضرة بƒهاء اهلل جƒمي ًعا
بƒأنّƒها "كƒالƒغيث الƒهاطƒل" .ولƒقد بƒلغ مƒن خƒصوبƒة هƒذه الƒفترة أ ّن اآليƒات غƒير املƒد ّونƒة املƒتدفّƒقة مƒن بƒني شƒفتيه ك ّƒل يƒوم ولƒيلة طƒيلة
ƒسنتني األ ّولƒيّني مƒن عƒودتƒه كƒانƒت تƒعدل الƒقرآن بƒشهادة الƒنّبيل ا ّلƒƒذي كƒان يƒقيم بƒبغداد فƒي تƒلك األثƒناء .أ ّƒمƒا اآليƒات ا ّلƒƒتي كƒان
ال ّ
ط يƒده فƒكان عƒددهƒا ال ي ّ
يƒمليها أو يƒكتبها بخّ ƒ
ƒقدارا
ƒقل ضƒخامƒة عƒن خƒصوبƒة مƒا ّدتƒها وتƒن ّوع مƒوضƒوعƒاتƒها .وم ّƒما يƒؤسƒف لƒه أ ّن م ً
ƒظيما مƒنها ،بƒل قƒل غƒالƒبيّتها ،قƒد ضƒاع عƒلى األجƒيال الƒقادمƒة ضƒيا ًƒعƒا ال يُƒع َّوض .ويƒروي الƒنّبيل عƒن مƒصدر ثƒقة هƒو مƒيرزا آقƒا
ع ً
جƒƒان كƒƒاتƒƒب وحƒƒي حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل أ ّن مƒƒئات األلƒƒوف مƒƒن اآليƒƒات ا ّلƒƒتي كƒƒتب مƒƒعظمها بخ ّ ƒ
ط يƒƒده مƒƒحيت وألƒƒقيت فƒƒي النّهƒƒر بƒƒأمƒƒر
قƒاطƒع مƒن حƒضرة بƒهاء اهلل ،قƒال مƒيرزا آقƒا جƒان لƒلنّبيل" :كƒان حƒضرة بƒهاء اهلل يƒرى عƒدم رغƒبتي فƒي تƒنفيذ أوامƒره فƒيطمئنني
ƒهمة م ّƒرة أو م ّƒرتƒني
بƒقولƒه) :لƒيس هƒناك مƒن يسƒتحق أن يسƒتمع إلƒى هƒذه الƒنّغمات فƒي هƒذا الƒزّمƒان( ...ولƒم أؤمƒر بƒالƒقيام بهƒذه امل ّ
ƒسمى بمحƒّ ƒمد كƒƒريƒƒم الّ ƒ
ƒشيرازي ا ّلƒƒذي شهƒƒد سƒƒرعƒƒة حƒƒضرة الƒƒباب وحƒƒالƒƒه عƒƒند تƒƒحبير اآليƒƒات ا ّلƒƒتي
بƒƒل مƒّ ƒرات ومƒّ ƒرات!" .أ ّمƒƒا مƒƒن يّ ƒ
يƒلهم بƒها فƒقد تƒرك لƒألجƒيال الƒقادمƒة شƒهادتƒه بƒعد أن فƒاز فƒي تƒلك األيّƒام بƒمحضر حƒضرة بƒهاء اهلل ورأى بƒعينيه مƒا اعƒتبره الّ ƒدلƒيل
الƒƒوحƒƒيد عƒƒلى صƒƒدق دعƒƒوى املƒƒوعƒƒود .قƒƒال" :أشهƒƒد أ ّن اآليƒƒات ا ّلƒƒتي أنƒƒزلƒƒها حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل كƒƒانƒƒت فƒƒي سƒƒرعƒƒة تƒƒحبيرهƒƒا وسƒƒهولƒƒة
تƒدفّƒقها ويسƒر انƒطالقƒها ووضƒوحƒها وعƒمقها وحƒالوتƒها تƒفوق تƒلك ا ّلƒتي رأيƒتها بƒعيني رأسƒي تƒنهمر مƒن قƒلم حƒضرة الƒباب عƒندمƒا
فƒƒزت بƒƒمحضره .ولƒƒم يƒƒكن لƒƒحضرة بƒƒهاء اهلل مƒƒن دعƒƒوى يƒƒمتّ بƒƒها إلƒƒى الƒƒعظمة سƒƒوى هƒƒذا لƒƒكفى ال ƒنّاس والƒƒعالƒƒم أن تƒƒتدفّƒƒق ك ƒلّ
هذه اآليات اليوم من قلمه".
٧٥

ƒسنوات
وم ƒƒن أب ƒƒرز ال ƒƒكنوز الƒ ƒنّفيسة ا ّل ƒƒتي أل ƒƒقى ب ƒƒها خ ƒƒض ّم إل ƒƒهام ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل املّ ƒ ƒواج ك ƒƒتاب "اإلي ƒƒقان" ا ّل ƒƒذي ن ƒƒزل ف ƒƒي ال ّ ƒ
ƒص عƒلى
األخƒيرة مƒن هƒذه الƒفترة )1278هـ = 1862م( فƒي بحƒر يƒومƒني ولƒيلتني ال أكƒثر! تƒحقي ًقا لƒنبوءة حƒضرة الƒباب ا ّلƒƒذي ن ّ
وجƒƒهها إلƒƒى حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل الƒƒحاج
ƒص الƒƒبيان الƒƒفارسƒƒي ا ّلƒƒذي لƒƒم يƒƒكمل ،وإجƒƒابƒƒة عƒƒن األسƒƒئلة ا ّلƒƒتي ّƒ
أ ّن املƒƒوعƒƒود سƒƒوف يƒƒت ّم نّ ƒ
مƒƒيرزا س ƒيّد محƒّ ƒمد )وهƒƒو خƒƒال لƒƒحضرة الƒƒباب لƒƒم يƒƒكن قƒƒد آمƒƒن بƒƒعد( أثƒƒناء زيƒƒارتƒƒه لƒƒكربƒƒالء مƒƒع أخƒƒيه الƒƒحاج مƒƒيرزا حƒƒسن عƒƒلي.
ƒبني مƒƒعالƒƒم الخƒطّة اإللƒƒهيّة املخّ ƒلصة نƒƒموذج لƒƒلنّثر الƒƒفارسƒƒي بƒƒأسƒƒلوبƒƒه الƒنّاصƒƒع األصƒƒيل املƒƒتدفّƒƒق ،ووضƒƒوحƒƒه
وهƒƒذا الƒƒكتاب ا ّلƒƒذي يّ ƒ
امل ƒƒلحوظ ،وت ƒƒسان ƒƒده ف ƒƒي ال ƒƒبحث ،وب ƒƒراع ƒƒته امل ƒƒلزم ƒƒة ف ƒƒي ال ƒƒبالغ ƒƒة .ول ƒƒذل ƒƒك ف ƒƒهو ي ّ ƒ
أي ك ƒƒتاب آخ ƒƒر م ƒƒن
ƒحتل م ƒƒنزل ƒƒة ال ت ƒƒدان ƒƒيها م ƒƒنزل ƒƒة ّ
مجƒƒموع اآلداب الƒƒبهائ ƒيّة عƒƒلى اإلطƒƒالق بƒƒاسƒƒتثناء الƒƒكتاب األقƒƒدس ا ّلƒƒذي هƒƒو أقƒƒدس كƒƒتب حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل .ومل ّƒƒا كƒƒان قƒƒد نƒƒزل
ع ƒƒشيّة إع ƒƒالن ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ل ƒƒدع ƒƒوت ƒƒه ف ƒƒقد قّ ƒ ƒدم ل ƒƒلجنس البش ƒƒري "ال ƒّ ƒرح ƒƒيق امل ƒƒختوم" ا ّل ƒƒذي خ ƒƒتام ƒƒه "م ƒƒسك" ،وف ّ ƒ
ƒض أخ ƒƒتام
الستار عن معاني "الكلمات" ا ّلتي ق ّدر لها أن "تخفى وتختم" إلى "وقت النّهاية".
"السفر" ا ّلتي أشار إليها دانيال ،وأزاح ّ
ّ
ح ّ ƒد وال يƒƒشار
فƒƒي حƒƒدود مƒƒائƒƒتي صƒƒفحة يƒƒعلن الƒƒكتاب إعƒƒالنًƒƒا ال لƒƒبس فƒƒيه وال غƒƒموض وجƒƒود إلƒƒه واحƒƒد غƒƒيب مƒƒنيع ال يƒƒدرك وال يُ َ ƒ
ƒدي أزل ƒيّ ،ع ƒƒليم ق ƒƒدي ƒƒر م ƒƒحيط ،وي ƒƒنبّه ع ƒƒلى أ ّن ال ƒƒحقيقة ال ّ ƒدي ƒƒنيّة ح ƒƒقيقة نس ƒƒبيّة ،وأ ّن ال ƒƒوح ƒƒي
إل ƒƒيه ،م ƒƒصدر ك ƒّ ƒل وح ƒƒي وإل ƒƒهام ،أب ّ ƒ
ويبني طبيعة
وصحة كتبهم املنزلة املق ّدسة،
مستمر ،ويؤ ّكد وحدة األنبياء وشمول رسالتهم واتّفاق تعاليمهم األساسيّة
اإللهيّ
ّ
ّ
ّ
ƒوض ƒƒح آي ƒƒات اإلن ƒƒجيل
م ƒƒقام ƒƒهم امل ƒƒزدوج ،وي ƒƒن ّدد ب ƒƒعمى ال ƒƒعلماء وض ƒƒالل ƒƒهم ف ƒƒي ك ƒّ ƒل ع ƒƒصر ف ƒƒهم عّ ƒ ƒلة اإلع ƒƒراض واالع ƒƒتراض ،وي ƒ ƒ ƒ ّ ƒ
الشƒƒريƒƒفة ،تƒƒلك ا ّلƒƒتي غ ƒذّى رمƒƒزهƒƒا وتƒƒشابƒƒهها وغƒƒموضƒƒها الّ ƒ
ƒشكوك
املƒƒرمƒƒوزة ،ومƒƒتشابƒƒهات الƒƒقرآن الƒƒكريƒƒم وغƒƒوامƒƒض األحƒƒاديƒƒث ّ ƒ
والّ ƒ
ƒضالالت والحƒƒزازات والƒƒعداوات املƒƒزمƒƒنة ا ّلƒƒتي شƒƒطرت أتƒƒباع ديƒƒانƒƒات الƒƒعالƒƒم الƒƒعظمى فƒƒر ًقƒƒا ومƒƒزقƒƒتهم شƒƒي ًعا وأحƒƒزابًƒƒا ،ويƒƒع ّدد
املƒƒطالƒƒب الƒƒجوهƒƒريّƒƒة ا ّلƒƒتي ال غƒƒنى عƒƒنها لّ ƒ
ƒحة ال ƒظّهور الƒƒباب ƒيّ وسƒƒموّ
ƒكل بƒƒاحƒƒث مخƒƒلص يƒƒسعى وراء هƒƒدفƒƒه ومƒƒطلبه ،ويظهƒƒر صّ ƒ
داللƒƒته ،ويƒƒثني عƒƒلى بƒƒطولƒƒة أصƒƒحابƒƒه وانƒƒقطاعƒƒهم ،ويƒƒتنبّأ بƒƒاالنƒƒتصار الƒƒعاملƒƒي الّ ƒ
ƒشامƒƒل ا ّلƒƒذي يحƒƒرزه ال ƒظّهور ا ّلƒƒذي وعƒƒد بƒƒه أهƒƒل
ƒتوجƒƒع الس ƒƒتشهاد اإلم ƒƒام
ويمجƒƒد أئ ƒّ ƒمة دي ƒƒن ح ƒƒضرة مح ƒّ ƒمد ،وي ƒ ّ ƒ
ّƒ
ƒسيّدة م ƒƒري ƒƒم ال ƒƒعذراء وب ƒƒراءت ƒƒها
ال ƒƒبيان ،وي ƒƒعلن إي ƒƒمان ƒƒه ب ƒƒطهارة ال ّ ƒ
ويمجƒد سƒيادتƒه ال ّƒروحƒيّة ،ويƒكشف عƒن أسƒرار مƒصطلحات مƒثل "ال ّƒرجƒعة" و"الƒبعث" و"خƒاتƒم الƒنّبيّني" و"يƒوم الƒقيامƒة".
ّƒ
الحسƒني
ويƒعرض املƒراحƒل الƒثّالث لƒلظّهورات اإللƒهيّة ويƒميّز بƒينها ،ويسهƒب الƒقول بƒعبارات مشƒرقƒة فƒي ذكƒر مƒفاخƒر ومƒحامƒد "مƒديƒنة اهلل"
ƒري وخ ƒƒالص ƒƒة وت ƒƒأم ƒƒني م ƒƒنفعته وم ƒƒصلحته.
ا ّل ƒƒتي يج ّ ƒدده ƒƒا ،ع ƒƒلى ف ƒƒترات م ƒƒق ّدرة ،ظ ƒƒهور ال ƒƒعناي ƒƒة ال ƒّ ƒربّ ƒƒان ƒيّة له ƒƒداي ƒƒة ال ƒƒجنس البش ّ ƒ
ƒؤسƒƒس األمƒƒر الƒƒبهائƒƒي ،قƒƒد وضƒƒع
ويƒƒمكننا أن ن ّ ƒدعƒƒي بƒƒحقّ أ ّن هƒƒذا الƒƒكتاب وحƒƒده ،دون سƒƒواه مƒƒن سƒƒائƒƒر الƒƒكتب ا ّلƒƒتي أنƒƒزلƒƒها مƒ ّ ƒ
األس ƒƒاس ال ƒّ ƒراس ƒƒخ ال ƒƒعري ƒƒض ل ƒƒلوف ƒƒاق ال ّ ƒدائ ƒƒم ال ƒƒكام ƒƒل ب ƒƒني أت ƒƒباع األدي ƒƒان ال ƒƒعامل ƒيّة ال ƒƒعظمى ب ƒƒفضل تح ƒƒطيمه ل ƒƒلحواج ƒƒز ال ƒƒعتيدة
العريقة ا ّلتي فرقتها تفري ًقا ال يمكن تخطّيه وال تجاوزه.
يƒتلو خƒزانƒة الƒكنوز الƒنّفيسة الƒفذّة هƒذه تƒلك املجƒموعƒة ال ّƒرائƒعة مƒن الƒعبارات الّ ƒد ّريّƒة ،ونƒعني بƒها "الƒكلمات املƒكنونƒة" ا ّلƒتي أوحƒي
ب ƒƒها ل ƒƒحضرة ب ƒƒهاء اهلل وه ƒƒو ي ّ ƒ
ƒتمشى ع ƒƒلى ش ƒƒاط¾ دج ƒƒلة مس ƒƒتغر ًق ƒƒا ف ƒƒي الƒ ƒتّأ ّم ƒƒل .نƒ ƒزّل ƒƒت س ƒƒنة 1274هـ ب ƒƒعضها ب ƒƒال ƒƒفارسƒ ƒيّة،
ƒصحيفة املخƒزونƒة الƒفاطƒمية" ،ولƒقد طƒابƒق صƒاحƒبها بƒينها وبƒني الƒكتاب
وبƒعضها اآلخƒر بƒالƒعربƒيّة .وكƒانƒت تُƒدعƒى فƒي األصƒل "ال ّ
ا ّلƒذي يحƒمل نƒفس الƒعنوان ،وا ّلƒذي تƒؤمƒن ال ّ
ƒوجƒه بƒها جƒبريƒل،
ƒشيعة بƒأنّƒه فƒي حƒوزة الƒقائƒم املƒوعƒود ،وبƒأنّƒه يƒتأ ّلƒف مƒن كƒلمات غ ّƒراء ت ّ ƒ
بƒأمƒر مƒن اهلل ،إلƒى فƒاطƒمة الƒزّهƒراء وأمƒالهƒا عƒلى اإلمƒام عƒلي لƒتقديƒم الƒعزاء لƒها سƒاعƒة مƒحنتها وحƒزنƒها املƒريƒر عƒلى مƒوت أبƒيها
الƒعظيم .ومƒن افƒتتاحƒيّتها ا ّلƒتي يƒصف فƒيها صƒاحƒبها طƒبيعتها يƒمكن أن ت ّ
ƒتضح داللƒة هƒذه الخƒميرة ال ّƒروحƒيّة الƒف ّعالƒة الƒنّشيطة
ا ّلتي ألقيت في حياة العالم لر ّد عقول النّاس إلى نصابها وتشييد صرح أرواحهم وتطهير مسلكهم.
"هذا ما نزّل من جبروت العزّة بلسان القدرة والقوّة على النّبيّني من قبل .وإنّا أخذنا جواهره وأقمصناه
قميص االختصار فضالً على األحبار ليوفوا بعهد اهلل ويؤدّوا أماناته في أنفسهم ،وليكون ّن بجوهر
التّقى في أرض ال ّروح من الفائزين".
ƒؤسƒƒس الّ ƒدورة الƒبهائƒيّة فƒي أصƒول الّ ƒديƒن
وإلƒى هƒذيƒن األثƒريƒن الƒبارزيƒن فƒي األدب الّ ƒديƒنيّ الƒعاملƒيّ الّ ƒلذيƒن يƒحتّالن مƒن آثƒار م ّ ƒ
السƒƒبعة" ا ّلƒƒذي يƒƒعدّ
ومƒƒبادئ األخƒƒالق مƒƒنزلƒƒة عƒƒلى أعƒƒظم جƒƒانƒƒب مƒƒن األهƒّ ƒميّة .أضƒƒيف فƒƒي أثƒƒناء الƒƒفترة نƒƒفسها كƒƒتاب "الƒƒوديƒƒان ّ ƒ
٧٦

أعƒظم آثƒاره الƒعرفƒانƒيّة .كƒتبه صƒاحƒبه جƒوابًƒا عƒن أسƒئلة ال ّ
السƒبع ا ّلƒتي
ƒعني لƒه فƒيه املƒراحƒل ّƒ ƒ
ƒشيخ مƒحيي الّ ƒديƒن قƒاضƒي خƒانƒقني ي ّ
السالك قبل أن يبلغ غاية وجوده.
تسلكها روح ّ
ƒوجƒƒهة إلƒƒى الّ ƒ
ƒشيخ عƒƒبد الƒّ ƒرحƒƒمن الƒƒكركƒƒوكƒƒي،
ومƒّ ƒما أسƒƒهم ،كƒّ ƒل عƒƒلى طƒƒريƒƒقته ،فƒƒي تƒƒفجير "كƒƒوثƒƒر الƒƒبقاء"" :الƒƒوديƒƒان األربƒƒعة" املƒّ ƒ
ولƒƒوح "م ƒالّح الƒƒقدس" ا ّلƒƒذي يƒƒتنبّأ فƒƒيه حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل بƒƒالƒƒباليƒƒا واملƒƒحن ا ّلƒƒتي سƒƒوف تƒƒنزل بƒƒه ،ولƒƒوح "الƒƒحوريّƒƒة" ا ّلƒƒذي يƒƒتنبّأ فƒƒيه
ƒصبر" الƒنّازلƒة فƒي أ ّول أيّƒام ال ّƒرضƒوان ،وا ّلƒƒتي يƒثني فƒيها حƒضرة بƒهاء اهلل عƒلى
بƒأمƒور تحƒدث فƒي املسƒتقبل الƒبعيد ،و"سƒورة ال ّ
س َ ƒور الƒƒقرآن الƒƒكريƒƒم ،وتƒƒفسيره لحƒƒرف
ƒصابƒƒريƒƒن عƒƒلى الƒƒبالء فƒƒي نƒƒيريƒƒز ،وتƒƒفسير الحƒƒروف املƒƒقطّعة فƒƒي أوائƒƒل ُƒ ƒ
وحƒƒيد وزمƒƒالئƒƒه الّ ƒ
الƒƒواو املƒƒذكƒƒور فƒƒي آثƒƒار الّ ƒ
ƒسيّد كƒƒاظƒƒم الƒّ ƒرشƒƒتي،
ƒشيخ أحƒƒمد األحƒƒسائƒƒي وكƒƒذلƒƒك الƒƒفقرات الƒƒغامƒƒضة ا ّلƒƒتي وردت فƒƒي مƒƒؤلƒƒفات الّ ƒ
الشƒطّية" و"مƒصيبات الحƒروفƒات الƒعالƒيات" ،و"تƒفسير هƒو" و"جƒواهƒر األسƒرار" ،وكƒثير مƒن
ƒصحيفة ّ ƒ
ولƒوح "مƒديƒنة الƒتّوحƒيد" و"ال ّ
ƒصلوات واالبƒƒتهاالت.
اآلثƒƒار األخƒƒرى الƒنّازلƒƒة عƒƒلى هƒƒيئة األلƒƒواح واملƒƒناجƒƒاة واملƒƒواعƒƒظ واأللƒƒواح الƒ ƒ ّ ƒ
ƒخاصƒƒة ،والƒتّفاسƒƒير والّ ƒدعƒƒوات والّ ƒ
السƒƒالم" فƒƒز ّود الّ ƒديƒƒن الƒƒبابƒيّ فƒƒي إيƒƒران والƒƒعراق بƒƒق ّوة انƒƒتشار عƒƒظيمة مƒƒنعشة ألرواح
كƒƒان "كƒƒوثƒƒر الƒƒبقاء" هƒƒذا يƒƒتدفّƒƒق مƒƒن "دار ّ ƒ
أتباعه مح ّولة لطبائعهم.
تƒƒلك الّ ƒ
السƒƒرعƒƒة ا ّلƒƒتي كƒƒان نƒƒفوذه يƒƒنمو بƒƒها ،وذلƒƒك
ƒشواهƒƒد ال ّ ƒدامƒƒغة ال ّ ƒدالƒƒة عƒƒلى ق ّ ƒوة حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل ال ƒنّاهƒƒضة ومƒƒداهƒƒا ،وهƒƒذه ّ ƒ
الƒتّحويƒƒل املعجƒƒز الƒذّي أحƒƒدثƒƒه فƒƒي طƒƒبيعة أصƒƒحابƒƒه املنتشƒƒريƒƒن بƒƒني بƒƒغداد وأقƒƒصى مƒƒدن إيƒƒران وقƒƒراهƒƒا ،بƒƒأقƒƒوالƒƒه وأعƒƒمالƒƒه ،وهƒƒذه
املƒحبّة الƒبالƒغة ا ّلƒتي كƒانƒت صƒدورهƒم تشƒتعل بƒها لƒه ،وهƒذا الƒقدر الƒعجيب مƒن اآلثƒار ا ّلƒتي كƒانƒت تƒفيض مƒن قƒلمه لƒيل نƒهار ،كƒلّ
هƒذا عƒمل عƒلى إضƒرام نƒار الƒعداوة والƒبغضاء فƒي صƒدور أعƒدائƒه مƒن ال ّ
ƒصراع بƒني سƒناء
ƒسواء .ولƒم يƒعد ال ّ
ƒسنّة عƒلى ال ّ
ƒشيعة وال ّ
ƒاصƒة وأنّƒه أصƒبح يƒقيم عƒلى مƒقربƒة مƒن مƒعاقƒل
عصب الّ ƒديƒنيّ الƒغاشƒمة يƒحتمل الƒتّاجƒيل وال اإلرجƒاء خ ّ ƒ ƒ ƒ
ƒصاعƒد وقƒوى الƒت ّ ّ
مجƒده ال ّ
ال ّ ƒ
ƒتعصبني امل ƒƒتدفّ ƒƒقني ع ƒƒلى امل ƒƒزارات امل ƒƒق ّدس ƒƒة ف ƒƒي ال ƒنّجف وك ƒƒرب ƒƒالء
ƒشيعة ،وأص ƒƒبح ي ƒتّصل ك ƒّ ƒل ي ƒƒوم اتّ ƒƒصاالً م ƒƒباش ƒً ƒرا ب ƒƒال ƒزّ ّوار امل ّ ƒ
السƒƒريƒƒعة االلƒƒتهاب ونƒƒعني بƒƒها األحƒƒقاد والحƒƒزازات
والƒƒكاظƒƒمني .وكƒƒان كƒّ ƒل مƒƒا يƒƒتط ّلبه املƒƒوقƒƒف شƒƒرارة واحƒƒدة لƒƒتشعل تƒƒلك املƒƒا ّدة ّ ƒ
الشƒرارة رجƒل يƒدعƒى ال ّ
ƒشيخ عƒبد الحسƒني ،وهƒو
واملƒخاوف ا ّلƒƒتي أثƒارهƒا اسƒتئناف الƒبابƒيّني لƒنشاطƒهم .لƒقد تƒكفّل بƒإشƒعال هƒذه ّ ƒ ƒ
الشƒديƒد لƒحضرة بƒهاء اهلل إالّ قƒدرتƒه عƒلى إثƒارة الƒقالقƒل والƒفنت بƒني ذوي املƒناصƒب الƒعالƒية وبƒني
شƒيخ لƒئيم عƒنيد لƒم يƒفق حسƒده ّ ƒ ƒ
سƒفلة الƒقوم مƒن الƒعرب والعجƒم ا ّلƒذيƒن كƒانƒت تƒزدحƒم بƒهم ال ّ
ƒشوارع واألسƒواق فƒي الƒكاظƒمني وكƒربƒالء وبƒغداد .وقƒد وصƒفه حƒضرة
سƒاس" ،و"الƒخبيث" ا ّلƒذي "ج ّƒرد سƒيف نƒفسه عƒلى وجƒه اهلل" و"وسƒوس ال ّ
ƒشيطان فƒي
بƒهاء اهلل فƒي ألƒواحƒه بـ"الƒخسيس" و"الّ ƒد ّƒ ƒ
ƒشيطان عƒن كƒفره"" ،الƒفاجƒر"" ،مƒا مƒن ظƒلم ومƒا مƒن فƒسق إالّ وقƒد بƒدأ مƒن هƒذا ال ّ
ƒفر ال ّ
ƒشقيّ وسƒيعود ك ّƒل ذلƒك
نƒفسه" و"الƒذي ي ّ
ƒصدر األع ƒƒظم ي ƒƒري ƒƒد التّخ ƒƒلص م ƒƒن ه ƒƒذا املجته ƒƒد امل ƒƒزع ƒƒج ف ƒƒك ّلفه ال ّ ƒ
وجƒƒه إل ƒƒى ك ƒƒرب ƒƒالء ل ƒƒيصلح م ƒƒن ش ƒƒأن
ƒشاه ب ƒƒال ƒت ّ ّ ƒ
إل ƒƒيه" .وك ƒƒان ال ّ ƒ
األمƒاكƒن املƒق ّدسƒة فƒيها .فƒانتهƒز الƒفرصƒة وتƒحالƒف مƒع مƒيرزا بƒزرك خƒان قƒنصل إيƒران الƒعام الجƒديƒد .فƒوقƒع هƒذا تƒحت تƒأثƒير ذلƒك
الشƒريƒرة ،فƒضالً عƒن أ ّن الƒقنصل
املƒتآمƒر الƒخسيس وأصƒبح أداة طƒيّعة ملƒكائƒده وخƒططه .وقƒد جƒمع بƒينهما االتّƒجاه إلƒى الƒنّوايƒا ّƒ ƒ
فاجرا مناف ًقا ال شرف له وال وجدان.
ماكرا
يرا
يرا ّ
ً
ً
خم ً
كان س ّك ً
ƒسيما بƒغرض الƒحصول مƒن مƒصطفى بƒاشƒا والƒي بƒغداد عƒلى أمƒر
وكƒان أ ّول مƒجهود مشƒترك لƒهما تƒشويƒه الƒحقائƒق تƒشويً ƒها ج ً
بتسƒليم حƒضرة بƒهاء اهلل وأصƒحابƒه .وقƒد فشƒل هƒذا املƒجهود فشƒالً ذريً ƒعا .فƒلما تƒأ ّكƒƒد ال ّ
ƒشيخ عƒبد الحسƒني أنّƒه لƒن يƒصل إلƒى
غ ƒƒاي ƒƒته ع ƒƒن ط ƒƒري ƒƒق ت ƒƒد ّ
يفسƒƒره ƒƒا ب ƒƒما ي ƒƒثير ث ƒƒائ ƒƒرة األه ƒƒلني امل ƒƒؤم ƒƒنني
السƒƒلطات املح ّ ƒليّة أخ ƒƒذ ي ƒƒلفّق أح ƒƒال ًمƒƒا ي ّ ƒدع ƒƒي أنّ ƒƒه رآه ƒƒا ث ّ ƒم ّ ƒ
خƒƒل ّ ƒ
السƒريƒعي االنƒفعال ،ولƒك ّن الƒنّاس لƒم يسƒتجيبوا لƒه .فƒاسƒتاء وزاد مƒن اسƒتيائƒه عجƒزه عƒن مƒواجƒهة التّحƒدي حƒني أُعƒدّ
بƒالخƒرافƒات ّƒ ƒ
ل ƒƒه مج ƒƒلس ي ƒƒجتمع ف ƒƒيه ب ƒƒحضرة ب ƒƒهاء اهلل .أ ّم ƒƒا م ƒƒيرزا ب ƒƒزرك خ ƒƒان ف ƒƒقد اس ّ ƒ
ƒتغل ن ƒƒفوذه ل ƒƒيثير ع ƒƒداوة س ƒƒفلة الƒ ƒنّاس ض ƒƒد ال ƒƒعدوّ
ƒهما كƒƒاذبƒƒة تƒƒم ّكنه مƒƒن الƒƒحصول
املشƒƒترك ويحƒّ ƒرضƒƒهم عƒƒلى س ƒبّه عƒƒالنƒƒية عƒƒسى أن تƒƒقع حƒƒادثƒƒة انƒƒتقام تƒƒصلح ألن يƒƒبني عƒƒليها تً ƒ
ƒتمر حƒضرة بƒهاء اهلل يƒمشي فƒي
عƒلى األمƒر املƒأمƒول بتسƒليم حƒضرة بƒهاء اهلل .ولƒك ّن هƒذه املƒحاولƒة فشƒلت هƒي األخƒرى ،فƒقد اس ّ
ƒوسƒالتƒهم .وكƒان ذلƒك كƒافƒيًا ألن يƒمأل صƒدور مƒضايƒقيه
ƒهارا دون حƒارس يحƒرسƒه رغƒم إشƒارات أحƒبّائƒه وت ّ ƒ ƒ
شƒوارع املƒديƒنة لƒيالً ون ً
بƒƒالƒƒخوف والخƒƒزي .بƒƒل إنّƒƒه كƒƒان يƒƒقترب مƒƒنهم وهƒƒو يƒƒعلم بƒƒما يƒƒريƒƒدون فƒƒي نƒƒفوسƒƒهم ،ويƒƒمازحƒƒهم بƒƒشأن ذلƒƒك ويƒƒداعƒƒبهم ويƒƒتركƒƒهم
مƒƒضطربƒƒني عƒƒازمƒƒني عƒƒلى االنƒƒصراف عƒƒن تƒƒنفيذ مƒƒا كƒƒانƒƒوا يƒƒدبّƒƒرون لƒƒه مƒƒن مƒƒكائƒƒد وخƒƒطط ولƒƒقد ذهƒƒب الƒƒقنصل الƒƒعام إلƒƒى حّ ƒد أنّƒƒه
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ƒسمى رضƒا ،وأعƒطاه جƒوا ًدا ومسّ ƒدسƒني ،وأمƒره أن يƒبحث عƒن حƒضرة بƒهاء اهلل ويƒغتالƒه ،ووعƒده
دفƒع مƒائƒة تƒومƒان لƒعربƒيد تƒركƒي ي ّ
ببسƒط حƒمايƒته وضƒمن لƒه سƒالمƒته .وذات يƒوم عƒلم رضƒا هƒذا بƒأ ّن ضƒحيّته املƒنتظرة يغتسƒل فƒي الح ّƒمام الƒعام ،فƒغافƒل الƒبابƒيّني
الƒقائƒمني عƒلى الخƒدمƒة وواجƒه حƒضرة بƒهاء اهلل فƒي غƒرفƒة الح ّƒمام الّ ƒداخƒليّة ،وسƒرعƒان مƒا اكƒتشف أ ّن شƒجاعƒته خƒانƒته فƒلم يƒنفّذ
ƒهمته .وبƒƒعد سƒƒنوات روى رضƒƒا هƒƒذا أنّƒƒه تƒƒربّƒƒص لƒƒحضرة بƒƒهاء اهلل ذات مƒّ ƒرة ومسّ ƒدسƒƒه فƒƒي يƒƒده .إال أنّƒƒه حƒƒني رآه يƒƒقترب مƒƒنه
مّ ƒ
غƒƒلبه الƒƒخوف وسƒƒقط املس ّ ƒدس مƒƒن يƒƒده .عƒƒند ذلƒƒك أمƒƒر حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل آقƒƒاي كƒƒليم ا ّلƒƒذي كƒƒان يƒƒرافƒƒقه أن يƒƒناولƒƒه املس ّ ƒدس وأن
يصحبه إلى داره!
ملƒا عجƒز ال ّ
ƒشيخ عƒبد الحسƒني عƒن بƒلوغ هƒدفƒه الƒخبيث رغƒم ك ّƒل مƒحاوالتƒه لƒجأ إلƒى وسƒيلة أخƒرى .فƒوعƒد شƒريƒكه بƒأن يƒرفƒعه إلƒى
م ƒƒقام ال ƒƒوزي ƒƒر إن ه ƒƒو ن ƒƒجح ف ƒƒي ح ƒƒمل ال ƒƒحكوم ƒƒة اإلي ƒƒران ƒيّة ع ƒƒلى إع ƒƒادة ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل إل ƒƒى طه ƒƒران ح ƒƒيث ي ƒƒسجن م ƒّ ƒرة أخ ƒƒرى.
فƒأخƒذ الƒقنصل يƒرسƒل إلƒى حƒاشƒية ال ّ
ƒشاه تƒقاريƒر مسهƒبة ك ّƒل يƒوم تƒقريƒبًا يƒه ّول فƒيها نƒفوذ حƒضرة بƒهاء اهلل ،ويّ ƒدعƒي أنّƒه تƒحالƒف
مƒع قƒبائƒل الƒبدو بƒالƒعراق ،ويƒزعƒم أنّƒه أصƒبح فƒي إمƒكانƒه أن يحشƒد فƒي بحƒر يƒوم واحƒد مƒائƒة ألƒف مƒقاتƒل يƒأتƒمرون بƒأمƒره ،ويƒتّهمه
ƒضغط عƒƒلى سƒƒلطات إيƒƒران بƒƒحيث فّ ƒوضƒƒه الّ ƒ
بƒƒالƒƒتآمƒƒر عƒƒلى الّ ƒ
ƒشاه مƒƒع بƒƒعض زعƒƒماء إيƒƒران .وبهƒƒذه الƒƒوسƒƒيلة نƒƒجح فƒƒي الّ ƒ
ƒشاه فƒƒي
ƒضا كƒامƒالً داعƒيًا الƒعلماء واملƒوظّفني اإليƒرانƒيّني إلƒى تƒقديƒم ك ّƒل عƒون ومƒساعƒدة لƒه .فƒأرسƒل ال ّ
األمƒر تƒفوي ً
ƒشيخ هƒذا الƒتّفويƒض إلƒى
رجƒال الّ ƒديƒن فƒي كƒربƒالء والƒنّجف ،وطƒلب إلƒيهم أن يƒعقدوا اجƒتما ًƒعƒا فƒي الƒكاظƒمني حƒيث يƒقيم .واسƒتجاب لƒه جƒمع مƒن ال ّ
ƒشيوخ
واملالّوات واملجتهدين الحريصني على إرضاء ّ
فلما علموا بالغرض من االجتماع عقدوا العزم على أن يعلنوا الجهاد
الشاهّ .
ƒلما عƒƒرف ن ƒيّتهم مجتهƒƒدهƒƒم
عƒƒلى مسƒƒتعمرة املƒƒنفيّني ويƒƒقضوا عƒƒلى ال ّ ƒديƒƒن فƒƒي مهƒƒده بƒƒش ّن غƒƒارة مƒƒفاجƒƒئة عƒƒليها واسƒƒتباحƒƒتها .فّ ƒ
ƒشيخ مƒƒرتƒƒضى األنƒƒصاري الّ ƒ
األكƒƒبر الّ ƒ
ƒشهير املƒƒعروف بƒƒتسامƒƒحه وحƒƒكمته وإنƒƒصافƒƒه املƒƒطلق وورعƒƒه وتƒƒقواه ونƒƒبل خƒƒلقه ،رفƒƒض أن
ƒقر الƒƒحكم ا ّلƒƒذي أصƒƒدروه عƒƒلى الƒƒبابƒيّني .وكƒƒان ذلƒƒك سƒƒببًا لƒƒدهشƒƒتهم واسƒƒتيائƒƒهم .وقƒƒد أثƒƒنى حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل فƒƒيما بƒƒعد عƒƒلى
يّ ƒ
ƒتعرض
هƒذا املجتهƒد فƒي لƒوح "السƒلطان" وحشƒره فƒي زمƒرة "*الƒعلماء ا ّلƒƒذيƒن شƒربƒوا فƒي الƒحقيقة مƒن كƒأس االنƒقطاع" و"*لƒم ي ّ
له ƒƒذا ال ƒƒعبد ق ّ ƒ
ط" وإل ƒƒيه أش ƒƒار ح ƒƒضرة ع ƒƒبد ال ƒƒبهاء بـ"ال ƒƒعال ƒƒم النّح ƒƒري ƒƒر الج ƒƒليل وال ƒƒفاض ƒƒل ال ّ ƒ
ƒشهير ،خ ƒƒات ƒƒمة امل ƒƒح ّققني" .وغ ƒƒادر
االجƒتماع رغƒم اعƒتراض زمƒالئƒه ،مƒحت ًجّا بƒق ّلة مƒعرفƒته بƒعقائƒد هƒذه الجƒماعƒة ،مƒؤ ّكً ƒدا أنّƒه لƒم ي َƒر فƒي أعƒمالƒهم مƒا يƒخالƒف الƒقرآن.
ƒصادق ƒƒة ف ƒƒي
وع ƒƒاد إل ƒƒى ال ƒنّجف ب ƒƒعد أن ك ƒƒتب رس ƒƒال ƒƒة ل ƒƒحضرة ب ƒƒهاء اهلل ي ƒƒعبّر ف ƒƒيها ع ƒƒن أس ƒƒفه مل ƒƒا ح ƒƒدث ،وي ƒƒفصح ع ƒƒن رغ ƒƒبته ال ّ ƒ
حمايته.
خ ƒƒاب م ƒƒسعى ال ƒƒعلماء امل ƒƒجتمعني وخ ƒƒمدت ع ƒƒداوت ƒƒهم ،ف ƒƒان ƒƒتدب ƒƒوا م ƒƒن ب ƒƒينهم ال ƒƒحاج امل ُ ƒالّ ح ƒƒسن ع ƒƒمو ال ƒƒفقيه املخ ƒƒلص امل ƒƒعروف
ƒلما ع ƒƒرض ال ƒّ ƒرس ƒƒول ه ƒƒذه
ب ƒƒأص ƒƒال ƒƒته وح ƒƒكمته ل ƒƒيعرض ع ƒƒلى ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ب ƒƒعض امل ƒƒسائ ƒƒل م ƒ
ً
ƒلتمسا ش ƒƒرح ƒƒها وت ƒƒوض ƒƒيحها .ف ّ ƒ
املƒسائƒل وفƒاز بƒاإلجƒابƒات ال ّ
تبحƒƒر حƒضرة بƒهاء اهلل فƒي الƒعلم ،والƒتمس أن يƒأتƒي حƒضرة بƒهاء اهلل بمعجƒزة
ƒشافƒية الƒوافƒية ،أ ّكƒƒد ّ
ƒهمه األمƒƒر .فƒƒاجƒƒاب حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل**" :مƒƒع أنّƒƒه لƒƒيس لƒƒك أن تƒƒسأل هƒƒذا ،ألنّ
تƒƒد ّلƒƒل عƒƒلى صƒƒدق دعƒƒواه ،ويƒƒقنع بƒƒها كƒّ ƒل مƒƒن يّ ƒ
ال ƒƒحقّ ه ƒƒو ا ّل ƒƒذي ي ƒƒمتحن الخ ƒƒلق ،ول ƒƒيس الخ ƒƒلق ه ƒƒم ا ّل ƒƒذي ƒƒن ي ƒƒمتحنون ال ƒƒحقّ  ،إالّ أنّ ƒƒني أق ƒƒبل ه ƒƒذا الƒ ƒطّلب ...وع ƒƒلى ال ƒƒعلماء أن
يƒجتمعوا ويƒتّفقوا جƒمي ًعا عƒلى معجƒزة مƒعيّنة،؛ وعƒليهم أن يƒكتبوا بƒأنّƒهم لƒن يƒخامƒرهƒم ال ّ
ƒش ّك فƒي أمƒرنƒا بƒعد اإلتƒيان بƒها ،وأنƒهم
والشƒƒرط ا ّلƒƒذي أشƒƒترطƒƒه عƒƒليهم هƒƒو إن تƒّ ƒمت
ّƒ
ƒصحة دعƒƒواي .وعƒƒليهم أن يƒƒختموا هƒƒذه الƒƒوثƒƒيقة ولƒƒتأتƒƒني بƒƒها.
ƒقرون ويƒƒعترفƒƒون بّ ƒ
يّ ƒ
املعجƒزة لƒم يƒبقَ لƒهم مƒجال ل ّ
ƒصريƒح الجƒريء ا ّلƒƒذي
ƒلش ّك ،وإالّ حƒقّ لƒهم أن يƒتّهمونƒا بƒالخƒداع" .اكƒتفى ال ّƒرسƒول بهƒذا الƒجواب ال ّ
ال م ƒƒثيل ل ƒƒه وال ن ƒƒظير ف ƒƒي ت ƒƒاري ƒƒخ األدي ƒƒان ،وا ّلƒƒذي ص ƒƒدر إل ƒƒى رج ƒƒال ال ّ ƒ
ƒشيعة ال ƒنّابه ƒƒني امل ƒƒجتمعني ف ƒƒي م ƒƒعقلهم ال ƒƒعتيد .ون ƒƒهض
الƒّ ƒرسƒƒول مƒƒن فƒƒوره وق ƒبّل ركƒƒبة حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل وعƒƒاد لƒƒيب ّلغهم رسƒƒالƒƒته .وبƒƒعد ثƒƒالثƒƒة أيّƒƒام أرسƒƒل يƒƒقول إ ّن هƒƒذا الجƒƒمع الƒƒكبير قƒƒد
وصƒƒل إلƒƒى اإلجƒƒماع عƒƒلى شƒƒيء واحƒƒد ،ولƒƒذلƒƒك فّ ƒ
ƒضلوا أن يƒƒتناسƒƒوا هƒƒذا املƒƒوضƒƒوع ،وقƒƒد تƒƒو ّلƒƒى بƒƒنفسه إذاعƒƒة هƒƒذه
عجƒƒز عƒƒن ال ƒت ّ ّ ƒ ƒ
الƒنّتيجة عƒلى نƒطاق واسƒع أثƒناء زيƒارتƒه إليƒران ،بƒل إنّƒه بّ ƒلغها ملƒيرزا سƒعيد خƒان وزيƒر الƒخارجƒية آنƒذاك .ويƒروى أن حƒضرة بƒهاء
ƒصرفƒƒهم نƒƒحو هƒƒذا التّحƒƒدي**" :بهƒƒذه الƒّ ƒرسƒƒالƒƒة الّ ƒ
ƒشافƒƒية الƒƒوافƒƒية ا ّلƒƒتي أرسƒƒلناهƒƒا أظهƒƒرنƒƒا معجƒƒزات جƒƒميع
اهلل قƒƒال حƒƒني بƒƒلغه تّ ƒ
األنƒبياء ودافƒعنا عƒنها .ذلƒك ألنّƒنا تƒركƒنا حƒريƒة االخƒتيار لƒلعلماء أنƒفسهم ،وتع ّƒهƒدنƒا أن نƒأتƒي لƒهم بƒما يجƒمع عƒليه رأيƒهم" .وأشƒار
السƒƒلطان فƒƒقال*" :لƒƒو د ّقƒƒقنا ال ƒنّظر فƒƒي الƒƒكتاب
حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء إلƒƒى تح ٍّ ƒد آخƒƒر قƒƒام بƒƒه حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل فƒƒيما بƒƒعد فƒƒي لƒƒوح ّ ƒ
أي مƒيزان
املƒق ّدس ملƒا وجƒدنƒا مظه ًƒرا إلƒهيًّا يƒقول ملƒنكريƒه :إنّƒي عƒلى اسƒتعداد ألن آتƒي لƒكم بƒأيّƒة معجƒزة تƒرغƒبون فƒيها ،وأن أقƒبل ّ
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ƒقرون ƒƒه ،ول ƒƒكن ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ق ƒƒال ف ƒƒي ل ƒƒوح ƒƒه إل ƒƒى ال ّ ƒ
ƒحجة
ƒشاه ص ƒƒراحً ƒ ƒة :اج ƒƒمع ال ƒƒعلماء وأح ƒƒضرن ƒƒي حƒ ƒتّى ي ƒƒثبت ذل ƒƒك ب ƒƒال ّ ƒ
تّ ƒ
والبرهان".
ƒجاحƒƒا بƒƒاهƒً ƒرا .وأخƒƒذت
السƒƒبع ،سƒƒنوات الƒتّثبيت الّ ƒدائƒƒم والƒتّدعƒƒيم املƒتّصل املƒƒثابƒƒر الƒنّاجƒƒح نƒً ƒ
ƒسنوات ّ ƒ
أشƒƒرفƒƒت عƒƒلى الƒنّهايƒƒة تƒƒلك الّ ƒ
الشƒƒدائ ƒƒد واأله ƒƒوال م ƒƒن داخ ƒƒلها وخ ƒƒارج ƒƒها ،وط ƒƒامل ƒƒا ه ّ ƒدده ƒƒا ال ƒتّالش ƒƒي
ه ƒƒذه ال ƒƒجام ƒƒعة ا ّلƒƒتي ال راع ƒƒي ل ƒƒها ،وا ّلƒƒتي ط ƒƒامل ƒƒا ق ƒƒاس ƒƒت ّ ƒ
ƒتقرت ،وروح ƒƒها
ƒبيرا ل ƒƒم يس ƒƒبق ل ƒƒه م ƒƒثيل ف ƒƒي س ƒƒنيّها العش ƒƒري ƒƒن ،ذل ƒƒك أل ّن أس ƒƒسها اس ّ ƒ
وال ƒƒفناء ،ت ƒƒنتعش م ƒƒن ج ƒƒدي ƒƒد وت ƒƒعلو ع ƒƒل ًوّا ك ً ƒ
امل ƒƒعنويّ ƒƒة ارت ƒƒفعت ،ومظه ƒƒره ƒƒا ت ƒƒب ّدل ،وم ƒƒخبره ƒƒا ت ƒƒح ّول ،وزع ƒƒام ƒƒتها ت ƒƒعيّنت وت ƒƒر ّكƒƒزت ،وم ƒƒبادئ ƒƒها األس ƒƒاس ƒيّة تح ّ ƒددت .ك ƒƒما ع ƒƒظمت
ƒجا لƒكي تƒنتقل إلƒى طƒور جƒديƒد مƒن حƒياتƒها
هƒيبتها وانقهƒر اعƒداؤهƒا .أ ّƒمƒا وقƒد حƒدث ك ّƒل هƒذا فƒإ ّن يƒد الƒقدر كƒانƒت تƒهيّؤهƒا تƒدري ً
املƒƒليئة بƒƒال ƒتّقلبات ،يƒƒقودهƒƒا ،بƒƒنعمائƒƒه وبƒƒأسƒƒائƒƒه ،بسƒّ ƒرائƒƒه وضƒّ ƒرائƒƒه ،إلƒƒى مƒƒرحƒƒلة أخƒƒرى مƒƒن مƒƒراحƒƒل تƒƒط ّورهƒƒا .ذلƒƒك أل ّن مƒƒنقذ هƒƒذه
الƒƒجامƒƒعة ومخ ّ ƒلصها وأمƒƒلها الƒƒوحƒƒيد وقƒƒائƒƒدهƒƒا الƒƒفعلي وزعƒƒيمها الƒƒفرد ا ّلƒƒذي قهƒƒر مƒƒدبّƒƒري املƒƒؤامƒƒرات الغƒƒتيالƒƒه ،وضƒƒرب بƒƒنصائƒƒح
ƒرارا
امل ƒƒتخ ّوف ƒƒني ع ƒƒرض ال ƒƒحائ ƒƒط ،واح ƒƒتقر ال ƒƒفرار م ƒƒن م ƒƒوض ƒƒع الخ ƒƒطر ،وأص ƒّ ƒر ع ƒƒلى رف ƒƒض ك ƒّ ƒل م ƒƒا ع ƒƒرض ƒƒه األص ƒƒدق ƒƒاء واألع ƒƒوان م ً ƒ
ƒكرارا مƒن عƒروض لƒتأمƒني سƒالمƒته ال ّ
ƒضطره الƒعمليّات الƒقاهƒرة املƒتّصلة
ƒشخصيّة ،وانƒتصر عƒلى خƒصومƒه هƒذا الƒنّصر املƒبني ،ت
ّ
وت ً
ƒساعƒة املƒيمونƒة املƒباركƒة ،إلƒى نƒقطة عƒلى أعƒظم جƒانƒب مƒن األه ّƒميّة ونƒعني بƒها عƒاصƒمة
بƒتفتّح رسƒالƒته إلƒى االنƒتقال ،فƒي هƒذه ال ّ
ƒتقر عƒرش أقƒوى عƒاهƒل فƒي الƒعالƒم
ƒقر الƒخالفƒة اإلسƒالمƒيّة واملƒركƒز
اإلداري للمسƒلمني ال ّ
ّ
ƒسنّة حƒيث يس ّ
اإلمƒبراطƒوريّƒة الƒعثمانƒيّة وم ّ
اإلسالميّ.
لƒقد تحّ ƒدى الƒنّظام املƒذهƒبيّ مƒتمثّالً فƒي أقƒطاب الƒنّجف وكƒربƒالء والƒكاظƒمني تحّ ƒديًƒا جƒريƒئ ًا .وهƒو اآلن يƒوشƒك عƒلى أن يƒقوم ،عƒن
كƒثب مƒن بƒالط خƒصمه املƒلكيّ ،بتحٍّ ƒد مƒماثƒل ل ّ
ƒسنّي وعƒاهƒل إيƒران أمƒني اإلمƒام الƒغائƒب .كƒما أنّƒه يƒوشƒك
ƒكل مƒن رأس اإلسƒالم ال ّ
السƒلطان ووزراءه ،ويƒناشƒدهƒم ويƒدعƒوهƒم ويحƒذّرهƒم ،ويƒعنّف مƒلوك الƒعالƒم املƒسيحيّ
أن يƒخاطƒب مƒلوك األرض جƒمي ًعا ،وبƒخاصƒة ّƒ ƒ
ƒسنّة تƒعنيفًا شƒديً ƒدا .فƒال عƒجب أن يƒنطق املƒنفيّ صƒاحƒب الƒظّهور الجƒديƒد بهƒذه الƒكلمات ا ّلƒƒتي يƒتنبأ فƒيها بƒازديƒاد نƒور
وأهƒل ال ّ
سƒƒراج أمƒƒره بƒƒعد انƒƒتقالƒƒه مƒƒن الƒƒعراق" :فƒƒسيوقƒƒد فƒƒي بّ ƒلور أخƒƒرى وهƒƒذا تƒƒقديƒƒر مƒƒن عƒƒزيƒƒز قƒƒديƒƒم ...قƒƒل إ ّن فƒƒي إخƒƒراج الƒّ ƒروح عƒƒن
ƒسموات واألرض فƒسوف تجƒدون هƒذا الƒفتى اإللƒهيّ راكƒبًا عƒلى بƒراق الƒنّصر .إذًا يƒتزلƒزل
جسƒد الƒعراق آليƒات بƒديً ƒعا ملƒن فƒي ال ّ
قلوب املغ ّلني".
د ّقƒت اآلن سƒاعƒة رحƒيل حƒضرة بƒهاء اهلل عƒن الƒعراق .فƒانƒطلقت الƒعمليّة ا ّلƒتي بƒها يƒت ّم هƒذا ال ّƒرحƒيل .ذلƒك بƒأ ّن الƒجهود ا ّلƒتي ظƒلّ
أعƒداؤه ،وال سƒيّما ال ّ
ƒشيخ عƒبد الحسƒني وحƒليفه مƒيرزا بƒزرك خƒان ،يƒبذلƒونƒها طƒيلة تƒسعة أشهƒر تƒؤتƒي أكƒلها .وأخƒذ نƒاصƒر الّ ƒديƒن
ƒسفير اإليƒƒرانƒƒي فƒƒي اآلسƒƒتانƒƒة مƒƒن جƒƒهة أخƒƒرى يƒƒثابƒƒرون عƒƒلى اتّƒƒخاذ ال ƒتّدابƒƒير الƒƒفوريّƒƒة الƒّ ƒرامƒƒية إلƒƒى نƒƒقل
ووزراؤه مƒƒن نƒƒاحƒƒية والّ ƒ
ƒرضƒƒا مƒƒش ّو ًهƒƒا ،ونشƒƒر ال ƒتّقاريƒƒر املƒƒخيفة فحƒƒمل
ƒقوي الƒƒحقود فƒƒي عƒƒرض املƒƒوقƒƒف عƒ ƒ ً ƒ
حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل مƒƒن بƒƒغداد .ونƒƒجح الƒƒعد ّو الّ ƒ
الّ ƒ
ƒشاه عƒƒلى أن يƒƒوصƒƒي وزيƒƒر خƒƒارجƒƒيته مƒƒيرزا سƒƒعيد خƒƒان بƒƒاإليƒƒعاز إلƒƒى مƒƒيرزا حسƒƒني خƒƒان سƒƒفير إيƒƒران لƒƒدى الƒƒباب الƒƒعالƒƒي،
السƒلطان عƒبد الƒعزيƒز حƒتّى يƒصدر
ƒسعي لƒدى ّƒ ƒ
ƒلصدر األعƒظم عƒالƒي بƒاشƒا ووزيƒر الƒخارجƒية فƒؤاد بƒاشƒا ،بƒال ّ
وهƒو صƒديƒق حƒميم ل ّ
ƒحجة أن إق ƒƒام ƒƒته ال ّ ƒدائ ƒƒمة ف ƒƒي ت ƒƒلك امل ƒƒدي ƒƒنة امل ƒƒجاورة للح ƒƒدود اإلي ƒƒران ƒيّة
أم ƒƒره ب ƒƒإب ƒƒعاد ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ع ƒƒن ب ƒƒغداد ع ƒƒلى ال ƒƒفور ،ب ّ ƒ
والقريبة من مزارات ّ
مباشرا.
الشيعة ته ّدد سالمة إيران وحكومتها تهدي ًدا
ً
ƒسفير بƒأنƒه "نحƒلة خƒبيثة ضƒا ّلƒƒة" ونّ ƒدد بƒإطƒالق سƒراح حƒضرة بƒهاء
ولƒقد وصƒف مƒيرزا سƒعيد خƒان هƒذا الّ ƒديƒن فƒي اتّƒصاالتƒه بƒال ّ
ƒكف عƒن "إفƒساد ال ّ
ƒضعفاء وتƒضليل البسƒطاء فƒي الƒخفاء" وكƒتب يƒقول" :أُمƒرت أنƒا صƒديƒقك
اهلل مƒن سƒياه چƒال واتّƒهمه بƒأنّƒه ال ي ّ
الح ƒƒميم ب ƒƒمقتضى ال ƒƒفرم ƒƒان ال ّ ƒ
ƒصدر
ƒشاه ƒƒان ƒƒي ...ب ƒƒأن أُص ƒƒدر إل ƒƒيك ت ƒƒعليمات ƒƒه وم ƒƒفاده ƒƒا أن ت ƒƒطلب ع ƒƒلى ال ƒƒفور م ƒƒقاب ƒƒلة ف ƒƒخام ƒƒة ال ّ ƒ
األعƒظم ووزيƒر الƒخارجƒيّة ...وتƒلتمس مƒنهما ...نƒقل مƒصدر الƒفساد هƒذا مƒن بƒغداد ا ّلƒƒتي تƒلتقي بƒها مƒختلف األمƒم وتƒقع عƒلى
الرسالة:
مقربة من حدود إيران" ثم يورد البيت املشهور في ّ
الرمــاد وميــض نــار ويوشك أن يكــون لــه ضـرام
أرى خــلل ّ
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ƒسفير .ولƒƒوجƒƒود سƒƒلطان عƒƒلى الƒƒعرش قƒƒد فƒƒوض الƒƒكثير مƒƒن الّ ƒ
ƒشؤون
وهƒƒكذا كƒƒشف عƒƒن مƒƒخوافƒƒه وسƒƒعى أن يƒƒغرسƒƒها فƒƒي قƒƒلب الّ ƒ
ƒسفراء األجƒانƒب والƒوزراء املƒف ّوضƒني فƒي اآلسƒتانƒة ،وبƒتأثƒيره الƒو ّد ّي وكƒثرة إلƒحاحƒه
ّƒ ƒ
والسƒلطات لƒوزرائƒه ،وبƒفضل مƒساعƒدة بƒعض ال ّ
الس ƒƒلطان ع ƒƒلى اإلذن ب ƒƒنقل ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل وأص ƒƒحاب ƒƒه )ال ƒƒذي ƒƒن
ع ƒƒلى ال ƒƒوزراء أف ƒƒلح م ƒƒيرزا حس ƒƒني خ ƒƒان ف ƒƒي أن ي ƒƒحصل م ƒƒن ّƒ ƒ
خƒل الƒحاسƒم فƒي هƒذا ال ّ
ƒشأن
أرغƒمتهم الƒظّروف فƒي تƒلك األثƒناء عƒلى تƒغيير جƒنسيّتهم( إلƒى اآلسƒتانƒة .وم ّƒما يُƒروى أ ّن طƒلب الƒتّد ّƒ
السلطة.
السلطان الجديد عرش ّ
الصديقة بعد ارتقاء ّ
السلطات اإليرانيّة إلى ال ّدولة ّ
كان أ ّول ما تق ّدمت به ّ
ƒوشƒاش بƒالƒقرب مƒن بƒغداد،
وفƒي خƒامƒس أيّƒام نƒوروز سƒنة 1863م ،بƒينما كƒان حƒضرة بƒهاء اهلل يƒحتفل بهƒذا الƒعيد فƒي مƒزرعƒة ال ّ ƒ ƒ
أقƒƒبل رسƒƒول نƒƒامƒƒق بƒƒاشƒƒا وسّ ƒلم حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل مƒƒذ ّكƒƒرة يƒƒطلب فƒƒيها الƒƒوالƒƒي تحƒƒديƒƒد مƒƒوعƒƒد مƒƒعه .وقƒƒد حƒƒدث هƒƒذا بƒƒعد نƒƒزول لƒƒوح
"مالّح القدس" ا ّلذي تطيّر أصحاب حضرة بهاء اهلل بنبوءاته وإنذاراته.
ƒسنوات األخƒƒيرة مƒƒن إقƒƒامƒƒته بƒƒبغداد يƒƒشير فƒƒي أحƒƒاديƒƒثه إلƒƒى فƒƒترة
وقƒƒد ذكƒƒر الƒنّبيل فƒƒي تƒƒاريƒƒخه أ ّن حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل كƒƒان فƒƒي الّ ƒ
االمƒƒتحان واالفƒƒتتان ا ّلƒƒتي كƒƒانƒƒت قƒƒادمƒƒة ال مƒƒحالƒƒة بƒƒإشƒƒارات كّ ƒلها حƒƒزن وكƒƒآبƒƒة ،مƒƒا أزعƒƒج كƒّ ƒل مƒƒن حƒƒولƒƒه أيّƒƒما إزعƒƒاج .كƒƒما أيّƒƒدت
املƒƒخاوف والƒƒهواجƒƒس ا ّلƒƒتي سƒƒيطرت عƒƒلى أصƒƒحابƒƒه رؤيƒƒا رآهƒƒا فƒƒي تƒƒلك األيّƒƒام ال يخƒƒط¾ اإلنƒƒسان مƒƒغزاهƒƒا املƒƒشؤوم .كƒƒتب فƒƒي
أح ƒƒد أل ƒƒواح ƒƒه ي ƒƒقول" :رأي ƒƒت ب ƒƒأن اج ƒƒتمع ف ƒƒي ح ƒƒول ƒƒي ال ƒنّبيّون وامل ƒƒرس ƒƒلون وه ƒƒم ق ƒƒد ج ƒƒلسوا ف ƒƒي أط ƒƒراف ƒƒي وك ّ ƒلهم ي ƒƒنوح ƒƒون وي ƒƒبكون
ƒضجون ،وأنƒƒي تƒƒحيّرت مƒƒن نƒƒفسي فƒƒسألƒƒت عƒƒنهم ،إذًا اشƒƒت ّد بƒƒكاؤهƒƒم وصƒƒريƒƒخهم وقƒƒالƒƒوا لƒƒنفسك يƒƒا سƒّ ƒر األعƒƒظم ويƒƒا هƒƒيكل
ويّ ƒ
ال ِƒقدم ،وبƒكوا عƒلى شƒأن بƒكيت بƒبكائƒهم ،وإذًا سƒمعت بƒكاء أهƒل مƒأل األعƒلى وفƒي تƒلك الƒحالƒة خƒاطƒبونƒي وقƒالƒوا ...سƒوف تƒرى
ƒبرا ي ƒƒا س ƒّ ƒر اهلل امل ƒƒكنون ورم ƒƒزه املخ ƒƒزون ...وك ƒƒنت م ƒƒعهم ف ƒƒي ت ƒƒلك ال ّ ƒليلة
ب ƒƒعينك م ƒƒا ال رآه أح ƒƒد م ƒƒن معش ƒƒر ال ƒنّبيّني .ف ƒ
ƒصبرا ص ً ƒ
ً
خƒاطƒبتهم وخƒاطƒبونƒي إلƒى أن قƒرب الفجƒر" .ويƒروي الƒنّبيل ذلƒك فƒيقول" :تƒالطƒمت بƒحار األسƒى فƒي الƒقلب حƒني ُقƒرئ لƒوح مƒالّح
الƒƒقدس ...وكƒƒان مƒƒن الƒƒواضƒƒح لّ ƒ
ƒكل فƒƒرد أن فƒƒصل بƒƒغداد يƒƒوشƒƒك أن يƒƒنتهي ،وأ ّن فƒƒصالً جƒƒدي ً ƒدا يƒƒوشƒƒك أن يƒƒبدأ .ومƒƒا كƒƒاد هƒƒذا
الّ ƒلوح يُƒقرأ حƒتّى أمƒر حƒضرة بƒهاء اهلل بƒأن تُƒطوى الƒخيام املƒضروبƒة وأن يƒعود ك ّƒل أصƒحابƒه إلƒى املƒديƒنة .وبƒينما كƒانƒت الƒخيام
ƒكر عƒليه الّ ƒدهƒر فƒيطويƒه( .مƒن هƒذه
تُƒطوى قƒال**) :مƒا أشƒبه هƒذه الƒخيام بƒمتاع الّ ƒدنƒيا وزخƒرفƒها ،مƒا أن ينتشƒر وينبسƒط حƒتّى ي ّ
ƒسامƒƒعون أ ّن هƒƒذه الƒƒخيام لƒƒن تƒƒضرب فƒƒي هƒƒذا املƒƒكان مƒّ ƒرة أخƒƒرى .فƒƒلم تƒƒكد تُƒƒرفƒƒع الƒƒخيام ح ƒتّى أقƒƒبل رسƒƒول
الƒƒكلمات أدرك الّ ƒ
الوالي من بغداد ليس ّلم املذ ّكرة.
وفƒي الƒيوم الƒتّالƒي كƒان حƒضرة بƒهاء اهلل فƒي مسجƒد قƒريƒب مƒن دار الƒوالƒي حƒني جƒاء نƒائƒب الƒوالƒي لƒلقائƒه وتسƒليمه ال ّƒرسƒالƒة ا ّلƒتي
وجƒه إلƒى اآلسƒتانƒة ضƒيفًا
ƒنمقة مƒؤ ّدبƒة الّ ƒلهجة تƒدعƒو حƒضرة بƒهاء اهلل لƒلت ّ ّ ƒ
بƒعث بƒها عƒالƒي بƒاشƒا إلƒى نƒامƒق بƒاشƒا .وكƒانƒت رسƒالƒة م ّ
ƒصرفƒه مƒبلغًا مƒن املƒال ،وتƒأمƒر حƒامƒية مƒن الƒفرسƒان أن تƒصحبه حƒمايƒة لƒشخصه .ولƒم
عƒلى الƒحكومƒة الƒعثمانƒيّة ،وتƒضع تƒحت ت ّ
يƒتوا َن حƒضرة بƒهاء اهلل عƒن قƒبول هƒذا الƒطّلب وإن اعƒتذر عƒن قƒبول املƒال .فƒلما ألƒحّ نƒائƒب الƒوالƒي عƒلى حƒضرة بƒهاء اهلل أن يƒقبل
ƒصصت ل ƒƒه ،واح ƒƒتجّ ب ƒƒأ ّن رف ƒƒضه ل ƒƒها ي ƒƒغضب والة األم ƒƒور ،رض ƒƒي ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل أن يتسّ ƒ ƒلمها ع ƒƒلى
ƒسخيّة ا ّل ƒƒتي ُƒ
خّ ƒ
اله ƒƒبة ال ّ ƒ
وفرقها بني الفقراء في اليوم نفسه.
مضض ّ
ƒصرف املƒؤمƒنني تƒجاه هƒذه األخƒبار
وكƒان وقƒع هƒذه األنƒباء عƒلى جƒماعƒة املƒنفيّني مƒفاجƒئ ًا مƒحيّ ًرا .ولƒقد كƒتب شƒاهƒد عƒيان يƒصف ت ّ
ƒياج ƒƒا ي ƒƒماث ƒƒل ه ƒƒياج ي ƒƒوم الحش ƒƒر .وك ƒƒأنّ ƒƒي ب ƒƒأس ƒƒوار امل ƒƒدي ƒƒنة
امل ƒƒنذرة ب ƒƒاق ƒƒتراب رح ƒƒيل ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ،ق ƒƒال" :شه ƒƒد ه ƒƒذا ال ƒƒيوم ه ƒ ً ƒ
وأبƒوابƒها تƒبكي وتƒنوح القƒتراب حƒرمƒانƒها مƒن األبƒهى املƒحبوب .وفƒي أ ّول لƒيلة جƒرى فƒيها ذكƒر اقƒتراب رحƒيله أعƒرض أحƒبّاؤه عƒن
ƒقر ألحƒƒد مƒƒنهم قƒƒرار ،بƒƒل صƒّ ƒمم كƒƒثير مƒƒنهم عƒƒلى االنƒƒتحار دون تƒƒر ّدد إذا حƒƒيل بƒƒينهم وبƒƒني نƒƒعمة
ّƒ
الƒطّعام
والشƒƒراب والƒنّوم .ولƒƒم يّ ƒ
مƒرافƒقته ...عƒلى أ ّن خƒواطƒرهƒم لƒم تهƒدأ ،ونƒفوسƒهم لƒم تƒطب إالّ بƒعد أن سƒمعوا كƒلماتƒه لƒهم ومƒناشƒدتƒه إيّƒاهƒم وتƒلطّفه بƒهم .هƒنالƒك
ƒوحƒا ل ّ
ƒكل مƒن عƒاش مƒنهم بƒبغداد ال فƒرق بƒني عƒربƒيّتهم وإيƒرانƒيّهم وال بƒني
أسƒلموا أمƒرهƒم إلƒى رضƒاه" .وفƒي تƒلك األيّƒام رقƒم بƒيده ل ً ƒ
رجƒالƒهم ونƒسائƒهم ،وال بƒني صƒبيانƒهم وراشƒديƒهم وفƒي مƒعظم هƒذه األلƒواح تƒنبّأ بƒظهور "العجƒل" و"طƒيور الّ ƒليل" إشƒارة مƒنه إلƒى
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ا ّلƒƒذيƒن سƒوف يƒرفƒعون عƒلم الƒعصيان ويƒش ّقون عƒصا الƒطّاعƒة ويخƒرجƒون عƒلى الجƒماعƒة ويحƒدثƒون أخƒطر فƒتنة فƒي تƒاريƒخ الّ ƒديƒن،
الرؤيا ا ّلتي ذكرناها من قبل.
وهم نفس ا ّلذين تنبّأ بهم في لوح مالّح القدس وفي ّ
وفƒي عƒصر يƒوم األربƒعاء الƒثّالƒث مƒن ذي الƒقعدة سƒنة 1279هـ )املƒوافƒق لƒلثّانƒي والعشƒريƒن مƒن نƒيسان سƒنة 1863م( ،أي بƒعد
سƒبعة وعشƒريƒن يƒو ًمƒا مƒن نƒزول ذلƒك الّ ƒلوح الحƒزيƒن ا ّلƒذي رقƒمه حƒضرة بƒهاء اهلل فƒجأة ،ومƒن تسّ ƒلمه هƒذه املƒذكƒرة الƒحاسƒمة املƒنذرة
بƒƒرحƒƒيله إلƒƒى اآلسƒƒتانƒƒة ،وبƒƒعد واحƒƒد وثƒƒالثƒƒني يƒƒو ًمƒƒا مƒƒن ال ƒنّوروز ،بƒƒدأ حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل أ ّول مƒƒرحƒƒلة مƒƒن رحƒƒلته ا ّلƒƒتي طƒƒالƒƒت أربƒƒعة
أشهƒر إلƒى عƒاصƒمة اإلمƒبراطƒوريّƒة الƒعثمانƒيّة ،وفƒي ذلƒك الƒيوم الƒتّاريƒخيّ ،ا ّلƒƒذي ُƒعƒرف فƒيما بƒعد بƒأ ّول أيّƒام عƒيد ال ّƒرضƒوان ،بƒلغت
زي ƒƒارات ال ƒƒوداع ا ّلƒƒتي ق ƒƒام ب ƒƒها م ƒƒعارف ƒƒه وأص ƒƒدق ƒƒاؤه م ƒƒن ك ƒّ ƒل ط ƒƒبقة وط ƒƒائ ƒƒفة ودي ƒƒن م ƒƒبلغًا ق ّ ƒلما شه ƒƒدت ب ƒƒغداد ل ƒƒه م ƒƒثيالً .ف ƒƒاك ƒƒتظّت
ƒكردي والƒفارسƒيّ وعّ ƒليّة
مƒداخƒل بƒيته بجƒمهور غƒفير مƒن كƒال الجنسƒني ومƒن ك ّƒل عƒمر ،احتشƒد فƒيه الƒقريƒب والƒغريƒب والƒعربƒيّ وال
ّ
الس ƒƒبيل ،ب ƒƒعضهم ذاه ƒƒل
ال ƒƒقوم ورج ƒƒال ال ّ ƒدي ƒƒن وال ّ ƒدول ƒƒة وال ƒتّجار وك ƒƒثير م ƒƒن ع ƒƒا ّم ƒƒة ال ƒنّاس وال ƒƒفقراء وال ƒƒيتام ƒƒى وامل ƒƒساك ƒƒني وأب ƒƒناء ّƒ ƒ
الس ّƒر؛ وكّ ƒلهم يتح ّƒرك شƒو ًقƒا
ƒتشف فƒي ّƒ ƒ
وبƒعضهم مƒفطور الƒفؤاد ،ومƒعظمهم دامƒع الƒعني قƒلق؛ وقƒليل مƒنهم مسƒتطلع لƒألخƒبار أو ُƒم
ٍّ
ƒقوي عƒلى هƒذا الƒعدد
إلƒى أن يƒلقي نƒظرتƒه األخƒيرة عƒلى ا ّلƒذي أثّƒر بƒسنّته وسƒيرتƒه ،عشƒر سƒنوات طƒوال ،ك ّƒل هƒذا الƒتّأثƒير الƒنّافƒذ ال ّ
ّ
الضخم من مختلف س ّكان مدينتهم.
السƒƒبحان" وارتƒƒفعت "نƒƒغمات الƒّ ƒرحƒƒمن" فƒƒي
وآلخƒƒر مƒّ ƒرة غƒƒادر ،بƒƒني الƒƒبكاء وال ƒنّحيب" ،بƒƒيته األعƒƒظم" ا ّلƒƒذي مƒƒنه فƒƒاحƒƒت "نƒƒفحات ّ ƒ
ƒسخيّة عƒلى الƒفقراء ا ّلƒƒذيƒن أخƒلص فƒي صƒداقƒته لƒهم .وكƒان يƒقول ل ّ
ƒكل الحƒزانƒى
ƒصدقƒات بƒيده ال ّ
"ك ّƒل األحƒيان" .وكƒان يƒوزّع ال ّ
ال ّ
ƒضارعƒني مƒن حƒولƒه قƒوالً كƒري ًƒما يƒعزّيƒهم ويƒس ّكن قƒلوبƒهم .وظ ّƒل عƒلى هƒذه الƒحال إلƒى أن بƒلغ شƒاط¾ النّهƒر ،وعƒبر إلƒى الحƒديƒقة
ال ƒ ƒنّجيبيّة عƒƒ ƒلى الّ ƒ ƒ
ƒضفة األخƒƒ ƒرى ومƒƒ ƒعه أوالده وكƒƒ ƒاتƒƒ ƒب وحƒƒ ƒيه .وقƒƒ ƒبل عƒƒ ƒبوره خƒƒ ƒاطƒƒ ƒب الƒƒ ƒفئة املخƒƒ ƒلصة املƒƒ ƒحيطة بƒƒ ƒه فƒƒ ƒقال**" :يƒƒ ƒا
أص ƒƒحاب ƒƒي! ه ƒƒذه ب ƒƒغداد أعه ƒƒد ب ƒƒها إل ƒƒيكم ،وه ƒƒي ع ƒƒلى م ƒƒا ت ƒƒرون ƒƒها ع ƒƒليه م ƒƒن دم ƒƒع ي ƒƒنهمر ك ƒƒأم ƒƒطار ال ƒّ ƒرب ƒƒيع م ƒƒن ع ƒƒيون األص ƒƒدق ƒƒاء
والƒƒغربƒƒاء ا ّلƒƒذيƒƒن يƒƒزحƒƒمون سƒƒقوفƒƒها وشƒƒوارعƒƒها وأسƒƒواقƒƒها .فƒƒال يƒƒنبغي أن تخƒƒمد نƒƒار املƒƒحبّة املشƒƒتعلة فƒƒي الƒƒقلوب مƒƒن أفƒƒعالƒƒكم
وأعمالكم؛ وال أن يبدو منكم ما يسبّب انطفاءها".
وم ƒƒا أن أذّن امل ƒƒؤذّن ل ƒƒصالة ال ƒƒعصر ح ƒتّى ك ƒƒان ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ي ƒƒدخ ƒƒل الح ƒƒدي ƒƒقة ال ƒنّجيبيّة ح ƒƒيث م ƒƒكث اث ƒƒني عش ƒƒر ي ƒƒو ًم ƒƒا ق ƒƒبل
ƒواجƒƒا بƒƒعد أفƒƒواج ،وفƒƒازوا بƒƒلقائƒƒه وو ّدعƒƒوه وداعƒƒهم األخƒƒير فƒƒي حƒƒزن
مƒƒغادرة املƒƒديƒƒنة .وهƒƒنالƒƒك أقƒƒبل عƒƒليه أصƒƒدقƒƒاؤه وأصƒƒحابƒƒه أفƒً ƒ
شƒديƒد .وكƒان مƒن أبƒرزهƒم اآللƒوسƒي مƒفتي بƒغداد ال ّ
ƒشهير ا ّلƒƒذي دمƒعت عƒينه ،وأنƒحى بƒالƒالّئƒمة عƒلى نƒاصƒر الّ ƒديƒن شƒاه واعƒتبره
املƒسؤول األ ّول عƒن هƒذا الƒنّفي الƒجائƒر؛ وقƒال بƒصراحƒة" :واهلل مƒا هƒو نƒاصƒر الّ ƒديƒن بƒل مخƒذل الّ ƒديƒن" .وهƒناك زائƒر مƒمتاز آخƒر
عجƒƒلت بƒƒرحƒƒيل حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل عƒƒلى
هƒƒو نƒƒامƒƒق بƒƒاشƒƒا الƒƒوالƒƒي ا ّلƒƒذي عƒبّر بƒƒأرقّ الƒƒعبارات عƒƒن أسƒƒفه الƒƒبالƒƒغ عƒƒلى الƒتّط ّورات ا ّلƒƒتي ّƒ
هƒƒذا الƒنّحو ،وأ ّكƒƒد لƒƒه اسƒƒتعداده ألن يƒƒعاونƒƒه عƒƒلى قƒƒدر اسƒƒتطاعƒƒته وسّ ƒلم الّ ƒ
ƒضابƒƒط املƒƒنتدب ملƒƒرافƒƒقة حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل أمƒً ƒرا كƒƒتابƒيًّا
ƒمر بƒها املƒنفيّون يƒأمƒرهƒم فƒيه بƒأن يƒلقوهƒم ب ّ
ل ّ
الشƒƒديƒد قƒال لƒحضرة
ƒكل احƒترام وتƒقديƒر .وبƒعد اعƒتذاره ّ ƒ
ƒكل حّ ƒكام األقƒالƒيم ا ّلƒƒتي ي ّ
ƒتكرر مƒن جƒانƒب
بƒهاء اهلل" :نƒحن عƒلى اسƒتعداد لƒتنفيذ ك ّƒل مƒا تƒطلب ومƒا عƒليك سƒوى أن تƒأمƒر" .فƒكان جƒوابƒه عƒلى اإللƒحاح امل ّ
الحار دون تر ّدد.
بالرضاء
ّ
والرأفة" ،وهو طلب استقبله ّ
بالرفق ّ
الوالي**" :أكرم أحبّاءنا وعاملهم ّ
فƒƒال عƒƒجب أن نƒƒرى هƒƒؤالء ا ّلƒƒذيƒƒن سƒƒعوا وجƒƒاهƒƒدوا لƒƒلحصول عƒƒلى أمƒƒر بƒƒنفي حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل وفƒƒرحƒƒوا بƒƒنجاح مƒƒسعاهƒƒم ،يƒƒندمƒƒون
عƒلى مƒا فƒعلوا نƒد ًمƒƒا مƒري ًƒرا حƒني رأوا بƒأعƒينهم تƒلك ال ّ
ƒشواهƒد الƒكثيرة الّ ƒدا ّلƒƒة عƒلى عƒميق اإلخƒالص والƒعطف والƒتّقديƒر مƒن جƒانƒب
الƒّ ƒرفƒƒيع والƒƒوضƒƒيع ،وا ّلƒƒتي أخƒƒذت تƒƒتوالƒƒى مƒƒنذ أعƒƒلن حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل رحƒƒيله املƒƒقترب إلƒƒى يƒƒوم مƒƒغادرتƒƒه الحƒƒديƒƒقة ال ƒنّجيبيّة .وفƒƒي
خƒƒلت الƒƒعنايƒƒة اإللƒƒهيّة تƒƒد ّ
خƒƒطاب كƒƒتبه حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء فƒƒي تƒƒلك الحƒƒديƒƒقة أشƒƒار إلƒƒى هƒƒؤالء األعƒƒداء فƒƒقال**" :لƒƒقد تƒƒد ّ
خƒالً جƒƒعل
ƒرحƒا وسƒرورهƒم غً ƒمّا؛ حƒتّى لƒقد نƒدم الƒقنصل اإليƒرانƒيّ الƒعام فƒي بƒغداد عƒلى الƒتّدابƒير والخƒطط ا ّلƒتي دبّƒرهƒا املƒتآمƒرون.
فƒرحƒهم ت ً ƒ
ƒرارا عƒلى
ƒصرون عƒلى رحƒيلك ،غƒير أنّƒهم الƒيوم أشّ ƒد إص ً
بƒل إ ّن نƒامƒق بƒاشƒا قƒال يƒوم رآه ]أي حƒضرة بƒهاء اهلل[ :كƒانƒوا مƒن قƒبل ي ّ
بقائك”.
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الفصل التّاسع  -إعالن رسالة حضرة بهاء اهلل ورحلته إلى اآلستانة
يح ّ ƒدد وصƒƒول حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل إلƒƒى الحƒƒديƒƒقة ال ƒنّجيبيّة ،ا ّلƒƒتي أطƒƒلق عƒƒليها أتƒƒباعƒƒه فƒƒيما بƒƒعد لƒƒقب حƒƒديƒƒقة الƒّ ƒرضƒƒوان ،بƒƒدايƒƒة مƒƒا
يƒعتبر أقƒدس األعƒياد الƒبهائƒيّة كّ ƒلها وأعƒظمها شƒانًƒا ،ذلƒك ألنّƒه الƒعيد ا ّلƒذي يخّ ƒلد ذكƒرى إعƒالن حƒضرة بƒهاء اهلل رسƒالƒته ألصƒحابƒه
ويƒƒمكن أن يُƒƒعتبر هƒƒذا اإلعƒƒالن ّ
السƒƒليمانƒيّة ،كƒƒما يƒƒمكن أن
الضخƒƒم تƒƒكملة مƒƒنطقيّة لƒƒعمليّة الƒتّطويƒƒر ا ّلƒƒتي بƒƒدأهƒƒا بƒƒعد عƒƒودتƒƒه مƒƒن ّ ƒ
الرسالة للعالم وح ّكامه بصورة نهائيّة في أدرنة.
يُعتبر مق ّدمة إلعالن نفس ّ
بهƒذا الƒعمل املƒهيب انتهƒت "املهƒلة" ا ّلƒتي دامƒت مƒا ال ي ّ
ƒقل عƒن عشƒر سƒنوات ،وفƒصلت فƒصالً إلƒهيًّا بƒني مƒيالد ظƒهور حƒضرة بƒهاء
السƒƒتر" ا ّلƒƒذي ان ƒƒهمرت ع ƒƒليه ف ƒƒيه ،حس ƒƒب
اهلل ف ƒƒي س ƒƒياه چ ƒƒال وب ƒƒني إع ƒƒالن ه ƒƒذا ال ƒظّهور ألت ƒƒباع ح ƒƒضرة ال ƒƒباب .وح ƒّ ƒل "م ƒƒيقات ّ ƒ
شƒهادتƒه" ،آيƒات الƒظّهور اإللƒهيّ وبƒشاراتƒه" ،وانƒشقّ نسƒبيًّا "ألƒف ألƒف حƒجاب مƒن الƒنّور" كƒانƒت تƒغ ّلف مجƒده ووهƒبت لƒإلنƒسانƒية
ƒورا م ƒƒن أن ƒƒوار ال ƒƒوج ƒƒه أق ƒّ ƒل م ƒƒن س ّ ƒم اإلب ƒƒرة"؛ وان ƒƒقضت "األل ƒƒف وامل ƒƒائ ƒƒتان وال ƒتّسعون ي ƒƒو ًم ƒƒا" ا ّل ƒƒتي ح ّ ƒدده ƒƒا دان ƒƒيال ف ƒƒي آخ ƒƒر
"ن ً ƒ
أصƒƒحاح مƒƒن سƒƒفره ،بƒƒاعƒƒتبارهƒƒا مّ ƒدة "رجƒƒسة الخƒƒراب" ،وابƒƒتدأت "املƒƒائƒƒة سƒƒنة الƒƒقمريّƒƒة" ا ّلƒƒتي سƒƒبقت مƒƒباشƒƒرة الƒنّهايƒƒة املƒƒباركƒƒة،
) 1335يƒو ًمƒا( ا ّلƒتي أخƒبر بƒها دانƒيال فƒي نƒفس األصƒحاح ،وتƒمت الƒتّسع عشƒرة سƒنة ا ّلƒتي يƒتأ ّلƒف مƒنها "الƒواحƒد" األ ّول ،وا ّلƒتي
سƒبق أن قّ ƒدرهƒا حƒضرة الƒباب بƒقلمه فƒي الƒبيان الƒفارسƒي .وأوشƒك حƒضرة عƒيسى املƒسيح الƒعائƒد فƒي مجƒد اآلب أن يسƒتوي
ƒسفينة
ƒسيادة الƒعاملƒيّة ا ّلƒتي ال تƒفنى ،وظهƒرت بƒوضƒوح جƒامƒعة االسƒم األعƒظم "أصƒحاب ال ّ
عƒلى عƒرشƒه ويƒقبض عƒلى صƒولƒجان ال ّ
ƒيرا ت ƒƒح ّققت ب ƒƒالح ƒƒرف ال ƒƒواح ƒƒد ن ƒƒبوءة ح ƒƒضرة ال ƒƒباب ف ƒƒيما
الح ƒƒمراء" ا ّل ƒƒذي ƒƒن أث ƒƒنى ع ƒƒليهم ك ƒƒتاب ق ƒيّوم األس ƒƒماء ث ƒƒنا ًء ع ƒƒاط ƒً ƒرا ،وأخ ً ƒ
بالرضوان" مشهد إشراق مجد حضرة بهاء اهلل الفائق.
يختص " ّ
الش ƒƒدائ ƒƒد ال ƒƒجسيمة ا ّل ƒƒتي ت ƒƒنبّأ ه ƒƒو ن ƒƒفسه ب ƒƒأنّ ƒƒها س ƒƒوف ت ƒƒهاج ƒƒمه ،ودون أن ت ƒƒعيقه
ودون أن ت ƒƒخيف ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل م ƒƒظاه ƒƒر ّƒ ƒ
ƒتمرة الƒنّاشƒئة عƒن تƒدفّƒق سƒيل الƒزّائƒريƒن ا ّلƒƒذيƒن زحƒموا خƒيامƒه مƒساء نƒفيه الƒثّانƒي الخƒطير املƒخيف ا ّلƒƒذي يƒبعد بƒه
املƒقاطƒعات املس ّ
ع ƒƒن وط ƒƒنه ومه ƒƒد دي ƒƒنه إل ƒƒى ب ƒƒالد أخ ƒƒرى ت ƒƒختلف ف ƒƒي ال ƒƒجنس وال ّ ƒلغة وال ƒثّقاف ƒƒة ،اخ ƒƒتار ه ƒƒذا امل ƒƒساء الخ ƒƒطير غ ƒƒير امل ƒƒناس ƒƒب ف ƒƒي
الس ّƒر املƒحيط بƒشخصه ،ولƒيتو ّلƒى سƒلطان مƒن تƒنبّأ حƒضرة
السƒتار عƒن ّƒ ƒ
الƒظّاهƒر لƒي ّدعƒي مƒثل هƒذا اال ّدعƒاء الƒبالƒغ التّحّ ƒدي ،وليهƒتك ّƒ ƒ
الƒباب بƒظهوره ،مƒدر ً ƒكƒا تƒمام اإلدراك أ ّن دائƒرة أعƒدائƒه سƒوف تƒتّسع وتƒض ّم سƒلطانًƒا جƒديً ƒدا ال ي ّ
ƒقل عƒت ًوّا عƒن نƒاصƒر الّ ƒديƒن شƒاه،
وتحوي وزراء جدد ال يق ّلون عدوانًا عن الحاج ميرزا آقاسي وأمير النّظام.
وم ƒƒنذ زم ƒƒن ران ع ƒƒلى مس ƒƒتعمرة امل ƒƒنفيّني ه ƒƒذا الح ƒƒدث ال ƒƒعظيم امل ƒƒقترب ،ف ƒƒان ƒƒتظره امل ƒƒنفيّون ب ƒƒأمٍ ƒ ƒل وش ƒƒوق .وب ƒƒينما ك ƒƒان ƒƒت س ƒƒنة
ƒتدرج
"الƒثّمانƒني" تƒقترب بƒال هƒوادة كƒان ا ّلƒƒذي أصƒبح زعƒيم هƒذه الƒجامƒعة الƒفعليّ يƒشعر أكƒثر فƒأكƒثر بƒتأثƒيرات قّ ƒوتƒه املƒندفƒعة وي ّ
ƒحا عƒن قƒرب تƒو ّلƒƒيه مƒنزلƒته اإللƒهيّة وزعƒامƒته
فƒي نƒقلها إلƒى ا ّلƒƒذيƒن سƒيكونƒون أتƒباعƒه فƒي املسƒتقبل .وم ّƒما أخƒذ يƒعلن إعƒالنًƒا صƒري ً
الƒƒعلنيّة لƒƒجامƒƒعة الƒƒباب ƒيّني تƒƒلك املƒƒدائƒƒح الƒƒعاطƒƒرة الƒƒبهيّة ا ّلƒƒتي كƒƒان يƒƒرقƒƒمها قƒƒلمه كƒّ ƒل يƒƒوم تƒƒقري ƒبًا ،واأللƒƒواح ا ّلƒƒتي انƒƒهمرت طƒƒافƒƒحة
ƒساعƒƒة املƒƒوعƒƒودة ،والƒƒغبطة
بƒƒاإلشƒƒارات ،وتƒƒلويƒƒحاتƒƒه وتƒƒلميحاتƒƒه ا ّلƒƒتي كƒƒان يƒƒوردهƒƒا فƒƒي أحƒƒاديƒƒثه الƒ ƒ ّ ƒ
ƒخاصƒƒة والƒƒعا ّمƒƒة إلƒƒى اقƒƒتراب الّ ƒ
السƒّ ƒراء وال ّ ƒ
ƒسكارى ب ƒƒشواه ƒƒد ع ƒƒظمته
ا ّلƒƒتي ك ƒƒان روح ƒƒه ي ƒƒفيض ب ƒƒها ف ƒƒي ّ ƒ
ƒض ّراء ع ƒƒلى ح ّ ƒد س ƒƒواء ،وال ƒنّشوة ا ّلƒƒتي غ ƒƒمرت م ƒƒحبّيه ال ّ ƒ
للرأس يوم غادر بيته األعظم.
أخيرا
املشرقة ومجده البازغ ،وذلك التّغيّر امللحوظ في مسلكه ،واتّخاذه التّاج
ً
لباسا ّ
ً
ك ƒƒتب ال ƒنّبيل ي ƒƒصف اه ƒƒتياج امل ƒƒشاع ƒƒر ا ّلƒƒذي س ƒƒيطر ع ƒƒلى ق ƒƒلوب أص ƒƒحاب ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ف ƒƒي ت ƒƒلك األيّ ƒƒام ا ّلƒƒتي س ƒƒبقت إع ƒƒالن ƒƒه
لƒƒرسƒƒالƒƒته فƒƒقال*" :كƒƒم مƒƒن لƒƒيلة جƒƒمعهم مƒƒيرزا آقƒƒا جƒƒان فƒƒي غƒƒرفƒƒته وأغƒƒلق مƒƒن دونƒƒهم الƒƒباب وأشƒƒعل الƒƒعديƒƒد مƒƒن شƒƒموع الƒƒكافƒƒور
ورتّƒل عƒليهم مƒا نƒزّل حƒديƒثًا مƒن املƒدائƒح واملƒناجƒاة واأللƒواح ا ّلƒتي كƒانƒت فƒي حƒوزتƒه .فƒيذهƒل هƒؤالء عƒن عƒالƒم الƒفناء ،ويƒتيهون فƒي
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والشƒراب والƒنّوم حƒتّى يƒكتشفوا فƒجأة أن الّ ƒليل قƒد و ّلƒى ،وأ ّن ال ّ
ƒشمس تƒقترب مƒن الƒزّوال فƒي
ّƒ ƒ
عƒوالƒم ال ّƒروح ،ويƒغفلون عƒن الƒطّعام
رابعة النّهار".
ƒصحيحة لهƒذا اإلعƒالن الƒتّاريƒخي الƒفاتƒح لعهƒد جƒديƒد فƒإنّƒنا ،لƒألسƒف ،ال نƒعرف عƒنها إالّ الƒقليل .مƒا
أ ّƒمƒا الƒظروف واملƒالبƒسات ال ّ
ƒص الƒكلمات ا ّلƒتي نƒطق بƒها حƒضرة بƒهاء اهلل فƒعالً فƒي هƒذا الƒظّرف؟ وكƒيف كƒانƒت طƒريƒقة إعƒالنƒه؟ ومƒا هƒي االسƒتجابƒة ا ّلƒتي
هƒو ن ّ
أحƒƒدثƒƒها؟ ومƒƒا وقƒƒع ذلƒƒك عƒƒلى مƒƒيرزا يƒƒحيى ،وعƒƒلى مƒƒن كƒƒان مƒƒن أولƒƒئك ا ّلƒƒذيƒƒن امƒƒتازوا بشƒƒرف اإلنƒƒصات إلƒƒيه؟ غƒƒرق كƒّ ƒل هƒƒذا فƒƒي
ƒؤرخƒه
ƒؤرخƒو املسƒتقبل أنّƒه لƒيس مƒن ّ
السهƒل عƒليهم اخƒتراق غƒياهƒبه .عƒلى أ ّن الƒوصƒف املجƒزّأ ا ّلƒذي تƒركƒه م ّ
غƒموض سƒوف يجƒد م ّ
ال ƒنّبيل ل ƒƒألج ƒƒيال ال ƒƒقادم ƒƒة ي ƒƒعتبر إح ƒƒدى ال ƒّ ƒرواي ƒƒات امل ƒƒعتمدة ال ƒƒقالئ ƒƒل م ƒّ ƒما ن ƒƒملك ع ƒƒن ت ƒƒلك األيّ ƒƒام ال ƒƒخال ƒƒدة ا ّلƒƒتي ق ƒƒضاه ƒƒا ف ƒƒي ت ƒƒلك
ƒممرات الحƒƒديƒƒقة األربƒƒعة فƒƒيقطفونƒƒها
الحƒƒديƒƒقة .قƒƒال الƒنّبيل" :كƒƒان البسƒƒتانƒيّون يƒƒعمدون فجƒƒر كƒّ ƒل يƒƒوم إلƒƒى الƒƒورود ا ّلƒƒتي تّ ƒ
ƒحف بّ ƒ
ƒصاح ƒƒب أن ي ƒƒرى ص ƒƒاح ƒƒبه
وي ƒƒضعون ƒƒها ع ƒƒلى أرض خ ƒƒيمته امل ƒƒبارك ƒƒة .وك ƒƒان ƒƒت ال ƒƒكوم ƒƒة م ƒƒن االرت ƒƒفاع ب ƒƒحيث ل ƒƒم ي ƒƒكن ف ƒƒي إم ƒƒكان ال ّ ƒ
ƒصباح .وك ƒƒان ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ي ƒƒق ّدم ه ƒƒذه ال ƒƒورود ب ƒƒيدي ƒƒه
ع ƒƒبره ƒƒا وه ƒƒم ج ƒƒلوس ف ƒƒي ح ƒƒضرت ƒƒه ع ƒƒلى ش ƒƒكل دائ ƒƒرة ل ƒƒتناول ش ƒƒاي ال ّ ƒ
املƒباركƒتني إلƒى ك ّƒل مƒن يƒنصرف عƒن مƒحضره ك ّƒل صƒباح حƒتّى يهƒديƒها بƒاسƒمه إلƒى أصƒدقƒائƒه مƒن الƒعرب والعجƒم فƒي املƒديƒنة".
ƒتمر ال ƒنّبيل فƒƒي روايƒƒته فƒƒيقول" :وفƒƒي تƒƒاسƒƒع لƒƒيلة ّ
للشهƒƒر الƒƒقمري تƒƒصادف أن كƒƒنت مƒƒن بƒƒني ا ّلƒƒذيƒƒن يسهƒƒرون حƒƒول خƒƒيمته
ويسّ ƒ
ƒمر بƒƒبعض األمƒƒاكƒƒن ا ّلƒƒتي نƒƒام فƒƒيها أصƒƒحابƒƒه .وأخƒƒذ يƒƒذرع
املƒƒباركƒƒة .وعƒƒند مƒƒنتصف ال ّ ƒليل تƒƒقري ƒبًا رأيƒƒته يخƒƒرج مƒƒن خƒƒيمته ،ويّ ƒ
طƒرقƒات الحƒديƒقة املƒزهƒرة املƒقمرة .وكƒان تƒغريƒد الƒبالبƒل يƒتعالƒى مƒن ك ّƒل الƒجهات بƒحيث غƒطّى عƒلى صƒوت حƒضرة بƒهاء اهلل فƒلم
يƒكن يƒسمعه بƒوضƒوح إالّ أقƒرب الƒنّاس إلƒيه .وبƒات يƒذرع الّ ƒ
طرقƒات جƒيئة وذهƒابًƒا إلƒى أن وقƒف وسƒط طƒريƒق مƒنها وقƒال) :تƒدبّƒروا
أم ƒƒر ه ƒƒذه ال ƒƒبالب ƒƒل! ل ƒƒقد ب ƒƒلغ م ƒƒن ح ƒبّها له ƒƒذه ال ƒƒورود أنّ ƒƒها ال ت ƒƒنام م ƒƒن غ ƒƒروب ال ّ ƒ
ƒشمس ح ƒتّى م ƒƒطلع الفج ƒƒر ب ƒƒأه ƒƒازي ƒƒجها ت ƒƒناج ƒƒي
ƒوردي( .ومƒكثت ثƒالث
ƒحب مƒحبوبƒهم وجƒمالƒه ال
مƒحبوبƒها فƒي شƒوق ولƒهفة .فƒكيف يسƒتطيع الƒنّوم مƒن يّ ƒدعƒون أ ّنƒهم مشƒتغلون ب ّ
ّ
ل ٍ
ƒيال أسهƒر بƒجوار خƒيمته املƒباركƒة وأطƒوف حƒولƒها .وكƒنت كّ ƒلما مƒررت بƒالّ ƒديƒوان ا ّلƒƒذي يسƒتلقي عƒليه وجƒدتƒه يƒقظان .وكƒنت أراه
ƒصباح حƒتّى املƒƒساء فƒƒي مƒƒحادثƒƒة سƒƒيل ال يƒƒنقطع مƒƒن الƒزّوار الƒƒوافƒƒديƒƒن مƒƒن بƒƒغداد .فƒƒما شƒƒعرت فƒƒي
فƒƒي كƒّ ƒل يƒƒوم مƒƒشغوالً مƒƒن الّ ƒ
بأي أثر من الحذر واالحتياط".
كلمة من كلماته ّ
فƒƒيما يƒƒتع ّلق بƒƒداللƒƒة ذلƒƒك اإلعƒƒالن ،فƒƒلندع حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل يƒƒكشف لƒƒنا عƒƒنها بƒƒنفسه .لƒƒقد أثƒƒنى عƒƒلى هƒƒذه املƒƒناسƒƒبة ال ƒتّاريƒƒخيّة
ووصƒفها بƒأنّƒها "الƒعيد األعƒظم" و"سƒلطان األعƒياد" و"عƒيد اهلل" ومƒيّزهƒا فƒي الƒكتاب األقƒدس بƒأنّƒها الƒيوم ا ّلƒƒذي فƒيه "انغمسƒت
ƒخاصƒƒة بƒƒأنّƒƒها الƒƒيوم ا ّلƒƒذي فƒƒيه "مƒّ ƒرت نƒƒسائƒƒم الƒƒغفران عƒƒلى هƒƒياكƒƒل
األشƒƒياء فƒƒي بحƒƒر الƒطّهارة" وأشƒƒار إلƒƒيها فƒƒي أحƒƒد ألƒƒواحƒƒه الƒ ƒ ّ ƒ
األكƒƒوان" .وفƒƒي لƒƒوح آخƒƒر قƒƒال" :افƒƒرحƒƒوا يƒƒا أهƒƒل اهلل بƒƒذكƒƒر أيّƒƒام فƒƒيها ظهƒƒر الƒƒفرح األعƒƒظم بƒƒما نƒƒطق لƒƒسان الƒِ ƒقدم إذ خƒƒرج مƒƒن
ƒتوجً ƒها إلƒى مƒقام فƒيه تجّ ƒلى بƒاسƒم ال ّƒرحƒمن ...تƒاهلل لƒو نƒذكƒر أسƒرار ذاك الƒيوم لƒينصعق مƒن فƒي املƒلك واملƒلكوت إالّ مƒن
الƒبيت م ّƒ
ش ƒƒاء اهلل امل ƒƒقتدر ال ƒƒعليم ال ƒƒحكيم .إذًا أخ ƒƒذ س ƒƒكر خ ƒƒمر اآلي ƒƒات ُمظْ ِه ƒَ ƒر ال ƒƒبيّنات" .وق ƒƒال أي ً ƒ
ƒضا" :ي ƒƒا ق ƒƒلم األع ƒƒلى ق ƒƒد أت ƒƒى رب ƒƒيع
ƒقرب عƒƒيد الƒّ ƒرحƒƒمن ...قƒƒد طƒƒلع ن ƒيّر االبƒƒتهاج مƒƒن أفƒƒق سƒƒماء اسƒƒمنا الƒƒب ّهاج بƒƒما تƒƒزيّƒƒن مƒƒلكوت األسƒƒماء بƒƒاسƒƒم ربّƒƒك
الƒƒبيان بƒƒما تّ ƒ
ƒسماء ...إيƒاك أن يƒمنعك شƒيء عƒن ذكƒر هƒذا الƒيوم ا ّلƒذي فƒيه فُ ّƒك رحƒيق الƒوصƒال بƒإصƒبع الƒقدرة والƒجالل ودعƒا مƒن فƒي
فƒاطƒر ال ّ
ƒقر عƒƒرشƒƒه الƒƒعظيم...
ƒسموات واألرضƒƒني ...هƒƒذا يƒƒوم فƒƒيه يƒƒقول الƒالّهƒƒوت :طƒƒوبƒƒى لƒƒك يƒƒا نƒƒاسƒƒوت بƒƒما ُƒ
الّ ƒ
جƒƒعلت مƒƒوط¾ قƒƒدم اهلل ومّ ƒ
قƒل ...هƒذا مظهƒر الƒكنز املخƒزون إن أنƒتم مƒن الƒقاصƒديƒن؛ وهƒذا مƒحبوب مƒا كƒان ومƒا يƒكون" .وقƒال أي ً
بشƒر اإلمƒكان
ƒضا" :قƒم ّ ƒ ƒ
ƒوجƒه ال ّƒرحƒمن إلƒى ال ّƒرضƒوان .ثƒم اه ِƒد الƒنّاس إلƒى الƒجنّة الُ ƒعليا ا ّلƒتي جƒعلها اهلل عƒرض الƒجنان ...ونƒادت فƒيها الƒحوريّƒات
بƒما ت ّ ƒ
ِ
السماء باسم األبهى ،وأدارت
من أعلى الغرفات أن أبشروا يا أهل الجنان بما تدقّ أنامل القدم النّاقوس األعظم في قطب ّ
ƒوجƒه إلƒى وجƒه ربّƒك مƒالƒك
ƒيرا" :يƒا قƒلم! دع ذكƒر اإلنƒشاء ،وت ّ ƒ
ƒقربƒوا ثّ ƒم اشƒربƒوا هƒنيئ ًا لƒكم" وقƒال أخ ً
أيƒادي الƒعطاء كƒوثƒر الƒبقاء ت ّ
ِ
األسƒماء ،ثƒم زيّƒن الƒعالƒم بƒطراز ألƒطّاف ربّƒك سƒلطان الƒقدم ألنّƒا نجƒد عƒرف يƒوم فƒيه تجّ ƒلى املƒقصود عƒلى مƒمالƒك الƒغيب وال ّ
ƒشهود
بأسمائه الحسنى ،وشموس ألطافه ا ّلتي ما اطّلع بها إالّ نفسه املهيمنة على من في اإلبداع".
كƒƒان رحƒƒيل حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل مƒƒن حƒƒديƒƒقة الƒّ ƒرضƒƒوان ظهƒƒر الƒƒيوم الƒّ ƒرابƒƒع عشƒƒر مƒƒن ذي الƒƒقعدة سƒƒنة 1279هـ )املƒƒوافƒƒق لƒƒلثّالƒƒث مƒƒن
شهƒر أيّƒار 1863م( .ولƒقد شهƒد هƒذا الƒيوم مƒناظƒر مƒن الحƒماسƒة الƒفيّاضƒة الƒجيّاشƒة ال ت ّ
ƒقل روعƒة وال تحƒريً ƒكا لƒلمشاعƒر عƒن تƒلك
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الحƒماسƒة يƒوم غƒادر بƒيته األعƒظم فƒي بƒغداد ،إن لƒم تƒفقها .وفƒي ذلƒك كƒتب شƒاهƒد عƒيان يƒقول" :فƒي هƒذه املƒناسƒبة رأيƒنا بƒأعƒيننا
فƒƒزع يƒƒوم ال ƒنّشور ويƒƒوم الƒƒحساب .كƒƒان الƒƒحبيب والƒƒغريƒƒب يƒƒبكي ويƒƒنوح .وعƒƒجب األكƒƒابƒƒر والƒّ ƒرؤسƒƒاء ا ّلƒƒذيƒƒن احتشƒƒدوا ،وتحƒّ ƒركƒƒت
املشاعر بصورة يعجز عن وصفها ال ّلسان ،وال يمكن للمشاهد أن يهرب من عدواها".
السƒالالت ،كƒان خƒير مƒا اسƒتطاع أحƒبّاؤه شƒراءه لƒه .وخّ ƒلف
ركƒب حƒضرة بƒهاء اهلل جƒوا ًدا مƒط ّه ًما أصƒيالً كƒميت الƒلون مƒن أكƒرم ّƒ ƒ
وراءه حش ً ƒدا راك ً ƒعا م ƒƒن امل ƒƒعجبني املش ƒƒتعلني .وان ƒƒطلق ف ƒƒي أ ّول م ƒƒرح ƒƒلة م ƒƒن رح ƒƒلته إل ƒƒى اآلس ƒƒتان ƒƒة .وك ƒƒتب ال ƒنّبيل ا ّلƒƒذي ش ƒƒاه ƒƒد
ب ƒƒعينه ه ƒƒذا املشه ƒƒد ال ƒƒخال ƒƒد ق ƒƒال " :م ƒƒا أك ƒƒثر ا ّلƒƒذي ƒƒن رك ƒƒعوا ل ƒƒلغبار ا ّلƒƒذي أث ƒƒره ج ƒƒواده وق ƒبّلوا س ƒƒناب ƒƒكه ،وم ƒƒا أك ƒƒثر ا ّلƒƒذي ƒƒن ان ƒƒدف ƒƒعوا
ƒسفر قƒƒائ ƒالً" :مƒƒا أكƒƒثر ا ّلƒƒذيƒƒن كƒƒانƒƒوا هƒƒم اإلخƒƒالص بƒƒعينه فƒƒألƒƒقوا بƒƒأنƒƒفسهم بƒƒني يƒƒدي
لƒƒيحتضنوا ركƒƒابƒƒه!" كƒƒما شهƒƒد أحƒƒد رفƒƒاق الّ ƒ
الƒجواد م ّ
ƒفضلني املƒوت عƒلى مƒفارقƒة مƒحبوبƒهم! حƒتّى لƒكأنّƒي بƒالƒجواد املƒبارك يƒسير عƒلى هƒذه األجƒساد ذات الƒقلوب الƒطّاهƒرة".
وصƒّ ƒرح حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل بƒƒقولƒƒه" :هƒƒو وحƒƒده ]أي اهلل[ ا ّلƒƒذي م ّ ƒكنني مƒƒن أن أغƒƒادر املƒƒديƒƒنة ]بƒƒغداد[ بƒƒجالل ال يƒƒنكره إالّ الƒƒجاحƒƒد
ƒتقر بƒه املƒقام فƒي اآلسƒتانƒة .ولƒقد سƒمع
الّ ƒلئيم" .وظّ ƒلت مƒظاهƒر اإلخƒالص والƒوالء والƒخضوع ت ّ
ƒحف بƒه طƒوال رحƒلته إلƒى أن اس ّ
ƒلسيّد محƒّ ƒمد " :لƒƒو لƒƒم
الƒنّبيل مƒƒيرزا يƒƒحيى ،ا ّلƒƒذي تƒƒط ّوع بƒƒالجƒƒري وراء عƒƒربƒƒة حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل يƒƒوم وصƒƒولƒƒه إلƒƒى اآلسƒƒتانƒƒة ،يƒƒقول لّ ƒ
أف ّ
الشƒرف ا ّلƒذي نƒالƒه ]يƒعني حƒضرة بƒهاء اهلل[ الƒيوم مƒن نƒصيبي
ƒضل الƒعزلƒة عƒن الƒنّاس ولƒو أظهƒرت لƒهم شƒخصيّتي لƒكان ذلƒك ّƒ ƒ
ً
أيضا".
غƒادر حƒضرة بƒهاء اهلل الƒفريƒجات ،أولƒى مƒراحƒل سƒفره ،فƒي العشƒريƒن مƒن ذي الƒعقدة )املƒوافƒق  9أيƒار سƒنة 1863م( يƒصحبه
ƒكررت نƒفس مƒظاهƒر الƒوالء واإلخƒالص ا ّلƒتي ظهƒرت نƒحوه
سƒتّة وعشƒرون مƒن أصƒحابƒه غƒير أهƒل بƒيته .وعƒند مƒغادرتƒه الƒفريƒجات ت ّ
أثƒƒناء رحƒƒيله عƒƒن بƒƒيته وعƒƒن حƒƒديƒƒقة الƒّ ƒرضƒƒوان .وكƒƒانƒƒت الƒƒقافƒƒلة تƒƒتك ّون مƒƒن خƒƒمسني بƒƒغالً وعشƒƒرة فƒƒرسƒƒان عƒƒليهم قƒƒائƒƒدهƒƒم؛ وسƒƒبعة
أزواج مƒن الƒهوادج يƒظ ّلل ك ّƒل زوج مƒنها أربƒع مƒظالّت ،فƒش ّقت طƒريƒقها مƒجتازة الƒنّجاد والƒوهƒاد واألحƒراش والƒوديƒان واملƒراعƒي
الشƒƒرقƒƒية الƒƒخالّبƒƒة ،وظّ ƒلت كƒƒذلƒƒك إلƒƒى أن بƒƒلغت مƒƒيناء صƒƒامƒƒصون عƒƒلى البحƒƒر األسƒƒود
ا ّلƒƒتي تƒƒؤ ّلƒƒف فƒƒيما بƒƒينها مƒƒناظƒƒر األنƒƒاضƒƒول ّ ƒ
فƒي مّ ƒدة ال ت ّ
ƒقل عƒن مƒائƒة وعشƒرة أيّƒام .وكƒان حƒضرة بƒهاء اهلل يƒركƒب الƒجواد أحƒيانًƒا ،ويسƒتريƒح أحƒيانًƒا أخƒرى فƒي هƒودجƒه ا ّلƒذي
ƒيرا ع ƒƒلى األق ƒƒدام .وب ƒƒفضل أم ƒƒر ن ƒƒام ƒƒق ب ƒƒاش ƒƒا ك ƒƒان ال ƒƒوالة وال ƒƒح ّكام وامل ƒƒدي ƒƒرون وال ّ ƒ
ƒشيوخ وامل ƒƒفتون
ك ƒƒان أص ƒƒحاب ƒƒه ي ƒƒحفّون ب ƒƒه س ً ƒ
ƒحار.
ƒمرون بƒها أثƒناء رحƒيلهم شƒماالً فƒي أوائƒل ال ّƒربƒيع يسƒتقبلونƒه بƒالƒتّرحƒيب ال ّ
والƒقضاة ورجƒال الƒحكومƒة وأكƒابƒر األقƒالƒيم ا ّلƒتي ي ّ
ف ƒƒفي ك ƒƒرك ƒƒوك وأرب ƒƒيل وامل ƒƒوص ƒƒل ح ƒƒيث م ƒƒكث ث ƒƒالث ƒƒة أيّ ƒƒام ،وف ƒƒي ن ƒƒصيبني وم ƒƒاردي ƒƒن ودي ƒƒار ب ƒƒكر ،ح ƒƒيث ت ƒƒو ّقƒƒف ي ƒƒوم ƒƒني ،وف ƒƒي خ ƒƒرب ƒƒوط
وسƒيواس وكƒثير غƒيرهƒا مƒن الƒقرى والّ ƒدسƒاكƒر خƒرجƒت الƒوفƒود لƒلقائƒه قƒبل وصƒولƒه .كƒما كƒانƒت الƒوفƒود تخƒرج مƒسافƒة طƒويƒلة لƒوداعƒه.
أ ّƒمƒا الƒوالئƒم ا ّلƒƒتي كƒانƒت تُƒقام تƒكري ًƒما لƒه فƒي بƒعض املƒراحƒل ،والƒطعام ا ّلƒƒذي كƒان الƒقرويّƒون يƒع ّدونƒه ويƒق ّدمƒونƒه بƒني يƒديƒه ،وال ّ
ƒشوق
ا ّلƒƒذي كƒƒانƒƒوا يظهƒƒرونƒƒه املƒّ ƒرة تƒƒلو األخƒƒرى لƒƒتهيئة كƒّ ƒل وسƒƒائƒƒل الƒّ ƒراحƒƒة فƒƒكانƒƒت تƒƒعيد إلƒƒى الƒذّاكƒƒرة ذلƒƒك اإلجƒƒالل والƒتّكريƒƒم ا ّلƒƒذي كƒƒان
يخصونه به في كثير من الظّروف واملناسبات.
أهل بغداد
ّ
ƒصباح بƒƒمديƒƒنة مƒƒارديƒƒن تƒƒق ّدمƒƒنا فƒƒرسƒƒان مƒƒن جƒƒنود الƒƒحكومƒƒة وهƒƒم يƒƒرفƒƒعون
ƒمر فƒƒي ذلƒƒك الّ ƒ
روى رفƒƒيق الّ ƒ
ƒسفر قƒƒال" :عƒƒندمƒƒا ك ƒنّا نّ ƒ
رايƒاتƒهم ويƒد ّقƒƒون طƒبولƒهم تƒرحƒيبًا .وصƒحبنا الƒحاكƒم مƒع رجƒال الƒحكومƒة وعّ ƒليّة الƒقوم .وتƒزاحƒم ال ّƒرجƒال والƒنّساء واألطƒفال عƒلى
ƒتظارا لƒƒقدومƒƒنا .واخƒƒترقƒƒنا املƒƒديƒƒنة فƒƒي أبّƒƒهة وجƒƒالل مƒƒتابƒƒعني رحƒƒلتنا .وشƒيّعنا
أسƒƒطح املƒƒنازل ،ووقƒƒفوا عƒƒلى جƒƒانƒƒبي الƒطّرقƒƒات انƒ
ً
الƒƒحاكƒƒم ومƒƒن مƒƒعه مƒƒسافƒƒة ليسƒƒت بƒƒالƒƒقصيرة خƒƒارج الƒƒبلد" .وروى ال ƒنّبيل فƒƒي تƒƒاريƒƒخه قƒƒال" :أجƒƒمع كƒّ ƒل مƒƒن القƒƒيناهƒƒم فƒƒي هƒƒذه
الƒّ ƒرحƒƒلة عƒƒلى أنّƒƒهم لƒƒم يƒƒشاهƒƒدوا طƒƒيلة عƒƒمرهƒƒم أح ً ƒدا يƒƒسافƒƒر فƒƒي هƒƒذا ال ƒطّريƒƒق ا ّلƒƒذي لƒƒم يخƒُ ƒل يƒƒو ًمƒƒا مƒƒن الƒƒح ّكام والƒƒوالة ال ƒذّاهƒƒبني
ƒسخاء ذات الƒيمني وذات ال ّ
ƒشمال وال واهƒبًا لƒكلّ
ال ّƒراجƒعني بƒني اآلسƒتانƒة وبƒغداد بƒمثل هƒذه الƒحال ،وال بƒاذالً بƒمثل هƒذا الƒكرم وال ّ
إنƒسان هƒذا الƒقدر الƒعظيم مƒن الƒخير واإلحƒسان" .وعƒندمƒا شƒاهƒد حƒضرة بƒهاء اهلل البحƒر األسƒود مƒن هƒودجƒه ،وهƒو يƒقترب مƒن
ƒوحƒا يƒعرف بـ"لƒوح الƒهودج" ،اسƒتجابƒة اللƒتماس املƒيرزا آقƒا جƒان .وفƒي هƒذا الّ ƒلوح أ ّ ƒكƒد حƒضرة بƒهاء اهلل
ثƒغر صƒامƒصون ،رقƒم ل ً ƒ
ّ
"محك اهلل" و"عذاب فتنة عظيم".
سجلها من قبل في لوح "مالّح القدس" ،وأيّدها بإشارات مثل
اإلنذارات ا ّلتي ّ
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وف ƒƒي ص ƒƒام ƒƒصون زاره ك ƒƒبير م ƒƒفتّشي ال ƒƒوالي ƒƒة امل ƒƒمت ّدة م ƒƒن ب ƒƒغداد إل ƒƒى اآلس ƒƒتان ƒƒة ي ƒƒصحبه ع ƒƒدد م ƒƒن ال ƒƒباش ƒƒوات ،وأب ƒƒدوا ل ƒƒه غ ƒƒاي ƒƒة
االحƒƒترام واإلجƒƒالل ،فƒƒدعƒƒاهƒƒم حƒƒضرتƒƒه إلƒƒى مƒƒائƒƒدتƒƒه لƒƒتناول الƒƒغداء .وبƒƒعد سƒƒبعة أيّƒƒام مƒƒن وصƒƒولƒƒه وكƒƒما تƒƒنبّأ حƒƒضرتƒƒه فƒƒي لƒƒوح
"مƒالّح الƒقدس" ،ركƒب سƒفينة تƒركƒيّة .وبƒعد سƒفر ثƒالثƒة أيّƒام أخƒرى ،فƒي ظُهƒر غ ّƒرة ربƒيع األ ّول سƒنة  1280للهجƒرة )املƒوافƒق 16
ƒاصƒتني كƒانƒتا فƒي انƒتظاره
آب سƒنة 1863م( نƒزل فƒي مƒيناء اآلسƒتانƒة هƒو ومƒن مƒعه مƒن رفƒاق املƒنفى .وركƒب وأسƒرتƒه عƒربƒتني خ ّ ƒ ƒ ƒ
ƒجاورا
ƒيرحƒƒب بƒƒضيوفƒƒها .وكƒƒان مƒƒنزلƒƒه مƒ
ƒوجƒƒه إلƒƒى دار شƒƒمسي بƒƒيك املƒƒوظّƒƒف ا ّلƒƒذي انƒƒتدبƒƒته الƒƒحكومƒƒة لƒّ ƒ
عƒƒلى مƒƒرسƒƒى املƒƒيناء .وتƒّ ƒ
ً
السƒƒلطان محƒّ ƒمد .وكƒƒان مƒƒنزالً
ملسجƒƒد "خƒƒرقƒƒة شƒƒريƒƒف" إال أنّƒƒهم انƒƒتقلوا بƒƒعد ذلƒƒك إلƒƒى بƒƒيت ويƒƒسي بƒƒاشƒƒا الƒƒقريƒƒب مƒƒن مسجƒƒد ّ ƒ
أرحب وأوسع.
ƒقر الƒخالفƒة اإلسƒالمƒيّة ]ويƒكنّيها املسƒلمون "قƒبّة اإلسƒالم"
بƒبلوغ حƒضرة بƒهاء اهلل اآلسƒتانƒة عƒاصƒمة اإلمƒبراطƒوريّƒة الƒعثمانƒيّة وم ّ
ƒتقر فƒيها "كƒرسƒيّ الƒظّلم"[ يƒمكننا أن نƒقول إ ّن أنƒكد فƒصل وأقƒساه بƒل أمجƒد فƒصل
ويƒصفها حƒضرة بƒهاء اهلل بƒالƒبقعة ا ّلƒتي اس ّ
مƒن الƒقرن الƒبهائƒيّ األ ّول قƒد ابƒتدأ فƒعالً .نƒعم ،لƒقد ابƒتدأت فƒترة اخƒتلطت فƒيها االمƒتحانƒات ا ّلƒتي لƒم يسƒبق لƒها مƒثيل ،والحƒرمƒان
ا ّلƒƒذي يجƒّ ƒل عƒƒن الƒƒوصƒƒف ،بƒƒأنƒƒبل االنƒƒتصارات الƒّ ƒروحƒيّة وأكƒƒرمƒƒها ،وأوشƒƒكت فƒƒيها شƒƒمس حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل أن تƒƒبلغ سƒƒمت الƒزّوال.
واقƒتربƒت فƒيها أخƒطر سƒنوات عƒصر الƒبطولƒة املƒجيد مƒن دورتƒه .وانƒطلقت فƒيها تƒلك الƒعمليّة الهّ ƒدامƒة املƒد ّƒمƒرة ا ّلƒتي سƒبق أن تƒنبّأ
ّ
الستّني املب ّكرة.
بها
مبشره الفريد في "قيّوم األسماء" منذ سنة ّ
ƒؤسƒسه
مƒنذ عشƒريƒن سƒنة كƒامƒلة ولƒد الƒظّهور الƒبابƒيّ فƒي إيƒران املƒظلمة بƒمديƒنة شƒيراز وبƒال ّƒرغƒم مƒن الƒحبس املƒريƒر ا ّلƒذي عƒانƒاه م ّƒ ƒ
إال أن ح ƒƒضرة ال ƒƒباب أع ƒƒلن دع ƒƒاوي ƒƒه ال ƒƒجبارة أم ƒƒام م ƒƒجتمع م ƒƒمتاز ف ƒƒي ت ƒƒبري ƒƒز ع ƒƒاص ƒƒمة آذرب ƒƒيجان .وف ƒƒي م ƒƒزرع ƒƒة ب ƒƒدش ƒƒت اف ƒƒتتح
ƒمرا مƒفاجƒئ ًا عƒلى نƒحو غƒيبيّ عƒجيب سƒريƒع فƒي
بجƒرأة حƒماة أمƒره الّ ƒدورة ا ّلƒƒتي بƒدأهƒا .وبƒعد تƒسع سƒنوات أثƒمر هƒذا الƒظّهور ث ً
السƒليمانƒيّة تƒعطّلت ،بƒصورة بƒارعƒة ،عƒمليّة الƒتّدمƒير
لƒيل الƒيأس والƒعذاب بƒسياه چƒال فƒي طهƒران .وبƒعودة حƒضرة بƒهاء اهلل مƒن ّ ƒ ƒ
والتّخ ƒƒري ƒƒب ا ّلƒƒتي ك ƒƒان ƒƒت ق ƒƒد ان ƒƒطلقت تنخ ƒƒر ف ƒƒي م ƒƒقادي ƒƒر ال ّ ƒدي ƒƒن وم ƒƒصائ ƒƒره وا ّلƒƒتي ت ƒƒسارع ƒƒت ب ƒƒصورة م ƒƒخيفة أث ƒƒناء اع ƒƒتكاف ƒƒه ف ƒƒي
كƒردسƒتان ،لƒيس هƒذا فحسƒب بƒل وتƒح ّول مجƒراهƒا .وأثƒناء إقƒامƒته فƒي بƒغداد بƒعد ذلƒك أرسƒى لƒلجامƒعة الƒنّاشƒئة قƒواعƒدهƒا الخƒلقيّة
ƒسنوات العشƒر
ƒيرا فƒي حƒديƒقة ال ّƒرضƒوان ،عƒشيّة نƒفيه إلƒى اآلسƒتانƒة ،انتهƒت مهƒلة ال ّ
واألدبƒيّة والƒعقيديّƒة عƒلى أسƒاس مƒتني .وأخ ً
ا ّلƒƒتي قّ ƒدرتƒها الƒعنايƒة اإللƒهيّة الƒغيبيّة بƒإعƒالن رسƒالƒته وظƒهور مƒا سƒوف يƒصبح نƒواة لƒجامƒعة ديƒنيّة عƒاملƒيّة .ولƒم يƒبقَ إالّ أن تƒعلن
ƒسنني وكƒّ ƒر األعƒƒوام،
هƒƒذه الƒّ ƒرسƒƒالƒƒة نƒƒفسها فƒƒي مƒƒديƒƒنة أدرنƒƒة لƒƒزعƒƒماء ال ّ ƒدنƒƒيا ورجƒƒال ال ّ ƒديƒƒن فƒƒي الƒƒعالƒƒم لƒƒيأتƒƒي بƒƒعدهƒƒا ،عƒƒلى مƒّ ƒر الّ ƒ
والشƒƒرائ ƒƒع امل ƒƒق ّدرة ل ƒƒلمحاف ƒƒظة ع ƒƒلى
ّƒ
ك ƒƒشف أوس ƒƒع وأش ƒƒمل م ƒƒبادئ ال ّ ƒدي ƒƒن األس ƒƒاس ƒƒية ف ƒƒي س ƒƒجن ع ّ ƒكاء ب ƒƒفضل ص ƒƒياغ ƒƒة األح ƒƒكام
ال ّ ƒديƒƒن ،ثƒƒم بƒƒفضل تƒƒأسƒƒيس املƒƒيثاق بƒƒعد صƒƒعوده مƒƒباشƒƒرة .وهƒƒو املƒƒيثاق ا ّلƒƒذي أبƒƒرم لحƒƒمايƒƒة وحƒƒدة أمƒƒره واسƒƒتمرار نƒƒفوذه .ثƒƒم
بƒفضل تƒوسƒيع نƒطاق مƒناشƒطة وفƒعالƒيّاتƒه عƒلى نƒطاق عƒاملƒيّ عƒجيب بƒقيادة حƒضرة عƒبد الƒبهاء مƒركƒز العهƒد واملƒيثاق ،ثƒم بƒفضل
الساعي بني يدي عصره الذّهبي املجيد القادم.
قيام نظامه
اإلداري في عصر التّكوين لهذا ال ّدين ،ذلك العصر البشير ّ
ّ
الشƒدة .وكƒان هƒذا اإلعƒالن ،فƒي جƒوهƒره،
تّ ƒم هƒذا اإلعƒالن الƒتّاريƒخيّ فƒي وقƒت كƒان الّ ƒديƒن يƒعانƒي فƒيه أزمƒة مƒن األزمƒات الƒبالƒغة ّƒ ƒ
ƒوجً ƒها إلƒى مƒلوك األرض وإلƒى أقƒطاب رجƒال الّ ƒديƒن املƒسيحيّ واإلسƒالمƒي ا ّلƒƒذيƒن تƒقع عƒلى كƒواهƒلهم املƒسؤولƒيّة الخƒطيرة ا ّلƒƒتي
م ّƒ
مفر منها لتوحيد مصير أقوامهم وأتباعهم بما لهم من نفوذ عظيم وسلطان كبير عليهم.
ال ّ
وجƒƒهه حƒƒضرة
ويƒƒمكن الƒƒقول بƒƒأ ّن املƒƒرحƒƒلة األولƒƒى مƒƒن هƒƒذا اإلعƒƒالن قƒƒد بƒƒدأت فƒƒي اآلسƒƒتانƒƒة بخƒƒطاب ]ال نƒƒملك نƒƒصه مƒƒع األسƒƒف[ ّƒ
السƒلطان عƒبد الƒعزيƒز ا ّلƒذي لّ ƒقب نƒفسه خƒليفة رسƒول اهلل والƒحاكƒم املƒطلق لƒإلمƒبراطƒوريّƒة الƒقويّƒة املƒترامƒية األطƒراف.
بƒهاء اهلل إلƒى ّƒ ƒ
وكƒان هƒذا الƒعاهƒل املƒقتدر أ ّول مƒن تƒل ّقى الƒنّداء اإللƒهي مƒن بƒني مƒلوك األرض ،كƒما كƒان أ ّول مƒن تƒل ّقى الƒقصاص اإللƒهيّ الƒعادل
ƒبرر ،ول ƒƒم
الشƒƒرق .وك ƒƒان ƒƒت م ƒƒناس ƒƒبة إرس ƒƒال ه ƒƒذا الخ ƒƒطاب أ ّن ّ ƒ
م ƒƒن ب ƒƒني م ƒƒلوك ّ ƒ
السƒƒلطان ع ƒƒمد إل ƒƒى إص ƒƒدار ف ƒƒرم ƒƒان ،ف ƒƒجأة وب ƒƒال م ّ ƒ
يِ ƒ
الش ƒƒتاء ال ƒƒقارس وف ƒƒي اق ƒƒسى
ƒمض ع ƒƒلى ق ƒƒدوم امل ƒƒنفيّني إل ƒƒى ع ƒƒاص ƒƒمة م ƒƒلكه س ƒƒوى أرب ƒƒعة أشه ƒƒر ،ي ƒƒقضي ب ƒƒنفيهم ف ƒƒي وس ƒƒط ّƒ ƒ
ألظّروف املذ ّلة ،إلى أدرنة الواقعة في أقاصي إمبراطوريتّه.
٨٥

السƒƒبب فƒƒي إصƒƒدار هƒƒذا الƒƒفرمƒƒان الƒƒحاسƒƒم الّ ƒ
السƒƒلطان ورأي وزيƒƒريƒƒه عƒƒالƒƒي بƒƒاشƒƒا وفƒƒؤاد
ƒشنيع ا ّلƒƒذي اسƒƒتقر عƒƒليه رأي ّ ƒ
ويƒƒرجƒƒع ّ ƒ
بƒاشƒا – إلƒى حّ ƒد كƒبير – إلƒى دسƒائƒس مƒشير الّ ƒدولƒة ،مƒيرزا حسƒني خƒان سƒفير إيƒران لƒدى الƒباب الƒعالƒي .وقƒد وصƒفه حƒضرة
ƒحني أ ّول ف ƒƒرص ƒƒة ل ƒƒيؤذي ƒƒه ،وي ƒƒؤذي دي ƒƒنه ا ّلƒƒذي أص ƒƒبح زع ƒƒيمه امل ƒƒطلق امل ƒƒعترف ب ƒƒه .وك ƒƒان ƒƒت ال ƒƒحكوم ƒƒة
ب ƒƒهاء اهلل بـ"امل ƒƒفتري" ألنّ ƒƒه ت ّ ƒ
السƒƒلطات ال ƒتّرك ƒيّة ض ّ ƒد حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل .وقƒƒد
س والƒƒوقƒƒيعة وإثƒƒارة عƒƒداوة ّ ƒ
اإليƒƒرانƒƒية تƒƒدفƒƒع سƒƒفيرهƒƒا إلƒƒى مƒƒواصƒƒلة سƒƒياسƒƒة ال ّ ƒد ّ
ƒجعه ع ƒƒلى ه ƒƒذا إع ƒƒراض ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ع ƒƒن الج ƒƒري ع ƒƒلى ع ƒƒادة ض ƒƒيوف ال ƒƒحكوم ƒƒة م ƒƒهما ع ƒƒظم ش ƒƒأن ƒƒهم ،وه ƒƒي زي ƒƒارة ش ƒƒيخ
شّ ƒ
ِ
ƒصدر األعƒظم ووزيƒر الƒخارجƒية بƒعد وصƒولƒهم إلƒى الƒعاصƒمة .ولƒم يƒكتف حƒضرة بƒهاء اهلل بƒذلƒك بƒل إنّƒه امƒتنع عƒن ردّ
اإلسƒالم وال ّ
ƒسفير عƒƒن
ƒسابƒƒق لƒƒدى بƒƒالط شƒƒاه إيƒƒران .ولƒƒم يƒƒمنع هƒƒذا الّ ƒ
زيƒƒارة بƒƒعض الƒƒوزراء ،وزيƒƒارة كƒƒمال بƒƒاشƒƒا وزيƒƒارة املƒƒبعوث ال ƒتّرك ƒيّ الّ ƒ
س وال ƒƒوق ƒƒيعة اس ƒƒتقام ƒƒة ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل واس ƒƒتقالل ƒƒه ال ّ ƒلذان ي ƒƒناق ƒƒضان ع ƒƒلى خ ّ ƒ
ط مس ƒƒتقيم مس ƒƒلك األم ƒƒراء
االس ƒƒتمرار ف ƒƒي ال ّ ƒد ّ
اإليƒرانƒيّني املƒرتƒزقƒة ا ّلƒذيƒن كƒانƒوا ال يƒأنƒفون مƒن أن "يسƒتجدوا لƒدى ك ّƒل بƒاب مƒا يƒتاح لƒهم مƒن هƒبات وعƒطايƒا" لƒدى وصƒولƒهم .أخƒذ
ƒسفارة اإليƒرانƒيّة ،ور ّد زيƒارة مƒمثّلها .واسƒتعان فƒي دسƒائƒسه بƒالƒحاج
ƒسفير يƒنتقد امƒتناع حƒضرة بƒهاء اهلل عƒن الƒذّهƒاب إلƒى ال ّ
ال ّ
ƒص ّحة .وبƒƒفضل نƒƒفوذه الƒّ ƒرسƒƒمي
ƒصفا املƒƒتواط¾ مƒƒعه ،وأمƒƒره بƒƒأن يƒƒر ّوج عƒƒنه شƒƒائƒƒعات مƒƒلفّقة ال أصƒƒل لƒƒها مƒƒن الّ ƒ
مƒƒيرزا حƒƒسن الّ ƒ
ƒخاص ƒƒة ب ƒƒرج ƒƒال الّ ƒ ƒدي ƒƒن واألك ƒƒاب ƒƒر ورج ƒƒال ال ƒƒحكوم ƒƒة أف ƒƒلح أن ي ƒƒص ّور ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ب ƒƒصورة ال ّ ƒ
ƒشخص امل ƒƒتكبّر
واتّ ƒƒصاالت ƒƒه ال ƒ ƒ ƒ ّ ƒ
املتعجƒƒرف ا ّلƒƒذي يƒƒعتبر نƒƒفسه فƒƒوق كƒّ ƒل قƒƒانƒƒون ،ويƒƒضمر ال ƒتّدابƒƒير الƒƒعدوان ƒيّة نƒƒحو كƒّ ƒل سƒƒلطة قƒƒائƒƒمة ،ويƒƒزيƒƒد بƒƒصراحƒƒته مƒƒن ه ّ ƒوة
دس هƒذه الّ ƒدسƒائƒس املƒمقوتƒة .بƒل
ƒسفير لƒم يƒكن هƒو وحƒده ا ّلƒƒذي انƒهمك فƒي ّ
الƒخالف بƒينه وبƒني الƒحكومƒة اإليƒرانƒيّة .عƒلى أ ّن ال ّ
إ ّن الƒكثيريƒن ،كƒما يƒقول حƒضرة عƒبد الƒبهاء" ،شّ ƒوهƒوا سƒمعة" املƒنفيّني و"حƒكموا" عƒليهم بƒأنّƒهم "فƒساد ل ّ
ƒكل األرض"" ،نƒاقƒضون
كل بلد" وأ ّنهم "يستح ّقون ّ
للعهود واملواثيق" ،وأ ّنهم "وبال على ّ
كل عقاب وقصاص".
ƒصادر ض ّ ƒده .وه ƒƒو ف ƒƒرم ƒƒان أوض ƒƒحت
ƒلما ب ƒƒال ƒƒفرم ƒƒان ال ّ ƒ
وك ّ ƒلف صه ƒƒر ال ّ ƒ
ƒصدر األع ƒƒظم امل ƒƒحترم ،وال أق ƒّ ƒل! ،ب ƒƒأن ي ƒƒحيط األس ƒƒير ع ً ƒ
الس ƒƒلطة
ط ƒƒبيعته ت ƒƒعاون ال ƒƒحكوم ƒƒتني ال ƒتّرك ƒيّة واإلي ƒƒران ƒيّة ض ّ ƒد خ ƒƒصمهما املش ƒƒترك ،وك ƒƒان ل ƒƒه ف ƒƒي ال ƒنّهاي ƒƒة أوخ ƒƒم ال ƒƒعواق ƒƒب ع ƒƒلى ّƒ ƒ
والƒƒخالفƒƒة وعƒƒلى آل قƒƒاجƒƒار .ورفƒƒض حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل أن يƒƒأذن لهƒƒذا الƒّ ƒرسƒƒول ،وانƒƒتدب حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء وآقƒƒاي كƒƒليم لƒƒلقائƒƒه.
ƒصبيانƒيّة وتƒصريƒحاتƒه الƒتّافƒهة ،وأخƒبرهƒما بƒأنّƒه سƒوف يƒعود بƒعد ثƒالثƒة أيّƒام لƒيتل ّقى الƒجواب
فƒاكƒتفى ال ّƒرسƒول بƒإبƒداء مƒالحƒظاتƒه ال ّ
على الفرمان ا ّلذي ُك ّلف بإبالغه.
ƒوحƒƒا شƒƒديƒƒد الّ ƒلهجة وفƒƒي صƒƒبيحة الƒƒيوم الƒتّالƒƒي دفƒƒعه بƒƒغالف مƒƒختوم إلƒƒى شƒƒمسي بƒƒيك،
وفƒƒي ذلƒƒك الƒƒيوم أنƒƒزل حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل لً ƒ
وكّ ƒلفه أن يسّ ƒلمه إلƒى عƒالƒي بƒاشƒا ،وأن يƒقول لƒه إنّƒه نƒزل مƒن عƒند اهلل .وفƒيما بƒعد قƒال شƒمسي بƒيك آلقƒاي كƒليم" :لƒم أكƒن أعƒرف
ƒصدر األعƒظم مƒا كƒاد يƒتصفّحه حƒتّى شƒحب وجƒهه وامƒتقع قƒائƒالً) :كƒأنّƒي بƒه مƒلك املƒلوك يƒصدر أوامƒره
فƒحوى الƒكتاب إالّ أ ّن ال ّ
إلƒƒى أصƒƒغر والتƒƒه ويƒƒرشƒƒده إلƒƒى املسƒƒلك الƒƒقويƒƒم( .وسƒƒاءت حƒƒالƒƒه إلƒƒى درجƒƒة أنّƒƒني فƒƒضلت االنƒƒسحاب" .ومƒّ ƒما يƒƒروى أ ّن حƒƒضرة
السƒƒلطان ع ƒƒلى م ƒƒضمون ƒƒه ف ƒƒإنّ ƒƒه ي ƒƒمكن ت ƒƒبري ƒƒر األع ƒƒمال ا ّلƒƒتي
ب ƒƒهاء اهلل ع ّ ƒلق ع ƒƒلى ت ƒƒأث ƒƒير ذل ƒƒك ال ّ ƒلوح ب ƒƒقول ƒƒه**" :ب ƒƒعد وق ƒƒوف وك ƒƒالء ّ ƒ
مبرر".
مارسوها ض ّدنا وأ ّما ما عملوا قبل وقوفهم على مضمونه فليس له ّ
أي ّ
السƒƒلطان نƒƒفسه ،تƒƒن ّدد
كƒƒان ذلƒƒك ال ّ ƒلوح طƒƒوي ƒالً بƒƒصورة مƒƒلحوظƒƒة ،عƒƒلى ح ّ ƒد وصƒƒف ال ƒنّبيل ،وكƒƒانƒƒت كƒƒلماتƒƒه األولƒƒى املƒƒوجƒƒهة إلƒƒى ّ ƒ
ƒوجƒهة إلƒى الƒوزراء أنƒفسهم ،يتحّ ƒداهƒم فƒيها بجƒرأة،
بƒوزرائƒه وتƒفضح عƒدم نƒضجهم وقّ ƒلة اقƒتدارهƒم .واشƒتمل الّ ƒلوح عƒلى فƒقرات م ّ ƒ
ƒقر لƒل ّدهƒر قƒرار حƒتّى
ويƒعنّفهم عƒلى تƒباهƒيهم وتƒفاخƒرهƒم بƒزخƒارف الّ ƒدنƒيا ومƒتاعƒها ،وجƒريƒهم املƒحتوم وراء املƒال والƒثّروة ا ّلƒƒتي لƒن ي ّ
يسلبهم إيّاها.
ƒصفا
وفƒƒي مƒƒساء الƒّ ƒرحƒƒيل ،ا ّلƒƒذي حƒƒدث بƒƒعد تƒƒوقƒƒيع فƒƒرمƒƒان ال ƒنّفي مƒƒباشƒƒرة ،أرسƒƒل حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل مƒƒع الƒƒحاج مƒƒيرزا حƒƒسن الّ ƒ
ƒلسفير اإليƒرانƒي**" :مƒاذا اسƒتفدت أنƒت وأمƒثالƒك مƒن قƒتلكم الƒكثير مƒن
ƒسابƒق الƒذّكƒر ،أثƒناء جƒلستهما األخƒيرة الƒخالƒدة يƒقول ل ّ
ال ّ
املضطهƒƒديƒƒن كƒّ ƒل عƒƒام وص ƒبّكم الƒƒباليƒƒا عƒƒلى رؤوسƒƒهم ،حƒƒني زاد عƒƒددهƒƒم مƒƒائƒƒة ضƒƒعف ووجƒƒدتƒƒم أنƒƒفسكم فƒƒي حƒƒيرة مƒƒن أمƒƒركƒƒم ال
تƒƒدرون كƒƒيف تحƒّ ƒررون رؤوسƒƒكم مƒƒن هƒƒذه الƒƒفكرة الƒƒخبيثة ...تƒƒعالƒƒى أمƒƒره تƒƒعالƒƒى عƒّ ƒما تƒƒكيدون .أال فƒƒاعƒƒلم هƒƒذا عƒƒلم الƒƒيقني لƒƒو
اتّحƒƒدت كƒّ ƒل حƒƒكومƒƒات األرض وقƒƒضت عƒƒليّ وعƒƒلى كƒّ ƒل مƒƒن يحƒƒمل هƒƒذا االسƒƒم ملƒƒا خƒƒمدت هƒƒذه الƒنّار اإللƒƒهيّة .بƒƒل إ ّن أمƒƒره لƒƒيحيط
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خƒƒ ƒلق م ƒƒن م ٍ ƒ
ع ƒƒندئ ƒٍ ƒذ ك ƒّ ƒل م ƒƒلوك األرض ،ال ب ƒƒل ك ƒّ ƒل م ƒƒا ُ
ƒاء وط ƒƒني ...وم ƒƒا م ƒƒن ش ƒƒيء ي ƒƒصيبنا م ƒƒن ب ƒƒعد إالّ ك ƒƒان س ƒƒببًا ل ƒƒنصرت ƒƒنا
وخذالنهم".
وتƒƒنفيذًا لƒƒلفرمƒƒان الƒƒحاسƒƒم بƒƒنفي هƒƒؤالء ا ّلƒƒذيƒƒن نƒƒفوا مƒّ ƒرتƒƒني مƒƒن قƒƒبل خƒƒرج حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل وأهƒƒل بƒƒيته وأصƒƒحابƒƒه ،يƒƒركƒƒب بƒƒعضهم
الƒعربƒات ،ويƒركƒب غƒيرهƒم الّ ƒدواب ،ومƒتاعƒهم مƒك ّوم عƒلى عƒربƒات تج ّƒرهƒا الƒثّيران ،وفƒي صƒحبتهم ضƒبّاط مƒن األتƒراك .خƒرجƒوا فƒي
صƒƒباح يƒƒوم بƒƒارد مƒƒن أيّƒƒام شهƒƒر كƒƒانƒƒون األ ّول بƒƒني بƒƒكاء ونƒƒحيب األصƒƒدقƒƒاء ا ّلƒƒذيƒƒن خƒƒلفوهƒƒم وراءهƒƒم .وبƒƒدأوا رحƒƒلة دامƒƒت اثƒƒني
عشƒر يƒو ًƒمƒا اخƒترقƒوا فƒيها فƒيافƒي قƒاحƒلة تƒسفى عƒليها ال ّƒريƒاح إلƒى مƒديƒنة وصƒفها حƒضرة بƒهاء اهلل بƒاملƒديƒنة "ا ّلƒتي لƒن يƒدخƒل فƒيها
أحƒد إال ا ّلƒƒذيƒن هƒم عƒصوا أمƒرك" .ووصƒفها فƒي سƒورة املƒلوك قƒائƒالً" :وأخƒرجƒونƒا عƒنها ]أي عƒن اآلسƒتانƒة[ بƒذ ّلƒƒة ا ّلƒƒتي لƒن تƒقاس
بƒƒه ذ ّلƒƒة فƒƒي األرض" وأضƒƒاف قƒƒولƒƒه" :ولƒƒم يƒƒكن ألهƒƒلي ولّ ƒلذيƒƒن هƒƒم كƒƒانƒƒوا مƒƒعي مƒƒن كƒƒسوة لƒƒتقيهم عƒƒن الƒƒبرد فƒƒي هƒƒذا الƒزّمهƒƒريƒƒر".
وق ƒƒال ف ƒƒي م ƒƒوض ƒƒع آخ ƒƒر" :ب ƒƒكت ع ƒƒلينا ع ƒƒيون أع ƒƒدائ ƒƒنا وم ƒƒن ورائ ƒƒهم ك ƒّ ƒل ذي ب ƒƒصر ب ƒƒصير" .وق ƒƒال ال ƒنّبيل وه ƒƒو ي ƒƒبكي" :ك ƒƒان ن ƒƒفيًا
ƒارسƒƒا
ƒسنة قƒ ً ƒ
ƒؤرخ يƒƒقول" :كƒƒان شƒƒتاء هƒƒذه الّ ƒ
تحƒّ ƒملوه بƒƒالƒّ ƒرضƒƒى والتّسƒƒليم يƒƒبكي لƒƒه الƒƒقلم ويخجƒƒل الƒƒقرطƒƒاس" .ويƒƒمضي هƒƒذا املّ ƒ
ƒعمرون مƒثيالً .وفƒي بƒعض مƒناطƒق تƒركƒيّا وإيƒران هƒلك الƒحيوان تƒحت طƒبقات الجƒليد وتج ّƒمدت أعƒالƒي نهƒر
بƒصورة لƒم يعهƒد لƒها امل ّ
الƒفرات أيّƒا ًمƒا عƒديƒدة ،وهƒي ظƒاهƒرة لƒم يسƒبق لƒها مƒثيل ،عƒلى حƒني تج ّƒمد النّهƒر مƒا ال يƒقل عƒن أربƒعني يƒو ًمƒا فƒي ديƒار بƒكر" .وقƒال
ƒارا عƒظيمة فƒي الƒهواء ونƒتركƒها ملتهƒبة
أحƒد املƒنفيّني إلƒى أدرنƒة" :لƒلحصول عƒلى املƒاء مƒن الƒينابƒيع كƒان لƒزا ًمƒƒا عƒلينا أن نƒشعل ن ً
ملدة ساعتني حتّى تذوب الثّلوج في تلك الينابيع".
سƒƒافƒƒر املƒƒنفيّون املƒƒتعبون وسƒƒط األمƒƒطار واألعƒƒاصƒƒير ،وفƒƒي بƒƒعض األحƒƒيان كƒƒانƒƒوا يƒƒسافƒƒرون لƒƒيالً .وتƒƒو ّقƒƒفوا فƒƒترات قƒƒصيرة فƒƒي
وسْ ƒل َورى وبƒƒركƒƒاس وبƒƒاب إيƒƒسكي ثّ ƒم بƒƒلغوا أدرنƒƒة غƒّ ƒرة رجƒƒب سƒƒنة 1280هـ )املƒƒوافƒƒق لƒƒلثّانƒƒي
كƒƒوچƒƒك چكمـﭽـة وبƒƒويƒƒوك چكمـﭽـة َ ƒ
عشƒƒر مƒƒن كƒƒانƒƒون األ ّول سƒƒنة 1863م( .ونƒƒزلƒƒوا أ ّول األمƒƒر فƒƒي خƒƒان الƒƒعرب وهƒƒو خƒƒان ذو طƒƒابƒƒقني يƒƒقع بƒƒجوار مƒƒنزل ع ƒزّت آقƒƒا.
وبƒƒعد ثƒƒالثƒƒة أيّƒƒام ُ
ƒصص لƒƒحضرة بƒƒهاء اهلل وأهƒƒل بƒƒيته مƒƒنزل صƒƒيفيّ يƒƒقع فƒƒي حƒيّ املƒƒراديّƒƒة بƒƒالƒƒقرب مƒƒن الƒتّكيّة املƒƒولƒƒويّƒƒة .وبƒƒعد
خّ ƒ
أسƒبوع انƒتقلوا إلƒى مƒنزل آخƒر يƒقع بƒجوار املسجƒد فƒي نƒفس الƒحيّ .إالّ أنّƒهم بƒعد سƒتّة أشهƒر تƒقريƒبًا تƒح ّولƒوا إلƒى مƒنزل أوسƒع
يعرف بـ"بيت أمر اهلل" يقع على الجانب ّ
السلطان سليم.
الشمالي من مسجد ّ
السƒƒتار اآلن عƒن فƒترة أجƒمع ال ّƒرأي عƒلى
ƒقصة مƒن أروع قƒصص واليƒة حƒضرة بƒهاء اهلل .ويƒرتƒفع ّ ƒ
وهƒكذا يƒنتهي املشهƒد األ ّول ل ّ
اعƒƒتبارهƒƒا أحƒƒرج فƒƒترة فƒƒي الƒƒقرن الƒƒبهائ ƒيّ األ ّول وأكƒƒثرهƒƒا اضƒƒطرابًƒƒا ،وهƒƒي فƒƒترة تسƒƒبق أمجƒƒد مƒƒراحƒƒل تƒƒلك الƒƒواليƒƒة ،ونƒƒعني بƒƒها
إعالن رسالته إلى العالم وح ّكامه.
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الفصل العاشر  -عصيان ميرزا يحيى وإعالن رسالة حضرة بهاء اهلل في أدرنة
مƒا كƒاد الّ ƒديƒن ذو العشƒريƒن ربƒي ًعا يƒتمالƒك نƒفسه مƒن بƒعد ال ّ
ƒضربƒات املƒتالحƒقة حƒتّى داهƒمته أزمƒة عƒلى أعƒظم جƒانƒب مƒن الƒقسوة
والخƒƒطورة فƒƒزعƒƒزعƒƒته مƒƒن جƒƒذوره .وهƒƒي أزمƒƒة ال يƒƒمكن أن يƒƒماثƒƒلها شƒƒيء ال حƒتّى اسƒƒتشهاد حƒƒضرة الƒƒباب الƒƒفاجƒƒع ،وال مƒƒحاولƒƒة
ƒشنيعة ومƒƒا جƒّ ƒرتƒƒه فƒƒي اعƒƒقابƒƒها مƒƒن املƒƒذابƒƒح ال ّ ƒدمƒƒويّƒƒة ،وال نƒƒفي حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل املّ ƒ
ƒشاه الّ ƒ
اغƒƒتيال الّ ƒ
ƒذل مƒƒن وطƒƒنه ،بƒƒل وال ح ƒتّى
اعƒتكافƒه سƒنتني فƒي كƒردسƒتان لشّ ƒدة مƒا بƒلغت نƒتائƒج هƒذه ال ّ
ƒضربƒات مƒن تƒدمƒير .نƒعم ال شƒيء مƒن هƒذا كّ ƒله يƒماثƒل أو يƒضارع
هƒذا االضƒطراب الّ ƒداخƒلي الخƒطير ا ّلƒذي تسّ ƒلط عƒلى هƒذه الƒجامƒعة الƒنّاهƒضة مƒن جƒديƒد ،وهّ ƒددهƒا بƒانƒشقاق ال يƒمكن تƒداركƒه أو
السƒƒلوك ال ƒƒبرب ƒƒري ا ّلƒƒذي س ƒƒلكه م ƒƒيرزا ي ƒƒحيى ،أخ ƒƒو ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل غ ƒƒير ال ّ ƒ
ƒرشƒƒح ل ƒƒخالف ƒƒة ح ƒƒضرة
ƒشقيق ،وامل ƒ ƒّ ƒ
ت ƒƒالف ƒƒيه .ذل ƒƒك أل ّن ّ ƒ
الƒباب واملƒعروف بƒزعƒيم جƒماعƒة الƒبابƒيّني ،ج ّƒر فƒي أعƒقابƒه فƒترة طƒبعت آثƒارهƒا الƒعميقة الƒغائƒرة فƒي مƒقاديƒر الّ ƒديƒن وأحƒوالƒه مّ ƒدة ال
ت ّ
ƒقل عƒن نƒصف قƒرن .لƒقد سƒلك مسƒل ًكا يƒفوق فƒي لƒؤمƒه وشƒؤمƒه عƒداوة أبƒي جهƒل نƒسيب حƒضرة مح ّƒمد رسƒول اهلل ،ويƒزيƒد فƒي
ƒسيّد املƒسيح ،ويتخƒطّى فƒي غƒدره ومƒكره مسƒلك أبƒناء يƒعقوب
عƒاره وشƒناره عƒلى خƒيانƒة يƒهوذا اإلسخƒريƒوطƒي ألسƒتاذه ومƒعلمه ال ّ
م ƒƒن أخ ƒƒيهم ي ƒƒوس ƒƒف ،وي ƒƒتع ّدى خ ƒƒبثه م ƒƒا ف ƒƒعه ول ƒƒد م ƒƒن أوالد ن ƒƒوح ،ب ƒƒل وت ƒƒزداد ش ƒƒناع ƒƒته ع ƒƒلى ش ƒƒناع ƒƒة م ƒƒا ارت ƒƒكبه ق ƒƒاب ƒƒيل ض ƒƒد أخ ƒƒيه
الشƒƒداد" ا ّلƒƒتي انƒƒشق فƒƒيها "سƒƒتر حƒƒجب الƒƒكبريƒƒاء" ووقƒƒع
الشƒƒديƒƒدة "بƒƒاأليّƒƒام ّ ƒ
هƒƒابƒƒيل .ولƒƒقد وصƒƒف حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل تƒƒلك األزمƒƒة ّ ƒ
"*ال ƒƒفصل األك ƒƒبر" .أ ّمƒƒا األع ƒƒداء ال ƒƒخارج ƒيّون م ƒƒن رج ƒƒال ال ّ ƒدن ƒƒيا ورج ƒƒال ال ّ ƒدي ƒƒن ف ƒƒقد أظه ƒƒروا ام ƒƒتنان ƒƒهم له ƒƒذه األزم ƒƒة وق ƒƒوي ƒƒت ب ƒƒها
نƒفوسƒهم ،وجƒعلوا مƒنها مƒطيّة لƒبلوغ غƒايƒاتƒهم ،وأثƒارت لƒديƒهم الهƒزء والسخƒريƒة ا ّلƒتي ال يƒكتمون مƒنها شƒيئ ًا .أ ّمƒا أصƒدقƒاء حƒضرة
الشƒƒديƒƒد بƒƒهيبة ال ّ ƒديƒƒن فƒƒي نƒƒظر املƒƒعجبني بƒƒه مƒƒن أهƒƒل
بƒƒهاء اهلل وأنƒƒصاره فƒƒقد ح ƒيّرتƒƒهم األزمƒƒة وع ƒذّبƒƒتهم كƒƒما أنƒƒها ألƒƒحقت األذى ّ ƒ
الƒغرب .وكƒانƒت مƒراحƒل هƒذه األزمƒة تƒغلي مƒنذ األيّƒام األولƒى إلقƒامƒة حƒضرة بƒهاء اهلل بƒبغداد .إالّ أن الƒقوى الƒخالّقƒة ا ّلƒتي نƒفخت
الƒحياة مƒن جƒديƒد فƒي الƒجامƒعة املƒتهالƒكة تƒحت زعƒامƒته املسƒتورة كƒبحت جƒماحƒها بƒصورة مƒؤ ّقƒته .ثƒم عƒادت فƒانفجƒرت آخƒر األمƒر
بّ ƒ
ƒسنوات ا ّلƒƒتي سƒƒبقت إعƒƒالنƒƒه لƒƒرسƒƒالƒƒته مƒƒباشƒƒرة .فجƒّ ƒرت عƒƒلى حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل حƒƒزنًƒƒا عƒƒمي ًقا ال يسƒƒبر لƒƒه غƒƒور،
ƒكل شّ ƒدتƒƒها فƒƒي الّ ƒ
ووجه ƒƒت إل ƒƒيه أع ƒƒنف ض ƒƒرب ƒƒة ت ƒƒل ّقاه ƒƒا ف ƒƒي ح ƒƒيات ƒƒه .ول ƒƒقذ دبّ ƒƒرت ƒƒها م ƒƒن أ ّول ƒƒها إل ƒƒى
وأش ƒƒعلت رأس ƒƒه ش ƒƒيبًا ب ƒƒصورة ال تخ ƒƒطئها ال ƒƒعنيّ ،
ƒسيد مح ّƒمد املƒوسƒوس الƒجهنّمي ا ّلƒذي تƒجاهƒل نƒصيحة حƒضرة بƒهاء
آخƒرهƒا الّ ƒدسƒائƒس واملƒكائƒد والخƒطط املƒتّصلة ا ّلƒتي حƒاكƒها ال ّ
اهلل لƒƒه وأصƒّ ƒر عƒƒلى مƒƒصاحƒƒبته إلƒƒى اآلسƒƒتانƒƒة وأدرنƒƒة ،وأخƒƒذ يƒƒضاعƒƒف جƒƒهوده فƒƒي يƒƒقظة وانƒƒتباه شƒƒديƒƒديƒƒن لƒƒيصل بƒƒاألزمƒƒة إلƒƒى
ذروتها القصوى.
السƒƒليمانƒيّة ،أن يƒƒعتكف فƒƒي مƒƒنزلƒƒه اعƒƒتكافًƒƒا غƒƒير مشƒّ ƒرف ،أو أن
أ ّمƒƒا مƒƒيرزا يƒƒحيى فƒƒقد اعƒƒتاد ،مƒƒنذ رجƒƒوع حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل مƒƒن ّ ƒ
ƒهودي م ƒƒن
زي ي ƒ
ّ
ي ƒƒنسحب ،إذا ت ƒƒأزّم ƒƒت األم ƒƒور ،إل ƒƒى األم ƒƒاك ƒƒن اآلم ƒƒنة ك ƒƒالح ّ ƒلة أو ال ƒƒبصرة .ب ƒƒل ل ƒƒقد ف ƒّ ƒر إل ƒƒى ال ƒƒبصرة م ƒƒتن ّك ًرا ف ƒƒي ّ
بƒƒغداد ،واشƒƒتغل بƒƒتجارة األحƒƒذيƒƒة .بƒƒل لƒƒقد بƒƒلغ مƒƒن خƒƒوفƒƒه وهƒƒلعه أنّƒƒه روي عƒƒنه أنّƒƒه قƒƒال فƒƒي إحƒƒدى املƒƒناسƒƒبات" :مƒƒن ا ّدعƒƒى أنّƒƒه
رآنƒي أو سƒمع صƒوتƒي فƒهو كƒافƒر!" .فƒلما بƒلغه خƒبر اقƒتراب ركƒب حƒضرة بƒهاء اهلل إلƒى اآلسƒتانƒة اخƒتبأ أ ّول األمƒر فƒي بسƒتان
أي قƒطر آخƒر .وملƒا رفƒض أن يƒعمل بƒما نƒصحه بƒه
الƒهويƒدر الƒقريƒب مƒن بƒغداد ،وفّ ƒكر فƒي الƒفرار إلƒى الƒحبشة أو الƒهند أو إلƒى ّ
ƒسمى الƒƒحاج محƒّ ƒمد كƒƒاظƒƒم
حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل ،وهƒƒو أن يƒƒسافƒƒر إلƒƒى إيƒƒران لƒƒكي ينشƒƒر آثƒƒار حƒƒضرة الƒƒباب ،أرسƒƒل رجƒالً يشƒƒبهه يّ ƒ
إلƒى سƒراي الƒحكومƒة لƒكي يƒحصل لƒه عƒلى جƒواز سƒفر بƒاسƒم مƒيرزا عƒلي الƒكرمƒانƒشاهƒي ثّ ƒم غƒادر بƒغداد تƒار ًƒكƒا فƒيها آثƒار حƒضرة
الƒباب وسƒافƒر مƒتن ّك ًرا مƒع بƒابƒيّ عƒربƒيّ يƒسمى زاهƒر إلƒى املƒوصƒل حƒيث الƒتحق بجƒماعƒة املƒنفيّني ا ّلƒƒذيƒن كƒانƒوا فƒي طƒريƒقهم إلƒى
اآلستانة.
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انƒƒدفƒƒع هƒƒذا الƒنّاقƒƒض األكƒƒبر ملƒƒيثاق حƒƒضرة الƒƒباب يƒƒرتƒƒكب مƒƒن األعƒƒمال مƒƒا ال يƒƒمكن التّسƒتّر عƒƒليه أو احƒƒتمالƒƒه .وكƒƒان يƒƒدفƒƒعه إلƒƒى
الشƒƒدي ƒƒد وح ƒبّه ال ƒƒجارف ل ƒƒلزّع ƒƒام ƒƒة .وك ƒƒان ي ƒƒرى ف ƒƒي ه ƒƒذه األث ƒƒناء رأي ال ƒƒعني زي ƒƒادة ت ƒƒع ّلق امل ƒƒنفيّني
ارت ƒƒكاب ه ƒƒذه األع ƒƒمال ح ƒƒرص ƒƒة ّ ƒ
بƒحضرة بƒهاء اهلل وإجƒاللƒهم لƒه بƒصورة مƒذهƒلة تƒذوب لƒها نƒفسه حسƒرات .وكƒان يƒعلم حƒقّ الƒعلم بƒما بƒلغته شهƒرة أخƒيه فƒي بƒغداد
وفƒƒي أثƒƒناء رحƒƒلته إلƒƒى اآلسƒƒتانƒƒة ،ث ّ ƒم فƒƒي اتّƒƒصاالتƒƒه بƒƒحكام أدرنƒƒة وبƒƒع ّليّة الƒƒقوم فƒƒيها فƒƒيفقد صƒƒوابƒƒه .أ ّمƒƒا الّ ƒ
ƒشواهƒƒد املƒƒتضاعƒƒفة
عƒƒلى مƒƒا أبƒƒداه ذلƒƒك األخ مƒƒن الّ ƒ
السƒƒلطات فƒƒي الƒƒعاصƒƒمة فƒƒكانƒƒت تƒƒثير حƒƒفيظته .كƒƒما
ƒشجاعƒƒة والƒƒهيبة واالسƒƒتقالل والƒتّرفّƒƒع تƒƒجاه ّ ƒ
ƒكف عƒن إنƒزالƒها تƒملؤه غƒيظًا وكƒم ًدا .فƒأذن لƒنفسه أن تنخƒدع بƒما
كƒانƒت األلƒواح الƒعديƒدة الƒتي كƒان م ّƒ ƒ
ƒؤسƒس الّ ƒدورة الجƒديƒدة ال ي ّ
دجƒƒال ال ّ ƒدورة ال ƒƒبهائ ƒيّة ،م ƒƒن آراء ه ƒƒوج ƒƒاء تس ƒƒتفزّه وتس ƒƒتنفره ل ƒƒلزّع ƒƒام ƒƒة ب ƒƒنفس ال ƒطّري ƒƒقة ا ّلƒƒتي س ƒƒمح ب ƒƒها
ƒسيّد مح ƒّ ƒمد ّƒ
ي ƒƒز ّوده ب ƒƒه ال ّ ƒ
دجƒال الّ ƒدورة الƒبابƒيّة .وأبƒى أن يسƒتمع إلƒى مƒا كƒان أقƒطاب الƒبابƒيّني
مح ّƒمد شƒاه لƒنفسه أن تنخƒدع بƒآراء الƒحاج مƒيرزا آقƒاسƒي ّ ƒ
يƒكتبون بƒه إلƒيه مƒن وجƒوب تƒو ّ
خƒƒي الƒحكمة واالعƒتدال وضƒبط الƒنّفس .ونƒسي مƒا بƒذلƒه لƒه حƒضرة بƒهاء اهلل مƒن نƒصح ،ومƒا حƒباه
بƒه مƒن عƒطف وهƒو ا ّلƒذي يƒكبره بƒثالثƒة عشƒر عƒا ًمƒا فƒشاهƒد شƒبابƒه ورجƒولƒته .وكƒان يƒدفƒعه إلƒى الƒتّمادي فƒي غƒيّه عƒني األخ ال ّ
ƒشفيق
ا ّلƒƒتي تƒƒغمض عƒƒن الƒذّنƒƒوب وتّ ƒ
ƒثيرا مƒƒا سƒƒحب ذيƒƒل الƒƒعفو والƒƒغفران عƒƒلى جƒƒرائƒƒمه الƒƒعديƒƒدة ونƒƒزواتƒƒه
ƒغض عƒƒن الƒƒعيوب ،األخ ا ّلƒƒذي كً ƒ
الكثيرة.
ƒخسة والƒƒدنƒƒاءة والƒƒجشع والƒƒغدر ،إفƒƒسا ًدا ال يƒƒرجƒƒى لƒƒه صƒƒالح .فƒƒأخƒƒذ فƒƒي
ƒسيّد محƒّ ƒمد ،رمƒƒز الّ ƒ
نƒƒعم ،أفسƒƒده ا ّتƒƒصالƒƒه ال ّ ƒدائƒƒم بƒƒالّ ƒ
السƒليمانƒيّة ،يƒلطّخ تƒاريƒخ الّ ƒديƒن بƒمخا ٍز ال يƒمكن أن تُƒمحى.
أثƒناء غƒياب حƒضرة بƒهاء اهلل عƒن بƒغداد ،بƒل وحƒتّى بƒعد عƒودتƒه مƒن ّ ƒ ƒ
فƒمن ذلƒك تحƒريƒفه آلثƒار حƒضرة الƒباب م ّƒرة بƒعد أخƒرى وزيƒادتƒه امللحƒدة ا ّلƒƒتي اضƒافƒها إلƒى صƒيغة األذان حƒيث جƒعل مƒن نƒفسه
ومƒƒن اهلل سƒƒبحانƒƒه وتƒƒعالƒƒى شƒƒيئ ًا واحً ƒدا ،وإدخƒƒالƒƒه فƒƒي تƒƒلك اآلثƒƒار إلشƒƒارات إلƒƒى خƒƒالفƒƒة عƒّ ƒني فƒƒيها نƒƒفسه وأوالده مƒƒن بƒƒعده ورثƒةً
لƒحضرة الƒباب ،وتƒذبƒذبƒه وبƒرودتƒه حƒني بƒلغه نƒبأ اسƒتشهاد مƒواله الƒفاجƒع ،وأمƒره بƒقتل مƒرايƒا الّ ƒدورة الƒبابƒيّة كّ ƒلهم رغƒم أنّƒه كƒان مƒن
وخسƒƒته ا ّلƒƒتي تج ّ ƒلت فƒƒي أمƒƒره بƒƒقتل ال ّ ƒديّƒƒان ا ّلƒƒذي كƒƒان يƒƒخشاه ويحسƒƒده ،وجƒƒريƒƒمته الّ ƒ
ƒشنعاء ا ّلƒƒتي ارتƒƒكبها أثƒƒناء
ّƒ
تƒƒلك املƒƒرايƒƒا،
غƒƒياب حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل عƒƒن بƒƒغداد حƒƒني امƒƒر بƒƒاغƒƒتيال مƒƒيرزا عƒƒلي أكƒƒبر ابƒƒن ع ّ ƒم حƒƒضرة الƒƒباب .وأخƒƒزى مƒƒن كƒّ ƒل هƒƒذا مƒƒساسƒƒه
املخƒزي بشƒرف حƒضرة الƒباب نƒفسه فƒي غƒضون تƒلك املّ ƒدة نƒفسها .وكƒان مƒن املƒحتّم عƒلى تƒلك األفƒعال ،كƒما يشهƒد آقƒاي كƒليم
ويروي النّبيل ،أن تنفضح وتنكشف تحت ضوء أكثر شؤ ًما ولؤ ًما بأعمال وأفاعيل أوردته موارد الهالك.
ƒفكيرا محƒمو ًمƒا فƒي خƒطط يƒائƒسة تƒرمƒي إلƒى تƒسميم حƒضرة بƒهاء اهلل وأصƒحابƒه حƒتّى يسƒتعيد زعƒامƒته املƒتالشƒية.
فƒقد بƒدأ يƒف ّكر ت ً
وقƒد تƒم ّلكه هƒذا الƒتّفكير املحƒموم بƒعد سƒنة تƒقريƒبًا مƒن وصƒولƒهم إلƒى أدرنƒة .ومل ّا كƒان يƒعرف أ ّن أخƒاه غƒير ال ّ
ƒشقيق ،آقƒاي كƒليم،
ƒسموم .ثƒƒم أخƒƒذ يƒƒلحّ فƒƒي دعƒƒوة
خƒƒبير بƒƒالƒƒعقاقƒƒير وخƒ ƒ ّ ƒ
ƒواصƒƒها فƒƒقد أخƒƒذ ينتحƒƒل املƒƒزاعƒƒم ح ƒتّى يّ ƒ
ƒبني لƒƒه تƒƒأثƒƒير بƒƒعض األعƒƒشاب والّ ƒ
ƒسمه بƒƒأن ل ّ ƒوث فƒƒنجان الّ ƒ
ƒشاي بƒƒما ّدة سƒƒا ّمƒƒة اصƒƒطنعها،
حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل إلƒƒى مƒƒنزلƒƒه عƒƒلى مƒƒضض .وذات يƒƒوم نƒƒجح فƒƒي أن يّ ƒ
ƒبرحƒة وحƒرارة شƒديƒدة ،ونƒتج عƒنه أ ّن يƒد حƒضرة بƒهاء
فƒمرض حƒضرة بƒهاء اهلل مّ ƒدة ال تƒقل عƒن شهƒر م ً ƒ ƒ ƒ
ƒرضƒا شƒديً ƒدا صƒحبته آالم م ّ
اهلل ظّ ƒلت تƒرتƒعش طƒوال مƒا بƒقي مƒن حƒياتƒه .ومل ّƒا بƒلغ املƒرض حّ ƒد الخƒطورة اسƒتدعƒي لƒفحصه طƒبيب أجƒنبيّ يƒدعƒى شƒيشمان،
ƒيؤوسƒƒا م ƒƒنها ،ورك ƒƒع ع ƒƒند ق ƒƒدم ƒƒيه وان ƒƒسحب م ƒƒن
ًƒ
الشƒƒدي ƒƒد وأدرك خ ƒƒطورة م ƒƒرض ƒƒه اع ƒƒتبر ح ƒƒال ƒƒته م ƒ
ƒلما رأى ال ƒطّبيب ش ƒƒحوب ل ƒƒون ƒƒه ّ ƒ
فّ ƒ
ƒأي دواء .وبƒƒعد أيّƒƒام لƒƒزم شƒƒيشمان الƒƒفراش ومƒƒات .وقƒƒبل مƒƒوتƒƒه أخƒƒبر حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل أ ّن ال ƒطّبيب
مƒƒحضره دون أن يƒƒوصƒƒي بّ ƒ
شƒيشمان قƒد افƒتداه بƒحياتƒه .أ ّƒمƒا شƒيشمان فƒقد ذكƒر ملƒيرزا آقƒا جƒان ا ّلƒذي أرسƒله حƒضرة بƒهاء اهلل لƒالسƒتفسار عƒن صƒحته أنّ
يسمى ال ّدكتور جوبان ،إذا لزم األمر.
اهلل قد استجاب لدعائه ،وأنّه ينبغي لهم بعد موته أن يستدعوا طبيبًا يثق به
ّ
ولƒƒقد كƒƒشفت إحƒƒدى ال ƒزّوجƒƒات ا ّلƒƒتي هجƒƒرت مƒƒيرزا يƒƒحيى زم ƒنًا عƒƒن تƒƒفاصƒƒيل تƒƒلك الƒƒفعلة فشهƒƒدت بƒƒأ ّن مƒƒيرزا يƒƒحيى سƒّ ƒمم الƒƒبئر
ا ّلƒƒتي ك ƒƒان أه ƒƒل ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل وأص ƒƒحاب ƒƒه يش ƒƒرب ƒƒون م ƒƒنها .وك ƒƒان م ƒƒن ن ƒƒتيجة ذل ƒƒك أن ظه ƒƒرت ع ƒƒلى ج ƒƒماع ƒƒة امل ƒƒنفيّني أع ƒƒراض
غƒريƒبة .بƒل إنّƒه بƒاح تƒدري ًƒجا وبحƒذر شƒديƒد ألحƒد األحƒبّاء املƒنفيّني ،وهƒو األسƒتاذ مح ّƒمد عƒلي سƒلمانƒي )الƒحالق( ا ّلƒذي ق ّƒربƒه إلƒيه
ƒتحني الƒحالّق فƒرصƒة مƒواتƒية لƒيغتال حƒضرة بƒهاء اهلل أثƒناء قƒيام الƒحالّق عƒلى خƒدمƒته فƒي الح ّƒمام.
ƒثيرا ،بƒرغƒبته فƒي أن ي ّ
وأكƒرمƒه ك ً
ƒقصة لƒلنّبيل وهƒو فƒي أدرنƒة فƒقال" :ثƒار األسƒتاذ مح ّƒمد عƒلي عƒند وقƒوفƒه عƒلى هƒذا االقƒتراح حƒتّى أنّƒه
وقƒد روى آقƒاي كƒليم هƒذه ال ّ
ƒس بƒرغƒبة قƒويّƒة فƒي قƒتل مƒيرزا يƒحيى عƒلى الƒفور ،ولƒوال خƒوفƒه مƒن غƒضب حƒضرة بƒهاء اهلل ملƒا تƒوانƒى عƒن ذلƒك .وقƒد تƒصادف
أح ّ
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ƒيتمم
أنّƒني كƒنت أ ّول مƒن رآه يخƒرج مƒن الح ّƒمام وهƒو يƒبكي ...وبƒعد مƒجهود كƒبير نƒجحت فƒي أن أغƒريƒه بƒالƒعودة إلƒى الح ّƒمام ل ّ
ƒهمته" .وبƒال ّƒرغƒم مƒن أن حƒضرة بƒهاء اهلل أمƒر الƒحالق بƒأالّ يƒبوح ألحƒد بƒذلƒك األمƒر إالّ أنّƒه عجƒز عƒن أن يسƒتعيد هƒدوءه فƒأفƒشى
م ّ
الس ّƒر ،وبƒذلƒك أوقƒع الƒجامƒعة فƒي رعƒب شƒديƒد .وفƒي ذلƒك قƒال حƒضرة بƒهاء اهلل**" :عƒندمƒا كƒشف اهلل عƒن خƒبيئة صƒدره ]يƒعني
ّƒ ƒ
محمد علي الحالق[".
تنصل من هذه النّيّة ونسبها إلى ذلك الخادم ]يعني
ميرزا يحيى[ ّ
ّ
هƒا وكƒتابƒة فƒي ألƒواحƒه الƒعديƒدة أن يƒوقƒف مƒن
ƒيرا عƒن مƒكنونƒات مƒطالƒبه ودعƒاويƒه شƒفا ًƒ
واآلن آن األوان لƒذلƒك ا ّلƒذي أخƒذ يƒكشف أخ ً
رشƒƒحه حƒƒضرة الƒƒباب لƒƒخالفƒƒته عƒƒلى طƒƒبيعة رسƒƒالƒƒته .وعƒƒلى هƒƒذا أمƒƒر آقƒƒا جƒƒان أن يحƒƒمل ملƒƒيرزا يƒƒحيى "سƒƒورة األمƒƒر"
كƒƒان قƒƒد ّ ƒ
الƒنّازلƒة حƒديƒثًا ،وا ّلƒƒتي تƒؤيّƒد تƒلك املƒطالƒب والّ ƒدعƒاوي بƒما ال يƒقبل الّ ƒلبس وال الƒغموض ،وأن يƒقرأهƒا عƒليه بƒصوت عƒال ،وأن يƒطلب
ƒحا .فƒƒاسƒƒتمهله مƒƒيرزا يƒƒحيى يƒƒو ًمƒƒا واح ً ƒدا لƒƒيف ّكر فƒƒي اإلجƒƒابƒƒة ،فƒƒقبل .إالّ أ ّن اإلجƒƒابƒƒة الƒƒوحƒƒيدة ا ّلƒƒتي
مƒƒنه جƒƒوابًƒƒا قƒƒاط ً ƒعا صƒƒريً ƒ
ƒساعƒƒة والّ ƒدقƒƒيقة ا ّلƒƒتي أصƒƒبح فƒƒيها مهƒƒبط ظƒƒهور مسّ ƒ
ƒتقل قƒƒائƒƒم بƒƒذاتƒƒه يƒƒحتّم
جƒƒادت بƒƒها قƒƒريƒƒحته كƒƒانƒƒت إعƒƒالنًƒƒا مƒƒضا ًدا يّ ƒ
ƒعني فƒƒيه الّ ƒ
خضوع أهل األرض في ّ
الشرق والغرب له بال قيد وال شرط.
كƒان هƒذا الƒزّعƒم املسƒرف ا ّلƒذي زعƒمه خƒص ٌم هƒذه خƒيانƒته وهƒذا غƒدره لƒرسƒول حƒضرة بƒهاء اهلل ،حƒامƒل هƒذا الƒظّهور الƒجبّار ،نƒذي ًƒرا
بƒƒالƒƒفراق ال ƒنّهائ ƒيّ الƒƒبائƒƒن بƒƒني حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل ومƒƒيرزا يƒƒحيى ،وهƒƒو فƒƒراق يƒƒشير إلƒƒى فƒƒترة مƒƒن أظƒƒلم فƒƒترات ال ƒتّاريƒƒخ الƒƒبهائ ƒيّ.
ف ƒƒان ƒƒسحب ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل م ƒƒع أه ƒƒل ب ƒƒيته إل ƒƒى م ƒƒنزل رض ƒƒا ب ƒƒيك )ف ƒƒي ال ƒثّان ƒƒي والعش ƒƒري ƒƒن م ƒƒن ش ƒƒوال س ƒƒنة 1282هـ( وق ƒƒد ت ƒمّ
ƒتأجƒƒجة فƒƒي صƒƒدور أعƒƒدائƒƒه ،وأن يƒƒتيح لّ ƒ
ƒكل فƒƒرد مƒƒن
اسƒƒتئجار هƒƒذا املƒƒنزل بƒƒناء عƒƒلى أمƒƒره ،ورغƒƒبة فƒƒي أن يخƒƒمد نƒƒار الƒƒبغضاء املّ ƒ
جƒƒماعƒƒة املƒƒنفيّني الحƒّ ƒريّƒƒة الƒƒكامƒƒلة فƒƒي االنƒƒحياز إلƒƒيه أو إلƒƒيهم دون ضƒƒغط وال إكƒƒراه .وظƒّ ƒل شهƒƒريƒƒن كƒƒامƒƒلني يƒƒرفƒƒض أن يƒƒخالƒƒط
قƒƒري ƒبًا أو غƒƒري ƒبًا بƒƒما ذلƒƒك أصƒƒحابƒƒه وبƒƒطانƒƒته .وك ّ ƒلف آقƒƒاي كƒƒليم أن يƒƒقسم كƒّ ƒل مƒƒا فƒƒي بƒƒيته مƒƒن أثƒƒاث وريƒƒاش وفƒƒراش ومƒƒلبس
وآنƒƒية ،وأن يƒƒرسƒƒل بƒƒنصفها إلƒƒى مƒƒيرزا يƒƒحيى ،وأن يس ّ ƒلم إلƒƒيه بƒƒعض اآلثƒƒار املƒƒباركƒƒة ا ّلƒƒتي كƒƒان يƒƒلحّ فƒƒي طƒƒلبها مƒƒن مƒƒثل أخƒƒتام
حƒضرة الƒباب وخƒواتƒمه ومخƒطوطƒاتƒه .كƒما كّ ƒلفه أن يƒؤ ّكƒƒد لƒه أنّƒه سƒوف يƒتل ّقى نƒصيبه الƒكامƒل مƒن املƒال ا ّلƒƒذي رصƒدتƒه الƒحكومƒة
إلعƒƒاشƒƒة املƒƒنفيّني وعƒƒائƒƒالتƒƒهم .وفƒƒضالً عƒƒن ذلƒƒك أوصƒƒى آقƒƒاي كƒƒليم بƒƒأن يƒƒأمƒƒر مƒƒن يƒƒقع اخƒƒتيار مƒƒيرزا يƒƒحيى عƒƒليه مƒƒن األصƒƒحاب
السوق ،وأن يؤ ّكد له بأنّه سوف يتس ّلم من بعد ذلك ّ
كل ما يرد باسمه من إيران.
بشراء حاجياته اليوميّة من ّ
ويƒƒروى أن آقƒƒاي كƒƒليم قƒƒال لƒƒلنّبيل" :شهƒƒد ذلƒƒك الƒƒيوم الƒƒفزع األكƒƒبر .فƒƒقد نƒƒاح األصƒƒحاب جƒƒمي ًعا عƒƒلى احƒƒتجاب الجƒƒمال املƒƒبارك
ع ƒƒنهم" .وج ƒƒاء ف ƒƒي ش ƒƒهادة خ ƒطّيّة ك ƒƒتبها أح ƒƒد ه ƒƒؤالء األص ƒƒحاب أ ّن "ت ƒƒلك األيّ ƒƒام ام ƒƒتازت ب ƒƒاله ƒƒرج وامل ƒƒرج .ف ƒƒقد غ ƒƒلبتنا ال ƒƒحيرة
واعترانا الخوف العظيم من أن نحرم على ال ّدوام من نعمة محضره".
ƒسعاي ƒƒات ال ƒƒوش ƒƒاي ƒƒات ا ّلƒƒتي ظ ƒّ ƒل م ƒƒيرزا
ع ƒƒلى أنّ ƒƒه ُق ّ ƒدر له ƒƒذا الح ƒƒزن أن ي ƒƒكون ق ƒ
ƒصيرا ،وت ƒƒلك ال ƒƒحيرة أن ت ƒƒكون م ƒƒوق ƒƒوت ƒƒة ذل ƒƒك ألن ال ّ ƒ
ً
ƒنمقة ا ّلƒتي أخƒذ مƒيرزا يƒحيى يƒرفƒعها
يƒحيى وال ّ
ƒسيّد مح ّƒمد يƒشحنان بƒها خƒطابƒاتƒهما إلƒى إيƒران والƒعراق ،واملƒناشƒدات املƒتذ ّلƒلة امل ّ
إلƒى خƒورشƒيد بƒاشƒا حƒاكƒم أدرنƒة وإلƒى مƒعاونƒه عƒزيƒز بƒاشƒا جƒعلت حƒضرة بƒهاء اهلل يخƒرج مƒن عƒزلƒته .وسƒرعƒان مƒا بƒلغه أ ّن ذلƒك
األخ نƒƒفسه قƒƒد أرسƒƒل إحƒƒدى زوجƒƒاتƒƒه إلƒƒى سƒƒراي الƒƒحكومƒƒة تƒƒشكو مƒƒن أ ّن زوجƒƒها قƒƒد اغƒƒتصبت حƒƒقوقƒƒه ،وأ ّن أوالدهƒƒا عƒƒلى وشƒƒك
ƒرضƒا حƒتّى بƒلغ اآلسƒتانƒة ،وأصƒبح مƒصدر حƒزن شƒديƒد لƒحضرة بƒهاء اهلل ألنّƒه
الهƒالك جƒو ًƒعƒا ،وهƒو اتّƒهام ذاع أمƒره وشƒاع طƒوالً وع ً ƒ ƒ ƒ
ƒثارا لƒلتّعليقات الƒالّذعƒة فƒي األوسƒاط والّ ƒدوائƒر ا ّلƒتي تƒأثّƒرت مƒن قƒبل بمسƒلكه الƒنّبيل الƒوقƒور ا ّلƒذي
صƒار مƒوضƒو ًƒعƒا لƒلقيل والƒقال وم ً
ƒخصص لƒƒه وملƒƒيرزا
ƒسفير اإليƒƒرانƒƒي ،مƒƒشير ال ّ ƒدولƒƒة ،أن يّ ƒ
ƒسيّد محƒّ ƒمد إلƒƒى الƒƒعاصƒƒمة ،ورجƒƒا الّ ƒ
سƒƒلكه فƒƒي تƒƒلك املƒƒديƒƒنة .وسƒƒافƒƒر الّ ƒ
ƒاصƒƒة ،واتّƒƒهم حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل بƒƒأنّƒƒه ارسƒƒل رسƒƒوالً يƒƒغتال نƒƒاصƒƒر الّ ƒديƒƒن شƒƒاه .ولƒƒم يّ ƒدخƒƒر وسً ƒعا فƒƒي سƒƒبيل
يƒƒحيى مƒƒنحة مƒƒالƒيّة خƒ ƒ ّ ƒ
السعاية بمن صبر عليه طويالً واحتمل في صمت ّ
كل العظائم والكبائر ا ّلتي اقترفها.
ّ
ƒسنة عƒاد إلƒى املƒنزل ا ّلƒذي سƒكنه قƒبل اعƒتكافƒه عƒن أصƒحابƒه
وبƒعد أن أقƒام حƒضرة بƒهاء اهلل فƒي مƒنزل رضƒا بƒيك مƒا يƒقرب مƒن ال ّ
ƒقيما فƒيه إلƒى أن غƒادر أدرنƒة .وفƒي شهƒر جƒمادى األولƒى سƒنة 1284هـ
ثƒم انƒتقل بƒعد ثƒالثƒة أشهƒر إلƒى مƒنزل عƒزت آقƒا ،وظ ّƒل م ً
)أيƒلول سƒنة 1867م( حƒدثƒت فƒي هƒذا املƒنزل حƒادثƒة عƒلى أعƒظم جƒانƒب مƒن األه ّƒميّة ألنƒها أفحƒمت مƒيرزا يƒحيى وأعƒوانƒه إفƒحا ًƒمƒا
٩٠

ƒسمى
تƒƒا ًمّƒƒاƒ ّ ،
ƒصديƒƒق والƒƒعد ّو عƒƒلى الّ ƒ
وبشƒƒرت الّ ƒ
ƒسواء بƒƒانƒƒتصار حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل .وتƒƒفصيل ذلƒƒك أن أحƒƒد الƒƒبابƒيّني مƒƒن شƒƒيراز ،ويّ ƒ
ƒسيّد مح ّƒم ًدا
ƒظيما .نƒجح فƒي أن يƒغري ال ّ
مƒير مح ّƒم ًدا ،كƒان يƒكره مƒزاعƒم مƒيرزا يƒحيى ودعƒاويƒه ويƒمقت اعƒتزالƒه وتسƒتّره مƒقتًا ع ً
ƒتبني لƒلنّاس الƒحقّ مƒن الƒباطƒل بƒصورة عƒلنيّة وحƒاسƒمة .وزعƒم
بƒأن يƒقنع صƒاحƒبه بƒأن يƒلتقي بƒحضرة بƒهاء اهلل وجً ƒها لƒوجƒه حƒتّى ي ّ
السƒلطان سƒليم مƒكانًƒا لƒالجƒتماع .ومƒا كƒاد هƒذا الƒخبر يƒبلغ
مƒيرزا يƒحيى أ ّن أخƒاه الƒعظيم لƒن يƒقبل هƒذه الّ ƒدعƒوة .فƒعني مسجƒد ّƒ ƒ
ƒسير عƒلى قƒدمƒيه ،فƒي قƒيظ الƒظّهيرة ،يƒصحبه مƒير مح ّƒمد هƒذا إلƒى املسجƒد املƒذكƒور فƒي
مƒسامƒع حƒضرة بƒهاء اهلل حƒتّى بƒادر بƒال ّ
حƒيّ بƒƒعيد مƒƒن أحƒƒياء املƒƒديƒƒنة .وكƒƒان حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل يƒƒرتّƒƒل اآليƒƒات أثƒƒناء سƒƒيره فƒƒي األسƒƒواق والƒطّرقƒƒات بƒƒصوت أدهƒƒش كƒّ ƒل مƒƒن
تعجب منه ّ
كل من رآه.
سمعه ،وعلى نحو ّ
ومƒƒن الƒƒكلمات ا ّلƒƒتي نƒƒطق بƒƒها فƒƒي تƒƒلك املƒƒناسƒƒبة الƒƒفريƒƒدة ،وا ّلƒƒتي شهƒƒد بƒƒها هƒƒو نƒƒفسه فƒƒي أحƒƒد ألƒƒواحƒƒه قƒƒولƒƒه" :يƒƒا محƒّ ƒمد! خƒƒرج
ƒقره ،وخƒرجƒت مƒعه أرواح األصƒفياء ثƒم حƒقائƒق املƒرسƒلني .إنّƒك إذن فƒاشهƒد أهƒل مƒنظر األعƒلى فƒوق رأسƒي ،ثّ ƒم فƒي
ال ّƒروح عƒن م ّ
والسƒƒالطƒƒني إنّƒƒني ألحƒƒضر تƒƒلقاء
ّƒ
قƒƒبضتي حƒƒجج ال ƒنّبيّني ...قƒƒل لƒƒو يƒƒجتمع كƒّ ƒل مƒƒن عƒƒلى األرض مƒƒن الƒƒعلماء والƒƒعرفƒƒاء ثƒƒم املƒƒلوك
ƒسموات
وج ƒƒوه ƒƒهم وأن ƒƒطق ب ƒƒآي ƒƒات اهلل امل ƒƒلك ال ƒƒعزي ƒƒز ال ƒƒحكيم .أن ƒƒا ا ّل ƒƒذي ال أخ ƒƒاف م ƒƒن أح ƒƒد ،ول ƒƒو ي ƒƒجتمع ع ƒƒليّ ك ƒّ ƒل م ƒƒن ف ƒƒي ال ّ ƒ
واألرضƒني ...هƒذا كƒفـّي قƒد جƒعله اهلل بƒيضاء لƒلعاملƒني .وهƒي عƒصاي لƒو نƒلقيها لƒتبلع ك ّƒل الƒخالئƒق أجƒمعني" .أ ّمƒƒا مƒير مح ّƒمد
ƒؤج ƒƒل
ف ƒƒقد أرس ƒƒل ل ƒƒيعلن ع ƒƒن ق ƒƒدوم ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ،ول ƒƒكنّه س ƒƒرع ƒƒان م ƒƒا ع ƒƒاد ل ƒƒيقول إ ّن ا ّل ƒƒذي تح ّ ƒدى س ƒƒلطان ƒƒه ي ƒƒرغ ƒƒب ف ƒƒي أن ي ƒ ّ ƒ
ليسجƒل فƒيه مƒا حƒدث،
ّƒ
ƒوحƒا
ƒاصƒة طƒارئƒة .فƒعاد حƒضرة بƒهاء اهلل ولƒدى عƒودتƒه إلƒى بƒيته أنƒزل ل ً ƒ
االجƒتماع يƒو ًمƒا أو يƒومƒني لƒظروف خ ّ ƒ ƒ ƒ
ويƒضرب مƒوعً ƒدا لّ ƒلقاء املƒؤجƒل .وخƒتم الّ ƒلوح بƒختمه وسّ ƒلمه لƒلنّبيل ،وأمƒره بƒأن يƒودعƒه عƒند أحƒد املƒؤمƒنني الجƒدد ،وهƒو املُال ّ مح ّƒمد
ƒقرر أن
ƒسيّد مح ّƒم ًدا الƒذي اعƒتاد أن يƒغشو حƒانƒوت ذلƒك املƒؤمƒن .وقƒبل تسƒليم الّ ƒلوح ل ّ
الƒتّبريƒزي ،لƒكي يƒخبر بƒه ال ّ
ƒلسيّد مح ّƒمد ت ّ
يش ƒƒترط ع ƒƒليه أن ي ƒƒحصل م ƒƒق ّد ًم ƒƒا م ƒƒن م ƒƒيرزا ي ƒƒحيى ع ƒƒلى إق ƒƒرار ك ƒƒتاب ƒيّ م ƒƒختوم ب ƒƒبطالن م ƒƒزاع ƒƒمه إذا ه ƒƒو ل ƒƒم ي ƒƒحضر إل ƒƒى م ƒƒكان
ƒسيّد محƒّ ƒمد بƒƒالƒƒحصول عƒƒلى هƒƒذا اإلقƒƒرار املƒƒطلوب فƒƒي الƒƒيوم ال ƒتّالƒƒي .ورابƒƒط ال ƒنّبيل فƒƒي الƒƒحانƒƒوت ثƒƒالثƒƒة أيّƒƒام
ال ّ ƒلقاء .فƒƒوعƒƒد الّ ƒ
ƒسيّد مح ƒّ ƒمد ل ƒƒم يظه ƒƒر ول ƒƒم ي ƒƒرس ƒƒل اإلق ƒƒرار .وب ƒƒعد ان ƒƒقضاء ث ƒƒالث ƒƒة وعش ƒƒري ƒƒن ع ƒƒا ًم ƒƒا ع ƒƒلى ه ƒƒذه
ب ƒƒطول ƒƒها ان ƒ
ƒتظارا ل ƒƒإلق ƒƒرار .ول ƒƒك ّن ال ّ ƒ
ً
الƒحادثƒة يƒروي الƒنّبيل أ ّن ذلƒك الّ ƒلوح ا ّلƒذي لƒم يسّ ƒلمه مƒا زال فƒي حƒوزتƒه جƒديً ƒدا كƒيوم حƒبّره الƒغصن األعƒظم ،حƒضرة عƒبد الƒبهاء،
ملموسا على انتصار حضرة بهاء اهلل على خصمه املهزوم.
وزيّنه مهر جمال القدم ،شاه ًدا ما ّديًّا
ً
أ ّƒمƒا اسƒتجابƒة حƒضرة بƒهاء اهلل لƒتلك الƒحادثƒة ا ّلƒتي تُƒع ّد مƒن أفƒجع حƒوادث واليƒته فƒقد تƒميّزت بƒالƒكرب والحƒزن كƒما الحƒظنا .ولƒقد
ƒهورا وسƒƒنني قƒƒام بƒƒقتلي" .وأشƒƒار إلƒƒى هƒƒؤالء األعƒƒداء الƒƒخونƒƒة بƒƒقولƒƒه*" :لƒƒقد
أبƒƒدى أسƒƒاه بƒƒقولƒƒه*" :إ ّن ا ّلƒƒذي ربّƒƒيته بƒƒيد الƒّ ƒرحƒƒمة شً ƒ
انƒحنى ظهƒري واشƒتعل رأسƒي شƒيبًا بƒما ارتƒكب هƒؤالء الƒظاملƒون .إنّƒك لƒو حƒضرت بƒني يƒدي الƒعرش ملƒا عƒرفƒت جƒمال الƒقدم فƒقد
تƒƒب ّدلƒƒت طƒƒراوتƒƒه مƒƒن ظƒƒلم املشƒƒركƒƒني ونƒƒضب مƒƒعني نƒƒضارتƒƒه" .وصƒƒاح مƒّ ƒرة أخƒƒرى يƒƒقول" :تƒƒاهلل مƒƒا بƒƒقي فƒƒي جسƒƒدي مƒƒن محƒّ ƒل إالّ
وقƒد ورد عƒليه رمƒاح تƒدبƒيرك" .وقƒال فƒي مƒوضƒع آخƒر" :يƒا أخƒي! فƒعلت بƒأخƒيك مƒا ال فƒعل أحƒد بƒأحƒد" .وأ ّƒكƒد فƒضالً عƒن ذلƒك أنّƒه:
ƒسوداء ،وش ّ ƒقت سƒƒتر حƒƒجب الƒƒكبريƒƒاء فƒƒي الƒƒجنّة املƒƒأوى ،وتش ƒبّكت
"بƒƒما جƒƒرى مƒƒن قƒƒلمك قƒƒد خƒّ ƒرت وجƒƒوه الƒƒعظمة عƒƒلى رمƒƒاد الّ ƒ
ƒبر ال ّƒرحƒيم يƒؤ ّ ƒكƒد فƒي الƒكتاب األقƒدس لهƒذا األخ "مƒطلع اإلعƒراض"
أكƒباد املƒقربƒني عƒلى مƒقاعƒد الƒقصوى" .ومƒع ذلƒك فƒإ ّن اهلل ال ّ
ا ّلƒذي "هƒبت عƒليه مƒن شƒطر نƒفسه أريƒاح الƒهوى" أن "ال تƒخف مƒن أعƒمالƒك"" ،فƒارجƒع إلƒيه خƒاضً ƒعا خƒاشً ƒعا مƒتذ ّلƒالً" مƒؤ ّكً ƒدا "أنƒه
الرحيم".
يكفّر عنك سيّئاتك" وإ ّن "ربّك لهو الت ّ ّواب العزيز ّ
ƒصنم األعƒƒظم" بƒƒأمƒƒر يƒƒنبوع الƒƒعدل األعƒƒظم ،وبƒƒهيمنته واقƒƒتداره مƒƒن صƒƒفوف جƒƒامƒƒعة االسƒƒم األعƒƒظم ،وأفحƒƒم وافƒƒتضح
وطƒƒرد "الّ ƒ
ƒلما تط ّ ƒهƒر ديƒن اهلل الجƒديƒد مƒن هƒذا ال ّƒرجƒس ال ّ
ƒس الƒفظيع اسƒتطاع أن يƒنمو ويƒتق ّدم ،وأن
ƒشنيع وتخّ ƒلص مƒن هƒذا امل ّ
وتحƒطّم .ف ّ
يƒبدي ،رغƒم الƒفتنة ا ّلƒƒتي هƒزّتƒه هƒزًّا ،قƒدرتƒه عƒلى أن يƒدخƒل فƒي مƒعارك أخƒرى ،ويƒصل إلƒى قƒمم أعƒلى ،ويحƒرز انƒتصارات أعƒظم
وأسمى.
نƒعم ،حƒدث فƒي صƒفوف أتƒباعƒه صƒدع مƒؤ ّقƒƒت ال جƒدال فƒيه ،وكƒسف مجƒده ،وتƒل ّوث تƒاريƒخه إلƒى األبƒد .إال أ ّن اسƒمه لƒم يُƒمحَ مƒن
ص ƒƒفحة ال ƒƒوج ƒƒود ،وك ƒƒان ƒƒت روح ƒƒه أق ƒƒوى م ƒƒن أن تقه ƒƒر أو تتح ƒƒطم ،ك ƒƒما ل ƒƒم يس ƒƒتطع ه ƒƒذا ا ّلƒƒذي ي ƒƒقال ل ƒƒه ص ƒƒدع وان ƒƒشقاق أن ي ƒƒشقّ
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ƒصريƒحة ونƒبوءاتƒه الƒنّاصƒعة
نƒسيجه أو يƒمزّق كƒيانƒه .أ ّمƒا مƒيثاق حƒضرة الƒباب ،ا ّلƒذي سƒبقت اإلشƒارة إلƒيه ،فƒقد دافƒع ،بƒحقائƒقه ال ّ
ƒتكررة الƒقاطƒعة ،عƒن هƒذا الّ ƒديƒن وأ ّمƒƒن سƒالمƒته ،وأدام نƒفوذه وتƒأثƒيره ،وأظهƒر عƒدم قƒابƒليته لƒلفساد .وبƒال ّƒرغƒم مƒن أن
وإنƒذاراتƒه امل ّ
حƒضرة بƒهاء اهلل أم ّ
ƒضه الحƒزن وأضƒناه ،وحƒنى ظهƒره األلƒم والƒكمد ،وظ ّƒل يƒعانƒي مƒن آثƒار مƒحاولƒة اغƒتيالƒه ،وبƒال ّƒرغƒم مƒن أنّƒه كƒان
عƒلى عƒلم بƒاحƒتمال حƒدوث نƒفي آخƒر فƒي الƒقريƒب الƒعاجƒل إالّ أنّƒه نƒهض بƒق ّوة ال مƒثيل لƒها ،وحƒتّى قƒبل أن تƒنتهي األزمƒة ،لƒيعلن
ل ّ
الشƒرق والƒغرب ال ّƒرسƒالƒة ا ّلƒتي و ّ ƒكƒلت إلƒيه ،دون أن تƒع ّوقƒه ال ّ
ƒضربƒة ا ّلƒتي تƒلقاهƒا
السƒلطة فƒي ّ ƒ ƒ
ƒكل مƒن جƒمعوا فƒي قƒبضتهم زمƒام ّ ƒ ƒ
أمƒره وال األخƒطار ا ّلƒتي أحƒدقƒت بƒه مƒن ك ّƒل جƒانƒب .وبهƒذا اإلعƒالن قّ ƒدر لƒشمس ظƒهوره أن تƒتأ ّلƒق فƒي دارة املجƒد ،و ُقّ ƒدر لƒديƒنه أن
يظهر ّ
جل ق ّوته اإللهيّة.
وتƒƒلت ذلƒƒك فƒƒترة مƒƒن ال ƒنّشاط الƒƒعجيب فƒƒاقƒƒت فƒƒي صƒƒداهƒƒا سƒƒنوات الƒّ ƒربƒƒيع مƒƒن واليƒƒة حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل .كƒƒتب شƒƒاهƒƒد عƒƒيان فƒƒقال:
"كƒانƒت اآليƒات اإللƒهيّة تƒنهمر كƒالƒغيث الƒهاطƒل لƒيل نƒهار .وكƒان مƒيرزا آقƒا جƒان يƒكتبها حƒني تُƒملى عƒليه ،عƒلى حƒني كƒان الƒغصن
األعƒƒظم يسƒƒتغرق فƒƒي اسƒƒتنساخƒƒها .ولƒƒم يƒƒكن ثƒƒمة لحƒƒظة واحƒƒدة نƒƒضيّعها" .وشهƒƒد ال ƒنّبيل "أ ّن عƒƒد ًدا مƒƒن الƒƒكتبة انƒƒهمكوا لƒƒيل
ƒهمة ،ومƒع ذلƒك لƒم يسƒتطيعوا أن يƒنهضوا بƒه .وكƒان مƒن بƒينهم مƒيرزا بƒاقƒر ال ّ
ƒشيرازي ...ا ّلƒذي كƒان يسƒتنسخ
نƒهار فƒي هƒذه امل ّ
وحƒده مƒا ال ي ّ
ƒتمر عƒلى ذلƒك سƒتّة أشهƒر أو سƒبعة .وكƒان فƒي ك ّƒل شهƒر يسƒتنسخ مƒا يƒوازي عّ ƒدة
ƒقل عƒن ألƒفي آيƒة ك ّƒل يƒوم .واس ّ
مج ّ ƒلدات وي ƒƒرس ƒƒلها إل ƒƒى إي ƒƒران .وت ƒƒرك وراءه م ƒƒا ي ƒƒقرب م ƒƒن عش ƒƒري ƒƒن مج ّ ƒل ًدا ت ƒƒذك ƒƒاريًّ ƒƒا م ƒƒنه مل ƒƒيرزا آق ƒƒا ج ƒƒان ك ƒƒتبها ك ّ ƒلها بخ ƒƒطه
الجƒƒميل" .وإلƒƒى تƒƒلك اآليƒƒات أشƒƒار حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل بƒƒقولƒƒه*" :إ ّن غƒƒمام فƒƒضل األمƒƒر وسƒƒحاب فƒƒيض األحƒƒديƒƒة هƒƒاطƒƒل لƒƒدرجƒƒة أنّƒƒه
ƒهمته لƒنزل فƒي
يƒنزل مƒا يƒعادل ألƒف آيƒة فƒي ال ّ
ƒساعƒة الƒواحƒدة"*" ،بƒلغ الƒيوم مƒن الƒفضل أ ّنƒه لƒو اسƒتطاع أحƒد الƒكتبة أن ينجƒز م ّ
الƒيوم والّ ƒليلة مƒن سƒماء الƒقدس ال ّƒربƒانƒيّة مƒا يƒعادل الƒبيان الƒفارسƒي" .وفƒي مƒقام آخƒر يƒؤ ّƒكƒد**" :تƒاهلل لƒقد نƒزّل فƒي تƒلك األيّƒام مƒا
يƒعادل ك ّƒل مƒا أنƒزل عƒلى الƒنّبيّني مƒن قƒبل" .وأشƒار م ّƒرة أخƒرى إلƒى غƒزارة آثƒاره فƒقال*" :عجƒز الƒكتّاب عƒن تحƒريƒر مƒا نƒزل فƒي
ّ
فظل أكثره بال تحبير".
هذه األرض ]أدرنة[
ƒصل ف ƒƒيها
وف ƒƒي ع ƒƒنفوان األزم ƒƒة ال ƒƒعصيبة ،ب ƒƒل وق ƒƒبل أن ت ƒƒبلغ ذروت ƒƒها ،ان ƒƒهمرت م ƒƒن ق ƒƒلم ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل أل ƒƒواح ال ح ƒƒصر ل ƒƒها ف ّ ƒ
مƒكنونƒات دعƒاويƒه الجƒديƒدة ومƒضامƒينها تƒفصيالً كƒامƒالً .وكƒان مƒن بƒني األلƒواح ا ّلƒتي رقƒمها قƒلمه حƒني انƒتقل إلƒى مƒنزل عƒزّت آقƒا:
ƒسيّاح ،وس ƒƒورة ال ّ ƒدم ،وس ƒƒورة ال ƒƒحجّ ،ول ƒƒوح ال ƒّ ƒروح ،ول ƒƒوح
س ƒƒورة األم ƒƒر ،ول ƒƒوح ال ƒنّقطة ،ول ƒƒوح أح ƒƒمد ،وس ƒƒورة األص ƒƒحاب ،ول ƒƒوح ال ّ ƒ
الƒّ ƒرضƒƒوان ،ولƒƒوح ال ƒتّـُّقى .وبƒƒعد "الƒƒفصل األكƒƒبر" نƒƒزلƒƒت أخƒƒطر األلƒƒواح املƒƒرتƒƒبطة بƒƒإقƒƒامƒƒته فƒƒي أدرنƒƒة ،ومƒƒنها سƒƒورة املƒƒلوك ،وهƒƒي
ƒلمرة األولƒى ،كƒما خƒاطƒب فƒيه سƒلطان تƒركƒيا ووزراءه
أهّ ƒم لƒوح خƒاطƒب فƒيه حƒضرة بƒهاء اهلل جƒماعƒة املƒلوك فƒي ّ ƒ ƒ
الشƒرق والƒغرب ل ّ
ƒسفير اإلي ƒƒران ƒيّ ل ƒƒدى ال ƒƒباب ال ƒƒعال ƒƒي ورج ƒƒال ال ّ ƒدي ƒƒن املس ƒƒلمني ف ƒƒي اآلس ƒƒتان ƒƒة،
ƒسفير ال ƒƒفرن ƒƒسيّ وال ّ ƒ
وم ƒƒلوك ال ƒƒعال ƒƒم امل ƒƒسيحيّ وال ّ ƒ
وحƒكماءهƒا وسّ ƒكانƒها ،وأهƒل إيƒران وفƒالسƒفة الƒعالƒم كƒالًّ عƒلى حƒدة .ومƒنها "الƒكتاب الƒبديƒع" وهƒو دفƒاع كƒتبه لƒيفنّد بƒه اتّƒهامƒات
ƒصيام ا ّلƒƒتي ك ƒƒتبها
م ƒƒيرزا مه ƒƒدي ال ƒّ ƒرش ƒƒتي وه ƒƒو ش ƒƒبيه ب ƒƒكتاب اإلي ƒƒقان ا ّلƒƒذي أن ƒƒزل ƒƒه دف ƒƒا ًعƒƒا ع ƒƒن ال ّ ƒدورة ال ƒƒباب ƒيّة .وم ƒƒنها أدع ƒƒية ال ّ ƒ
تƒƒمهي ًدا لƒƒكتاب األحƒƒكام .ومƒƒنها ال ّ ƒلوح األ ّول نƒƒابƒƒليون ال ƒثّالƒƒث إمƒƒبراطƒƒور الƒƒفرنƒƒسيّني يƒƒختبر فƒƒيه مƒƒدى إخƒƒالصƒƒه فƒƒي اعƒƒترافƒƒاتƒƒه.
ƒفصل لƒƒناصƒƒر الّ ƒديƒƒن شƒƒاه ا ّلƒƒذي يبسƒƒط فƒƒيه أهƒƒداف ديƒƒنه وأغƒƒراضƒƒه ومƒƒبادئƒƒه ،ويƒƒد ّلƒƒل عƒƒلى
ومƒƒنها لƒƒوح ّ ƒ
السƒƒلطان ،وهƒƒو خƒƒطابƒƒه املّ ƒ
ƒحة رسƒƒالƒƒته .ومƒƒنها سƒƒورة الƒّ ƒرئƒƒيس ا ّلƒƒتي بƒƒدئƒƒت فƒƒي قƒƒريƒƒة كƒƒاشƒƒانƒƒه فƒƒي طƒƒريƒƒقه إلƒƒى غƒƒالƒƒيبولƒƒي وتƒّ ƒمت بƒƒعد ذلƒƒك
صƒƒدق دعƒƒواه وصّ ƒ
ّ
ƒتحتل مƒكانƒة ُƒعƒليا بƒني
بƒقليل فƒي جƒياور كƒوي .وك ّƒل هƒذه آثƒار ال تƒعتبر أبƒرز األلƒواح الƒعديƒدة الƒنّازلƒة فƒي أدرنƒة فحسƒب بƒل إنّƒها ل
آثار صاحب الظّهور البهائيّ.
وفƒƒي رسƒƒالƒƒة حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل إلƒƒى املƒƒلوك ،فƒƒي سƒƒورة املƒƒلوك ،أظهƒƒر لƒƒهم طƒƒبيعة رسƒƒالƒƒته ،ودعƒƒاهƒƒم إلƒƒى اعƒƒتناق أمƒƒره ،وأ ّكƒƒد لƒƒهم
ƒحة ظ ƒƒهور ح ƒƒضرة ال ƒƒباب ،وآخ ƒƒذه ƒƒم ع ƒƒلى ق ّ ƒلة اك ƒƒتراث ƒƒهم ألم ƒƒره ،ون ƒƒاش ƒƒده ƒƒم أن ي ƒƒقيموا ال ƒƒعدل ،وأن ي ƒƒنتبهوا ويُ ƒƒصلحوا ذات
صّ ƒ
بƒينهم ،ويƒق ّللوا مƒن التّسّ ƒلح ،وبسƒط الƒقول فƒي مƒصائƒبه ،واسƒتأمƒنهم عƒلى الƒفقراء ،وحƒذّرهƒم مƒن اإلعƒراض عƒن نƒصائƒحه حƒتّى ال
ƒتوجƒƒه إلƒƒيه مƒƒنهم
ƒسموات واألرضƒƒني" ولƒƒو لƒƒم يƒّ ƒ
"يƒƒأخƒƒذكƒƒم الƒƒعذاب مƒƒن كƒّ ƒل الƒƒجهات" وتƒƒنبّأ لƒƒهم بƒƒأ ّن اهلل "سƒƒوف يƒƒرفƒƒع أمƒƒره بƒƒني الّ ƒ
ƒتوجƒƒهوا" إلƒƒى "روح
ƒتقربƒƒوا أو "يƒّ ƒ
أحƒƒد .وفƒƒي هƒƒذا ال ّ ƒلوح الم حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل مƒƒلوك الƒƒعالƒƒم املƒƒسيحيّ بƒƒصفة خƒƒاصƒƒة ألنّƒƒهم لƒƒم "يّ ƒ
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ƒقر ا ّلƒƒذي
الƒƒحقّ " ،وألنّƒƒهم "كƒƒانƒƒوا العƒƒبني بƒƒلعب أنƒƒفسهم" .وأعƒƒلن أنّƒƒهم سƒƒوف "يƒƒرجƒƒعون إلƒƒى اهلل ويƒƒسألƒƒون" عƒƒن أعƒƒمالƒƒهم "فƒƒي مّ ƒ
تحشر فيه الخالئق أجمعني".
ƒصرف
وأمƒƒر ّ ƒ
السƒƒلطان عƒƒبد الƒƒعزيƒƒز أن "اسƒƒمع قƒƒول مƒƒن يƒƒنطق بƒƒالƒƒحقّ  ...وكƒƒان عƒƒلى قسƒƒطاس حƒƒقٍّ مسƒƒتقيم" ،ودعƒƒاه إلƒƒى أن يّ ƒ
ƒفرط فƒي األمƒور" وأن يƒعامƒل
بƒنفسه شƒؤون الƒنّاس وال يƒضع ثƒقته فƒي مƒن لƒيسوا لƒها بƒأهƒل ،وحƒذّره أالّ يƒتّكل عƒلى خƒزائƒنه وأالّ "ت ّ
خّ ƒدامƒƒه بƒƒاإلنƒƒصاف ويƒƒعدل بƒƒينهم عƒƒلى "الخّ ƒ
ط االسƒƒتواء" ،وأطƒƒلعه عƒƒلى مƒƒصائƒƒبه وبƒƒاليƒƒاه .وفƒƒي الّ ƒلوح نƒƒفسه أ ّكƒƒد بƒƒراءتƒƒه ووالءه
للسلطان ووزرائه ،ووصف ظروف نفيه من العاصمة ،وطمأنه على دعائه من أجله.
ّ
ƒسمى
وجƒه إلƒى ذلƒك ّ ƒ
وفƒضالً عƒن ذلƒك ّ ƒ
السƒƒلطان مƒن غƒالƒيبلي ،كƒما يƒذكƒر فƒي سƒورة ال ّƒرئƒيس ،رسƒالƒة شƒفهيّة مƒع ضƒابƒط تƒركƒيّ ي ّ
السƒƒلطان فƒƒيه عƒّ ƒما يƒƒعتبره دلƒƒيالً عƒƒلى
عƒƒمر يƒƒسأل الƒƒعاهƒƒل فƒƒيها أن يƒƒأذن لƒƒه بƒƒلقاء ال يسƒƒتغرق اكƒƒثر مƒƒن عشƒƒر دقƒƒائƒƒق "*يƒƒسألƒƒه ّ ƒ
صدق قول الحق" حتّى "*إذا جاء ]ال ّدليل[ من عند اهلل أطلق سراح هؤالء املظلومني وتركوا وشأنهم".
صّƒا أطƒال فƒيه الƒوقƒوف عƒند اآلالم ا ّلƒƒتي
ƒوحƒا خƒا ً ƒ ƒ ƒ
وجƒه حƒضرة بƒهاء اهلل ،عƒلى يƒد أحƒد وزراء اإلمƒبراطƒور ،ل ً ƒ
وإلƒى نƒابƒليون الƒثّالƒث ّ ƒ
تحƒّ ƒملها هƒƒو وأتƒƒباعƒƒه .وأقƒƒسم لƒƒه عƒƒلى بƒƒراءتƒƒهم .وذ ّكƒƒره بƒƒالƒƒبيانƒƒني ال ّ ƒلذيƒƒن أصƒƒدرهƒƒما اإلمƒƒبراطƒƒور بƒƒشأن املƒƒظلومƒƒني والƒƒبائسƒƒني
وع ƒƒلى ه ƒƒذا أه ƒƒاب ب ƒƒه أن "**يتح ƒّ ƒرى ع ƒƒن ح ƒƒال م ƒƒن ظُƒƒلموا ك ƒّ ƒل ه ƒƒذا ال ƒƒظلم" ،وأن "***ي ƒƒشمل ال ّ ƒ
ƒضعفاء ب ƒƒعناي ƒƒته" وأن ي ƒƒنظر إل ƒƒيه
ƒتبارا ل ƒƒصدق دواف ƒƒع
وإل ƒƒى م ƒƒن ن ƒƒفي م ƒƒعه "**ب ƒƒعني ال ƒƒعطف" .ول ƒƒم ي ƒƒكن ذل ƒƒك م ƒƒن ج ƒƒان ƒƒب ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل إال ت ƒ
ً
ƒمحيصا واخ ً ƒ
اإلمبراطور.
وجƒه إلƒى حƒاكƒم واحƒد ،يشهƒد فƒيه بشّ ƒدة املƒتاعƒب ا ّلƒتي عƒانƒاهƒا ،ويسƒتعيد
ƒوحƒا ،هƒو أطƒول خƒطاب ّ ƒ
وإلƒى نƒاصƒر الّ ƒديƒن شƒاه أنƒزل ل ً ƒ
ƒشاه بƒبراءتƒه ع ّ
إلƒى الƒذّاكƒرة اعƒتراف ال ّ
ƒشية نƒفيه إلƒى الƒعراق ،ويƒناشƒده أن يƒحكم بƒالƒعدل ،ويƒصف لƒه كƒيف أمƒره اهلل أن يƒنهض
ƒقرر إيƒƒمانƒƒه بƒƒوحƒƒدانƒيّة اهلل وإيƒƒمانƒƒه بƒƒرسƒƒله وأنƒƒبيائƒƒه ،ويƒƒدعƒƒو لƒƒه غƒƒير
ويƒƒعلن رسƒƒالƒƒته ،ويƒƒؤ ّكƒƒد لƒƒه بƒƒراءة نƒƒصائƒƒحه عƒƒن كƒّ ƒل غƒƒرض .ويّ ƒ
ƒصال ƒƒح وي ƒƒؤ ّƒك ƒƒد اس ƒƒتنكاره ل ّ ƒ
ƒكل أل ƒƒوان ال ƒƒعنف
م ƒّ ƒرة .وي ƒƒداف ƒƒع ع ƒƒن مس ƒƒلكه ا ّل ƒƒذي س ƒƒلكه ف ƒƒي ال ƒƒعراق ،وي ƒƒنبّه ع ƒƒلى أث ƒƒر ت ƒƒعال ƒƒيمه ال ّ ƒ
ƒحة رسƒالƒته وصƒدقƒها ،ويƒعبّر عƒن رغƒبته فƒي أن "*يƒجتمع بƒعلماء
والƒفساد .أضƒف إلƒى ذلƒك أنƒه يƒد ّلƒƒل فƒي الّ ƒلوح نƒفسه عƒلى ص ّ
ƒحة أمƒره .ويƒفضح ضƒالل رجƒال الّ ƒديƒن عƒلى
الƒعصر بƒمحضر ّƒ ƒ
ƒحجة ويƒأتƒي بƒالƒبرهƒان" عƒلى صƒدق دعƒواه وص ّ
السƒلطان فƒيقيم ال ّ
الشƒدائƒد الƒعظمى يƒعقبها
ƒسيّد املƒسيح وحƒضرة مح ّƒمد .ويƒتنبّأ بƒأ ّن آالمƒه تƒتلوهƒا "رحƒمة كƒبرى" وأ ّن "*هƒذه ّƒ ƒ
أيّƒامƒه وعƒلى أيّƒام ال ّ
رخƒƒاء عƒƒظيم" .ويƒƒقارن بƒƒني الƒƒباليƒƒا ا ّلƒƒتي أصƒƒابƒƒت أهƒƒل بƒƒيته وبƒƒني مƒƒا أصƒƒاب آل محƒّ ƒمد .ويبسƒƒط الƒƒقول فƒƒي اضƒƒطراب شƒƒؤون
الƒعالƒم ،ويƒصف املƒديƒنة ا ّلƒتي يƒوشƒك أن يُƒنفى إلƒيها ،ويƒتنبّأ بƒانحƒدار مƒنزلƒة الƒعلماء فƒي مسƒتقبل األيّƒام .وخƒتم الّ ƒلوح بƒتعبير آخƒر
عن أمله في أن يؤيّد اهلل ّ
وناظرا إلى عدله".
"ناصرا ألمره
الشاه على أن يكون
ً
ً
وجƒƒه حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل "سƒƒورة الƒّ ƒرئƒƒيس" .وفƒƒيها أمƒƒره بƒƒأن "اسƒƒمع نƒƒداء اهلل" ،وأعƒƒلن لƒƒه أن
ƒصدر األعƒƒظمّ ،
وإلƒƒى عƒƒالƒƒي بƒƒاشƒƒا ،الّ ƒ
"قƒباعƒه" أو "نƒباح" مƒن حƒولƒه أو "جƒنود الƒعاملƒني" لƒن تƒثني الƒعليّ الƒقديƒر عƒن أن يƒح ّقق هƒدفƒه وغƒايƒته ،واتّƒهمه فƒيها بƒارتƒكاب مƒا
ƒسفير اإليƒرانƒيّ عƒلى إيƒذائƒه .وفƒيها تƒنبّأ لƒه "بƒالخسƒران املƒبني"،
"يƒنوح بƒه مح ّƒمد رسƒول اهلل فƒي الƒجنّة الƒعليا" ،وبƒاالتّƒحاد مƒع ال ّ
السƒّ ƒر ]أي أدرنƒƒة[
مجƒƒد يƒƒوم ظƒƒهوره وتƒƒنبّأ بƒƒأ ّن هƒƒذا ال ƒظّهور "سƒƒوف يƒƒحيط األرض ومƒƒن عƒƒليها" ،وأنّƒƒه "سƒƒوف تƒƒب ّدل أرض ّ ƒ
وفƒƒيها ّƒ
ومƒا دونƒها ،وتخƒرج مƒن يƒد املƒلك ،ويظهƒر الƒزّلƒزال ويƒرتƒفع الƒعويƒل ويظهƒر الƒفساد فƒي األقƒطار" .وفƒيها طƒابƒق بƒني ظƒهوره وظƒهور
م ƒƒوس ƒƒى وع ƒƒيسى .وذ ّƒك ƒƒره "ب ƒƒاس ƒƒتكبار" كس ƒƒرى ف ƒƒارس أيّ ƒƒام مح ƒّ ƒمد ،و"ط ƒƒغيان" ف ƒƒرع ƒƒون أيّ ƒƒام م ƒƒوس ƒƒى و"ش ƒƒرك" الƒ ƒنّمرود أيّ ƒƒام
إبراهيم .وفيها أعلن أنه ما جاء إال لكي "يحيى العالم ويتّحد من على األرض ك ّلها".
السƒلطان عƒلى مسƒلكهم ،وذلƒك فƒي فƒقرات مƒتع ّددة يتحّ ƒدى فƒيها صƒالبƒة مƒبادئƒهم ،ويƒتنبّأ لƒهم
وفƒي "سƒورة املƒلوك" يƒؤاخƒذ وزراء ّ ƒ ƒ
فƒƒيها بƒƒأنّƒƒهم سƒƒوف يƒƒجازون عƒƒلى أعƒƒمالƒƒهم ،ويƒƒفضح فƒƒيها تƒƒكبّرهƒƒم وظƒƒلمهم ،ويƒƒؤ ّكƒƒد لƒƒهم تƒƒقواه وزهƒƒده وانƒƒقطاعƒƒه عƒƒن ال ّ ƒدنƒƒيا ومƒƒا
فيها ،ويعلن لهم فيها براءته.
٩٣

ƒس ّيد
ƒسفير الƒƒفرنƒƒسي لƒƒدى الƒƒباب الƒƒعالƒƒي عƒƒلى اتّƒƒحاده مƒƒع سƒƒفير العجƒƒم عƒƒليه ،ويƒƒذ ّكƒƒره بƒƒوصƒƒايƒƒا الّ ƒ
ƒسورة نƒƒفسها يƒƒلوم الّ ƒ
وفƒƒي الّ ƒ
املƒسيح كƒما وردت فƒي إنƒجيل يƒوحƒنّا ،ويحƒذّره بƒأنّƒه سƒوف يƒسأل ع ّƒما جƒنت يƒداه .ويƒنصحه ،هƒو وأمƒثالƒه ،بƒأالّ يƒعامƒل أحً ƒدا بƒمثل
ما عامله هو به.
ƒوجƒƒه إلƒƒى سƒƒفير العجƒƒم بƒƒاآلسƒƒتانƒƒة فƒƒقرات طƒƒواالً يƒƒفضح فƒƒيها تƒƒو ّهƒƒماتƒƒه وافƒƒتراءاتƒƒه ،ويƒƒن ّدد فƒƒيها بƒƒظلمه
وفƒƒي ذلƒƒك ال ّ ƒلوح نƒƒفسه يƒّ ƒ
ƒحا ،ويُجƒƒزم
أي ضƒƒغينة ،ويƒƒعلن لƒƒه أنّƒƒه لƒƒو أدرك شƒƒناعƒƒة مƒƒا فƒƒعل لƒƒقضى أيّƒƒام عƒƒمره نƒƒائً ƒ
وظƒƒلم مƒƒواطƒƒنيه ويƒƒؤ ّكƒƒد لƒƒه أنّƒƒه ال يحƒƒمل لƒƒه ّ
ƒتمر فƒƒي غƒƒفلته وقّ ƒلة اكƒƒتراثƒƒه إلƒƒى أن يƒƒموت ،ويƒƒدافƒƒع عƒƒن مسƒƒلكه ا ّلƒƒذي سƒƒلكه فƒƒي طهƒƒران والƒƒعراق .وشهƒƒد فƒƒساد
أنّƒƒه سƒƒوف يسّ ƒ
الوزير اإليرانيّ في بغداد وتواطئه مع هذا الوزير.
ƒسنّة فƒي اآلسƒتانƒة رسƒالƒة خƒاصƒة يƒتّهمهم فƒيها بƒالƒغفلة واملƒوت ال ّƒروحƒيّ ،ويƒؤاخƒذهƒم عƒلى
ƒسورة نƒفسها ي ّ ƒ
ƒوجƒه إلƒى أهƒل ال ّ
وفƒي ال ّ
الس ƒƒتار ع ƒƒن مج ƒƒد رس ƒƒال ƒƒته ال ƒƒكام ƒƒل ودالل ƒƒتها ال ƒƒجبّارة .وي ƒƒؤ ّƒك ƒƒد ل ƒƒهم أنّ
ت ƒƒكبّره ƒƒم وعج ƒƒزه ƒƒم ع ƒƒن ال ƒƒتماس م ƒƒحضره ،وي ƒƒزي ƒƒح ل ƒƒهم ّƒ ƒ
رؤسƒاءهƒم لƒو كƒانƒوا أحƒياء "لƒطافƒوا حƒولƒه" ،ويƒصفهم بƒأنّƒهم "عƒبدة األسƒماء" ومƒحبّو الƒزّعƒامƒة ،ويƒقسم أ ّن اهلل لƒن يƒقبل مƒنهم شƒيئ ًا
إالّ إذا "تج ّددوا" في محضره.
ƒكرس الƒفقرات الƒختامƒيّة مƒن سƒورة املƒلوك لƒحكماء اآلسƒتانƒة وفƒالسƒفة األرض .وفƒيها يحƒذّرهƒم مƒن الƒتّكبّر أمƒام اهلل ،ويƒكشف
وي ّ
ƒصحيح واملسƒƒلك الƒƒقويƒƒم .ويƒƒؤاخƒƒذهƒƒم عƒƒلى عجƒƒزهƒƒم عƒƒن أخƒƒذ
لƒƒهم عƒƒن جƒƒوهƒƒر الƒƒحكمة الƒƒحقيقيّ ،ويƒƒنبّه عƒƒلى أهƒƒمية اإليƒƒمان الّ ƒ
العرفان عنه .وينصح لهم "أن ال تتجاوزوا عن حدود اهلل" وأالّ يلتفتوا إلى "قواعد النّاس وعاداتهم".
وأله ƒƒل اآلس ƒƒتان ƒƒة ي ƒƒعلن ف ƒƒي ال ّ ƒلوح ن ƒƒفسه أن ƒƒه "م ƒƒا ن ƒƒخاف م ƒƒن أح ƒƒد إالّ اهلل” ،وأنّ ƒƒه ال ي ƒƒتك ّلم "إالّ ب ƒƒما أُم ƒƒر" وأنّ ƒƒه ال ي ƒتّبع إالّ ال ƒƒحقّ
امل ƒƒبني ،وأنّ ƒƒه وج ƒƒد ح ّ ƒكام امل ƒƒدي ƒƒنة ورؤس ƒƒاءه ƒƒا "ك ƒƒاألط ƒƒفال ا ّل ƒƒذي ƒƒن ي ƒƒجتمعون ع ƒƒلى ال ƒطّني ل ƒƒيلعبوا ب ƒƒه" ،وأنّ ƒƒه ل ƒƒم يج ƒƒد ب ƒƒينهم أح ً ƒدا
يسƒتحقّ أن يƒتع ّلم الƒحقائƒق ا ّلƒتي عّ ƒلمها اهلل لƒه ،ويƒأمƒرهƒم بƒأن يƒعتصموا بƒما ش ّƒرع اهلل ،ويحƒذّرهƒم أال يƒتكبّروا أمƒام اهلل وأحƒبّائƒه،
الشƒدائƒد مƒثل مƒا عƒانƒى اإلمƒام
ƒالشƒدائƒد ا ّلƒتي عƒانƒاهƒا اإلمƒام الحسƒني ،ويƒشيد بƒفضائƒله .ويƒدعƒو اهلل أن يƒعانƒي مƒن ّ ƒ ƒ
ويƒذ ّ ƒكƒرهƒم ب ّ ƒ ƒ
الحسƒني .ويƒنتبّأ لƒهم أن اهلل سƒوف يƒرفƒع ع ّƒما قƒريƒب تƒلك األ ّمƒƒة ا ّلƒƒتي تƒروي أخƒبار مƒصائƒبه ،وتƒطالƒب املضطهƒديƒن بƒر ّد حƒقوقƒه،
ويهيب بهم أن يستمعوا إلى كلماته ويرجعوا إلى اهلل تائبني.
ƒبني لƒهم أن اهلل الƒعليّ الƒقديƒر
ƒيرا يƒخاطƒب أهƒل إيƒران فƒي الّ ƒلوح نƒفسه مƒؤ ّكً ƒدا أنّƒهم لƒو قƒتلوه ألظهƒر اهلل مƒن يƒقوم مƒقامƒه ،وي ّ
وأخ ً
سوف "يت ّم نوره" ولو كرهوا ذلك في سرائرهم.
ƒسمو،
ƒصادر فƒي فƒترة بƒالƒغة ك ّƒل هƒذه الƒحساسƒيّة ،عƒن حƒامƒل رسƒالƒة بƒالƒغة ك ّƒل هƒذا ال ّ
هƒذا اإلعƒالن الƒبالƒغ ك ّƒل هƒذه الƒجسامƒة ،وال ّ
ƒسنّة ،وإلƒى حƒكماء اآلسƒتانƒة وأهƒلها،
ƒسفراء ورجƒال الّ ƒديƒن مƒن أهƒل ال ّ
إلƒى مƒلوك األرض ،مسƒلمني ومƒسيحيّني ،وإلƒى الƒوزراء وال ّ
السƒƒلطنة والƒƒخالفƒƒة فƒƒي آن واحƒƒد ،وإلƒƒى فƒƒالسƒƒفة الƒƒعالƒƒم وإلƒƒى أهƒƒل إيƒƒران ،ال يƒƒنبغي أن يƒƒع ّد الƒƒواقƒƒعة الƒƒبارزة الƒƒوحƒƒيدة
حƒƒاضƒƒرة ّ ƒ
مƒن وقƒائƒع أيّƒام إقƒامƒة حƒضرة بƒهاء اهلل فƒي أدرنƒة بƒل إ ّن هƒناك طƒائƒفة مƒن الƒتّط ّورات واألحƒداث الƒعظيمة الّ ƒداللƒة ال بّ ƒد أن نƒذكƒرهƒا
هƒƒنا ،وإن قƒّ ƒل شƒƒأنƒƒها ،لƒƒكي تƒƒساعƒƒدنƒƒا عƒƒلى تƒƒقديƒƒر أهƒّ ƒميّة هƒƒذه املƒƒرحƒƒلة املƒƒضطربƒƒة الƒƒعصيبة مƒƒن واليƒƒة حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل تƒƒقديƒً ƒرا
أطيب.
ƒسقوط امل ƒƒخيف ،وه ƒƒو أنّ
ف ƒƒمن ذل ƒƒك م ƒƒا ح ƒƒدث ف ƒƒي غ ƒƒضون ت ƒƒلك ال ƒƒفترة ك ƒƒنتيجة م ƒƒباش ƒƒرة ل ƒƒعصيان م ƒƒيرزا ي ƒƒحيى وس ƒƒقوط ƒƒه ذل ƒƒك ال ّ ƒ
بƒƒعض أصƒƒحاب حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل )مƒّ ƒمن يƒƒمكن اعƒƒتبارهƒƒم مƒƒن "كƒƒنوز األرض" ا ّلƒƒتي وعƒƒده بƒƒها اهلل حƒƒني كƒƒانƒƒت أغƒƒالل سƒƒياه چƒƒال
ƒفصلة عƒديƒدة أسƒوة بƒموالهƒم فƒي
تƒثقل عƒنقه( ،نƒهضوا يƒدافƒعون عƒن الّ ƒديƒن الجƒديƒد ويƒر ّدون عƒلى مƒزاعƒم خƒصومƒهم فƒي رسƒاالت م ّ
“الƒكتاب الƒبديƒع" ويƒدحƒضون حƒججهم الƒواهƒية ويƒفضحون أعƒمالƒهم ال ّ
ƒشنيعة .وكƒان مƒن بƒني هƒؤالء املƒدافƒعني حƒرف مƒن حƒروف
٩٤

الƒحيّ وبƒعض مƒن عƒاش بƒعد مƒعركƒة طƒبرسƒي واملُالّ مƒيرزا أحƒمد األزغƒندي .وفƒي هƒذه الƒفترة اتّƒسع نƒطاق الّ ƒديƒن ونƒصبت رايƒته
ƒسيد
ثƒابƒتة فƒي الƒقوقƒاز عƒلى يƒد امل ُƒالّ أبƒي طƒالƒب وآخƒريƒن مƒمن بّ ƒلغهم الƒنّبيل ،وت ّ ƒ ƒ
ƒتقر بƒها ال ّ
ƒأسƒس أ ّول مƒركƒز فƒي مƒصر حƒني اس ّ
حسƒني الƒكاشƒانƒي والƒحاج بƒاقƒر الƒكاشƒانƒي .واضƒيفت سƒوريّƒا إلƒى األراضƒي ا ّلƒتي سƒبق أن أنƒارتƒها وأدفƒأتƒها بƒواكƒير شƒعاعƒات
الƒ ƒظّهور اإلل ƒƒهي ،ون ƒƒعني ب ƒƒها ال ƒƒعراق وت ƒƒركƒ ƒيّا وإي ƒƒران .وف ƒƒي ه ƒƒذه ال ƒƒفترة حّ ƒ ƒلت ت ƒƒحية "اهلل أب ƒƒهى" مح ƒƒل "اهلل أك ƒƒبر" ،الƒ ƒتّحية
الƒقديƒمة ،واتّخƒذت فƒي إيƒران وأدرنƒة فƒي وقƒت واحƒد .وكƒان امل ُالّ مح ّƒمد الƒفروغƒي أحƒد املƒدافƒعني عƒن قƒلعة ال ّ
ƒشيخ طƒبرسƒي أ ّول
مƒƒن اسƒƒتعملها فƒƒي إيƒƒران نƒƒزوالً عƒƒند تƒƒوصƒƒية ال ƒنّبيل .وفƒƒي هƒƒذه الƒƒفترة اسƒƒتغني عƒƒن لƒƒقب "أهƒƒل الƒƒبيان" ا ّلƒƒذي أصƒƒبح يƒƒنصرف
إلƒƒى أتƒƒباع مƒƒيرزا يƒƒحيى دون غƒƒيرهƒƒم ،وحƒّ ƒل محƒƒله لƒƒقب "أهƒƒل الƒƒبهاء" .وفƒƒي غƒƒضون تƒƒلك األيّƒƒام شƒƒرف حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل ال ƒنّبيل
الشƒƒرق والƒƒغرب .ورغƒƒم اتّƒƒصال
بƒƒلوح خƒƒاص أنƒƒعم فƒƒيه عƒƒليه بƒƒلقب ال ƒنّبيل األعƒƒظم ،وأمƒƒره فƒƒيه بƒƒأن يƒƒب ّلغ رسƒƒالƒƒة مƒƒواله إلƒƒى أهƒƒل ّ ƒ
االضƒƒطهادات واسƒƒتمرارهƒƒا فƒƒإنّƒƒه نƒƒهض ليهƒƒتك "الƒƒحجاب األكƒƒبر" ويƒƒغرس مƒƒحبّة مƒƒواله املƒƒحبوب فƒƒي األفƒƒئدة والƒƒقلوب مƒƒن بƒƒني
جƒنسه ،ويƒدافƒع عƒن األمƒر ا ّلƒƒذي أعƒلنه مƒحبوبƒه فƒي هƒذه الƒظّروف الƒعصيبة .وفƒي غƒضون تƒلك األيّƒام أي ً
ƒضا كّ ƒلف حƒضرة بƒهاء
اهلل الƒنّبيل بƒƒأن يƒƒرتّƒƒل لƒƒوحƒƒي الƒƒحجّ الƒنّازلƒƒني حƒƒديƒثًا ،وأن يƒƒنوب عƒƒنه فƒƒي أداء الّ ƒ
ƒشعائƒƒر املƒƒنصوص عƒƒليها فƒƒيهما أثƒƒناء زيƒƒارة بƒƒيت
حƒضرة الƒباب فƒي شƒيراز والƒبيت األعƒظم فƒي بƒغداد ،وهƒو عƒمل يƒشير إلƒى بƒدايƒة تƒكليف مƒن أقƒدس الƒتّكالƒيف ا ّلƒƒتي ق ّƒررت فƒيما
ƒصيام تƒمهي ًدا لƒلحكم ا ّلƒƒذي كƒان سƒيعلن عƒنه بƒعد
بƒعد فƒي "الƒكتاب األقƒدس" .وفƒي هƒذه الƒفترة أنƒزل حƒضرة بƒهاء اهلل أدعƒية ال ّ
ƒوحƒا إلƒى امل ُالّ عƒلي أكƒبر ال ّ
قƒليل .وفƒي غƒضون نƒفي حƒضرة بƒهاء اهلل إلƒى أدرنƒة أي ً
ƒشهميرزادي وجƒمال الƒبروجƒردي،
وجƒه ل ً ƒ
ƒضا ّ ƒ
وهƒما مƒن أشهƒر أتƒباعƒه فƒي طهƒران ،يƒأمƒرهƒما فƒيه أن يƒنقال رفƒات حƒضرة الƒباب مƒن مƒخبئها فƒي مƒرقƒد إمƒام زاده مƒعصوم إلƒى
مƒƒخبأ أمƒƒني آخƒƒر بƒƒمنتهى الحƒƒرص والƒتّكتّم ،وهƒƒو عƒƒمل أثƒƒبتت األيّƒƒام فƒƒيما بƒƒعد أ ّنƒƒه صƒƒادر مƒƒن الƒƒعنايƒƒة اإللƒƒهيّة ،ويƒƒمكن أن يƒƒعتبر
إشƒƒارة إلƒƒى مƒƒرحƒƒلة أخƒƒرى مƒƒن مƒƒراحƒƒل ال ƒطّريƒƒق ال ƒطّويƒƒل الّ ƒ
ƒشاق ا ّلƒƒذي سƒƒلكته هƒƒذه الƒّ ƒرفƒƒات إلƒƒى قƒƒلب جƒƒبل الƒƒكرمƒƒل ،إلƒƒى الƒƒبقعة
ا ّلƒتي عƒينها فƒيما بƒعد فƒي تƒوصƒياتƒه لƒحضرة عƒبد الƒبهاء .وفƒي غƒضون تƒلك الƒفترة نƒزلƒت سƒورة الƒغصن تƒتنبّأ بƒمقام حƒضرة عƒبد
ال ƒƒبهاء امل ƒƒقبل ،وت ƒƒصفه بـ"غ ƒƒصن ال ƒƒقدس" و"غ ƒƒصن األم ƒƒر" و"ودي ƒƒعة اهلل" وا ّل ƒƒذي "ب ƒƒعثناه ع ƒƒلى ه ƒƒيكل اإلن ƒƒسان" ،وه ƒƒي س ƒƒورة
ƒشيرا بƒƒاملƒƒقام ا ّلƒƒذي سƒƒوف يخƒƒلعه عƒƒليه الƒƒكتاب األقƒƒدس ثƒƒم يƒتّضح ويƒƒتأيّƒƒد فƒƒي كƒƒتاب العهƒƒد .وفƒƒي غƒƒضون
يƒƒمكن أن تƒƒعد بƒƒحقّ بً ƒ
ƒيرا ،تƒّ ƒمت ال ƒزّيƒƒارات األولƒƒى إلƒƒى مƒƒقام مƒƒن أصƒƒبح اآلن املƒƒركƒƒز الƒƒواضƒƒح ال ƒالّئƒƒح لƒƒل ّديƒƒن الجƒƒديƒƒد .وكƒƒانƒƒت حƒƒكومƒƒة
تƒƒلك الƒƒفترة ،أخً ƒ
ƒظرا لƒƒكثرتƒƒها وطƒƒبيعتها .ثƒƒم تƒƒمادت فƒƒيما بƒƒعد إلƒƒى
إيƒƒران املƒƒذعƒƒورة تƒƒقاوم هƒƒذه الƒزّيƒƒارات وتƒƒضع امƒƒامƒƒها الّ ƒ
ƒصعوبƒƒات والƒƒعراقƒƒيل نً ƒ
مبشƒƒرة بƒƒفيض دافƒƒق مƒƒن ال ƒزّوار ا ّلƒƒذيƒƒن يƒّ ƒمموا وجƒƒوهƒƒهم شƒƒطر سƒƒجن ع ّ ƒكاء فƒƒي ظƒƒروف خƒƒطرة
ّƒ
مƒƒنعها وحƒƒظرهƒƒا .ولƒƒكنّها كƒƒانƒƒت
قƒاسƒية أ ّول األمƒر .وقƒد قّ ƒدر لهƒذه الƒزّيƒارات أن تƒبلغ ق ّƒمتها بƒقدوم مƒلكة مƒؤمƒنة إلƒى سƒفوح الƒكرمƒل ،وإن حƒيل بƒينها وبƒني إتƒمام
تلك الزّيارة ا ّلتي طاملا تمنّتها وأعلنت عن عزمها القيام بها.
هƒذه الƒتّط ّورات املƒلحوظƒة ا ّلƒƒتي عƒاصƒر بƒعضها إعƒالن ديƒن حƒضرة بƒهاء اهلل ،ونƒبع بƒعضها اآلخƒر مƒن األزمƒة الّ ƒداخƒلية الخƒطيرة
ا ّلƒƒتي م ّƒر بƒها ،لƒم تƒغب عƒن ذاكƒرة األعƒداء الƒخارجƒيّني ا ّلƒƒذيƒن اجتهƒدوا فƒي اسƒتغالل ك ّƒل أزمƒة يحƒدثƒها طƒيش األصƒدقƒاء أو غƒدر
ƒسحب الƒكثيفة تƒنقشع عƒند اإلشƒراق املƒفاج¾ لƒنور ال ّ
ƒشمس مƒن أعƒلى أبƒراجƒها
األعƒداء املƒرتّ ƒديƒن أسƒوأ اسƒتغالل .ومƒا كƒادت ال ّ
ƒؤسƒƒس ال ّ ƒدي ƒƒن أن ي ƒƒعان ƒƒي .ف ƒƒأظ ƒƒلمت س ƒƒماء ه ƒƒذه ال ّ ƒ
ح ƒتّى ان ّ ƒ
ƒعرض ال ّ ƒدي ƒƒن
ƒقضت ك ƒƒارث ƒƒة أخ ƒƒرى ك ƒƒان ƒƒت آخ ƒƒر م ƒƒا ق ّ ƒدر مل ƒ ّ ƒ
ƒشمس ،وت ّ ƒ
يتعرض ملثلها من قبل.
المتحان من أقسى االمتحانات ا ّلتي لم
ّ
ƒيرا بƒساحƒة حƒضرة بƒهاء اهلل أن تج ّƒرأ األعƒداء ،وبƒعد هƒدوئƒهم املƒؤ ّقƒƒت ،فƒبدأوا يظهƒرون
كƒان مƒن نƒتيجة املƒصائƒب ا ّلƒƒتي نƒزلƒت أخ ً
الƒƒعداوة الƒƒكامƒƒنة فƒƒي صƒƒدورهƒƒم بش ƒتّى ال ƒطّرق .وبهƒƒذا اسƒƒتؤنƒƒف االضƒƒطهاد فƒƒي الƒƒبالد املƒƒختلفة عƒƒلى درجƒƒات مƒƒتفاوتƒƒة ،فƒƒفي
ƒخص بƒƒال ƒذّكƒƒر مƒƒن بƒƒينهم نƒƒجف
آذربƒƒيجان وزنƒƒجان ونƒƒيسابƒƒور وطهƒƒران سƒƒجن أتƒƒباع ال ّ ƒديƒƒن ولƒƒعنوا وعƒƒذبƒƒوا وقƒƒتلوا .ويƒƒمكن أن نّ ƒ
عƒƒلي ال ƒزّنƒƒجانƒƒي الّ ƒ
ƒشجاع ،أحƒƒد مƒƒن شهƒƒدوا مƒƒعركƒƒة زنƒƒجان وخ ّ ƒلده "لƒƒوح ابƒƒن ال ƒذّئƒƒب" ألنّƒƒه وهƒƒب لƒƒجالّده كƒّ ƒل مƒƒا كƒƒان يƒƒملك مƒƒن
ال ƒذّه ƒƒب ،وس ƒƒمعه ال ƒنّاس ي ƒƒصيح ب ƒƒصوت ع ƒƒال "ي ƒƒا ربّ ƒƒي األب ƒƒهى" ق ƒƒبل أن ي ƒƒضرب ع ƒƒنقه .وف ƒƒي م ƒƒصر اغ ƒƒتصب ال ƒƒقنصل ال ƒƒعام
الƒطّ ّماع الƒƒخسيس مƒƒا ال يّ ƒ
ƒقل عƒƒن مƒƒائƒƒة ألƒƒف تƒƒومƒƒان مƒƒن أحƒƒد املƒƒؤمƒƒنني اإليƒƒرانƒيّني األثƒƒريƒƒاء ،وهƒƒو الƒƒحاج أبƒƒو الƒƒقاسƒƒم الّ ƒ
ƒشيرازي.
ك ƒƒما أل ƒƒقى ال ƒƒقبض ع ƒƒلى ال ƒƒحاج م ƒƒيرزا ح ƒƒيدر ع ƒƒلي وس ƒتّة م ƒƒن إخ ƒƒوان ƒƒه امل ƒƒؤم ƒƒنني واس ƒƒتصدر أم ƒً ƒرا ب ƒƒنفيهم إل ƒƒى الخ ƒƒرط ƒƒوم ت ƒƒسع
سƒنوات ،وصƒادر ك ّƒل مƒا كƒان لƒديƒهم مƒن آثƒار بƒل وسƒجن الƒنّبيل ا ّلƒƒذي أرسƒله حƒضرة بƒهاء اهلل إلƒى الخƒديƒوي شƒفي ًعا لƒهم .وفƒي
٩٥

بƒغداد والƒكاظƒمني عƒامƒل األعƒداء املƒتربّƒصون أنƒصار حƒضرة بƒهاء اهلل املخƒلصني أشƒنع مƒعامƒلة وأقƒساهƒا وأذ ّلƒها .مƒن ذلƒك أنّƒهم
بƒقروا أحƒشاء عƒبد ال ّƒرسƒول الƒقمي وهƒو يحƒمل املƒاء مƒن النّهƒر فƒي قƒربƒة إلƒى الƒبيت األعƒظم فج ًƒرا ،ونƒفوا إلƒى املƒوصƒل مƒا يƒقرب
السخرية واالستهزاء.
السبعني من أصحابه بمن فيهم النّساء واألطفال بني مظاهر ّ
من ّ
ƒيرا بƒساحƒة
ولƒم يƒكن مƒيرزا حسƒني خƒان مƒشير الّ ƒدولƒة وأعƒوانƒه بƒأق ّƒل نƒشاطًƒا ،فƒقد ص ّƒمموا عƒلى اسƒتغالل املƒتاعƒب ا ّلƒتي حّ ƒلت أخ ً
ƒيرا .وفƒƒقدت سƒƒلطات الƒƒعاصƒƒمة صƒƒوابƒƒها ملƒƒظاهƒƒر اإلجƒƒالل ا ّلƒƒتي أبƒƒداهƒƒا
حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل أتّ ƒم اسƒƒتغالل .فƒƒنهضوا لƒƒيد ّمƒƒروه تƒƒدمً ƒ
ƒسابƒƒق وخƒƒليفتيه سƒƒليمان بƒƒاشƒƒا ا ّلƒƒذي كƒƒان يƒƒنتمي
ƒصدر األعƒƒظم الّ ƒ
لƒƒحضرة بƒƒهاء اهلل كƒّ ƒل مƒƒن الƒƒوالƒƒي محƒّ ƒمد بƒƒاشƒƒا الƒƒقبرصƒƒي الّ ƒ
ƒرحƒب بƒه أيّƒام رمƒضان ،ويƒبدي
إلƒى فƒرقƒة الƒقادريّƒة ،وخƒورشƒيد بƒاشƒا ا ّلƒذي أخƒذ يƒتر ّدد عƒلى بƒيت حƒضرة بƒهاء اهلل عƒالنƒية ،وأخƒذ ي ّ ƒ
السƒƒلطات تƒƒعلم بƒƒال ّ ƒلهجة املتح ّ ƒديƒƒة ا ّلƒƒتي كƒƒان حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل يƒƒكتب بƒƒها
الشƒƒديƒƒد بƒƒحضرة عƒƒبد الƒƒبهاء .وكƒƒانƒƒت هƒƒذه ّ ƒ
اإلعƒƒجاب ّ ƒ
ƒسائƒƒد فƒƒي بƒƒالدهƒƒا .كƒƒما أزعƒƒجها تƒƒدفّƒƒق سƒƒيل الƒزّ ّوار عƒƒلى أدرنƒƒة وخƒƒروجƒƒهم
بƒƒعض ألƒƒواحƒƒه الحƒƒديƒƒثة ،وتƒƒدرك مƒƒدى االضƒƒطراب الّ ƒ
مƒنها .وأقƒلقتها الƒتّقاريƒر املƒه ّولƒة ا ّلƒƒتي كƒان يƒكتبها فƒؤاد بƒاشƒا ا ّلƒƒذي م ّƒر بƒأدرنƒة آنƒذاك فƒي إحƒدى جƒوالتƒه الƒتّفتيشيّة .وأثƒارتƒها
ƒسيد مح ّƒمد ،ومƒأل صƒدرهƒا رعƒبًا تƒلك الخƒطابƒات املƒجهولƒة )ا ّلƒتي
اسƒتعطافƒات مƒيرزا يƒحيى ا ّلƒتي كƒانƒت تƒصلها عƒلى يƒد صƒنيعه ال ّ
ƒسيّد مح ّƒمد هƒو وشƒريƒكه آقƒا جƒان ا ّلƒذي كƒان يƒعمل فƒي املƒدفƒعيّة الƒتّركƒيّة( وا ّلƒتي ح ّƒرف فƒيها آثƒار حƒضرة بƒهاء اهلل
كƒان يƒكتبها ال ّ
واتّƒƒهمه بƒƒاالسƒƒتعانƒƒة بƒƒزعƒƒماء الƒƒبلغار وبƒƒعض وزراء الّ ƒدول األوروبّƒƒية عƒƒلى فƒƒتح اآلسƒƒتانƒƒة بƒƒمعونƒƒة بƒƒضعه آالف مƒƒن أتƒƒباعƒƒه .واآلن
السƒلطات مƒا رأت مƒن الƒقالقƒل الّ ƒداخƒلية ا ّلƒƒتي زعƒزعƒت أركƒان الّ ƒديƒن .وسƒاءهƒا اإلجƒالل الƒظّاهƒر ا ّلƒƒذي كƒان قƒناصƒل
ƒجع هƒده ّ ƒ ƒ
ش ّ
الّ ƒدول األجƒƒنبيّة فƒƒي أدرنƒƒة يƒƒبدونƒƒه لƒƒحضرة بƒƒهاء اهلل فƒƒعزمƒƒت عƒƒلى أن تخƒƒطو خƒƒطوة حƒƒاسƒƒمة تسƒƒتأصƒƒل بƒƒها شƒƒأفƒƒة الّ ƒديƒƒن ،وتƒƒبعد
ƒؤسƒƒسه وتƒƒصل بƒƒه إلƒƒى العجƒƒز ال ƒتّام .وال شƒّ ƒك فƒƒي أ ّن األعƒƒمال ال ƒطّائƒƒشة ا ّلƒƒتي قƒƒام بƒƒها بƒƒعض املتحƒّ ƒمسني مƒƒن األتƒƒباع ا ّلƒƒذيƒƒن
مƒ ّ ƒ
جاءوا إلى اآلستانة زادت الحال توتّ ًرا على توتّر.
ƒتقر ال ّƒرأي عƒلى ذلƒك الƒقرار الƒتّاريƒخيّ الخƒطير ا ّلƒƒذي أ ّدى إلƒى نƒفي حƒضرة بƒهاء اهلل إلƒى عّ ƒكاء ،مسƒتعمرة الƒعقاب،
ƒيرا اس ّ
وأخ ً
السƒƒلطان عƒƒبد الƒƒعزيƒƒز فƒƒرمƒƒانًƒƒا ضخƒƒم األلƒƒفاظ فخƒƒم الƒƒعبارات.
ونƒƒفي مƒƒيرزا يƒƒحيى إلƒƒى فƒƒامƒƒاغƒƒوسƒƒتا فƒƒي قƒƒبرص .بƒƒذلƒƒك أصƒƒدر ّ ƒ
وألƒƒقى الƒƒقبض عƒƒلى كƒّ ƒل مƒƒن جƒƒاء إلƒƒى الƒƒعاصƒƒمة مƒƒن أصƒƒحاب حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل مƒƒع نƒƒفر قƒƒليل مƒƒمن لƒƒحقوا بƒƒهم ومƒƒعهم آقƒƒا جƒƒان
املفسƒƒد الّ ƒ
السƒƒلطات أفƒƒراد الƒƒجامƒƒعة فƒƒي أدرنƒƒة
السƒƒلطات ،وسƒƒحبت أوراقƒƒهم وسƒƒجنتهم .كƒƒما اسƒƒتدعƒƒت ّ ƒ
ƒشهير .واسƒƒتجوبƒƒتهم ّ ƒ
إلƒƒى سƒƒراي الƒƒحكومƒƒة عّ ƒدة مƒƒرات لƒƒلتّأكƒƒد مƒƒن عƒƒددهƒƒم .وفƒƒي تƒƒلك األثƒƒناء طƒƒارت الّ ƒ
السƒƒلطات سƒƒوف تشƒتّت شƒْ ƒملهم
ƒشائƒƒعات بƒƒأ ّن ّ ƒ
متفرقة ،أو تغتالهم في الخفاء.
بد ًدا ،وتنفيهم إلى أماكن مختلفة
ّ
السƒلطات أتƒباعƒه،
وذات صƒباح حƒاصƒر الƒجنود مƒنزل حƒضرة بƒهاء اهلل فƒجأة ،وقƒام الح ّƒراس عƒلى أبƒوابƒه .ومƒن جƒديƒد اسƒتدعƒت ّƒ ƒ
سجƒƒلها فƒƒي سƒƒورة الƒّ ƒرئƒƒيس" :وتƒƒرك أح ƒبّاء
ƒلرحƒƒيل .وإلƒƒيك شƒƒهادة حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل ا ّلƒƒتي ّƒ
واسƒƒتجوبƒƒتهم ،وأمƒƒرتƒƒهم بƒƒاالسƒƒتعداد لّ ƒ
اهلل وآله من غير قوت في ال ّليلة اآلولى ...زحف النّاس حول البيت ،وبكى علينا اإلسالم والنّصارى ..إنّا وجدنا مأل االبن
]املƒسيحيّني[ أشّ ƒد بƒكاء مƒن مƒلل أخƒرى ،وفƒي ذلƒك آليƒات لƒلمتف ّكريƒن" .وشهƒد آقƒا رضƒا ،وهƒو أحƒد األتƒباع املخƒلصني ا ّلƒذيƒن نƒفوا
مƒƒع حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل مƒƒن بƒƒغداد إلƒƒى ع ّ ƒكاء ،شƒƒهادتƒƒه ال ƒنّاصƒƒعة حƒƒني قƒƒال" :اسƒƒتولƒƒى االضƒƒطراب الƒƒعظيم عƒƒى ال ƒنّاس وأخƒƒذتƒƒهم
الƒحيرة وع ّƒمهم األسƒف والحƒزن الƒعميق ...وكƒان بƒعضهم يƒبدي عƒطفه عƒلينا ،بƒينما أخƒذ بƒعضهم اآلخƒر يƒواسƒينا ويƒبكي حƒزنًƒا
ع ƒƒلينا ..وق ƒƒد ب ƒƒيع م ƒƒعظم أم ƒƒتعنا ب ƒƒنصف ق ƒƒيمتها ف ƒƒي امل ƒƒزاد" .وزار ب ƒƒعض ق ƒƒناص ƒƒل الّ ƒ ƒدول األج ƒƒنبيّة ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل وأب ƒƒدوا
ƒلسعي لƒدى حƒكومƒاتƒهم لƒصالƒحه .وقƒد أثƒنى حƒضرتƒه عƒلى هƒذه الƒنّوايƒا ،ولƒكنّه اعƒتذر عƒنها ورفƒضها رف ً
ƒضا
اسƒتعدادهƒم الƒكامƒل ل ّ
قƒاطً ƒعا .وفƒي ذلƒك كƒتب يƒقول "**لƒقد اجƒتمع قƒناصƒل هƒذه املƒديƒنة ]أدرنƒة[ بƒمحضر الƒغالم سƒاعƒة رحƒيله ،وعƒبّروا عƒن رغƒبتهم فƒي
ظاهرا".
مساعدته .ح ًقّا لقد أبدوا لنا حبًّا
ً
ƒسفير اإليƒƒران ƒيّ فƒƒقد أخƒƒبر قƒƒناصƒƒل إيƒƒران فƒƒي الƒƒعراق وفƒƒي مƒƒصر بƒƒأ ّن الƒƒحكومƒƒة ال ƒتّرك ƒيّة قƒƒد تخ ّ ƒلت عƒƒن حƒƒمايƒƒة الƒƒباب ّ ƒيني،
أ ّمƒƒا الّ ƒ
وبƒƒأ ّن لƒƒهم مƒƒطلق الحƒƒريƒƒة فƒƒي أن يƒƒعامƒƒلوهƒƒم بƒƒال ƒطّريƒƒقة ا ّلƒƒتي تحƒƒلو لƒƒهم .وفƒƒي تƒƒلك األثƒƒناء تƒƒقاطƒƒر عƒƒلى أدرنƒƒة عƒƒدد مƒƒن ال ƒزّائƒƒريƒƒن
مƒنهم الƒحاج مح ّƒمد إسƒماعƒيل الƒكاشƒانƒي املƒل ّقب بـ"األنƒيس" فƒي لƒوح ال ّƒرئƒيس .ولƒكنّهم أرغƒموا عƒلى ال ّƒرحƒيل إلƒى غƒالƒيبولƒي مƒن
٩٦

دون أن يƒروا طƒلعة مƒوالهƒم .بƒل لƒقد اضƒطر اثƒنان مƒن األصƒحاب إلƒى االنƒفصال عƒن زوجƒتيهما بƒالƒطّالق أل ّن أقƒربƒاءهƒما رفƒضوا
ƒسماح لƒهما بƒالƒذّهƒاب إلƒى املƒنفى .أ ّمƒا خƒورشƒيد بƒاشƒا ا ّلƒذي أنƒكر بƒصورة قƒاطƒعة ك ّƒل االتّƒهامƒات الخƒطّيّة ا ّلƒتي كƒانƒت سƒلطات
ال ّ
اآلس ƒƒتان ƒƒة ت ƒƒرس ƒƒلها إل ƒƒيه ،وا ّلƒƒذي ت ƒƒد ّ
خƒƒل ل ƒƒصال ƒƒح ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل بح ƒƒرارة وح ƒƒماس ƒƒة ف ƒƒقد ان ƒƒزع ƒƒج أي ƒƒما ان ƒƒزع ƒƒاج مل ƒƒا أق ƒƒدم ƒƒت ع ƒƒليه
املسجƒƒل بƒƒأن يƒƒبلغ
ّƒ
ƒفوري عƒƒن املƒƒديƒƒنة وكّ ƒلف
حƒƒكومƒƒته ،إلƒƒى حّ ƒد أنّƒƒه صƒّ ƒمم عƒƒلى الƒتّغيّب حƒƒني بƒƒلغه خƒƒبر رحƒƒيل حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل الƒ
ّ
حƒضرة بƒهاء اهلل فƒحوى الƒفرمƒان .وقƒد اتّƒضح لƒلحاج جƒعفر الƒتّبريƒزي ،وهƒو أحƒد األتƒباع املخƒلصني ،أن اسƒمه حƒذف مƒن قƒائƒمة
املƒƒنفيّني مƒƒع حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل .فƒƒذبƒƒح نƒƒفسه بƒƒموسƒƒى ولƒƒكن حƒƒيل بƒƒينه وبƒƒني االنƒƒتحار فƒƒي الƒƒوقƒƒت املƒƒناسƒƒب .وقƒƒد وصƒƒف حƒƒضرة
إظهارا لقدرته".
و"اختصه اهلل بهذا الظّهور
الرئيس بأنّه "ما ال سمعناه من قرون األ ّولني"
ّ
ً
بهاء اهلل هذا العمل في سورة ّ
وفƒي الƒيوم الƒثّانƒي والعشƒريƒن مƒن شهƒر ربƒيع الƒثّانƒي سƒنة 1285هـ )املƒوافƒق لƒليوم الƒثّانƒي عشƒر مƒن شهƒر آب سƒنة 1868م(
خ ƒƒرج ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل وأه ƒƒله ف ƒƒي ال ƒƒعرب ƒƒات يح ƒƒرس ƒƒهم ض ƒƒاب ƒƒط ت ƒƒرك ƒيّ اس ƒƒمه ح ƒƒسن أف ƒƒندي وج ƒƒنود آخ ƒƒرون اخ ƒƒتارت ƒƒهم ال ƒƒحكوم ƒƒة
املحّ ƒليّة لƒيبدأوا رحƒلة أربƒعة أيّƒام إلƒى غƒالƒيبولƒي .وفƒي الƒطّريƒق تƒو ّقƒƒفوا فƒي أزون كƒوبƒري ،وكƒاشƒانƒه حƒيث نƒزلƒت سƒورة ال ّƒرئƒيس.
وشه ƒƒد ش ƒƒاه ƒƒد ع ƒƒيان ف ƒƒقال" :أق ƒƒبل أه ƒƒال ƒƒي ال ƒƒحيّ ا ّلƒƒذي ن ƒƒزل ف ƒƒيه ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل وج ƒƒيران ƒƒهم ل ƒƒيو ّدع ƒƒوا ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل واح ً ƒدا
واحً ƒدا .وكƒان الحƒزن واألسƒف يƒمأل قƒلوبƒهم .وكƒانƒوا يƒقبّلون يƒده ويƒلثمون أذيƒال ثƒوبƒه مƒعبّريƒن عƒن حƒزنƒهم ملƒغادرتƒه مƒديƒنتهم .بƒل
لƒقد كƒان الƒيوم يƒو ًƒمƒا غƒريƒبًا حƒتّى لƒكأ ّن املƒديƒنة بƒحيطانƒها وأبƒوابƒها حƒزيƒنة تƒقول وتƒنوح عƒلى قƒرب فƒراقƒه لƒها" .وشهƒد شƒاهƒد عƒيان
آخƒر فƒقال" :فƒي ذلƒك الƒيوم اجƒتمع عƒلى بƒاب مƒحبوبƒنا جƒمهور عƒجيب مƒن املسƒلمني واملƒسيحيّني .وكƒانƒت سƒاعƒة ال ّƒرحƒيل خƒالƒدة.
فƒƒقد بƒƒكى ونƒƒاح مƒƒعظم الƒƒحاضƒƒريƒƒن وال سƒƒيما املƒƒسيحيّون .وأ ّمƒƒا حƒƒضر بƒƒهاء اهلل فƒƒقد أعƒƒلن فƒƒي سƒƒورة الƒّ ƒرئƒƒيس" :قƒƒل قƒƒد خƒƒرج
الغالم من هذه ال ّديار وأودع تحت ّ
كل شجر وحجر وديعة سوف يخرجها اهلل بالحق".
وكƒان عƒدد مƒن األصƒحاب ا ّلƒذيƒن أخƒرجƒوا قƒبالً مƒن اآلسƒتانƒة يƒنتظرونƒهم فƒي غƒالƒيبولƒي .وعƒندمƒا وصƒل ركƒب حƒضرة بƒهاء اهلل إلƒى
للسƒلطان سƒوف تخƒرج هƒذه
ƒهمة حƒسن أفƒندي ،وجƒاء يƒطلب اإلذن بƒالƒعودة فƒقال لƒه حƒضرة بƒهاء اهلل **" :قƒل ّƒ ƒ
غƒالƒيبولƒي انتهƒت م ّ
األرض مƒن يƒده ،وسƒوف تƒضطرب األمƒور" .قƒال آقƒا رضƒا ا ّلƒذي سجƒل هƒذا املشهƒد" :وإلƒى هƒذا أضƒاف حƒضرة بƒهاء اهلل قƒولƒه:
)لسƒت أنƒا قƒائƒل هƒذا بƒل إنّƒه هƒو اهلل( .وكƒان حƒضرتƒه يƒرتƒل اآليƒات بƒصوت يƒبلغ مƒسامƒعنا ونƒحن فƒي الƒطّابƒق األ ّول ،كƒان يƒرتّƒلها
بحرارة خيّل لي معها أ ّن أساس املنزل يهتزّ ويرتجف".
ولƒƒم يƒƒكن أحƒƒد يƒƒدري أيƒƒن يƒƒنتهي املƒƒطاف بƒƒحضرة بƒƒهاء اهلل ح ƒتّى وهƒƒم فƒƒي غƒƒالƒƒيبولƒƒي حƒƒيث قƒƒضوا ثƒƒالث لƒƒيال ،ظ ّ ƒن بƒƒعضهم أنّ
حƒƒضرتƒƒه سƒƒوف يƒƒنفى مƒƒع إخƒƒوانƒƒه إلƒƒى مƒƒكان واحƒƒد ،عƒƒلى أن يش ƒتّت اآلخƒƒرون ويƒƒنفون مƒƒن األرض .وظ ّ ƒن آخƒƒرون أ ّن أصƒƒحابƒƒه
سƒوف يƒرغƒمون عƒلى الƒعودة إلƒى إيƒران .بƒينما تƒو ّقƒƒع آخƒرون أنƒهم سƒوف يƒقتلون جƒمي ًعا وكƒانƒت أوامƒر الƒحكومƒة األصƒليّة تƒنصّ
ƒرحƒل الƒبقيّة إلƒى اآلسƒتانƒة .إالّ
عƒلى أن يƒنفى حƒضرة بƒهاء اهلل وآقƒاي كƒليم ومƒيرزا مح ّƒمد قƒلي مƒع أحƒد الخƒدم إلƒى عّ ƒكاء ،وأن ت ّ ƒ
ƒوس ƒƒط ع ƒƒمر أف ƒƒندي ال ƒƒقائ ƒƒد ا ّل ƒƒذي ان ƒتُدب
أ ّن ه ƒƒذه األوام ƒƒر ا ّل ƒƒتي ح ƒزّت ف ƒƒي ال ƒنّفوس أُل ƒƒغيت ب ƒƒفضل إص ƒƒرار ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل وت ƒ ƒّ ƒ
السƒبعني .كƒما صƒدرت األوامƒر
ƒتقر ال ّƒرأي عƒلى أن يƒنفى ك ّƒل األصƒحاب إلƒى عّ ƒكاء وكƒانƒوا زهƒاء ّ ƒ ƒ
ƒيرا اس ّ
ملƒصاحƒبة املƒنفيّني .وأخ ً
ƒرحƒل أربƒعة مƒن أصƒحاب حƒضرة
ƒسيد مح ّƒمد وآقƒا جƒان ،وأن ي ّ ƒ
بƒأن يƒصحب هƒؤالء املƒنفيّني عƒدد مƒن أتƒباع مƒيرزا يƒحيى مƒنهم ال ّ
بهاء اهلل مع األزليّني إلى قبرص.
وكƒانƒت االمƒتحانƒات واألخƒطار املحƒدقƒة بƒحضرة بƒهاء اهلل سƒاعƒة رحƒيله مƒن غƒالƒيبولƒي شƒديƒدة حƒتّى أنّƒه حƒذّر أصƒحابƒه قƒائƒالً إنّ
هƒذه ال ّƒرحƒلة تƒختلف عƒن أيƒة رحƒلة أخƒرى ،ونƒصح مƒن ال يƒأنƒس فƒي نƒفسه الƒكفاءة ملƒواجƒهة املسƒتقبل بƒأن يƒرحƒل إلƒى حƒيث يƒريƒد
نƒƒاج ƒيًا بƒƒنفسه مƒƒن االمƒƒتحانƒƒات ،ألنّƒƒه مƒƒتى رحƒƒل مƒƒعهم فƒƒإنّƒƒه سƒƒوف يجƒƒد نƒƒفسه عƒƒاج ƒزًا عƒƒن الƒƒعودة .وقƒƒد أجƒƒمع األصƒƒحاب عƒƒلى
تناسي هذا التّحذير.
وفƒƒي صƒƒباح ال ƒثّانƒƒي مƒƒن جƒƒمادى األولƒƒى سƒƒنة 1285هـ )املƒƒوافƒƒق لƒƒلحادي والعشƒƒريƒƒن مƒƒن آب سƒƒنة 1868م( اسƒƒتق ّلوا بƒƒاخƒƒرة
تƒƒابƒƒعة لشƒƒركƒƒة ال ّ ƒلويƒƒد ال ƒنّمساويƒƒة كƒƒانƒƒت م ƒتّجهة إلƒƒى اإلسƒƒكندريّƒƒة ،وانƒƒعطفت نƒƒحو مƒƒادل ّ ƒلي ثƒƒم تƒƒو ّقƒƒفت يƒƒومƒƒني فƒƒي إزمƒƒير وهƒƒناك
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ƒرضƒƒا شƒƒديً ƒدا ،وتخّ ƒلف عƒƒن الƒّ ƒركƒƒب فƒƒي أحƒƒد املسƒƒتشفيات ،ومƒƒا لƒƒبث أن فƒƒاضƒƒت
مƒƒرض جƒƒناب مƒƒنير املƒƒل ّقب بـ"اسƒƒم اهلل املƒƒنيب" مƒ ƒ ً ƒ
للشƒƒركƒƒة نƒƒفسها كƒƒانƒƒت مƒتّجهة إلƒƒى حƒƒيفا حƒƒيث نƒƒزلƒƒوا إلƒƒى الƒƒبرّ
ƒلما بƒƒلغوا اإلسƒƒكندريّƒƒة انƒƒتقلوا إلƒƒى بƒƒاخƒƒرة أخƒƒرى تƒƒابƒƒعة ّ ƒ
روحƒƒه .فّ ƒ
ƒبر عƒƒصر
بƒƒعد وقƒƒفتني قƒƒصيرتƒƒني فƒƒي بƒƒور سƒƒعيد ويƒƒافƒƒا .ومƒƒن مƒƒيناء حƒƒيفا اسƒƒتق ّلوا زور ًقƒƒا شƒƒراعƒيًا إلƒƒى عّ ƒكاء حƒƒيث نƒƒزلƒƒوا إلƒƒى الّ ƒ
ال ƒثّانƒƒي عشƒƒر مƒƒن جƒƒمادى األولƒƒى سƒƒنة 1285هـ )املƒƒوافƒƒق  31آب سƒƒنة 1868م( .وفƒƒي ال ّلحƒƒظة ا ّلƒƒتي ه ّ ƒم فƒƒيها حƒƒضرة بƒƒهاء
ƒسا وه ƒƒو ي ƒƒصيح "ي ƒƒا ب ƒƒهاء
اهلل ب ƒƒرك ƒƒوب ال ƒزّورق ا ّل ƒƒذي ي ƒƒق ّله إل ƒƒى رص ƒƒيف امل ƒƒيناء ب ƒƒحيفا أل ƒƒقى ع ƒƒبد ال ƒƒغفار ب ƒƒنفسه ف ƒƒي البح ƒƒر ي ƒƒائ ً ƒ
ƒثيرا م ƒƒا أث ƒƒنى
األب ƒƒهى!" وك ƒƒان ع ƒƒبد ال ƒƒغفار ه ƒƒذا أح ƒƒد األرب ƒƒعة ا ّلƒƒذي ƒƒن ق ƒƒضي ع ƒƒليهم ب ƒƒأن ي ƒƒصحبوا م ƒƒيرزا ي ƒƒحيى إل ƒƒى م ƒƒنفاه .وك ً ƒ
حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل عƒƒلى "ح ƒبّه وانƒƒقطاعƒƒه وتƒƒو ّكƒƒله واسƒƒتقامƒƒته" .ولƒƒكنّه أُنƒƒقذ وأُعƒƒيد إلƒƒى صƒƒوابƒƒه بƒƒصعوبƒƒة ،وأرغƒƒمه رجƒƒال الƒƒحكومƒƒة
الرحلة مع فريق ميرزا يحيى إلى الجهة ا ّلتي عينت لهم من قبل.
القساة على متابعة ّ

الفصل الحادي عشر  -سجن حضرة بهاء اهلل في ع ّكاء
يƒƒشير نƒƒزول حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل عّ ƒكاء إلƒƒى بƒƒدايƒƒة الƒطّور األخƒƒير مƒƒن واليƒƒته ا ّلƒƒتي دامƒƒت أربƒƒعني سƒƒنة ،كƒƒما أنّƒƒه يƒƒدخƒƒل بƒƒالƒنّفي ا ّلƒƒذي
اسƒƒتغرق كƒّ ƒل واليƒƒته إلƒƒى نƒƒهايƒƒته ،ال بƒƒل إلƒƒى قƒّ ƒمته .والƒƒواقƒƒع أ ّن هƒƒذا ال ƒنّفي اقƒƒترب بƒƒه فƒƒي الƒƒبدايƒƒة مƒƒن مƒƒعاقƒƒل الّ ƒ
ƒشيعة ،وجƒƒعله
ي ƒتّصل بƒƒأقƒƒطابƒƒهم الƒƒبارزيƒƒن اتّƒƒصاالً مƒƒباشƒً ƒرا .ثƒƒم حƒƒمله هƒƒذا ال ƒنّفي ،فƒƒي مƒƒرحƒƒلة تƒƒالƒƒية ،إلƒƒى عƒƒاصƒƒمة اإلمƒƒبراطƒƒوريّƒƒة الƒƒعثمان ƒيّة،
ƒسنّة ورجƒƒاالتƒƒهم .واآلن
ƒوجƒƒه بƒƒيانƒƒاتƒƒه املƒƒهيمنة ال ƒتّاريƒƒخ ّية إلƒƒى ّ ƒ
وأتƒƒاح لƒƒه الƒƒفرصƒƒة لƒƒكي يƒّ ƒ
السƒƒلطان ووزرائƒƒه وإلƒƒى أقƒƒطاب أهƒƒل الّ ƒ
ومجƒƒدهƒƒا
ّƒ
يƒƒنزل بƒƒه هƒƒذا الƒنّفي إلƒƒى شƒƒواط¾ األرض املƒƒق ّدسƒƒة وهƒƒو األرض ا ّلƒƒتي وعƒƒد بƒƒها اهلل إبƒƒراهƒƒيم ،وقّ ƒدسƒƒها كƒƒتاب مƒƒوسƒƒى،
أحƒبار الƒعبرانّ ƒيني وقƒضاتƒهم ومƒلوكƒهم وأنƒبياؤهƒم بƒحياتƒهم وأعƒمالƒهم ،واكتسƒبت قƒداسƒتها مƒن أنّƒها مهƒد املƒسيح ّية ،واملƒكان ا ّلƒذي
اجƒƒتمع فƒƒيه زرادشƒƒت بƒƒبعض أنƒƒبياء بƒƒني إسƒƒرائƒƒيل حسƒƒبما يƒƒؤ ّكƒƒد حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء .كƒƒما اكتسƒƒبت عƒƒظمتها لƒƒدى إلسƒƒالم مƒƒن
الس ƒƒبع إل ƒƒى ع ƒƒرش اهلل ال ƒƒعليّ ال ƒƒقدي ƒƒر .ف ƒƒي ه ƒƒذه ال ƒƒبالد امل ƒƒق ّدس ƒƒة
ƒسموات ّƒ ƒ
ارت ƒƒباط ƒƒها ب ƒƒإس ƒƒراء ال ƒّ ƒرس ƒƒول ال ƒƒكري ƒƒم وع ƒƒروج ƒƒه ف ƒƒي ال ّ ƒ
املƒحسودة "*وكƒر األنƒبياء" و"**وادي أمƒر اهلل املƒكنون ،الƒبقعة الƒبيضاء ،أرض الƒبهاء املƒنير" ُ ƒكƒتب عƒلى مƒنفيّ بƒغداد واآلسƒتانƒة
وأدرنƒة أن يƒقضي مƒا ال ي ّ
ƒقل عƒن ثƒلث عƒمره ،ومƒا ال يƒقل عƒن نƒصف واليƒته .ولهƒذا قƒال حƒضرة عƒبد الƒبهاء*" :إنّƒه ملƒن املƒحال أن
يتص ّور العقل كيف حدث هذا النّفي والتّبعيد حيث يهاجر الجمال املبارك من إيران ويضرب خيمته في األرض املق ّدسة".
وال ƒƒواق ƒƒع أنّ ƒƒه ي ƒƒؤ ّƒك ƒƒد ل ƒƒنا أ ّن ه ƒƒذه ال ƒƒخات ƒƒمة ه ƒƒي ا ّلƒƒتي ت ƒƒنبّأ ب ƒƒها "*ل ƒƒسان ال ƒنّبيّني م ƒƒنذ أل ƒƒفني أو ث ƒƒالث ƒƒة آالف س ƒƒنة" "*ذل ƒƒك أل ّن اهلل
رب ال ƒƒجنود س ƒƒوف يظه ƒƒر ف ƒƒي األرض امل ƒƒق ّدس ƒƒة" .م ƒƒن ذل ƒƒك م ƒƒا
ƒصادق ال ƒƒوع ƒƒد األم ƒƒني ق ƒƒد أط ƒƒلع ب ƒƒعض األن ƒƒبياء ّ ƒ
ال ّ ƒ
وبشƒƒره ƒƒم ب ƒƒأ ّن ّ
ƒصرح بƒƒه إشƒƒعياء فƒƒي سƒƒفره مƒƒن أنƒƒه "عƒƒلى جƒƒبل عٍ ƒ
مبشƒƒرة أورشƒƒليم!
ّƒ
مبشƒƒرة صƒƒهيون! ارفƒƒعي صƒƒوتƒƒك بƒƒق ّوة يƒƒا
ّƒ
ƒال اصƒƒعدي يƒƒا
يّ ƒ
ب بƒƒق ّوة يƒƒأتƒƒي ،وذراعƒƒه تƒƒحكم لƒƒه" .وبƒƒذلƒƒك يƒƒتنبّأ داود فƒƒي
ارفƒƒعي ال تƒƒخافƒƒي! قƒƒولƒƒي ملƒƒدن يƒƒهود :هƒƒو ذا إلƒƒهك! هƒƒو ذا الّ ƒ
ƒس ّيد الƒّ ƒر ّ
مƒزامƒيره" :ارفƒعن أيّƒتها األرتƒاج رؤوسƒكنّ ،وارفƒعنها أيّƒتها األبƒواب الّ ƒدهƒريّƒات فƒيدخƒل مƒلك املجƒد .مƒن هƒو هƒذا مƒلك املجƒد؟ ربّ
الƒجنود هƒو مƒلك املجƒد"" .مƒن صƒهيون كƒمال الجƒمال اهلل أشƒرق ،يƒأتƒي إلƒهنا وال يƒصمت" .ويƒتنبّأ عƒامƒوس بƒقدومƒه فƒيقول" :إنّ
الرعاة وييبس رأس الكرمل".
الر ّ
ب يزمجر من صهيون ،ويأتي صوته من أورشليم فتنوح مراعي ّ
ّ

٩٨

ƒسيد املƒسيح
ƒحف بƒها "مجƒد لƒبنان" ،وتƒقوم بƒني يƒدي "بƒهاء كƒرمƒل" عƒلى سƒفوح الƒتّالل ا ّلƒƒتي تƒحتضن مƒوطƒن ال ّ
أ ّƒمƒا عّ ƒكاء ا ّلƒƒتي ي ّ
الشƒƒرق"
ƒحصنة" ،وسƒّ ƒماهƒƒا هƒƒوشƒƒع بـ"بƒƒاب الƒّ ƒرجƒƒاء" ،وأشƒƒار إلƒƒيها حƒƒزقƒƒيال "بƒƒالƒƒباب املƒتّجه نƒƒحو ّ ƒ
فƒƒقد وصƒƒفها داود بـ"املƒƒديƒƒنة املّ ƒ
الشƒƒرق" ،وصƒƒوتƒƒه "كƒƒصوت مƒƒياه كƒƒثيرة" .وإلƒƒيها أشƒƒار ال ƒنّبي الƒƒعرب ƒيّ الƒƒكريƒƒم
حƒƒيث إنّƒƒه "إذًا بمجƒٍ ƒد إلƒƒه إسƒƒرائƒƒيل جƒƒاء طƒƒريƒƒق ّ ƒ
ب ƒƒأنّ ƒƒها "م ƒƒدي ƒƒنة ب ƒƒال ّ ƒ
ƒبر م ƒƒع ّلقة ت ƒƒحت س ƒƒاق
ƒشام ق ƒƒد اخ ّ ƒ
ƒتصها اهلل ب ƒƒرح ƒƒمته" ت ƒƒقوم "ب ƒƒني ج ƒƒبلني ...وس ƒƒط امل ƒƒرج" "ع ƒƒلى ش ƒƒاط¾ ال ّ ƒ
ال ƒƒعرش" "ب ƒƒيضاء ح ƒƒسن ب ƒƒياض ƒƒها ع ƒƒند اهلل" .وف ƒƒضالً ع ƒƒن ذل ƒƒك ق ƒƒال ،حس ƒƒبما ي ƒƒؤيّ ƒƒده ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل" :ط ƒƒوب ƒƒى مل ƒƒن زار ع ّ ƒكاء
وطƒƒوبƒƒى ملƒƒن زار زائƒƒر عّ ƒكاء" ،وقƒƒال أيً ƒ
ƒضا" :مƒƒن أذّن فƒƒيها كƒƒان لƒƒه مّ ƒد صƒƒوتƒƒه فƒƒي الƒƒجنة" ،وقƒƒال مƒّ ƒرة أخƒƒرى" :فƒƒقراء عّ ƒكاء مƒƒلوك
ال ƒƒجنّة وس ƒƒادات ƒƒها .وإ ّن شه ƒً ƒرا ف ƒƒي ع ّ ƒكاء أف ƒƒضل م ƒƒن أل ƒƒف س ƒƒنة ف ƒƒي غ ƒƒيره ƒƒا" .وم ƒƒن أح ƒƒادي ƒƒثه امل ƒƒلحوظ ƒƒة ذل ƒƒك الح ƒƒدي ƒƒث امل ƒƒشهور
ƒصحيح ا ّلƒƒذي ورد فƒƒي "الƒƒفتوحƒƒات امل ّ ƒكيّة" لƒƒشيخ ابƒƒن عƒƒربƒƒي نƒƒقله مƒƒيرزا أبƒƒو الƒƒفضل فƒƒي "الƒƒفرائƒƒد" ،وا ّلƒƒذي أورد فƒƒيه ال ƒنّبيّ
الّ ƒ
الƒعربƒيّ هƒذه الƒنّبوءة الƒعظيمة الّ ƒداللƒة" :ويُƒقتلون كّ ƒلهم ]يƒعني أصƒحاب الƒقائƒم[ إالّ واحً ƒدا مƒنهم يƒنزل فƒي مƒرج عّ ƒكاء ،فƒي املƒأدبƒة
اإللهيّة".
ƒسيّاح،
ƒسنوات األولƒى مƒن نƒفيه فƒي أدرنƒة إلƒى تƒلك املƒديƒنة بƒالƒذّات فƒي لƒوح ال ّ
ويƒؤ ّكƒƒد الƒنّبيل أ ّن حƒضرة بƒهاء اهلل أشƒار خƒالل ال ّ
ووص ƒƒفها ب ƒƒأنّ ƒƒها "وادي ال ƒنّبيل" .وك ƒƒلمة "ن ƒƒبيل" ت ƒƒساوي ك ƒƒلمة "ع ّ ƒكاء" ب ƒƒحساب الج ƒّ ƒمل .ق ƒƒال ف ƒƒي ذل ƒƒك ال ّ ƒلوح" :وج ƒƒدن ƒƒا ق ƒƒو ًم ƒƒا
اسƒƒتقبلونƒƒا بƒƒوجƒƒوه عƒزّ دريًّƒƒا ...وكƒƒان بƒƒأيƒƒديƒƒهم أعƒƒالم الƒنّصر ...إذن نƒƒادى املِ ƒ
ƒناد فƒƒسوف يƒƒبعث اهلل مƒƒن يƒƒدخƒƒل الƒنّاس فƒƒي ظƒƒلل
ّ
هذه األعالم".
ن ƒƒعم ،إ ّن ن ƒƒفي ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ا ّلƒƒذي دام م ƒƒا ال ي ّ ƒ
ƒقل ع ƒƒن أرب ƒƒعة وعش ƒƒري ƒƒن ع ƒƒا ًمƒƒا ،وا ّلƒƒذي ت ƒƒعاون ع ƒƒليه ع ƒƒاه ƒƒالن ش ƒƒرق ƒيّان ب ƒƒداف ƒƒع
الƒƒعداء الّ ƒ
ƒضاري وقƒƒصر الƒنّظر املخƒƒزي سƒƒوف يƒƒدخƒƒل الƒتّاريƒƒخ بƒƒاعƒƒتباره فƒƒترة شهƒƒدت تƒƒغيّ ًرا عƒƒجيبًا فƒƒي الƒظّروف املƒتّصلة بƒƒحياة
هƒذا املƒنفيّ ومƒناشƒطه .وسƒوف يƒتذ ّƒكƒره الƒنّاس أ ّوالً لتجّ ƒدد االضƒطهادات الƒقاسƒية الƒواسƒعة الƒنّطاق ا ّلƒتي كƒانƒت تƒثور فƒي مƒوطƒنه
بني الحني واآلخر؛ وثانيًا الزدياد أتباعه ،والتّساع مدى آثاره وتض ّ
وأخيرا.
خم حجمها ثالثًا
ً
لƒم يƒكن نƒزول حƒضرة بƒهاء اهلل مسƒتعمرة الƒقصاص آخƒر مƒا يƒنزل بƒه مƒن الƒباليƒا .بƒل إنّƒه كƒان بƒدايƒة ألزمƒة عƒظمى تƒتّصف بƒآالم
مƒريƒرة وقƒيود صƒارمƒة وهƒياج شƒديƒد يƒفوق فƒي حّ ƒدتƒه آالم سƒياه چƒال بطهƒران ،وال يƒضارعƒه ،عƒلى امƒتداد الƒقرن األ ّول بƒأسƒره ،إالّ
ƒسنوات الƒتّسع األولƒى مƒن
ذلƒك االضƒطراب الّ ƒداخƒلي ا ّلƒƒذي زعƒزع كƒيان الّ ƒديƒن فƒي أدرنƒة .وقƒد أ ّكƒƒد حƒضرة بƒهاء اهلل خƒطورة ال ّ
ƒسجن فƒقال" :ثّ ƒم اعƒلم أ ّن فƒي ورودنƒا هƒذا املƒقام س ّƒميناه بƒالƒسجن األعƒظم .ومƒن قƒبل كƒنّا فƒي أرض أخƒرى
نƒفيه إلƒى مƒديƒنة ال ّ
س ّمي بذلك قل تف ّكروا فيه يا أولي األلباب".
السالسل واألغالل ]أي طهران[ ،وما ُ
تحت ّ
ƒالشّ ƒدة ا ّلƒƒتي عƒانƒاهƒا كƒنتيجة مƒباشƒرة ملƒحاولƒة اغƒتيال نƒاصƒر الّ ƒديƒن شƒاه شّ ƒدة فƒرضƒها عƒليه الƒعد ّو الƒخارجƒي وحƒده ،ثّ ƒم مƒحنة
ف ّƒ
أدرنƒƒة ا ّلƒƒتي شƒƒطرت أتƒƒباع حƒƒضرة الƒƒباب أو كƒƒادت ،كƒƒانƒƒت داخƒƒليّة بƒƒحتة .أ ّمƒƒا هƒƒذه األزمƒƒة الجƒƒديƒƒدة ا ّلƒƒتي ظّ ƒلت تƒƒقلق بƒƒالƒƒه وبƒƒال
أصƒحابƒه زهƒاء عشƒر سƒنني ،فƒلم تƒتميّز مƒن أولƒها إلƒى آخƒرهƒا ،بهجƒمات الƒخصوم مƒن الƒخارج وحƒدهƒم بƒل وبƒمكائƒد أعƒدائƒه مƒن
ال ّداخل وبطيش ا ّلذين ارتكبوا ما ناح له قلبه رغم انتسابهم إليه.
ƒصليبيّة ،وامل ƒƒدي ƒƒنة ا ّلƒƒتي ت ƒƒم ّكنت م ƒƒن أن ت ƒƒقاوم ح ƒƒصار
وك ƒƒان ƒƒت ع ّ ƒكاء م ƒƒدي ƒƒنة ال ƒƒبطال ƒƒسة ال ƒƒقدم ƒƒاء ،وم ƒƒدي ƒƒنة ال ƒƒق ّدي ƒƒسة ج ƒƒان دارك ال ّ ƒ
ƒسفّاكƒون والّ ƒلصوص وقƒطاع الƒطّرق
نƒابƒليون ،قƒد تƒدهƒورت تƒحت الƒحكم الƒتّركƒيّ إلƒى مسƒتعمرة لƒلقصاص يƒسجن فƒيها الƒقتلة ال ّ
ƒسياسƒيّون مƒن جƒميع أنƒحاء اإلمƒبراطƒوريّƒة الƒتّركƒيّة وكƒان يƒحيط بƒها سƒور مƒزدوج ،ويƒسكن فƒيها أقƒوام
واملƒشاغƒبون واملƒتآمƒرون ال ّ
وصƒƒفهم حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل بـ"أوالد األفƒƒاعƒƒي" .ولƒƒم يƒƒكن بƒƒداخƒƒل أسƒƒوارهƒƒا أي نƒƒبع لƒƒلماء .كƒƒما كƒƒانƒƒت مƒƒرت ً ƒعا خƒƒصبًا لƒƒلبراغƒƒيث،
السƒلطان حƒني قƒال" :وم ّƒما يƒحكون أنّƒها أخƒرب مƒدن
سجƒل الƒقلم األعƒلى ذلƒك فƒي لƒوح ّ ƒ ƒ
تتخّ ƒللها دروب مƒلتويƒة كƒئيبة قƒذرة .ولƒقد ّ ƒ
ƒصدى ،ال يُƒƒسمع مƒƒن أرجƒƒائƒƒها إالّ صƒƒوت تƒƒرجƒƒيعه" .وكƒƒان جّ ƒوهƒƒا خƒƒانً ƒقا
الّ ƒدنƒƒيا وأنƒƒتنها هƒƒوا ًء وأردأهƒƒا مƒƒا ًء ،كƒƒأنّƒƒها دار حƒƒكومƒƒة الّ ƒ
حتّى أ ّن الطّائر إذا طار حولها سقط ميتًا كما جرى بذلك املثل.
٩٩

ƒصارمƒƒة بƒƒأن يُƒƒحبس املƒƒنفيّون امل ƒتّهمون بƒƒالّ ƒ
الشƒƒديƒƒد،
ƒضالل الƒƒبعيد واالنƒƒحالل ّ ƒ
أصƒƒدر ّ ƒ
ƒصريƒƒحة الّ ƒ
السƒƒلطان ووزراؤه أوامƒƒرهƒƒم الّ ƒ
ƒصادر ضƒƒد املƒƒنفيّني سƒƒوف يƒƒنتهي
ƒسجن املƒƒؤبّƒƒد الّ ƒ
أش ّ ƒدأنƒƒواع الƒƒحبس واالنƒƒفراد .وكƒƒانƒƒت آمƒƒال هƒƒؤالء مƒƒعقودة عƒƒلى أ ّن حƒƒكم الّ ƒ
السƒƒلطان عƒƒبد الƒƒعزيƒƒز فƒƒي الƒƒخامƒƒس مƒƒن ربƒƒيع الƒثّانƒƒي
آخƒƒر األمƒƒر بƒƒانƒƒقراضƒƒهم وزوال ريƒƒحهم .ذلƒƒك أل ّن الƒƒفرمƒƒان ا ّلƒƒذي أصƒƒدره ّ ƒ
ƒسادس والعشƒريƒن مƒن تƒموز سƒنة 1868م( لƒم يƒقتصر عƒلى الƒحكم عƒليهم بƒالƒنّفي الّ ƒدائƒم ،بƒل
سƒنة 1285ھ )املƒوافƒق لƒليوم ال ّ
وق ƒƒضى ب ƒƒضرورة ح ƒƒبسهم وع ƒƒزل ƒƒهم ع ƒƒزالً ش ƒƒدي ً ƒدا .وح ƒّ ƒرم ع ƒƒليهم أن ي ƒتّصل أح ƒƒده ƒƒم ب ƒƒاآلخ ƒƒر أو أن ي ƒتّصل أح ƒƒده ƒƒم ب ƒƒاأله ƒƒال ƒƒي.
ƒذارا وتحƒƒذيƒً ƒرا لƒƒألهƒƒالƒƒي قƒƒرئ الƒƒفرمƒƒان فƒƒي مسجƒƒد املƒƒديƒƒنة الƒƒجامƒƒع عƒƒقب وصƒƒول املƒƒنفيّني .وبƒƒعد مƒƒضيّ سƒƒنة تƒƒقري ƒبًا عƒƒلى
وإنً ƒ
ƒسفير اإليƒرانƒيّ لƒدى الƒباب الƒعالƒي إلƒى حƒكومƒته رسƒالƒة قƒال فƒيها" :لƒقد أصƒدرت الƒتّعليمات بƒالƒبرق والƒبريƒد تح ّƒرم
نƒفيهم كƒتب ال ّ
حƒبس فƒيه بƒأيّƒة
ƒأي إنƒسان الّ ƒلهم إالّ زوجƒتيه وأبƒنائƒه ،وتحƒظر عƒليه مƒغادرة املƒنزل ا ّلƒذي ُ ƒ
عƒليه ]يƒعني حƒضرة بƒهاء اهلل[ االتّƒصال ب ّ
حٍ ƒ
ƒال م ƒƒن األح ƒƒوال ...وم ƒƒنذ ث ƒƒالث ƒƒة أيّ ƒƒام زرت ع ƒƒباس ق ƒƒلي خ ƒƒان ال ƒƒقنصل ال ƒƒعام ف ƒƒي دم ƒƒشق وك ّ ƒلفته أن ي ƒƒذه ƒƒب إل ƒƒى ع ّ ƒكاء...وأن
يƒƒجتمع مƒƒع حƒƒاكƒƒمها لƒƒيبحث مƒƒعه كƒّ ƒل اإلجƒƒراءات الƒƒكفيلة بƒƒإدامƒƒة التّشƒƒديƒƒد عƒƒليهم ...وأن يƒƒختار قƒƒبل عƒƒودتƒƒه إلƒƒى دمƒƒشق مƒƒندوبًƒƒا
ƒصادرة مƒن الƒباب الƒعالƒي .كƒما أنّƒني كّ ƒلفته أن يƒسافƒر مƒن دمƒشق إلƒى عّ ƒكاء كƒلّ
فƒي تƒلك الƒنّاحƒية لƒيتأ ّكƒƒد مƒن تƒنفيذ األوامƒر ال ّ
ƒصرامƒة حً ƒدّا
ƒسفارة" .ولƒقد بƒلغت الƒعزلƒة املƒفروضƒة عƒليهم مƒن ّ ƒ
الشƒƒدة وال ّ
ثƒالثƒة أشهƒر ،ويƒراقƒبهم بƒنفسه ثƒم يƒرفƒع تƒقريƒره إلƒى ال ّ
دفƒƒع بƒƒالƒƒبهائ ƒيّني فƒƒي إيƒƒران ،ا ّلƒƒذيƒƒن ر ّوعƒƒهم مƒƒا أشƒƒاعƒƒه األزل ƒيّون فƒƒي إصƒƒفهان مƒƒن أ ّن حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل قƒƒد أُغƒƒرق ،إلƒƒى مƒƒناشƒƒدة
إدارة البرق البريطانيّة في ُجلفا أن تستوضح لهم جليّة األمر.
وعƒندمƒا نƒزل املƒنفيّون ،رجƒاالً ونƒسا ًء وأطƒفاالً ،إلƒى شƒاط¾ عّ ƒكاء بƒعد هƒذه ال ّƒرحƒلة املƒرهƒقة سƒيقوا أمƒام األهƒالƒي املƒتطفّلني الƒغالظ
سƒƒجنوا وأُق ƒƒيم ع ƒƒليهم
"رب العج ƒƒم" ،واق ƒƒتيدوا ج ƒƒمي ًعا إل ƒƒى ث ƒƒكنات ال ƒƒجيش ح ƒƒيث ُ ƒ
ال ƒƒجفاة ا ّلƒƒذي ƒƒن اج ƒƒتمعوا ف ƒƒي امل ƒƒيناء ل ƒƒيشاه ƒƒدوا ّ
الحƒراس .ولƒقد أ ّƒكƒد حƒضرة بƒهاء اهلل فƒي لƒوح ال ّƒرئƒيس أ ّن "*ال ّ
ƒكل ُƒمƒنع مƒن املƒأكƒل واملشƒرب فƒي الّ ƒليلة األولƒى ...بƒل إنّƒهم طƒلبوا
ƒصص ل ّ ƒ
ƒذرا ع ƒƒفنًا ال ي ƒƒطيق أح ƒƒد أن يش ƒƒرب ƒƒه .و ُ
ƒكل ف ƒƒرد ث ƒƒالث ƒƒة
خّ ƒ
امل ƒƒاء ف ƒƒما أج ƒƒيبوا إل ƒƒيه" .وك ƒƒان امل ƒƒاء ف ƒƒي ح ƒƒفرة ب ƒƒفناء ال ƒثّكنات ق ً ƒ
ƒسوق بƒƒرغƒƒيفني مƒƒن نƒƒوع
أرغƒƒفة مƒƒن الƒƒخبز األسƒƒود املƒƒم ّلح .إال أنّƒƒه ُ ƒ
سƒƒمح لƒƒهم ،تƒƒحت الحƒƒراسƒƒة املش ّ ƒددة ،أن يسƒƒتبدلƒƒوهƒƒا فƒƒي الّ ƒ
أفƒƒضل .ثّ ƒم لƒƒم يƒƒؤذن لƒƒهم إال بƒƒقليل مƒƒن املƒƒال تƒƒعويً ƒ
ƒخصص لƒƒهم .فƒƒمرضƒƒوا جƒƒمي ًعا عƒƒقب وصƒƒولƒƒهم
ƒضا لƒƒهم عƒƒن مƒƒقدار الƒƒخبز املّ ƒ
بƒقليل الّ ƒلهم إال اثƒنني مƒنهم .وكƒان َو ْ
ط ُء الح ّƒر الƒخانƒق وت ّ
ƒفشي املƒالريƒا والƒدوسƒنتاريƒا سƒببًا فƒي ازديƒاد بƒؤسƒهم وشƒقائƒهم .ومƒات
مƒنهم ثƒالثƒة مƒن بƒينهم أخƒوان مƒاتƒا فƒي لƒيلة واحƒدة "يƒعانƒق أحƒدهƒما آلخƒر" حسƒب شƒهادة حƒضرة بƒهاء اهلل .وتƒنازل حƒضرة بƒهاء
ƒسجادة ف ƒƒي امل ƒƒزاد ،ووزّع ث ƒƒمنها
ƒسجادة ا ّلƒƒتي ك ƒƒان يس ƒƒتعملها ل ƒƒتباع ت ƒƒغطية ل ƒƒنفقات ت ƒƒكفينهما ودف ƒƒنهما .وب ƒƒيعت ال ّ ƒ
اهلل ع ƒƒن ال ّ ƒ
الƒزّهƒيد عƒلى الح ّƒراس ا ّلƒذيƒن رفƒضوا أن يƒدفƒنوهƒما قƒبل أن يƒتقاضƒوا الƒتّكالƒيف .وقƒد ُƒعƒلم فƒيما بƒعد أنّƒهما دفƒنا بƒمالبƒسهما دون
غسƒƒل وال كƒƒفن رغƒƒم أ ّن الحƒƒراس تƒƒقاضƒƒوا ضƒƒعف الƒتّكالƒƒيف حسƒƒب تƒƒأكƒƒيد حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل .ولƒƒقد كƒƒتب يƒƒقول  ":ال يƒƒعلم مƒƒا ورد
عƒلينا إال اهلل الƒعزيƒز*...مƒنذ إنƒشاء هƒذا الƒعالƒم إلƒى يƒومƒنا هƒذا لƒم ي َƒر أحƒد مƒثل هƒذه الƒقسوة أو يƒسمع بƒها" .وفƒي مƒوضƒع آخƒر
أشƒار إلƒى نƒفسه بƒقولƒه**" :لƒقد امƒتحن مƒعظم حƒياتƒه امƒتحانƒات قƒاسƒية بƒني بƒراثƒن األعƒداء .إالّ أن بƒاليƒاه الƒيوم قƒد بƒلغت حً ƒدّهƒا
زجه الظّاملون فيه".
السجن ا ّلذي ّ
األقصى في هذا ّ
الشƒديƒد ،فƒقد قƒنعوا بƒالƒنّظرة العجƒلى إلƒى وجƒه
ƒسجن رغƒم الحƒظر ّ ƒ ƒ
أ ّمƒƒا الƒزّوار الƒقالئƒل ا ّلƒƒذيƒن اسƒتطاعƒوا الƒوصƒول إلƒى أبƒواب ال ّ
ƒيرا عƒƒلى
ƒسجني وهƒƒم وقƒƒوف وراء الƒƒخندق ال ƒثّانƒƒي مّ ƒ
الّ ƒ
ƒتوجهƒƒني إلƒƒى نƒƒافƒƒذتƒƒه ،عً ƒ
ƒلما بƒƒأ ّن بƒƒعضهم قƒƒطع ال ƒطّريƒƒق ك ّ ƒله مƒƒن إيƒƒران سً ƒ
األقƒدام .أ ّمƒا الƒقالئƒل ا ّلƒذيƒن أفƒلحوا فƒي دخƒول املƒديƒنة فƒقد أرغƒموا ،والحƒزن يƒعصر قƒلوبƒهم ،عƒلى أن يƒعودوا مƒن حƒيث أتƒوا حƒتّى
دون أن يƒفوزوا بƒلمحة وحƒدة مƒن وجƒهه .وكƒان أ ّول مƒن فƒاز مƒنهم بƒالتّشƒرف بƒمحضره الƒحاج أبƒو الƒحسن األردكƒانƒي املƒتفانƒي
املƒل ّقب بـ"األمƒني اإللƒهي" .فƒاز بƒذلƒك فƒي الح ّƒمام الƒعام حƒيث اسƒتقر ال ّƒرأي عƒلى أن يƒرى حƒضرة بƒهاء اهلل دون أن يƒقترب مƒنه
أو يƒƒبدي أيّƒƒة إشƒƒارة تّ ƒ
ƒدل عƒƒلى أنّƒƒه يƒƒعرفƒƒه .وأ ّمƒƒا الƒزّائƒƒر الƒثّانƒƒي فƒƒهو األسƒƒتاذ إسƒƒماعƒƒيل الƒƒكاشƒƒي ا ّلƒƒذي جƒƒاء مƒƒن املƒƒوصƒƒل ووقƒƒف
عƒƒلى الƒƒحافّƒƒة األخƒƒرى مƒƒن الƒƒخندق .وظƒّ ƒل يحّ ƒدق سƒƒاعƒƒات طƒƒواالً فƒƒي سƒƒعادة ونƒƒشوة إلƒƒى نƒƒافƒƒذة مƒƒحبوبƒƒه .ولƒƒكن لƒƒم يسƒƒتطع فƒƒي
ƒطر إلƒƒى أن يƒƒعود إلƒƒى الƒƒكهف ا ّلƒƒذي احƒƒتمى فƒƒيه عƒƒلى جƒƒبل الƒƒكرمƒƒل .وقƒƒد ر ّقƒƒت لƒƒه
الƒنّهايƒƒة أن يƒƒميّز وجƒƒهه لƒƒضعف بƒƒصره ،واضّ ƒ
ƒفر عƒلى عجƒل مƒن املƒديƒنة حƒيث
الƒعائƒلة املƒباركƒة وبƒكت إشƒفا ًقƒا عƒليه وهƒم يƒرون خƒيبة آمƒالƒه مƒن بƒعيد .قƒد اضƒطر الƒنّبيل إلƒى أن ي ّ
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انƒكشف أمƒره ،وأن يƒقنع بƒلمحة سƒريƒعة مƒن حƒضرة بƒهاء اهلل وهƒو عƒلى حƒافّƒة الƒخندق .وطƒفق يƒتج ّول هƒائ ًƒما فƒي ريƒف الƒنّاصƒرة
وحيفا وبيت املقدس والخليل إلى أن م ّكنه تراخي الحراسة املش ّددة من أن يُلحق نفسه باملنفيّني.
الشƒدائƒد الƒجسام أضƒيفت مƒأسƒاة مƒباغƒتة مƒريƒرة ،أال وهƒي املƒوت املƒبكر ملƒيرزا مهƒدي الƒتّقيّ الƒنّبيل ،وهƒو فƒي الƒثّانƒية
وإلƒى هƒذه ّƒ ƒ
والعشƒريƒن مƒن عƒمره ،وهƒو "الƒغصن األطهƒر" أخƒو حƒضرة عƒبد الƒبهاء األصƒغر ،وأحƒد ُكƒتّاب وحƒي حƒضرة بƒهاء اهلل ورفƒيقه فƒي
السƒليمانƒيّة .وبƒيان ذلƒك أنƒه كƒان ي ّ
ƒتمشى عƒلى
مƒنفاه مƒنذ أن جƒيء بƒه طƒفالً مƒن طهƒران إلƒى بƒغداد لƒيرافƒق والƒده بƒعد عƒودتƒه مƒن ّƒ ƒ
سƒƒطح الƒثّكنات ذات مƒƒساء ُمسƒƒتغر ًقƒƒا فƒƒي مƒƒناجƒƒاتƒƒه املƒƒعتادة .فƒƒسقط فƒƒي عƒƒتمة الّ ƒ
ƒضوء عƒƒلى قƒƒفص خشƒƒبيّ كƒƒان عƒƒلى األرض،
فƒاخƒترق أضƒالعƒه ،وأفƒضى بƒه إلƒى املƒوت بƒعد اثƒنتني وعشƒريƒن سƒاعƒة أخƒرى .وكƒان ذلƒك فƒي الƒيوم الƒثّالƒث والعشƒريƒن مƒن ربƒيع
األ ّول سƒنة 1287ھ )املƒوافƒق لƒليوم الƒثّالƒث والعشƒريƒن مƒن حƒزيƒران سƒنة 1870م( .وكƒان تƒوسƒله وابƒتهالƒه سƒاعƒة مƒوتƒه أن يƒقبل
األب الحزين روحه فداء ل ّلذين حرموا التّشرف بمحضر محبوبهم.
وفƒي مƒناجƒاة مƒلحوظƒة املƒغزى رفƒيعة املƒعنى خّ ƒلد حƒضرة بƒهاء اهلل ذكƒرى ولƒده ،ورفƒع مƒوتƒه إلƒى مƒنزلƒة الƒفداء الƒعظيم ا ّلƒذي فƒدى
رب! فƒديƒت مƒا
ولƒد إبƒراهƒيم ،وإلƒى مƒقام صƒلب ال ّ
ƒسيّد املƒسيح ،واسƒتشهاد اإلمƒام الحسƒني .وفƒي هƒذه املƒناجƒاة نƒقرأ قƒولƒه" :أي ِّ
ƒوجƒهة إلƒى ولƒده ال ّ
ƒشهيد" :إنّƒك أنƒت وديƒعة
أعƒطيتني لƒحياة الƒعباد واتّƒحاد مƒن فƒي الƒبالد" .ونƒقرأ كƒذلƒك هƒذه الƒكلمات اإللƒهيّة امل ّ ƒ
اهلل وكنزه في هذه ال ّديار .سوف يظهر اهلل بك ما أراد".
خ ƒƒلق م ƒƒن ن ƒƒور ال ƒƒبهاء" ا ّل ƒƒذي شه ƒƒد ال ƒƒقلم األع ƒƒلى ل ƒƒوداع ƒƒته ،وذك ƒƒر
غس ƒƒل ف ƒƒي م ƒƒحضر ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ج ƒƒثمان "م ƒƒن ُƒ
وب ƒƒعد أن ّƒ ƒ
ƒقره األخƒير خƒارج أسƒوار املƒديƒنة فƒي بƒقعة تƒجاور مƒقام الƒنّبي صƒالƒح .ومƒن هƒناك
"أسƒرار" صƒعوده ،حƒمله الح ّƒراس وأودعƒه م ّ
نُƒقلت رفƒاتƒه ورفƒات والƒدتƒه الƒزّهƒراء ،بƒعد سƒبعني سƒنة ،إلƒى سƒفوح الƒكرمƒل بƒجوار رمƒس أخƒته ،وتƒحت ظƒالل مƒقام حƒضرة الƒباب
األعلى.
لƒƒم يƒƒكن هƒƒذا آخƒƒر الƒƒباليƒƒا ا ّلƒƒتي أصƒƒابƒƒت سƒƒجني عّ ƒكاء ورفƒƒاقƒƒه فƒƒي املƒƒنفى .فƒƒبعد أربƒƒعة أشهƒƒر مƒƒن هƒƒذه الƒƒفجيعة أعƒƒلنت الƒتّعبئة
ƒصص لƒƒه
الƒƒعا ّمƒƒة فƒƒي فƒƒرق الƒƒجيش ال ƒتّرك ƒيّ .وكƒƒان ال ب ّ ƒد مƒƒن نƒƒقل حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل ورفƒƒاقƒƒه مƒƒن ثƒƒكنات الƒƒجيش .وعƒƒلى ذلƒƒك خّ ƒ
السƒƒلطات أن ن ƒƒقلتهم ب ƒƒعد ث ƒƒالث ƒƒة أشه ƒƒر إل ƒƒى م ƒƒنزل خ ّ ƒوام
وألس ƒƒرت ƒƒه م ƒƒنزل "م ƒƒلك" ف ƒƒي ال ƒƒحيّ ال ƒƒغرب ƒيّ م ƒƒن امل ƒƒدي ƒƒنة .ث ّ ƒم م ƒƒا ل ƒƒبثت ّ ƒ
ƒطروا م ّƒرة أخƒرى بƒعد شƒهور قƒالئƒل إلƒى اإلقƒامƒة فƒي مƒنزل رابƒع ،ثƒم نُƒقلوا بƒعد أربƒعة أشهƒر إلƒى مƒنزل
املƒواجƒه لƒه .ومƒن ثّ ƒم اض ّ
ƒطر مƒا ال ي ّ
ƒخصا مƒن كƒال الجنسƒني إلƒى الƒعيش
ƒقل عƒن ثƒالثƒة عشƒر ش ً
عƒودة خ ّƒمار ا ّلƒذي بƒلغ مƒن قّ ƒلة كƒفايƒته بƒضروريّƒاتƒهم أن اض ّ
ƒسكنى فƒي
ƒطر الƒباقƒون إلƒى ال ّ
ƒطر بƒعض األصƒحاب اآلخƒريƒن إلƒى ال ّ
ƒسكنى فƒي مƒنازل أخƒرى ،كƒما اض ّ
فƒي غƒرفƒة واحƒدة ،واض ّ
يسمى خان العواميد.
خان
ّ
ƒخف ،ويƒƒصرف الحƒّ ƒراس ا ّلƒƒذيƒƒن ك ّ ƒلفوا بتشƒƒديƒƒد الحƒƒراسƒƒة ح ƒتّى حƒƒدثƒƒت أزمƒƒة داخƒƒليّة كƒƒانƒƒت
ومƒƒا كƒƒادت وطƒƒأة الƒƒعزلƒƒة ّ ƒ
الشƒƒديƒƒدة تّ ƒ
ƒصرفƒƒات اثƒƒنني مƒّ ƒمن صƒƒحبوا حƒƒضرة
مƒƒراجƒƒلها تƒƒغلي بƒƒني الجƒƒماعƒƒة مƒƒن قƒƒبل ،ووصƒƒلت فƒƒجأة إلƒƒى ح ّ ƒد الƒƒكارثƒƒة .وبƒƒيان ذلƒƒك أ ّن تّ ƒ
ƒسيّد مح ّƒمد فƒي اسƒتغاللƒه
ƒطر حƒضرة بƒها اهلل إلƒى طƒردهƒما فƒي الƒنّهايƒة ،األمƒر ا ّلƒذي لƒم يƒتر ّدد ال ّ
بƒهاء اهلل إلƒى عّ ƒكاء سƒاءت فƒاض ّ
ƒس وأدنƒأ مƒن تƒلك ا ّلƒتي شƒنّها فƒي اآلسƒتانƒة.
ƒسعايƒة والƒتآمƒر كƒانƒت أخ ّ
أسƒوأ اسƒتغالل .فƒبدأ يƒش ّن حƒملة مƒن الƒقذف والƒوشƒايƒة وال ّ
جسس .وكƒان هƒدفƒهم إثƒارة األهƒلني املƒتحامƒلني املƒتش ّككني،
وقƒد انƒض ّم هƒذان املƒطرودان إلƒى أعƒوانƒه الƒقدامƒى واجتهƒدوا فƒي الƒت ّ ّ
وإيƒƒغار صƒƒدورهƒƒم ودفƒƒعهم إلƒƒى درجƒƒة أكƒƒبر مƒƒن الƒƒكراهƒƒية والƒƒبغضاء والƒƒهياج .ومƒƒن ث ّ ƒم أحƒƒدق بƒƒحضرة بƒƒهاء اهلل خƒƒطر جƒƒديƒƒد.
ƒأي حƒƒركƒƒة انƒƒتقامƒيّة ضّ ƒد هƒƒؤالء الƒظّاملƒƒني،
وبƒƒالƒّ ƒرغƒƒم مƒƒن أنƒƒه حƒّ ƒرم عƒƒلى أتƒƒباعƒƒه شƒƒفا ًهƒƒا وكƒƒتابƒƒة وفƒƒي أكƒƒثر مƒƒن مƒƒناسƒƒبة أن يƒƒقومƒƒوا بّ ƒ
حƒتّى أنّƒه أعƒاد إلƒى بƒيروت مƒؤمƒنًا عƒربƒيًّا مƒته ّو ًرا كƒان يƒف ّكر فƒي الƒثّأر ل ّ
ƒكل املƒظالƒم ا ّلƒتي عƒانƒاهƒا زعƒيمه املƒحبوب ،إالّ أن سƒبعة مƒن
محمد هذا وآقا جان.
السيّد
األصحاب قتلوا ثالثة من الخصوم في الخفاء من بينهم ّ
ّ
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وكƒان الƒفزع ا ّلƒذي اسƒتولƒى عƒلى الƒجامƒعة املƒظلومƒة يج ّƒل عƒن الƒوصƒف والƒبيان .ولƒم يƒكن السƒتنكار حƒضرة بƒهاء اهلل واسƒتفظاعƒه
أي حƒƒدود .ولƒƒقد ع ƒبّر عƒƒن مƒƒشاعƒƒره فƒƒي أحƒƒد األلƒƒواح ا ّلƒƒتي رقƒƒمها بƒƒعد هƒƒذه الƒƒفعلة بƒƒقليل بƒƒقولƒƒه" :لƒƒو أذكƒƒر
لهƒƒذه الƒƒفعلة ال ƒنّكراء ّ
ƒسموات واألرضƒƒون" و"يّ ƒ
ƒندك كƒّ ƒل جƒƒبل شƒƒامƒƒخ رفƒƒيع" .وكƒƒتب فƒƒي مƒƒناسƒƒبة أخƒƒرى يƒƒقول" :لƒƒيس ضƒّ ƒري
حƒƒرفًƒƒا مƒƒنه لƒƒتنفطر عƒƒنه الّ ƒ
س ƒƒجني ب ƒƒل ع ƒƒمل ا ّل ƒƒذي ƒƒن ينس ƒƒبون أن ƒƒفسهم إل ƒيّ وي ƒƒرت ƒƒكبون م ƒƒا ن ƒƒاح ب ƒƒه ق ƒƒلبي وق ƒƒلمي" .وك ƒƒتب م ƒّ ƒرة أخ ƒƒرى ي ƒƒقول" :ل ƒƒيس ذ ّل ƒƒتي
سجني لعمري إنّه عزّ لي بل الذّ ّلة عمل أحبّائي ا ّلذين ينسبون أنفسهم إلينا ويتّبعون ّ
الشيطان في أعمالهم".
وبƒƒينما كƒƒان يƒƒملي ألƒƒواحƒƒه عƒƒلى كƒƒاتƒƒب وحƒƒيه إذا بƒƒالƒƒحاكƒƒم عƒƒلى رأس جƒƒنود شƒƒاهƒƒريƒƒن أسƒƒلحتهم يƒƒط ّوقƒƒون بƒƒيته .وكƒƒانƒƒت األهƒƒالƒƒي
والسƒلطات الƒعسكريّƒة فƒي هƒياج شƒديƒد ،بƒينما تƒعالƒى صƒياح الƒنّاس وضƒجيجهم مƒن ك ّƒل حƒدب وصƒوب .وعƒلى الƒفور اسƒتُدعƒي
ّƒ ƒ
حƒضرة بƒهاء اهلل إلƒى سƒراي الƒحكومƒة .وبƒعد اسƒتجوابƒه احتجƒزوه أ ّول لƒيلة مƒع أحƒد أبƒنائƒه فƒي إحƒدى غƒرفƒات خƒان ال ّ
ƒشاوردي،
ثƒƒم نƒƒقل إلƒƒى مƒƒكان أفƒƒضل فƒƒي تƒƒلك ال ƒنّاحƒƒية .وهƒƒناك مƒƒكث لƒƒيلتني أخƒƒريƒƒني .ولƒƒم يƒƒؤذن لƒƒه فƒƒي الƒƒعودة إلƒƒى بƒƒيته إال بƒƒعد سƒƒبعني
سƒاعƒة .أ ّƒمƒا حƒضرة عƒبد الƒبهاء فƒقد احتجƒزوه سƒتّة أشهƒر .أ ّƒمƒا املجƒرمƒون ا ّلƒƒذيƒن ارتƒكبوا هƒذه الƒفعلة الƒنّكراء فƒقد سƒجنوا عƒدة
أعوام.
الƒتفت حƒاكƒم املƒديƒنة الƒعسكريّƒة إلƒى حƒضرة بƒهاء اهلل بƒعد وصƒولƒه إلƒى سƒراي الƒحكومƒة وسƒألƒه فƒي جƒرأة" :هƒل مƒن املƒناسƒب أن
السƒƒريƒƒع هƒƒو**" :وهƒƒل تُƒƒعتبر أنƒƒت مƒƒسؤوالً إذا ارتƒƒكب أحƒƒد جƒƒنودك فƒƒعلة
ƒتصرف بƒƒعض أتƒƒباعƒƒك عƒƒلى هƒƒذا الƒنّحو؟" فƒƒكان الƒّ ƒرد ّ ƒ
يƒ
ّ
نƒكراء فƒتُعاقƒب أنƒت بƒد ً
سƒئل عƒن اسƒمه واسƒم الƒبالد ا ّلƒتي أتƒى مƒنها فƒأجƒاب**" :إ ّنƒه أظهƒر مƒن
ال مƒنه؟!" وفƒي أثƒناء االسƒتجواب ُƒ ƒ
ال ّ ƒ
ƒسؤال ع ƒƒليه أج ƒƒاب "ال داع ƒƒي ل ƒƒذك ƒƒر االس ƒƒم ف ƒƒهم م ƒƒد ّون ع ƒƒندك ƒƒم ف ƒƒي ف ƒƒرم ƒƒان ال ّ ƒدول ƒƒة" .ف ƒƒأع ƒƒادوا ع ƒƒليه
ƒشمس" .وع ƒƒند ت ƒƒكرار ال ّ ƒ
ƒسؤال م ƒّ ƒرة أخ ƒƒرى ب ƒƒاح ƒƒترام م ƒƒلحوظ .ف ƒƒنطق ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ه ƒƒذه ال ƒƒكلمات ف ƒƒي وق ƒƒار وج ƒƒالل واق ƒƒتدار**" :اس ƒƒمي ب ƒƒهاء اهلل
ال ّ ƒ
وبƒلدي نƒور ،فهƒل عƒرفƒتم؟" ثّ ƒم الƒتّفت إلƒى املƒفتي والمƒه لƒو ًمƒا خƒفيفًا ثّ ƒم تحّ ƒدث إلƒى جƒميع الƒحاضƒريƒن فƒي لƒهجة بƒلغت مƒن الحƒرارة
والƒƒجالل أ ّن أح ً ƒدا لƒƒم يجسƒƒر عƒƒلى ال ƒتّعقيب .ثƒƒم تƒƒال عƒƒليهم بƒƒعض آيƒƒات سƒƒورة املƒƒلوك ونƒƒهض وغƒƒادر االجƒƒتماع .وسƒƒرعƒƒان مƒƒا
أرسƒƒل إلƒƒيه الƒƒحاكƒƒم رسƒƒالƒƒة يƒƒعتذر لƒƒه فƒƒيها عƒّ ƒما حƒƒدث ،ويƒƒعطيه مƒƒطلق الحƒّ ƒريّƒƒة فƒƒي الƒƒعودة إلƒƒى بƒƒيته .بƒƒعد هƒƒذا الƒƒحادث تƒƒم ّلكت
األهƒƒلني املƒƒتش ّككني عƒƒداوة شƒƒديƒƒدة ض ّ ƒد املƒƒنفيّني ،وض ّ ƒد كƒّ ƒل مƒƒن انƒƒتمى إلƒƒى هƒƒذا ال ّ ƒديƒƒن بƒƒصلة .وانƒƒهالƒƒت عƒƒليهم ال ƒتّهم الƒƒعلنيّة
ب ƒƒال ƒƒفسق وال ƒƒفجور واإلل ƒƒحاد وامل ƒƒروق وإش ƒƒاع ƒƒة ال ƒّ ƒرع ƒƒب واإلره ƒƒاب ،وق ّ ƒوى ع ƒƒبود ا ّلƒƒذي ك ƒƒان ي ƒƒسكن امل ƒƒنزل امل ƒƒجاور ال ƒƒحائ ƒƒط ا ّلƒƒذي
يƒƒفصل مƒƒنزلƒƒه عƒƒن هƒƒذا الƒƒجار املƒƒخيف املƒƒشكوك فƒƒي أمƒƒره ،بƒƒل إ ّن ال ƒنّاس كƒƒانƒƒوا يƒƒطاردون أوالد املƒƒنفيّني املƒƒسجونƒƒني ويس ƒبّونƒƒهم
ويرجمونهم بالحجارة إذا هم تجاسروا وظهروا في ّ
الشوارع في تلك األيّام.
أجƒل ضƒربƒته اإلرادة الƒغيبيّة .ثƒمّ
ƒتمر املƒوقƒف املهƒني املƒليء بƒالƒقلق والخƒطر يƒحيط املƒنفيّني إلƒى ّ ƒ
طƒفحت آنƒذاك كƒأس الƒباليƒا ،واس ّ
ƒشيرا إلƒƒى بƒƒدايƒƒة تƒƒح ّول فƒƒي مƒƒق ّدرات ال ّ ƒديƒƒن ومƒƒصائƒƒره أوضƒƒح مƒƒن ال ƒتّح ّول ا ّلƒƒذي حƒƒدث فƒƒي
بƒƒدأ ح ّ ƒد الƒƒبؤس والƒƒهوان ينحسƒƒر ،مً ƒ
السنوات األخيرة من إقامة حضرة بهاء اهلل في بغداد.
ّ
ولƒقد م ّƒهƒد الƒطّريƒق لƒر ّد الƒفعل اآلخƒذ فƒي الƒظّهور ،واملƒرتƒبط بƒنفي حƒضرة بƒهاء اهلل إلƒى عّ ƒكاء ارتƒباطًا وثƒي ًقا ،اعƒتراف ك ّƒل عƒناصƒر
ƒعصبهم وقّ ƒلة اكƒتراثƒهم شƒيئ ًا
األهƒالƒي اعƒترافًƒا تƒدريƒجيًّا بƒبراءة حƒضرة بƒهاء اهلل ونƒزاهƒته الƒكامƒلة ،وتحƒطيم روح تƒعالƒيمه لقشƒرة ت ّ
ƒسم ًما ال يƒرجƒى
ƒسمم عƒقله ضّ ƒد الّ ƒديƒن وأتƒباعƒه ت ّ
بƒعد شƒيء ،وتƒعيني أحƒمد بƒيك تƒوفƒيق ال ّƒرزيƒن ال ّƒرحƒيم مƒكان ذلƒك الƒحاكƒم ا ّلƒذي ت ّ
لƒƒه شƒƒفاء .أضƒƒف إلƒƒى ذلƒƒك الƒƒجهود املƒƒوصƒƒولƒƒة ا ّلƒƒتي بƒƒذلƒƒها حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء وهƒƒو فƒƒي ع ƒزّ رجƒƒولƒƒته ،واخƒƒتالطƒƒه بƒƒعا ّمƒƒة الّ ƒ
ƒشعب
مظه ًƒرا قƒدرتƒه عƒلى أن يƒكون در ًعƒƒا تƒقي والƒده وتحƒميه .وال نƒنسى أي ً
ƒضا مƒصير املƒسؤولƒني ا ّلƒƒذيƒن صƒرفƒوا عƒن مƒناصƒبهم وكƒان
لهم تأثيرهم امللحوظ في إطالة م ّدة عزل األصحاب األبرياء.
ولƒقد كƒان مƒن نƒتيجة اتّƒصال الƒحاكƒم الجƒديƒد بƒحضرة عƒبد الƒبهاء أ ّوالً ،وقƒراءتƒه ثƒانƒيًا لƒلكتب الƒبهائƒيّة ا ّلƒتي رفƒعها إلƒيه املفسƒدون
عƒلى أمƒل إثƒارة غƒضبه أن اشƒتعل فƒي قƒلبه اإلخƒالص إلƒى درجƒة أنّƒه كƒان يƒرفƒض أن يƒدخƒل إلƒى حƒضرة بƒهاء اهلل إالّ إذا خƒلع
نƒƒعليه احƒƒترا ًمƒƒا وإجƒƒالالً ،ولƒƒم يشƒذّ عƒƒن هƒƒذه الƒƒقاعƒƒدة مƒƒهما كƒƒانƒƒت األحƒƒوال ،بƒƒل لƒƒقد روي أنƒƒه اخƒƒتار أفƒƒضل مسƒƒتشاريƒƒه مƒƒن بƒƒني
١٠٢

ƒسجني الƒقابƒع فƒي سƒجنه .كƒما أنّƒه دأب عƒلى أن يƒرسƒل ابƒنه إلƒى حƒضرة عƒبد الƒبهاء لƒكي يƒع ّلمه ويƒث ّقفه.
املƒنفيّني أتƒباع هƒذا ال ّ
أي خƒƒدمƒƒة فƒƒاقƒƒترح عƒƒليه حƒƒضرتƒƒه أن يƒƒصلح قƒƒناة
وفƒƒي أثƒƒناء زيƒƒارة تƒّ ƒمت بƒƒعد طƒƒول انƒƒتظار أل ƒحّ الƒƒحاكƒƒم فƒƒي أن يƒƒق ّدم لƒƒحضرتƒƒه ّ
املƒƒاء ا ّلƒƒتي تƒƒلفت مƒƒن اإلهƒƒمال ثƒƒالثƒƒني عƒƒا ًمƒƒا .فƒƒقام عƒƒلى تƒƒنفيذ هƒƒذا االقƒƒتراح عƒƒلى الƒƒفور .وقّ ƒلما كƒƒان يƒƒعارض فƒƒي تƒƒدفّƒƒق سƒƒيل
الƒزّ ّوار ا ّلƒƒذيƒƒن كƒƒان مƒƒن بƒƒينهم امل ُƒالّ صƒƒادق الخƒƒراسƒƒانƒƒي املخƒƒلص الجƒƒليل وأبƒƒو بƒƒديƒƒع ،وكƒƒال الƒّ ƒرجƒƒلني مƒƒمن عƒƒاشƒƒوا مƒƒن بƒƒعد مƒƒوقƒƒعة
السƒلطانƒي كƒان يح ّƒرم دخƒول الƒزّوار املƒديƒنة .أ ّمƒا مƒصطفى ضƒياء
طƒبرسƒي ،كƒان الƒحاكƒم يƒفعل ذلƒك عƒلى ال ّƒرغƒم مƒن أن الƒفرمƒان ّƒ ƒ
ƒسجني الح ّƒريّƒة املƒطلقة فƒي مƒغادرة
بƒاشƒا ،ا ّلƒƒذي أصƒبح والƒيًا بƒعد عّ ƒدة سƒنوات فƒقد مƒضى إلƒى أبƒعد مƒن هƒذا الحّ ƒد ،إذ مƒنح ال ّ
ƒسجن وقƒƒتما يƒƒشاء .ولƒƒك ّن حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل أبƒƒى ذلƒƒك .بƒƒل لƒƒقد آمƒƒن بƒƒاألمƒƒر املƒƒبارك الّ ƒ
ƒشيخ محƒƒمود مƒƒفتي عّ ƒكاء ،ا ّلƒƒذي
أبƒƒواب الّ ƒ
ƒخاصƒƒة بƒƒع ّكاء .وكƒƒان بƒƒعض
ّƒ ƒ ƒ
ƒعصبه مƒƒن قƒƒبل ،ودفƒƒعته حƒƒماسƒƒته إلƒƒى أن يƒƒصنّف كƒƒتابًƒƒا فƒƒي األحƒƒاديƒƒث ال ƒنّبويّƒƒة الƒ
ُعƒƒرف بش ّ ƒدة تّ ƒ
الشƒƒداد يƒأتƒون إلƒى املƒديƒنة مƒن حƒني إلƒى آخƒر .ورغƒم مƒا كƒانƒوا عƒليه مƒن قّ ƒوة وبƒأس إال أنّƒهم لƒم يسƒتطيعوا أن
الƒحكام الƒغالظ ّ ƒ
ƒؤسƒس الّ ƒديƒن لƒكي يƒح ّقق هƒدفƒه عƒلى الƒوجƒه األكƒمل .وبƒمضي األعƒوام أخƒذ
يƒقفوا فƒي وجƒه الƒقوى ا ّلƒتي كƒانƒت تسƒرع بتحƒريƒر م ّ ƒ ƒ
ƒصاعƒدة وقّ ƒوتƒه املشƒرقƒة .أ ّƒمƒا عƒزيƒز بƒاشƒا ا ّلƒذي أظهƒر فƒي
الƒعلماء واألدبƒاء املƒقيمون بƒسوريّƒة يƒعترفƒون بƒعظمة حƒضرة بƒهاء اهلل ال ّ
أدرنƒة تƒع ّل ًقا شƒديً ƒدا بƒحضرة عƒبد الƒبهاء فƒقد ارتƒقى فƒي الƒوقƒت نƒفسه إلƒى مƒنصب الƒوالƒي .وقƒام بƒزيƒارة عّ ƒكاء م ّƒرتƒني ال لƒشيء
ƒصداق ƒƒة م ƒƒع ح ƒƒضرة ع ƒƒبد ال ƒƒبهاء ا ّلƒƒذي ط ƒƒامل ƒƒا اح ƒƒترم ƒƒه
إالّ ل ƒƒيبدي اح ƒƒترام ƒƒه وإج ƒƒالل ƒƒه ل ƒƒحضرة ب ƒƒهاء اهلل ،وليج ّ ƒدد أواص ƒƒر ال ƒƒو ّد وال ّ ƒ
وأعجب به.
وبƒƒالƒّ ƒرغƒƒم مƒƒن أ ّن حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل لƒƒم يƒƒكن يƒƒسمح بƒƒأيّƒƒة مƒƒقابƒƒالت شƒƒخصيّة إالّ فƒƒيما نƒƒدر ،خƒƒالفًƒƒا لƒƒعادتƒƒه ا ّلƒƒتي كƒƒان ي ƒتّبعها فƒƒي
ب ƒƒغداد ،إال أ ّن ال ƒتّأث ƒƒير ال ƒنّفاذ ا ّلƒƒذي ت ƒƒمتّع ب ƒƒه ج ƒƒعل األه ƒƒلني ي ƒƒؤ ّكƒƒدون ف ƒƒي ص ƒƒراح ƒƒة أ ّن ال ƒتّحسن امل ƒƒلحوظ ا ّلƒƒذي مل ƒƒسوه ف ƒƒي ه ƒƒواء
ƒسم ّو" م ّƒما يƒنمّ
املƒديƒنة ومƒائƒها يƒرجƒع بƒصفة أسƒاسƒيّة إلƒى إقƒامƒته الّ ƒدائƒمة بƒينهم .بƒل لƒقد لّ ƒقبوه بـ"الƒزّعƒيم الجƒليل" و"صƒاحƒب ال ّ
عƒلى اإلجƒالل ا ّلƒذي بƒثّه فƒيهم .وذات م ّƒرة أذن لƒحاكƒم املƒديƒنة وألحƒد الƒقادة األوروبƒيّني بƒزيƒارتƒه .فƒبلغ مƒن تƒأثّƒر الƒقائƒد األوروبّƒي
أنّƒƒه "ظƒّ ƒل راك ً ƒعا عƒƒلى ركƒƒبتيه لƒƒدى الƒƒباب" .أ ّمƒƒا الّ ƒ
ƒحقق مƒƒا اقƒƒترحƒƒه
ƒشيخ عƒƒلي املƒƒيري ،مƒƒفتي ع ّ ƒكاء ،فƒƒقد أخƒƒذ عƒƒلى عƒƒاتƒƒقه أن يّ ƒ
ƒوسƒله إلƒى حƒضرة بƒهاء اهلل لƒكي يخƒرج مƒن أسƒوار املƒديƒنة ويƒنهي عƒزلƒته ا ّلƒتي
حƒضرة عƒبد الƒبهاء ،وأخƒذ يƒواصƒل رجƒاءه ويƒديƒم ت ّƒ ƒ
طƒالƒت تƒسعة أعƒوام .وبƒعد إلƒحاح شƒديƒد وافƒق حƒضرة بƒهاء اهلل عƒلى مƒغادرة أبƒواب املƒديƒنة وانƒتقل إلƒى حƒديƒقة الƒنّعمني ،وهƒي
جƒƒزيƒƒرة صƒƒغيرة تƒƒقع وسƒƒط النّهƒƒر شƒƒرق ƒيّ املƒƒديƒƒنة ،وشƒّ ƒرفƒƒها بƒƒاسƒƒم "الƒّ ƒرضƒƒوان" ووصƒƒفها بƒƒأنّƒƒها "أورشƒƒليم الجƒƒديƒƒدة" و"جƒƒزيƒƒرتƒƒنا
الƒخضراء" .وقƒد اسƒتأجƒرهƒا حƒضرة عƒبد الƒبهاء مƒع قƒصر عƒبد اهلل بƒاشƒا ا ّلƒذي يƒبعد بƒضعة أمƒيال شƒمالƒي عّ ƒكاء وهƒيأه لƒسكنى
والƒده .ومƒن ثّ ƒم أصƒبح مƒقا ًƒمƒا م ّ
ƒفضالً لƒحضرة بƒهاء اهلل ا ّلƒƒذي لƒم تƒتجاوز قƒدمƒاه أسƒوار املƒديƒنة عشƒرة سƒنوات تƒقريƒبًا ،ولƒم تƒكن
رياضته سوى ذرع غرفة نومه ذهابًا وإيابًا.
وبƒƒعد عƒƒامƒƒني تƒƒم اسƒƒتئجار قƒƒصر عƒƒودة خƒّ ƒمار ،وقƒƒد أنƒƒفق عƒƒودة عƒƒلى بƒƒنائƒƒه األمƒƒوال ال ƒطّائƒƒلة أثƒƒناء سƒƒجن حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل فƒƒي
الƒثّكنات .إالّ أنّƒƒه هجƒƒره هƒƒو وأسƒƒرتƒƒه عƒƒلى عجƒƒل عƒƒند تّ ƒ
ƒيرا تّ ƒم شƒƒراؤه .وقƒƒد وصƒƒفه حƒƒضرة بƒƒهاء
ƒفشي أحƒƒد األوبƒƒئة الƒƒوبƒƒيلة ،وأخً ƒ
اهلل بـ"ال ƒƒقصر ال ƒّ ƒرف ƒƒيع ا ّل ƒƒذي ج ƒƒعله اهلل امل ƒƒنظر األك ƒƒبر للبش ƒƒر" .ل ƒƒقد ت ƒƒعاون ƒƒت ع ƒƒدة أم ƒƒور ع ƒƒلى زي ƒƒادة ه ƒƒيبة ال ƒƒجام ƒƒعة ال ƒنّاه ƒƒضة
واتّƒساع شهƒرة مƒن كƒان أنƒبل أعƒضائƒها ،مƒنها أن حƒضرة عƒبد الƒبهاء زار بƒيروت فƒي تƒلك اآلونƒة تƒلبية لƒدعƒوة مƒدحƒت بƒاشƒا ،وهƒو
ƒشيخ مح ƒّ ƒمد ع ƒƒبده ال ّ ƒ
أح ƒƒد ك ƒƒبار وزراء ت ƒƒرك ƒيّا .وه ƒƒناك اتّ ƒƒصل ب ƒƒرج ƒƒاالت ال ّ ƒدول ƒƒة وال ّ ƒدي ƒƒن ،وال ƒƒتقى م ƒّ ƒرات ع ƒƒدي ƒƒدة م ƒƒع ال ّ ƒ
ƒشهير ف ƒƒي
جƒلسات طƒويƒلة .ولƒقد ثƒار الحسƒد فƒي صƒدور ا ّلƒƒذيƒن كƒانƒوا ،مƒنذ عهƒد قƒريƒب ،يƒعامƒلونƒه هƒو وإخƒوانƒه فƒي املƒنفى مƒعامƒلة تƒختلط
فƒيها مƒشاعƒر الƒتّرفّƒع والƒتّفضيل بƒاالحƒتقار واالزدراء .وكƒان سƒبب هƒذا الحسƒد األ ّƒكƒال الƒحفاوة الƒبالƒغة ا ّلƒتي اسƒتقبله بƒها الƒفقيه
ƒشيخ يƒƒوسƒƒف مƒƒفتي ال ƒنّاصƒƒرة وكƒƒان الّ ƒ
األجƒّ ƒل الّ ƒ
ƒشيخ يƒƒوسƒƒف يسƒƒتضيف وقƒƒتها والة بƒƒيروت فƒƒأرسƒƒل ع ّ ƒليّة الƒƒقوم مƒƒن بƒƒينهم أخƒƒوه
وم ƒƒفتي ع ّ ƒكاء ليس ƒƒتقبلوا ه ƒƒذا ال ّ ƒ
ƒضيف ال ƒƒكري ƒƒم ال ƒƒقادم ع ƒƒلى م ƒƒساف ƒƒة ب ƒƒضعة أم ƒƒيال خ ƒƒارج امل ƒƒدي ƒƒنة .ث ّ ƒم ث ƒƒار الحس ƒƒد م ƒّ ƒرة أخ ƒƒرى
بسبب الحفاوة البالغة ا ّلتي استقبل بها حضرة عبد البهاء ّ
الشيخ يوسف عندما زاره في ع ّكاء.
ƒصارم ل ƒƒم يُ ƒƒلغَ ب ƒƒصفة رس ƒƒميّة إالّ أنّ ƒƒه أص ƒƒبح آن ƒƒذاك ف ƒƒي خ ƒƒبر ك ƒƒان .ذل ƒƒك ألنّ
وب ƒƒال ƒّ ƒرغ ƒƒم م ƒƒن أ ّن ف ƒƒرم ƒƒان ّ ƒ
السƒƒلطان ع ƒƒبد ال ƒƒعزي ƒƒز ال ّ ƒ
حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل وإن كƒƒان سƒƒجينًا بƒƒاالسƒƒم فƒƒقط إالّ أ ّن "**أبƒƒواب الƒƒعزّة والƒƒجالل وسƒƒلطان الƒƒحقّ قƒƒد تƒƒفتّحت عƒƒلى مƒƒصاريƒƒعها"
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كƒƒما يƒƒقول حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء ا ّلƒƒذي كƒƒتب مƒّ ƒرة أخƒƒرى فƒƒي ذلƒƒك يƒƒقول**" :كƒƒان حّ ƒكام فلسƒƒطني يحسƒƒدونƒƒه عƒƒلى نƒƒفاذ تƒƒأثƒƒيره وقّ ƒوة
واملتصرفون والق ّواد واملوظّفون املح ّليّون يلتمسون شرف املثول بني يديه .ولكنّه قلما كان يأذن لهم".
سلطانه وكان الح ّكام
ّ
سƒمح للمسƒتشرق املƒمتاز أ .ج .بƒراون األسƒتاذ بƒجامƒعة كƒمبردج أن يتش ّƒرف بƒمحضر حƒضرة بƒهاء اهلل
فƒي هƒذا الƒقصر نƒفسه ُƒ ƒ
أربƒع مƒرات مƒتوالƒية خƒالل األيّƒام الخƒمسة ا ّلƒƒتي قƒضاهƒا بƒراون فƒي الƒبهجة ضƒيفًا] ،مƒن  20-15نƒيسان سƒنة 1890م[ .وهƒي
لƒقاءات خّ ƒلدهƒا هƒذا اإلعƒالن الƒتّاريƒخي ا ّلƒذي أعƒلنه األسƒير**" :سƒتزول هƒذه املƒنازعƒات الƒعقيمة ،وهƒذه الحƒروب املƒد ّƒمƒرة ،ويƒأتƒي
ƒصلح األكƒƒبر" .وإلƒƒيك الّ ƒ
ƒشهادة ال ƒنّاصƒƒعة ا ّلƒƒتي خ ّ ƒلفها هƒƒذا الƒƒباحƒƒث لƒƒألجƒƒيال الƒƒقادمƒƒة قƒƒال" :أ ّمƒƒا الƒƒوجƒƒه ا ّلƒƒذي طƒƒالƒƒعني فƒƒال
الّ ƒ
ي ƒƒمكنني أن أن ƒƒساه وإن ك ƒƒنت ال أس ƒƒتطيع أن أص ƒƒفه .أ ّم ƒƒا ه ƒƒات ƒƒان ال ƒƒعينان ال ƒنّفاذت ƒƒان ف ƒƒقد ب ƒƒدت ƒƒا وك ƒƒأنّ ƒƒما ت ƒƒقرآن م ƒƒا ف ƒƒي دخ ƒƒيلة
ƒوضƒاح فƒي رزانƒة ووقƒار .ولƒم أكƒن بƒحاجƒة إلƒى أن
ƒتقرت عƒلى الƒجبني الƒعريƒض ال ّ ƒ ƒ ƒ
ّƒ ƒ
نƒفسك .أ ّمƒا الƒعزة والƒجالل
والسƒلطان فƒقد اس ّ
أس ƒƒأل أح ً ƒدا ف ƒƒي م ƒƒحضر م ƒƒن وق ƒƒفت .وان ƒƒحنيت ب ƒƒني ي ƒƒدي م ƒƒن ي ƒƒحيطه م ƒƒن امل ƒƒحبة وال ƒƒوف ƒƒاء م ƒƒا يحس ƒƒده ع ƒƒليهما امل ƒƒلوك واألب ƒƒاط ƒƒرة
عƒبثًا" وقƒد شهƒد هƒذا الƒزّائƒر نƒفسه فƒقال" :هƒنالƒك قƒضيت خƒمسة أيّƒام خƒالƒدة ،تƒمتّعت خƒاللƒها بƒفرص ال نƒظير لƒها وال مƒثيل ،بƒل
وال أمƒل فƒي أن تƒعود ،واجƒتمعت فƒيها بƒينابƒيع ذلƒك ال ّƒروح الƒعجيب ا ّلƒذي يƒعمل بƒق ّوة غƒامƒضة مƒتزايƒدة عƒلى بƒعث قƒوم نƒامƒوا نƒو ًƒمƒا
شبي ًها باملوت .والواقع أنّه كانت تجربة غريبة مثيرة ،وال أمل لي في أنقل إليك من تأثيراتها شيئ ًا ذا بال".
ƒسنة ارتƒفعت خƒيمة حƒضرة بƒهاء اهلل –"خƒباء املجƒد" -عƒلى جƒبل الƒكرمƒل "كƒوم اهلل وكƒرمƒه" مƒوطƒن إيƒليّا ا ّلƒƒذي مجƒده
وفƒي تƒلك ال ّ
ب" ا ّلƒذي "تجƒري إلƒيه ك ّƒل األمƒم" .وتƒفصيل ذلƒك أن حƒضرة بƒهاء اهلل زار حƒيفا أربƒع مƒرات طƒالƒت الƒزّيƒارة
إشƒعياء بƒأ ّنƒه "جƒبل ال ّƒر ّ
ضƒƒربƒƒت فƒƒيها خƒƒيمته بƒƒجوار ديƒƒر الƒƒكرمƒƒليّني،
األخƒƒيرة مƒƒنها ثƒƒالثƒƒة أشهƒƒر .وفƒƒي أثƒƒناء إحƒƒدى هƒƒذه الƒزّيƒƒارات ،وهƒƒي الƒزّيƒƒارة ا ّلƒƒتي ُ ƒ ƒ
أنƒƒزل "صƒƒاحƒƒب الƒƒكرم" لƒƒوح الƒƒكرمƒƒل املƒƒليء بƒƒاإلشƒƒارات والƒنّبوءات .وفƒƒي مƒƒناسƒƒبة أخƒƒرى كƒƒان يƒƒقف عƒƒلى سƒƒفح مƒƒن سƒƒفوح ذلƒƒك
ƒعني لƒحضرة عƒبد الƒبهاء الƒبقعة املƒباركƒة ا ّلƒƒتي قّ ƒدر لƒها أن تƒكون مƒث ًوى دائ ًƒما لƒرفƒات حƒضرة الƒباب بƒعد أن يُƒقام عƒليها
الƒجبل ،ف ّ
مقام مناسب فيما بعد.
ƒسيد
وب ƒƒنا ًء ع ƒƒلى أم ƒƒر ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ت ّ ƒم ش ƒƒراء األراض ƒƒي امل ƒƒحيطة ب ƒƒتلك ال ƒƒبحيرة ا ّل ƒƒتي اق ƒƒترن اس ƒƒمها ف ƒƒي ال ƒتّاري ƒƒخ بعه ƒƒد ال ّ ƒ
ƒقرر أن تƒشيد عƒليها "تƒلك املƒبانƒي الجƒليلة الفخƒمة" ا ّلƒƒتي تƒقام تƒمجي ًدا لƒديƒنه ،سƒاعƒية بƒشيرة بƒني يƒدي تƒلك
املƒسيح لƒه املجƒد .وت ّ
ƒرضƒا" وفƒي "األقƒالƒيم الƒخصبة املƒق ّدسƒة املƒجاورة
املƒبانƒي ا ّلƒƒتي تƒنبّأ فƒي ألƒواحƒه بƒأنّƒه سƒوف تƒقام فƒي األرض املƒق ّدسƒة "طƒوالً وع ً ƒ ƒ ƒ
نص به في تلك األلواح.
خصصه "لعبادة اهلل الفرد وخدمة عتبته ّ
لألردن" ا ّلتي ّ
السامية" بنا ًء على ما ّ
وبƒƒرزت الّ ƒ
ƒشواهƒƒد عƒƒلى حƒƒيويّƒƒة الƒزّعƒƒامƒƒة ا ّلƒƒتي ال يسƒƒتطيع أن يقهƒƒرهƒƒا أو يƒƒق ّلل مƒƒن شƒƒأنƒƒها املƒƒلوك مƒƒهما قƒƒويƒƒت شƒƒوكƒƒتهم وال رجƒƒال
خƒƒ ƒم م ƒƒراس ƒƒالت ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل تض ّ
الّ ƒ ƒدي ƒƒن م ƒƒهما ع ƒƒظمت ع ƒƒداوت ƒƒهم ،م ƒƒنها تض ّ
ƒظيما ،وإن ƒƒشاء ال ƒƒوك ƒƒال ƒƒة ال ƒƒبهائƒ ƒيّة ف ƒƒي
خƒً ƒ ƒما ع ً ƒ
اإلسƒƒكندريّƒƒة إلرسƒƒال هƒƒذه املƒƒراسƒƒالت وتƒƒوزيƒƒعها .ومƒƒنها ال ƒتّسهيالت ا ّلƒƒتي ق ّ ƒدمƒƒها املƒƒؤمƒƒن ال ƒثّابƒƒت محƒّ ƒمد مƒƒصطفى فƒƒي بƒƒيروت
ƒسجني ،بƒاالسƒم فƒقط ،أن
ƒمرون بƒتلك املƒديƒنة .ومƒنها ال ّƒراحƒة النّسƒبيّة ا ّلƒتي اسƒتطاع بƒها ال ّ
لƒتأمƒني مƒصالƒح الƒزّوار ا ّلƒذيƒن كƒانƒوا ي ّ
يتّصل باملراكز املتزايدة في إيران العراق والقوقاز وتركستان ومصر .ومنها تكليفه سليمان خان التّنكابوني ّ
الشهير
بجƒمال أفƒندي بƒأن يƒقوم بحƒملة تƒبليغيّة مƒنظّمة فƒي الƒهند وبƒورمƒا .ومƒنها تƒعيني بƒعض أتƒباعƒه "أيƒادي أمƒر اهلل" .ومƒنها تƒرمƒيم
الƒبيت املƒبارك فƒي شƒيراز ،وتƒفويƒض أمƒر سƒدانƒته بƒأمƒر مƒنه ،إلƒى حƒرم حƒضرة الƒباب وأخƒتها .ومƒنها إيƒمان عƒدد ال بƒأس بƒه مƒن
الƒƒيهود والƒƒزرادشƒƒتيّني والƒƒبوذيّƒƒني إيƒƒمانًƒƒا جƒƒعلهم يƒƒعترفƒƒون بƒƒاملƒƒسيحيّة واإلسƒƒالم ديƒƒنني سƒƒماويّƒƒني اعƒƒترافًƒƒا تƒƒلقائƒيًّا راسً ƒ
خا .وكƒƒان
السيّارون في إيران والهند وبورما.
هذا باكورة الجهود املوصولة ا ّلتي بذلها املبلغون ّ
كƒƒما أنّƒƒنا ال يƒƒمكننا أن نƒƒغفل اإلشƒƒارة إلƒƒى تƒƒكويƒƒن جƒƒامƒƒعة مƒƒزدهƒƒرة مƒƒن املƒƒؤمƒƒنني فƒƒي مƒƒديƒƒنة عƒƒشق آبƒƒاد الحƒƒديƒƒثة فƒƒي تƒƒركسƒƒتان
ال ّƒروسƒيّة ،مƒطمئنّة إلƒى تƒعاطƒف الƒحكومƒة ومƒساملƒتها .فƒتم ّكنت مƒن امƒتالك مƒقابƒر بƒهائƒيّة ،وشƒراء قƒطعة أرض شƒيّدت عƒليها بƒناءً
ثƒبت فƒيما بƒعد أنّƒه أ ّول "مشƒرق األذكƒار" فƒي الƒعالƒم الƒبهائƒيّ بƒأسƒرة .وال بّ ƒد أن نƒشير أي ً
ƒضا إلƒى تƒأسƒيس مƒراكƒز ديƒنيّة مƒتق ّدمƒة
فƒي ك ّƒل مƒن سƒمرقƒند وبƒخارا فƒي قƒلب آسƒيا .وكƒان ذلƒك نƒتيجة ألبƒحاث وكƒتابƒات الƒعالّمƒة فƒاضƒل الƒقائƒني واملƒدافƒع املƒث ّقف مƒيرزا
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ƒؤسƒƒس ال ّ ƒدي ƒƒن ،ب ƒƒما ف ƒƒيها "ال ƒƒكتاب األق ƒƒدس" ف ƒƒي
أب ƒƒي ال ƒƒفضل .وال ب ّ ƒد أن ن ƒƒشير ك ƒƒذل ƒƒك إل ƒƒى ط ƒƒبع خ ƒƒمسة مج ƒƒلدات م ƒƒن آث ƒƒار م ƒ ّ ƒ
ƒسنوات
الƒهند .وهƒي طƒبعات تƒعلن عƒن تƒضاعƒف آداب الّ ƒديƒن واشƒتمالƒها عƒلى طƒبعات عƒديƒدة ولƒغات مƒختلفة وانƒتشارهƒا أثƒناء ال ّ
التّالية في ربوع ّ
الشرق والغرب.
السƒƒلطان عƒبد الƒعزيƒز إلƒى هƒذا اإلقƒليم فƒي هƒوان عƒظيم .ومل ّƒا كƒان
ويƒروي أحƒد املƒنفيّني أ ّن حƒضرة بƒهاء اهلل قƒال**" :أخƒرجƒنا ّ ƒ
غƒرضƒه أن يƒذ ّلƒƒنا ويƒد ّمƒƒرنƒا فƒإنّƒنا لƒم نƒرفƒض وسƒائƒل ال ّƒراحƒة وال ّƒرفƒاه حƒني تƒوفّƒرت" .وقƒال م ّƒرة أخƒرى مƒا رواه الƒنّبيل فƒي تƒاريƒخه:
سجƒله الƒنّبيل
"**الحƒمد هلل! لƒقد بƒلغت بƒنا الƒحال أ ّن أهƒل هƒذه الƒنّواحƒي يظهƒرون لƒنا االحƒترام واإلجƒالل" .وقƒال م ّƒرة أخƒرى مƒا ّ ƒ
أي ً
السƒƒلطانƒيّ أالّ
ƒضا**" :قƒام سƒلطان آل عƒثمان عƒلى ظƒلمنا بƒال ذنƒب وال جƒريƒرة ،وأرسƒلنا إلƒى حƒصن عّ ƒكاء .وقƒضى فƒرمƒانƒه ّ ƒ
عج ƒƒلت ي ƒƒد ال ƒƒقدرة ال ƒّ ƒربّ ƒƒانƒ ƒيّة
ƒخاص وال ƒƒعام .له ƒƒذا ّ ƒ
ƒرض ƒƒا ل ƒƒبغضاء امل ƒƒبغضني م ƒƒن ال ƒ
ي ƒƒختلط ب ƒƒنا أح ƒƒد ،وشّ ƒ ƒدد ف ƒƒي أن ن ƒƒصبح غ ƒ ƒ ƒ ً ƒ
ّ
ƒقربƒني ،عƒالƒي وفƒؤاد ،ثƒم امƒت ّدت يƒد الƒقدرة لƒطي بƒساط عƒزّة
بƒاالنƒتقام .وعƒصفت ريƒاح الƒفناء ،أ ّول األمƒر ،بƒسميريƒة ووزيƒريƒه امل ّ
العزيز ،وأخذه أخذ عزيز مقتدر".
ƒطيما ك ƒƒام ƒالً وي ƒƒقضي ع ƒƒليه
وإل ƒƒى ه ƒƒذا ي ƒƒشير ح ƒƒضرة ع ƒƒبد ال ƒƒبهاء ف ƒƒيقول**" :أراد اع ƒƒداؤه أن يح ƒطّم ال ّ ƒ
ƒسجن األم ƒƒر امل ƒƒبارك تح ً ƒ
ƒسجن كƒان فƒي الƒحقيقة أكƒبر عƒون ،وأصƒبح وسƒيلة لƒتق ّدمƒه" .وأ ّƒكƒد ذلƒك م ّƒرة أخƒرى فƒقال ...*" :رفƒع
قƒصا ًء مƒبر ًمƒا .ولƒك ّن هƒذا ال ّ
هƒذا ال ّ
الشƒرق
ƒسجن األعƒظم ومƒنه سƒطع نƒوره الƒباهƒر ،وطƒبّق صƒيته الƒخافƒقني ،وبƒلغ صƒوت عƒظمته ّ ƒ ƒ
ƒشخص الجƒليل أمƒره فƒي ال ّ
ƒمسا سƒƒاطƒƒعة" .وقƒƒال مƒّ ƒرة أخƒƒرى*" :إلƒƒى يƒƒومƒƒنا هƒƒذا لƒƒم يحƒƒدث مƒƒثل
والƒƒغرب"**" ،كƒƒان نƒƒوره فƒƒي بƒƒادئ األمƒƒر نجƒً ƒما فƒƒأصƒƒبح شً ƒ
هذا األمر في عالم الوجود".
فƒال عƒجب أن رقƒم حƒضرة بƒهاء اهلل تƒلك الƒكلمات الƒعظيمة ،وهƒو يƒتأ ّمƒل الƒتّغيّر املƒلحوظ فƒي الƒظّروف ا ّلƒتي البسƒت أربƒعة وعشƒريƒن
السجن إلى الجنّة العليا قطب الجنان".
عا ًما هي م ّدة نفي في ع ّكاء**" :إ ّن اهلل العليّ القدير ...قد ح ّول هذا ّ

الفصل الثّاني عشر  -سجن حضرة بهاء اهلل في ع ّكاء )تتمة(
الشƒƒدي ƒƒدة ا ّلƒƒتي ن ƒƒشأت ع ƒƒن ال ƒنّفي ا ّلƒƒذي
ƒصغيرة ا ّلƒƒتي ص ƒƒحبته ،امل ƒƒتاع ƒƒب ّ ƒ
ب ƒƒينما ك ƒƒان ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ي ƒƒكاب ƒƒد ،ه ƒƒو والج ƒƒماع ƒƒة ال ّ ƒ
قƒƒصد مƒƒنه األعƒƒداء مƒƒحوهƒƒم مƒƒن الƒƒوجƒƒود ،كƒƒان أتƒƒباعƒƒه املƒƒتزايƒƒدون فƒƒي مƒƒوطƒƒنه يƒƒقاسƒƒون مƒƒن اضƒƒطهاد أعƒƒنف وأطƒƒول مƒƒن املƒƒتاعƒƒب
ا ّلƒتي كƒان يƒكابƒدهƒا آنƒذاك هƒو وأصƒحابƒه .ومƒع أ ّن الجƒرائƒم الƒبربƒريّƒة الƒبشعة ا ّلƒتي ارتƒكبها الƒعد ّو الƒعنيد املƒتعطّش كƒانƒت أضƒيق
مƒƒجاالً مƒƒن حƒّ ƒمامƒƒات الّ ƒدمƒƒاء ا ّلƒƒتي عƒّ ƒمدت الّ ƒديƒƒن عƒƒند مƒƒولƒƒده حƒƒني "قƒƒتل فƒƒي خƒƒالل سƒƒنة واحƒƒدة مƒƒا ال يّ ƒ
ƒقل عƒƒن أربƒƒعة آالف رجٍ ƒل،
وت ƒƒرك ج ƒƒمع غ ƒƒفير م ƒƒن ال ƒنّساء واألط ƒƒفال ب ƒƒال ع ƒƒائ ƒƒل وال م ƒƒعني" ك ƒƒما ي ƒƒؤ ّƒك ƒƒد ح ƒƒضرة ع ƒƒبد ال ƒƒبهاء ،إالّ أنّ ƒƒها ل ƒƒم ت ƒƒكن أق ƒّ ƒل ت ƒƒن ّو ًع ƒƒا م ƒƒن
سابقاتها واتّصفت بقدر أعظم من الغدر والقسوة.
فƒي تƒلك الƒفترة ا ّلƒتي نƒحن بƒصددهƒا كƒان نƒاصƒر الّ ƒديƒن شƒاه ،ا ّلƒذي وصƒفه حƒضرة بƒهاء اهلل بـ"رئƒيس الƒظّاملƒني" ا ّلƒذي "ارتƒكب مƒا
نƒاح بƒه أهƒل مƒدائƒن الƒعدل واإلنƒصاف" فƒي كƒامƒل رجƒولƒته وأوج جƒبروتƒه وسƒلطانƒه .ومل ّƒا عجƒز عƒن الƒظّفر بƒحضرة بƒهاء اهلل قƒنع
ƒاصƒƒة وأنّƒƒها
هƒƒذا ال ƒطّائƒƒش األهƒƒوج بƒƒمحاولƒƒة الƒƒقضاء املƒƒبرم عƒƒلى الƒƒبقيّة الƒƒباقƒƒية مƒƒن الƒƒجامƒƒعة ا ّلƒƒتي كƒƒان يƒƒخافƒƒها أش ّ ƒد خƒƒوف ،خƒ ƒ ّ ƒ
الشƒƒرق
نƒƒهضت وتƒƒماسƒƒكت مƒƒن جƒƒديƒƒد .وكƒƒان نƒƒاصƒƒر ال ّ ƒديƒƒن شƒƒاه هƒƒو الƒƒحاكƒƒم اآلمƒƒر فƒƒي دورة "غƒƒارقƒƒة إلƒƒى األذقƒƒان فƒƒي تƒƒقالƒƒيد ّ ƒ
الƒƒقديƒƒمة" ومƒƒن حƒƒولƒƒه وزراء "دهƒƒاة لƒƒئام مƒƒنافƒƒقون" ،يƒƒرفƒƒعهم ويƒƒخفضهم ويƒƒديƒƒنهم ويƒƒقصيهم كƒƒما يحƒƒلو لƒƒه .وكƒƒان يƒƒرأس نƒƒظا ًمƒƒا
إداريًƒƒا كƒƒان "كƒّ ƒل عƒƒضو فƒƒيه أ ّمƒƒا راشƒيًا أو مƒƒرتƒƒشيًا حسƒƒبما تƒƒمليه الƒظّروف واملƒƒصالƒƒح" .وكƒƒان يƒƒعاونƒƒه فƒƒي مƒƒقاومƒƒة الّ ƒديƒƒن جƒƒهاز
خسƒته وذ ّلƒه وجƒشعه
ديƒنيّ أشƒبه مƒا يƒكون "بƒالّ ƒدولƒة الƒكنسيّة" ،ويƒسانƒده شƒعب ال مƒثيل لƒه فƒي قƒسوتƒه وفƒظاعƒته وال نƒظير لƒه فƒي ّƒ ƒ
ƒسم املƒملكة بƒينهم تƒوطƒي ًدا ألركƒان الƒحكم
ƒعصبه وفƒساد أعƒمالƒه .كƒان يƒتلوه فƒي ّƒ ƒ
السƒلطان واملƒركƒز أبƒناؤه الƒثّالثƒة الƒبالƒغون ،إذ ق ّ
وت ّ
١٠٥

واإلدارة ال ّ ƒداخ ƒƒليّة ،فعه ƒƒد ب ƒƒوالي ƒƒة آذرب ƒƒيجان إل ƒƒى وارث ال ƒƒعرش م ƒƒظفر ال ّ ƒدي ƒƒن م ƒƒيرزا ال ƒƒجبان ال ّ ƒ
ƒضعيف ا ّل ƒƒذي وق ƒƒع ت ƒƒحت ت ƒƒأث ƒƒير
الّ ƒ ƒ
ƒشيخيّة فƒƒ ƒأخƒƒ ƒذ يظهƒƒ ƒر اإلجƒƒ ƒالل واالحƒƒ ƒترام لƒƒ ƒلمالّوات ،وس ّ ƒ ƒلط عƒƒ ƒلى مƒƒ ƒا يƒƒ ƒربƒƒ ƒو عƒƒ ƒلى خƒƒ ƒمسي مƒƒ ƒملكته ،بƒƒ ƒما فƒƒ ƒيه إقƒƒ ƒليمي يƒƒ ƒزد
السƒƒلطان ،وأ ّمƒƒه مƒƒن عƒƒا ّمƒƒة الّ ƒ
ƒشعب.
وإصƒƒفهان ،أكƒƒبر أوالده األحƒƒياء وهƒƒو مƒƒسعود مƒƒيرزا الƒƒقاسƒƒي ال ّ ƒداهƒƒية .وكƒƒان يƒƒعرف ظƒّ ƒل ّ ƒ
السƒلطنة فƒقد والّه جƒيالن ومƒازنƒدران وجƒعله حƒاكƒم طهƒران ووزيƒر الحƒربƒيّة وقƒائƒد
ƒقرب املƒعروف بƒنائƒب ّ ƒ ƒ
أ ّƒمƒا كƒامƒران مƒيرزا ابƒنه امل ّ
السƒƒلطنة[ ،وتƒسابƒقهما عƒلى اسƒتمالƒة قƒلب أبƒيهما
السƒƒطان ونƒائƒب ّ ƒ
الƒجيش .ولƒقد بƒلغ مƒن تƒنافƒس األخƒويƒن األخƒيريƒن ]أي ظ ّƒل ّ ƒ
وإحƒراز رضƒائƒه إلƒى حّ ƒد أن اسƒتعان ك ّƒل واحƒد مƒنهما بƒما لƒديƒه مƒن أقƒطاب املجتهƒديƒن فƒي مƒحاولƒة الƒتّف ّوق فƒي الƒقيام بƒالƒواجƒب
السƒƒلب والنّهƒƒب واالغƒƒتيال والƒƒقضاء املƒƒبرم عƒƒلى جƒƒامƒƒعة املƒƒؤمƒƒنني األبƒƒريƒƒاء الƒƒعزّل ا ّلƒƒذيƒƒن امƒƒتنعوا
املبجƒƒل ،أال وهƒƒو الƒƒقيام بƒƒأعƒƒمال ّ ƒ
ّƒ
ƒنص عƒلى
عƒن إبƒداء أيّƒة مƒقاومƒة حƒتّى ولƒو دفƒا ًƒعƒا عƒن الƒنّفس ،وذلƒك نƒزوالً عƒند حƒكم حƒضرة بƒهاء اهلل وإطƒاعƒة ألمƒره املƒبرم ا ّلƒذي ي ّ
أنّƒƒه "إن تُƒƒقتَـ ُلوا خƒƒير لƒƒكم مƒƒن أن تَƒƒقت ُ ُلوا" .وكƒƒان عƒƒلى رأس املحƒّ ƒرضƒƒني الƒƒحاج امل ُƒالّ عƒƒلي الƒƒكني والƒƒسيد صƒƒادق ال ƒطّباطƒƒبائƒƒي،
زعƒيما مجتهƒدي طهƒران ،وال ّ
ƒشيخ مح ّƒمد بƒاقƒر زمƒيلهما فƒي إصƒفهان ،ومƒير مح ّƒمد حسƒني إمƒام الجƒمعة فƒيها .وكƒانƒوا ينتهƒزون
ƒضربƒات بƒدون هƒوادة وب ّ
ك ّƒل فƒرصƒة ويسƒلكون ك ّƒل سƒبيل لƒيكيلوا ال ّ
ƒكل مƒا أوتƒوا بƒه مƒن سƒلطان ضّ ƒد مƒا حƒمله مƒن قƒوى التّحƒريƒر،
مما هابه ّ
الشاه نفسه.
دين اعتبره هؤالء
خطرا عليهم وهابوه أكثر ّ
ً
ƒاصƒƒة ب ƒƒعد أن واج ƒƒه وق ً ƒفا م ƒƒليئ ًا ب ƒƒامل ƒƒخاط ƒƒر .وال غ ƒƒراب ƒƒة أن ي ƒƒكون االس ƒƒتجواب وال ƒƒحبس وال ّ ƒلعن
ف ƒƒال ع ƒƒجب أن اس ƒƒتتر ال ّ ƒدي ƒƒن وخ ƒ ƒ ƒّ ƒ
واالسƒƒتباحƒƒة وال ƒتّعذيƒƒب واإلعƒƒدام مƒƒن أبƒƒرز مƒƒعالƒƒم تƒƒلك الƒƒفترة الƒƒعصيبة مƒƒن تƒƒاريƒƒخه .وال غƒƒرابƒƒة كƒƒذلƒƒك أن تƒƒعمل زيƒƒادة ال ƒزّيƒƒارات
ا ّلƒƒتي بƒƒدأت فƒƒي أدرنƒƒة ثّ ƒم اتخƒƒذت صƒƒورة رائƒƒعة فƒƒي عّ ƒكاء وزيƒƒادة انƒƒتشار ألƒƒواح حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل ،وتƒƒرويƒƒج الƒّ ƒروايƒƒات الحƒƒماسƒيّة
عƒƒلى ألƒƒسنة ا ّلƒƒذيƒƒن فƒƒازوا بƒƒلقائƒƒه عƒƒلى إشƒƒعال نƒƒار الƒƒعداوة والƒƒبغضاء فƒƒي صƒƒدور رجƒƒال ال ّ ƒدولƒƒة وال ّ ƒديƒƒن م ً ƒعا .ولƒƒقد ص ّ ƒورت لƒƒهم
ح ƒƒماق ƒƒتهم وق ƒƒصر ن ƒƒظره ƒƒم أ ّن االن ƒƒشقاق ا ّلƒƒذي ح ƒƒدث ف ƒƒي ص ƒƒفوف األت ƒƒباع ف ƒƒي أدرن ƒƒة وال ƒƒحكم ع ƒƒلى زع ƒƒيم ال ّ ƒدي ƒƒن ب ƒƒال ƒنّفي امل ƒƒؤبّ ƒƒد
سوف يقضيان عليه القضاء األخير.
ƒبرحƒƒا إلƒƒى أن سƒƒالƒƒت الّ ƒدمƒƒاء
فƒƒفي آبƒƒاده ألƒƒقي الƒƒقبض عƒƒلى األسƒƒتاذ عƒƒلي أكƒƒبر بتحƒƒريƒƒض أحƒƒد أكƒƒابƒƒر املƒƒديƒƒنة وضƒƒرب ضƒƒربًƒƒا مً ƒ
مƒƒن فƒƒرعƒƒه إلƒƒى أخƒƒمص قƒƒدمƒƒه .وفƒƒي قƒƒريƒƒة تƒƒاكƒƒور أبƒƒيحت أمƒƒوال األهƒƒالƒƒي بƒƒأمƒƒر الّ ƒ
ƒشاه ،وألƒƒقي الƒƒقبض عƒƒلى الƒƒحاج مƒƒيرزا رضƒƒا
قƒƒلي ،وهƒƒو مƒƒن إخƒƒوة حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل غƒƒير األش ّ ƒقاء ،وسƒƒيق إلƒƒى طهƒƒران الƒƒعاصƒƒمة وز ّج بƒƒه فƒƒي سƒƒياه چƒƒال شهƒً ƒرا .كƒƒما ألƒƒقي
ال ƒƒقبض ع ƒƒلى صه ƒƒر م ƒƒيرزا ح ƒƒسن ،وه ƒƒو أخ آخ ƒƒر م ƒƒن إخ ƒƒوة ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل غ ƒƒير األش ّ ƒقاء ،وع ƒذّب ب ƒƒقضبان الح ƒƒدي ƒƒد املح ƒّ ƒماة
وأخيرا أحرقت قرية داركال املجاورة.
بالنّار.
ً
ƒشهير ا ّلƒƒذي آمƒƒن بƒƒال ّ ƒديƒƒن عƒƒلى يƒƒد ال ƒنّبيل واملƒƒل ّقب بـ"فخƒƒر ّ
أ ّمƒƒا آقƒƒا بƒƒزرگ الخƒƒراسƒƒانƒƒي ،وهƒƒو "بƒƒديƒƒع" الّ ƒ
الشهƒƒداء" حƒƒامƒƒل ال ّ ƒلوح
روحƒا مƒن لƒدنّƒا" كƒما يƒؤ ّƒكƒد حƒضرة بƒهاء اهلل،
ƒسابƒعة عشƒر مƒن عƒمره وا ّلƒذي "نƒفخنا فƒيه ً ƒ
امل ّ ƒ
ƒوجƒه إلƒى نƒاصƒر الّ ƒديƒن شƒاه وهƒو فƒي ال ّ
فƒقد ألƒقي الƒقبض عƒليه وعƒذّب بƒالƒكيّ ثƒالثƒة أيّƒام مƒتوالƒية ،وضƒرب رأسƒه بƒكعب الƒبندقƒيّة حƒتّى سƒقط مّ ƒ
خه ثّ ƒم ألƒقي بجسƒده فƒي
إحƒدى الƒحفر وأهƒيل عƒليه الƒتّراب والƒحجارة .وكƒان هƒذا ال ّ
ƒسنة الƒثّانƒية مƒن حƒبسه
ƒشاب قƒد تش ّƒرف بƒلقاء حƒضرة بƒهاء اهلل فƒي ال ّ
فƒƒي الƒثّكنات .ونƒƒهض بّ ƒ
ƒكل هƒّ ƒمة ونƒƒشاط ليحƒƒمل ذلƒƒك الّ ƒلوح وحƒƒي ًدا فƒƒريً ƒدا وسƒƒافƒƒر عƒƒلى قƒƒدمƒƒيه إلƒƒى طهƒƒران ليسƒƒلمه إلƒƒى الّ ƒ
ƒشاه.
وبƒƒعد أربƒƒعة أشهƒƒر وصƒƒل تƒƒلك املƒƒديƒƒنة .وبƒƒعد أن صƒƒام وقƒƒام ثƒƒالثƒƒة أيّƒƒام ال ƒتّقى بƒƒالّ ƒ
ƒصيد فƒƒي شƒƒميران.
ƒشاه وهƒƒو خƒƒارج إلƒƒى الّ ƒ
ƒبإ بٍ ƒ
ƒكل هƒƒدوء ووقƒƒار قƒƒائ ƒالً" :يƒƒا سƒƒلطان قƒƒد جƒƒئتك مƒƒن سٍ ƒ
فƒƒتق ّدم مƒƒن جƒƒاللƒƒته بّ ƒ
ƒنبإ عƒƒظيم" فƒƒأمƒƒر الّ ƒ
ƒشاه أن يƒƒؤخƒƒذ مƒƒنه ال ّ ƒلوح وأن
يسّ ƒلم إلƒƒى مجتهƒƒدي طهƒƒران وأمƒƒرهƒƒم أن يƒƒجيبوا عƒƒليه ولƒƒكنّهم تƒƒحاشƒƒوا اإلجƒƒابƒƒة ،وبƒƒدالً مƒƒن ذلƒƒك أوصƒƒوا بƒƒقتل الƒّ ƒرسƒƒول .فƒƒأرسƒƒل
ال ّ ƒ
الس ƒƒلطان زاد اش ƒƒتعال ن ƒƒيران ال ƒƒعداوة وال ƒƒبغضاء ف ƒƒي
ƒشاه ه ƒƒذا ال ّ ƒلوح إل ƒƒى س ƒƒفيره ف ƒƒي اآلس ƒƒتان ƒƒة ح ƒتّى إذا م ƒƒا ق ƒƒرأه وزراء ّƒ ƒ
صƒدورهƒم .وقƒد ظ ّƒل حƒضرة بƒهاء اهلل زهƒاء ثƒالثƒة أعƒوام يƒمتدح شƒجاعƒة ذلƒك ال ّ
ƒشاب املƒقدام فƒي آثƒاره ،ويƒصف اإلشƒارات ا ّلƒتي
الرفيعة بأنّها "ملح ألواحي".
أوردها في هذه اآلثار إلى تلك التّضحية ّ
ƒسيّد أشƒرف الّ ƒلذيƒن قƒتل أبƒواهƒما فƒي فƒتنة زنƒجان مƒن قƒبل .وقƒد ذهƒب
وفƒي زنƒجان ُ ƒ ƒ
ضƒƒرب فƒي يƒوم واحƒد عƒنقا أبƒي بƒصير وال ّ
ƒسيد
ƒصالة أشƒار عƒلى الƒجالّد بƒأفƒضل طƒريƒقة لƒضرب عƒنقه .أ ّمƒا ال ّ
أبƒو بƒصير فƒي الƒثّبات إلƒى حّ ƒد أنّƒه بƒينما كƒان سƒاجً ƒدا فƒي ال ّ
١٠٦

ƒبرحƒƒا إل ƒƒى أن س ƒƒال ƒƒت ال ّ ƒدم ƒƒاء م ƒƒن ت ƒƒحت أظ ƒƒاف ƒƒره ث ّ ƒم ق ƒƒطع رأس ƒƒه وه ƒƒو ي ƒƒعان ƒƒق زم ƒƒيله ال ّ ƒ
ƒشهيد .ول ƒƒقد
أش ƒƒرف ف ƒƒقد ض ƒƒرب ض ƒƒربً ƒƒا م ƒً ƒ
ƒسجن عƒلى أمƒل أن تƒنجح فƒي حƒمل وحƒيدهƒا عƒلى االرتƒداد عƒن ديƒنه .ولƒكنّها بƒدالً مƒن
أرسƒلت ّ ƒ ƒ
السƒلطات أ ّم أشƒرف هƒذا إلƒى ال ّ
ذلƒك هّ ƒددتƒه بƒالƒتّبرؤ مƒنه إن هƒو فƒعل ذلƒك وأمƒرتƒه أن يحƒذو حƒذو أبƒي بƒصير .ال ،بƒل إنّƒها شƒاهƒدتƒه وهƒو يƒقتل دون أن يƒطرف لƒها
ري الƒوجƒيه جƒل ًدا أفƒضى بƒه إلƒى املƒوت .وفƒي شƒيراز
جƒفن أو تƒدمƒع لƒها عƒني .وفƒي بƒروجƒرد جƒلد مح ّƒمد حƒسن خƒان الƒكاشƒي الƒث ّ ّ
أمƒر املجتهƒد فƒيها بƒقتل مƒيرزا آقƒاي ركƒاب سƒاز ومƒيرزا رفƒيعي الƒخيّاط ومشهƒدي نƒبي ،فƒقتلوا فƒي جƒوف الّ ƒليل خƒن ًقا ،وبƒعد ذلƒك
نبشƒƒت الƒƒغوغƒƒاء قƒƒبورهƒƒم وأهƒƒالƒƒوا عƒƒلى أجƒƒسادهƒƒم الƒƒقاذورات .وفƒƒي كƒƒاشƒƒان ضƒƒرب عƒƒنق الّ ƒ
ƒشيخ أبƒƒي الƒƒقاسƒƒم املƒƒازكƒƒانƒƒي وهƒƒو
سƒƒاجƒƒد يƒƒص ّلي .وكƒƒان قƒƒد رفƒƒض أن يشƒƒرب شƒƒربƒƒة مƒƒاء ق ّ ƒدمƒƒت لƒƒه قƒƒبل قƒƒتله مƒƒؤ ّƒك ً ƒدا أنّƒƒه أظƒƒمأ إلƒƒى كƒƒأس الّ ƒ
ƒشهادة مƒƒنه إلƒƒى أيّ
شيء آخر.
وفƒي كƒرمƒان قƒتل مƒيرزا بƒاقƒر ال ّ
ƒالصƒا مƒنقطع الƒنّظير فƒي اسƒتنساخ ألƒواح حƒضرة بƒهاء اهلل فƒي أدرنƒة.
ƒشيرازي ا ّلƒذي أبƒدى إخ ً ƒ ƒ ƒ
وفƒƒي أردكƒƒان هƒƒاجƒƒمت الƒƒغوغƒƒاء الƒƒهائƒƒجة ﮔـُل محƒّ ƒمد الّ ƒ
أرضƒƒا ثƒƒم داسƒƒه سƒيّدان بƒƒأحƒƒذيƒƒتهما الƒƒغليظة ،حƒتّى
ƒشيخ الهƒƒرم وبƒƒطحته ً ƒ ƒ
تƒهشمت ضƒلوعƒه وكسƒرت أسƒنانƒه ،ثƒم سƒحبوا جسƒده إلƒى خƒارج املƒديƒنة ودفƒنوه فƒي إحƒدى الƒحفر ،ثƒم عƒادوا فƒي الƒيوم الƒتّالƒي
ƒشوارع وتƒƒركƒƒوهƒƒا فƒƒي الƒƒعراء .وفƒƒي مƒƒديƒƒنة مشهƒƒد الّ ƒ
ونƒƒبشوا قƒƒبره وسƒƒحبوا ج ƒثّته فƒƒي الّ ƒ
الشƒƒديƒƒد ش ّ ƒقوا صƒƒدر
ƒتعصبها ّ ƒ
ƒشهيرة بّ ƒ
ƒسالƒƒف ال ƒذّكƒƒر ،وكƒƒان فƒƒي الƒƒخامƒƒسة وال ƒثّمانƒƒني مƒƒن عƒƒمره ،وكƒƒان الƒƒحاج عƒƒبد املƒƒجيد هƒƒذا مƒّ ƒمن
الƒƒحاج عƒƒبد املƒƒجيد ،والƒƒد بƒƒديƒƒع الّ ƒ
ع ƒƒاش ƒƒوا ب ƒƒعد م ƒƒوق ƒƒعة ط ƒƒبرس ƒƒي ،وتش ƒƒرف ب ƒƒمحضر ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ب ƒƒعد م ƒƒقتل اب ƒƒنه ث ƒƒم ع ƒƒاد إل ƒƒى خ ƒƒراس ƒƒان يش ƒƒتعل ح ƒƒماس ƒƒة
ƒيتفرج عƒليه عƒا ّƒمƒة الƒنّاس .أ ّƒمƒا جسƒده فƒقد سƒحبوه بƒصورة بƒشعة فƒي
وإخ ً ƒ ƒ ƒ
ƒالصƒا ،وبƒعد قƒتله وضƒع رأسƒه عƒلى لƒوح مƒن املƒرمƒر ل ّ
األسواق ثم تركوه في معرض املوتى ليأخذه أهله.
وفƒي إصƒفهان قƒطع رأس املُالّ كƒاظƒم ،بƒأمƒر ال ّ
ƒشيخ مح ّƒمد بƒاقƒر ،وأجƒري عƒلى جƒثمانƒه حƒصان ،ثƒم أشƒعلت فƒيه الƒنّار ،كƒما بƒترت
ƒسيد آقƒا جƒان وسƒحبه الƒنّاس فƒي الƒطّرقƒات واألسƒواق .وبƒعد شهƒر حƒدثƒت فƒي تƒلك املƒديƒنة مƒأسƒاة األخƒويƒن ال ّ
ƒشهيريƒن
أذنƒا ال ّ
الشهƒداء" و"مƒحبوب ّ
مƒيرزا مح ّƒمد حƒسن ومƒيرزا مح ّƒمد حسƒني "الƒنّوريƒن الƒنّيّريƒن" املƒل ّقبني بـ"سƒلطان ّ
الشهƒداء" عƒلى الƒتّوالƒي.
وق ƒƒد اش ƒƒتهرا ب ƒƒكرم ƒƒهما وأم ƒƒان ƒƒتهما ورأف ƒƒتهما وت ƒƒقواه ƒƒما .وك ƒƒان املح ƒّ ƒرض ع ƒƒلى ق ƒƒتلهما م ƒƒير مح ƒّ ƒمد حس ƒƒني إم ƒƒام الج ƒƒمعة ال ƒƒغادر
والسƒبب فƒي أمƒره بƒقتلهما أنّƒه كƒان مƒديƒنًا لƒهما بƒديƒن كƒبير أثƒناء تƒجارتƒه
ّƒ ƒ
الƒخسيس ا ّلƒذي وصƒفه حƒضرة بƒهاء اهلل بـ"ال ّƒرقƒشاء".
مƒƒعهما .فƒƒأراد أن يتخّ ƒلص مƒƒن ديƒƒنه هƒƒذا فƒƒسعى بƒƒهما عƒƒلى أنّƒƒهما بƒƒابƒيّان يسƒƒتح ّقان الƒƒقتل .فنهƒƒب مƒƒنزالهƒƒما الƒƒفاخƒƒران حƒتّى
أشƒجار الحƒديƒقة وأزهƒارهƒا وصƒودرت الƒبقيّة مƒن أمƒوالƒهما .أ ّƒمƒا ا ّلƒذي أفƒتى بƒقتلهما فƒهو ال ّ
ƒشيخ مح ّƒمد بƒاقƒر ا ّلƒذي نƒعته حƒضرة
ƒالسƒƒالس ƒƒل واألغ ƒƒالل ،وض ƒƒرب ع ƒƒنقاه ƒƒما ث ƒƒم
السƒƒلطان ع ƒƒلى ه ƒƒذه ال ƒƒفتوى ف ƒƒقيّدا ب ƒ ّ ƒ
ب ƒƒهاء اهلل بـ"ال ƒذّئ ƒƒب" ،وس ƒƒرع ƒƒان م ƒƒا ص ƒƒادق ظ ƒّ ƒل ّ ƒ
سƒحب جسƒداهƒما إلƒى مƒيدان ال ّ
ƒسفلة إهƒانƒات وحƒشيّة .وفƒي ذلƒك كƒتب حƒضرة عƒبد الƒبهاء يƒقول*" :سƒفك
ƒشاه حƒيث أهƒانƒهما ال ّ
ƒسيس ج ƒƒلفا امل ƒƒسيحيّ ي ƒƒبكي وي ƒƒعول وي ƒƒنوح ف ƒƒي ذل ƒƒك ال ƒƒيوم" .وم ƒƒضى ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل
دم ه ƒƒذي ƒƒن األخ ƒƒوي ƒƒن ب ƒƒصورة ج ƒƒعلت ق ّ ƒ
يذكرهما سنوات طواالً في ألواحه ،ويفصح عن حزنه على موتهما ،ويمتدح مزاياهما وفضائلهما.
الشƒƒدائƒد ا ّلƒƒتي عƒانƒاهƒا فƒي هƒذه ال ّƒرحƒلة أن جƒرح
ƒيرا عƒلى األقƒدام ،وبƒلغت ّ ƒ
وسƒيق امل ُƒالّ عƒلي جƒان مƒن مƒازنƒدران إلƒى طهƒران س ً
ƒظيما
ƒقدارا ع ً
ƒورم جسƒده مƒن أ ّول خƒصره حƒتّى قƒدمƒيه .وفƒي يƒوم اسƒتشهاده طƒلب مƒاء فƒاغتسƒل وصّ ƒلى ووهƒب لƒجالده م ً
عƒنقه وت ّ
ƒيرا
مƒƒن املƒƒال .وفƒƒي أثƒƒناء صƒƒالتƒƒه طƒƒعن بخنجƒƒر فƒƒي حƒƒلقومƒƒه ،ثƒƒم بƒƒصقوا عƒƒلى جƒƒثمانƒƒه وغƒطّوه بƒƒالƒطّني وعƒّ ƒرضƒƒوه ثƒƒالثƒƒة أيّƒƒام وأخً ƒ
مƒƒزقƒƒوه إربًƒƒا إربًƒƒا .وفƒƒي نƒƒامƒƒق هجƒƒموا عƒƒلى امل ُƒالّ عƒƒلي ا ّلƒƒذي اعƒƒتنق ال ّ ƒديƒƒن أيّƒƒام حƒƒضرة الƒƒباب هƒƒجو ًمƒƒا عƒƒنيفًا وح ƒطّموا أضƒƒالعƒƒه
بƒفاس حƒادة فƒمات مƒن فƒوره .وقƒتل مƒيرزا أشƒرف فƒي إصƒفهان ،وداس جƒثمانƒه ال ّ
ƒشيخ مح ّƒمد تƒقي الƒنّجفي "ابƒن الƒذّئƒب" ،هƒو
وتالميذه ،ثم مزّقوه في وحشيّة وس ّلموه إلى العا ّمة ليحرقوه .ثم دفنت عظامه املحترقة تحت جدار هدم عليها ليغطيها.
السƒطان
وفƒي يƒزد قƒتل فƒي يƒوم واحƒد سƒبعة أشƒخاص فƒي ظƒروف مƒر ّوعƒة ،وذلƒك بتحƒريƒض مجتهƒد املƒديƒنة وبƒأمƒر أحƒد أبƒناء ظ ّƒل ّƒ ƒ
ƒساب ƒƒع
مح ƒƒمود م ƒƒيرزا ج ƒƒالل الّ ƒ ƒدول ƒƒة ال ƒƒحاك ƒƒم امل ƒƒتب ّلد اإلح ƒƒساس .وك ƒƒان أ ّول ّ ƒ
السƒƒ ƒبعة ع ƒƒلي أص ƒƒغر ا ّل ƒƒذي ل ƒƒم ي ƒƒتجاوز رب ƒƒيعه ال ّ ƒ
الس ƒتّة اآلخƒƒريƒƒن عƒƒلى مƒƒصاحƒƒبتهم وهƒƒم يƒƒسحبون
والعشƒƒريƒƒن ،خƒƒنقوه وس ّ ƒلموا جسƒƒده إلƒƒى بƒƒعض الƒƒيهود ا ّلƒƒذيƒƒن أرغƒƒموا رفƒƒاقƒƒه ّƒ ƒ
١٠٧

ƒلما ب ƒƒلغوا م ƒƒكتب
جس ƒƒده ف ƒƒي ال ƒطّرق ƒƒات ي ƒƒحيط ب ƒƒهم ال ƒƒغوغ ƒƒاء وي ƒƒتق ّدم ƒƒهم ال ƒƒجنود وه ƒƒم ي ƒƒقرع ƒƒون ال ƒطّبول وي ƒƒنفخون ف ƒƒي األب ƒƒواق .ف ّ ƒ
الƒتّلغراف قƒطعوا رأس املُالّ مهƒدي الƒبالƒغ مƒن الƒعمر خƒمسة وثƒمانƒني عƒا ًƒمƒا ،وسƒحبوه بƒالƒطّريƒقة نƒفسها إلƒى حƒيّ آخƒر مƒن أحƒياء
ƒصاخƒƒبة صƒƒوابƒƒهم.
ƒتفرجƒƒني ا ّلƒƒذيƒƒن أفƒƒقدتƒƒهم املƒƒوسƒƒيقى الّ ƒ
املƒƒديƒƒنة حƒƒيث قƒƒتلوا آقƒƒا عƒƒلي بƒƒالƒطّريƒƒقة عƒƒينها أمƒƒام حشƒƒد عƒƒظيم مƒƒن املّ ƒ
السƒƒبزواري ا ّلƒƒذي كƒƒان يخƒƒطب فƒƒي
ومƒƒن ث ّ ƒم تƒƒق ّدمƒƒوا إلƒƒى مƒƒنزل املجتهƒƒد ،ومƒƒعهم الƒّ ƒرفƒƒاق األربƒƒعة الƒƒباقƒƒون .فƒƒذبƒƒحوا امل ُƒالّ عƒƒلي ّ ƒ
ويمجƒƒد شƒƒهادتƒƒه الƒƒوشƒƒيكة ،وم ƒزّقƒƒوا جسƒƒده بƒƒرفƒƒش وهƒƒو مƒƒا زال ح ƒيًّا وهّ ƒ
ƒشهيما .وفƒƒي
ƒشموا رأسƒƒه بƒƒالƒƒحجارة تƒ
ّƒ
الجƒƒمع الƒƒحاشƒƒد
ً
ح ƒيّ آخƒƒر ،وعƒƒلى مƒƒقربƒƒة مƒƒن بƒƒوابƒƒة مهƒƒريƒƒز ،قƒƒتلوا محƒّ ƒمد بƒƒاقƒƒر .وفƒƒي مƒƒيدان الƒƒخان حƒƒني ازداد صƒƒخب املƒƒوسƒƒيقى فƒƒطغى عƒƒلى
صƒياح الƒنّاس ،ضƒربƒوا أعƒناق مƒن بƒقي لƒديƒهم مƒن األحƒياء .وكƒانƒا أخƒويƒن فƒي فƒواتƒح عƒقدهƒما الƒثّالƒث ،وهƒما عƒلي أصƒغر ومح ّƒمد
حƒƒسن ،فƒƒبقروا بƒƒطن محƒّ ƒمد حƒƒسن وانƒƒتزعƒƒوا كƒƒبده وقƒƒلبه .ورفƒƒعوا رأسƒƒه عƒƒلى رمƒƒح يƒƒتراقƒƒص عƒƒلى أنƒƒغام املƒƒوسƒƒيقى وهƒƒم يƒƒمشون
فƒي طƒرقƒات املƒديƒنة ثƒم عّ ƒلقوه عƒلى شجƒرة تƒوت ورجƒموه بƒالƒحجارة .وألƒقوا بƒجثمانƒه عƒلى عƒتبة دار أ ّمƒه حƒيث دخƒلت الƒنّساء إلƒيها
ƒيرا ش ّ ƒدوا رأس محƒّ ƒمد حƒƒسن إلƒƒى
فƒƒرقƒƒصن احƒƒتفاالً بƒƒاسƒƒتشهاده ،بƒƒل لƒƒقد أخƒƒذوا بƒƒعض أجƒƒزاء جƒƒسميهما لƒƒلتّداوي بƒƒها .وأخً ƒ
أسƒفل جسƒده وحƒملوا جسƒده وأجƒساد ّ
الشهƒداء اآلخƒريƒن إلƒى خƒارج املƒديƒنة ورجƒموهƒا بƒالƒحجارة بƒعنف ووحƒشيّة حƒتّى تحƒطّمت
السƒلسبيل .وأعƒلن
جƒماجƒمها .ثّ ƒم أرغƒم هƒذا الحشƒد الƒيهود عƒلى أن يحƒملوا ك ّƒل هƒذه األشƒالء ويƒلقوا بƒها فƒي حƒفرة فƒي سهƒل ّ ƒ ƒ
الƒحاكƒم الƒعطلة ال ّƒرسƒميّة لƒلنّاس ،وأغƒلقت الƒحوانƒيت بƒأمƒره ،وأضƒيئت املƒديƒنة لƒيالً وأقƒيمت مƒعالƒم الƒزّيƒنة واالحƒتفال وأقƒيمت الƒوالئƒم
إيذانًا بانتهاء فعل من أنكر ما ارتكب في التّاريخ الحديث واش ّدها بربريّة ووحشيّة.
ال ،بƒل إ ّن مƒن آمƒن مƒن الƒيهود فƒي هƒمدان ومƒن الƒفارسƒيّني فƒي يƒزد لƒم يسƒلموا مƒن هجƒمات األعƒداء ا ّلƒƒذيƒن أفƒقدتƒهم صƒوابƒهم
تƒلك ال ّ
ƒحصنة ضّ ƒده.
ƒشواهƒد الƒواضƒحة الƒالّئƒحة عƒلى تƒغلغل نƒور الّ ƒديƒن فƒي أحƒياء ومƒناطƒق كƒانƒوا يƒتص ّورون أنّƒها مƒمتنعة عƒليه وم ّ
وأكƒƒثر مƒƒن ذلƒƒك إ ّن الƒƒجالƒƒية الّ ƒ
ƒتقرت مƒƒؤ ّ
خƒً ƒرا فƒƒي مƒƒديƒƒنة عƒƒشق آبƒƒاد غƒƒاظƒƒها تƒƒزايƒƒد نƒƒفوذ أتƒƒباع حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل
ƒشيعيّة ا ّلƒƒتي اسّ ƒ
ƒسوق
ا ّلƒƒذيƒن كƒانƒوا يƒعيشون بƒينهم ،فح ّƒرضƒوا وغƒديƒن مƒن أوغƒادهƒم عƒلى اغƒتيال الƒحاج مح ّƒمد رضƒا اإلصƒفهانƒي فƒطعناه فƒي ال ّ
وفƒي رابƒعة الƒنّهار فƒيما ال ي ّ
ƒقل عƒن اثƒنني وثƒالثƒني مƒوضً ƒعا مƒن جƒسمه ،وبƒقرا بƒطنه وشّ ƒقا صƒدره وأصƒابƒا كƒبده وأثƒبتت املƒحكمة
الƒƒعسكريّƒƒة ا ّلƒƒتي أرسƒƒلها الƒƒقيصر إلƒƒى عƒƒشق آبƒƒاد ال ƒتّهمة عƒƒلى الّ ƒ
ƒشيعة بƒƒعد تƒƒحقيق طƒƒويƒƒل وحƒƒكمت عƒƒلى اثƒƒنني مƒƒنهم بƒƒاإلعƒƒدام
وعƒƒلى س ƒتّة آخƒƒريƒƒن بƒƒال ƒنّفي ،وهƒƒو حƒƒكم لƒƒم يسƒƒتطع نƒƒاصƒƒر ال ّ ƒديƒƒن شƒƒاه وال عƒƒلماء طهƒƒران ومشهƒƒد وتƒƒبريƒƒز ،ا ّلƒƒذيƒƒن لƒƒجأت إلƒƒيهم
الƒƒجالƒƒية الّ ƒ
ƒشيعيّة ،أن يƒƒخفّفوه .ولƒƒكن مƒƒندوبƒƒي الƒƒجامƒƒعة املƒƒظلومƒƒة املƒƒفجوعƒƒة تƒƒد ّ
السƒƒلطات الƒّ ƒروس ƒيّة
خ ƒالً رائ ً ƒعا أدهƒƒش ّ ƒ
خƒƒلوا تƒƒد ّƒ
كثيرا ،ونجحوا في أن يخفّفوا العقوبة!
ً
هƒƒذه ليسƒƒت سƒƒوى بƒƒعض الƒنّماذج مƒƒن املƒƒعامƒƒلة ا ّلƒƒتي عƒƒامƒƒل بƒƒها خƒƒصوم الّ ƒديƒƒن أتƒƒباعƒƒه الƒنّاهƒƒضني مƒƒن جƒƒديƒƒد أثƒƒناء نƒƒفي حƒƒضرة
بهاء اهلل في ع ّكاء ،وهي معاملة يمكن أن توصف بحقّ بأنّها تمثّل "بهيميّة الحيوان وجهنّميّة ّ
الشيطان".
ألي شƒيء آخƒر
تƒلك املƒظالƒم وهƒذا الƒتّنكيل املƒخيف ا ّلƒƒذي تƒال مƒحاولƒة اغƒتيال نƒاصƒر الّ ƒديƒن شƒاه ز ّودت الّ ƒديƒن "بƒحيويّƒة ال يƒمكن ّ
وتجƒƒدد إراقƒƒة دمƒƒاء ّ
الشهƒƒداء
أن يƒƒز ّوده بƒƒها" ،عƒƒلى حّ ƒد قƒƒول الّ ƒلورد كƒƒرزون مƒƒن كƒƒدلسƒƒتون نƒƒفسه .وقƒƒد سƒƒاعƒƒد تجّ ƒدد االضƒƒطهاد ّ
عƒƒلى إنƒƒعاش الجƒƒذور ا ّلƒƒتي ضƒƒربƒƒتها تƒƒلك الّ ƒ
ƒشجيرة املƒƒق ّدسƒƒة فƒƒي تƒƒربƒƒة وطƒƒنها ،فƒƒتضاعƒƒف أتƒƒباع حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل فƒƒي صƒƒمت،
اإلداري غƒƒير عƒƒابƒƒئني بƒƒسياسƒƒة
ƒؤسƒƒسوا نƒƒظامƒƒهم
واسƒƒتجمعوا فƒƒي سƒƒكون الƒƒق ّوة ا ّلƒƒتي م ّ ƒكنتهم فƒƒيما بƒƒعد مƒƒن أن يتحƒّ ƒرروا وأن يƒ ّ ƒ
ّ
الحƒديƒد والƒنّار ا ّلƒƒتي كƒانƒت تهƒدف إلƒى الƒقضاء عƒليهم ،وال مƒبالƒني بƒال ّ
ƒضربƒات الƒوجƒيعة املحƒزنƒة ا ّلƒƒتي كƒانƒت تƒنهال عƒلى قƒائƒدهƒم
قسرا ،وال متأثّرين باملفاسد ا ّلتي ارتكبها النّاقض األعظم مليثاق حضرة الباب.
ا ّلذي أبعد عنهم
ً
ƒصحح "االضƒƒطراب الƒƒعظيم والخƒƒطأ الƒƒجسيم ا ّلƒƒذي وقƒƒع فƒƒيه كƒتّاب
وفƒƒي مƒƒعرض اإلشƒƒارات ا ّلƒƒتي أراد بƒƒها الّ ƒلورد كƒƒيرزون أن يّ ƒ
ƒسائƒد
أوروبّƒا وال سƒيما اإلنجƒليز" فƒي األمƒر املƒبارك كƒتب ،بƒعيد زيƒارتƒه إليƒران فƒي خƒريƒف سƒنة  ،1889يƒقول" :إ ّن االعƒتقاد ال ّ
ƒضمون بƒينهم تƒسعة عشƒر جƒز ًءا مƒن عشƒريƒن جƒزء مƒن الƒبابƒيّني" .ومƒن قƒبل ذلƒك بƒكثير كƒتب الƒكونƒت دي
اآلن هƒو أ ّن الƒبهائƒيّني ي ّ
ƒسائƒƒد هƒƒو أ ّن الƒƒبابƒيّني يƒƒتغلغلون فƒƒي جƒƒميع طƒƒبقات املƒƒجتمع وبƒƒني رجƒƒال الّ ƒديƒƒن مƒƒا
جƒƒوبƒƒينو سƒƒنة 1865م يƒƒقول "إ ّن االعƒƒتقاد الّ ƒ
عƒدا الƒنّصيريّƒني واملƒسيحيّني .ويƒظ ّن أنّƒهم منتشƒرون ،فƒوق ك ّƒل شƒيء ،بƒني الƒطّبقات املسƒتنيرة وأهƒل الƒفنون فƒي الƒبالد .وهƒناك
١٠٨

ƒضمون
ƒثيرا مƒن املجتهƒديƒن الƒنّابهƒني والƒعلماء الƒبارزيƒن والƒقضاة املƒمتازيƒن ،كƒما ي ّ
سƒبب وجƒيه لƒالعƒتقاد بƒأ ّن الƒبابƒيّني ي ّ
ƒضمون ك ً
ƒقربƒƒني مƒƒن شƒƒخص الّ ƒ
ƒيرا فƒƒإ ّن فƒƒي طهƒƒران
رجƒƒاالً يƒƒشغلون مƒƒناصƒƒب مّ ƒ
ƒشاه .وبƒƒمقتضى إحƒƒصاء أجƒƒري أخً ƒ
ƒهمة فƒƒي الƒƒبالط ومّ ƒ
خƒƒمسة آالف مƒƒن هƒƒؤالء الƒƒقوم مƒƒن س ّ ƒكانƒƒها الƒƒبالƒƒغني ثƒƒمانƒƒني ألƒƒف نƒƒسمة عƒƒلى وجƒƒه ال ƒتّقريƒƒب" ،وأضƒƒاف يƒƒقول ..." :إ ّن الƒƒباب ƒيّة
ƒتطرز حƒƒواشƒƒي واليƒƒة بƒƒغداد وتƒƒتو ّغƒƒل فƒƒي
ƒيرا مƒƒلحوظًƒƒا فƒƒي عƒƒقليّة األ ّمƒƒة اإليƒƒران ƒيّة ،بƒƒل إنّƒƒها لƒƒتمت ّد خƒƒارج حƒƒدود إيƒƒران فّ ƒ
أثّƒƒرت تƒƒأثً ƒ
الƒهند" ،وقƒال م ّƒرة أخƒرى..." :إنّƒها حƒركƒة ديƒنيّة فƒريƒدة فّƒذة تشƒتغل بƒها الƒيوم بحƒرارة آسƒيا الƒوسƒطى ،أي إيƒران وبƒعض جƒهات
الƒƒهند وجƒƒزء مƒƒن تƒƒركƒيّة آسƒƒيا ،ومƒƒا حƒƒول بƒƒغداد ،وهƒƒي حƒƒركƒƒة رائƒƒعة جƒƒديƒƒرة بƒƒالّ ƒدراسƒƒة مƒƒن كƒّ ƒل الƒƒوجƒƒوه ،فƒƒهي تƒƒساعƒƒدنƒƒا عƒƒلى رؤيƒƒة
تط ّورات وحوادث وظواهر وكوارث ال يسع اإلنسان تص ّور وقوعها إالّ في األزمان ا ّلتي شهدت مولد ال ّديانات العظمى".
وفƒضالً عƒن ذلƒك أشƒار الّ ƒلورد كƒرزون إلƒى إعƒالن رسƒالƒة حƒضرة بƒهاء اهلل وعƒصيان مƒيرزا يƒحيى فƒقال" :عƒلى أ ّن هƒذه الƒتّقلبات
ƒجة مƒƒن
لƒƒم تƒƒق ّلل دعƒƒايƒƒتها بƒƒحال مƒƒن األحƒƒوال بƒƒل يƒƒبدو أنّƒƒها ع ƒزّزتƒƒها بƒƒحيث تƒƒق ّدمƒƒت بسƒƒرعƒƒة لƒƒم يƒƒفهمها كƒّ ƒل مƒƒن اعƒƒتبرهƒƒا صƒƒورة فّ ƒ
ƒسياسƒƒي أو ح ƒتّى املƒƒيتافƒƒيزيƒƒقي .وإ ّن أقƒّ ƒل تƒƒقديƒƒر لƒƒتعداد الƒƒبهائ ƒيّني فƒƒي الƒƒوقƒƒت الƒƒحاضƒƒر يƒƒشير إلƒƒى أنّƒƒهم يƒƒبلغون
االخƒƒتمار الّ ƒ
نƒصف مƒليون نƒسمة فƒي إيƒران .ونƒتيجة ملƒحادثƒاتƒي مƒع مƒن أثƒق فƒي صƒدق حƒكمهم عƒلى األمƒور فƒإنّƒي أمƒيل إلƒى االعƒتقاد بƒأنّ
ƒنحى مƒن مƒناحƒي الƒحياة ،مƒن نƒبيل الƒبالط والƒوزيƒر
تƒعدادهƒم يƒناهƒز املƒليون نƒسمة" .وأضƒاف إلƒى ذلƒك" :وأنƒت تجƒدهƒم فƒي ك ّƒل م ً
ƒقصروا عƒن إدخƒال رجƒال الّ ƒديƒن فƒي دائƒرة نƒشاطƒهم" وشهƒد شƒهادة أخƒرى فƒقال" :ملّا وجƒدت
إلƒى الƒكنّاس والƒخادم بƒل إنّƒهم لƒم ي ّ
السƒƒلطات املƒƒدن ƒيّة مƒƒن سƒƒنواتƒƒها الƒƒباكƒƒرة ،ومل ّƒƒا حƒƒاو بƒƒعض الƒƒباب ƒيّني االعƒƒتداء عƒƒلى حƒƒياة الّ ƒ
ƒشاه
الƒƒباب ƒيّة نƒƒفسها فƒƒي صƒƒراع مƒƒع ّ ƒ
اس ƒƒتنتج ال ƒنّاس خ ƒƒطأ أ ّن ƒƒها ح ƒƒرك ƒƒة س ƒƒياس ƒيّة ف ƒƒي أص ƒƒلها ،ف ƒƒوض ƒƒويّ ƒƒة إره ƒƒاب ƒيّة ف ƒƒي ط ƒƒبيعتها ...وال ƒƒباب ƒيّون ف ƒƒي ال ƒƒوق ƒƒت ال ƒƒحاض ƒƒر
ƒشابّƒة بƒاالشƒتراكƒيّة وال ّ
ƒشعب .كƒما أ ّن اتّƒهام هƒذه الحƒركƒة ال ّ
مخƒلصون لƒلتّاج إخƒالص غƒيرهƒم مƒن أبƒناء ال ّ
ƒشيوعƒيّة واإلبƒاحƒيّة ا ّلƒتي
ع ƒƒرف ƒƒها وأوص ƒƒى ب ƒƒها ]ي ƒƒعني ح ƒƒضرة ال ƒƒباب[ ه ƒƒي ب ƒƒعينها ش ƒƒيوع ƒيّة اإلن ƒƒجيل وال ƒƒكنيسة األول ƒƒى أال وه ƒƒي اش ƒƒتراك امل ƒƒؤم ƒƒنني ف ƒƒي
ƒسخيّ .أ ّم ƒƒا ت ƒƒهمة اإلب ƒƒاح ƒيّة ف ƒƒيبدو أنّ ƒƒها ن ƒƒشأت ع ƒƒن اف ƒƒتراءات ال ƒƒخصوم
ال ƒƒخيرات ع ƒƒلى ق ƒƒدم امل ƒƒساواة وال ƒتّص ّدق واإلح ƒƒسان ال ّ ƒ
الشƒرقƒيّة قّ ƒلما تƒنفصل ح ّƒريّƒة املƒرأة عƒن الƒفسق
ƒظرا للح ّƒريّƒة الƒكبيرة ا ّلƒƒتي مƒنحها الƒباب لƒلنّساء .وفƒي مƒنطق الƒعقليّة ّ ƒ ƒ
املƒغرضƒة ن ً
ƒيرا إلƒƒيك ال ƒتّكهنات ا ّلƒƒتي كƒƒتبها" :إذا اطّƒƒرد نƒƒمو الƒƒباب ƒيّة بƒƒاملƒƒع ّدل ا ّلƒƒذي تƒƒنمو بƒƒه اآلن أمƒƒكن تƒƒص ّور حƒƒلول وقƒƒت
والƒƒفجور" .وأخً ƒ
يح ّƒل مح ّƒل الّ ƒديƒن املح ّƒمدي فƒي إيƒران .ولƒو أ ّن الƒبابƒيّة بƒرزت إلƒى حƒيّز الƒوجƒود تƒحت رايƒة عƒدوانƒيّة لƒكان مƒن املسƒتبعد إطƒال ًقƒا أن
ƒصفوف ا ّلƒƒتي تƒƒهاجƒƒمها فƒƒإ ّن هƒƒناك سƒƒببًا أوجƒƒه لƒƒلقول بƒƒأنّƒƒها قƒƒد تƒƒسود
تƒƒفعل ذلƒƒك .ولƒƒكن طƒƒاملƒƒا أنّƒƒها تكسƒƒب رجƒƒالƒƒها مƒƒن خƒƒيرة الّ ƒ
في النّهاية".
الشƒدائƒد املƒضاعƒفة ا ّلƒتي عƒانƒاهƒا ،وال االمƒتحان الƒطّويƒل ا ّلƒذي امƒتحن بƒه
لƒم يسƒتطع حƒبس حƒضرة بƒهاء اهلل فƒي سƒجن عّ ƒكاء وال ّƒ ƒ
أتƒƒباعƒƒه فƒƒي إيƒƒران أن يƒƒوقƒƒف أو يƒƒعرقƒƒل فƒƒي أقƒّ ƒل الƒƒقليل مجƒƒرى ال ƒتّنزيƒƒل اإللƒƒهيّ ا ّلƒƒذي كƒƒان يƒƒفيض مƒƒن قƒƒلمه بƒƒال انƒƒقطاع ،وهƒƒو
الƒتّنزيƒل ا ّلƒذي سƒوف يƒعتمد عƒليه تƒوجƒيه ديƒنه وتƒماسƒك كƒيانƒه ورسƒوخ بƒنيانƒه واتّƒساع نƒطاقƒه اعƒتما ًدا مƒباش ًƒرا .والƒواقƒع أ ّن آثƒاره
ƒسجن األعƒƒظم تƒƒفوق فƒƒي حجƒƒمها ومƒƒجالƒƒها تƒƒلك الƒƒفيوضƒƒات ا ّلƒƒتي انƒƒهمرت مƒƒن
ƒسنوات ا ّلƒƒتي قƒƒضاهƒƒا فƒƒي الّ ƒ
ا ّلƒƒتي كƒƒتبها أثƒƒناء الّ ƒ
ƒسجن أشّ ƒد أه ّƒميّة
قƒلمه فƒي أدرنƒة أو بƒغداد .ومل ّƒا كƒان هƒذا الƒتّوسƒع املƒنقطع الƒنّظير فƒي مƒجال آثƒاره أثƒناء سƒنوات نƒفيه فƒي ال ّ
وب ƒƒروزًا م ƒƒن ال ƒتّح ّول األس ƒƒاس ƒيّ ف ƒƒي ظ ƒƒروف ح ƒƒيات ƒƒه ف ƒƒي ع ّ ƒكاء ،ومل ّƒƒا ك ƒƒان ƒƒت ن ƒƒتائ ƒƒجه ال ƒّ ƒروح ƒيّة أع ƒƒمق أث ƒً ƒرا وأب ƒƒعد م ƒƒدى م ƒƒن ح ƒƒملة
وسƒƒع ي ƒƒعتبر م ƒƒرح ƒƒلة م ƒƒن أع ƒƒظم م ƒƒراح ƒƒل ت ƒƒط ّور دي ƒƒنه
االض ƒƒطهاد وال ƒƒقمع ا ّلƒƒتي ش ƒنّها األع ƒƒداء ف ƒƒي وط ƒƒنه ب ƒƒال ه ƒƒوادة ،ف ƒƒإ ّن ه ƒƒذا ال ƒت ّ ّ ƒ
ً
وإثمارا.
ازدهارا
إنعاشا وأكثرها
ً
ً
الشƒتويّƒة ا ّلƒƒتي مƒيّزت افƒتتاح رسƒالƒته
هƒذه الƒزّوابƒع الƒهوجƒاء ا ّلƒƒتي عƒصفت بƒالّ ƒديƒن فƒي بƒدايƒة واليƒة حƒضرة بƒهاء اهلل ،وتƒلك الƒعزلƒة ّ ƒ ƒ
ƒسنوات ال ّƒربƒيعيّة مƒن
اإللƒهيّة بƒعد نƒفيه مƒن طهƒران مƒباشƒرة ،تƒالهƒا فƒي الجƒزء األخƒير مƒن إقƒامƒته بƒبغداد مƒا يƒمكن أن يƒوصƒف بƒال ّ
ƒسنوات ا ّلƒتي شهƒدت انƒطالق الƒقوى الƒكامƒنة فƒي الƒبذرة اإللƒهيّة ا ّلƒتي ظّ ƒلت هƒامƒدة خƒامƒدة مƒنذ الƒقضاء املƒفجع
رسƒالƒته ،فƒهي ال ّ
ƒسمت وسƒطع فƒي
ًƒ ƒ
مبشƒره الƒفريƒد انƒطال ًقƒا سƒاف ًƒرا م
ّƒ ƒ
عƒلى
ƒلموسƒا .وبƒبلوغƒه أدرنƒة وإعƒالنƒه رسƒالƒته هƒناك عƒال كƒوكƒب ظƒهوره إلƒى ال ّ
ƒصيفي كƒƒما يشهƒƒد أسƒƒلوب آثƒƒاره ولƒƒهجتها .ثƒƒم جƒƒاءت فƒƒترة حƒƒبسه فƒƒي سƒƒجن ع ّ ƒكاء جƒƒالƒƒبة مƒƒعها اكƒƒتمال عƒƒمليّة
أوج مجƒƒده الّ ƒ
الرسالة واكتملت.
البلوغ البطيئة ،فكانت فترة نضجت فيها أشهى ثمار تلك ّ
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وإذا اسƒتعرضƒنا املƒيدان الƒفسيح ا ّلƒذي انƒسحبت عƒليه آثƒار حƒضرة بƒهاء اهلل أثƒناء تƒلك الƒفترة اتّƒضح لƒنا أنƒها تƒنقسم إلƒى ثƒالث
ƒتضمن ث ƒƒان ƒƒيتها ش ƒƒرائ ƒƒع دورت ƒƒه
مج ƒƒموع ƒƒات م ƒƒتميّزة .ت ƒƒشمل أواله ƒƒا اآلث ƒƒار ا ّل ƒƒتي ت ƒƒعتبر ن ƒƒتائ ƒƒج إع ƒƒالن رس ƒƒال ƒƒته ف ƒƒي أدرن ƒƒة .وت ƒ
ّ
وأحƒكامƒها ا ّلƒƒتي سجƒل مƒعظمها فƒي كƒتابƒه األقƒدس .أ ّمƒƒا ثƒالƒثتها فƒتندرج تƒحتها األلƒواح ا ّلƒƒتي تƒعلن وتƒؤ ّكƒƒد الƒعقائƒد األسƒاسƒيّة
واملبادئ الجوهريّة ا ّلتي تقوم عليها تلك ال ّدورة.
ƒاصƒة .ذلƒك ألنّƒهم ،بƒحكم مƒا لƒهم مƒن قّ ƒوة وسƒلطان
كƒان إعƒالن رسƒالƒته مƒوجً ƒها ،كƒما الحƒظنا مƒن قƒبل ،إلƒى مƒلوك األرض بƒصفة خ ّ ƒ ƒ ƒ
ƒفر لƒƒهم مƒƒنها .إلƒƒى هƒƒؤالء املƒƒلوك وإلƒƒى
تƒƒقع عƒƒلى كƒƒاهƒƒلهم مƒƒسؤول ƒيّة ال ƒتّح ّكم فƒƒي مƒƒصائƒƒر شƒƒعوبƒƒهم ،وهƒƒي مƒƒسؤول ƒيّة فƒƒريƒƒدة ال مّ ƒ
رجƒƒال ال ّ ƒديƒƒن فƒƒي األرض ،أولƒƒئك ا ّلƒƒذيƒƒن ال يّ ƒ
وجƒƒه سƒƒجني ع ّ ƒكاء دعƒƒواتƒƒه وإنƒƒذاراتƒƒه
ƒقل تƒƒأثƒƒيرهƒƒم عƒƒلى جƒƒموع أتƒƒباعƒƒهم ق ّ ƒوة ونƒƒفاذًاƒّ ،
ƒسجن أردنƒا أن نƒب ّلغ
ƒسنوات األولƒى مƒن حƒبسه فƒي تƒلك املƒديƒنة ،وقƒد أ ّ ƒكƒد ذلƒك فƒقال" :إنّƒا مل ّا وردنƒا ال ّ
ومƒناشƒداتƒه فƒي غƒضون ال ّ
مرة أخرى فضالً من اهلل".
إلى امللوك رساالت ربهم العزيز الحميد .ولو أنّا ب ّلغنا ما أمرنا به في ألواح شتّى ،هذه ّ
الشƒƒرق والƒƒغرب ،املسƒƒلم مƒƒنهم واملƒƒسيحيّ ،أولƒƒئك ا ّلƒƒذيƒƒن الم معشƒƒرهƒƒم وحƒƒذرهƒƒم فƒƒي سƒƒورة املƒƒلوك الƒنّازلƒƒة
إلƒƒى مƒƒلوك األرض فƒƒي ّ ƒ
وجƒه حƒضرة بƒهاء
ارا فƒي فƒاتƒحة "قƒيّوم األسƒماء" الƒنّازلƒة لƒيلة بƒعثتهƒ ّ ،
مƒن قƒبل فƒي أدرنƒة ،وا ّلƒƒذيƒن دعƒاهƒم حƒضرة الƒباب دعƒا ًء جƒبّ ً
اهلل أث ƒƒناء أح ƒƒلك أيّ ƒƒام س ƒƒجنه ف ƒƒي عّ ƒ ƒكاء ب ً ƒ
ƒعضا م ƒƒن أه ƒƒم آي ƒƒات ك ƒƒتاب ƒƒه األق ƒƒدس ال ƒƒكري ƒƒمة ي ƒƒدع ƒƒوه ƒƒم ف ƒƒيها إل ƒƒى أن يس ƒƒتمسكوا
بـ"الƒنامƒوس األكƒبر" ،ويƒنادي بƒنفسه "املƒالƒك" و"املƒقصود" .ويƒعلن لƒهم فƒيها أ ّنƒهم هƒم "املƒمالƒيك" و"مƒظاهƒر الƒقدرة" ،ويƒتبّرأ لƒهم
مƒƒن أيّƒƒة نƒيّة فƒƒي االسƒƒتيالء عƒƒلى مƒƒمالƒƒكهم ويƒƒأمƒƒرهƒƒم بƒƒأن يهجƒƒروا قƒƒصورهƒƒم ويسƒƒرعƒƒوا إلƒƒى الƒƒفوز بƒƒالّ ƒدخƒƒول فƒƒي مƒƒلكوتƒƒه ويƒƒمتدح
الشƒدائƒد ا ّلƒتي أصƒابƒته
املƒلك ا ّلƒذي يƒنهض نƒصرة أمƒره ويƒصفه بƒأنّƒه "بƒمنزلƒة الƒبصر للبشƒر" .ويƒلقي عƒليهم آخƒر األمƒر تƒبعة تƒلك ّƒ ƒ
على أيديهم.
وفƒƒي لƒƒوحƒƒه إلƒƒى املƒƒلكة فƒƒيكتوريƒƒا يƒƒدعƒƒو هƒƒؤالء املƒƒلوك أيً ƒ
ƒصلح األكƒƒبر"،
ƒصلح األصƒƒغر" بƒƒعد أن رفƒƒضوا "الّ ƒ
ƒضا إلƒƒى ال ƒتّمسك "بƒƒالّ ƒ
ويƒناشƒدهƒم أن يƒصلحوا ذات بƒينهم ،ويتّحƒدوا ويƒنزعƒوا سƒالحƒهم ،ويƒنهاهƒم عƒن إرهƒاق شƒعوبƒهم وأتƒباعƒهم ا ّلƒƒذيƒن يƒصفهم بƒقولƒه
إنّƒهم "خƒزائƒن" لƒهم و"أمƒانƒات" عƒندهƒم ،ويƒعلن املƒبدأ الƒقائƒل بƒأن يƒقومƒوا قƒومƒة رجƒل واحƒد فƒي وجƒه مƒن يƒقوم ضّ ƒد غƒيره ،ويحƒذّرهƒم
أن يعاملوه كما عامله "ملك اإلسالم" ووزراؤه.
وإلƒى إمƒبراطƒور الƒفرنƒسيّني نƒابƒليون الƒثّالƒث ،أعƒظم مƒلوك عƒصره وأقƒدرهƒم ،ذلƒك ا ّلƒذي وصƒفه بƒأنّƒه "سƒلطان الƒزّمƒان" وا ّلƒذي "نƒبذ
وجƒƒه حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل فƒƒي ثƒƒكنات ع ّ ƒكاء
لƒƒوح اهلل وراءه" كƒƒما يƒƒصفه حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل فƒƒي ال ّ ƒلوح األ ّول ا ّلƒƒذي ن ƒزّل لƒƒه فƒƒي أدرنƒƒةƒّ ،
ƒوح ƒƒا ث ƒƒان ƒيًا وأرس ƒƒله إل ƒƒيه ع ƒƒلى ي ƒƒد امل ƒƒعتمد ال ƒƒفرن ƒƒسيّ ف ƒƒي ع ّ ƒكاء .ف ƒƒي ه ƒƒذا ال ّ ƒلوح ي ƒƒعلن ل ƒƒإلم ƒƒبراط ƒƒور م ƒƒجيء "امل ƒƒختار" ل ƒƒيحيي
لƒً ƒ
ƒوحƒد ال ّ
ƒصرح بƒسقوط "أنجƒم سƒماء الƒعلم"
ّƒ ƒ
ƒسيّد املƒسيح كƒان
األكƒوان وي ّ ƒ
ƒشعوب ،ويƒؤ ّƒكƒد تƒأكƒي ًدا قƒاطً ƒعا أ ّن ال ّ
مبشƒرا بƒرسƒالƒته ،وي ّ
ا ّلƒƒذيƒƒن أعƒƒرضƒƒوا عƒƒنه ،ويƒƒفضح نƒƒفاق ذلƒƒك املƒƒلك ويƒƒتنبّأ فƒƒي وضƒƒوح بƒƒأن "امل ُƒلك يخƒƒرج مƒƒن ك ƒفّه" وأ ّن "ال ƒزّالزل تƒƒأخƒƒذ كƒّ ƒل الƒƒقبائƒƒل
هناك" إالّ إذا قام على نصرة أمر اهلل واتّباع من هو روحه.
وفƒƒي آيƒƒات خƒƒالƒƒدات أخƒƒرى ]مƒƒن األقƒƒدس[ يƒƒخاطƒƒب "مƒƒلوك أمƒƒريƒƒقا ورؤسƒƒاء الجƒƒمهور فƒƒيها" ويƒƒدعƒƒوهƒƒم بƒƒقولƒƒه" :زيّƒƒنوا هƒƒيكل امل ُƒلك
بƒطراز الƒعدل والƒتّقى ورأسƒه بƒإكƒليل ذكƒر ربّƒكم" ،ويƒعلن أ ّن "املƒوعƒود" قƒد ظهƒر ،ويƒنصح لƒهم أن يƒغتنموا "يƒوم اهلل" ،ويƒأمƒرهƒم أن
الصحيح الظّالم بسياط أوامر ربّكم اآلمر الحكيم".
"اجبروا الكسير بأيادي العدل ،وكسروا ّ
ƒوحƒا يƒعلن فƒيه مƒجيء اآلب املƒوعƒود "املƒذكƒور
ƒوجƒه ،وهƒو نƒزيƒل الƒثّكنات ،ل ً ƒ
وإلƒى نƒيقوالويƒج إسƒكندر الƒثّانƒي قƒيصر روسƒيا الƒقديƒر ،ي ّ ƒ
ع األم ƒƒم إل ƒƒى اهلل ،ويح ƒذّره خ ƒƒشية أن
ب ƒƒلسان إش ƒƒعياء" وا ّل ƒƒذي "زيّ ƒƒن ب ƒƒاس ƒƒمي ال ƒتّوراة واإلن ƒƒجيل" ،وي ƒƒأم ƒƒره ب ƒƒأن "ق ƒƒم ...ث ƒƒم اد ُ
يƒƒحجبه امل ُƒلك عƒƒن "املƒƒالƒƒك" ،ويƒƒعترف بƒƒاملƒƒساعƒƒدة ا ّلƒƒتي قّ ƒدمƒƒها لƒƒه سƒƒفيره فƒƒي طهƒƒران ،ويحƒذّره أن يخسƒƒر املƒƒكانƒƒة ا ّلƒƒتي قƒƒدرهƒƒا لƒƒه
اهلل.
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ƒوحƒا إلƒى املƒلكة فƒيكتوريƒا يƒدعƒوهƒا فƒيه إلƒى أن تƒعير أذنًƒا صƒاغƒية لƒنداء مƒوالهƒا مƒالƒك األنƒام،
ƒوجƒه ل ً ƒ
وفƒي غƒضون الƒفترة نƒفسها ي ّ ƒ
وي ƒƒأم ƒƒره ƒƒا ف ƒƒيه أن "ض ƒƒغي م ƒƒا ع ƒƒلى األرض" وأن تُ ƒƒق ِبل ب ƒƒقلبها إل ƒƒى ربّ ƒƒها ج ƒƒمال ال ƒƒقدم ،وي ƒƒؤ ّƒك ƒƒد ل ƒƒها أن ق ƒƒد "ك ƒƒمل م ƒƒا ذك ƒƒر ف ƒƒي
اإلنƒƒجيل" ،وأ ّن ربّƒƒها سƒƒيكافƒƒئها عƒƒلى أنّƒƒها قƒƒد "مƒƒنعت بƒƒيع الƒƒغلمان واإلمƒƒاء إن هƒƒي اتّƒƒبعت مƒƒا أرسƒƒله إلƒƒيها ،ويƒƒثني عƒƒليها ألنّƒƒها
أودعƒƒت زمƒƒام املƒƒشورة بƒƒأيƒƒادي الجƒƒمهور" ،ويƒƒهيب بƒƒهؤالء أن "يƒƒكونƒƒوا أمƒƒناء بƒƒني الƒƒعباد ،ويƒƒروا أنƒƒفسهم وكƒƒالء ملƒƒن عƒƒلى األرض
ك ّلها" ،وأن يحكموا بني النّاس "بالعدل الخالص".
ƒورا عƒلى أملƒانƒيا املتّحƒدة ،يƒأمƒر
وفƒي فƒقرة رائƒعة مƒن األقƒدس م ّ ƒ
ƒوجƒهة إلƒى ولهƒلم األ ّول مƒلك بƒروسƒيا ،ا ّلƒذي نƒودي بƒه آنƒذاك إمƒبراط ً
اإلمƒبراطƒور أن يسƒتمع إلƒى صƒوتƒه فƒهو صƒوت اهلل ،ويحƒذّره أالّ يƒمنعه الƒغرور عƒن عƒرفƒان مشƒرق الƒظّهور ،ويƒعظه أن "اذكƒر مƒن
كƒان أعƒظم مƒنك شƒأنًƒا وأكƒبر مƒنك مƒقا ًƒمƒا" ]يƒعني نƒابƒليون الƒثّالƒث[ "رجƒع إلƒى الƒتّراب بخسƒران مƒبني" .ويƒلتفت فƒي ذلƒك الƒكتاب
إلƒى "شƒواط¾ نهƒر ال ّƒريƒن" فƒيراهƒا "مƒغطّاة بƒالّ ƒدمƒاء بƒما س ّƒل عƒليك سƒيوف الجƒزاء" ويƒرتƒفع "حƒنني الƒبرلƒني ولƒو أنّƒها الƒيوم عƒلى عƒزٍّ
مبني".
ƒوجƒƒهة إل ƒƒى ف ƒƒران ƒƒسوا ج ƒƒوزي ƒƒف إم ƒƒبراط ƒƒور ال ƒنّمسة ووارث اإلم ƒƒبراط ƒƒوريّ ƒƒة ال ƒّ ƒروم ƒƒان ƒيّة
وف ƒƒي ف ƒƒقرة ب ƒƒارزة أخ ƒƒرى م ƒƒن ذل ƒƒك ال ƒƒكتاب م ƒ ّ ƒ
املƒƒق ّدسƒƒة يƒƒؤنّƒƒب حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل اإلمƒƒبراطƒƒور عƒƒلى إغƒƒفالƒƒه االسƒƒتفسار عƒƒنه أثƒƒناء رحƒƒلته إلƒƒى بƒƒيت املƒƒقدس ،ويشهƒƒد اهلل عƒƒلى أنّƒƒه
ƒتمس ًكا بƒƒالƒƒفرع غƒƒاف ً ƒ
ال عƒƒن األصƒƒل" ،ويƒƒأسƒƒف لƒƒضاللƒƒه ،ويƒƒأمƒƒره بƒƒأن يƒƒفتح الƒƒبصر ويƒƒنظر إلƒƒى "ال ƒنّور املشƒƒرق مƒƒن هƒƒذا
وجƒƒده "مّ ƒ
األفق ال ّلميع".
ƒوحƒƒا ثƒƒانƒيًا يƒƒعنّفه فƒƒيه عƒƒلى قƒƒسوتƒƒه
ƒسجن بƒƒقليل لƒً ƒ
وإلƒƒى عƒƒالƒƒي بƒƒاشƒƒا ،صƒƒدر تƒƒركƒƒيا األعƒƒظم ،يƒّ ƒ
ƒوجƒƒه حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل بƒƒعد قƒƒدومƒƒه الّ ƒ
ƒسعير ون ƒƒاح ال ƒّ ƒروح" ،وي ƒƒع ّدد ل ƒƒه أل ƒƒوان االض ƒƒطهاد ا ّلƒƒتي ارت ƒƒكبها ض ّ ƒده ،وي ƒƒحكم ع ƒƒليه ب ƒƒأنّ ƒƒه م ƒƒن زم ƒƒرة ا ّلƒƒذي ƒƒن
ا ّلƒƒتي ب ƒƒها "س ّ ƒعر ال ّ ƒ
أدانƒوا الƒنّبيّني مƒنذ األزل بƒأنّƒهم مƒن املفسƒديƒن ،ويƒتنبّأ بƒسقوطƒه ،ويسهƒب الƒقول فƒي ذكƒر آالمƒه وآالم املƒنفيّني مƒعه ،ويƒثني عƒلى
ثƒƒباتƒƒهم وخƒƒلوصƒƒهم وانƒƒقطاعƒƒهم ،ويƒƒتنبّأ بƒƒأ ّن نƒƒقمة اهلل املƒƒنتقم سƒƒوف تƒƒنزل عƒƒليه وعƒƒلى حƒƒكومƒƒته ،وأ ّن الهƒƒرج واملƒƒرج سƒƒوف يƒƒسود
بƒƒينهم ،وأ ّن الƒƒواليƒƒات سƒƒوف تخƒƒرج مƒƒن أيƒƒديƒƒهم ،ويƒƒؤ ّكƒƒد لƒƒه أنّƒƒه لƒƒو أفƒƒاق مƒƒن غƒƒفلته لخƒƒرج عƒƒن كƒّ ƒل أمƒƒوالƒƒه وفّ ƒ
ƒضل أن يƒƒسكن "فƒƒي
ƒسالƒƒفة ال ƒذّكƒƒر ،فƒƒي مƒƒعرض إشƒƒارتƒƒه إلƒƒى املƒƒوت
ƒسجن األعƒƒظم" .وفƒƒي لƒƒوح فƒƒؤاد يƒƒؤ ّكƒƒد نƒƒبوءتƒƒه الّ ƒ
غƒƒرفƒƒة خƒƒربƒƒة مƒƒن غƒƒرفƒƒات هƒƒذا الّ ƒ
السƒƒلطان فƒƒيقول" :سƒƒوف نƒƒعزل ا ّلƒƒذي كƒƒان مƒƒثله ]يƒƒعني عƒƒالƒƒي بƒƒاشƒƒا[ ونƒƒأخƒƒذ
الƒƒعادل ا ّلƒƒذي اخƒƒتطف فƒƒؤاد بƒƒاشƒƒا وزيƒƒر خƒƒارج ƒيّة ّ ƒ
السلطان عبد العزيز[ وأنا العزيز الجبار".
أميرهم ا ّلذي يحكم على البالد ]يعني ّ
وجƒƒه حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل رسƒƒائƒƒل يسّ ƒ
ƒاصƒƒة ،ويƒƒشيع
ƒتقل بƒƒعضها بƒƒألƒƒواح كƒƒامƒƒلة خƒ ƒ ّ ƒ
وإلƒƒى رجƒƒال ال ّ ƒديƒƒن مƒƒن كƒّ ƒل مƒƒلة مƒƒن مƒƒلل الƒƒعالƒƒم ّƒ
بƒعضها اآلخƒر فƒي آثƒاره األخƒرى .وهƒي ال ت ّ
ƒقل قّ ƒوة وال روعƒة عƒن تƒلك ا ّلƒتي وجƒهها إلƒى املƒلوك .وفƒيها يƒعلن مƒطالƒب ظƒهوره بƒال
ƒخاصƒƒة عƒƒن ضƒƒاللƒƒهم الƒƒبعيد وغƒƒرورهƒƒم
غƒƒموض وال تƒƒحفّظ ،ويƒƒدعƒƒوهƒƒم إلƒƒى االسƒƒتماع إلƒƒى نƒƒدائƒƒه ،ويƒƒكشف فƒƒي بƒƒعض الƒƒحاالت الƒ ƒ ّ ƒ
ّ
الشديد وطغيانهم البغيض.
فƒƒفي فƒƒقرات خƒƒالƒƒدة مƒƒن األقƒƒدس وفƒƒي ألƒƒواح أخƒƒرى يƒƒأمƒƒر معشƒƒر رجƒƒال ال ّ ƒديƒƒن ط ً ƒرّا أن "اتƒƒقوا اهلل" وأن "خƒƒذوا أع ƒنّة األقƒƒالم...
ƒتوجه ƒƒني إل ƒƒى أف ƒƒق أش ƒƒرق م ƒƒنه ن ƒيّر اإلي ƒƒقان" .ويح ƒذّره ƒƒم أالّ "ت ƒƒزن ƒƒوا ك ƒƒتاب اهلل ]ي ƒƒعني األق ƒƒدس[ ب ƒƒما
ض ƒƒعوا ال ƒƒظنون واألوه ƒƒام م ّ ƒ
ƒتوجƒع لƒعماهƒم وضƒاللƒهم ،ويƒؤ ّ ƒكƒد تƒف ّوقƒه
عƒندكƒم مƒن الƒقواعƒد والƒعلوم" ويƒصف ذلƒك الƒكتاب بƒأنّƒه "قسƒطاس الƒحقّ بƒني الخƒلق" وي ّ ƒ
فƒي اإللƒهام والƒبصيرة والƒحكمة واملƒنطق ويƒعلن عƒن عƒلمه الّ ƒلدنّƒي وعƒرفƒانƒه الƒغيبيّ ،ويحƒذّرهƒم أالّ "تƒحجبوا الƒنّاس بƒحجاب آخƒر"
ب ƒƒعد أن "خ ƒƒرق األح ƒƒجاب" ،وي ƒتّهمهم ب ƒƒأنّ ƒƒهم ه ƒƒم "ع ّ ƒلة اإلع ƒƒراض ف ƒƒي أ ّول األم ƒƒر" ،وي ƒƒدع ƒƒوه ƒƒم إل ƒƒى أن “اق ƒƒرأوا م ƒƒا ن ƒزّل ب ƒƒال ƒƒعدل
واإلنصاف" وأالّ "تدحضوا الحقّ " بما عندهم.
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ƒوجƒه حƒضرة بƒهاء
السƒلطة ال ّƒروحƒيّة والƒزّمƒنيّة ،ي ّ ƒ
وإلƒى الƒبابƒا بƒيوس الƒتّاسƒع ،رأس أقƒوى كƒنيسة مƒسيحيّة بƒال نƒزاع ،والƒجامƒع بƒني ّƒ ƒ
ƒوحƒƒا عƒƒلى أعƒƒظم جƒƒانƒƒب مƒƒن األهƒّ ƒميّة والخƒƒطورة ،إذ أعƒƒلن لƒƒه فƒƒيه أنّƒƒه "قƒƒد أتƒƒى ربّ
اهلل ،وهƒƒو نƒƒزيƒƒل ثƒƒكنات الƒƒجيش فƒƒي ع ّ ƒكاء ،لƒً ƒ
ƒسحاب" وأنّƒƒه "قƒƒد ظهƒƒرت الƒƒكلمة ا ّلƒƒتي سƒƒترهƒƒا االبƒƒن" ،ويح ƒذّره ،فƒƒضالً عƒƒن ذلƒƒك ،أالّ يƒƒجادلƒƒه كƒƒما جƒƒادل
األربƒƒاب فƒƒي ظ َ ƒلـ ِل الّ ƒ
ƒسيّد املƒسيح ،ويƒأمƒره أن يƒترك الƒقصور ملƒن يƒحبّون الƒقصور وأن "بƒع مƒا عƒندك مƒن الƒزّيƒنة املƒزخƒرفƒة ثّ ƒم أنƒفقها فƒي
الƒفريƒسيّون ال ّ
ƒسماء" وأن يƒدعƒو الƒنّاس لƒل ّدخƒول فƒي
سƒبيل اهلل" وأن يƒتنازل عƒن مƒملكته لƒلملوك و"اطƒلع ...ثƒم انƒطق بƒذكƒر ربّƒك بƒني األرض وال ّ
ƒمسا مƒƒن شƒƒموس سƒƒماء األسƒƒماء فƒƒهو يحƒذّره "أالّ تƒƒغشاه الƒظّلمة وتƒƒحجبه عƒƒن الƒنّور" .ويƒƒناشƒƒده أن
ديƒƒنه .ومل ّƒا كƒƒان يƒƒعتبره شً ƒ
"انصح امللوك قل أن اعدلوا بني النّاس" ،وينصح له بأن يمشي في أثر مواله ،وأن يحذو حذوه.
ƒاصƒƒا يƒƒعلن لƒƒهم فƒƒيه مƒƒجيء املƒƒوعƒƒود ،ويƒƒدعƒƒوهƒƒم إلƒƒى أن "يƒƒتقوا اهلل" وأن "يخƒƒرقƒƒوا
وجƒƒه نƒƒدا ًء خƒ ƒ ً ƒ
وإلƒƒى بƒƒطارقƒƒة الƒƒكنيسة املƒƒسيحيّة ّƒ
حƒجب األوهƒام" ويƒوصƒيهم بƒأن يƒضعوا مƒا عƒندهƒم و"خƒذوا مƒا أرسƒلناه إلƒيكم بƒقدرة" .وإلƒى رؤسƒاء األسƒاقƒفة أعƒلن أي ً
ƒضا أن
ب ا ّلƒƒذي ه ƒƒو اآلب ق ƒƒد أت ƒƒى" وأن ƒƒهم ي ƒƒع ّدون "م ƒƒن األم ƒƒوات" وأنّ ƒƒه "ط ƒƒوب ƒƒى ل ƒƒراق ƒƒد ان ƒƒتبه م ƒƒن ن ƒƒسمات ƒƒي ،ط ƒƒوب ƒƒى مل ƒيّت ح ƒيّ م ƒƒن
"ال ƒّ ƒر ّ
ب ه ƒƒو اآلب ق ƒƒد أت ƒƒى بمج ƒƒده األع ƒƒظم ب ƒƒني األم ƒƒم" .وي ƒƒفهم ب ƒƒأنّ ƒƒهم
ن ƒƒفحات ƒƒي" .وف ƒƒي ف ƒƒقرات م ƒّ ƒ
ƒوجƒƒهة إل ƒƒى األس ƒƒاق ƒƒفة ي ƒƒعلن أ ّن "ال ƒّ ƒر ّ
ƒسنان ف ƒƒي س ƒƒبيل
ƒصليب" وأ ّن رأس ƒƒه "أراد ال ّ ƒ
ال ƒنّجوم ال ƒƒهاوي ƒƒة م ƒƒن س ƒƒماء ال ƒƒعرف ƒƒان ،وي ƒƒؤ ّكƒƒد ل ƒƒهم أن "جس ƒƒد ال ƒƒحبيب يش ƒƒتاق ال ّ ƒ
ال ّƒرحƒمن" .ويƒأمƒر الƒقساوسƒة أن "دعƒوا الƒنّواقƒيس" وأن يخƒرجƒوا مƒن كƒنائƒسهم ،ويƒهيب بƒهم أن "تƒصيحوا بƒني األمƒم بهƒذا االسƒم
األعƒظم" .ويƒؤ ّƒكƒد لƒهم أنّƒه مƒا مƒن أحƒد يƒدعƒو الƒنّاس بƒاسƒمه إالّ "ويظهƒر مƒنه مƒا يعجƒز عƒنه مƒن عƒلى األرض كّ ƒلها" .ويƒنذرهƒم أن
ƒوج ƒƒهة إل ƒƒى "م ƒƒأل
ƒساع ƒƒة" ،وي ƒƒنصح ل ƒƒهم أن ي ƒƒرج ƒƒعوا ب ƒƒقلوب ƒƒهم إل ƒƒى اهلل ال ƒƒغفور ال ƒƒكري ƒƒم .وف ƒƒي ال ƒƒفقرات ال ƒƒعدي ƒƒدة امل ƒ ّ ƒ
ق ƒƒد "أت ƒƒت ال ّ ƒ
ƒصوامƒƒع واألديƒƒرة ،وأن يشƒƒتغلوا بƒƒما يƒƒنفعهم ويƒƒنتفع بƒƒه الƒƒعباد ،ويƒƒأمƒƒرهƒƒم بƒƒالƒزّواج،
الƒّ ƒرهƒƒبان" يƒƒأمƒƒرهƒƒم أال يƒƒعتزلƒƒوا الƒنّاس فƒƒي الّ ƒ
تحمل ذلك بصبر وأناة.
وتعصبوا عليه
ويؤ ّكد لهم أنّهم إن اتّبعوه جعلوا ورثة ملكوته ،وإن عصوه
ّ
ّ
ƒوح ƒƒد ب ƒƒني ن ƒƒفسه وب ƒƒني "اآلب" ا ّلƒƒذي أخ ƒƒبره ƒƒم ب ƒƒه إش ƒƒعياء
ƒسيّد امل ƒƒسيح ك ƒƒاف ƒƒة ،ي ƒ ّ ƒ
ƒيرا ،ف ƒƒي ف ƒƒقرات ع ّ ƒدة م ƒƒوج ƒƒهة إل ƒƒى أت ƒƒباع ال ّ ƒ
وأخ ً ƒ
و"امل ƒƒعزّي" ا ّلƒƒذي أخ ƒƒذ عه ƒƒده ال ƒّ ƒروح ]ع ƒƒيسى[ و"روح ال ƒƒحقّ ا ّلƒƒذي ي ƒƒرش ƒƒده ƒƒم إل ƒƒى ج ƒƒميع ال ƒƒحقّ " .وي ƒƒعلن أ ّن ي ƒƒوم ƒƒه ه ƒƒو ي ƒƒوم اهلل،
وي ƒƒنبئهم ب ƒƒاتّ ƒƒصال نه ƒƒر األرد ّن "ب ƒƒالبح ƒƒر األع ƒƒظم" ،وي ƒƒؤ ّƒك ƒƒد ل ƒƒهم غ ƒƒفلتهم ،وأنّ ƒƒه ق ƒƒد ف ƒƒتح ل ƒƒهم األب ƒƒواب "ل ƒƒيدخ ƒƒل ال ƒƒعال ƒƒم ف ƒƒي م ƒƒلكوت ƒƒه
ƒقوي املƒنّان ،ويƒأمƒرهƒم بƒأن
األقƒدس" .ويƒنبّه عƒلى أ ّن "الƒهيكل" املƒوعƒود قƒد تّ ƒم تƒعميره "بƒأيƒدي الƒقدرة واالقƒتدار" مƒن لƒدن ربّƒهم ال ّ
ƒسيد املƒسيح لƒبطرس ويƒعدهƒم بƒأن يƒجعلهم "عّ ƒلة حƒياة الƒعالƒم" إن
"اخƒرقƒوا األحƒجاب" لƒيدخƒلوا مƒلكوتƒه بƒاسƒمه ،ويƒذ ّƒكƒرهƒم بƒقول ال ّ
هم اتّبعوه.
ƒصص ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ف ƒƒقرات ال ح ƒƒصر ل ƒƒها وال ع ّ ƒد ف ƒƒي ك ƒƒتبه وأل ƒƒواح ƒƒه ي ƒƒن ّدد ف ƒƒيها
وإل ƒƒى معش ƒƒر رج ƒƒال ال ّ ƒدي ƒƒن اإلس ƒƒالم ƒƒي خ ّ ƒ
بƒقسوتƒهم فƒي لƒهجة مƒتدفّƒقة ،ويƒفضح غƒرورهƒم وكƒبريƒاءهƒم وصƒلفهم وغƒطرسƒتهم ويƒدعƒوهƒم فƒيها إلƒى تƒرك مƒا عƒندهƒم ،وأن يƒعزفƒوا
عƒن الجƒدل وأن يƒعيروا أذنًƒا صƒاغƒية واعƒية لƒلكلمات ا ّلƒƒتي نƒطق بƒها ،ويƒؤ ّ ƒكƒد لƒهم أ ّن أفƒعالƒهم كƒانƒت سƒببًا فƒي أن "انحّ ƒ
ط شƒأن
ƒوجƒƒه ال ّ ƒلوم وال ƒتّقريƒƒع وال ƒتّنديƒƒد بƒƒأعƒƒمالƒƒهم
ƒاصƒƒة يƒّ ƒ
امل ّ ƒلة ون ّ ƒكس عƒƒلم اإلسƒƒالم وثƒّ ƒل عƒƒرشƒƒه الƒƒعظيم" .وإلƒƒى "معشƒƒر عƒƒلماء إيƒƒران" خƒ ƒ ّ ƒ
ينصب عليهم "من اهلل اآلمر الحكيم".
وينبئهم بأن "يب ّدل عزّكم بالذّ ّلة الكبرى" وأنّهم سوف يشهدون العقاب ا ّلذي
ّ
وإلƒى ال ّ
ƒيهودي يƒعلن أي ً
ƒضا أنّƒه قƒد جƒاء الƒنّامƒوس األعƒظم و"يƒحكم جƒمال الƒقدم عƒلى كƒرسƒيّ داود" ا ّلƒذي يƒصيح ويƒدعƒو
ƒشعب ال
ّ
بƒاسƒمه وأنّƒه "**مƒن صƒهيون أتƒى املƒكنون" و"**مƒن أورشƒليم ارتƒفع نƒداء اهلل الƒواحƒد الƒفرد الƒعليم” .وإلƒى دسƒاتƒير الƒزّرادشƒتيّني
ƒسحاب"،
يƒعلن فƒضالً عƒن ذلƒك أ ّن "*املƒحبوب الƒفرد" قƒد ظهƒر وأنّƒه "*يƒقول مƒا فƒيه الƒنّجاة" وأ ّن "*يƒد الƒقدرة ظƒاهƒرة مƒن وراء ال ّ
وأ ّن آيƒات جƒاللƒه وعƒظمته واضƒحة الئƒحة ،وأعƒلن أنّƒه "*لƒن يƒقبل الƒيوم عƒمل أحƒد مƒن الƒنّاس إالّ عƒمل الƒنّفس ا ّلƒƒتي انƒقطعت عƒن
النّاس وما عندهم وأقبلت إلى اهلل".
ƒليزي ،أبƒي الƒبرملƒانƒات ،وإلƒى مجƒلس
وفƒي لƒوحƒه لƒلملكة فƒيكتوريƒا تƒرد بƒعض الƒفقرات الƒها ّƒمƒة م ّ ƒ
ƒوجƒهة إلƒى أعƒضاء الƒبرملƒان اإلنج ّ
األ ّمƒƒة لƒƒدى الّ ƒ
ƒشعوب األخƒƒرى ،يƒƒؤ ّكƒƒد فƒƒيها أ ّن هƒƒدفƒƒه هƒƒو تƒƒق ّدم الƒƒعالƒƒم وتƒƒوحƒƒيد شƒƒعوبƒƒه ويƒƒذكƒƒر مƒƒا عƒƒانƒƒاه مƒƒن شƒƒدائƒƒد عƒƒلى أيƒƒدي
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والسƒبب األتّ ƒم لƒصحته
ّƒ ƒ
أعƒدائƒه ويƒهيب بƒرجƒال التّشƒريƒع أن "تƒدبƒروا وتƒك ّلموا فƒيما يƒصلح بƒه الƒعالƒم" ويƒؤ ّ ƒكƒد أ ّن "الّ ƒدريƒاق األعƒظم
اتّƒƒحاد مƒƒن عƒƒلى األرض عƒƒلى أمƒƒر واحƒƒد وشƒƒريƒƒعة واحƒƒدة" و"هƒƒذا ال يƒƒمكن أب ً ƒدا إالّ بƒƒطبيب حƒƒاذق كƒƒامƒƒل مƒƒؤيّƒƒد" .ويƒƒوصƒƒي فƒƒي
كƒتابƒه األقƒدس ،فƒضالً عƒن ذلƒك ،بƒاخƒتيار لƒغة واحƒدة وخّ ƒ
ط واحƒد يسƒتخدمƒه عƒالƒم واحƒد ،وهƒي وصƒيّة يƒعتبر تƒنفيذهƒا دلƒيالً عƒلى
"بلوغ العالم" حسب تأكيده في ذلك الكتاب.
ƒجاره هƒي ال
أ ّمƒƒا الƒكلمات ا ّلƒƒتي وجƒهها "ألهƒل الƒبيان" عƒلى حƒدة ،وإلƒى حƒكماء الƒعالƒم وشƒعرائƒه وأدبƒائƒه ومƒتص ّوفƒيه بƒل وإلƒى ت ّ
تƒƒقل مƒƒعنًى وال مƒƒغزًى ،إذ يƒƒدعƒƒوهƒƒم فƒƒيها إلƒƒى االهƒƒتمام بƒƒه واالنƒƒتباه إلƒƒى صƒƒوتƒƒه واإليƒƒمان بƒƒيومƒƒه وإطƒƒاعƒƒة أوامƒƒره وأحƒƒكامƒƒه .تƒƒلك
هƒي ،عƒلى وجƒه االخƒتصار ،املƒالمƒح الƒبارزة لƒلبيانƒات الƒختامƒيّة مƒن هƒذا اإلعƒالن الƒتّاريƒخيّ ،وهƒي الƒبيانƒات ا ّلƒتي بƒدأت نƒغماتƒها
ƒسنوات األولƒƒى مƒƒن سƒƒجنه فƒƒي
االفƒƒتتاح ƒيّة تƒƒصدح أثƒƒناء الجƒƒزء األخƒƒير مƒƒن نƒƒفي حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل إلƒƒى أدرنƒƒة ،وانتهƒƒت أثƒƒناء الّ ƒ
ƒسفراء والƒبابƒا وخƒليفة نƒبيّ
ƒقارة األمƒريƒكيّة والƒوزراء وال ّ
عّ ƒكاء .دعƒا بƒها املƒلوك واألبƒاطƒرة جƒماعƒة وأفƒرا ًدا ،ورؤسƒاء جƒمهوريّƒات ال ّ
اإلسƒƒالم واملƒƒليك األمƒƒني عƒƒلى دولƒƒة اإلمƒƒام الƒƒغائƒƒب ،ومƒƒلوك الƒƒعالƒƒم املƒƒسيحيّ وبƒƒطارقƒƒته وأسƒƒاقƒƒفته وقƒƒساوسƒƒته ورهƒƒبانƒƒه ،ورؤسƒƒاء
ƒسنّة وال ّ
السƒلطنة والƒخالفƒة
ƒشيعة ،ودسƒاتƒير ديƒن زرادشƒت ،والƒفالسƒفة واملƒف ّكريƒن ورجƒال الّ ƒديƒن والƒحكماء وأهƒل اآلسƒتانƒة ،مƒقر ّƒ ƒ
ال ّ
امل ƒƒتغطرس ،وم ƒƒعاش ƒƒر ال ƒزّرادش ƒƒتيّني وال ƒƒيهود وامل ƒƒسيحيّني واملس ƒƒلمني ،وأه ƒƒل ال ƒƒبيان وق ƒƒادة ال ƒƒفكر ف ƒƒي ال ƒƒعال ƒƒم واألدب ƒƒاء وال ّ ƒ
ƒشعراء
واملƒƒتص ّوفƒƒة والƒتّجار ونّ ƒواب الّ ƒ
ƒشعوب ،وبƒƒني جƒƒنسه وأهƒƒل وطƒƒنه .نƒƒعم ،نƒƒودي كƒّ ƒل هƒƒؤالء بƒƒني الƒƒحني واآلخƒƒر فƒƒي الƒƒكتب والƒّ ƒرسƒƒائƒƒل
واأللƒواح ليسƒتمعوا مƒباشƒرة إلƒى الƒنّداءات والتّحƒذيƒرات واملƒناشƒدات واإلنƒذارات والƒنّبوءات ،أو بƒعبارة أخƒرى ليسƒتمعوا إلƒى كƒلّ
ƒري ،ذلƒƒك ال ƒنّداء ا ّلƒƒذي يƒƒقف ف ƒذًّا فƒƒري ً ƒدا ال شƒƒبيه لƒƒه وال نƒƒظير فƒƒي تƒƒواريƒƒخ
مƒƒا يƒƒتأ ّلƒƒف مƒƒنه نƒƒداؤه الƒƒجبّار إلƒƒى قƒƒادة الƒƒجنس البشّ ƒ
ƒسابƒƒقة ال ّ ƒلهم إالّ رسƒƒائƒƒل حƒƒضرة محƒّ ƒمد رسƒƒول اهلل إلƒƒى بƒƒعض مƒƒعاصƒƒريƒƒه مƒƒن الƒƒح ّكام ،وإن كƒƒانƒƒت هƒƒذه ال تƒƒق ّدم إال
األديƒƒان الّ ƒ
شب ًها متواض ًعا شاحبًا.
وكƒƒيف ال وحƒƒضرة بƒƒهاء اهلل نƒƒفسه يƒƒؤ ّكƒƒد قƒƒائƒالً*" :مƒƒنذ بƒƒدايƒƒة الخƒƒلق حƒتّى يƒƒومƒƒنا هƒƒذا لƒƒم تƒƒب ّلغ ]رسƒƒالƒƒة[ بƒƒمثل هƒƒذا الƒƒبالغ الƒƒعلنيّ
الّ ƒ
وجƒƒهها إلƒƒى ح ّ ƒكام األرض ،وا ّلƒƒتي امƒƒتدحƒƒها حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء فƒƒيما بƒƒعد ووصƒƒفها
ƒشامƒƒل" .وهƒƒو يƒƒشير إلƒƒى األلƒƒواح ا ّلƒƒتي ّƒ
ƒسمي األ ّول بـ"ال ƒƒصيحة" ،وال ƒثّان ƒƒي بـ"ال ƒƒقارع ƒƒة" ،وال ƒثّال ƒƒث
ب ƒƒأنّ ƒƒها "معج ƒƒزة" ،ف ƒƒيقول*" :س ƒّ ƒمي ك ƒّ ƒل ل ƒƒوح م ƒƒنها ب ƒƒاس ƒƒم خ ƒƒاص ،ف ّ ƒ
ƒصا ّ
خƒƒة واآلزف ƒƒة وال ƒƒفزع األك ƒƒبر
ƒساه ƒƒرة" ،وال ƒƒخام ƒƒس بـ"ال ƒطّام ƒƒة" وك ƒƒذل ƒƒك س ƒّ ƒميت األل ƒƒواح األخ ƒƒرى ب ƒƒال ّ ƒ
بـ"ال ƒƒحا ّقƒƒة" ،وال ƒّ ƒراب ƒƒع بـ"ال ّ ƒ
ƒصور والƒنّاقƒور وأمƒثال ذلƒك حƒتّى يƒوقƒن جƒميع أهƒل األرض ويƒشاهƒدوا بƒأبƒصارهƒم وبƒصائƒرهƒم أ ّن مƒالƒك األسƒماء كƒان ومƒا زال
وال ّ
غ ƒƒال ƒبًا ع ƒƒلى ال ƒƒبريّ ƒƒة ف ƒƒي ك ƒّ ƒل األح ƒƒوال" .ول ƒƒقد أم ƒƒر أن ت ƒƒكتب أه ّ ƒم ه ƒƒذه األل ƒƒواح م ƒƒع "س ƒƒورة ال ƒƒهيكل" ال ƒزّه ƒƒراء ع ƒƒلى ه ƒƒيئة ش ƒƒكل
وحƒƒد بƒƒني هƒƒذا الƒƒهيكل والƒƒهيكل ا ّلƒƒذي ذكƒƒره زكƒƒريّƒƒا
هƒƒندس ƒيّ يƒƒرمƒƒز إلƒƒى هƒƒيكل اإلنƒƒسان .وفƒƒي أحƒƒد ألƒƒواحƒƒه إلƒƒى أهƒƒل اإلنƒƒجيل ّƒ
الرحمن املنير" ،وأنّه بنته "**أيدي مشيّة ربّكم العزيز الوهّاب".
النّبي ووصفه بأنّه "**مشرق ّ
وم ƒƒهما ب ƒƒلغ ه ƒƒذا اإلع ƒƒالن م ƒƒن ال ƒƒفذاذة وال ƒّ ƒروع ƒƒة ف ƒƒإنّ ƒƒه ل ƒƒم ي ƒƒكن س ƒƒوى ف ƒƒات ƒƒحة ل ƒƒكشف أع ƒƒظم وأخ ƒƒطر ع ƒƒن ق ƒƒوى ص ƒƒاح ِ ƒبه ال ƒƒخالَّق ƒƒة،
ومƒق ّدمƒة ملƒا يƒمكن أن ي ّ
ƒحتل بƒحقّ  ،مƒنزلƒة أبƒرز عƒمل تّ ƒم فƒي واليƒته ،أال وهƒو صƒدور الƒكتاب األقƒدس ،هƒذا الƒكتاب األقƒدس ا ّلƒƒذي
للش ƒƒري ƒƒعة ،ا ّل ƒƒذي ت ƒƒنبّأ ب ƒƒه إش ƒƒعياء الƒ ƒنّبي ووص ƒƒفه ص ƒƒاح ƒƒب س ƒƒفر ال ƒّ ƒرؤي ƒƒا
أش ƒƒير إل ƒƒيه ف ƒƒي ك ƒƒتاب اإلي ƒƒقان ،ه ƒƒو املخ ƒƒزن ال ƒّ ƒرئ ƒƒيس ّƒ ƒ
ƒسماء الجƒƒديƒƒدة" و"األرض الجƒƒديƒƒدة" وأنّƒƒه "مƒƒسكن اهلل مƒƒع ال ƒنّاس" و"املƒƒديƒƒنة املƒƒق ّدسƒƒة" و"الƒƒعروس" و"أورشƒƒليم الجƒƒديƒƒدة
بـ"الّ ƒ
ƒسماء" ويƒمكن بƒحقّ أن يƒع ّد الƒكتاب األقƒدس ،ا ّلƒƒذي سƒوف تسƒري شƒرائƒعه وأحƒكامƒه غƒير مƒنقوضƒة مƒا ال ي ّ
ƒقل عƒن
الƒنّازلƒة مƒن ال ّ
ألƒƒف سƒƒنة ،وسƒƒوف يƒƒحتضن نƒƒظامƒƒه الƒƒكرة األرضƒيّة بƒƒأسƒƒرهƒƒا ،أنƒƒصع فƒƒيض فƒƒاضƒƒت بƒƒه عƒƒقليّة حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل ،وأ ّم الƒƒكتاب فƒƒي
دورته ،ودستور نظامه العامليّ الجديد.
الشƒدائƒد ا ّلƒتي عƒانƒاهƒا عƒلى يƒد
بƒعد أن انƒتقل حƒضرة بƒهاء اهلل إلƒى مƒنزل عƒودة خ ّƒمار )حƒوالƒي سƒنة 1873م( بƒقليل وفƒي غƒمرة ّƒ ƒ
ƒسواء نƒƒزل الƒƒكتاب األقƒƒدس ،ذلƒƒك الƒƒكنز ا ّلƒƒذي يƒƒض ّم بƒƒني دفّƒƒتيه جƒƒواهƒƒر إلƒƒهامƒƒه ال ƒنّفيسة .وبƒƒفضل
أعƒƒداء ال ّ ƒديƒƒن ومƒƒوالƒƒيه عƒƒلى الّ ƒ
ƒنص عƒƒليها ،والƒƒوظƒƒائƒƒف ا ّلƒƒتي يƒƒز ّود بƒƒها خƒƒليفة صƒƒاحƒƒبه ،فƒƒإ ّن هƒƒذا الƒƒكتاب
ƒقررهƒƒا ،واملƒ ّ ƒ
ƒؤسƒƒسات اإلداريّƒƒة ا ّلƒƒتي يّ ƒ
املƒƒبادئ ا ّلƒƒتي يّ ƒ
يƒƒقف فƒƒري ً ƒدا ف ƒذًّا ال شƒƒبيه لƒƒه وال نƒƒظير مƒƒن بƒƒني سƒƒائƒƒر كƒƒتب الƒƒعالƒƒم املƒƒق ّدسƒƒة .فƒƒعلى خƒƒالف العهƒƒد الƒƒقديƒƒم ومƒƒا سƒƒبقه مƒƒن الƒƒكتب
١١٣

املƒƒق ّدسƒƒة حƒƒيث انƒƒعدمƒƒت تƒƒما ًمƒƒا األقƒƒوال ا ّلƒƒتي نƒƒطق بƒƒها الƒّ ƒرسƒƒل أنƒƒفسهم ،وعƒƒلى خƒƒالف األنƒƒاجƒƒيل حƒƒيث ال تƒƒق ّدم األقƒƒوال الƒƒقليلة
اإلداري ألمƒƒور ديƒƒنه فƒƒيما بƒƒعد ،بƒƒل وعƒƒلى خƒƒالف الƒƒقرآن
ƒسيّد املƒƒسيح إرشƒƒادات واضƒƒحة فƒƒيما يƒتّصل بƒƒالƒتّنظيم
املƒƒنسوبƒƒة إلƒƒى الّ ƒ
ّ
والشƒƒرائƒƒع ا ّلƒƒتي نƒصّ
ّƒ
الشƒƒديƒƒد فƒƒيما يƒƒتع ّلق بƒƒاألحƒƒكام
ا ّلƒƒذي نƒƒراه صƒƒامƒتًا حƒƒيال مƒƒوضƒƒوع بƒƒالƒƒغ األهƒّ ƒميّة كƒƒالƒƒخالفƒƒة ،رغƒƒم وضƒƒوحƒƒه ّ ƒ
ƒالشƒرائƒع
عƒليها ،فƒإ ّن الƒكتاب األقƒدس يƒمتاز بƒأنّƒه نƒزّل مƒن أولƒه إلƒى آخƒره بƒقلم صƒاحƒب الّ ƒدورة نƒفسه ،وأنّƒه لƒم يƒحتفظ لƒألجƒيال ب ّ ƒ ƒ
ƒمهمة الƒتّبيني كƒما
األسƒاسƒيّة واألحƒكام الƒجوهƒريّƒة ا ّلƒƒتي يƒقوم عƒليها صƒرح الƒنّظام الƒعاملƒيّ املƒقبل فحسƒب بƒل واخ ّ
ƒتص خƒليفته ب ّ
نص على الهيئات ا ّلتي ال يمكن لل ّدين أن تصان سالمته ويؤمن تماسكه وصالبته إالّ بها هي وحدها.
ّ
ƒوحƒƒده ومخ ّ ƒلصه فƒƒي آن
فƒƒي دسƒƒتور الƒƒحضارة الƒƒعامل ƒيّة الƒƒقادمƒƒة هƒƒذا يƒƒعلن صƒƒاحƒƒبه ،وهƒƒو ديّƒƒان الƒƒجنس البشƒƒري ومشƒّ ƒرعƒƒه ومƒّ ƒ
صرف
واحƒد ،ملƒلوك األرض مƒجيء "الƒنّامƒوس األكƒبر" ،ويƒصفهم بƒاملƒمالƒيك ويƒنادي بƒنفسه "املƒالƒك" ،ويƒتبّرأ مƒن أيّƒة نƒيّة لƒه مƒن الƒت ّ ّ
فƒي مƒمالƒكهم مƒحتفظًا لƒنفسه بƒحقّ الƒتّصرف فƒي الƒقلوب ،ويحƒذّر رجƒال الّ ƒديƒن فƒي الƒعالƒم أالّ يƒزنƒوا "كƒتاب اهلل" بƒما عƒندهƒم مƒن
ƒؤسƒسة "بƒيت
ƒنص عƒلى م ّ ƒ ƒ
املƒوازيƒن املƒتداولƒة بƒينهم مƒؤ ّكً ƒدا أ ّن ذلƒك الƒكتاب هƒو "قسƒطاس الƒحقّ " بƒني الخƒلق .وفƒي هƒذا الƒكتاب ي ّ
ƒهماتƒه ويحّ ƒدد مƒوارده ويƒصف أعƒضاءه بƒأنّƒهم "رجƒال الƒعدل" و"وكƒالء اهلل" و"أمƒناء ال ّƒرحƒمن" ويƒشير إلƒى مƒركƒز
ƒعرف م ّ
الƒعدل" وي ّ
عهƒده ومƒيثاقƒه فƒي املسƒتقبل ويƒز ّوده بƒحق تƒبيني تƒعالƒيمه املƒق ّدسƒة ،ويسƒلف اإلشƒارة ال ّ
ƒؤسƒسة واليƒة األمƒر ،ويشهƒد
ƒضمنيّة إلƒى م ّƒ ƒ
لƒنظامƒه الƒعاملƒيّ بƒالƒتّأثƒير االنƒقالبƒيّ ،ويƒعلن مƒبدأ "الƒعصمة الƒكبرى" ملظهƒر اهلل مƒؤ ّكً ƒدا أ ّن هƒذه الƒعصمة هƒي حƒقّ فƒطري مƒطلق
ملظهر اهلل ،وينفي احتمال ظهور مظهر إلهيّ آخر قبل انقضاء ما ال ّ
يقل عن ألف سنة.
وفƒƒي هƒƒذا الƒƒكتاب أيً ƒ
ƒصيام وم ّ ƒدتƒƒه ،ويƒƒرفƒƒع حƒƒكم صƒƒالة الجƒƒماعƒƒة إالّ عƒƒلى املƒƒيت ،ويƒƒعنيّ
ƒصالة ،ويح ّ ƒدد مƒƒيقات الّ ƒ
ƒضا يƒƒفرض الّ ƒ
ƒؤسƒƒسة مشƒƒرق األذكƒƒار ،ويƒƒقيم الّ ƒ
ƒضيافƒƒات ال ƒتّسع عشƒƒريّƒƒة
ƒنص عƒƒلى مƒ ّ ƒ
ƒقرر حƒƒقوق اهلل ،ويƒƒضع أحƒƒكام املƒƒواريƒƒث ،ويّ ƒ
الƒƒقبلة ،ويّ ƒ
ƒؤسƒƒ ƒسة رج ƒƒال الّ ƒ ƒدي ƒƒن ،ويح ƒّ ƒرم ال ƒّ ƒرقّ والƒ ƒتّص ّوف والƒ ƒتّس ّول وال ƒّ ƒره ƒƒبنة وش ƒƒعيرة
ويحّ ƒ ƒدد األع ƒƒياد ال ƒƒبهائƒ ƒيّة وأيّ ƒƒام ال ƒƒهاء ،وي ƒƒلغي م ƒ ّ ƒ
االعƒتراف واسƒتخدام املƒنابƒر وتƒقبيل األيƒدي ،ويƒوصƒي بƒالƒزّواج مƒن واحƒدة ،ويسƒتنكر الƒقسوة عƒلى الƒحيوان ،ويƒنهي عƒن الكسƒل
والƒتّواكƒل والƒغيبة واالفƒتراء ،ويƒنفّر مƒن الƒطّالق ،ويح ّƒرم امليسƒر وتƒعاطƒي األفƒيون والخƒمر وك ّƒل مƒا يƒذهƒب بƒه الƒعقل ،ويحّ ƒدد عƒقوبƒة
ƒعني شƒروطƒه ال ّƒرئƒيسة .ويƒفرض االشƒتغال بƒاملƒهن
ّƒ ƒ
الƒقتل وإحƒراق الƒبيوت عƒن عƒمد والƒزّنƒى
والسƒرقƒة ،ويƒنبّه عƒلى أه ّƒميّة الƒزّواج وي ّ
ƒقرر
والحƒƒرف جƒƒاع ƒالً هƒƒذا االشƒƒتغال غƒƒني الƒƒعبادة .ويƒƒؤ ّكƒƒد ضƒƒرورة ال ƒتّكفّل بƒƒتعليم األبƒƒناء ،ويƒƒك ّلف كƒّ ƒل إنƒƒسان بƒƒكتابƒƒة وص ƒيّته ويّ ƒ
ضرورة إطاعة الحكومة إطاعة دقيقة كاملة.
فƒإذا تƒجاوزنƒا هƒذه األحƒكام ،فƒإ ّن حƒضرة بƒهاء اهلل يƒدعƒو أتƒباعƒه إلƒى أن يƒعاشƒروا مƒع األديƒان بƒال ّƒروح وال ّƒريƒحان دون تƒمييز وال
عصب والƒƒفتنة والƒƒكبر والƒƒغرور والجƒƒدال والƒنّزاع .ويƒƒفرض عƒƒليهم الƒطّهارة ظƒƒاهƒً ƒرا وبƒƒاطƒنًا ويƒƒوصƒƒيهم
تƒƒفريƒƒق ،ويحƒذّرهƒƒم مƒƒن الƒت ّ ّ
ƒصدق املƒƒطلق والƒƒعفّة الƒنّاصƒƒعة واألمƒƒانƒƒة الƒƒكامƒƒلة والƒƒكرم واإلخƒƒالص ولƒƒطف املعشƒƒر والƒتّسامƒƒح والƒƒعدل واإلنƒƒصاف .ويƒƒنصح
بƒƒالّ ƒ
لƒهم أن يƒكونƒوا "كƒاألصƒابƒع فƒي الƒيد واألركƒان لƒلبدن" .ويƒهيب بƒهم ان يƒقومƒوا عƒلى خƒدمƒة أمƒره مƒؤ ّكً ƒدا لƒهم تƒأيƒيده املƒبني .وهƒو
فƒضالً عƒن ذلƒك يƒتدبّƒر اضƒطراب أحƒوال بƒني البشƒر ،فƒيعلن أن ح ّƒريّƒة الƒفرد الƒحقيقيّة إنّƒما هƒي فƒي امƒتثالƒه ألوامƒره ،ويحƒذّرهƒم
مƒƒن الƒتّهاون فƒƒي الƒƒعمل بحƒƒدوده وأحƒƒكامƒƒه .ويƒƒفرض عƒƒليهم ذلƒƒك الƒƒواجƒƒب الƒتّوأم املƒƒزدوج ا ّلƒƒذي ال انƒƒفصام لƒƒه ،أال وهƒƒو "عƒƒرفƒƒان
مش ƒƒرق وح ƒƒيه وم ƒƒطلع أم ƒƒره" وال ƒƒعمل ب ƒƒما أن ƒƒزل ف ƒƒي ك ƒƒتاب ƒƒه م ƒƒؤ ّƒك ً ƒدا ل ƒƒهم أ ّن أح ƒƒده ƒƒما ال ي ƒƒغني ع ƒƒن اآلخ ƒƒر وال ي ƒƒقبل أح ƒƒده ƒƒما دون
اآلخر.
وم ّƒما يƒزيƒد فƒي خƒصوبƒة مƒحتويƒات هƒذا الƒكتاب ،ا ّلƒƒذي وصƒفه صƒاحƒبه بƒأنّƒه "فƒرات ال ّƒرحƒمة بƒني الƒبريّƒة" و"قسƒطاس الهƒدى بƒني
ƒوجƒƒه إلƒƒى رؤسƒƒاء جƒƒنهوريّƒƒات
ƒري" ،اشƒƒتمالƒƒه عƒƒلى ذلƒƒك الƒنّداء الخƒƒطير املƒّ ƒ
الƒƒورى" و"الّ ƒ
ƒصراط األقƒƒوم" و"**املƒƒحيي لƒƒلجنس البشّ ƒ
أمƒريƒكا ودعƒوتƒهم إلƒى أن ينتهƒزوا فƒرصƒة يƒوم اهلل ،ويƒدافƒعوا عƒن قƒضيّة الƒعدل ،ودعƒوتƒه إلƒى أعƒضاء بƒرملƒانƒات الƒعالƒم ،وتƒشجيعه
عƒلى اتّƒخاذ لƒغة عƒاملƒيّة واحƒدة وخّ ƒ
ط عƒاملƒيّ واحƒد ،وتحƒذيƒراتƒه لƒولهƒلم األ ّول قƒاهƒر نƒابƒليون الƒثّالƒث ،ومƒؤاخƒذتƒه لƒفرانƒسوا جƒوزيƒف
إمƒبراطƒور الƒنّمسة ،وإشƒارتƒه إلƒى "حƒنني الƒبرلƒني" فƒي الƒتّفاتƒته إلƒى "شƒواط¾ نهƒر ال ّƒريƒن" ونƒقمته املƒعلنة عƒلى "كƒرسƒيّ الƒظّلم"
ƒالشƒƒدائƒƒد ا ّلƒƒتي ق ّ ƒدر لƒƒها أن تƒƒهاجƒƒم أهƒƒالƒƒيها ،وكƒƒلمات الƒƒفرح
ƒتقر فƒƒي اآلسƒƒتانƒƒة ،وتƒƒنبّؤه بƒƒزوال "زيƒƒنتها ال ƒظّاهƒƒرة" ،وبƒ ّ ƒ
ا ّلƒƒذي اسّ ƒ
١١٤

ƒوجƒƒهها إلƒƒى عƒƒاصƒƒمة وطƒƒنه ]طهƒƒران[ مƒƒؤ ّكً ƒدا لƒƒها أ ّن اهلل اخƒƒتار لƒƒها أن تƒƒكون "مƒƒطلع فƒƒرح الƒƒعاملƒƒني" ،ونƒƒبوءتƒƒه بƒƒأنّƒƒه
والƒƒعزاء ا ّلƒƒتي يّ ƒ
الرجال" يعلو من خراسان تمجي ًدا لربّهم الغنيّ املتعال ،وتأكيده بأ ّن "أولي بأس شديد" سيظهرون في
"نسمع صوت ّ
ƒيرا تƒأكƒيده ال ّƒرائƒع ألخƒيه الƒغادر ا ّلƒƒذي عƒذّبƒه ك ّƒل هƒذا الƒعذاب أ ّن اهلل "الƒغفور الƒكريƒم" سƒيغفر لƒه سƒيّئاتƒه
كƒرمƒان ويƒذكƒرونƒه ،وأخ ً
إن هو تاب وأناب.
الش ƒƒرائ ƒƒع واألح ƒƒكام ا ّل ƒƒتي ت ƒƒك ّون لح ƒƒمة ه ƒƒذا ال ƒƒكتاب وس ƒƒداه ب ƒƒأنّ ƒƒها "روح ال ƒƒحيوان مل ƒƒن ف ƒƒي
وق ƒƒد وص ƒƒف ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ت ƒƒلك ّƒ ƒ
اإلم ƒƒكان" و"ال ƒƒعروة ال ƒƒوث ƒƒقى" و"**أث ƒƒمار ّ
و"السƒƒبب األع ƒƒظم ل ƒƒنظم ال ƒƒعال ƒƒم وح ƒƒفظ األم ƒƒم" و"س ƒƒرج ع ƒƒناي ƒƒته ب ƒƒني ع ƒƒباده"
ّƒ
الشج ƒƒرة"
ƒرف قƒميصه" و"مƒفاتƒيح رحƒمته" لƒلبريّƒة .ويشهƒد لهƒذا الƒكتاب فƒيقول" :قƒل إ ّن الƒكتاب هƒو سƒماء قƒد زيƒناهƒا بƒأنجƒم األوامƒر
و" َعُ ƒ
والƒنّواهƒƒي" ويƒƒقول عƒƒالوة عƒƒلى ذلƒƒك**" :طƒƒوبƒƒى ملƒƒن يƒƒقرؤه ويƒƒتف ّكر فƒƒي مƒƒا نƒزّل فƒƒيه مƒƒن آيƒƒات اهلل املƒƒقتدر الƒƒعزيƒƒز املƒƒختار ،قƒƒل يƒƒا
ƒحجة الƒعظمى لƒلورى وبƒرهƒان ال ّƒرحƒمن
قƒوم خƒذوه بƒيد التّسƒليم ...لƒعمري قƒد نƒزّل عƒلى شƒأن تƒتحيّر مƒنه الƒعقول واألفƒكار ،إنƒه ل ّ
ƒسموات" .ويƒƒقول مƒّ ƒرة أخƒƒرى" :طƒƒوبƒƒى لƒƒذائƒƒقة يجƒƒد حƒƒالوتƒƒها ولƒƒذي بƒƒصر يƒƒعرف مƒƒا فƒƒيها ولƒƒذي قƒƒلب يƒطّلع
ملƒƒن فƒƒي األرضƒƒني والّ ƒ
بƒرمƒوزهƒا وأسƒرارهƒا ،تƒاهلل يƒرتƒعد ظهƒر الƒكالم مƒن عƒظمة مƒا نƒزّل واإلشƒارات املƒقنّعة لشّ ƒدة ظƒهورهƒا" .ويƒقول م ّƒرة أخƒرى*" :نƒزّل
الشƒƒرائƒƒع اإللƒƒهيّة .طƒƒوبƒƒى لƒƒلقارئƒƒني! طƒƒوبƒƒى لƒƒلعارفƒƒني! طƒƒوبƒƒى لƒƒلمتف ّكريƒƒن،
الƒƒكتاب األقƒƒدس بƒƒحيث جƒƒاء جƒƒاذبًƒƒا وجƒƒام ً ƒعا لجƒƒميع ّ ƒ
ƒلمتفرسƒني! ولƒقد نƒزل بƒانƒبساط وشƒمول واتّƒساع بƒحيث أحƒاط بƒالƒنّاس أجƒمعني مƒن قƒبل إقƒبالƒهم عƒليه .سƒوف يظهƒر فƒي
طƒوبƒى ل
ّ
األرض سلطانه ونفوذه واقتداره".
وب ƒƒعد أن ص ƒƒاغ ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ش ƒƒرائ ƒƒع دورت ƒƒه األس ƒƒاس ƒيّة ف ƒƒي ك ƒƒتاب ƒƒه األق ƒƒدس أع ƒƒلن ب ƒƒعض امل ƒƒبادئ واألف ƒƒكار ا ّلƒƒتي ت ƒƒقع ف ƒƒي
ƒصميم مƒƒن ديƒƒنه وكƒƒانƒƒت رسƒƒالƒƒته تƒƒقترب مƒƒن نƒƒهايƒƒتها .مƒƒن ذلƒƒك أنّƒƒه نƒبّه مƒƒن جƒƒديƒƒد عƒƒلى الƒƒحقائƒƒق ا ّلƒƒتي أعƒƒلنها مƒƒن قƒƒبل ،وهƒذّب
الّ ƒ
الشƒرائƒع الƒفرعƒيّة اسƒتكماالً
ووضƒح بƒعض األحƒكام ا ّلƒƒتي صƒاغƒها مƒن قƒبل ،وكƒشف عƒن نƒبوءات وإنƒذارات أخƒرى ،وسّ ƒن بƒعض ّ ƒ ƒ
ّƒƒƒ
ملƒƒطالƒƒب األقƒƒدس .وهƒƒذا مƒƒا حƒƒملته ألƒƒواح تجƒّ ƒل عƒƒن الƒƒحصر والƒƒع ّد ظƒّ ƒل يƒƒنزلƒƒها حƒتّى أواخƒƒر أيّƒƒامƒƒه عƒƒلى هƒƒذه األرض ،مƒƒن أهƒّ ƒمها
"اإلشƒƒ ƒراقƒƒ ƒات" و"الƒƒ ƒبشارات" و"ال ƒ ƒطّرازات" و"التّجƒƒ ƒليات" و"الƒƒ ƒكلمات الƒƒ ƒفردوس ƒ ƒيّة" و"ال ّ ƒ ƒلوح األقƒƒ ƒدس" و"لƒƒ ƒوح ال ّ ƒ ƒدنƒƒ ƒيا" و"لƒƒ ƒوح
ƒكل .وهƒƒي تّ ƒ
مƒƒقصود” .وكƒƒانƒƒت هƒƒذه األلƒƒواح هƒƒي آخƒƒر الƒƒفيوضƒƒات ا ّلƒƒتي فƒƒاضƒƒت مƒƒن قƒƒلمه ال ّ ƒدائƒƒب ا ّلƒƒذي ال يّ ƒ
ƒحتل مƒƒكانƒƒتها بƒƒني
أطيب ما انتجته عقليّته من ثمار ،وتشير إلى كمال واليته ا ّلتي دامت أربعني عا ًما.
ƒري و ُكّ ƒليّته .وهƒو املƒبدأ ا ّلƒƒذي يƒعتبر بƒحقّ عƒالمƒة
وأهƒم املƒبادئ املƒودعƒة فƒي تƒلك األلƒواح عƒلى اإلطƒالق مƒبدأ وحƒدة الƒجنس البش ّ
ƒص ع ƒƒليه ف ƒƒي ك ƒƒتاب عه ƒƒده .ك ƒƒما
ظ ƒƒهور ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ال ƒƒفارق ƒƒة وق ƒƒطب ت ƒƒعال ƒƒيمه ال ƒƒبارز .وق ƒƒد ب ƒƒلغ م ƒƒن أه ƒّ ƒميّة ه ƒƒذا امل ƒƒبدأ أن ن ّ ƒ
أع ƒƒلن ،ب ƒƒال ت ƒƒحفّظ ،أنّ ƒƒه ه ƒƒو ال ƒƒغرض امل ƒƒرك ƒƒزي م ƒƒن دي ƒƒنه .ف ƒƒهو ي ƒƒقول" :ق ƒƒد ج ƒƒئنا التّ ƒƒحاد م ƒƒن ع ƒƒلى األرض واتّ ƒƒفاق ƒƒهم" وي ƒƒقول م ƒّ ƒرة
ƒشيرا إل ƒƒى م ƒƒوض ƒƒوع ظ ƒƒهوره األس ƒƒاس ƒيّ ف ƒƒيقول:
أخ ƒƒرى*" :إ ّن آف ƒƒاق ال ƒƒعال ƒƒم ت ƒƒنير ب ƒƒأن ƒƒوار األم ƒƒر م ƒƒا دام االتّ ƒƒفاق" ،وه ƒƒو ي ƒƒكتب م ً ƒ
الشƒريƒعة حƒينًا ،وبƒلسان الƒحقيقة والƒطّريƒقة حƒينًا آخƒر إالّ أن مƒقصدنƒا األقƒصى وغƒايƒتنا الƒقصوى هƒو إظƒهار
"*نƒطقنا بƒلسان ّ ƒ ƒ
ƒقرر أ ّن االت ƒƒحاد ه ƒƒو "*س ƒƒلطان امل ƒƒقاص ƒƒد" وه ƒƒذا األم ƒƒل ه ƒƒو "*م ƒƒليك اآلم ƒƒال" م ƒƒؤ ّكً ƒ ƒدا أنّ
ه ƒƒذا امل ƒƒقام ال ّ ƒ
ƒسام ƒƒي ال ƒّ ƒرف ƒƒيع" .وه ƒƒو ي ّ ƒ
ƒري أمƒر ال
"*الƒعالƒم فƒي الƒحقيقة وطƒن واحƒد ومƒن عƒلى األرض أهƒله" .وهƒو يƒنبّه ،فƒضالً عƒن ذلƒك ،عƒلى أ ّن تƒوحƒيد الƒجنس البش ّ
ƒفر مƒنه فƒهو املƒرحƒلة األخƒيرة مƒن تƒط ّور اإلنƒسانƒيّة نƒحو الƒبلوغ وأنّƒه "لƒعمري سƒوف نƒطوي الّ ƒدنƒيا ومƒا فƒيها ونبسƒط بƒساطًا آخƒر"
م ّ
و"*تƒƒرى األرض حƒƒامƒƒلة الƒƒيوم وعƒّ ƒما قƒƒريƒƒب تƒƒشاهƒƒد أثƒƒمارهƒƒا املƒƒنيعة وأشƒƒجارهƒƒا الƒƒباسƒƒقة وأورادهƒƒا املƒƒحبوبƒƒة ونƒƒعماءهƒƒا الƒƒجنيّة".
ƒري ،ويƒعتبر "حƒبّ
وهƒو يƒرثƒي لƒقصور الƒنّظم ال ّ
ƒسائƒدة ،ويƒكشف عƒن عƒدم كƒفايƒة ح ّ
ƒب الƒوطƒن كƒق ّوة مƒرشƒدة ضƒابƒطة لƒلمجتمع البش ّ
الƒعالƒم" وخƒدمƒة مƒصالƒحه وتƒرقƒيتها أكƒرم هƒدف لƒلجهود اإلنƒسانƒيّة ،وأحّ ƒقها بƒاملƒدح والƒثّناء .وهƒو يƒبدي أملƒه أل ّن "** قّ ƒوة اإليƒمان
بƒاهلل تƒموت وتضمح ّƒل فƒي ك ّƒل بƒلد" وأ ّن "*وجƒه الƒعالƒم يƒتّجه إلƒى الƒغفلة والƒالّديƒنيّة" مƒعلنًا أ ّن "* الّ ƒديƒن هƒو الƒنّور املƒبني والƒحصن
"*السƒبب األتّ ƒم لƒنظم الƒعالƒم" .وهƒو يƒؤ ّكƒƒد أ ّن الƒغايƒة األسƒاسƒيّة مƒن الّ ƒديƒن هƒي تƒرويƒج
ّƒ ƒ
املƒتني لƒحفظ أهƒل الƒعالƒم وراحƒتهم" وأنّƒه
االتّƒƒحاد ونشƒƒر الƒƒوئƒƒام بƒƒني ال ƒنّاس ،ويح ƒذّر ال ƒنّاس مƒƒن أن يƒƒجعلوه سƒƒببًا لƒƒلفرقƒƒة والƒƒخالف .ويƒƒوصƒƒي بƒƒأن تƒƒع ّلم مƒƒبادؤه لƒƒألطƒƒفال
فƒƒي املƒƒدارس عƒƒلى نƒƒحو ال يƒƒو ّلƒƒد ال ƒتّعصب وال ƒتّحيز ،وينسƒƒب ضƒƒالل املƒƒارقƒƒني إلƒƒى اضƒƒمحالل ق ّ ƒوة ال ّ ƒديƒƒن ،ويƒƒتنبّأ بƒƒوقƒƒوع شƒƒدائƒƒد
وأهوال "ترتعد به فرائص العالم".
١١٥

ƒشجع عƒƒلى أن تƒƒخفّض كƒّ ƒل أمƒƒة مƒƒن سƒƒالحƒƒها ،ويƒƒنبّه عƒƒلى أنّ
وهƒƒو ال يƒƒتحفّظ حƒƒني يƒƒدعƒƒو إلƒƒى األخƒƒذ بƒƒمبدأ األمƒƒن الجƒƒماعƒيّ ،ويّ ƒ
مفر منه.
إقامة هيئة عامليّة يلجأ إليها ملوك األرض وح ّكامها إلقرار ّ
السالم بني األمم أمر ضروري وال ّ
ƒبني أسƒرار عƒالƒم الƒوجƒود وحƒامƒل رايƒة املƒحبّة
أ ّمƒƒا الƒعدل فƒيثني عƒليه ويƒصفه بƒأنّƒه "*سƒراج الƒعباد" و"*الƒحارس" لƒهم ،وأنƒه "*م ّ
والƒجود" ويƒعلن أن شƒعاعƒه فƒريƒد ال نƒظير لƒه وال قƒريƒن ،وأ ّن عƒليه يƒجب أن يƒعتمد "*نƒظم الƒعالƒم وراحƒة األمƒم" .ويƒصف ركƒنيه،
ƒتظارا
وهƒƒما "املƒƒجازاة" و"املƒƒكافƒƒأة" ،بƒƒأنّƒƒهما "يƒƒنبوع الƒƒحياة" لƒƒلجنس البشƒƒري ،ويƒƒوصƒƒي أهƒƒل الƒƒعالƒƒم بƒƒأن يƒƒتهيّأوا ويجتهƒƒدوا انƒ
ً
ل ƒƒقدوم ƒƒه .ذل ƒƒك أل ّن ش ƒƒمس ال ƒƒعدل س ƒƒوف تش ƒƒرق ف ƒƒي ت ƒƒمام مج ƒƒده ƒƒا وأوج ج ƒƒالل ƒƒها ب ƒƒعد ف ƒƒترة م ƒƒن االض ƒƒطراب ال ƒƒعظيم والƒ ƒظّلم
الفاحش.
ويƒƒل ّقن ال ƒنّاس مƒƒبدأ االعƒƒتدال فƒƒي كƒّ ƒل األمƒƒور .ويƒƒعلن أنّƒƒه مƒƒا تƒƒجاوز شƒƒيء ح ّ ƒد االعƒƒتدال إالّ كƒƒان لƒƒه فƒƒي ال ƒنّاس تƒƒأثƒƒير س ƒيّء
سƒƒواء أكƒƒان ذلƒƒك الّ ƒ
ƒشيء هƒƒو الحƒّ ƒريّƒƒة أو ال ƒتّم ّدن الƒƒغرب ƒيّ قƒƒد أفƒƒزع شƒƒعوب األرض بƒƒشكل خƒƒطير ،ويƒƒتنبّأ بƒƒاقƒƒتراب يƒƒوم "تƒƒحترق
املدن من ناره".
أ ّمƒƒا ال ّ ƒ
ƒشورى ف ƒƒهو ي ƒƒقيمها م ƒƒبدأ ً أس ƒƒاس ƒيًّا م ƒƒن م ƒƒبادئ دي ƒƒنه واص ƒفًا إي ƒƒاه ƒƒا بـ"*م ƒƒصباح اله ƒƒدى" ،و"*واه ƒƒبة اإلدراك" ،وي ƒƒصفها
ƒقرر أ ّن الƒƒعلم هƒƒو بƒƒمثابƒƒة "*الƒƒجناح لƒƒإلنƒƒسان واملƒƒرقƒƒاة لƒƒصعوده" ويƒƒعتبر
كƒƒذلƒƒك بƒƒأ ّنƒƒها أحƒƒد "*ن ƒيّ ّ
ري سƒƒماء الƒƒحكمة اإللƒƒهيّة" .ويّ ƒ
ƒسم ّو ب ƒƒعال ƒƒم ال ƒƒوج ƒƒود .وي ƒƒوص ƒƒي
ًƒ ƒ ƒ
ت ƒƒحصيله أم ƒً ƒرا م ƒ
ƒفروض ƒƒا ع ƒƒلى ك ƒّ ƒل ف ƒƒرد .وي ƒƒرى أ ّن "*ال ƒƒفنون والح ƒƒرف وال ƒƒعلوم" ي ƒƒؤ ّدي إل ƒƒى ال ّ ƒ
بƒاالرتƒزاق مƒن امƒتهان املƒهن واحƒتراف الحƒرف .ويƒعترف بƒأ ّن أمƒم األرض مƒديƒنة إلƒى الƒعلماء وأهƒل الƒفنون الƒعمليّة .ويƒنفّر مƒن
دراسة ما ال ينفع النّاس من العلوم ا ّلتي "*تبدأ باأللفاظ وتنتهي باأللفاظ".
وفƒƒضالً عƒƒن ذلƒƒك يƒƒؤ ّكƒƒد الّ ƒدعƒƒوة إلƒƒى أن "عƒƒاشƒƒروا يƒƒا قƒƒوم مƒƒع األديƒƒان كƒƒلها بƒƒالƒّ ƒروح والƒّ ƒريƒƒحان" فƒƒمثل هƒƒذه املƒƒعاشƒƒرة تƒƒفضي إلƒƒى
ƒكرر ال ƒتّنبيه إلƒƒى ضƒƒرورة تƒƒبنّي لƒƒغة وخ ƒطّ
"*االتّƒƒحاد والƒƒوئƒƒام" ال ّ ƒلذيƒƒن هƒƒما أسƒƒاس ال ƒنّظام فƒƒي الƒƒعالƒƒم والƒّ ƒرشƒƒاد لƒƒألمƒƒم .وهƒƒو يّ ƒ
ع ƒƒامل ƒيّني ،وي ƒƒرث ƒƒي ل ƒƒلوق ƒƒت امل ƒƒضيّع ف ƒƒي ت ƒƒع ّلم ال ّ ƒلغات امل ƒƒختلفة ،وي ƒƒؤ ّكƒƒد أنّ ƒƒه ب ƒƒات ƒƒخاذ ه ƒƒذه ال ّ ƒلغة وه ƒƒذا الخ ّ ƒ
ط س ƒƒتصبح األرض ك ّ ƒلها
ƒقرر أنّƒƒه عƒƒلى عƒƒلم بƒƒكال ال ّ ƒلغة والخ ّ ƒ
ط ،ويƒƒبدي اسƒƒتعداده ألن يƒƒع ّلمهما لƒƒكل مƒƒن الƒƒتمسهما
"*مƒƒديƒƒنة واحƒƒدة وصƒƒعي ًدا واح ً ƒدا" ،ويّ ƒ
منه.
ƒص صƒƒريƒƒح فƒƒي آثƒƒاره ،ويƒƒعدهƒƒم بƒƒأ ّن اهلل سƒƒوف يƒƒلهمهم بƒƒما
وإلƒƒى أمƒƒناء بƒƒيت الƒƒعدل يعهƒƒد بƒƒواجƒƒب التّشƒƒريƒƒع فƒƒيما لƒƒم يƒƒنزل بƒƒه نّ ƒ
يƒƒشاء .ويƒƒوصƒƒي بƒƒإقƒƒامƒƒة لƒƒون مƒƒن الƒƒحكومƒƒة ال ƒنّياب ƒيّة تتّحƒƒد فƒƒيها ُم ƒثُل الجƒƒمهوريّƒƒة الƒƒعليا مƒƒع جƒƒالل املƒƒلكيّة ،ا ّلƒƒتي يƒƒصفها بƒƒأنّƒƒها
"إحƒدى آيƒات اهلل" .ويƒصف إقƒامƒة مƒثل هƒذه الƒحكومƒة بƒأنّƒها إنƒجاز مƒجيد جƒديƒر بƒالƒثّناء .وي ّ
ƒحض عƒلى أن تƒولƒى شƒؤون الƒزّراعƒة
السƒƒري ƒƒعة االن ƒƒتشار" وي ƒƒصفها ب ƒƒأنّ ƒƒها "*م ƒƒرآة ال ƒƒعال ƒƒم" وأنّ ƒƒها "ظ ƒƒاه ƒƒرة
ƒصحف ّ ƒ
ƒاصƒƒة .وي ƒƒشير إش ƒƒارة خ ƒ ƒ ƒّ ƒ
ع ƒƒناي ƒƒة خ ƒ ƒ ƒّ ƒ
ƒاصƒƒة إل ƒƒى "*ال ّ ƒ
مƒƒدهƒƒشة وعƒƒمل عƒƒظيم" ،ويعهƒƒد إلƒƒى الƒƒقائƒƒمني عƒƒلى إصƒƒدارهƒƒا بƒƒواجƒƒب اجƒƒتناب الƒƒحقد والّ ƒ
ƒضغينة وال ƒتّعصب وال ƒتّحيّز ويƒƒوصƒƒيهم
صحة الوقائع في ّ
كل حالة.
بالتّحلي بالعدل ورجاحة العقل والتّدقيق في تحقيقاتهم والتّأ ّكد من
ّ
"*السƒƒلوك نƒƒحو حƒƒكومƒƒة الƒƒقطر
ّƒ
وهƒƒو يƒƒزيƒƒد فƒƒي إيƒƒضاح مƒƒبدأ الƒƒعصمة الƒƒكبرى ،ويƒƒعيد ال ƒتّنبيه عƒƒلى مƒƒا فƒƒرضƒƒه عƒƒلى أتƒƒباعƒƒه مƒƒن
ا ّلƒƒذي يƒعيشون فƒيه بƒالƒوالء واإلخƒالص واألمƒانƒة" ويƒعيد الƒتّأكƒيد عƒلى الƒنّهي الƒقاطƒع عƒن إعƒالن الƒجهاد الّ ƒديƒنيّ وإتƒالف الƒكتب.
ويختص باملدح والثّناء رجال العلم والحكمة ويصفهم بأنّهم مثل "البصر" للبشر ،وأنّهم "العطيّة الكبرى" للعالم.
ّ
وال يƒƒنبغي ،ونƒƒحن نسƒƒتعرض املƒƒالمƒƒح الƒƒبارزة آلثƒƒار حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل فƒƒي غƒƒضون الجƒƒزء األخƒƒير مƒƒن نƒƒفيه إلƒƒى عّ ƒكاء ،أن تƒƒفوتƒƒنا
اإلشƒارة إلƒى "لƒوح الƒحكمة" ا ّلƒذي يبسƒط فƒيه أصƒول الƒفلسفة الƒحقيقيّة ،وال إلƒى "لƒوح الƒزّيƒارة" ا ّلƒذي يƒتغنّى فƒيه بƒمحامƒد اإلمƒام
ƒوضƒƒح فƒƒيها شƒƒرائƒƒع األقƒƒدس وأحƒƒكامƒƒه ،وال إلƒƒى "لƒƒوح الƒƒبرهƒƒان"
الحسƒƒني بƒƒلغة مشƒƒرقƒƒة ،وال إلƒƒى رسƒƒالƒƒة "سƒƒؤال وجƒƒواب" ا ّلƒƒتي يƒ ƒ ّ ƒ
١١٦

ا ّل ƒƒذي ي ƒƒن ّدد ف ƒƒيه ب ƒƒما ارت ƒƒكبه ال ّ ƒ
ƒشيخ مح ƒّ ƒمد ب ƒƒاق ƒƒر امل ƒƒل ّقب بـ"الƒ ƒذّئ ƒƒب" وم ƒƒير مح ƒّ ƒمد حس ƒƒني إم ƒƒام الج ƒƒمعة ف ƒƒي إص ƒƒفهان امل ƒƒل ّقب
ƒسماء" ويƒƒتنبّأ فƒƒيه بƒƒأنّƒƒه
ƒقرر فƒƒيه تƒƒقريƒً ƒرا لƒƒه مƒƒغزاه وهƒƒو أ ّن "مƒƒديƒƒنة اهلل" نƒزّلƒƒت مƒƒن الّ ƒ
بـ"الƒّ ƒرقƒƒشاء" ،وال إلƒƒى "لƒƒوح الƒƒكرمƒƒل" ا ّلƒƒذي يّ ƒ
ƒوجƒه إلƒى ال ّ
ƒشيخ مح ّƒمد
ƒيرا ال يƒفوتƒنا أن نƒذكƒر الّ ƒلوح امل ّ ƒ
سƒوف "تجƒري سƒفينة اهلل" عƒلى ذلƒك الƒجبل و"يظهƒر أهƒل الƒبهاء" .وأخ ً
تƒقي املƒل ّقب بـ"ابƒن الƒذّئƒب" ،وهƒو أبƒرز األلƒواح األخƒيرة ا ّلƒتي فƒاضƒت مƒن قƒلم حƒضرة بƒهاء اهلل .فƒي هƒذا الّ ƒلوح يƒدعƒو ذلƒك ال ّ
ƒشيخ
املƒفترس إلƒى الƒتّوبƒة ،ويƒورد ب ً
ƒعضا مƒن أهƒم الƒفقرات املƒميّزة مƒن آثƒاره الƒكريƒمة ،ويسƒرد األد ّلƒة الƒواضƒحة والƒبراهƒني الƒالّئƒحة عƒلى
صحة أمره وصدق دعواه.
ّ
بهƒذا الƒكتاب الƒنّازل قƒبل صƒعوده بƒسنة واحƒدة تƒقريƒبًا يƒمكن أن يƒقال إ ّن إنƒجازتƒه الƒعجيبة ،كƒصاحƒب مƒائƒة مجƒلد تƒكتنز جƒواهƒر
إلƒهامƒه ،قƒد انتهƒت أو كƒادت .هƒذه املجّ ƒلدات املƒائƒة زخƒرت بƒما ال حƒصر لƒه وال عّ ƒد مƒن الƒنّداءات والّ ƒدعƒوات واملƒناشƒدات واملƒبادئ
والشƒƒرائƒƒع واألحƒƒكام ا ّلƒƒتي يƒƒراد بƒƒها إعƒƒادة تƒƒشكيل الƒƒعالƒƒم ،وال ƒنّبوءات واإلنƒƒذارات الخƒƒطيرة والƒƒبشارات عƒƒالوة
ّƒ
ال ƒثّوريّƒƒة املƒƒط ّورة
ƒحارة ،مƒƒبثوثƒƒة مƒƒنثورة فƒƒي
ّƒ
ƒصلوات واملƒƒناجƒƒاة ا ّلƒƒتي تƒƒسمو بƒƒاألرواح،
عƒƒلى الّ ƒ
والشƒƒروح وال ƒتّفاسƒƒير الƒƒواضƒƒحة الجƒƒليّة ،واملƒƒواعƒƒظ الّ ƒ
الشƒƒرق والƒƒغرب ،وإلƒƒى رجƒƒال الّ ƒديƒƒن فƒƒي كƒّ ƒل مّ ƒلة ونحƒƒلة ،وإلƒƒى الƒƒقادة فƒƒي
ƒوجƒƒهة إلƒƒى املƒƒلوك واألبƒƒاطƒƒرة والƒƒوزراء فƒƒي ّ ƒ
الƒنّداءات املّ ƒ
والبر واإلحسان.
والسياسة واألدب والتّص ّوف والتّجارة
عوالم الفكر
ّ
ّ
وقƒƒد اسƒƒتعرض حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل مƒƒدى هƒƒذا ال ƒظّهور الجƒƒليل الّ ƒ
ƒسجن األعƒƒظم ،فƒƒقال" :فƒƒيا
ƒشامƒƒل ،وهƒƒو فƒƒي مƒƒغرب حƒƒياتƒƒه فƒƒي الّ ƒ
ƒصرت فƒي تƒبليغ أمƒرك وأظهƒرت لƒعبادك أعƒظم مƒا عƒندهƒم أم ًƒرا مƒن عƒندك" .وكƒتب
إلƒهي وسƒيّدي ومƒحبوبƒي أنƒت تƒعلم بƒأ ّنƒي مƒا ق ّ
ورب الƒعرش الƒعظيم! قƒد أحƒاطƒت اآليƒات ك ّƒل الƒجهات ،والƒقدرة
م ّƒرة أخƒرى يƒقول" :هƒل بƒقي ألحƒد فƒي هƒذا الƒظّهور مƒن عƒذر؟ ال
ّ
ّ
كل البرية”.

الفصل الثّالث عشر  -صعود حضرة بهاء اهلل
مبشƒره وزعƒيمه إذ
ّƒ ƒ
انƒقضى مƒا يƒقرب مƒن نƒصف قƒرن عƒلى بƒدايƒة الّ ƒديƒن .لƒقد احƒتضنة الƒعداء فƒي مهƒده ،وحƒرم فƒي طƒفولƒته مƒن
صƒƒرعƒƒه الƒƒعدو ال ّ ƒلدود ال ƒطّاغƒƒية .ثƒƒم جƒƒاء ن ƒيّره ال ƒثّانƒƒي األعƒƒظم فƒƒاسƒƒتطاع فƒƒي أقƒّ ƒل مƒƒن نƒƒصف قƒƒرن أن يƒƒقيل عƒƒثرتƒƒه ،رغƒƒم ال ƒنّفي
املƒƒتتابƒƒع ،وأن يƒƒعلو بنجƒƒمه بƒƒإعƒƒالنƒƒه رسƒƒالƒƒته وتƒƒنزيƒƒل شƒƒريƒƒعته وصƒƒياغƒƒة مƒƒبادئƒƒه ونƒƒظمه الƒƒبديƒƒع .ومƒƒا كƒƒاد ال ّ ƒديƒƒن يƒƒتمتّع بƒƒاإلشƒƒراق
ƒوسƒسه يƒد الƒقدر بƒغت ًة وعƒلى غƒير انƒتظار .فƒغرق أتƒباعƒه فƒي بƒحار الّ ƒلوعƒة
واالزدهƒار ا ّلƒذي لƒم ي َƒر مƒثيله مƒن قƒبل حƒتّى اخƒتطفت م ّƒ ƒ
مرة أخرى.
والفزع ،على حني انتعشت آمال هادميه من جديد ،وطمع فيه خصومه ّ
السياسيّون وال ّدينيّون ّ
ويƒقرر حƒضرة عƒبد الƒبهاء أ ّن حƒضرة بƒهاء اهلل أفƒصح عƒن حƒنينه إلƒى مƒغادرة هƒذا الƒعام قƒبل صƒعوده بƒتسعة أشهƒر .ومƒنذ ذلƒك
ƒبني أ ّن خƒƒتام حƒƒياتƒƒه األرض ƒيّة
الƒƒوقƒƒت ازداد هƒƒذا الƒƒحنني وضƒً ƒ
ƒوحƒƒا فƒƒي ثƒƒنايƒƒا تƒƒعليقاتƒƒه لƒƒهؤالء ا ّلƒƒذيƒƒن فƒƒازوا بƒƒلقائƒƒه ،وأصƒƒبح مƒƒن الّ ƒ
ƒسابƒقة لƒليوم الƒحادي عشƒر مƒن شƒوال سƒنة 1309ھ  -املƒوافƒق 8
ƒصرح بƒذلƒك ألحƒد .وفƒي الّ ƒليلة ال ّ
وشƒيك قƒريƒب ،وإن امƒتنع أن ي ّ
أيƒار سƒنة 1892م  ،-ارتƒفعت درحƒة حƒرارتƒه ارتƒفا ًƒعƒا طƒفيفًا ومƒع أنّƒه زادت فƒي الƒيوم الƒتّالƒي ولƒكنّها سƒرعƒان مƒا خƒفّت بƒعد ذلƒك.
ومƒضى يƒأذن لƒبعض األحƒبّاء والƒزّوار ،ولƒكن سƒرعƒان مƒا تجّ ƒلى أنّƒه لƒيس بƒخير .إذ عƒاودتƒه الح ّƒمى وارتƒفعت درجƒة حƒرارتƒه أكƒثر
مƒن ذي قƒبل .وأخƒذت حƒالƒته الƒعا ّƒمƒة تƒزداد سƒو ًءا .وتƒال ذلƒك مƒضاعƒفات انتهƒت بƒصعوده فƒي فجƒر الƒيوم الƒثّانƒي مƒن ذي الƒقعدة
سƒƒنة  1309للهجƒƒرة ،املƒƒوافƒƒق لƒƒلتّاسƒƒع والعشƒƒريƒƒن مƒƒن أيّƒƒار سƒƒنة 1892م ،بƒƒعد ثƒƒمانƒƒي سƒƒاعƒƒات مƒƒن غƒƒروب الّ ƒ
ƒشمس ،بƒƒال ƒغًا مƒƒن
ƒالشƒƒدائƒƒد واملƒƒحن ،وهƒƒاجƒƒرت
ƒيرا مƒƒن أوصƒƒاب حƒƒياة ازدحƒƒمت بƒ ّ ƒ
الƒƒعمر خƒƒمسة وسƒƒبعني عƒƒا ًمƒƒا ،فƒƒرفƒƒرفƒƒت روحƒƒه بƒƒعد أن تخّ ƒلصت أخً ƒ
إلƒى "مƒمالƒك أخƒرى" وهƒي "املƒقامƒات ا ّلƒتي مƒا وقƒعت عƒليها عƒيون أهƒل األسƒماء" ،والƒعوالƒم ا ّلƒتي أمƒرتƒه "*ورقƒة نƒوراء البƒسة ثƒيابًƒا
ّ
مبشره قبل تسعة عشر عا ًما.
الرؤيا النّازل يوم عيد ميالد
رفيعة بيضاء" أن يسرع إليها كما وصفت في لوح ّ
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وق ƒƒبل ص ƒƒعوده بس ƒتّة أيّ ƒƒام ك ƒƒان يس ƒƒتلقي ف ƒƒي ف ƒƒراش ƒƒه ع ƒƒى ص ƒƒدر أح ƒƒد أب ƒƒنائ ƒƒه ف ƒƒدع ƒƒا ب ّ ƒ
ƒكل امل ƒƒؤم ƒƒنني وب ƒƒكثير م ƒƒن ال ƒزّائ ƒƒري ƒƒن ا ّلƒƒذي ƒƒن
ƒلتف مƒن حƒولƒه خƒطابًƒا رقƒي ًقا فƒقال:
اجƒتمعوا فƒي الƒقصر .فƒكان ذلƒك آخƒر تش ّƒرف لƒهم بƒمحضره .ولƒقد خƒاطƒب الجƒمع الƒباكƒي امل ّ
"*إنّƒƒي راض عƒƒنكم جƒƒمي ًعا فƒƒلقد أديƒƒتم خƒƒدمƒƒات عƒƒديƒƒدة وتحƒّ ƒملتم املƒƒش ّقة .كƒƒنتم تƒƒجيئون كƒّ ƒل صƒƒباح وكƒƒنتم تƒƒجيئون كƒّ ƒل مƒƒساء.
ووجƒƒه إلƒƒى ال ƒنّساء املƒƒجتمعات إلƒƒى جƒƒوار فƒƒراشƒƒه ومƒƒن
ّƒ
أيّƒƒدكƒƒم اهلل جƒƒمي ًعا ووفّƒƒقكم إلƒƒى االتƒƒحاد وارتƒƒفاع أمƒƒر مƒƒالƒƒك اإليƒƒجاد".
بƒينه ّن أسƒرتƒه كƒلمات تƒشجيع مƒماثƒلة ،مƒؤ ّكً ƒدا لƒه ّن تƒأكƒي ًدا قƒاطً ƒعا بƒأنّƒه عهƒد بƒه ّن إلƒى رعƒايƒة الƒغصن األعƒظم وعƒنايƒته فƒي وثƒيقة
عهد بها إليه.
السƒƒلطان ع ƒƒبد الح ƒƒميد ف ƒƒي ب ƒƒرق ƒيّة ب ƒƒدأت ب ƒƒأن "ق ƒƒد أفُ ƒƒلت ش ƒƒمس ال ƒƒبهاء" ،وف ƒƒيها أح ƒƒيط
وس ƒƒرع ƒƒان م ƒƒا طُ ƒيّرت أن ƒƒباء ص ƒƒعوده إل ƒƒى ّ ƒ
السƒلطان عƒلى ذلƒك فƒي الƒحال .فƒأخƒلد حƒضرة بƒهاء اهلل
ƒلما بƒنيّة دفƒن رفƒاتƒه املƒق ّدسƒة فƒي حƒرم قƒصر الƒبهجة ،فƒوافƒق ّƒ ƒ
ّƒ ƒ
السƒلطان ع ً
ƒشمال ƒيّة الƒƒقصوى مƒƒن املƒƒنزل ا ّلƒƒذي كƒƒان يƒƒسكنه زوج ابƒƒنته ،وهƒƒو املƒƒنزل امل ƒتّجه إلƒƒى الّ ƒ
إلƒƒى الƒّ ƒراحƒƒة فƒƒي الƒƒغرفƒƒة الّ ƒ
ƒشمال مƒƒن بƒƒني
املنازل الثّالثة الواقعة إلى الغرب من القصر واملالصقة له .وكان دفنه يوم صعوده بعد الغروب بقليل.
وق ƒƒد ام ƒƒتاز ال ƒنّبيل امل ƒƒفجوع ب ƒƒالتّش ƒّ ƒرف ب ƒƒمحضر ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل أيّ ƒƒام م ƒƒرض ƒƒه .وق ƒƒد ان ƒƒتدب ƒƒه ح ƒƒضرة ع ƒƒبد ال ƒƒبهاء ل ƒƒيتخيّر ت ƒƒلك
الƒفقرات ا ّلƒƒتي يƒتأ ّلƒƒف مƒن مجƒموعƒها لƒوح الƒزّيƒارة ا ّلƒƒذي يƒتلى فƒي املƒقام األقƒدس ،وبƒعد صƒعود مƒحبوبƒه األبƒهى ألƒقى بƒنفسه فƒي
البحƒƒر مƒƒن هƒƒول الƒƒفجيعة .ولƒƒقد كƒƒتب يƒƒصف آالم تƒƒلك األيّƒƒام وأوجƒƒاعƒƒها قƒƒائƒالً" :كƒƒأنّƒƒي بƒƒاالضƒƒطراب الƒّ ƒروحƒƒي ا ّلƒƒذي ثƒƒارت ثƒƒائƒƒرتƒƒه
فƒي دنƒيا الƒفناء قƒد جƒعل عƒوالƒم الƒبقاء تƒرتƒجف ...وإ ّن لƒسانƒي الƒباطƒن والّ ƒ
ظاهƒر ليعجƒزان عƒن تƒصويƒر الƒحال ا ّلƒتي كƒنّا فƒيها...
ƒفيرا مƒƒن أهƒƒالƒƒي عّ ƒكاء والƒƒقرى املƒƒجاورة يƒƒزحƒƒمون الƒƒحقول املƒƒجاورة
وفƒƒي فƒƒورة الهƒƒرج الّ ƒ
ƒسائƒƒد كƒƒان مƒƒن املƒƒمكن أن تƒƒرى جƒƒم ًعا غً ƒ
للقصر وهم يبكون ويلطمون على رؤوسهم نائحني".
ƒتفجعون أسƒبو ًƒعƒا كƒامƒالً مƒع األسƒرة الƒثّاكƒلة ،آخƒذيƒن بƒنصيب
ƒسواء ،ي ّ
ƒتمر عƒدد كƒبير مƒن الƒنّائƒحني ،األغƒنياء والƒفقراء عƒلى ال ّ
واس ّ
مƒƒن ال ƒطّعام ا ّلƒƒذي ق ّ ƒدمƒƒته األسƒƒرة بƒƒسخاء .واشƒƒترك ال ƒنّابƒƒهون فƒƒي ال ƒتّفجع عƒƒلى هƒƒذا الخƒƒطب الجƒƒلل ،ومƒƒنهم الّ ƒ
ƒسنّيّ
ƒشيعيّ والّ ƒ
رزي وال ّ
ƒشاعƒر والƒعالƒم ورجƒل الّ ƒدولƒة .وظّ ƒلوا يƒع ّددون مƒناقƒب حƒضرة بƒهاء اهلل ومƒآثƒره ونƒواحƒي عƒظمته.
واملƒسيحيّ وال
ƒيهودي والّ ƒد ّ
ّ
ƒثرا بƒƒالƒƒعرب ƒيّة وال ƒتّرك ƒيّة ...ووردت املƒƒدائƒƒح املƒƒماثƒƒلة مƒƒن بƒƒالد قƒƒصيّة كƒƒدمƒƒشق وحƒƒلب وبƒƒيروت
ƒعرا ونً ƒ
وكƒƒتب كƒƒثير مƒƒنهم املƒƒدائƒƒح شً ƒ
والƒƒقاهƒƒرة .ولƒƒقد عƒƒرضƒƒت هƒƒذه الّ ƒ
ƒشواهƒƒد املشƒƒرقƒƒة كّ ƒلها عƒƒلى حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء ا ّلƒƒذي أصƒƒبح يƒƒمثّل أمƒƒر الƒزّعƒƒيم الƒّ ƒراحƒƒل ،وا ّلƒƒذي
اختلط تمجيده في هذه املدائح بذكر محامد والده العظيم ونعوته.
ومƒƒع ذلƒƒك فƒƒلم تƒƒكن هƒƒذه الّ ƒ
ƒشواهƒƒد الƒƒوفƒƒيرة ال ّ ƒدالƒƒة عƒƒلى الحƒƒزن ،وتƒƒلك ال ƒتّعبيرات ال ƒنّاطƒƒقة بƒƒاإلعƒƒجاب ،تƒƒلك ا ّلƒƒتي أثƒƒارهƒƒا صƒƒعود
حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل فƒƒي صƒƒدور غƒƒير املƒƒؤمƒƒنني فƒƒي األرض املƒƒق ّدسƒƒة ومƒƒا حƒƒولƒƒها ،إالّ قƒƒطرة إذا هƒƒي قƒƒورنƒƒت بƒƒبحار األسƒƒى وشƒƒواهƒƒد
اإلخƒƒالص الƒƒبالƒƒغ ا ّلƒƒتي تƒƒم ّوجƒƒت ،سƒƒاعƒƒة غƒƒروب شƒƒمس الƒƒحقيقة ،فƒƒي قƒƒلوب اآلالف املƒƒؤ ّلƒƒفة مƒّ ƒمن اعƒƒتنقوا أمƒƒره وعƒƒزمƒƒوا عƒƒلى أن
يرفعوا رايته في إيران والهند وروسيا والعراق وتركيّا وفلسطني ومصر وسوريّا.
بƒƒصعود حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل انتهƒƒت فƒƒترة ال مƒƒثيل لƒƒها وال نƒƒظير فƒƒي تƒƒارخ الƒƒعالƒƒم ال ّ ƒديƒƒنيّ مƒƒن ع ّ ƒدة وجƒƒوه ،وقƒƒطع الƒƒقرن األ ّول مƒƒن
الّ ƒدور الƒƒبهائƒيّ نƒƒصف شƒƒوطƒƒه .نƒƒعم ،انتهƒƒت فƒƒترة ال تƒƒضارعƒƒها فƒƒي سƒّ ƒموهƒƒا وال فƒƒي خƒƒصوبƒƒتها وال فƒƒي مƒƒداهƒƒا أيّƒƒة فƒƒترة فƒƒي أيّ
دورة سƒƒالƒƒفة أخƒƒرى ،فƒƒهي فƒƒترة يƒƒمكن أن تƒƒوصƒƒف ،بƒƒاسƒƒتثناء سƒƒنوات ثƒƒالث ،بƒƒأنّƒƒها نƒƒصف قƒƒرن مƒƒن ال ƒتّنزيƒƒل ال ƒتّقدم ƒيّ املƒƒنهمر،
وبƒأنّƒها فƒترة آتƒت فƒيها ال ّƒرسƒالƒة ا ّلƒƒتي أعƒلنها حƒضرة الƒباب ثƒمرتƒها الƒذّهƒبيّة املشƒتهاة .وانƒتهى بƒها أعƒظم وأخƒطر طƒور ،وإن لƒم
يƒƒكن أروع وأبƒƒهج طƒƒور مƒƒن أطƒƒوار عƒƒصر الƒƒبطولƒƒة املƒƒجيد .فƒƒي هƒƒذه الƒƒفترة اشƒƒرقƒƒت شƒƒمس الƒƒحقيقة ،أعƒƒظم ن ƒيّرات الƒƒعالƒƒم فƒƒي
ƒسحب ا ّلƒƒتي غ ّ ƒلفتها فƒƒي بƒƒغداد ،وعƒƒانƒƒت كƒƒسوفًƒƒا وقƒƒتيًّا وهƒƒي تƒƒبلغ سƒƒمتها فƒƒي أدرنƒƒة ،وغƒƒربƒƒت
سƒƒياه چƒƒال بطهƒƒران ،واخƒƒترقƒƒت الّ ƒ
ƒسالƒƒفة ،عƒƒلى
ƒيرا فƒƒي عّ ƒكاء فƒƒال تƒƒعود إلƒƒى اإلشƒƒراق قƒƒط قƒƒبل ألƒƒف عƒƒام كƒƒامƒƒل ،وأعƒƒلن ديƒƒن اهلل الجƒƒديƒƒد ،وقƒƒطب كƒّ ƒل الّ ƒدورات الّ ƒ
أخً ƒ
الشƒƒرائƒƒع واألحƒƒكام
املبشƒƒرة بƒƒقدومƒƒه تƒƒح ّق ًقا مƒƒلحوظًƒƒا ال خƒƒفاء فƒƒيه .كƒƒما أعƒƒلنت ّ ƒ
ّƒ
رؤوس األشƒƒهاد بƒƒال تƒƒحفّظ ،وتƒƒح ّققت ال ƒنّبوءات
األسƒƒاسƒيّة واملƒƒبادئ الƒƒجوهƒƒريّƒƒة ،وصƒƒيغ الƒنّظام الƒƒعاملƒيّ املƒƒقبل ،لحƒƒمة وسƒƒدى ،بّ ƒ
ƒكل جƒƒالء ووضƒƒوح .وتحّ ƒددت عƒƒالقƒƒته الƒƒعضويّƒƒة
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ƒسابƒƒقة تحƒƒدي ً ƒدا ال يƒƒرقƒƒى إلƒƒيه الّ ƒ
ƒأسسƒƒت الƒƒهيئات األ ّول ƒيّة ا ّلƒƒتي ق ّ ƒدر لƒƒجنني ال ƒنّظام الƒƒعامل ƒيّ أن
ƒش ّك .وتّ ƒ
ومسƒƒلكه نƒƒحو األديƒƒان الّ ƒ
ƒحكما .وانƒƒتقل إلƒƒى األجƒƒيال الƒƒقادمƒƒة ذلƒƒك املƒƒيثاق ا ّلƒƒذي مƒƒن شƒƒأنƒƒه أن يƒƒرعƒƒى سƒƒالمƒƒة
يƒƒتكامƒƒل ويƒƒنضج فƒƒي أحƒƒشائƒƒها تƒƒأسً ƒ
ƒيسا مً ƒ
السƒƒالم األع ƒƒظم واف ƒƒتتاح ال ƒƒحضارة
ƒري وإق ƒƒرار ّ ƒ
ال ّ ƒدي ƒƒن ال ƒƒعامل ƒيّ وي ƒƒصون ت ƒƒماس ƒƒكه .ووع ƒƒد ال ƒنّاس ب ƒƒتحقيق وح ƒƒدة ال ƒƒجنس البش ّ ƒ
ƒكررت اإلنƒƒذارات بƒƒاملƒƒصائƒƒب ا ّلƒƒتي تƒƒنتظر املƒƒلوك ورجƒƒال ال ّ ƒديƒƒن والƒƒحكومƒƒات كƒƒمق ّدمƒƒة لƒƒتلك
الƒƒعامل ƒيّة وع ً ƒدا أكƒƒي ًدا ال جƒƒدال فƒƒيه .وتّ ƒ
املبشƒƒر ب ƒƒال ƒّ ƒرس ƒƒال ƒƒة ا ّلƒƒتي عه ƒƒد ب ƒƒها ف ƒƒيما ب ƒƒعد إل ƒƒى
ّƒ
ال ƒƒخات ƒƒمة امل ƒƒجيدة .وص ƒƒدر ال ƒنّداء ال ƒƒعظيم ل ƒƒقادة ال ƒƒعال ƒƒم الج ƒƒدي ƒƒد ،وه ƒƒو ال ƒنّداء
أمƒريƒكا ال ّ
ƒشمالƒيّة .وتƒم االتّƒصال املƒبدئƒي بƒشعب آمƒنت سƒليلة أسƒرتƒه املƒالƒكة بƒالّ ƒديƒن قƒبل نƒهايƒة الƒقرن الƒبهائƒيّ األ ّول ،وأطƒلقت
الّ ƒدفƒƒعة األصƒƒليّة ا ّلƒƒتي مƒƒا زالƒƒت تƒƒغدق وسّ ƒ
ƒصبغة
ƒسنني ،بƒƒركƒƒاتƒƒها الƒƒعميمة ذات الّ ƒ
ƒتظل تƒƒغدق عƒƒلى مƒƒدى عشƒƒرات مƒƒتالحƒƒقة مƒƒن الّ ƒ
ƒيرا ارتƒفعت أعƒالم الƒفتح ال ّƒروحƒيّ املƒظفّرة ا ّلƒƒتي
ب املƒق ّدس املشƒرف عƒلى ال ّ
ال ّƒروحƒيّة اإلداريّƒة عƒلى جƒبل ال ّƒر ّ
ƒسجن األعƒظم .وأخ ً
قطرا في نصفيّ الكرة ّ
الشرقيّ والغربيّ.
ق ّدر لها أن ترفرف قبل انتهاء القرن األ ّول على ما ال يقل عن ستّني
ً
ƒسادس مƒن عƒمره ،أن يƒبدي قƒدرتƒه عƒلى
نƒعم ،لƒقد اسƒتطاع ديƒن حƒضرة بƒهاء اهلل ،ا ّلƒƒذي كƒان يƒقف آنƒذاك عƒلى أعƒتاب الƒعقد ال ّ
ƒوسƒƒسه ،ال يƒƒصدعƒƒه صƒƒادع وال يفسƒƒده مفسƒƒد ،وأن يƒƒبدي أمƒƒام األجƒƒيال
أن يƒƒمضي إلƒƒى األمƒƒام فƒƒي الƒطّريƒƒق ا ّلƒƒتي رسƒƒمها لƒƒه مƒ ّ ƒ
ƒوسƒƒسه أيّ ƒƒما إغ ƒƒداق ،ك ƒّ ƒل ذل ƒƒك ب ƒƒفضل س ƒƒعة م ƒƒجال آث ƒƒار ق ƒƒلمه امل ƒƒق ّدس ƒƒة
ƒسماويّ ƒƒة ا ّلƒƒتي أغ ƒƒدق ƒƒها ع ƒƒليه م ƒ ّ ƒ
امل ƒƒتعاق ƒƒبة آي ƒƒات ال ƒطّاق ƒƒة ال ّ ƒ
وتƒن ّوعƒها ،وضƒخامƒة عƒدد شهƒدائƒه وإقƒدام أبƒطالƒه ،واملƒثل ا ّلƒذي ضƒربƒه أتƒباعƒه ،والجƒزاء الƒعادل ا ّلƒذي لƒقيه خƒصومƒه ،ونƒفاذ تƒأثƒيره
ƒوسƒƒسه ا ّلƒƒتي ت ƒƒغشى ال ƒƒعيون وتخ ƒƒطف األب ƒƒصار ،وال ƒƒف ّعال ƒيّة ال ƒƒغيبيّة ا ّلƒƒتي
مبشƒƒره ا ّلƒƒتي ل ƒƒيس ك ƒƒمثلها ش ƒƒيء ،وع ƒƒظمة م ƒ ّ ƒ
ّƒ
وب ƒƒطول ƒƒة
يبديها روحه الغالّب ا ّلذي ال يقهر.
وإنّƒي ألشƒعر ،فƒي هƒذا املƒوضƒع ،بƒالƒحاجƒة إلƒى تƒوجƒيه عƒنايƒة خƒاصƒة إلƒى املƒصير ا ّلƒƒذي لƒقيه املƒلوك والƒوزراء ورجƒال الّ ƒديƒن فƒي
ƒتعمديƒƒن ،أو ا ّلƒƒذيƒƒن
ّƒ
الشƒƒرق والƒƒغرب ،أولƒƒئك ا ّلƒƒذيƒƒن اضطهƒƒدوا ديƒƒن حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل فƒƒي املƒƒراحƒƒل املƒƒختلفة مƒƒن واليƒƒته عƒƒامƒƒديƒƒن مّ ƒ
ت ƒƒجاه ƒƒلوا اإلن ƒƒذارات ا ّلƒƒتي أن ƒƒذره ƒƒم ب ƒƒها ،أو عج ƒƒزوا ع ƒƒن إدراك واج ƒƒبهم ال ƒƒواض ƒƒح ،أال وه ƒƒو االس ƒƒتجاب ƒƒة ل ƒƒندائ ƒƒه وإج ƒƒالل ƒƒه وإج ƒƒالل
رسƒالƒته بƒما هƒي أهƒل لƒه ،وكƒيف ال ،وحƒضرة بƒهاء اهلل يƒشير إلƒى مƒن قƒامƒوا عƒلى تƒدمƒير أمƒره وإيƒذائƒه بƒقولƒه**" :لƒم يƒغمض اهلل
عƒينه عƒن طƒغيان املƒعتديƒن .بƒل إنّƒه انƒتقم فƒي هƒذا الƒظّهور مƒن ك ّƒل الƒطّغاة أجƒمعني" .والƒواقƒع أنƒه لƒيهولƒنا اتّƒساع املƒنظر ا ّلƒƒذي
تƒƒراه عƒƒيونƒƒنا املحƒƒملقة ونƒƒحن نسƒƒتعرض املƒƒيدان الƒƒفسيح ا ّلƒƒذي اجƒƒتاحƒƒته ريƒƒاح ال ƒنّقمة اإللƒƒهيّة مƒƒنذ بƒƒدايƒƒة واليƒƒة حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل
بƒƒصورة جƒبّارة تƒƒثل عƒƒروش املƒƒلوك وتƒƒقضي عƒƒلى األسƒƒر املƒƒالƒƒكة ،وتƒƒقتلع الƒنّظم الƒطّبقيّة الّ ƒديƒƒنيّة مƒƒن أسƒƒاسƒƒها ،وتسƒƒرع بƒƒالحƒƒروب
ّ
وتذل الطّاغية وتنتقم من املارق والخسيس.
وتعجل بالثورات ،وتقصي األمراء والوزراء عن مناصبهم ،وتصادر املغتصب
ّ
السƒƒلطان ع ƒƒبد ال ƒƒعزي ƒƒز ،ا ّلƒƒذي ك ƒƒان ه ƒƒو ون ƒƒاص ƒƒر ال ّ ƒدي ƒƒن ش ƒƒاه أس ƒƒاس ال ƒƒبالي ƒƒا ا ّلƒƒتي ان ƒƒهال ƒƒت ع ƒƒلى ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ،وك ƒƒان
فه ƒƒذا ّ ƒ
مƒسؤوالً عƒن تƒوقƒيع ثƒالثƒة فƒرمƒانƒات بƒنفي املظهƒر اإللƒهيّ ،وا ّلƒذي وصƒمه فƒي األقƒدس بƒأنّƒه جƒالƒس عƒلى "كƒرسƒيّ الƒظّلم" ،وتƒنبّأ فƒي
لƒوح فƒؤاد بƒسقوطƒه ،نƒراه يُƒعزَل إثƒر ثƒورة فƒي الƒقصر ،ويُƒحكم عƒليه بƒمقتضى فƒتوى تƒصدر مƒن املƒفتي فƒي عƒاصƒمة مƒلكه ،ويُƒقتل
بƒعد أربƒعة أيّƒام )1876م( ،ويخƒلفه ابƒن أخƒيه فƒيُحكم عƒليه بƒالƒغباء املƒطبق .أ ّمƒƒا حƒرب 1878-77م ،فتح ّƒرر أحƒد عشƒر مƒليونًƒا
مƒن الƒنّير الƒتّركƒيّ ،وت ّ
ƒحتل الƒقوات ال ّƒروسƒيّة أدرنƒة ،وتƒتهالƒك اإلمƒبراطƒوريّƒة بƒأسƒرهƒا وتƒتداعƒى نƒتيجة لحƒرب 1918-14م ،وتُƒلغى
السلطنة وتُعلن الجمهوريّة ،ويتالشى الحكم ا ّلذي دام أكثر من ستّة قرون.
ّ
وهƒƒذا نƒƒاصƒƒر ال ّ ƒديƒƒن شƒƒاه املƒƒغرور املسƒƒتب ّد ،ا ّلƒƒذي وصƒƒمه حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل بƒƒأنƒƒه "رئƒƒيس الƒƒظاملƒƒني" وأنّƒƒه سƒƒرعƒƒان مƒƒا يƒƒكون "عƒƒبرة
ل ƒƒلعامل ƒƒني" ،وا ّل ƒƒذي ت ƒƒلطّخ ح ƒƒكمه ب ƒƒاس ƒƒتشهاد ح ƒƒضرة ال ƒƒباب وس ƒƒجن ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل وألƒ ƒحّ ف ƒƒيما ب ƒƒعد ف ƒƒي اإلي ƒƒعاز ب ƒƒنفيه إل ƒƒى
ƒتعرض
اآلس ƒƒتان ƒƒة ف ƒƒأدرن ƒƒة ف ƒƒع ّكاء ،وا ّل ƒƒذي ع ƒƒاه ƒƒد ن ƒƒفسه ع ƒƒلى أن ي ƒƒخنق دي ƒƒن اهلل ف ƒƒي مه ƒƒده ب ƒƒمعون ƒƒة ن ƒƒظام دي ƒƒنيّ خ ƒƒبيث ،ن ƒƒراه ي ّ ƒ
ƒقر ًرا أن يƒƒحتفل بƒƒه احƒƒتفاالً فƒƒائƒƒق الƒّ ƒروعƒƒة بحسƒƒبان أنّƒƒه
لƒƒالغƒƒتيال الƒƒعنيف فƒƒي ضƒƒريƒƒح شƒƒاه عƒƒبد الƒƒعظيم لƒƒيل يƒƒوبƒƒيله ا ّلƒƒذي كƒƒان مّ ƒ
فƒاتƒحة عهƒد جƒديƒد ،وأن يُخَّ ƒلد فƒي الƒتّاريƒخ كƒأعƒظم يƒوم يشهƒده تƒاريƒخ األ ّمƒة اإليƒرانƒيّة .وتƒتعثّر مƒن بƒعده مƒصائƒر أسƒرتƒه املƒالƒكة إذ
يعمل سلوك أحمد شاه الطّائش املخزي على اإلسراع بأفول نجم آل قاجار.
١١٩

ƒساذج
وهƒذا نƒابƒليون الƒثّالƒث ،أقƒدر مƒلوك الƒغرب فƒي أيّƒامƒه وأشّ ƒدهƒم إسƒرافًƒا فƒي الƒطّموح وإمƒعانًƒا فƒي الƒغطرسƒة ،ذلƒك املƒحتال ال ّ
ا ّلƒƒذي روي عƒƒنه أنّƒƒه ألƒƒقى بƒƒلوح حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل فƒƒي ازدراء ،والƒƒذي اخƒƒتبره حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل فƒƒوجƒƒده غƒƒير كƒƒفؤ ،والƒƒذي تƒƒنبّأ فƒƒي
ويسجƒل عƒلى نƒفسه أعƒظم هƒزيƒمة عƒسكريّƒة رواهƒا
ّƒ
لƒوح آخƒر بƒسقوطƒه ،نƒراه يُƒمنى بهƒزيƒمة نƒكراء فƒي مƒعرك سƒيدان )1870م(،
الƒتّاريƒƒخ الحƒƒديƒƒث ،ثƒƒم يƒƒفقد مƒƒملكته لƒƒيقضي الƒƒبقيّة الƒƒباقƒƒية مƒƒن أيّƒƒامƒƒه فƒƒي املƒƒنفى ،وتƒƒنهار كƒّ ƒل آمƒƒالƒƒه ،بƒƒل ويƒƒقتل ابƒƒنه األمƒƒير فƒƒي
حƒرب الƒزّولƒو ،وتƒتداعƒى إمƒبراطƒوريّƒته املƒتغطرسƒة ،وتƒندلƒع نƒيران حƒرب أهƒليّة أشّ ƒد وأنƒكى مƒن الحƒرب الƒفرنƒسيّة األملƒانƒيّة نƒفسها،
املوحدة.
إمبراطورا على أملانيا
وينادى في قصر فرساي ،بولهلم األ ّول ملك بروسيا
ّ
ً
وهƒƒذا ولهƒƒلم األ ّول املƒƒفتون وقƒƒاهƒƒر نƒƒابƒƒليون ال ƒثّالƒƒث ،ذلƒƒك ا ّلƒƒذي نƒƒصحه الƒƒكتاب األقƒƒدس ،وأمƒƒره بƒƒأن يƒƒتدبّƒƒر املƒƒصير ا ّلƒƒذي آل إلƒƒيه
"م ƒƒن ك ƒƒان أع ƒƒظم م ƒƒنه ش ƒƒأنً ƒƒا ،وأن ƒƒذره ب ƒƒأ ّن "ح ƒƒنني ال ƒƒبرل ƒƒني" س ƒƒوف ي ƒƒتصاع ƒƒد ،وأ ّن ص ƒƒفاف نه ƒƒر ال ƒّ ƒري ƒƒن "م ƒƒغطّاة ب ƒƒال ّ ƒدم ƒƒاء" ،ن ƒƒراه
ƒتعرض ملƒƒحاولƒƒتني الغƒƒتيالƒƒه ،ويخƒƒلفه ولƒƒده لƒƒيموت بƒƒمرض وبƒƒيل بƒƒعد اعƒƒتالئƒƒه الƒƒعرش بƒƒثالثƒƒة أشهƒƒر ،تƒƒار ًكƒƒا الƒƒعرش لƒƒولهƒƒلم الƒثّانƒƒي
يّ ƒ
وتعجƒل كƒبريƒاء املƒلك الجƒديƒد بƒسقوطƒه إذ تƒثور عƒليه عƒاصƒمة مƒلكه ثƒورة سƒريƒعة مƒفاجƒئة ،وتƒطلّ
ّƒ
املƒتكبّر الƒعنيد الƒقصير الƒنّظر.
ال ّ
ƒرارا مخƒزيًƒا ،ويƒرغƒم عƒلى
ƒيفر إلƒى هƒولƒندة ف ً
ƒشيوعƒيّة بƒرأسƒها عƒلى عƒدد مƒن املƒدن ،ويƒتنازل أمƒراء الƒواليƒات األملƒانƒيّة .أ ّƒمƒا هƒو ف ّ
ال ƒتّنازل ع ƒƒن ال ƒƒعرش ،وي ƒƒختم دس ƒƒتور وي ƒƒمار ع ƒƒلى م ƒƒصير اإلم ƒƒبراط ƒƒوريّ ƒƒة ا ّل ƒƒتي ط ƒƒنطن ج ّ ƒده مل ƒƒيالده ƒƒا وج ƒƒعجع .وت ƒƒثير ش ƒƒروط
املعاهدة الجائرة القاسية ذلك "الحنني" ا ّلذي تنبّأ به املتنبّ¾ منذ نصف قرن مضى.
ƒتعسف ،ا ّل ƒƒذي الم ƒƒه ال ƒƒكتاب األق ƒƒدس ع ƒƒلى إغ ƒƒفال ƒƒه واج ƒƒبه
وه ƒƒذا ف ƒƒران ƒƒسوا ج ƒƒوزي ƒƒف إم ƒƒبراط ƒƒور ال ƒنّمسة وم ƒƒلك املج ƒƒر ال ƒƒجبّار امل ّ ƒ
الƒظّاهƒر ،أال وهƒو االسƒتفسار عƒن أمƒر اهلل عƒند زيƒارتƒه لƒألراضƒي املƒق ّدسƒة ،نƒراه يƒسوء طƒالƒعه ،وتƒحيط بƒه املƒآسƒي والƒكوارث مƒن
ك ّƒل جƒانƒب حƒتّى لƒيع ّد عهƒده فƒريً ƒدا فƒي املƒصائƒب ا ّلƒتي أنƒزلƒها بƒاأل ّƒمƒة .وهƒذا أخƒوه مƒكسيميليان يُƒقتل فƒي املƒكسيك .وهƒذا ولƒيّ
عهƒده رودلƒف يهƒلك فƒي ظƒروف مخƒزيƒة .وهƒذه اإلمƒبراطƒورة تƒغتال .وهƒذا األرشƒيدوق فƒرنƒسيس فƒرديƒنانƒد يُƒقتل هƒو وزوجƒته فƒي
سƒرايƒيفو  ،وهƒذه "اإلمƒبراطƒوريّƒة املƒتعثّرة" تƒتداعƒى وتƒنهار لƒيقام عƒلى أنƒقاض هƒذه اإلمƒبراطƒوريّƒة ال ّƒرومƒانƒيّة املƒق ّدسƒة املƒتالشƒية
السياسيّة بعد حياة قصيرة مضطربة.
جمهوريّة مزعزعة تُمحى من خريطة أوروبّا ّ
ƒخاص وأمƒره بƒأن
وهƒذا نƒيقوالويƒج إسƒكندر الƒثّانƒي قƒيصر روسƒيا الƒقديƒر ،ا ّلƒƒذي حƒذّره حƒضرة بƒهاء اهلل ثƒالث مƒرات فƒي لƒوحƒه ال
ّ
ƒيرا عƒلى يƒد أحƒد
ƒتعرض ملƒحاوالت عّ ƒدة الغƒتيالƒه ،ويƒموت أخ ً
"يƒدعƒو األمƒم إلƒى اهلل” ،وأوصƒاه بƒأال يƒمنعه املُلك عƒن املƒالƒك" ،نƒراه ي ّ
الƒƒقتلة .وهƒƒذه سƒƒياسƒƒة الƒƒقمع الƒƒعنيفة ا ّلƒƒتي اسƒƒتنّها وتƒƒابƒƒعه فƒƒيها خƒƒليفته إسƒƒكندر الƒثّالƒƒث تم ّهƒƒد الƒطّريƒƒق لƒƒثورة يƒƒجتاح فƒƒيضانƒƒها
الّ ƒدمƒوي إمƒبراطƒوريّƒة الƒقياصƒرة فƒي عهƒد نƒيقوال الƒثّانƒي ،وتجƒلب مƒعها الحƒرب والƒوبƒاء واملƒجاعƒة .وتƒقيم حƒكومƒة عƒمالƒيّة عƒسكريّƒة
الرأي وتعدم القيصر وزوجته وأسرته وتقضي على آل رومانوف.
تقتل النّبالء وتضطهد رجال ال ّدين
وتشرد قادة ّ
ّ
وهƒذا الƒبابƒا بƒيوس الƒتّاسƒع ،رأس أقƒوى كƒنيسة فƒي الƒعالƒم املƒسيحيّ بƒال مƒنازع ،وهƒو ا ّلƒذي أمƒره حƒضرة بƒهاء اهلل فƒي لƒوحƒه أن
يهجƒر الƒقصور بƒقولƒه" :دعƒها ملƒن أرادهƒا" و"بƒع مƒا عƒندك مƒن الƒزّيƒنة" و"أنƒفقها فƒي سƒبيل اهلل" وأن يسƒرع إلƒى "املƒلكوت" نƒراه
يُƒرغƒم عƒلى أن يسƒتسلم فƒي ظƒروف مخƒزيƒة لƒق ّوات املƒلك فƒكتور عƒمانƒوئƒيل املƒحاصƒرة ،وأن يƒخضع النƒتزاع األمƒالك الƒبابƒويّƒة ألƒف
ƒسنوات األخƒƒيرة مƒƒن
سƒƒنة ،و َهƒƒوان األنƒƒظمة الّ ƒديƒƒنيّة فƒƒي أيّƒƒامƒƒه مƒّ ƒما أضƒƒاف آال ًمƒƒا روحƒيّة عƒƒلى آالمƒƒه الجسƒƒديّƒƒة وزاد فƒƒي مƒƒرارة الّ ƒ
حƒياتƒه .وأ ّ ƒكƒد االعƒتراف ال ّƒرسƒمي بƒمملكة إيƒطالƒيا ،ذلƒك االعƒتراف ا ّلƒƒذي انƒتزع فƒيما بƒعد مƒن أحƒد خƒلفائƒه فƒي الƒفاتƒيكان ،زوال
سلطة البابا الزّمنية.
دب فƒƒي اإلمƒƒبراطƒƒوريّƒƒات الƒƒعثمانƒيّة والƒنّابƒƒليونƒيّة واألملƒƒانƒيّة والƒنّمسويّƒƒة والƒّ ƒروسƒيّة وانƒƒقراض آل
عƒƒلى أن االنƒƒحالل ّ ƒ
السƒƒريƒƒع ا ّلƒƒذي ّ
ƒصة امل ƒƒصائ ƒƒب ا ّلƒƒتي ح ّ ƒلت ب ƒƒامل ƒƒلكيّات ف ƒƒي ال ƒƒعال ƒƒم ج ƒƒزا ًء وف ƒƒا ًقƒƒا ع ƒƒلى إغ ƒƒفال ƒƒها
ق ƒƒاج ƒƒار وزوال س ƒƒلطة ال ƒƒباب ƒƒا ال ƒزّم ƒƒنيّة ال تس ƒƒتنفد ق ّ ƒ
إلن ƒƒذارات ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ال ƒƒواردة ف ƒƒي ال ƒƒفقرات األول ƒƒى م ƒƒن س ƒƒورة امل ƒƒلوك ،ذل ƒƒك ألن ت ƒƒح ّول امل ƒƒلكيّة ف ƒƒي ال ƒƒبرت ƒƒغال وإس ƒƒبان ƒƒيا
ƒصني إل ƒƒى ج ƒƒمهوري ƒƒات ،وامل ƒƒصير ال ƒƒغري ƒƒب ا ّل ƒƒذي أخ ƒƒذ م ƒƒؤ ّ
خ ƒً ƒرا ي ƒƒتعقب م ƒƒلوك ه ƒƒول ƒƒندة وال ƒنّروي ƒƒج وال ƒƒيون ƒƒان
واإلم ƒƒبراط ƒƒوريّ ƒƒة ف ƒƒي ال ّ ƒ
ويƒƒوغسƒƒالفƒƒيا وألƒƒبانƒƒيا ،أولƒƒئك ا ّلƒƒذيƒƒن يƒƒعيشون الƒƒيوم ]1944م[ فƒƒي املƒƒنفى ،وتƒƒنازل مƒƒلوك ال ّ ƒدنƒƒمارك وبƒƒلجيكا وبƒƒلغاريƒƒا ورومƒƒانƒƒيا
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ƒحسون بƒƒه وهƒƒم يƒƒتأ ّمƒƒلون االنƒƒقالبƒƒات ا ّلƒƒتي
وإيƒƒطالƒƒيا عƒƒن مƒƒمارسƒƒة جƒّ ƒل سƒƒلطانƒƒهم ،والƒƒخوف ا ّلƒƒذي ال بّ ƒد أ ّن زمƒƒالءهƒƒم مƒƒن املƒƒلوك يّ ƒ
تس ّ ƒلطت عƒƒلى هƒƒذا الƒƒعدد ّ
الضخƒƒم مƒƒن الƒƒعروش ،والخƒƒزي وأعƒƒمال الƒƒعنف ا ّلƒƒتي ل ƒطّخت فƒƒي بƒƒعض األحƒƒيان عƒƒهود بƒƒعض املƒƒلوك
ƒوسƒƒس األسƒرة املƒالƒكة الحƒديƒثة فƒي إيƒران،
ƒسقوط املƒفاج¾ ا ّلƒƒذي مƒني بƒه م ّ ƒ
فƒي ّ ƒ
ƒيرا جً ƒدّا مƒن ال ّ
الشƒƒرق والƒغرب ،ثّ ƒم مƒا حƒدث أخ ً
ƒسورة الƒخالƒدة،
ك ّƒل ذلƒك مƒا زال مƒاثƒالً لƒلعيان لƒيد ّلƒƒل م ّƒرة أخƒرى عƒلى "الƒعدل اإللƒهيّ" ا ّلƒƒذي تƒنبّأ حƒضرة بƒهاء اهلل بƒه فƒي تƒلك ال ّ
ويبني حقيقة القصاص اإللهيّ ا ّلذي قضى به على ح ّكام األرض في كتابه األقدس.
ّ
وال يّ ƒ
ƒسنّة والّ ƒ
ƒسواء فƒƒي الƒƒقطريƒƒن
ƒشيعة عƒƒلى الّ ƒ
ƒقل اسƒƒترعƒƒا ًء لƒƒالنƒƒتباه خƒƒمود ال ƒتّأثƒƒير ال ƒنّفّاذ ا ّلƒƒذي تƒƒمتّع بƒƒه رجƒƒال اإلسƒƒالم مƒƒن الّ ƒ
والشƒدائƒد ا ّلƒƒتي انƒصبّت عƒلى
ّƒ ƒ
الّ ƒلذيƒن ازدهƒرت فƒيهما أقƒوى األنƒظمة اإلسƒالمƒيّة ،والّ ƒلذيƒن ارتƒبطا ارتƒباطًƒا وثƒي ًقا مƒباش ًƒرا بƒالƒباليƒا
حضرة الباب وحضرة بهاء اهلل.
ƒصب نƒƒفسه خƒƒليفة نƒƒبيّ اإلسƒƒالم و ُعƒƒرف أيً ƒ
ƒضا بƒƒأمƒƒير املƒƒؤمƒƒنني وحƒƒامƒƒي الحƒƒرمƒƒني :م ّ ƒكة املحƒّ ƒرمƒƒة واملƒƒديƒƒنة
فهƒƒذا الخƒƒليفة ا ّلƒƒذي نّ ƒ
املƒƒن ّورة ،وا ّلƒƒذي امƒƒت ّد سƒƒلطانƒƒه الƒّ ƒروح ƒيّ عƒƒلى مƒƒا ال يّ ƒ
ƒقل عƒƒن مƒƒائƒƒتيّ مƒƒليون مƒƒن املسƒƒلمني ،نƒƒراه يƒƒفقد سƒƒلطته ال ƒزّمƒƒنيّة بƒƒعد إلƒƒغاء
السƒƒلطة ا ّلƒƒتي ط ƒƒامل ƒƒا اع ƒتُبرت م ƒƒن املس ƒƒتلزم ƒƒات ال ّ ƒ
ƒيفر الخ ƒƒليفة ن ƒƒفسه إل ƒƒى
السƒƒلطنة ف ƒƒي ت ƒƒرك ƒيّا ،وه ƒƒي ّ ƒ
ّƒ
ƒضروريّ ƒƒة مل ƒƒرك ƒƒزه ال ƒّ ƒرف ƒƒيع ،ف ّ ƒ
أوروبّƒا بƒعد أن شƒغل مƒنصبًا مƒزعƒز ًƒعƒا مƒضطربًƒا ملّ ƒدة قƒصيرة مƒن الƒزّمƒن .وألƒغيت الƒخالفƒة وهƒي أضخƒم نƒظام إسƒالمƒيّ وأقƒواه
ƒسنّيّة فƒƒي الƒƒعالƒƒم .فƒƒتص ّدعƒƒت بƒƒذلƒƒك وحƒƒدة أقƒƒوى فƒƒرع مƒƒن فƒƒروع اإلسƒƒالم .وأعƒƒلن
إلƒƒغاء فƒƒوريًّƒƒا دون أدنƒƒى اسƒƒتشارة لƒƒلمحافƒƒل الّ ƒ
ƒسنّي .وتƒƒع ّ
الشƒƒريƒƒعة وجƒّ ƒردت الƒƒهيئات الّ ƒديƒƒنيّة مƒƒن أوقƒƒافƒƒها،
طلت ّ ƒ
الƒƒفصل الƒƒكامƒƒل الّ ƒدائƒƒم الƒّ ƒرسƒƒميّ لƒƒل ّدولƒƒة الƒتّركƒيّة عƒƒن املƒƒذهƒƒب الّ ƒ
ƒسنّي وهجƒƒرت ال ّ ƒلغة الƒƒعرب ƒيّة ،لƒƒغة نƒƒبيّ
وط ƒبّق الƒƒقانƒƒون املƒƒدن ƒيّ ،وحƒƒظرت ال ƒطّرق وال ƒطّوائƒƒف ال ّ ƒديƒƒنيّة ،وانحƒّ ƒل ال ƒنّظام ال ّ ƒديƒƒنيّ الّ ƒ
اإلس ƒƒالم ،وح ّ ƒلت األبج ƒƒديّ ƒƒة ال ƒالّت ƒƒينيّة مح ƒƒل أبج ƒƒديّ ƒƒتها ،ب ƒƒل وت ƒƒرج ƒƒم ال ƒƒقرآن ن ƒƒفسه إل ƒƒى ال ƒتّرك ƒيّة .وانح ّ ƒ
طت م ƒƒنزل ƒƒة اآلس ƒƒتان ƒƒة "ق ƒبّة
درتƒها الƒغالƒية ،مسجƒد أيƒا صƒوفƒيا ،إلƒى مƒتحف .وهƒذا كّ ƒله سƒلسلة مƒتّصلة
اإلسƒالم" إلƒى مج ّƒرد مƒديƒنة إقƒليميّة عƒاديّƒة .وتƒح ّولƒت ّ
الحƒلقات مƒن مƒهانƒة تƒعيد إلƒى الƒذّاكƒرة مƒا حƒدث فƒي الƒقرن املƒسيحيّ األ ّول ل ّ
ƒيهودي ومƒديƒنة أورشƒليم وهƒيكل سƒليمان
ƒلشعب ال
ّ
السيّد املسيح.
وقدس األقداس والنّظام ال ّدينيّ ا ّلذي كان أعضاؤه هم األعداء االل ّداء لدين ّ

وهƒذا الƒنّظام الّ ƒديƒنيّ فƒي إيƒران يƒزعƒزعƒه اضƒطراب مƒماثƒل فيهƒزّه مƒن أسƒاسƒه وإن لƒم يƒعلن إلƒى اآلن فƒصله عƒن الّ ƒدولƒة اإليƒرانƒيّة،
ƒأصƒلت جƒذورهƒا فƒي حƒياة األ ّƒمƒة ،وامƒت ّدت فƒروعƒها إلƒى ك ّƒل مƒيدان مƒن مƒياديƒن الƒحياة فƒي تƒلك
فƒتهوي "الƒحكومƒة الّ ƒديƒنيّة" ا ّلƒتي ت ّ ƒ ƒ ƒ
ƒشيعة فƒي تƒلك األرض ويحّ ƒ
الƒبالد .ويش ّƒل الƒنّظام الّ ƒديƒنيّ ا ّلƒƒذي كƒان درع ال ّ
ط مƒن مƒنزلƒته .ويƒتناقƒص مجتهƒدو اإلمƒام الƒغائƒب
ƒعممون ،ال ّ ƒلهم إال نƒƒفر قƒƒليل ،عƒƒلى اسƒƒتبدال عƒƒمائƒƒمهم ومƒƒالبƒƒسهم
ووكƒƒالؤه ح ƒتّى يƒƒصبحوا حƒƒفنة ال أهƒƒميّة لƒƒها ويƒƒرغƒƒم رجƒƒالƒƒه املّ ƒ
ال ƒتّقليديّƒƒة بƒƒال ƒز ّّي األوروب ƒيّ ا ّلƒƒذي كƒƒانƒƒوا يƒƒلعنونƒƒه ويƒƒن ّددون بƒƒه .وتƒƒتالشƒƒى األبّƒƒهة والƒƒعظمة وال ƒطّقوس الƒƒوثƒƒنيّة ا ّلƒƒتي امƒƒتازت بƒƒها
ƒكف االع ƒƒتراف ب ƒƒقداس ƒƒة
اح ƒƒتفاالت ƒƒهم وت ƒƒبطل ف ƒƒتاواه ƒƒم ،وتس ّ ƒلم أوق ƒƒاف ƒƒهم إل ƒƒى إدارة م ƒƒدن ƒيّة ،وتهج ƒƒر م ƒƒساج ƒƒده ƒƒم وص ƒƒوام ƒƒعهم ،ويُ ّ ƒ
أضƒرحƒتهم ،وتح ّƒرم عƒليهم تƒمثيليّاتƒهم الّ ƒديƒنيّة ،وتƒغلق تƒكايƒاهƒم .ال بƒل لƒقد ثƒبطت عƒزائƒمهم عƒن زيƒارة الƒنّجف وكƒربƒالء ،واخƒتصرت
ƒؤسƒƒس املƒƒحاكƒƒم املƒƒدنƒيّة ،ويƒƒلغى نƒƒظام التّسƒّ ƒري وزواج
ƒسفور ويƒƒنادى بƒƒمبدأ املƒƒساواة بƒƒني الجنسƒƒني ،وتƒ ّ ƒ
تƒƒلك الƒزّيƒƒارات .ويƒƒعلن الّ ƒ
املƒƒتعة ،ويƒƒزداد اإلعƒƒراض عƒƒن اسƒƒتعمال الّ ƒلغة الƒƒعربƒيّة ،لƒƒغة اإلسƒƒالم والƒƒقرآن ،وتƒƒبذل الƒƒجهود لƒƒفصلها عƒƒن الّ ƒلغة الƒƒفارسƒيّة .كƒلّ
ƒنصبوا مƒƒن أنƒƒفسهم "خ ّ ƒدام صƒƒاحƒƒب الƒƒواليƒƒة" ]اإلمƒƒام
ذلƒƒك يƒƒعلن انحƒƒطاط تƒƒلك ال ƒث ّ ّلة الƒƒخبيثة ا ّلƒƒتي تƒƒجاسƒƒر زعƒƒماؤهƒƒا عƒƒلى أن يّ ƒ
ƒصفويّƒة ،وا ّلƒƒذيƒن كƒانƒت
ƒثيرا مƒا خƒشع لƒهم األتƒقياء مƒن مƒلوك األسƒرة ال ّ
عƒلي[ ،بƒل ويƒنذر بƒانƒقراضƒها وانƒقراض الƒزّعƒماء ا ّلƒƒذيƒن ك ً
ƒصرفƒƒاتƒƒهم مƒƒن لƒƒعن وتƒƒكفير وتحƒƒريƒƒض هƒƒي املƒƒسؤولƒƒة مƒƒباشƒƒرة عƒƒن سƒƒيول الّ ƒدمƒƒاء ا ّلƒƒتي سƒƒفكت ،وا ّلƒƒذيƒƒن لƒطّخت أعƒƒمالƒƒهم تƒƒاريƒƒخ
تّ ƒ
السواء.
دينهم وأ ّمتهم على ّ
ƒف مƒن تƒلك ا ّلƒƒتي هƒزّت الƒنّظم اإلسƒالمƒيّة املƒعاديƒة لƒل ّديƒن الƒبهائƒيّ أشّ ƒد الƒعداء تƒصيب الƒهيئات املƒسيحيّة الّ ƒديƒنيّة
وهƒذه أزمƒة أخ ّ
ƒتقاصƒƒا مƒطّر ًدا مƒƒنذ أن
ًƒƒ
ƒسيما وانƒƒتقصت حƒƒقوقƒƒها وامƒƒتيازاتƒƒها انƒ
ا ّلƒƒتي تƒƒعطّل تƒƒأثƒƒيرهƒƒا بƒƒصورة مƒƒلحوظƒƒة ،وأوذيƒƒت هƒƒيبتها إيƒƒذا ًء جً ƒ
أصƒدر حƒضرة بƒهاء اهلل نƒداءه وألƒقى تحƒذيƒره وإنƒذاره .ومƒن أوضƒح ال ّ
ƒشواهƒد الّ ƒدا ّلƒƒة عƒلى أفƒول نجƒم أقƒطاب الƒعالƒم املƒسيحيّ
ƒسيّد املƒƒسيح عƒƒائ ً ƒدا مƒƒن مجƒƒد األب ،ضƒƒياع
ا ّلƒƒذيƒƒن تƒƒجاهƒƒلوا صƒƒوت حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل فƒƒوضƒƒعوا بƒƒذلƒƒك أنƒƒفهم بƒƒني أتƒƒباعƒƒهم وبƒƒني الّ ƒ
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السƒلطة الƒزّمƒنيّة مƒن يƒد الƒبابƒا ال ّƒرومƒانƒي ذلƒك ال ّ
ƒضياع ا ّلƒƒذي أشƒرنƒا إلƒيه مƒن قƒبل ،ومƒنها املƒوجƒة املƒعاديƒة لƒلهيئات الّ ƒديƒنيّة ،وهƒي
ّƒ ƒ
امل ƒƒوج ƒƒة ا ّلƒƒتي ج ƒّ ƒر ف ƒƒي أع ƒƒقاب ƒƒها ان ƒƒفصال ال ƒƒكنيسة ال ƒƒكاث ƒƒول ƒƒيكيّة ع ƒƒن الج ƒƒمهوريّ ƒƒة ال ƒƒفرن ƒƒسيّة ،وم ƒƒنها ال ƒƒهجوم امل ƒƒنظّم ا ّلƒƒذي ش ƒنّته
الƒƒحكومƒƒة الّ ƒ
ƒشيوعƒيّة املƒƒنتصرة عƒƒلى الƒƒكنيسة األرثƒƒوذكƒƒسيّة الƒƒيونƒƒانƒيّة فƒƒي روسƒƒيا ،ومƒƒا تƒƒال ذلƒƒك مƒƒن فƒƒصل الّ ƒديƒƒن عƒƒن الّ ƒدولƒƒة وحƒلّ
أوقƒافƒه ،وتƒع ّقبه واضƒطهاده حƒيثما وجƒد .ومƒنها تƒقسيم املƒلكيّة الƒنّمسويّƒة املجƒريّƒة ا ّلƒتي دانƒت بƒالƒوالء إلƒى كƒنيسة رومƒا وسƒاعƒدت
ƒتعرض لƒه هƒذه الƒكنيسة نƒفسها فƒي إسƒبانƒيا واملƒكسيك ،ومƒنها مƒوجƒة الƒعلمانƒيّة ا ّلƒتي تجƒرف الƒيوم الƒبعثات
هƒيئاتƒها .ومƒنها مƒا ت ّ
الƒتّبشيريّƒة اإلنجƒليزيّƒة والƒبرسƒبتاريّƒة فƒي الƒبالد غƒير املƒسيحيّة .ومƒنها قƒوى الƒوثƒنيّة الƒعداونƒيّة ا ّلƒتي مƒا زالƒت تƒعيث فƒسا ًدا فƒي
ق ƒƒالع ال ƒƒكنائ ƒƒس ال ƒƒكاث ƒƒول ƒƒيكيّة واألرث ƒƒوذك ƒƒسيّة ال ƒƒيون ƒƒان ƒيّة وال ّ ƒلوث ƒƒريّ ƒƒة ف ƒƒي غ ƒƒرب أوروبّ ƒƒا ووس ƒƒطها ومش ƒƒرق ƒƒها وال ƒƒبلقان ودول ال ƒƒبلطيق
واإلسكندينافيّة.
ƒيهودي والƒƒزرادشƒƒتيّ مƒƒنذ أن ارتƒƒفع نƒƒداء
وال يƒƒمكننا أن نƒƒغفل مƒƒالحƒƒظة االضƒƒمحالل امل ƒطّرد ا ّلƒƒذي ُمƒƒني بƒƒه نƒƒفوذ رجƒƒال ال ّ ƒديƒƒن الƒ
ّ
حƒضرة بƒهاء اهلل مƒعلنًا فƒي عƒبارات هƒي أبƒعد مƒا تƒكون عƒن الƒغموض أنّƒه "قƒد جƒاء الƒنّامƒوس األعƒظم" ،وأ ّن جƒمال الƒقدم "يƒحكم
عƒƒلى كƒƒرس ƒيّ داود" ،وأنّƒƒه "كƒّ ƒل مƒƒا بُشƒƒر بƒƒه فƒƒي الƒƒكتب قƒƒد ظهƒƒر والح" ]أي الƒƒكتب ال ƒزّرادشƒƒتيّة[ .ومƒّ ƒما يƒƒز ّودنƒƒا بƒƒالƒƒيقني ا ّلƒƒذي ال
يƒƒرقƒƒى إلƒƒيه الّ ƒ
ƒوجƒƒهة إلƒƒى زعƒƒماء
ƒش ّك فƒƒي إحƒƒقاق تحƒƒذيƒƒرات حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل وتƒƒبريƒƒر نƒƒبوءاتƒƒه الƒƒواردة فƒƒي خƒƒطابƒƒاتƒƒه ال ƒتّاريƒƒخيّة املƒّ ƒ
الƒعالƒم ال ّƒروحƒانƒيّني تƒلك ال ّ
ƒسائƒدة ا ّلƒتي تƒقابƒل
مرد املƒتزايƒد عƒلى ّƒ ƒ
السƒلطة الّ ƒديƒنيّة ،واالزدراء وقّ ƒلة االكƒتراث ال ّ
ƒشواهƒد الّ ƒدا ّلƒة عƒلى الƒت ّ ّ
ƒتكررة ا ّلƒƒتي تƒشنّها الƒوطƒنيّة الƒهجومƒيّة الƒعدوانƒيّة عƒلى األوسƒاط
بƒها الƒتّقالƒيد وال ّƒرسƒوم واالحƒتفاالت واألعƒياد ،ومƒنها الƒغزوات امل ّ
وخاصة عند أتباع ال ّدين الزّرادشتيّ.
ال ّدينيّة ،ومنها البرود ا ّلذي تقابل به مثل هذه الغزوات
ّ
هƒذه هƒي عƒلى وجƒه اإلجƒمال ال ّ
الشƒƒرق
ƒشواهƒد الّ ƒدا ّلƒƒة عƒلى قƒصاص اهلل املƒخيف الƒعادل ا ّلƒƒذي أنƒزلƒه بƒاملƒلوك ورجƒال الّ ƒديƒن فƒي ّ ƒ
وال ƒƒغرب ج ƒƒزا ًء وف ƒƒا ًق ƒƒا إ ّم ƒƒا ع ƒƒلى م ƒƒقاوم ƒƒتهم الƒ ƒفّعال ƒƒة ل ƒƒدي ƒƒن ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ،وإ ّم ƒƒا لعج ƒƒزه ƒƒم املح ƒƒزن ع ƒƒن االس ƒƒتجاب ƒƒة ل ƒƒندائ ƒƒه و
االسƒتفسار عƒن رسƒالƒته ،أو الƒحيلولƒة دون انƒهمار املƒصائƒب والƒباليƒا عƒليه ،وإ ّƒمƒا لƒعدم االكƒتراث بƒتلك اآليƒات الƒباهƒرة والƒعجائƒب
املعجزة ا ّلتي صحبت ميالد ظهوره ونشأته طوالة مائة عام.
كƒيف ال ،وهƒذا الƒتّنبّؤ املƒختصر إذ قƒال*" :قƒبضت الƒعزّة عƒن طƒائƒفتني :األمƒراء والƒعلماء" .ولƒقد حƒذّر مƒلوك األرض فƒقال" :وإن
لƒƒن تسƒƒتنصحوا بƒƒما أنƒƒصحناكƒƒم فƒƒي هƒƒذا الƒƒكتاب ...يƒƒأخƒƒذكƒƒم الƒƒعذاب مƒƒن كƒّ ƒل الƒƒجهات ويƒƒأتƒƒيكم اهلل بƒƒعدلƒƒه .إذًا ال تƒƒقدرون أن
تƒƒقومƒƒوا مƒƒعه وتƒƒكون ّ ƒن مƒƒن الƒƒعاجƒƒزيƒƒن" وقƒƒال مƒّ ƒرة أخƒƒرى" "وأنƒƒتم سƒƒمعتم أكƒƒثرهƒƒا ]أي الƒƒباليƒƒا[ ومƒƒا كƒƒنتم مƒƒن املƒƒانƒƒعني" .ث ّ ƒم إلƒƒيك
السالطني".
الصريح إذ قال" :إنّا ...نصبر كما صبرنا بما ورد علينا منكم يا معشر ّ
اتهامه ّ
ƒاصƒة فƒي الƒعالƒم فƒيقول **" :كƒان مƒنبع الّ ƒ
طغيان وأصƒله الƒعلماء ...إ ّن اهلل يƒعلمهم وكƒذلƒك كƒنّا
ويƒكتب نƒاق ًƒما عƒلى رجƒال الّ ƒديƒن خ ّ ƒ ƒ ƒ
ƒفرسƒƒنا وجƒƒدنƒƒا أكƒƒثر أعƒƒدائƒƒنا الƒƒعلماء" ويƒƒخاطƒƒبهم" :يƒƒا معشƒƒر الƒƒعلماء! ال تƒƒرون بƒƒعد الƒƒيوم
مƒƒن الƒƒعاملƒƒني" .ويƒƒؤ ّكƒƒد قƒƒائ ƒالً" :مل ّƒا تّ ƒ
السƒبب فƒي ذلƒك بƒقولƒه" :لƒو آمƒنتم بƒاهلل حƒني ظƒهوره مƒا أعƒرض عƒنه الƒنّاس ومƒا ورد
ƒبني ّƒ ƒ
ألنƒفسكم مƒن عƒزّ ألنّƒا أخƒذنƒاه مƒنكم" .وي ّ
علينا ما ترونه اليوم" .ويشير إلى رجال اإلسالم إشارة خاصة فيقول**" :لقد قاموا علينا
أي حƒƒزب مƒƒن األحƒƒزاب" ويƒƒقول مƒّ ƒرة*" :لƒƒقد
بƒƒقسوة اسƒƒتنزفƒƒت قّ ƒوة اإلسƒƒالم" ويƒƒؤ ّكƒƒد أ ّن "*عƒƒلماء إيƒƒران قƒƒد ارتƒƒكبوا مƒƒا لƒƒم يƒƒرتƒƒكبه ّ
ƒيرا إلƒيك هƒذه الƒنّبوءات املƒنذرة قƒال" :بƒكم انحƒطّ
ارتƒكب عƒلماء إيƒران ...مƒا لƒم يƒرتƒكبه الƒيهود أثƒناء قƒيام ال ّƒروح ]املƒسيح[" .وأخ ً
شƒأن املّ ƒلة ونُّ ƒكس عƒلم اإلسƒالم وثُ ّƒل عƒرشƒه الƒعظيم" "سƒوف يƒفنى مƒا عƒندكƒم ويƒب ّدل عƒزّكƒم بƒالƒذّ ّلƒƒة الƒكبرى وتƒرون جƒزاء أعƒمالƒكم
م ƒƒن اهلل اآلم ƒƒر ال ƒƒحكيم" .ب ƒƒل ل ƒƒقد ت ƒƒنبّأ ح ƒƒضرة ال ƒƒباب ن ƒƒفسه ب ƒƒقول ƒƒه" :ف ƒƒسوف ن ƒƒعذّب ا ّلƒƒذي ƒƒن ح ƒƒارب ƒƒوا الحس ƒƒني ...أش ّ ƒد ال ƒƒعذاب"
أليما".
"فسوف ينتقم اهلل منهم في رجعتنا وفي دار اآلخرة قد أع ّد لهم عذابًا على الحقّ بالحقّ
ً
كƒما أنّƒه ال يƒنبغي لƒنا ،ونƒحن بƒصدد اسƒتعراض كهƒذا ،أن نƒغفل اإلشƒارة إلƒى أولƒئك األمƒراء والƒوزراء ورجƒال الّ ƒديƒن ا ّلƒƒذيƒن يƒعدّ
ك ّƒل فƒرد مƒنهم مƒسؤوالً عƒن االمƒتحانƒات املƒؤملƒة ا ّلƒتي عƒانƒاهƒا حƒضرة بƒهاء اهلل وأتƒباعƒه .فهƒذا فƒؤاد بƒاشƒا ،وزيƒر الƒخارجƒيّة الƒتّركƒيّة،
ƒسجن األع ƒƒظم ،وا ّلƒƒذي ج ƒƒاه ƒƒد م ƒƒع زم ƒƒيله ع ƒƒال ƒƒي ب ƒƒاش ƒƒا ج ƒƒها ًدا
ذل ƒƒك ا ّلƒƒذي وص ƒƒمه ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل بـ"املح ƒّ ƒرك" ع ƒƒلى ن ƒƒفيه إل ƒƒى ال ّ ƒ
١٢٢

م ƒتّصالً لƒƒيثير شƒƒكوك ومƒƒخاوف سƒƒلطان كƒƒان يƒƒظ ّن بƒƒال ّ ƒديƒƒن وبƒƒزعƒƒيمه ال ƒظّنون مƒƒن قƒƒبل ،نƒƒراه بƒƒعد سƒƒنة تƒƒقري ƒبًا مƒƒن تƒƒنفيذ خ ƒطّته
ƒصدر
ي ƒƒسقط ت ƒƒحت م ƒƒقام ƒƒع االن ƒƒتقام اإلل ƒƒهيّ أث ƒƒناء س ƒƒفره إل ƒƒى ب ƒƒاري ƒƒس ،وي ƒƒموت ف ƒƒي ن ƒƒيس ) 1869م( .وه ƒƒذا ع ƒƒال ƒƒي ب ƒƒاش ƒƒا ال ّ ƒ
األعƒظم ،ذلƒك ا ّلƒƒذي وصƒمه حƒضرة بƒهاء اهلل بƒتلك الّ ƒلغة املƒتدفّƒقة فƒي لƒوح ال ّƒرئƒيس ،وتƒنبّأ بƒسقوطƒه فƒي لƒوح فƒؤاد تƒنبّؤًا ال يخƒطئه
الƒيقني ،نƒراه يُƒعزل مƒن مƒنصبه بƒعد نƒفي حƒضرة بƒهاء اهلل إلƒى عّ ƒكاء بƒسنوات قƒالئƒل ،ويج ّƒرد مƒن ك ّƒل سƒلطاتƒه ،ويƒتر ّدى فƒي هƒاويƒة
السƒƒلطان مƒسعود مƒيرزا أكƒبر أوالد نƒاصƒر الّ ƒديƒن شƒاه ،والƒحاكƒم عƒلى أكƒثر مƒن ُ
خƒƒمسي
الƒنّسيان .وهƒذا األمƒير الƒطّاغƒية ظ ّƒل ّ ƒ
املƒملكة ذلƒك ا ّلƒذي وصƒمه حƒضرة بƒهاء اهلل بƒأنّƒه "شجƒرة الƒجحيم" ،نƒراه يƒبوء بƒالخƒزي والخسƒران ويحƒرم مƒن ك ّƒل واليƒاتƒه الّ ƒلهم إال
إصƒفهان ،ويƒفقد ك ّƒل أمƒل فƒي الƒجاه أو الƒتّر ّقƒƒي فƒي املسƒتقبل .وهƒذا األمƒير ال ّ
ƒضاري جƒالل الّ ƒدولƒة ا ّلƒƒذي وصƒمه الƒقلم األعƒلى
بƒأنّƒه "ظƒالƒم أرض الƒياء ]يƒزد[" ،نƒراه يُƒعزل بƒعد عƒام واحƒد مƒن ارتƒكابƒه تƒلك املƒظالƒم ،ويُسƒتدعƒى إلƒى طهƒران ويُƒرغƒم عƒلى أن يƒعيد
بعض األموال ا ّلتي نهبها من ضحاياه.
وهƒƒذا مƒƒيرزا بƒƒزرگ خƒƒان الƒƒقنصل اإليƒƒرانƒƒي الƒƒعام فƒƒي بƒƒغداد ذلƒƒك املƒƒاكƒƒر ال ƒطّموح املته ƒتّك ،نƒƒراه يُƒƒعزل فƒƒي ال ƒنّهايƒƒة مƒƒن مƒƒنصبه
ƒسيّد صƒƒادق ال ƒطّباطƒƒبائƒƒي املجتهƒƒد ا ّلƒƒذي وصƒƒمه حƒƒضرة بƒƒها
ƒعمه االضƒƒطراب" .وهƒƒذا الّ ƒ
"يƒƒفدحƒƒه الخƒƒطب ،ويƒƒغمره األسƒƒف ،ويّ ƒ
اهلل بƒأنƒه "*كƒاذب أرض الƒطّاء ]طهƒران[" ،وا ّلƒƒذي أصƒدر فƒتواه الƒبربƒريّƒة بƒنفي ك ّƒل أنƒثى وقƒتل ك ّƒل ذكƒر مƒن أفƒراد الƒبهائƒيّني فƒي
إيƒƒران سƒƒواء أكƒƒن ذلƒƒك ال ƒذّكƒƒر شƒƒابًّƒƒا أم شƒƒي ً
خا ،رفƒƒي ًعا أم وضƒƒي ًعا ،نƒƒراه يƒƒمرض فƒƒجأة ،ويƒƒسقط فƒƒريƒƒسة ملƒƒرض وبƒƒيل يƒƒنهش قƒƒلبه
وم ّ ƒ
عجƒƒل بهƒƒالكƒƒه .وهƒƒذا صƒƒبحي بƒƒاشƒƒا الƒƒعاتƒƒي ا ّلƒƒذي أمƒƒره حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل بƒƒجفوة أن يƒƒحضر إلƒƒى سƒƒراي
خه وأطƒƒرافƒƒه ،مƒƒما َّƒ
ƒعف مƒن مƒثل هƒذا املƒصير حّ ƒكام املƒديƒنة
الƒحكومƒة فƒي عّ ƒكاء ،نƒراه يُƒعزل مƒن مƒنصبه ويُسƒتدعƒى فƒي ظƒروف م ّƒ ƒ
ƒاسƒة بƒسمعته .ولƒم يُ َ
ƒسجني املƒجيد هƒو وزمƒالءه فƒي املƒنفى .ويƒؤ ّ ƒكƒد الƒنّبيل فƒي تƒاريƒخه أن ك ّƒل بƒاشƒا سƒلك سƒلو ً ƒكƒا طƒيّبًا فƒي
اآلخƒرون ا ّلƒذيƒن ظƒلموا ال ّ
عّ ƒكاء تƒمتّع بƒم ّدة طƒويƒلة مƒن الƒحكم ،وحƒباه اهلل بƒرضƒوانƒه ،عƒلى حƒني كƒانƒت يƒد الƒقدرة اإللƒهيّة تƒزيƒح ك ّƒل مƒتصرف لƒدود مƒن أمƒثال
عƒبد ال ّƒرحƒمن بƒاشƒا ومح ّƒمد يƒوسƒف بƒاشƒا الّ ƒلذيƒن عƒزال بƒرقƒيًّا فƒي نƒفس الّ ƒليلة ا ّلƒتي عƒزمƒا فƒيها أن يƒتع ّديƒا عƒلى أحƒبّاء حƒضرة بƒهاء
اهلل .وكان من نصيهما أالّ يتو ّليا منصبًا من بعد ذلك أب ًدا.

الشƒديƒد الّ ƒلهجة بـ"بƒقيّة أثƒر ال ّ
وهƒذا ال ّ
ƒشمس
ƒشيخ مح ّƒمد بƒاقƒر املƒل ّقب بـ"الƒذئƒب" ،ا ّلƒذي شƒبّهه حƒضرة بƒهاء اهلل فƒي لƒوح الƒبرهƒان ّƒ ƒ
عƒلى رؤوس الƒجبال" ،نƒره يشهƒد بƒعينيه نƒفوذه وهƒو يƒتق ّلص بƒاطّƒراد ،ثّ ƒم يƒموت فƒي ب ٍ
ƒؤس شƒديƒد ونƒدم عƒظيم .وهƒذا شƒريƒكه مƒير
ف ]كƒربƒالء["،
مح ّƒمد حسƒني املƒل ّقب بـ"ال ّƒرقƒشاء" ،ذلƒك ا ّلƒƒذي وصƒفه حƒضرة بƒهاء اهلل بƒأنƒه "**أشƒقى بƒكثير مƒن ظƒالƒم أرض الƒطّ ّ
نƒƒراه يُƒƒطرد مƒƒن إصƒƒفهان حƒƒول هƒƒذا الƒƒوقƒƒت نƒƒفسه ،ويƒƒهيم مƒƒن قƒƒريƒƒة إلƒƒى أخƒƒرى ،ويƒƒعتريƒƒه مƒƒرض يƒƒبعث مƒƒن الƒّ ƒروائƒƒح الƒƒكريƒƒهة مƒƒا
السƒلطات املحّ ƒليّة ،فƒال يجƒرؤ أحƒد عƒلى
يƒجعل زوجƒته وابƒنته تƒبتعدان عƒنه وال تƒطيقان الّ ƒدنّ ƒو مƒنه ،ويƒموت وهƒو عƒلى غƒير وفƒاق مƒع ّƒ ƒ
تشييع جنازته ،ويدفنه بعض ال ّل ّحادين بصورة مزرية.
وال ب ّ ƒد لƒƒنا مƒƒن أن نƒƒذكƒƒر املƒƒجاعƒƒة املخƒّ ƒربƒƒة ا ّلƒƒتي اجƒƒتاحƒƒت إيƒƒران بƒƒعد سƒƒنة تƒƒقري ƒبًا مƒƒن تƒƒعذيƒƒب بƒƒديƒƒع املƒƒجيد ذلƒƒك ال ƒتّعذيƒƒب ا ّلƒƒذي
انƒƒتهى بƒƒموتƒƒه .وهƒƒي مƒƒجاعƒƒة بƒƒلغ مƒƒن شّ ƒدتƒƒها أ ّن الƒƒغني كƒƒان يƒƒبيت عƒƒلى الƒطّوى ،وأ ّن مƒƒئات مƒƒن األ ّمƒƒهات كّ ƒن يƒƒنهشن أطƒƒفالƒƒهنّ
ً
نهشا.
وال يƒمكننا أن نƒفرغ مƒن هƒذا الƒفصل دون أن نƒشير إشƒارة خƒاصƒة إلƒى الƒنّاقƒض األكƒبر ملƒيثاق حƒضرة الƒباب ،وأعƒني بƒه مƒيرزا
يƒحيى ا ّلƒذي امƒت ّد بƒه الƒعمر حƒتّى شهƒد بƒعيني رأسƒه انƒهيار ك ّƒل آمƒالƒه ا ّلƒتي كƒان يƒرجƒوهƒا عƒن بƒغض وحƒقد هƒو يƒحيا حƒياة بƒائƒسة
ƒسميها األتƒƒراك "جƒƒزيƒƒرة الّ ƒ
ƒصصت لƒƒه فƒƒي أ ّول أمƒƒره مƒƒنحة مƒƒالƒيّة مƒƒن قƒƒبل الƒƒحكومƒƒة الƒتّركƒيّة ثƒمّ
ƒشيطان" .وخّ ƒ
فƒƒي قƒƒبرص ا ّلƒƒتي يّ ƒ
مƒن قƒبل الƒحكومƒة اإلنجƒليزيّƒة .ولƒقد هƒان هƒوانًƒا أعƒظم مƒن هƒذا وذاك حƒني رفƒض طƒلبه لƒلتّجنّس بƒالƒجنسيّة الƒبريƒطانƒيّة ،وهجƒره
أحƒد عشƒر "شƒاهً ƒدا" مƒن ال ّ
ƒشهود الƒثّمانƒية عشƒر ا ّلƒذيƒن أقƒامƒهم ،ورجƒعوا إلƒى حƒضرة بƒهاء اهلل تƒائƒبني نƒائƒبني .بƒل إنّƒه ز ّج نƒفسه
فƒي فƒضيحة لƒطّخت سƒمعته وسƒمعة ابƒنه األكƒبر .وذلƒك أنّƒه حƒرم ذلƒك االبƒن وحƒرم أحƒفاده مƒن الƒخالفƒة ا ّلƒتي كƒان عƒقد لƒواءهƒا مƒن
ƒسمعة ا ّل ƒƒذي اس ƒƒتول ƒƒى ع ƒƒليه ال ƒƒفزع واله ƒƒلع ع ƒƒند
ƒسيّء ال ّ ƒ
ق ƒƒبل ،واخ ƒƒتار ب ƒƒدالً م ƒƒنه م ƒƒيرزا ه ƒƒادي دول ƒƒت آب ƒƒادي ال ƒƒغادر األزلƒ ƒيّ ال ّ ƒ
ƒبرؤه الƒتّا ّم مƒن الّ ƒديƒن الƒبابƒيّ ومƒن
اسƒتشهاد مƒيرزا أشƒرف ال ّ
ƒسالƒف الƒذّكƒر بƒصورة جƒعلته يƒعلن بƒلغة شƒديƒدة مƒن أعƒلى املƒنبر ت ّ
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ƒتمر يƒƒعلن ذلƒƒك أربƒƒعة أيّƒƒام مƒƒتوالƒƒية .وتƒƒشاء األقƒƒدار الƒƒغريƒƒبة بƒƒعد
مƒƒيرزا يƒƒحيى ول ƒيّه ا ّلƒƒذي وضƒƒع فƒƒيه ثƒƒقته املƒƒطلقة الƒƒعمياء ،ويسّ ƒ
عّ ƒدة سƒنوات أن يƒلتمس هƒذا االبƒن االكƒبر هƒو وابƒن أخƒيه وابƒنة أخƒيه التّش ّƒرف بƒمحضر حƒضرة عƒبد الƒبهاء ،خƒليفة حƒضرة بƒهاء
ƒصفح واملƒغفرة ،فƒيتقبّله حƒضرة عƒبد الƒبهاء بƒقبول حƒسن ،وي ّ
ƒظل حƒتّى آخƒر
اهلل ومƒركƒز عهƒده ومƒيثاقƒه ،وأن يƒتوب إلƒيه ويƒسألƒه ال ّ
ƒلصا ل ƒƒل ّدي ƒƒن ا ّلƒƒذي ج ƒƒاه ƒƒد أب ƒƒوه ،ب ƒƒال ح ƒƒياء وال خج ƒƒل ،ألن يه ƒƒدم ƒƒه ج ƒƒها ًدا أح ƒƒمق ي ƒƒدع ƒƒو إل ƒƒى ال ّ ƒ
ƒشفقة
ن ƒƒسمة م ƒƒن ح ƒƒيات ƒƒه ت ƒƒاب ً ƒعا مخ ً ƒ
والرثاء.
ّ
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الفترة الثّالثة  -والية حضرة عبد البهاء
1921 – 1892
الفصل ال ّرابع عشر  -ميثاق حضرة بهاء اهلل
ƒقصى ن ƒƒشأة الّ ƒ ƒدي ƒƒن امل ƒƒرت ƒƒبطة ب ƒƒحضرة ال ƒƒباب وح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ،وأت ƒƒتبّع ت ƒƒط ّوره خ ƒƒالل
ƒساب ƒƒقة ح ƒƒاول ƒƒت أن أت ّ ƒ
ف ƒƒي ال ƒƒفصول ال ّ ƒ
الخ ƒƒمسني س ƒƒنة األول ƒƒى م ƒƒن ح ƒƒيات ƒƒه .ف ƒƒإن ك ƒƒنت أط ƒƒلت ال ƒƒوق ƒƒوف أح ƒƒيانً ƒƒا ع ƒƒند األح ƒƒداث امل ƒتّصلة ب ƒƒحياة ال ƒنّيري ƒƒن ال ƒتّوأم ل ƒƒلظّهور
الƒƒبهائƒيّ ورسƒƒالƒƒتهما ،أو أسهƒƒبت فƒƒي سƒƒرد تƒƒفاصƒƒيل الƒƒوقƒƒائƒƒع املƒƒتع ّلقة بƒƒواليƒƒتيهما ،فƒƒما كƒƒان ذلƒƒك إالّ أل ّن تƒƒلك األحƒƒداث والƒƒوقƒƒائƒƒع
ƒؤرخƒو املسƒتقبل بƒاعƒتبارهƒا أخƒطر فƒترة مƒن الƒعصر ال ّƒرسƒولƒيّ فƒي الّ ƒدورة
تƒعلن مƒيالد وتƒأسƒيس فƒترة تƒاريƒخ ّية سƒوف ّ ƒ
يمجƒدهƒا م ّ
ƒقصة ا ّلƒƒتي تبسƒƒطها أمƒƒام أنƒƒظارنƒƒا العشƒƒرات ال ƒتّالƒƒية مƒƒن سƒƒنوات الƒƒقرن ا ّلƒƒذي نƒƒحن
الƒƒبهائ ƒيّة وأشƒƒرفƒƒها وأش ّ ƒدهƒƒا ً ƒ
أسƒƒى .أ ّمƒƒا الّ ƒ
ب ƒƒصدده ،فليس ƒƒت س ƒƒوى سج ƒّ ƒل ل ّ ƒ
ƒلشواه ƒƒد امل ƒƒتش ّعبة الّ ƒ ƒدا ّل ƒƒة ع ƒƒلى الƒ ƒنّفوذ ال ƒƒخارجƒ ƒيّ ل ƒƒتلك ال ƒƒقوى ال ƒƒخالّق ƒƒة ا ّل ƒƒتي أط ƒƒلقتها دورة
خمسني سنة من الوحي ا ّلذي لم يكد ينقطع.
نƒعم ،لƒقد انƒطلق تƒدبƒير فّ ƒعال إلƒهيّ فƒي قّ ƒوتƒه الّ ƒدافƒعة ،فƒائƒق فƒي إمƒكانƒيّاتƒه كƒما لƒم يحƒلم أحƒد مƒن قƒبل ،شƒامƒل فƒي مƒداه ،مƒح ّول
لƒƒلعالƒƒم بƒƒأسƒƒره فƒƒي نƒƒتائƒƒجه ال ƒنّهائ ّ ƒية ،وشƒƒرع يƒƒعمل فƒƒي نƒƒفس تƒƒلك ال ّ ƒليلة الƒƒخالƒƒدة ا ّلƒƒتي أفƒƒضى فƒƒيها حƒƒضرة الƒƒباب بهƒƒدف هƒƒذا
الƒتّدبƒير اإللƒهيّ قّ ƒوة جƒبّارة بƒاملƒكاشƒفات األولƒى مƒن إلƒهام حƒضرة بƒهاء اهلل ا ّلƒذي أسƒفر فجƒره فƒي ظƒالم سƒياه چƒال بطهƒران .ثƒم
ƒسنوات الƒƒعاصƒƒفات مƒƒن نƒƒفيه فƒƒي
أسƒƒرع بƒƒه إعƒƒالن رسƒƒالƒƒته عƒƒش ّية نƒƒفيه مƒƒن بƒƒغداد ،وبƒƒلغ بƒƒه قƒƒمته إعƒƒالن نƒƒفس الƒّ ƒرسƒƒالƒƒة خƒƒالل الّ ƒ
أدرنƒه .وتجّ ƒلت داللƒته الƒكامƒلة حƒني أصƒدر صƒاحƒب تƒلك ال ّƒرسƒالƒة نƒداءاتƒه الƒتّاريƒخيّة ومƒناشƒداتƒه وإنƒذاراتƒه ملƒلوك األرض ورجƒال
ƒوسƒسات ا ّلƒتي
الشƒرائƒع واألحƒكام ا ّلƒتي ش ّƒرعƒها واملƒبادئ ا ّلƒتي أعƒلنها ،وامل ّƒ ƒ
ƒيرا اكƒتمل هƒذا الƒتّدبƒير بƒتلك ّƒ ƒ
الّ ƒديƒن فƒي الƒعالƒم .وأخ ً
السجن ع ّكاء.
السنوات الختاميّة من واليته وهو في مدينة ّ
قضى بها خالل ّ
وبƒات مƒن الƒواضƒح بƒعد صƒعود صƒاحƒب الƒظّهور أنّƒه ال غƒنى عƒن أداة إلƒهيّة الƒتّقديƒر مƒز ّودة بسƒلطة صƒريƒحة ،مƒرتƒبطة بƒه ارتƒباطًا
السƒليمة ،وتƒؤ ّمƒن انƒسجامƒها
ƒسماء ،وتجƒريƒها فƒي قƒنواتƒها ّƒ ƒ
عƒضو ًيّƒا لƒكي ت ّ ƒ
ƒوجƒه تƒلك الƒقوى ا ّلƒتي أطƒلقها ذلƒك الƒتّدبƒير املƒرسƒل مƒن ال ّ
ƒتمرة .ولƒƒقد قّ ƒدم حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل هƒƒذه األداة حƒƒني أقƒƒام نƒƒظام املƒƒيثاق بƒƒصورة راسƒƒخة وطƒƒيدة
وتƒƒناغƒƒمها ،وتƒƒضمن حƒƒركƒƒتها املسّ ƒ
قƒبل صƒعوده .ذلƒك بƒأنّƒه أشƒار الƒى هƒذا املƒيثاق نƒفسه فƒي الƒكتاب األقƒدس كƒما أشƒار الƒيه وهƒو يƒو ّدع أفƒراد أسƒرتƒه ا ّلƒƒذيƒن كƒان
يسƒƒتدعƒƒيهم إلƒƒى جƒƒوار فƒƒراشƒƒه خƒƒالل األيّƒƒام ا ّلƒƒتي سƒƒبقت صƒƒعوده مƒƒباشƒƒرة ،وأبƒƒرمƒƒه فƒƒي وثƒƒيقة خƒƒاصƒƒة أسƒƒماهƒƒا "كƒƒتاب عهƒƒدي"
وأودعها ،أثناء مرضه األخير ،عند حضرة عبد البهاء ،أرشد أبنائه.
ت ƒƒلك ال ƒƒوث ƒƒيقة الƒ ƒتّاري ƒƒخ ّية ال ƒƒفري ƒƒدة ا ّل ƒƒتي وص ƒƒفها ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ب ƒƒأن ƒƒها "الّ ƒ ƒلوح األع ƒƒظم" ،وأش ƒƒار إل ƒƒيها ف ƒƒي ل ƒƒوح اب ƒƒن الƒ ƒذّئ ƒƒب
ƒصحيفة الحƒƒمراء" س ƒطّرهƒƒا مƒƒن أولƒƒها الƒƒى آخƒƒرهƒƒا بخ ّ ƒ
ط يƒƒده ،ولƒƒم تّ ƒ
ƒفض إالّ فƒƒي الƒƒيوم ال ƒتّاسƒƒع مƒƒن صƒƒعوده بƒƒمحضر مƒƒن
"بƒƒالّ ƒ
تƒƒسعة شƒƒهود مƒƒنتخبني مƒƒن آل بƒƒيته وأصƒƒحابƒƒه ،و ُقƒƒرئƒƒت فƒƒي عƒƒصر ذلƒƒك الƒƒيوم ال ƒتّاسƒƒع فƒƒي مƒƒقامƒƒه األقƒƒدس أمƒƒام جƒƒمع غƒƒفير مƒƒن
أب ƒƒنائ ƒƒه وذوي ق ƒƒرب ƒƒى ح ƒƒضرة ال ƒƒباب ،واألح ƒبّاء ال ƒزّائ ƒƒري ƒƒن وامل ƒƒقيمني .وه ƒƒي وث ƒƒيقة ف ƒذّة ال ش ƒƒبيه ل ƒƒها وال م ƒƒثيل ف ƒƒي ك ƒƒتب ال ّ ƒدورات
أي كƒتاب مƒن كƒتب الّ ƒديƒانƒات فƒي الƒعالƒم بƒأسƒره ال بƒل وال
ال ّ
ƒسابƒقة جƒمي ًعا بƒما فƒيها دورة حƒضرة الƒباب .وذلƒك ألنّƒنا ال نجƒد فƒي ّ
فƒƒي آثƒƒار صƒƒاحƒƒب الƒظّهور الƒƒبابƒيّ نƒƒفسه ،وثƒƒيقة واحƒƒدة تƒƒبرم مƒƒيثا ًقƒƒا ذا سƒƒلطان مƒƒهيمن كƒƒذلƒƒك املƒƒيثاق ا ّلƒƒذي أبƒƒرمƒƒه حƒƒضرة بƒƒهاء
اهلل.
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أي مظهƒƒر مƒƒن املƒƒظاهƒƒر املƒƒق ّدسƒƒة مƒƒن أ ّول
ولƒƒقد أ ّكƒƒد مƒƒركƒƒز املƒƒيثاق ذلƒƒك فƒƒقال*":لƒƒم يƒƒبرم عهƒƒد مƒƒحكم مƒƒتني كهƒƒذا العهƒƒد فƒƒي ظƒƒهور ّ
اإلب ƒƒداع حƒ ƒتّى ي ƒƒوم ƒƒنا ه ƒƒذا" .وق ƒƒال ف ƒƒي م ƒƒقام آخ ƒƒر*":م ƒƒن ال ƒƒبدي ƒƒهيّ أن قّ ƒ ƒوة امل ƒƒيثاق دون س ƒƒواه ƒƒا ه ƒƒي م ƒƒحور وح ƒƒدة ال ƒƒعال ƒƒم
ƒصحف األولƒى مƒنذ
اإلنƒسانƒي" .وفƒي مƒوضƒع آخƒر كƒتب يƒقول*":اعƒلم أ ّن الƒعروة الƒوثƒقى ا ّلƒتي ورد ذكƒرهƒا فƒي الƒزّبƒر واأللƒواح وال ّ
أ ّول الخ ƒƒلق ل ƒƒم ت ƒƒكن س ƒƒوى ه ƒƒذا العه ƒƒد وامل ƒƒيثاق" .وق ƒƒي م ƒƒوض ƒƒع آخ ƒƒر ك ƒƒتب ي ƒƒقول*":إ ّن س ƒƒراج امل ƒƒيثاق ه ƒƒو ن ƒƒور اآلف ƒƒاق ،وح ƒƒقيقة
العهƒƒد هƒƒي مƒƒوهƒƒبة اإلشƒƒراق ،وكƒƒوكƒƒب املƒƒيثاق قƒƒمر بƒƒازغ مشƒƒرق ،وأثƒƒر الƒƒقلم األعƒƒلى بحƒƒر ال سƒƒاحƒƒل لƒƒه" .وأعƒƒلن بƒƒاإلضƒƒافƒƒة إلƒƒى
ƒظيما ...فهƒƒل تƒƒح ّقق مƒƒثل هƒƒذا
ب املƒƒجيد أبƒƒرم تƒƒحت شجƒƒرة أنƒƒيسا )شجƒƒرة الƒƒحياة( عهً ƒدا جƒƒديً ƒدا ،وأخƒƒذ مƒƒيثا ًقƒƒا عً ƒ
ذلƒƒك "*أن الƒّ ƒر ّ
ƒيرا إلƒƒيك
العهƒƒد فƒƒي ّ
أي عƒƒصر أو دور أو زمƒƒان أو قƒƒرن مƒƒضى؟ وهƒƒل شهƒƒد أحƒƒد مƒƒيثا ًقƒƒا يس ƒطّره الƒƒقلم األعƒƒلى؟ ال واهلل!" .وأخً ƒ
قƒƒولƒƒه*" :مƒƒثل املƒƒيثاق كƒƒمثل حƒƒرارة الّ ƒ
ƒنميها .وإلƒƒى هƒƒذا املƒƒيثاق
ƒشمس ا ّلƒƒتي تƒƒربّƒƒي جƒƒميع الƒƒكائƒƒنات عƒƒلى األرض وتƒƒنشئها وتّ ƒ
نƒƒفسه أشƒƒار فƒƒي آثƒƒاره بƒƒأنّƒƒه "**الƒƒبرهƒƒان الƒƒقاطƒƒع" و"*مƒƒيزان كƒّ ƒل شƒƒيء" و "*مƒƒغناطƒƒيس الƒتّأيƒƒيد" و "* الّ ƒلواء املƒƒعقود" و "*عهƒƒد
ƒهارا ل ƒƒقدرت ƒƒه وإث ƒƒباتً ƒƒا
ذر ال ƒƒبقاء مل ƒƒرك ƒƒز امل ƒƒيثاق" و" ا ّل ƒƒذي اخ ّ ƒ
ƒتصه له ƒƒذا ال ƒظّهور إظ ً ƒ
اهلل ال ƒƒوث ƒƒيق" و "العه ƒƒد ا ّل ƒƒذي أخ ƒƒذه اهلل ف ƒƒي ّ
لعظمته".
وعƒلى هƒذا املƒيثاق نƒفسه أثƒنى كƒاتƒب سƒفر ال ّƒرؤيƒا ووصƒفه بƒأنّƒه "تƒابƒوت عهƒده ]أي عهƒد اهلل[" ،وربƒط حƒضرة بƒهاء اهلل بƒينه وبƒني
ومجƒده فƒي فƒقرات أخƒرى مƒن
ّƒ
ذلƒك الجƒمع املحتشƒد فƒي ظƒل "شجƒرة أنƒيسا" ]شجƒرة الƒحياة([ املƒذكƒورة فƒي الƒكلمات املƒكنونƒة،
ƒسماء" ،هƒذا املƒيثاق انƒتقل إلƒى األجƒيال الƒقادمƒة فƒي وصƒيّة تƒعتبر،
آثƒاره بƒأنّƒه "سƒفينة الƒنّجاة" و "الƒحبل املƒمدود بƒني األرض وال ّ
تبني منزلة حضرة عبد البهاء ومقامه بيا ًنا ال يرقى إليه ّ
الش ّك وال اإلبهام ،بمثابة
هي والكتاب األقدس واأللواح األخرى ا ّلتي ّ
موسساته املقبلة.
ومبني معالم
رب امليثاق نفسه أن تحمي بعد صعوده مركز دينه املختار
ّ
ّ
ال ّدروع الحصينة ا ّلتي أراد بها ّ
فƒƒي هƒƒذه الƒƒوثƒƒيقة الخƒƒطيرة ا ّلƒƒتي ال قƒƒريƒƒن لƒƒها وال شƒƒبيه يƒƒكشف صƒƒاحƒƒبها عƒƒن طƒƒبيعة ذلƒƒك "*املƒƒيراث املƒƒرغƒƒوب ا ّلƒƒذي ال عƒƒدل لƒƒه"
ƒلوراث" .وي ƒƒعلن م ƒƒن ج ƒƒدي ƒƒد غ ƒƒاي ƒƒة ظ ƒƒهوره ،وي ƒƒوص ƒƒي "*أه ƒƒل ال ƒƒعال ƒƒم" أن ي ƒƒعتصموا ب ƒƒما ه ƒƒو "*س ƒƒبب ارت ƒƒفاع
وال ƒƒذي خّ ƒ ƒلفه "ل ّ ƒ
ويوجه
عما سلف" ،وينبّه على سم ّو مقام اإلنسان ،ويكشف عن الهدف األ ّول لدين اهلل،
مقاماتهم"
ّ
ّ
ويبني لهم أنّه قد "عفا اهلل ّ
أولƒياء اهلل وأبƒناءه إلƒى الّ ƒدعƒاء ملƒلوك األرض "*مƒظاهƒر قƒدرة الƒحقّ ومƒطالƒع عƒزتّƒه وثƒروتƒه" .ويخƒلع عƒليهم حƒكم األرض ،ويƒختصّ
ƒظيما .ويƒأمƒر أتƒباعƒه بƒنصرة الƒحكام ا ّلƒذيƒن هƒم
نƒفسه بƒملكه الƒخاص أال وهƒو قƒلوب الƒنّاس ،ويƒنهى عƒن الƒنّزاع والجƒدال نƒهيًا ع ً
"*مƒزيّƒنون بƒطراز الƒعدل واإلنƒصاف" .ويƒوصƒي األغƒصان ]أي أبƒناءه[ بƒأن يƒتدبّƒروا "*الƒق ّوة الƒعظيمة املƒكنونƒة ،والƒقدرة الƒكامƒلة
املس ƒƒتورة ف ƒƒي ال ƒƒوج ƒƒود ،ك ƒƒما ي ƒƒأم ƒƒره ƒƒم ،ه ƒƒم واألف ƒƒنان ]ذوي ق ƒƒرب ƒƒى ح ƒƒضرة ال ƒƒباب[ واملنتس ƒƒبني ب ƒƒأن "*ان ƒƒظروا ط ً ƒرّا ال ƒƒى ال ƒƒغصن
األعƒƒظم ]حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء[" بƒƒاعƒƒتبار أنّƒƒه هƒƒو "مƒƒن أراده اهلل ،ا ّلƒƒذي انƒƒشعب مƒƒن هƒƒذا األصƒƒل الƒƒقديƒƒم" ا ّلƒƒذي أشƒƒير إلƒƒيه فƒƒي
الكتاب األقدس.
ويƒƒقضي بƒƒأن يƒƒكون "مƒƒقام الƒƒغصن األكƒƒبر" ]وهƒƒو مƒƒيرزا محƒّ ƒمد عƒƒلي[ دون مƒƒقام "الƒƒغصن األعƒƒظم" ]وهƒƒو حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء[،
وي ƒƒدع ƒƒو األح ƒبّاء إل ƒƒى أن ي ƒƒعام ƒƒلوا األغ ƒƒصان ب ƒƒاإلج ƒƒالل وامل ƒƒحبّة ،وي ƒƒنصح ل ƒƒهم ب ƒƒأن ي ƒƒحترم ƒƒوا آل ب ƒƒيته وذوي ق ƒƒرب ƒƒاه وذوي ق ƒƒرب ƒƒى
ح ƒƒضرة ال ƒƒباب ،ول ƒƒكن "م ƒƒا قّ ƒ ƒدر اهلل ل ƒƒهم حً ƒ ƒقّا ف ƒƒي أم ƒƒوال الƒ ƒنّاس" ،وي ƒƒوص ƒƒي األغ ƒƒصان واألف ƒƒنان وذوي ق ƒƒراب ƒƒته "*ب ƒƒتقوى اهلل
وبƒƒاملƒƒعروف وبƒƒما يƒƒنبغي" وأن يƒتّبعوا مƒƒا "*تƒƒرتƒƒفع بƒƒه مƒƒقامƒƒاتƒƒهم" .يحƒذّر الƒنّاس جƒƒمي ًعا مƒƒن أن يƒƒجعلوا "*أسƒƒباب الƒنّظام سƒƒبب
ƒسعي مƒƒن أجƒƒل
االضƒƒطراب ،وع ّ ƒله االتّƒƒحاد ع ّ ƒله االخƒƒتالف" ويƒƒختتم مƒƒيثاقƒƒه بƒƒنداء لƒƒلمؤمƒƒنني يƒƒوصƒƒيهم فƒƒيه "*بخƒƒدمƒƒة األمƒƒم" والّ ƒ
"*إصالح العالم".
والƒƒواقƒƒع أ ّن إنƒƒعام هƒƒذا املƒƒقام الƒƒفريƒƒد الƒƒباذخ الƒّ ƒرفƒƒيع عƒƒلى حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء لƒƒم يƒƒدهƒƒش ،بƒƒل ولƒƒم يسƒƒتطع أن يƒƒدهƒƒش ،األح ƒبّاء
املƒنفيّني ا ّلƒƒذيƒن امƒتاز أفƒرادهƒم بƒأن يلحƒظوا عƒن قƒرب حƒياتƒه ومسƒلكه أمً ƒدا طƒويƒالً وال الƒزّائƒريƒن ا ّلƒƒذيƒن اتƒصلوا بƒه اتّƒصاالً عƒاب ًƒرا،
وال أفƒƒواج املƒƒؤمƒƒنني ا ّلƒƒذيƒƒن ش ƒبّوا فƒƒي الƒƒبالد الƒƒقصيّة عƒƒلى تƒƒبجيل اسƒƒمه وتƒƒقديƒƒر جƒƒهوده ،وال دائƒƒرة أصƒƒدقƒƒائƒƒه ومƒƒعارفƒƒه الƒƒواسƒƒعة
ممن كانوا في األرض املق ّدسة وما جاورها واقفني على املقام ا ّلذي شغله أثناء حياة والده.
ّ
١٢٦

ƒلمالّ
وكƒƒيف ال ،وهƒƒو ا ّلƒƒذي صƒƒادف يƒƒوم مƒƒولƒƒده املƒƒيمون تƒƒلك الّ ƒليلة الƒƒخالƒƒدة ا ّلƒƒتي بƒّ ƒني فƒƒيها حƒƒضرة الƒƒباب طƒƒبيعة رسƒƒالƒƒته الƒƒفائƒƒقة لُ ƒ
ƒغيرا عƒƒلى حجƒƒر ال ƒطّاهƒƒرة ،مƒƒغزى ذلƒƒك التّح ّ ƒدي املƒƒثير ا ّلƒƒذي
حسƒƒني أ ّول مƒƒن آمƒƒن بƒƒه وهƒƒو ا ّلƒƒذي سجƒƒل ،أثƒƒناء جƒƒلوسƒƒه طƒƒفالً صً ƒ
وجهƒته الƒبطلة الƒقويّƒة إلƒى زمƒيلها وحƒيد الƒفقيه األشهƒر .وهƒو ا ّلƒƒذي اعƒتصر نƒفسه ال ّƒرقƒيقة ذلƒك املƒنظر املƒحفور فƒي ذاكƒرتƒه مƒنذ
ّ
السƒƒالس ƒƒل واألغ ƒƒالل .وه ƒƒو ا ّلƒƒذي
ال ƒتّاس ƒƒعة م ƒƒن ع ƒƒمره ح ƒƒني زار وال ƒƒده ف ƒƒي س ƒƒياه چ ƒƒال بطه ƒƒران ف ƒƒرآه أش ƒƒعث ه ƒƒزي ƒالً ي ƒƒنوء ت ƒƒحت ّ ƒ
انƒصبّت عƒليه سخƒريƒة سƒفله األطƒفال فƒي ال ّ
ƒشوارع فƒرشƒقوه بƒالƒحجارة وأشƒبعوه سƒبًّا وإسƒتهزا ًء وهƒو مƒا زال يƒدرج فƒي صƒباه
ال ƒƒباك ƒƒر .وه ƒƒو ا ّل ƒƒذي ق ّ ƒدر ل ƒƒه أن ي ƒƒشاط ƒƒر أب ƒƒاه م ƒƒشاقّ ال ƒنّفي ال ƒƒقاس ƒƒي م ƒƒن وط ƒƒنه ب ƒƒعد إط ƒƒالق س ƒƒراح ƒƒه م ƒƒباش ƒƒرة ،وأن ي ƒƒقاس ƒƒمه
ƒتياري فƒƒي جƒƒبال كƒƒردسƒƒتان .وهƒƒو ا ّلƒƒذي هƒƒمس ،وهƒƒو فƒƒي لƒƒوعƒƒة الحƒƒزن
الشƒƒدائƒƒد ا ّلƒƒتي انتهƒƒت بƒƒاعƒƒتكاف حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل االخƒ
ّƒ
ّ
عƒƒلى فƒƒراق والƒƒده ،قƒƒائ ƒالً لƒƒلنّبيل مƒƒا أورده هƒƒذا فƒƒي تƒƒاريƒƒخه مƒƒن أنّƒƒه وجƒƒد نƒƒفسه قƒƒد شƒƒاب وهƒƒو مƒƒا زال فƒƒي نƒƒعومƒƒة أظƒƒفاره .وهƒƒو
ƒتص وهƒƒو مƒƒا زال طƒƒفالً بƒƒاالمƒƒتياز الƒƒفريƒƒد أال وهƒƒو اإلدراك الƒƒكامƒƒل ملƒƒقام والƒƒده املƒƒجيد ا ّلƒƒذي لƒƒم يƒƒكن قƒƒد انƒƒكشف بƒƒعد،
ا ّلƒƒذي اخّ ƒ
ح ƒتّى أنƒƒه ارتƒƒمى عƒƒلى قƒƒدمƒƒيه وابتهƒƒل إلƒƒيه ،مƒƒن تƒƒلقاء نƒƒفسه ،أن يƒƒمتاز بƒƒأن يƒƒجود بƒƒحياتƒƒه فƒƒدا ًء لƒƒه .وهƒƒو ا ّلƒƒذي مƒƒن قƒƒلمه فƒƒاض
ال ƒتّفسير الƒّ ƒرائƒƒع ألحƒƒد األحƒƒاديƒƒث الƒƒقدس ƒيّة اإلسƒƒالم ƒيّة الّ ƒ
ƒشهيرة ،وهƒƒو مƒƒا زال يƒƒاف ً ƒعا فƒƒي بƒƒغداد ،تƒƒلبي ًة إلشƒƒارة حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل
ƒحا جƒليًّا بƒحيث أثƒار فƒي الƒطّالƒب إعƒجابًƒا ال حّ ƒد لƒه .وهƒو ا ّلƒƒذي أثƒارت
واسƒتجابً ƒة لƒطلب عƒلي شƒوكƒت بƒاشƒا ،فƒجاء ت
ƒفسيرا واض ً
ً
احƒƒاديƒƒثه ومƒƒناقƒƒشاتƒƒه مƒƒع عƒƒلماء بƒƒغداد فƒƒي بƒƒادئ األمƒƒر اإلعƒƒجاب الƒƒكامƒƒل بƒƒشخصه وبƒƒعلمه بƒƒصورة أخƒƒذت تƒƒزداد كّ ƒلما اتّƒƒسعت
دائƒرة أصƒدقƒائƒه ومƒحبّيه فƒيما بƒعد فƒي أدرنƒه ثّ ƒم فƒي عّ ƒكاء .وهƒو ا ّلƒذي تƒأثّƒر بƒه خƒورشƒيد بƒاشƒا املهƒذب ،حƒاكƒم أدرنƒه ،لƒدرجƒة أنƒه
أفƒاض فƒي مƒدحƒه والƒثّناء عƒليه حƒني كƒان حƒضرة عƒبد الƒبهاء ضƒيفًا عƒليه مƒع عƒدد مƒن عƒلماء تƒلك املƒديƒنة الƒبارزيƒن فƒنفذ بƒصورة
ƒيرا جƒعله بƒعد ذلƒك ال
مƒختصرة مƒدهƒشة إلƒى بƒواطƒن مƒشكلة حƒيّرت عƒقول الƒعلماء الƒحاضƒريƒن ،األمƒر ا ّلƒƒذي أ ّثƒر فƒي الƒباشƒا تƒأث ً
صبرا على غياب ذلك الفتى عن أمثال تلك املجالس.
يطيق
ً
فƒƒلما اتّƒƒسع مƒƒجال تƒƒأثƒƒير رسƒƒالƒƒة حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل عƒƒمد حƒƒضرتƒƒه إلƒƒى زيƒƒادة االعƒƒتماد عƒƒليه فƒƒاخƒƒتاره مƒƒندوبًƒƒا عƒƒنه فƒƒي مƒƒناسƒƒبات
عƒƒديƒƒدة ،ومّ ƒكنه مƒƒن عƒƒرض ديƒƒنه عƒƒلى الƒنّاس ،وعƒيّنه السƒƒتنساخ ألƒƒواحƒƒه ،وأذن لƒƒه فƒƒي أن يتحƒّ ƒمل مƒƒسؤولƒيّة حƒƒمايƒƒته مƒƒن أعƒƒدائƒƒه،
ƒمهمة اإلش ƒƒراف ع ƒƒلى م ƒƒصال ƒƒح أص ƒƒحاب ƒƒه ورف ƒƒاق ƒƒه ف ƒƒي امل ƒƒنفى .وه ƒƒو ا ّلƒƒذي ك ّ ƒلفه وال ƒƒده أن ي ƒƒقوم ،بمج ƒّ ƒرد أن ت ƒƒسمح
وعه ƒƒد إل ƒƒيه ب ّ ƒ
ال ƒظّروف ،بƒƒذلƒƒك الƒƒواجƒƒب الخƒƒطير أال وهƒƒو شƒƒراء املƒƒوقƒƒع ا ّلƒƒذي اخƒƒتاره لƒƒيكون مƒƒرق ً ƒدا ،أبƒƒديًّƒƒا لƒƒحضرة الƒƒباب واإلشƒƒراف عƒƒلى نƒƒقل
رفƒاتƒه إلƒى األرض املƒق ّدسƒة ،وإقƒامƒة املƒقام الƒالّئƒق بƒمنزلƒته ال ّƒرفƒيعة عƒلى جƒبل الƒكرمƒل .وهƒو ا ّلƒذي كƒان الƒعامƒل الƒف ّعال فƒي تƒهيئة
الƒوسƒائƒل ال ّ
ƒضررويّƒة لƒخالص حƒضرة بƒهاء اهلل مƒن حƒبسه ا ّلƒذي دام تƒسعة أعƒوام داخƒل أسƒوار عّ ƒكاء ،وتƒمكينه مƒن أن يƒتمتّع فƒي
حƒƒرم مƒƒنهما أم ً ƒدا طƒƒوي ƒالً .وهƒƒو ا ّلƒƒذي بƒƒجهوده امل ƒتّصلة اسƒƒتطاع "بƒƒديƒƒع"
السƒƒالم واألمƒƒن ال ّ ƒلذيƒƒن ُƒ
مƒƒغرب حƒƒياتƒƒه بقسƒƒط مƒƒن ذلƒƒك ّ ƒ
امل ƒƒجيد أن ي ƒƒفوز ب ƒƒتلك ال ّ ƒلقاءات ال ƒƒخال ƒƒدة م ƒƒع ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل .ك ƒƒما ح ّ ƒول ال ƒƒعداوة ا ّل ƒƒتي أظه ƒƒره ƒƒا ع ƒƒدد م ƒƒن ح ƒƒكام ع ّ ƒكاء ن ƒƒحو
الƒجامƒعة املƒنفيّة إلƒى تƒقديƒر وإعƒجاب ،وأتّ ƒم شƒراء األراضƒي الƒواقƒعة حƒول بƒحيرة طƒبريّƒا ونهƒر األردن ،ونƒقل إلƒى األجƒيال الƒقادمƒة
أقƒيم وأبƒرع عƒرض لƒتاريƒخ الّ ƒديƒن الƒباكƒر وتƒعالƒيمه .وهƒو ا ّلƒذي نƒجح فƒي أن يƒرفƒع مƒن هƒيبة األمƒر ا ّلƒذي دافƒع عƒنه إلƒى مسƒتويƒات
ƒصدر األعƒظم
لƒم يƒبلغها مƒن قƒبل ،وذلƒك بƒاالسƒتقبال الƒحافƒل ال ّƒرائƒع ا ّلƒذي قƒوبƒل بƒه أثƒناء زيƒارتƒه لƒبيروت واتƒصالƒه بƒمدحƒت بƒاشƒا ،ال ّ
ƒسابƒق ،وصƒداقƒته لƒعزيƒز بƒاشƒا ا ّلƒƒذي عƒرفƒه فƒي أدرنƒه مƒن قƒبل ثّ ƒم ر ّقƒƒي إلƒى مƒنصب الƒوالƒي فƒيما بƒعد ،واتّƒصالƒه الّ ƒدائƒم بƒرجƒال
ال ّ
ƒسنوات الƒختامƒيّة مƒن
الّ ƒدولƒة والƒوجƒوه وعّ ƒليّة الƒقوم ورجƒال الّ ƒديƒن ،أولƒئك ا ّلƒذيƒن أخƒذ عƒدد مƒن يƒلتمس مƒنهم مƒحضره يƒزداد خƒالل ال ّ
حياة والده.
صّƒا .وهƒو وحƒده ا ّلƒذي شƒاء
وهƒو وحƒده ا ّلƒذي امƒتاز بƒأن يƒدعƒى ﺒ"املƒولƒى" ،وهƒو شƒرف مƒيّزه بƒه والƒده عƒلى سƒائƒر ابƒنائƒه تƒمييزًا خƒا ً ƒ ƒ ƒ
ƒحب املƒعصوم أن يƒنعم عƒليه بƒذلƒك الّ ƒلقب الƒعزيƒز ،أال وهƒو "س ّƒر اهلل" ،وهƒو أنسƒب لƒقب ملƒن كƒان فƒي مƒقدوره ،رغƒم بشƒريّƒة
والƒده امل ّ
مبشƒƒره اخƒƒتال ًقƒƒا أسƒƒاس ƒيًّا ،أن ي ّ ƒدعƒƒي أنƒƒه هƒƒو املƒƒثل األعƒƒلى لƒƒديƒƒن
ّƒ
جƒƒوهƒƒره ورغƒƒم اخƒƒتالف مƒƒقامƒƒه عƒƒن مƒƒقام حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل أو
ƒصافƒية ا ّلƒƒتي تƒعكس نƒور حƒضرة بƒهاء اهلل .وإلƒيه
والƒده ،وأنّƒه هƒو املƒزود بƒالƒعلم الّ ƒلدنّƒي ،وأنّƒه هƒو ا ّلƒƒذي يƒجب أن يُƒعتبر املƒرآة ال ّ
هƒو أشƒار هƒذا الƒوالƒد أيّƒام إقƒامƒته فƒي أدرنƒه ،فƒي سƒورة الƒغصن بƒقولƒه" :هƒذا الƒهيكل املƒق ّدس األبƒهى ،غƒصن الƒقدس" وبƒقولƒه:
ƒوجƒƒه إلƒيه
"غƒصن األمƒر" و"الƒفضل األعƒظم عƒليكم" و"نƒعمته األتّ ƒم لƒكم" ،وبƒأنƒه هƒو ا ّلƒƒذي بƒه "يƒحيى ك ّƒل عƒظم رمƒيم" وأ ّن "مƒن ت ّ
ƒوجƒه إلƒى اهلل" ،وأ ّن "ا ّلƒƒذيƒن هƒم مƒنعوا أنƒفسهم عƒن ظ ّƒل الƒغصن أولƒئك تƒاهƒوا فƒي الƒعراء وأحƒرقƒتهم حƒرارة الƒهوى" .وإلƒيه
فƒقد ت ّ ƒ
١٢٧

هƒو أشƒار )فƒي لƒوح نƒزّل فƒي تƒلك املƒديƒنة إلƒى الƒحاج مح ّƒمد إبƒراهƒيم الخƒليل( بƒأنّƒه هƒو الƒوحƒيد مƒن بƒني أبƒنائƒه ا ّلƒذي عƒلى "لƒسانƒه
سيجƒƒري اهلل آيƒƒات قّ ƒوتƒƒه" ،وبƒƒأنّƒƒه هƒƒو ا ّلƒƒذي "اخƒƒتاره اهلل ألمƒƒره" .وإلƒƒيه عهƒƒد صƒƒاحƒƒب األقƒƒدس فƒƒي آيƒƒة زاهƒƒرة شƒƒرحƒƒها فƒƒيما بƒƒعد
ƒمهمة تƒفسير وتƒبيني آثƒار قƒلمه املƒق ّدسƒة ،وأعƒلن فƒي الƒوقƒت نƒفسه أنّƒه هƒو "مƒن أراده اهلل ،ا ّلƒذي انƒشعب مƒن
فƒي "كƒتاب عهƒدي" ب ّ
الس ƒƒبزواري ب ƒƒأنّ ƒƒه ه ƒƒو
ه ƒƒذا األص ƒƒل ال ƒƒقدي ƒƒم" .وإل ƒƒيه أش ƒƒار ف ƒƒي ل ƒƒوح ن ƒزّل ف ƒƒي ت ƒƒلك ال ƒƒفترة ن ƒƒفسها ب ƒƒاف ƒƒتخار م ƒƒيزرا مح ƒّ ƒمد ق ƒƒلي ّƒ ƒ
ƒتواجƒƒهوا إلƒيه ،وأثƒنى عƒليه بƒمناسƒبة زيƒارتƒه لƒبيروت
"الخƒليج املƒنشعب مƒن هƒذا البحƒر ا ّلƒƒذي أحƒاط األكƒوان" .وأمƒر أتƒباعƒه أن ي ّ
ومجƒƒده فƒƒيها بƒƒأنّƒƒه هƒƒو "مƒƒن طƒƒاف حƒƒولƒƒه األسƒƒماء" وأنّƒƒه هƒƒو "غƒƒصن اهلل األعƒƒظم" و
ّƒ
ثƒƒنا ًء عƒƒاطƒً ƒرا فƒƒي رسƒƒالƒƒة أمƒƒالهƒƒا عƒƒلى كƒƒاتƒƒبه
"وس ّƒر اهلل األقƒوم الƒقويƒم" .وخƒاطƒبه فƒي ألƒواح عƒدة سƒطّرهƒا بƒيده املƒباركƒة بƒقولƒه" :ق ّƒرة عƒني الƒبهاء" ،وأشƒار إلƒيه بƒأنّƒه "حƒف ٌ
ظ ملƒن
ƒسموات واألرضƒني" وأنّƒه هƒو "حƒرزٌ لƒلعاملƒني" وأنّƒه "حƒص ٌن ملƒن آمƒن بƒاهلل" .وابتهƒل إلƒى اهلل فƒي مƒناجƒاة أنƒزلƒها تشƒريƒفًا لƒه
فƒي ال ّ
ƒيرا إلƒيك هƒذه الƒكلمات الƒعامƒرات ا ّلƒƒتي وردت فƒي لƒوح
أن "يƒنصره" و"يƒقدر لƒه وملƒحبّيه" مƒا قّ ƒدره "لƒسفرائƒه وأمƒناء وحƒيه" .وأخ ً
ƒسقر ملƒƒن
آخƒƒر" :الƒƒبهاء عƒƒليك وعƒƒلى مƒƒن يخƒƒدمƒƒك ويƒƒطوف حƒƒولƒƒك .والƒƒويƒƒل والƒƒعذاب ملƒƒن يƒƒخالƒƒفك ويƒƒؤذيƒƒك .طƒƒوبƒƒى ملƒƒن واالك ،والّ ƒ
عاداك".
ƒجا لƒتلك األلƒقاب واالمƒتيازات والƒعنايƒات الƒهاطƒلة عƒليه بƒاطّراد طƒيلة واليƒة والƒده ا ّلƒتي دامƒت أربƒعني عƒا ًƒمƒا فƒي بƒغداد وأدرنƒه
وتƒتوي ً
وعّ ƒكاء ارتƒقى إلƒى مƒنصب مƒركƒز عهƒد حƒضرة بƒهاء اهلل ال ّƒرفƒيع ومƒيثاقƒه ،وع ّƒني خƒليفة ملظهƒر اهلل نƒفسه .وهƒو املƒنصب ا ّلƒذي يƒمكنه
مƒƒن أن يهƒƒب الƒƒق ّوة ال ّ ƒدافƒƒعة ال ّ ƒدافƒƒقة الƒƒعجيبة لƒƒتوسƒƒيع ديƒƒن والƒƒده عƒƒلى ال ƒنّطاق الƒƒعامل ƒيّ ،وتƒƒبني عƒƒقيدتƒƒه ،وتحƒƒطيم كƒّ ƒل عƒƒائƒƒق قƒƒد
واملبشƒƒر بƒƒالƒنّظام الƒƒعاملƒيّ ا ّلƒƒذي تƒƒشير
ّƒ
اإلداري ،ولƒƒيد العهƒƒد واملƒƒيثاق،
يƒƒعترض سƒƒبيل تƒƒق ّدمƒƒه ،وتƒƒأسƒƒيس وتƒƒوضƒƒيح مƒƒعالƒƒم الƒنّظام
ّ
إقامته إلى حلول العصر الذّهبي من ال ّدورة البهائيّة.

عصيان ميرزا محمّ د علي
كƒƒان مƒƒن ال ƒنّتائƒƒج املƒƒباشƒƒرة لƒƒصعود حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل ،كƒƒما الحƒƒظنا مƒƒن قƒƒبل ،أن ع ّ ƒم األسƒƒى والƒƒبلبلة بƒƒني أتƒƒباعƒƒه وأصƒƒحابƒƒه ،وان
ƒساهƒريƒن وقƒويƒت عƒزائƒمهم .ذلƒك ألنّƒه فƒي الƒوقƒت ا ّلƒƒذي خƒرج فƒيه الّ ƒديƒن املƒظلوم ظƒاف ًƒرا
انتعشƒت مƒن جƒديƒد آمƒال خƒصوم الّ ƒديƒن ال ّ
مƒن أعƒنف أزمƒتني عƒرفƒهما ،وكƒانƒت إحƒداهƒما مƒن تƒدبƒير أعƒدائƒه مƒن الƒخارج ،بƒينما كƒانƒت األخƒرى مƒن تƒدبƒير أعƒدائƒه مƒن الّ ƒداخƒل،
وفƒƒي الƒƒوقƒƒت ا ّلƒƒذي ارتƒƒفعت فƒƒيه هƒƒيبته إلƒƒى مƒƒقام لƒƒم يƒƒعرف لƒƒه مƒƒثيالً طƒƒيل سƒƒنيه الخƒƒمسني تƒƒو ّقƒƒفت فƒƒجأة تƒƒلك الƒƒيد املƒƒعصومƒƒة ا ّلƒƒتي
الصديق والعد ّو م ًعا أنه لن يمأله أحد من بعد.
صيّرت مقاديره منذ البداية تاركه وراءها فرا ًغا ظ ّن ّ
واملبني الفريد لتعاليمه ّ
وضح فيما بعد أن انطواء الخيمة ا ّلتي اختار املظهر اإللهي
ّال أ ّن مركز ميثاق حضرة بهاء اهلل املختار،
ّ
أن يƒƒقيم بƒƒها مƒƒؤ ّقƒتًا يƒƒشير إلƒƒى تخ ّ ƒلص حƒƒضرتƒƒه مƒƒن الحƒƒدود والƒƒقيود ا ّلƒƒتي فƒƒرضƒƒتها عƒƒليه ،بƒƒالّ ƒ
ƒضرورة ،حƒƒياتƒƒه عƒƒلى هƒƒذه األرض.
أ ّمƒƒا وقƒد تح ّƒرر ال ّƒروح وانƒطلق تƒأثƒيره بƒحيث لƒم يƒعد تحّ ƒده الحƒدود الƒجسمانƒيّة ،وسƒطع نƒوره بƒحيث لƒم يƒعد يƒع ّكره سƒحاب الƒهيكل
أي مرحلة من مراحل وجوده على هذا الكوكب.
البشري فإنّه يستطيع حينذاك أن يب ّ
ث في العالم بأسره ق ّوة لم يبلغها في ّ
ّ
ƒهمته
أض ƒƒف إل ƒƒى ذل ƒƒك أن واج ƒƒب ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ال ƒƒجبّار ع ƒƒلى ه ƒƒذه األرض ك ƒƒان ق ƒƒد ب ƒƒلغ غ ƒƒاي ƒƒة ك ƒƒمال ƒƒه ف ƒƒي ص ƒƒعوده ،وأنج ƒƒزت م ّ ƒ
بƒصروة كƒامƒلة مƒن ك ّƒل الƒوجƒوه بƒال ّƒرغƒم مƒن عƒظمتها وجƒسامƒتها ،وانƒكشف الƒقناع ألعƒني البشƒر عƒن ال ّƒرسƒالƒة ا ّلƒƒتي عهƒد بƒها إلƒيه،
وارتƒفع الƒنّداء ا ّلƒذي أمƒر بƒتوجƒيهه إلƒى ال ّƒرؤسƒاء والƒح ّكام ارتƒفا ًƒعƒا يƒتّصف بƒالƒق ّوة والƒجالل ،وأحƒكم وضƒع أسƒس الƒعقيدة ا ّلƒتي مƒن
شƒأنƒها أن تƒصوغ حƒياة الƒنّاس مƒن جƒديƒد وتƒشفي عƒللهم وأسƒقامƒهم وتƒنقذهƒم مƒن الƒعبوديّƒة والƒهوان .وطƒغى طƒوفƒان الƒباليƒا ا ّلƒتي
ƒخصبة لƒلتّربƒة ا ّلƒƒتي تƒنمو فƒيها هƒيئات
ط ّهƒƒرت الّ ƒديƒن ووهƒبت لƒه الƒق ّوة طƒغيانًƒا عƒنيفًا ال صƒا ّد لƒه وال زا ّد .وسƒالƒت بƒغزارة الّ ƒدمƒاء امل ّ
ال ƒنّظام ال ƒƒعامل ƒƒي .وف ƒƒوق ك ƒّ ƒل ش ƒƒيء وض ƒƒع ع ƒƒلى أس ٍ ƒ
ƒاس م ƒƒتني ذل ƒƒك امل ƒƒيثاق ا ّلƒƒذي ي ƒƒدي ƒƒم ت ƒƒأث ƒƒير األم ƒƒر امل ƒƒبارك وي ƒƒحفظ ع ƒƒليه ه ƒƒيبته،
ّ
توسعه العامليّ.
ويصونه من االنقسام،
وينشط ّ
١٢٨

كƒƒان ديƒƒن حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل الƒƒكريƒƒم بƒƒصورة تƒƒفوق أحƒƒالم البشƒƒر وآمƒƒالƒƒهم ،وا ّلƒƒذي تƒƒض ّم صƒƒدفƒƒتاه تƒƒلك ال ّ ƒلؤلƒƒؤة الƒƒيتيمة ا ّلƒƒتي طƒƒاملƒƒا
ƒلحة ك ّƒل اإللƒحاح ال ش ّƒك كƒان فƒي رعƒايƒة سƒاهƒرة.
ƒهمات جƒبّارة مƒع ّقدة ك ّƒل الƒتّعقيد م ّ
تƒمنّاهƒا الƒعالƒم مƒنذ تƒأسƒيسه ،وا ّلƒذي واجهƒته م ّ
إذ قƒƒام ولƒƒده املƒƒحبوب قƒّ ƒرة عƒƒينه وخƒƒليفته عƒƒلى األرض ومƒƒنفّذ أوامƒƒره ومƒƒركƒƒز مƒƒيثاقƒƒه وراعƒƒي أغƒƒنامƒƒه ،ومƒƒثل ديƒƒنه األعƒƒلى وتƒƒجسيم
ومفسƒر أفƒكاره ،ومƒهندس نƒظامƒه الƒعاملƒيّ ورافƒع رايƒة سƒالمƒه األعƒظم ومƒصدر هƒدايƒته املƒعصوم ،أو قƒل قƒام
ّƒ ƒ
كƒماالتƒه ،وس ّƒر ظƒهوره،
مƒن اح ّ
ƒتل مƒقا ًƒمƒا ال شƒبيه لƒه وال نƒظير فƒي ك ّƒل الƒتّواريƒخ الّ ƒديƒنيّة عƒلى اإلطƒالق ،عƒلى حƒمايƒة الّ ƒديƒن يƒقظًا جƒريƒئ ًا مƒقدا ًƒمƒا ،وعƒزم عƒلى
ويتمم تحقيق أهدافه.
يوسع نطاقه ويذيع شهرته في اآلفاق ويدافع عن مصالحه
أن ّ
ّ
ƒصعود ،والƒنّبوءات ا ّلƒƒتي نƒطق بƒها فƒي
إ ّن اإلعƒالن املƒثير ا ّلƒƒذي سƒطّره حƒضرة عƒبد الƒبهاء ّ
ووجƒƒهه إلƒى سƒائƒر أتƒباع والƒده غƒداة ال ّ
ألƒƒواحƒƒه أوجƒƒد فƒƒي نƒƒفوسƒƒهم عƒƒز ًمƒƒا وثƒƒقة بƒّ ƒررتƒƒهما إلƒƒى أبƒƒعد حƒƒدود ال ƒتّبريƒƒر ال ƒثّمار الّ ƒ
ƒشهيّة ا ّلƒƒتي نƒƒضجت ،واالنƒƒتصارات املجƒƒلجلة
تمت في غضون واليته ا ّلتي دامت ثالثني عا ًما.
ا ّلتي ّ
وان ƒƒقشع غ ƒƒمام ال ƒƒيأس وال ƒƒقنوط ا ّلƒƒتي خ ƒƒيمت ،ب ƒƒصورة م ƒƒؤ ّقƒƒته ع ƒƒلى ع ّ ƒ
ƒشاق أم ƒƒر ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل امل ƒƒكلوم ƒƒني ،وت ƒƒأ ّكƒƒد دوام اله ƒƒداي ƒƒة
املƒعصومƒة ا ّلƒتي قّ ƒدرت لƒألمƒر املƒبارك مƒنذ والدتƒه ،وتجّ ƒلت آنƒذاك داللƒه الƒتّأكƒيد الƒجسيم بƒأن "هƒذا يƒوم لƒن يƒعقبه الّ ƒليل" .فƒال عƒجب
أن رأت الƒجامƒعة الƒيتيمة سƒاعƒة حƒاجƒتها وبƒؤسƒها أ ّن حƒضرة عƒبد الƒبهاء هƒو عƒزاؤهƒا وسƒلوتƒها ومƒرشƒدهƒا ومƒالذهƒا وحƒامƒيها .كƒما
الشƒرق األدنƒى وأضƒاء حƒواشƒي
قّ ƒدر لƒلنّور ا ّلƒƒذي تƒأ ّلƒƒق وخƒطف األبƒصار فƒي قƒلب آسƒيا ثƒم امƒت ّد عƒلى أيّƒام حƒضرة بƒهاءااهلل إلƒى ّ ƒ ƒ
أوروبّ ƒƒا وإف ƒƒري ƒƒقيا أن ي ƒƒمضي غ ƒƒربً ƒƒا ب ƒƒعد ص ƒƒعود ص ƒƒاح ƒƒب امل ƒƒيثاق ح ƒتّى ي ƒƒبلغ أم ƒƒري ƒƒكا ال ّ ƒ
ƒشمال ƒيّة ،وأن يس ƒƒطع ،م ƒƒن ث ّ ƒم ،ف ƒƒي رب ƒƒوع
الشرق األقصى وأستراليشياّ ،
أوروبّا ،ث ّم يسكب أش ّعته على ّ
كل ذلك بفضل ق ّوة امليثاق ال ّدافعة.
ƒشمالƒيّة أو ينشƒر طƒالئƒعه عƒلى هƒذا الجƒزء ال ّ
ومƒع ذلƒك فƒقبل أن يƒركƒز الّ ƒديƒن رايƒته فƒي قƒلب أمƒريƒكا ال ّ
ƒشاسƒع مƒن الƒعالƒم الƒغربƒيّ،
ƒبني لƒلعالƒم
قّ ƒدر ملƒيثاق حƒضرة بƒهاء اهلل الحƒديƒث ،كƒما قّ ƒدر مƒن قƒبل لƒل ّديƒن ا ّلƒƒذي أنƒجبه ،أن تƒمتحنه نƒار تظهƒر صƒالبƒته وشّ ƒدتƒه ،وت ّ
الƒƒجاحƒƒد اسƒƒتحالƒƒة تحƒƒطيمة ،فƒƒأصƒƒابƒƒته أزمƒƒة تƒƒكاد تƒƒضارع فƒƒي عƒƒنفها تƒƒلك األزمƒƒة ا ّلƒƒتي اجƒƒتاحƒƒته فƒƒي طƒƒفولƒƒته الƒƒباكƒƒرة بƒƒبغداد.
فهƒزّت املƒيثاق مƒن أسƒاسƒه فƒي لحƒظة بƒدايƒته األولƒى ،وع ّƒرضƒت مƒن جƒديƒد ذلƒك الّ ƒديƒن ا ّلƒذي كƒان املƒيثاق أكƒرم ثƒماره ،إلƒى شƒدة مƒن
أعظم ّ
الشدائد ا ّلتي عاناها خالل قرن كامل.
ƒسياسƒيّون والّ ƒديƒƒنيّون وفƒƒلول أتƒƒباع مƒƒيرزا يƒƒحيى
ولƒƒقد أخƒƒطأ الƒنّاس فƒƒهم تƒƒلك األزمƒƒة فƒƒاعƒƒتبروهƒƒا انƒƒقسا ًمƒƒا ،واتّخƒƒذهƒƒا الƒƒخصوم الّ ƒ
املƒƒتهالƒƒكون عƒƒالمƒƒة عƒƒلى االنƒƒهيار املƒƒباشƒƒر واالنƒƒحالل ال ƒنّهائ ƒيّ لƒƒلنّظام ا ّلƒƒذي أقƒƒامƒƒه حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل .ذلƒƒك أل ّن ا ّلƒƒذي أحƒƒدثƒƒها فƒƒي
قƒلب األمƒر املƒبارك وأثƒارهƒا هƒو شƒخص فƒي مƒركƒز لƒيس غƒريƒبًا عƒن آل بƒيت حƒضرة بƒهاء اهلل ،فƒهو اخ غƒير شƒقيق مƒن إخƒوة حƒضرة
ƒتل مƒقا ًمƒا ال ي ّ
صّƒا واح ّ
ƒقل إالّ عƒن مƒقام مƒركƒز املƒيثاق املƒختار نƒفسه .وظّ ƒلت هƒذه األزمƒة
صّا خƒا ً ƒ ƒ ƒ
ƒص عƒليه كƒتاب العهƒد نً ƒ
عƒبد الƒبهاء ن ّ
الشƒرق ،وتحƒزّ فƒي قƒلوبƒهم .ونƒجحت فƒي أن تƒكسف نƒور كƒوكƒب املƒيثاق
أربƒعة أعƒوام تƒبلبل أفƒكار عƒدد كƒبير مƒن األحƒبّاء فƒي ربƒوع ّƒ ƒ
بƒصورة مƒؤ ّقƒƒتة ،وأحƒدثƒت صƒد ًƒعƒا يƒمكن رأبƒه فƒي صƒفوف أسƒرة حƒضرة بƒهاء اهلل ،وخƒتمت عƒلى مƒصائƒر األغƒلبيّة الƒعظمى مƒن آل
بƒƒيته ،وآذت هƒƒيبة ال ّ ƒديƒƒن إيƒƒذا ًءا بƒƒليغًا .ولƒƒكنّها لƒƒم تƒƒنجح قƒƒط فƒƒي أن تحƒƒدث صƒƒد ًعƒƒا دائƒً ƒما فƒƒي بƒƒنيان األمƒƒر املƒƒبارك نƒƒفسه وكƒƒان
السƒƒبب الƒƒحقيقيّ فƒƒي هƒƒذه األزمƒƒة الحسƒƒد األ ّكƒƒال الƒƒجامƒƒح املƒƒضني ،ا ّلƒƒذي أشƒƒعل نƒƒاره تƒƒف ّوق حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء املس ّ ƒلم بƒƒه فƒƒي
ّƒ
امل ƒƒقام وال ƒƒق ّوة ال ƒƒقدرة وال ƒƒعرف ƒƒان وال ƒƒفضل ع ƒƒلى ك ƒّ ƒل أف ƒƒراد آل ب ƒƒيته ،ف ƒƒي ص ƒƒدر م ƒƒيرزا مح ƒّ ƒمد ع ƒƒلي ،ال ƒنّاق ƒƒض األك ƒƒبر ل ƒƒلميثاق ،وف ƒƒي
صƒƒدور بƒƒعض ذوي الƒƒقربƒƒى األقƒƒربƒƒني .وكƒƒانƒƒت هƒƒذه الƒƒغيرة عƒƒمياء كƒƒتلك ا ّلƒƒتي تسƒƒلطت عƒƒلى روح مƒƒيرزا يƒƒحيى ،وبƒƒيله كƒƒتلك ا ّلƒƒتي
ƒأجƒجت فƒي صƒدر قƒابƒيل فƒدفƒعته إلƒى أن يƒقتل آخƒاه هƒابƒيل .وقƒد
أشƒعلها تƒف ّوق يƒوسƒف فƒي صƒدور إخƒوتƒه ،راسƒخة كƒتلك ا ّلƒƒتي ت ّ ƒ
أخƒƒذت هƒƒذه الƒƒغيرة تشƒƒتعل فƒƒي صƒƒدر مƒƒيرزا محƒّ ƒمد عƒƒلي مƒƒن قƒƒبل صƒƒعود حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل بƒƒسنوات عƒƒدة ،وألهƒƒبتها الƒƒخفاء تƒƒلك
اإلمƒƒارات الƒƒعديƒƒدة ال ّ ƒدا ّلƒƒة عƒƒلى االمƒƒتياز واإلعƒƒجاب والƒƒعنايƒƒة ا ّلƒƒتي انƒƒفرد بƒƒها حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء مƒƒن قƒƒبل حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل ،ومƒƒن
ج ƒƒان ƒƒب ص ƒƒحاب ƒƒته وأت ƒƒباع ƒƒه ،وم ƒƒن ج ƒƒان ƒƒب أع ƒƒداد ضخ ƒƒمة م ƒƒن غ ƒƒير امل ƒƒؤم ƒƒنني ا ّلƒƒذي ƒƒن ف ƒƒطنوا إل ƒƒى ت ƒƒلك ال ƒƒعظمة ال ƒƒفطريّ ƒƒة ا ّلƒƒتي أب ƒƒداه ƒƒا
حضرته منذ نعومة أظفاره وس ّلموا له بها.
١٢٩

ƒتأجƒجة ا ّلƒتي يƒغلي بƒها صƒدر مƒيرزا مح ّƒمد بƒفضل الƒوصƒيّة ا ّلƒتي رفƒعته إلƒى املƒقام الƒثّانƒي بƒني
وبƒدالً مƒن أن تهƒدأ نƒيران الƒعداوة امل ّ ƒ
األح ƒبّاء املƒƒؤمƒƒنني ،فƒƒقد ازدادت اشƒƒتعاالً عƒƒلى اشƒƒتعال بمجƒّ ƒرد أن وقƒƒف عƒƒلى مƒƒضامƒƒني تƒƒلك الƒƒوثƒƒيقة .وضƒƒاع س ً ƒدى كƒّ ƒل مƒƒا فƒƒعله
ƒتمرة ومƒالطƒفته ورأفƒته ا ّلƒتي أغƒدقƒها
ƒحارة ودعƒواتƒه املس ّ
حƒضرة عƒبد الƒبهاء خƒالل أربƒع سƒنوات محƒزنƒه ،وذهƒبت هƒبا ًء مƒناشƒداتƒه ال ّ
عƒليه .ولƒم تج ِƒد فƒتيالً ك ّƒل التّحƒذيƒرات واإلنƒذارات ا ّلƒتي نƒطق بƒها .بƒل لƒم ي ِ
ƒتياري آمƒالً فƒي تƒجنب الƒعاصƒفة
ƒغن شƒيئ ًا انƒسحابƒه االخ
ّ
ƒسعاي ƒƒة
امل ƒƒنذرة ،وأف ƒƒلح ه ƒƒذا امل ƒƒثير األ ّول ل ƒƒلفساد وال ƒƒفتنة ،ب ƒƒعناده وإص ƒƒراره وع ƒƒن ط ƒƒري ƒƒق نش ƒƒر األك ƒƒاذي ƒƒب وت ƒƒشوي ƒƒه ال ƒƒحقائ ƒƒق وال ّ ƒ
والƒوشƒايƒة واملƒبالƒغة والƒتّهويƒل ،فƒي أن يƒض ّم إلƒى جƒانƒبه الƒغالƒبيّة الƒعظمى مƒن أفƒراد أسƒرة حƒضرة بƒهاء اهلل مƒع عƒدد ال يُسƒتهان بƒه
مƒن بƒطانƒته وخƒلطائƒه .فƒاتّƒفقت زوجƒتا حƒضرة بƒهاء اهلل الƒباقƒيتان عƒلى قƒيد الƒحياة وولƒده مƒيرزا ضƒياء اهلل املƒذبƒذب ومƒيرزا بƒديƒع
ƒشقيقة وغƒƒير الّ ƒ
اهلل الƒƒخائƒƒن مƒƒع أخƒƒتيهما الّ ƒ
ƒسيد عƒƒلي الƒƒخبيث ]وهƒƒو مƒƒن أقƒƒربƒƒاء حƒƒضرة الƒƒباب[ ومƒƒيرزا مجƒƒد
ƒشقيقة وزوجƒƒيهما الّ ƒ
الّ ƒديƒن املƒاكƒر مƒع أخƒته وإخƒوتƒه غƒير األشّ ƒقاء ،أبƒناء املƒرحƒوم آقƒاي كƒليم املخƒلص الƒنّبيل ،وتƒعاهƒدوا عƒلى بƒذل الجهƒد الƒجهيد لهƒدم
أسƒƒاس املƒƒيثاق ا ّلƒƒذي أبƒƒرمƒƒته الƒƒوصƒيّة املƒƒعلنة حƒƒديƒثًا .بƒƒل إ ّن مƒƒيرزا أقƒƒا جƒƒان كƒƒاتƒƒب الƒƒوحƒƒي ا ّلƒƒذي كƒƒتب لƒƒحضرة بƒƒهاء اهلل أربƒƒعني
س ƒƒنة ،ومح ƒّ ƒمد ج ƒƒواد ال ƒƒقزوي ƒƒني ا ّلƒƒذي اش ƒƒتغل م ƒƒنذ أيّ ƒƒام أدرن ƒƒه ف ƒƒي اس ƒƒتنساخ األل ƒƒواح ال ƒƒعدي ƒƒدة ا ّلƒƒتي رق ƒƒمها ال ƒƒقلم األع ƒƒلى ،ه ƒƒو
وأسرته جمي ًعا تحالفوا ً
أيضا مع ناقضي امليثاق ،وسمحوا ألنفسهم أن ينخدعوا ويقعوا في شراكهم.
فƒƒقام حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء وحƒƒي ًدا فƒƒري ً ƒداوقƒƒد تخ ّ ƒلى عƒƒنه مƒƒعظم أهƒƒله وذوي قƒƒربƒƒاه ،وخƒƒذلƒƒوه وهƒƒاجƒƒموه وهƒƒم مƒƒجتمعون فƒƒي الƒƒقصر
واملƒنازل املƒجاورة الƒواقƒعة حƒول املƒقام األقƒدس .وحƒرم مƒن أ ّمƒƒه وبƒنية ولƒم يƒعد لƒه مƒن مƒعني وال نƒصير سƒوى أخƒته الƒعذراء وبƒناتƒه
األرب ƒƒع ال ّ ƒ
الئ ƒƒي ل ƒƒم ي ƒƒك ّن ق ƒƒد ت ƒƒز ّوج ƒƒن ب ƒƒعد ،وزوج ƒƒته وع ƒّ ƒمه ]وه ƒƒو أخ غ ƒƒير ش ƒƒقيق ل ƒƒحضرة ب ƒƒهاء اهلل[ .ن ƒƒعم ،ق ƒƒام وح ƒƒي ًدا ف ƒƒري ً ƒدا ت ƒƒجاه
الرفيع.
األعداء املتأ ّلبني عليه من ال ّداخل والخارج ليحمل األعباء واملسؤوليّات املخيفة ا ّلتي ألقاها على كاهله مقامه ّ
ƒوحƒد صƒفوفƒهم ال ّƒرغƒبة املشƒتركƒة والƒغرض الƒعا ّم ،فƒال ت ّ
ƒكل لƒهم جƒهود ،وال
قƒام هƒؤالء الƒنّاقƒضون لƒلميثاق اإللƒهيّ قƒومَ ƒة رجٍ ƒل واح ٍƒد تُ ِّ ƒ
تّ ƒ
الشƒƒديƒƒد الƒƒبأس وأعƒƒوانƒƒه الƒƒحاج حسƒƒني الƒƒكاشƒƒي وخƒƒليل الƒƒخوئƒƒي
ƒمل لƒƒهم قƒƒلوب يƒƒثقون فƒƒي مƒƒعاونƒƒة جƒƒمال الƒƒبروجƒƒردي الƒƒخائƒƒن ّ ƒ
وجƒليل الƒتّبريƒزي ا ّلƒƒذيƒن انƒحازوا إلƒى جƒانƒبهم .وأخƒذوا فƒي الƒتّراسƒل عƒلى نƒطاق واسƒع مƒع ك ّƒل مƒن يسƒتطيعون االتّƒصال بƒه مƒن
والسƒبّ
ّƒ
املƒƒراكƒƒز واألفƒƒراد ،يƒƒعاونƒƒهم فƒƒي ذلƒƒك رسƒƒل يƒƒبعثونƒƒهم إلƒƒى إيƒƒران والƒƒعراق ومƒƒصر والƒƒهند ،وش ƒنّوا حƒƒملة شƒƒعواء مƒƒن الƒƒقذف
ƒسيّد مح ّƒمد حƒضرة بƒهاء اهلل .وكƒان
والƒطّعن والّ ƒلعن تƒعدل فƒي شّ ƒدتƒها االتّƒهامƒات الƒخبيثة ا ّلƒƒتي اتّƒهم بƒها قƒدي ًƒما مƒيرزا يƒحيى وال ّ
ƒشجعهم عƒلى نƒسج دسƒائƒسهم ومƒكائƒدهƒم هƒذه مسƒلك رجƒال الƒحكومƒة بƒعد أن تƒم ّكنوا مƒن رشƒوتƒهم وتƒضليلهم .وأخƒذوا يظهƒرون
ي ّ
ƒحا ،شƒƒفا ًهƒƒا
ƒحا وتƒƒلويً ƒ
ƒلرفƒƒيع مƒƒن رجƒƒال الƒƒحكم والƒƒوضƒƒيع ،تƒƒصريً ƒ
لّ ƒ
ƒلصديƒƒق والƒƒغريƒƒب ،والƒƒبعيد والƒƒقريƒƒب ،ولƒƒلحبيب وغƒƒير الƒƒحبيب ولّ ƒ
ƒعمد أن يƒتجاهƒل تƒعليمات والƒده املƒد ّونƒة
وتحƒري ًƒرا ،أ ّن حƒضرة عƒبد الƒبهاء مƒغتصب ط ّƒماع أنƒانƒيّ ال خƒلق لƒه وال رحƒمة لƒديƒه ،وأنّƒه ت ّ
ƒعمد غƒموضƒها ،مƒنزلƒة تƒعدل مƒنزلƒة املظهƒر اإللƒهيّ وال أق ّƒل ،وأنّƒه بƒدأ يّ ƒدعƒي فƒي اتّƒصاالتƒه بƒالƒغرب
وأنّƒه زعƒم لƒنفسه ،فƒي عƒبارات ت ّ
ƒسيّد املƒƒسيح "جƒƒاء فƒƒي مجƒƒد أبƒƒيه" ،وأنّƒƒه يƒƒزعƒƒم فƒƒي خƒƒطابƒƒاتƒƒه إلƒƒى أحƒبّاء الƒƒهند أنّƒƒه شƒƒاه بهƒƒرام املƒƒوعƒƒود ،وأنƒƒه يƒƒخصّ
أنّƒƒه رجƒƒعه الّ ƒ
نƒفسه بƒحقّ تƒفسير آثƒار أبƒيه وحƒقّ افƒتتاح دورة جƒديƒدة ،وحƒقّ مƒشاركƒة حƒضرة بƒهاء اهلل فƒي الƒعصمة الƒكبرى ،أال وهƒي االمƒتياز
املƒƒطلق ا ّلƒƒذي يƒƒتمتّع بƒƒه املƒƒظاهƒƒر املƒƒق ّدسƒƒة اإللƒƒهيّة ،وأ ّكƒƒدوا كƒƒذلƒƒك أنّƒƒه أثƒƒار الƒƒخصومƒƒة لƒƒغايƒƒة فƒƒي نƒƒفسه ،وغƒذّى الƒƒعداوة والّ ƒ
ƒشحناء.
ولّ ƒوح فƒي الƒوجƒوه بسƒالح الƒطّرد ،وأنّƒه غƒيّر الƒغرض مƒن الƒوصƒيّة ا ّلƒتي ذهƒبوا إلƒى أنّƒها ال تƒتع ّلق إال بƒمصالƒح آل حƒضرة بƒهاء اهلل،
وذلƒƒك بƒƒا ّدعƒƒائƒƒه بƒƒأنّƒƒها مƒƒيثاق لƒƒه أهƒّ ƒميّته الƒƒعاملƒيّة يƒƒتيم فƒƒريƒƒد فƒƒي تƒƒواريƒƒخ األديƒƒان ،أُبƒƒرم مƒƒن قƒƒبل أن تُخƒƒلق الخƒƒليقة ،وقƒƒالƒƒوا إنّƒƒه حƒƒرم
الشƒƒرع ƒيّة ،وأنƒƒفق األمƒƒوال عƒƒلى رجƒƒال الƒƒحكومƒƒة ملƒƒنفعته الّ ƒ
ƒشخصيّة ،وأنّƒƒه رفƒƒض االسƒƒتماع إلƒƒى ك ƒلّ
إخƒƒوتƒƒه وأخƒƒواتƒƒه مƒƒن حƒƒقوقƒƒهم ّ ƒ
ص املƒق ّدس فƒعالً ،وأنّƒه
ƒتكررة ا ّلƒƒتي ّ
وجهƒت إلƒيه لƒتسويƒة الƒخالفƒات وح ّƒل املƒشكالت الƒقائƒمة .وزعƒموا أنّƒه قƒد ح ّƒرف الƒن ّ ّ
الّ ƒدعƒوات امل ّ
زاد عƒƒليه فƒƒقرات مƒƒن عƒƒنده كƒƒتبها بخ ّ ƒ
ط يƒƒده ،وأنّƒƒه قƒƒلب الƒƒقصد مƒƒن بƒƒعض أه ّ ƒم األلƒƒواح ا ّلƒƒتي رقƒƒمها قƒƒلم والƒƒده وغ ƒيّر مƒƒضامƒƒينها
ƒفرقƒƒت كƒƒلمتهم ،وذهƒƒب
ومƒƒعانƒƒيها ،وأ ّن أح ƒبّاء ّ ƒ
الشƒƒرق رفƒƒعوا رايƒƒة الƒƒعصيان وش ّ ƒقوا عƒƒصا ال ƒطّاعƒƒة نƒƒتيجة لهƒƒذا املسƒƒلك ،وأنّƒƒه قƒƒد تّ ƒ
ريحهم ،وأنّهم يسرعون إلى االضمحالل والزّوال.
ƒوحƒديƒن" و"األصƒبع املƒشيرة إلƒى مƒواله"
ومƒع ذلƒك فƒميرزا مح ّƒمد عƒلي هƒذا ا ّلƒذي اعƒتبر نƒفسه حƒامƒي حƒمى الّ ƒديƒن وحƒامƒل لƒواء "امل ّ ƒ
وراعƒي الƒعائƒلة املƒباركƒة ،والƒنّاطƒق بƒلسان األغƒصان ،واملƒعتصم بƒحبل اآلثƒار املƒق ّدسƒة هƒو نƒفسه مƒيزرا مح ّƒمد عƒلي ا ّلƒذي كƒتب ،فƒي
١٣٠

صƒƒراحƒƒة ووقƒƒاحƒƒة ،كƒƒتابًƒƒا إبّƒƒان حƒƒياة حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل وذيّƒƒله بƒƒتوقƒƒيعه وخƒƒتمه بƒƒخاتƒƒمه ،وا ّدعƒƒى فƒƒيه هƒƒذا اال ّدعƒƒاء ا ّلƒƒذي ينسƒƒبه الƒƒيوم
بƒƒالƒƒباطƒƒل إلƒƒى حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء ،األمƒƒر ا ّلƒƒذي دفƒƒع والƒƒده إلƒƒى أن يƒƒعاقƒƒبه بƒƒيده .وهƒƒو نƒƒفسه مƒƒيرزا محƒّ ƒمد عƒƒلي ا ّلƒƒذي ذهƒƒب فƒƒي
ƒهمة إلƒى الƒهند فƒتالعƒب بƒالƒنّصوص املƒق ّدسƒة ا ّلƒتي عهƒد بƒها إلƒيه .وهƒو نƒفسه ا ّلƒذي بƒلغت بƒه وقƒاحƒته وسƒوء أدبƒه أن قƒال فƒي وجƒه
م ّ
حƒضرة عƒبد الƒبهاء أ ّن نƒفسه سّ ƒولƒت لƒه أن يƒغتصب حّ ƒقه كƒما اغƒتصب عƒمر مƒن عƒلي خƒالفƒة حƒضرة مح ّƒمد رسƒول اهلل .وهƒو نƒفسه
ƒلما أ ّكƒƒد لƒه حƒضرتƒه أنƒه سƒيفوز عƒلى م ّƒر األيّƒام ب ّ
ƒكل مƒا يشƒتهيه
ا ّلƒƒذي تƒم ّلكه الƒخوف مƒن أالّ يƒعيش مƒن بƒعد حƒضرة عƒبد الƒبهاء ،ف ّ
مƒن عƒزّة وسƒؤدد ،أجƒابƒه عƒلى الƒفور :مƒا مƒن شƒيء يƒضمن لƒه أن يƒعيش مƒن بƒعده .وهƒو نƒفسه ا ّلƒƒذي فƒضحه مƒيرزا بƒديƒع اهلل فƒي
اعƒƒترافƒƒه ا ّلƒƒذي طُƒبع ونُشƒƒر أثƒƒناء تƒƒوبƒƒته وصƒƒلحه الƒƒقصير مƒƒع حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء ،فƒƒقال بƒƒأنّƒƒه احƒƒتال قƒƒبل أن يƒƒوارى جسƒƒد حƒƒضرة
بƒهاء اهلل الƒتّراب ،عƒلى اخƒتطاف حƒقيبتني كƒان والƒده عهƒد بƒهما قƒبل صƒعوده إلƒى حƒضرة عƒبد الƒبهاء .وكƒانƒت الƒحقيبتان تƒحتويƒان
وجƒهها الƒقلم
عƒلى أثƒمن وثƒائƒق والƒده .وهƒو نƒفسه ا ّلƒذي قƒام بƒتزيƒيف مƒاهƒر بƒسيط لƒكلمة تƒكررت فƒي بƒعض الƒفقرات الƒنّاقƒمة ا ّلƒتي ّ ƒ
األعƒلى إلƒى مƒيرزا يƒحيى .واتّƒبع وسƒائƒل أخƒرى كƒالحƒذف والƒحشو والƒتّشويƒه وبƒذلƒك نƒجح فƒي أن يƒجعلها تƒنطبق عƒلى أخƒيه ا ّلƒذي
ƒيرا ه ƒƒو ن ƒƒفسه م ƒƒيرزا مح ƒّ ƒمد ع ƒƒلي ا ّل ƒƒذي ت ƒƒآم ƒƒر ع ƒƒلى اغ ƒƒتيال ح ƒƒضرة ع ƒƒبد ال ƒƒبهاء ب ƒƒصورة
ك ƒƒره ƒƒه ك ƒّ ƒل ه ƒƒذه ال ƒƒكراه ƒƒية ال ƒƒقتّال ƒƒة .وأخ ً ƒ
خ ƒƒسيسة ك ƒƒما يشه ƒƒد ح ƒƒضرة ع ƒƒبد ال ƒƒبهاء ف ƒƒي وص ƒيّته .وه ƒƒي م ƒƒؤام ƒƒرة ت ƒƒوم¾ إل ƒƒيها اإلش ƒƒارات ا ّلƒƒتي ك ƒƒتبها ش ƒƒعاع اهلل ]وه ƒƒو إب ƒƒن
ميرزا علي[ في رسالة وضع حضرة عبد البهاء نسختها األصليّة مع الوصيّة.
بهƒذه األفƒاعƒيل وبƒأمƒثالƒها م ّƒما ال يƒدخƒل تƒحت عّ ƒد وال حƒصر نƒقض مƒيثاق حƒضرة بƒهاء اهلل بƒصورة واضƒحة ،وتƒل ّقى الّ ƒديƒن ضƒربƒة
وجƒƒيعة أخƒƒرى مƒƒذهƒƒلة فƒƒي آثƒƒارهƒƒا األولƒƒى .فƒƒاهƒƒتزّ لƒƒها كƒƒيانƒƒه بƒƒصورة مƒƒؤ ّقƒƒته .وعƒƒصفت الƒƒعاصƒƒفة ا ّلƒƒتي تƒƒنبّأ بƒƒها صƒƒاحƒƒب سƒƒفر
"الرعود" و "الزّلزال".
الرؤيا ،ووقع ما كان ال ب ّد من وقوعه أثناء ظهور "تابوت عهده" من "البروق" و
ّ
ّ
السƒرعƒة ،مƒبلغًا تƒرك آثƒاره فƒيه
وقƒد بƒلغ الحƒزن مƒن حƒضرة عƒبد الƒبهاء لهƒذا الƒتّط ّور املƒؤسƒف ،ا ّلƒƒذي حƒدث بƒعد صƒعود والƒده بهƒذه ّ ƒ ƒ
حƒتّى آخƒر أيّƒامƒه ،رغƒم ك ّƒل مƒا شهƒده عهƒده مƒن فƒتوح وانƒتصارات .وكƒان عƒمق اإلحƒساسƒات ا ّلƒتي و ّلƒدتƒها فƒيه هƒذه الƒوقƒائƒع الƒكئيبة
ƒالشƒƒدائƒد ا ّلƒƒتي نجƒمت عƒن عƒصيان مƒيرزا يƒحيى تƒلك املƒآسƒي ا ّلƒƒتي جƒابƒهها حƒضرة بƒهاء اهلل .فƒكتب يƒقول فƒي أحƒد
م ّƒما يƒذ ّكƒƒر ب ّ ƒ
ƒسما بجƒمال الƒقدم! إ ّن حƒزنƒي لƒعظيم ،وأسƒفي لشƒديƒد حƒتّى أ ّن الƒقلم يش ّƒل بƒني أصƒابƒعي" .وفƒي مƒناجƒاة وردت
األلƒواح**" :ق ً
ƒلصدور ...واملƒƒحن واآلالم
فƒƒي وصƒيّته يƒّ ƒ
ƒتوجƒƒع بƒƒقولƒƒه" :تƒƒرانƒƒي غƒƒريً ƒقا فƒƒي بƒƒحار املƒƒصائƒƒب الƒƒقاصƒƒمة لƒƒلظّهور ،والƒّ ƒرزايƒƒا املƒƒضيّقة لّ ƒ
الشƒƒدائƒƒد مƒƒن جƒƒميع الƒƒجهات ،وأحƒƒدقƒƒت بƒƒي املƒƒخاطƒƒر مƒƒن كƒّ ƒل األطƒƒراف ،خƒƒائً ƒ
ƒضا فƒƒي غƒƒمار ال ƒطّا ّمƒƒة
ƒفرقƒƒة للجƒƒمع ،وأحƒƒاطƒƒتني ّ ƒ
املّ ƒ
الƒƒكبرى ،واقً ƒعا فƒƒي بƒƒئر ال قƒƒرار لƒƒها ،مضطهً ƒدا مƒƒن االعƒƒتداء ومƒƒحتر ًقƒƒا فƒƒي نƒƒيران الƒƒبغضاء مƒƒن ذوي الƒƒقربƒƒى ا ّلƒƒذيƒƒن أخƒƒذت مƒƒنهم
العه ƒƒد ال ƒƒوث ƒƒيق وامل ƒƒيثاق ال ƒƒغليظ" .وف ƒƒي ال ƒƒوص ƒيّة ن ƒƒفسها ي ƒƒقول" :ت ƒƒرى ي ƒƒا إل ƒƒهي ي ƒƒبكي ع ƒƒليّ ك ƒّ ƒل األش ƒƒياء ،وي ƒƒفرح ب ƒƒبالئ ƒƒي ذوو
الƒقربƒى .فƒوعƒزّتƒك يƒا إلƒهي! بƒعض األعƒداء رثƒوا عƒلى ض ّƒري وبƒالئƒي ،وبƒكوا بƒعض الƒحساد عƒلى كƒربƒتي وغƒربƒتي وابƒتالئƒي ألنّƒهم
ƒصرح قƒƒائƒالً*" :يƒƒا بƒƒهاء األبƒƒهى! لƒƒقد انƒƒقطعت عƒƒن
لƒƒم يƒƒروا مƒنّي إالّ كƒّ ƒل مƒƒو ّدة واعƒƒتناء" .كƒƒما صƒƒاح فƒƒي أحƒƒد ألƒƒواحƒƒه األخƒƒيرة يّ ƒ
الƒعالƒم وأهƒله ،وتحƒطّم قƒلبي وغƒمرنƒي الحƒزن م ّƒمن ال وفƒاء لƒهم .إنّƒي أضƒطرب فƒي قƒفص هƒذا الƒعالƒم اضƒطراب الƒطّائƒر املƒفزوع
يضرب بجناحيه وذيله وفي ّ
كل يوم أح ّن إلى الطّيران إلى ملكوتك".
ƒقصة ك ّ ƒلها ضƒƒو ًءا سƒƒاط ً ƒعا إذ يƒƒقول" :تƒƒاهلل يƒƒا قƒƒوم! يƒƒبكي عƒƒيني وعƒƒني عƒƒليّ
أ ّمƒƒا حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل فƒƒقد رقƒƒم لƒً ƒ
ƒوحƒƒا يƒƒلقي عƒƒلى الّ ƒ
الس ƒƒرادق األب ƒƒهى ،وي ƒƒصيح ف ƒƒؤادي وأف ƒƒئدة امل ƒƒرس ƒƒلني ع ƒƒند أول ƒƒي
]ال ƒƒباب[ ف ƒƒي ال ƒّ ƒرف ƒƒيق األع ƒƒلى ،وي ƒƒضجّ ق ƒƒلبي وق ƒƒلب مح ƒّ ƒمد ف ƒƒي ّƒ ƒ
الƒنّهى ...لƒƒم يƒƒكن حƒƒزنƒƒي مƒƒن نƒƒفسي بƒƒل عƒƒلى ا ّلƒƒذي يƒƒأتƒƒي مƒƒن بƒƒعدي فƒƒي ظƒƒلل األمƒƒر بسƒƒلطان الئƒƒح مƒƒبني .أل ّن هƒƒؤالء ال يƒƒرضƒƒون
بƒƒظهوره يƒƒنكرون آيƒƒاتƒƒه ويجحƒƒدون بسƒƒلطانƒƒه ويƒƒحاربƒƒون بƒƒنفسه ويƒƒخادعƒƒون فƒƒي أمƒƒره" .ويƒƒقول فƒƒي لƒƒوح آخƒƒر ال يّ ƒ
ƒقل عƒƒن سƒƒابƒƒقه
داللƒه وال مƒغزى" :هƒل يƒمكن بƒعد إشƒراق شƒمس وصƒيّتك مƒن أفƒق أكƒبر ألƒواحƒك أن ت ّ
ƒزل قƒدم أحƒد عƒن صƒراطƒك املسƒتقيم ،قƒلنا يƒا
قƒلمي األعƒلى! يƒنبغي لƒك أن تشƒتغل بƒما أُمƒرت مƒن لƒدى اهلل الƒعليّ الƒعظيم .ال تƒسأل عƒما يƒذوب بƒه قƒلبك وقƒلوب أهƒل الƒفردوس
ƒص مƒن هƒذا
ا ّلƒƒذيƒن طƒافƒوا حƒول أمƒري الƒبديƒع .ال يƒنبغي لƒك بƒأن تƒطّلع عƒلى مƒا سƒترنƒاه عƒنك ،إ ّن ربّƒك لƒهو ّ ƒ
السƒتّار الƒعليم" .وأخ ّ
محمد علي بال لبس وال إبهام حني يقول" :إنّه عبد من
مشيرا به إلى ميرزا
وذاك ما أ ّكده حضرة بهاء اهلل
ّ
ً
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عƒبادي* ...إن انحƒرف عƒن ظ ّƒل األمƒر لحƒظة واحƒدة ألصƒبح عƒد ًمƒا صƒرفًƒا" ،وفƒضالً عƒن ذلƒك فƒي مƒعرض إشƒارتƒه إلƒى مƒيرزا مح ّƒمد
عƒƒلي صƒّ ƒرح بƒƒما ال يّ ƒ
ƒيصفر ويƒƒسقط عƒƒلى ال ƒتّراب"،
ƒقل تƒƒأكƒƒي ًدا" :تƒƒاهلل الƒƒحقّ لƒƒو نƒƒأخƒƒذ عƒƒنه فƒƒي أقƒّ ƒل مƒƒن الƒƒحني فƒƒيوضƒƒات األمƒƒر لƒ
ّ
وعƒالوة عƒلى ذلƒك شهƒد حƒضرة عƒبد الƒبهاء بƒقولƒه*" :ال ش ّƒك فƒي أ ّن نƒاقƒضي العهƒد واملƒيثاق قƒد لƒعنوا فƒي ألƒف مƒوضƒع مƒن ألƒواح
حƒضرة بƒهاء اهلل" .بƒل إنّƒه جƒمع ب ً
ƒوحƒا مƒن ألƒواحƒه األخƒيرة
ƒعضا مƒن هƒذه الƒفقرات بƒنفسه ،قƒبل رحƒيله عƒن هƒذا الƒعالƒم ،وض ّƒمنها ل ً ƒ
الشƒديƒد ،وأوشƒكوا أن يهƒدمƒوا أسƒاس مƒيثاق ال تƒرتƒكز
تحƒذي ًƒرا مƒن هƒؤالء ا ّلƒƒذيƒن نƒاصƒبوه الƒعداء طƒوال عهƒده ،وأظهƒروا لƒه الƒبغض ّ ƒ ƒ
عليه سلطته وحدها ،بل وترتكز عليه ً
أيضا سالمة األمر املبارك ووحدته.

السادس عشر  -نهضة الدّين وتأسيسه في الغرب
الفصل
ّ
ƒمرد مƒيرزا مح ّƒمد عƒلي أحƒداثًƒا كƒئيبة محƒزنƒة كƒثيرة ظّ ƒلت نƒتائƒجها الƒوخƒيمة تƒكسف نƒور املƒيثاق سƒنوات عّ ƒدة ،وتهّ ƒدد حƒياة
أحƒدث ت ّ
مƒركƒزه املƒختار بƒالخƒطر ،وتشƒتّت انƒتباه أنƒصاره وأتƒباعƒه فƒي املشƒرق واملƒغرب ،وتƒع ّوق تƒق ّدم فƒعالƒيّاتƒهم ومƒناشƒطهم .ومƒع ذلƒك فƒلو
ƒصحيحة وأبƒعادهƒا املƒضبوطƒة ،لƒوجƒدنƒا أنّƒها ال تƒزيƒد وال تƒنقص عƒن أن تƒكون أزمƒة مƒن
ƒقصة كّ ƒلها فƒي مƒالبƒساتƒها ال ّ
نƒظرنƒا إلƒى ال ّ
تƒƒلك األزمƒƒات الƒƒعارضƒƒة ا ّلƒƒتي كƒƒانƒƒت تƒƒعمل ،مƒƒنذ فجƒƒر ديƒƒن حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل ،عƒƒلى اقƒƒتالع الƒƒعناصƒƒر املƒƒؤذيƒƒة واسƒƒتبعادهƒƒا ،وتƒƒقويƒƒة
أسسه ودعائمه ،وإظهار صالبته وتماسكه ،وإطالق مق ّدرات أعظم من طاقاته الكامنة على مدى قرن كامل من الزّمان.
وأ ّƒمƒا وقƒد أعƒلنت مƒواد املƒيثاق اإللƒهي املƒتني إعƒالنًƒا ال لƒبس فƒيه وال إبƒهام ،أ ّƒمƒا وقƒد ظهƒرت غƒايƒة املƒيثاق بƒصورة واضƒحة ،ورسƒخت
ƒحا
ƒساحƒƒقة مƒƒن املƒƒؤمƒƒنني ،أ ّمƒƒا وقƒƒد صّ ƒدت الهجƒƒمات األولƒƒى ا ّلƒƒتي شƒنّها الƒنّاقƒƒضون صً ƒدّا نƒƒاجً ƒ
أسƒƒاسƒيّاتƒƒه فƒƒي صƒƒدور األغƒƒلبيّة الّ ƒ
ƒوسƒسه .ولƒقد رأيƒنا
فƒإ ّن األمƒر املƒبارك ،ا ّلƒƒذي مƒن أجƒله أبƒرم هƒذا املƒيثاق ،أمƒكنه أن يƒتق ّدم عƒلى الƒطّريƒق ا ّلƒƒذي رسƒمته لƒه إصƒبع م ّ ƒ ƒ
سجƒلت مƒولƒد هƒذا األمƒر املƒبارك ،وصƒاحƒبت نƒهضته فƒي أقƒطار آسƒيويّƒة
ƒساطƒعة واالنƒتصارات الƒباهƒرة ّ ƒ
مƒن قƒبل كƒيف أن املƒآثƒر ال ّ
ƒهمة ق ƒƒائ ƒƒده الج ƒƒدي ƒƒد امل ƒƒختار ال ƒƒحام ƒƒي ملج ƒƒده وال ƒنّاش ƒƒر ل ƒƒنوره ك ƒƒان ƒƒت ،ك ƒƒما
ع ّ ƒدة وال س ّ ƒيما ف ƒƒي م ƒƒوط ƒƒن م ƒ ّ ƒ
ƒوسƒƒسه .وأ ّمƒƒا ال ƒƒيوم ف ƒƒإ ّن م ّ ƒ
أدركƒƒها هƒƒو نƒƒفسه ،تƒƒوسƒƒيع نƒƒطاق هƒƒذا اإلرث املƒƒنيع ا ّلƒƒذي عهƒƒد بƒƒه إلƒƒيه ،وذلƒƒك بƒƒإفƒƒاضƒƒة أنƒƒوار ديƒƒن والƒƒده عƒƒلى الƒƒغرب ،وإيƒƒضاح
عƒƒقائƒƒده األسƒƒاس ّ ƒية ومƒƒبادئƒƒه الƒƒجوهƒƒر ّيƒƒة ،وتƒƒركƒƒيز الƒƒفعالƒƒيات ا ّلƒƒتي كƒƒانƒƒت قƒƒد بƒƒدأت فƒƒعالً رف ً ƒعا لƒƒشأنƒƒه وتƒƒرقƒƒي ًة ملƒƒصالƒƒحه ،ث ّ ƒم افƒƒتتاح
نصت عليه وصيّته.
عصر التّكوين من عصور تط ّوره بفضل ما ّ
ولƒم يƒكن يƒمضي عƒام واحƒد عƒلى صƒعود حƒضرة بƒهاء اهلل حƒتّى تƒنبّأ حƒضرة عƒبد الƒبهاء فƒي لƒوح آثƒار سخƒريƒة الƒنّاقƒضني ،بƒحادثƒة
مƒيمونƒة مƒباركƒة ،سƒوف تƒؤمƒن األجƒيال الƒقادمƒة بƒأنّƒها انƒتصار مƒن أعƒظم انƒتصارات عهƒده ،وأنّƒها سƒوف تƒفيض فƒي الƒنّهايƒة عƒلى
الƒƒعالƒƒم الƒƒغربƒيّ بƒƒبركƒƒة عƒƒميمة ال حّ ƒد لƒƒها ،حƒƒادثƒƒة تƒƒزيƒƒل الحƒƒزن وتƒƒكشف املƒƒخاوف ا ّلƒƒتي رانƒƒت عƒƒلى قƒƒلوب إخƒƒوانƒƒه فƒƒي مƒƒنفى عّ ƒكاء.
أشƒƒار حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء فƒƒي ذلƒƒك الّ ƒلوح إلƒƒى أن جƒƒمهور ّيƒƒة الƒƒغرب الƒƒكبرى سƒƒتنفرد ،دون سƒƒائƒƒر دول الƒƒغرب الƒƒكبرى ،بƒƒأن تƒƒكون
أ ّول م ƒƒن ي ƒƒتل ّقى ت ƒƒلك ال ƒƒبرك ƒƒة ال ƒƒعميمة ال ƒƒفائ ƒƒقة ،وأنّ ƒƒها س ƒƒتكون ال ƒƒعام ƒƒل األ ّول ف ƒƒي اإلن ƒƒعام ب ƒƒها ع ƒƒلى ك ƒƒثير م ƒƒن أخ ƒƒوات ƒƒها ف ƒƒي ط ƒƒول
القارات الخمس وعرضها.
ّ
ƒقارة األمƒريƒك ّية ال ّ
ƒشمالّ ƒية،
ومƒهما قƒلنا فƒي أه ّƒم ّية هƒذا الƒتّقدم الخƒطير فƒي مƒصائƒر ديƒن حƒضرة بƒهاء اهلل ،أال وهƒو تƒأسƒيسه فƒي ال ّ
فƒإنّƒنا ال يƒمكننا أن نƒفي بƒح ّقه بƒحال مƒن األحƒوال ،وذلƒك ألنƒه تّ ƒم فƒي وقƒت افƒتتاح حƒضرة عƒبد الƒبهاء لعهƒده وهƒو مƒا يƒزال بƒني بƒراثƒن
ƒسنة ا ّلƒƒتي شهƒƒدت مƒƒولƒƒد ال ّ ƒديƒƒن فƒƒي شƒƒيراز وجƒƒدنƒƒا حƒƒضرة الƒƒباب ،بƒƒعد أن
أخƒƒطر أزمƒƒة واجƒƒهها فƒƒي حƒƒياتƒƒه .فƒƒإذا رجƒƒعنا إلƒƒى الّ ƒ
يحƒذّر أهƒل املشƒرق واملƒغرب فƒي إحƒدى فƒقرات قƒيّوم األسƒماء الƒخالƒدة ،يƒعمد إلƒى مƒخاطƒبة "أهƒل املƒغرب" ويƒأمƒرهƒم أن "اخƒرجƒوا
ƒسواء" .وإذا انƒتقلنا إلƒى حƒضرة بƒهاء اهلل رأيƒنا أنّƒه
مƒن ديƒاركƒم" لƒنصر اهلل "فƒأصƒبحوا فƒي ديƒن اهلل الƒواحƒد إخƒوانًƒا عƒلى خƒط ال ّ
الش ƒƒرق ،وظه ƒƒر ف ƒƒي ال ƒƒغرب آث ƒƒاره" ،وي ƒƒتنبّأ م ƒّ ƒرة أخ ƒƒرى ب ƒƒقول ƒƒه" :ل ƒƒو
ƒتظارا له ƒƒذا ال ƒتّط ّور ف ƒƒيقول" :إنّ ƒƒه أش ƒƒرق م ƒƒن ج ƒƒهة ّƒ ƒ
ي ƒƒكتب ان ƒ
ً
ƒبر إنّƒه يظهƒر مƒن قƒطب البحƒر ويƒقول إنّƒي مƒحيي الƒعاملƒني" .ويƒروي الƒنّبيل فƒي تƒاريƒخه أ ّن حƒضرة بƒهاء اهلل
يسƒترون الƒنّور فƒي ال ّ
قƒƒال قƒƒبل صƒƒعوده بƒƒقليل**" :لƒƒو أ ّن هƒƒذا األمƒƒر كƒƒان ظهƒƒر فƒƒي الƒƒغرب ولƒƒو أ ّن آيƒƒاتƒƒنا كƒƒانƒƒت أرسƒƒلت مƒƒن الƒƒغرب الƒƒى إيƒƒران وأقƒƒطار
الشƒرق األخƒرى التّƒضح كƒيف يƒعتنق أهƒل الƒغرب أمƒرنƒا .إالّ أ ّن أهƒل إيƒران عجƒزوا عƒن مƒعرفƒة قƒدره" .أ ّمƒا حƒضرة عƒبد الƒبهاء فƒقد
ّƒ ƒ
١٣٢

الشƒƒرق عƒƒلى الƒƒغرب .إالّ أن سƒƒطوعƒƒه فƒƒي
شهƒƒد بƒƒذلƒƒك حƒƒني يƒƒقول*" :كƒƒان ال ƒنّور اإللƒƒهي ،مƒƒنذ الƒƒبدء إلƒƒى وقƒƒتنا هƒƒذا ،يسƒƒطع مƒƒن ّ ƒ
ƒلما سƒكب ضƒياءه الƒنّورانƒيّ عƒلى الƒغرب
ƒسيّد املƒسيح روحƒي فƒداه فƒقد ظهƒر مƒن ّƒ ƒ
الƒغرب كƒان أقƒوى وأشّ ƒد .تƒأ ّمƒلوا أمƒر ال ّ
الشƒرق .ف ّ
الشƒƒرق" .وهƒو يƒؤ ّكƒƒد قƒائƒالً*" :ع ّƒما قƒريƒب تƒالحƒظون أ ّن الƒغرب أصƒبح شƒر ًقƒƒا
فƒاق انƒتشار نƒور املƒلكوت فƒي الƒغرب انƒتشاره فƒي ّ ƒ
ƒضا*" :يƒقتبس الƒغرب ال ّ
ب فتهƒتزّ لƒها الƒقلوب وتƒربƒو" .ويƒقول أي ً
الشƒرق.
ƒضياء مƒن ّƒ ƒ
مƒن أنƒوار حƒضرة بƒهاء اهلل .وتهƒطل رحƒمة ال ّƒر ّ
إالّ أنّƒه فƒي بƒعض األحƒيان يƒكون انƒعكاس الƒنّور فƒي الƒغرب أعƒظم" .وعƒن قƒريƒب تƒتألأل هƒذه األنƒوار فƒي مƒطالƒع الƒغرب أعƒظم مƒن
ّ
الشرق".
ƒص مƒن هƒذا مƒا ت ّ
ƒؤسƒس الƒظّهور الƒبهائƒيّ نƒفسه فƒأنƒعم بƒه عƒلى حّ ƒكام الƒقارة األمƒريƒكيّة مƒن شƒرف فƒريƒد حƒني خƒاطƒبهم
ƒفضل م ّƒ ƒ
وأخ ّ
جƒمي ًعا فƒي الƒكتاب األقƒدس يƒدعƒوهƒم دعƒوة لƒها مƒغزاهƒا أن" :زيّƒنوا هƒيكل املُلك بƒطراز الƒعدل والƒتّقى ،ورأسƒه بƒإكƒليل ذكƒر ربّƒكم"
ƒصحيح الƒظّالƒم بƒسياط أوامƒر ربّƒكم اآلمƒر الƒحكيم" .وأ ّƒمƒا حƒضرة عƒبد
ّƒ ƒ
ويƒأمƒرهƒم أن "أجƒبروا الƒكسير بƒأيƒادي الƒعدل،
وكسƒروا ال ّ
ƒارة أمƒريƒكا ،عƒند اهلل ،هƒي مƒيدان إشƒراق األنƒوار ،وقƒطر ظƒهور األسƒرار ،ومƒنشأ األبƒرار ،ومجƒمع
الƒبهاء فƒقط كƒتب يƒقول*" :إ ّن ق ّ
ƒارة أم ƒƒري ƒƒكا م ƒƒن ع ƒƒالم ƒƒات ال ƒتّق ّدم ال ƒƒباه ƒƒر م ƒƒا ي ƒƒجعل مس ƒƒتقبلها أك ƒƒثر إش ƒƒرا ًق ƒƒا
األح ƒƒرار" .وق ƒƒال ف ƒƒي م ƒƒوض ƒƒع آخ ƒƒر**" :تظه ƒƒر ق ّ ƒ
وتبشيرا ،أل ّن نورها وتأثيرها أبعد مدى .ولسوف تهدي ّ
الروحانيّة".
كل األمم في ميادين ّ
ً
ƒخاصƒة بƒصورة أوضƒح حƒني
ƒقارة األمƒريƒكيّة بƒعنايƒته ال ّ ƒ ƒ ƒ
بƒل إ ّن حƒضرة عƒبد الƒبهاء اخƒتص جƒمهوريّƒة الƒغرب الƒعظمى ،زعƒيمة أمƒم ال ّ
قƒƒال**" :إ ّن الّ ƒ
ƒري"
ƒشعب األمƒƒريƒƒكيّ جƒƒديƒƒر ح ً ƒقا بƒƒأن يƒƒكون أ ّول مƒƒن يƒƒضرب خƒƒيمة ّ ƒ
السƒƒالم األعƒƒظم ويُƒƒعلن وحƒƒدة الƒƒجنس البشّ ƒ
وحƒƒني قƒƒال مƒّ ƒرة أخƒƒرى**" :هƒƒذه األ ّمƒƒة األمƒƒريƒƒكيّة لƒƒها مƒƒن ال ƒطّاقƒƒة الƒƒكامƒƒنة مƒƒا يƒƒم ّكنها مƒƒن أن تƒƒقوم بƒƒما سƒƒوف يƒƒزيّƒƒن صƒƒفحات
الشƒرق والƒغرب عƒلى مƒا نƒالƒت مƒن ظƒفر" .وحƒني قƒال زيƒادة عƒلى ذلƒك**" :أسƒأل
الƒتّاريƒخ ،ويحسƒدهƒا عƒليه الƒعالƒم ،ويƒهنّئها أهƒل ّƒ ƒ
ƒري ،وأ ّول
اهلل أن يƒجعل هƒذه الجƒمهوريّƒة األمƒريƒكيّة أ ّول أ ّƒمƒة تƒضع أسƒاس ال ّ
ƒصلح الƒعمومƒيّ ،وأ ّول أ ّƒمƒة تƒعلن وحƒدة الƒجنس البش ّ
السƒالم األعƒظم" وكƒتب أي ً
ƒضا يƒقول**" :فƒينهض أهƒل تƒلك الƒبالد مƒن مسƒتواهƒم املƒا ّد ّي الƒحاضƒر إلƒى مسƒتويƒات
أ ّƒمƒة تƒرفƒع رايƒة ّ ƒ ƒ
ماوي من هذا املركز إلى ّ
كل شعوب العالم".
الس
يفيض فيها العرفان ّ
ّ

وخƒƒاطƒƒب حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء أح ƒبّاء أمƒƒريƒƒكا الّ ƒ
أي مƒƒقامٍ
ƒشمال ƒيّة بƒƒقولƒƒه*" :يƒƒا حƒƒواريّƒƒي بƒƒهاء اهلل روحƒƒي لƒƒكم الƒƒفداء!  ...تƒƒدبƒƒرواّ ...
ƒهمتكم مƒجيدة تƒفوق الƒوصƒف فƒإذا
عƒظيم ٍ سƒام ٍ ُقّ ƒدر لƒكم ،مƒا زال تƒوفƒيقكم مƒحجوبًƒا وغƒير مƒعروف" .قƒال م ّƒرة أخƒرى**" :إ ّن م ّ
ƒتقر عƒرش مƒلكوت اهلل فƒي كƒمال
تƒك ّللت مƒساعƒيكم بƒالƒنّجاح فƒلسوف تƒصبح أمƒريƒكا مƒركƒزًا تƒفيض مƒنه مƒوجƒات الƒق ّوة ال ّƒروحƒيّة ،ويس ّ
ƒيرا إلƒيكم هƒذا الƒتّأكƒيد املƒثير ،قƒال*" :حƒني يƒبلغ هƒذا الƒنّداء اإللƒهيّ مƒن أمƒريƒكا إلƒى
جƒاللƒه وأوج مجƒده اس
ƒتقرارا مƒكينًا" .وأخ ً
ً
السƒƒلطنة األبƒƒديّƒƒة ،ويƒƒطبّق صƒƒيت
أوروبّƒƒا وآسƒƒيا وأفƒƒريƒƒقيا وأسƒƒترالƒƒيشيا وجƒƒزائƒƒر الƒƒباسƒƒفيك ...يجƒƒلس أح ƒبّاء أمƒƒريƒƒكا عƒƒلى سƒƒريƒƒر ّ ƒ
نورانيّتهم وهدايتهم اآلفاق ،ويع ّم صوت عظمتهم األطراف واألكناف".
ƒارة غƒنيّة
فƒال عƒجب أن نƒرى الƒجامƒعة ا ّلƒتي تƒنتمي إلƒى أ ّƒمƒة بƒوركƒت بƒمثل هƒذه الƒبركƒة الƒعميمة ،واحƒت ّلت هƒذه املƒكانƒة املƒرمƒوقƒة فƒي ق ّ
بƒƒمواهƒƒبها كƒّ ƒل هƒƒذا الƒƒغنى تسƒƒتطيع خƒƒالل خƒƒمسني سƒƒنة أن تƒƒضيف أكƒƒثر مƒƒن صƒƒحيفة مشƒƒرقƒƒة حƒƒافƒƒلة بƒƒاالنƒƒتصارات الƒƒباهƒƒرة إلƒƒى
تƒاريƒخ أمƒر حƒضرة بƒهاء اهلل .ويƒنبغي أالّ يƒغرب عƒن الƒبال أ ّن هƒذه هƒي الƒجامƒعة ا ّلƒتي تعهƒدهƒا حƒضرة عƒبد الƒبهاء بƒعنايƒة ،ورعƒاهƒا
بƒƒاهƒƒتمامƒƒه الّ ƒدائƒƒم مƒƒنذ أن بƒƒرزت إلƒƒى حƒيّز الƒƒوجƒƒود بƒƒفضل الƒƒقوى الƒƒخالّقƒƒة ا ّلƒƒتي أطƒƒلقها إعƒƒالن مƒƒيثاق حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل ،وأ ّن هƒƒذه
دربƒها حƒضرة عƒبد الƒبهاء عƒلى أن تƒؤ ّدي رسƒالƒتها الƒفريƒدة بƒفضل مƒا رقƒم لƒها مƒن ألƒواح تƒفوق الƒع ّد والƒحصر،
هƒي الƒجامƒعة ا ّلƒتي ّ
ƒخواص ،وبƒفضل مƒا قƒام
وبƒفضل مƒا ألƒقى إلƒى الƒزّائƒريƒن الƒعائƒديƒن مƒن إرشƒادات وتƒوجƒيهات ،وبƒفضل مƒا بƒعث إلƒيها مƒن رسƒله ال
ّ
بƒƒه مƒƒن رحƒƒالت عƒƒبر قƒƒارة أمƒƒريƒƒكا الّ ƒ
ƒشمالƒيّة مƒƒن أقƒƒصاهƒƒا إلƒƒى أقƒƒصاهƒƒا ،وبƒƒفضل مƒƒا بƒّ ƒني مƒƒن تƒƒأكƒƒيدات خƒƒالل هƒƒذه الƒّ ƒرحƒƒالت عƒƒلى
ƒيرا بƒفضل مƒا أوكƒل إلƒيها مƒن واجƒبات فƒي ألƒواح الخƒطّة اإللƒهيّة .هƒذه هƒي الƒجامƒعة ا ّلƒƒتي جƒاهƒدت،
أه ّƒميّة م ّ ƒ ƒ
ƒوسƒسة املƒيثاق ،وأخ ً
مƒƒنذ طƒƒفولƒƒتها ح ƒتّى اآلن ،جƒƒها ًدا مƒƒوصƒƒوالً ،ونƒƒجحت بƒƒفضل مƒƒساعƒƒيها املƒƒنفردة فƒƒي أن تƒƒر ّكƒƒز عƒƒلم حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل فƒƒي األغƒƒلبيّة
الشƒƒرق ƒيّة والƒƒغربƒƒية  ،لّ ƒ
ƒكل واحƒƒدة مƒƒنها الƒƒحقّ فƒƒي أن تفتخƒƒر اآلن بƒƒنعمة ال ّ ƒدخƒƒول فƒƒي حƒƒظيرة أمƒƒره
السƒƒتني ّ ƒ
ƒساحƒƒقة مƒƒن ال ّ ƒدول ّ ƒ
الّ ƒ
تبشƒر بƒقدوم نƒظم حƒضرة بƒهاء اهلل الƒعاملƒيّ،
ƒوسƒسات اإلداريّƒة ا ّلƒتي ّ ƒ ƒ
املƒبارك .وهƒذه هƒي الƒجامƒعة ا ّلƒتي تƒمتاز بƒصياغƒة نƒماذج امل ّ ƒ ƒ
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كƒما تƒمتاز بƒأنّƒها أ ّول مƒن شƒيّد هƒيكله .وبƒمجهود أعƒضائƒها ارتƒفعت فƒي قƒلب أمƒريƒكا ال ّ
ƒشمالƒيّة قƒواعƒد "أ ّم مƒعابƒد الƒغرب" الƒبشير
ƒوسƒسة نƒهضت فƒي الƒعالƒم الƒبهائƒيّ
ƒوسƒسات ا ّلƒتي أمƒر بƒها الƒكتاب األقƒدس ،بƒل وأج ّƒل م ّƒ ƒ
ƒوسƒسة مƒن أكƒرم امل ّƒ ƒ
بƒذلƒك الƒنّظم .وهƒي م ّƒ ƒ
ب ƒƒأس ƒƒره .وب ƒƒفضل ال ƒƒجهود امل ƒƒضنية ا ّلƒƒتي ب ƒƒذل ƒƒها م ƒƒهاج ƒƒروه ƒƒا وم ƒƒب ّلغوه ƒƒا وم ƒƒرش ƒƒدوه ƒƒا اتّ ƒƒسعت دائ ƒƒرة امل ƒƒطبوع ƒƒات ال ƒƒبهائ ƒيّة اتّ ƒƒسا ًعƒƒا
ƒظيما ،وأن ƒƒصفت أه ƒƒداف ƒƒه وأغ ƒƒراض ƒƒه إن ƒƒصافً ƒƒا ج ƒƒري ƒئ ًا ،ووض ƒƒعت أس ƒƒس ه ƒƒيئات ƒƒه ال ƒƒول ƒƒيدة ب ƒƒصورة راس ƒƒخة .وك ƒƒان م ƒƒن ال ƒنّتائ ƒƒج
عً ƒ
امل ƒƒباش ƒƒرة ل ƒƒلمحاوالت امل ƒتّصلة امل ƒƒنفردة ا ّلƒƒتي ب ƒƒذل ƒƒتها أب ƒƒرز م ƒƒب ّلغات ƒƒها امل ƒƒتج ّوالت والء إح ƒƒدى ال ّ ƒ
ƒشخصيات امل ƒƒلكيّة واع ƒƒتناق ƒƒها ل ƒƒدي ƒƒن
ƒحا ال لƒƒبس فƒƒيه وال غƒƒموض د ّونƒƒتها الّ ƒ
ƒشخصيّة املƒƒلكيّة بƒƒقلمها فƒƒي شƒƒهادات
حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل بƒƒصورة تƒƒلقائƒيّة أعƒƒلنت إعƒƒالنًƒƒا صƒƒريً ƒ
ƒيرا إلƒƒى أفƒƒراد هƒƒذه الƒƒجامƒƒعة ،ا ّلƒƒذيƒƒن هƒƒم األحƒƒفاد الƒّ ƒروحƒيّون لƒƒر ّواد فجƒƒر الƒƒعصر الƒƒبطولƒيّ املƒƒجيد،
عƒƒديƒƒدة خّ ƒلفتها لƒƒألجƒƒيال .وأخً ƒ
ƒهمة وعƒزم ومƒضاء ولƒباقƒة عƒجيبة لƒنصرة
يƒنبغي أن يُƒعزى ّƒ ƒ
ƒدي الƒخالƒد ،شƒرف الƒنّهوض ،فƒي أكƒثر مƒن مƒناسƒبة لƒل ّدفƒاع ب ّ
الشƒرف األب ّ
ƒوسƒسات والƒهيئات ا ّلƒƒتي أقƒامƒها إخƒوانƒهم ا ّلƒƒذيƒن قّ ƒدر لƒهم أن يƒنالƒوا حƒظوظًƒا
املƒظلومƒني وإلعƒالƒة املƒعوزيƒن ولƒل ّدفƒاع عƒن مƒصالƒح امل ّ ƒ ƒ
العنصري وال ّدينيّ في بالد من مثل إيران وروسيا ومصر والعراق وأملانيا.
متفاوته من االضطهاد
ّ
ومƒƒن الƒƒغريƒƒب حً ƒقّا أن نجƒƒد أ ّول إشƒƒارة عƒƒلنيّة يُƒƒشار بƒƒها فƒƒي تƒƒلك الƒƒبالد ،املƒƒنفردة مƒƒن بƒƒني أخƒƒواتƒƒها فƒƒي الƒƒغرب بƒƒمثل هƒƒذا الƒƒواجƒƒب
ƒوسƒƒس ال ّ ƒديƒƒن املƒƒجيد تخƒƒرج مƒƒن شƒƒفتيّ رجƒƒل مƒƒن رجƒƒال ديƒƒن ق ّ ƒدر لƒƒألمƒƒر املƒƒبارك أن يƒƒقاسƒƒي مƒƒنه الّ ƒ
ƒشيء الƒƒكثير.
الƒƒفريƒƒد ،إلƒƒى مƒ ّ ƒ
أسƒƒسه فƒي مƒديƒنة شƒيكاغƒو ،بƒعد خƒمسني سƒنة مƒن إعƒالن حƒضرة الƒباب لƒدعƒوتƒه فƒي شƒيراز،
واألغƒرب مƒن هƒذا أن نƒرى أ ّول مƒن ّ ƒ
الراية ا ّلتي رفعها في تلك املدينة وحده وبال معني.
يتخ ّلى بعد سنوات قالئل عن ّ
فƒفي الƒثّالƒث والعشƒريƒن مƒن أيƒلول سƒنة 1893م ،أي بƒعد صƒعود حƒضرة بƒهاء اهلل بƒما يƒزيƒد عƒن عƒام بƒقليل ،أعƒلن نƒيافƒة هƒنري هـ.
جيسƒƒب ال ّ ƒدكƒƒتور فƒƒي ال ƒالّهƒƒوت ومƒƒديƒƒر اإلرسƒƒال ƒيّة الƒƒبرسƒƒبتاريّƒƒة فƒƒي شƒƒمال سƒƒوريّƒƒا فƒƒي كƒƒلمته ا ّلƒƒتي ألƒƒقاهƒƒا عƒƒنه نƒƒيافƒƒة جƒƒورج أ.
فƒورد الƒعامƒل فƒي سƒوريّƒا فƒي مƒؤتƒمر األديƒان الƒعاملƒيّ ا ّلƒذي انƒعقد فƒي شƒيكاغƒو مƒع مƒعرض كƒولƒومƒبس ]الƒذي أقƒيم بƒمناسƒبة مƒرور
ƒيرا فƒƒي عّ ƒكاء ،وأنّ
أربƒƒعمائƒƒة سƒƒنة عƒƒلى اكƒƒتشاف أمƒƒريƒƒكا[ فƒƒقال إ ّن "حً ƒ
ƒهيرا" ،وهƒƒو الƒƒق ّديƒƒس الƒƒبابƒيّ ،قƒƒد مƒƒات أخً ƒ
ƒكيما إيƒƒرانƒيًّا شً ƒ
"أس ƒƒتاذًا م ƒƒن ك ƒƒمبردج" ق ƒƒد زاره ق ƒƒبل ص ƒƒعوده ب ƒƒسنتني ،ف ƒƒعبّر ل ƒƒه ال ƒƒق ّدي ƒƒس ال ƒƒبابƒ ƒيّ ع ƒƒن "م ƒƒشاع ƒƒر ب ƒƒلغ م ƒƒن ن ƒƒبلها وم ƒƒشابه ƒƒتها
لƒلمسيحيّة" أن رغƒب صƒاحƒب الƒكلمة ،فƒي خƒتام كƒلمته ،أن يشƒرك مƒعه سƒامƒعيه فƒي االسƒتماع إلƒيها .وبƒعد ذلƒك بƒأق ّƒل مƒن عƒام،
أي فƒƒي شƒƒباط سƒƒنة 1894م ،كƒƒان طƒƒبيب سƒƒوري بƒƒدعƒƒى إبƒƒراهƒƒيم خƒƒير اهلل قƒƒد اتّخƒƒذ شƒƒيكاغƒƒو مƒƒق ًرّا لƒƒه وشƒƒرع يƒƒب ّلغ ال ّ ƒديƒƒن ا ّلƒƒذي
ƒهمة ونƒƒشاط وانƒƒتظام .وكƒƒان هƒƒذا ال ƒطّبيب قƒƒد آمƒƒن بƒƒاألمƒƒر املƒƒبارك أثƒƒناء إقƒƒامƒƒته بƒƒالƒƒقاهƒƒرة عƒƒلى يƒƒد الƒƒحاج عƒƒبد الƒƒكريƒƒم
اعƒƒتنقه بّ ƒ
ƒوحƒا مƒن حƒضرة بƒهاء اهلل واتّƒصل بƒحضرة عƒبد الƒبهاء ووصƒل نƒيويƒورك فƒي كƒانƒون األ ّول سƒنة 1892م واسƒتقرّ
الطّهƒرانƒي وتƒل ّقى ل ً ƒ
فƒƒي شƒƒيكاغƒƒو .وفƒƒي غƒƒضون عƒƒامƒƒني كƒƒتب إلƒƒى حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء يƒƒصف مƒƒشاعƒƒره ،ويسƒƒتعرض ال ƒنّجاح الƒƒباهƒƒر ا ّلƒƒذي ك ّ ƒللت بƒƒه
جƒهوده .وفƒي سƒنة 1895م وفّƒق إلƒى فƒتح جƒديƒد فƒي كƒنوشƒا ا ّلƒƒتي حƒرص عƒلى زيƒارتƒها م ّƒرة ك ّƒل أسƒبوع أثƒناء نƒشاطƒه الƒتّبليغيّ.
ƒسنة ال ƒتّالƒƒية ح ƒتّى كƒƒان األح ƒبّاء فƒƒي هƒƒاتƒƒني املƒƒديƒƒنتني يƒƒع ّدون بƒƒاملƒƒثات كƒƒما ورد فƒƒي ال ƒتّقاريƒƒر .وفƒƒي سƒƒنة 1897م
ومƒƒا أن وافƒƒت الّ ƒ
نشƒر كƒتابƒه "بƒاب الّ ƒديƒن" ،وزار كƒنساس ونƒيويƒورك وإيƒثاكƒا وفƒيالدلƒفيا حƒيث اسƒتطاع أن يكسƒب لƒألمƒر املƒبارك عƒد ًدا ال يسƒتهان
ƒكرس ƒƒون أن ƒƒفسهم لخ ƒƒدم ƒƒة امل ƒƒيثاق الح ƒƒدي ƒƒث اإلع ƒƒالن:
ب ƒƒه م ƒƒن األن ƒƒصار .وك ƒƒان م ƒƒن أب ƒƒرز م ƒƒن ن ƒƒهضوا ّ ƒ
يبشƒƒرون ب ƒƒال ƒƒيوم الج ƒƒدي ƒƒد ،وي ّ ƒ
ثƒورنƒتون تƒشيس ال ّƒرابƒط الƒجأش ا ّلƒذي لّ ƒقبه حƒضرة عƒبد الƒبهاء "بƒالƒثّابƒت" ووصƒفه بƒأنّƒه "أ ّول مƒن آمƒن" مƒن أمƒريƒكا ،ألنّƒه آمƒن سƒنة
1894م .ومƒنهم لƒويƒزا أ .مƒور الƒخالƒدة ،أ ّم مƒب ّلغات الƒغرب ،ا ّلƒƒتي لّ ƒقبها حƒضرة عƒبد الƒبهاء "بƒالّ ƒلواء" والّ ƒدكƒتور إدوارد جتسنجƒر
ا ّلƒذي تƒز ّوجƒته اآلنƒسة لƒواء فƒيما بƒعد ،وهƒوارد مƒاك نƒت  ،وآرثƒر ب .دودج  ،وإيƒزابƒيال بƒرتƒنجهام  ،ولƒيليان ف .كƒابّƒس  ،وبƒول ن .ديƒلي
 ،وتشسƒتر أ .تƒاتشƒر  ،وهƒيلني س .جƒودال وهƒؤالء فƒريƒق سƒوف ت ّ
ƒظل أسƒماؤهƒم مƒرتƒبطة بƒاإلشƒراقƒات األولƒى لƒديƒن حƒضرة بƒهاء اهلل
في القارة األمريكيّة ّ
الشماليّة.
ƒسيدة
ƒسناتƒور جƒورج ف .هƒيرسƒت ا ّلƒƒتي آمƒنت عƒلى يƒد ال ّ
ƒسيدة فƒيبي هƒيرسƒت )زوجƒة ال ّ
ومƒا وافƒت سƒنة 1898م حƒتّى أظهƒرت ال ّ
جتسنجƒر أثƒناء رحƒلة قƒامƒت بƒها األخƒيرة إلƒى كƒالƒيفورنƒيا ،عƒزمƒها عƒلى التّش ّƒرف بƒمحضر حƒضرة عƒبد الƒبهاء فƒي األرض األقƒدس،
ƒفرا مƒƒن األحƒبّاء إلƒƒى مƒƒصاحƒƒبتها مƒƒن بƒƒينهم الّ ƒدكƒƒتور جتسنجƒƒر وزوجƒƒته ،والّ ƒدكƒƒتور خƒƒير اهلل وزوجƒƒته .وأتƒّ ƒمت اإلجƒƒراءات
ودعƒƒت نً ƒ
ال ّ
ƒضروريّƒة لهƒذه الƒزّيƒارة الƒتّاريƒخيّة لƒع ّكاء .وفƒي بƒاريƒس انƒض ّم إلƒى الƒفريƒق عƒدد مƒن األمƒريƒكيّني املƒقيمني مƒن بƒينهم مƒاي ألƒيس
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ƒسيدة
ƒسيّدة هƒيرسƒت مƒع ال ّ
ƒسيّدة جتسنجƒر ،واآلنƒسة بƒيرسƒون  ،وآن أبƒيرسƒون وكƒلتاهƒما ابƒنتا أخƒت ال ّ
بƒولƒز ا ّلƒتي آمƒنت عƒلى يƒد ال ّ
ثƒƒورنƒƒبرغ وابƒƒنتها ،زاد عƒƒددهƒƒم بƒƒانƒƒضمام بƒƒنات ال ّ ƒدكƒƒتور خƒƒير اهلل وج ّ ƒداتƒƒه ّن ال ّ ƒلواتƒƒي آم ّ ƒن فƒƒي مƒƒصر عƒƒلى يƒƒد ال ّ ƒدكƒƒتور خƒƒير اهلل
أخيرا.
ً
وكƒƒان قƒƒدوم خƒƒمسة عشƒƒر زائƒً ƒرا فƒƒي ثƒƒالثƒƒة أفƒƒواج مƒƒتعاقƒƒبة ،وصƒƒل الƒƒفوج األ ّول مƒƒنها وا ّلƒƒذي ض ّ ƒم ال ّ ƒدكƒƒتور جتسنجƒƒر وزوجƒƒته إلƒƒى
ƒسجن ع ّ ƒكاء فƒƒي الƒƒعاشƒƒر مƒƒن كƒƒانƒƒون األ ّول سƒƒنة 1898م ،واالتّƒƒصال املƒƒباشƒƒر املƒƒتني بƒƒني مƒƒركƒƒز مƒƒيثاق حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل
مƒƒديƒƒنة الّ ƒ
ƒحب املƒنعم مƒن
ومƒطالƒع أنƒواره فƒي الƒغرب ،والƒظّروف املƒثيرة ا ّلƒƒتي اكƒتنفت زيƒارتƒهم ملƒرقƒده املƒق ّدس ،ومƒا أنƒعم بƒه هƒذا املƒضيف امل ّ
شƒƒرف اصƒƒطحابƒƒه لƒƒهم إلƒƒى الƒƒغرفƒƒة الّ ƒداخƒƒليّة لّ ƒ
ƒلضريƒƒح والƒّ ƒروح الƒƒعالƒƒية ا ّلƒƒتي نƒƒفخها فƒƒيهم بƒƒسيرتƒƒه ومسƒƒلكه وأقƒƒوالƒƒه ،وشƒƒحنهم بƒƒها
رغƒƒم قƒƒصر مّ ƒدة إقƒƒامƒƒتهم والحƒƒماسƒƒة الƒƒجيّاشƒƒة والƒƒعزم الƒّ ƒراسƒƒخ ا ّلƒƒتي أشƒƒعله فƒƒي نƒƒفوسƒƒهم ،وإرشƒƒاداتƒƒه املƒƒلهمة وتƒƒوجƒƒيهاتƒƒه الƒنّيّرة،
ƒشيرا إلƒى افƒتتاح عهƒد جƒديƒد مƒن تƒق ّدم الّ ƒديƒن فƒي الƒغرب ،وهƒو العهƒد ا ّلƒذي
وإمƒارات مƒحبّته اإللƒهيّة املƒتع ّددة لƒهم ،كƒان ك ّƒل ذلƒك م ً
إظهارا رائ ًعا.
أظهرت داللته األعمال املجيدة ا ّلتي قام بها ،فيما بعد ،بعض هؤالء الزّائرين وإخوانهم
ً
ƒرحƒƒا وال شƒƒيئ ًا مƒّ ƒما
كƒƒتبت إحƒƒدى املتشƒّ ƒرفƒƒات بƒƒمحضره
ƒرحƒƒا وال تً ƒ
تسجƒƒل مƒƒشاعƒƒرهƒƒا ،قƒƒالƒƒت" :أ ّمƒƒا عƒƒن الّ ƒلقاء األ ّول فƒƒإنƒƒي ال أذكƒƒر فً ƒ
ّ
ي ƒƒمكنني أن أس ƒّ ƒميه .ذل ƒƒك ألنّ ƒƒني س ƒƒموت ف ƒƒجأة إل ƒƒى ارت ƒƒفاع ش ƒƒاه ƒƒق ،واتّ ƒƒصلت روح ƒƒي ب ƒƒال ƒّ ƒروح اإلل ƒƒهيّ .وحƒ ƒيّرت ƒƒني ه ƒƒذه ال ƒƒق ّوة
الƒطّاهƒرة املƒق ّدسƒة الƒعظيمة ...لƒم نسƒتطع أن نƒح ّول أنƒظارنƒا عƒن وجƒهه الجƒليل .وسƒمعنا ك ّƒل مƒا قƒال وشƒربƒنا ال ّ
ƒشاي بƒأمƒره إالّ أنّ
الƒوجƒود كƒان مƒع ّ
ƒلما نƒهض وتƒركƒنا فƒجأة عƒدنƒا إلƒى الƒحياة مƒنتفضني .ولƒكن حƒم ًدا هلل! لƒم تƒكن حƒياتƒنا األولƒى أبً ƒدا ،ولƒم تƒكن
طالً .ف ّ
األرض هƒƒي األرض أب ً ƒدا!" وفƒƒي ذكƒƒرى آخƒƒر لƒƒقاء لƒƒهؤالء ال ƒزّائƒƒريƒƒن قƒƒالƒƒت ال ƒزّائƒƒرة نƒƒفسها" :فƒƒي جƒƒالل مƒƒحضره وهƒƒيمنته تƒƒح ّول
خƒƒوفƒƒنا أم ƒنًا ،وضƒƒعفنا ق ّ ƒوة ،وأسƒƒفنا أم ƒالً ،وفƒƒنينا فƒƒي مƒƒحبّتنا لƒƒه .وبƒƒينما نƒƒحن جƒƒلوس بƒƒني يƒƒديƒƒه نƒƒنتظر أن نسƒƒتمع إلƒƒى كƒƒلماتƒƒه
أجƒƒهش بƒƒعض األحƒبّاء بƒƒالƒƒبكاء فƒƒأمƒƒرهƒƒم أن يƒƒكفكفوا عƒƒبراتƒƒهم ،إالّ أنّƒƒهم لƒƒم يسƒƒتطيعوا ذلƒƒك حƒتّى لحƒƒظة واحƒƒدة فƒƒعاد يƒƒرجƒƒوهƒƒم أالّ
يبكوا وإالّ فإنه لن يتح ّدث إلينا ولن يع ّلمنا حتّى تجف العبرات جمي ًعا"...
ƒسيدة هƒيرسƒت فƒي إحƒدى رسƒائƒلها تƒقول ..." :تƒلك األيّƒام الƒثّالثƒة كƒانƒت أخƒلد أيّƒام حƒياتƒي وأبƒقاهƒا ذك ًƒرا ...أ ّمƒƒا املƒولƒى
وكƒتبت ال ّ
فƒلن أحƒاول أن أصƒفه .وإنّƒما أكƒتفي بƒأن أق ّƒرر أنّƒني أؤمƒن مƒن ك ّƒل قƒلبي بƒأنّƒه هƒو املƒولƒى ،وأ ّن أعƒظم مƒا بƒوركƒت بƒه فƒي هƒذه الّ ƒدنƒيا
هƒƒو امƒƒتيازي بƒƒاملƒƒثول فƒƒي حƒƒضرتƒƒه واسƒƒتجالء طƒƒلعته املƒƒباركƒƒة ...إ ّن ع ƒبّاس أفƒƒندي هƒƒو بƒƒال شƒّ ƒك مƒƒسيح هƒƒذا الƒƒيوم وهƒƒذا الƒƒجيل،
فƒلسنا فƒي حƒاجƒة إلƒى أن نƒبحث عƒن سƒواه" .وكƒتبت فƒي خƒطاب آخƒر تƒقول" :يƒجب أن أعƒترف بƒأنّƒه أنƒبل مخƒلوق لƒقيته أو أتƒو ّقƒƒع
ƒيرا قƒويًّƒا ألمƒر
ƒبرك بƒمحضره تƒأث ً
أن ألƒقاه فƒي هƒذه الّ ƒدنƒيا ...وإ ّن مƒحاولƒة وصƒف الƒج ّو ال ّƒروحƒي ا ّلƒذي يƒحيط بƒه فƒيؤثّƒر فƒي ك ّƒل مƒن ت ّ
ƒسمون أنƒƒفسهم بƒƒاألحƒبّاء بƒƒالƒƒعظمة
يعجƒƒز عƒƒنه كƒّ ƒل بƒƒيان .إنّƒƒني أؤمƒƒن بƒƒه مƒƒن أعƒƒماق قƒƒلبي وروحƒƒي ،وآمƒƒل أن يّ ƒ
ƒخصه كƒّ ƒل ا ّلƒƒذيƒƒن يّ ƒ
ك ّلها واملجد ك ّله والثّناء ك ّله ألنّه هو ،بال ريب ،ابن اهلل ،وروح األب تسكن فيه".
ƒسيدة هƒيرسƒت الƒزّنƒجيّ ،ويƒدعƒى روبƒرت تƒرنƒر  ،كƒان أ ّول مƒن يƒؤمƒن بƒاألمƒر املƒبارك مƒن بƒني جƒنسه فƒي الƒغرب .فƒقد
بƒل إ ّن خƒادم ال ّ
انجƒƒذب بƒƒتأثƒƒير حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء ،أثƒƒناء تƒƒلك ال ƒزّيƒƒارة ال ƒتّاريƒƒخيّة .وقƒƒد بƒƒلغ مƒƒن رسƒƒوخ إيƒƒمانƒƒه أ ّن س ƒيّدتƒƒه املƒƒحبوبƒƒة تƒƒن ّكرت ،فƒƒيما
بƒعد ،لƒل ّديƒن ا ّلƒƒذي اعƒتنقته ،فƒلم يƒؤثّƒر ذلƒك فƒيه بƒأيّƒة حƒال ،ولƒم يƒق ّلل مƒن عƒمق املƒشاعƒر ا ّلƒƒتي أثƒارهƒا فƒي صƒدره مƒا حƒباه بƒه حƒضرة
الرأفة واملحبّة.
عبد البهاء من ّ
ƒسكارى بخ ƒƒمر اهلل إل ƒƒى ف ƒƒرن ƒƒسا ،وع ƒƒاد ب ƒƒعضهم اآلخ ƒƒر إل ƒƒى ال ƒƒوالي ƒƒات املتّح ƒƒدة .وك ƒƒان ذل ƒƒك إي ƒƒذانً ƒƒا
ع ƒƒاد ب ƒƒعض ه ƒƒؤالء ال ƒزّائ ƒƒري ƒƒن ال ّ ƒ
ب ƒƒان ƒƒطالق ن ƒƒشاط م ƒƒنظّم م ƒƒتسان ƒƒد وم ƒƒتواص ƒƒل ن ƒƒما واس ƒƒتجمع ق ّ ƒوة أع ƒƒظم ،وام ƒƒت ّدت أغ ƒƒصان ƒƒه إل ƒƒى أوروبّ ƒƒا ال ƒƒغرب ƒيّة ووالي ƒƒات أم ƒƒري ƒƒكا
ƒشمال ƒيّة وأقƒƒالƒƒيمها الّ ƒ
الّ ƒ
ƒسفر إلƒƒى الƒƒغرب
ƒصمم عƒƒلى الّ ƒ
ƒشاسƒƒعة ،واتّƒƒسع مƒƒجال هƒƒذا ال ƒنّشاط اتّƒƒسا ًعƒƒا جƒƒعل حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء يّ ƒ
حƒƒاملƒƒا يƒƒطلق سƒƒراحƒƒه مƒƒن اعƒƒتقالƒƒه املƒƒديƒƒد فƒƒي ع ّ ƒكاء .نƒƒعم! فƒƒلقد انƒƒطلقت جƒƒامƒƒعة األح ƒبّاء األمƒƒريƒƒكيّني ،ال يƒƒعرقƒƒل مƒƒسعاهƒƒم األزمƒƒة
املخƒّ ƒربƒƒة ا ّلƒƒتي أحƒƒدثƒƒها طƒƒموح ال ّ ƒدكƒƒتور خƒƒير اهلل بƒƒعد عƒƒودتƒƒه مƒƒن األرض األقƒƒدس )فƒƒي كƒƒانƒƒون األ ّول سƒƒنة 1899م( ،وال تƒƒفزعƒƒها
الƒƒقالقƒƒل ا ّلƒƒتي أثƒƒارهƒƒا بƒƒالƒتّعاون مƒƒع نƒƒاقƒƒض املƒƒيثاق األكƒƒبر وأعƒƒوانƒƒه ورسƒƒله ،وال تهƒƒت ّم بƒƒالهجƒƒمات ا ّلƒƒتي أخƒƒذ يƒƒشنّها هƒƒو واملƒƒنش ّقون
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مƒعه ورجƒال املƒسيحيّة ا ّلƒƒذيƒن زاد مƒن حسƒدهƒم قّ ƒوة الّ ƒديƒن الƒنّاهƒض وانƒتشار تƒأثƒيره .قƒام هƒؤالء األحƒبّاء ،يƒعزّزهƒم فƒي مƒسعاهƒم
ƒساهƒر ال ّ
ƒخاصƒة ،وتƒق ّوي عƒزائƒمهم
ƒشفهيّة وإرشƒاداتƒه وتƒعليماتƒه ال ّ ƒ ƒ ƒ
ƒف طƒويƒل مƒن الƒزّائƒريƒن ا ّلƒذيƒن كƒانƒوا يƒب ّلغون رسƒائƒل املƒولƒى ال ّ
ص ّ
ƒوجƒههم ال ّƒرسƒل واملƒب ّلغون املƒتعاقƒبون ا ّلƒƒذيƒن كƒان يƒرسƒلهم بƒأمƒره
املسجƒلة فƒي األلƒواح ا ّلƒƒتي ال تƒع ّد وال تƒحصى ،وي ّ ƒ
ّƒ
فƒيوضƒات قƒلمه
ونشƒطها بƒعد عشƒر
إلرشƒادهƒم وتƒثبيت أقƒدامƒهم وتƒعميق إيƒمانƒهم .وبƒدأوا سƒلسلة مƒن األعƒمال ا ّلƒƒتي بƒاركƒها حƒضرة عƒبد الƒبهاءƒ ƒ ّ ،
سƒنوات ،وا ّلƒتي لƒم تƒكن سƒوى مƒق ّدمƒة لƒتلك الخƒدمƒات الƒفائƒقة الƒفذّة ا ّلƒتي قّ ƒدر لƒهم أن يƒؤ ّدوهƒا خƒالل عƒصر الƒتّكويƒن مƒن دورة والƒده
العظيم.
ƒؤسƒس فƒي تƒلك املƒديƒنة أ ّول
ƒسالƒفة الƒذّكƒر ،تƒعود إلƒى بƒاريƒس حƒتّى اسƒتطاعƒت أن ت ّ ƒ ƒ
ومƒا كƒادت إحƒدى الƒزّائƒرات ،وهƒي مƒاي بƒولƒز ال ّ
ƒقارة األوروب ƒيّة ،وذلƒƒك انƒƒصيا ًعƒƒا لƒƒتعليمات حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء املش ّ ƒددة .ولƒƒقد تƒƒعزّز هƒƒذا املƒƒركƒƒز بƒƒعد
مƒƒركƒƒز بƒƒهائƒƒي أُنش¾ فƒƒي الّ ƒ
ƒليزي وهƒو تƒومƒاس بƒريƒكويƒل ا ّلƒƒذي خّ ƒلد ذكƒره حƒضرة عƒبدالƒبهاء بƒالƒثّناء الƒعاطƒر الƒنّازل فƒي
عƒودتƒها بƒقليل بƒإيƒمان أ ّول مƒؤمƒن إنج ّ
ذكƒراه ،وإيƒمان أ ّول مƒؤمƒن فƒرنƒسيّ وهƒو هƒيبولƒيت دريƒفوس ا ّلƒذي اسƒتطاع بƒكتابƒاتƒه وتƒرجƒماتƒه ورحƒالتƒه وخƒدمƒاتƒه ال ّƒرائƒدة األخƒرى
ƒسنني واألعƒƒوام ،دعƒƒائƒƒم الƒƒعمل ا ّلƒƒذي بƒƒدئ فƒƒي بƒƒالده ،وإيƒƒمان لƒƒورا بƒƒارنƒƒي ا ّلƒƒتي أ ّدت خƒƒدمƒƒتها الƒƒخالƒƒدة بƒƒأن
أن يƒƒؤطّƒد ،عƒƒلى مƒّ ƒر الّ ƒ
جƒƒمعت بƒƒيانƒƒات حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء الƒنّفيسة ا ّلƒƒتي تƒƒناولƒƒت مƒƒوضƒƒوعƒƒات مƒƒتن ّوعƒƒة أشّ ƒد الƒتّن ّوع ،وا ّلƒƒتي ألƒƒقاهƒƒا أثƒƒناء زيƒƒارتƒƒها املƒƒديƒƒدة
لƒألرض األقƒدس ،وأخƒرجƒتها لƒألجƒيال الƒقادمƒة عƒلى هƒيئة كƒتاب عƒنوانƒه "املƒفاوضƒات" .وبƒعد ثƒالث سƒنوات ،أي فƒي سƒنة 1902م،
انتقلت ماي بولز ا ّلتي تزوجت آنذاك رجالً كنديًّا ،إلى منتريال ،ونجحت في وضع أسس األمر املبارك في تلك البالد.
ƒسيدة ثƒƒورنƒƒبرغ كƒƒروبƒƒر أن تƒƒبدأ فƒƒي لƒƒندن
ونƒƒتيجة لƒƒلتّأثƒƒيرات الƒƒخالّقƒƒة ا ّلƒƒتي أحƒƒدثƒƒتها هƒƒذه ال ƒزّيƒƒارة الƒƒباقƒƒية ال ƒذّكƒƒر ،اسƒƒتطاعƒƒت الّ ƒ
وسƒƒعته وغƒذّتƒه جƒهود املƒؤمƒنني اإلنجƒليز األ ُ َول وال سƒيّما جƒهود إثƒيل ج .روزنƒبرج ا ّلƒƒتي آمƒنت سƒنة 1899م ،فƒتم ّكنوا فƒي
نƒشاطًƒا ّ ƒ
ƒوسƒƒساتƒƒهم اإلداريّƒƒة فƒƒي الجƒƒزر الƒƒبريƒƒطانƒيّة .أ ّمƒƒا فƒƒي أمƒƒريƒƒكا الّ ƒ
ƒشمالƒيّة ،فƒƒقد عƒّ ƒرض ارتƒƒداد
ƒسنوات الƒتّالƒƒية مƒƒن إقƒƒامƒƒة هƒƒيكل مƒ ّ ƒ
الّ ƒ
الّ ƒدكƒتور خƒير اهلل وكƒذلƒك النّشƒرات املفسƒدة املج ّƒرحƒة ا ّلƒƒتي نشƒرهƒا بƒتشجيع مƒيرزا مح ّƒمد عƒلي وابƒنه شƒعاع اهلل ا ّلƒƒذي أوفƒده إلƒى
أمƒريƒكا ،والءهƒم وإخƒالصƒهم ألشّ ƒد أنƒواع االمƒتحان ،وهƒم مƒا زالƒوا فƒي مƒدارج الƒطّفولƒة .إال أ ّن ال ّƒرسƒل املƒتعاقƒبني ا ّلƒذيƒن أوفƒدهƒم
حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء مƒƒن أمƒƒثال الƒƒحاج عƒƒبد الƒƒكريƒƒم الطّهƒƒرانƒƒي ،والƒƒحاج مƒƒيرزا حƒƒسن الخƒƒراسƒƒانƒƒي ،ومƒƒيرزا أسƒƒد اهلل ،ومƒƒيرزا أبƒƒو
ال ƒƒفضل ،ن ƒƒجحوا ف ƒƒي ت ƒƒبدي ƒƒد ال ّ ƒ
ƒشكوك وتش ƒƒتيت ال ƒظّنون بس ƒƒرع ƒƒة ،ك ƒƒما ن ƒƒجحوا ف ƒƒي ت ƒƒوس ƒƒيع م ƒƒدارك األح ƒبّاء ول ّ ƒم ش ƒƒعثهم وت ƒƒوح ƒƒيد
ƒوسƒƒسات اإلداريّ ƒƒة ا ّلƒƒتي ق ƒƒدر ل ƒƒها أن تُ ƒƒفتتح رس ƒƒميًا ب ƒƒعد عش ƒƒري ƒƒن س ƒƒنة ب ƒƒمقتضى ن ƒƒصوص وص ƒيّة
ك ƒƒلمتهم ،وت ƒƒكوي ƒƒن ن ƒƒواة ت ƒƒلك امل ƒ ّ ƒ
ƒسماة بـ"بƒƒيت الƒƒعدل" ث ƒمّ
حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء الƒƒواضƒƒحة ومƒƒوا ّدهƒƒا .ومƒƒا أن وافƒƒت سƒƒنة 1900م ح ƒتّى تƒƒش ّكلت لƒƒجنة اسƒƒتشاريّƒƒة مّ ƒ
ƒشاط¾ إلƒƒى الّ ƒ
ƒشمال ƒيّة مƒƒن الّ ƒ
بـ"بƒƒيت الƒّ ƒروحƒƒان ƒيّة" وهƒƒي أ ّول حƒƒلقة مƒƒن سƒƒلسلة املƒƒحافƒƒل ا ّلƒƒتي غ ƒطّت قƒƒارة أمƒƒريƒƒكا الّ ƒ
ƒشاط¾ قƒƒبل
انƒتهاء الƒقرن الƒبهائƒيّ األ ّول .وفƒي سƒنة 1902م تƒش ّكلت فƒي شƒيكاغƒو جƒمعيّة النّشƒر الƒبهائƒيّة لƒترويƒج املƒطبوعƒات األمƒريّƒة ا ّلƒƒتي
أخƒذت تنتشƒر تƒدريƒجيًّا .وصƒدرت فƒي نƒيويƒورك نشƒرة بƒهائƒيّة لنشƒر تƒعالƒيم األمƒر املƒبارك ،تƒلتها "األخƒبار الƒبهائƒيّة" ،وهƒي نشƒرة
ƒهمة ونƒƒشاط بƒƒعض كƒƒتب حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل
أخƒƒرى صƒƒدرت فƒƒي شƒƒيكاغƒƒو سƒƒرعƒƒان مƒƒا تƒƒط ّورت إلƒƒى مجƒƒلة "نجƒƒم الƒƒغرب" .وتُƒƒرجƒƒمت بّ ƒ
الس ƒƒبعة" م ƒƒع أل ƒƒواح ح ƒƒضرة ع ƒƒبد ال ƒƒبهاء .ك ƒƒما
ƒهمة م ƒƒن م ƒƒثل "ال ƒƒكلمات امل ƒƒكنون ƒƒة" و"اإلي ƒƒقان" و "أل ƒƒواح امل ƒƒلوك" و "ال ƒƒودي ƒƒان ّƒ ƒ
امل ّ ƒ
تُƒرجƒمت عّ ƒدة مƒقاالت ونُƒبَذ كƒتبها مƒيرزا أبƒو الƒفضل وآخƒرون .وبƒدأت مƒراسƒالت ال يُسƒتهان بƒها مƒع املƒراكƒز األمƒريّƒة املƒختلفة فƒي
الشƒƒرق أخƒƒذت تƒƒزداد فƒƒي مƒƒجالƒƒها وأهƒّ ƒميّتها .ونُشƒƒرت ال ƒتّواريƒƒخ املƒƒختصرة لƒƒألمƒƒر املƒƒبارك كƒƒما نُشƒƒرت الƒƒكتب والƒƒعجاالت دفƒƒا ًعƒƒا
ّƒ
ƒلصحف ،ونُشƒرت اإلحƒصائƒيّات والƒتّقاريƒر عƒن ال ّƒرحƒالت والƒزّيƒارات واملƒدائƒح والƒقصائƒد واملƒثنويّƒات ور ّوجƒت
عƒنه ،وكƒتبت املƒقاالت ل ّ
ترويجا واس ًعا.
ً
وفƒي هƒذه األثƒناء قƒام املƒسافƒرون واملƒب ّلغون ،ا ّلƒذيƒن خƒرجƒوا ظƒافƒريƒن مƒن بحƒران االفƒتتان وعƒواصƒف االمƒتحان ا ّلƒتي هّ ƒددت ديƒنهم
املƒحبوب ،بƒطوع رغƒبتهم لƒيعزّزوا حƒصون األمƒر املƒبارك ا ّلƒƒتي كƒانƒت قƒد أنƒشئت حƒديƒثًا ويƒضاعƒفوا عƒددهƒا .فƒك ّونƒوا مƒراكƒز أمƒريّƒة
ف ƒƒي واش ƒƒنطن وب ƒƒوس ƒƒطن وس ƒƒان ف ƒƒران ƒƒسيسكو ول ƒƒوس أنج ƒƒلس ،وك ƒƒليفالن ƒƒد وب ƒƒلتيمور وم ƒƒينياب ƒƒول ƒƒيس وب ƒƒفال ƒƒو وروشس ƒƒتر وبتس ƒƒبرغ
وس ƒƒيات ƒƒل وس ƒƒان ƒƒت ب ƒƒول وف ƒƒي أم ƒƒاك ƒƒن ك ƒƒثيرة أخ ƒƒرى .وب ƒƒدأ امل ƒƒهاج ƒƒرون ال ّ ƒ
ƒشجعان امل ƒƒقيمون م ƒƒنهم وال ƒƒعاب ƒƒرون ،ي ƒƒقوم ƒƒون ب ƒƒال ƒّ ƒرح ƒƒالت
مƒتل ّهفني عƒلى نشƒر الƒبشارة الجƒديƒدة خƒارج حƒدود بƒالدهƒم األصƒليّة ،وشƒرعƒوا فƒي الƒقيام بƒأعƒمال حƒملت نƒورهƒا إلƒى قƒلب أوروبّƒا
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والشƒرق األقƒصى وجƒزائƒر املƒحيط الƒهادي .فƒرحƒل مƒايƒسون ريƒمي إلƒى روسƒيا وإيƒران ثّ ƒم طƒاف مƒع هƒوارد سƒتروفƒن حƒول الƒعالƒم
ّƒ ƒ
ƒصني والƒهند وبƒورمƒا .وسƒافƒر هƒوبƒر هƒارس وهƒارالن
أل ّول م ّƒرة فƒي الƒتّاريƒخ الƒبهائƒيّ ،وزارا فƒي طƒريƒقهما جƒزر هƒاواي والƒيابƒان وال ّ
أوبƒƒر مƒƒا ال يّ ƒ
ƒقل عƒƒن سƒƒبعة أشهƒƒر فƒƒي الƒƒهند وبƒƒورمƒƒا وزارا بƒƒومƒƒباي وبƒƒونƒƒا والهƒƒور وكƒƒلكتا ورانƒƒجون ومƒƒندالي .واقƒƒتفت أملƒƒا نƒƒبلوك
آثƒƒار الّ ƒدكƒƒتور أ .فيشƒƒر  ،ور ّكƒƒزت رايƒƒة األمƒƒر املƒƒبارك فƒƒي أملƒƒانƒƒيا ،وحƒƒملت نƒƒوره إلƒƒى الƒنّمسة ،وحّ ƒولƒƒت الّ ƒدكƒƒتورة سƒƒوزان آي .مƒƒودي
وسƒيدنƒي سƒبراج  ،ولƒيليان ف .كƒابƒس  ،والƒدكƒتورة سƒارة كƒلوك وإلƒيزابƒت سƒتيوارت مƒقامƒه ّن إلƒى طهƒران رجƒاء الƒتّق ّدم بƒمصالƒح
األمƒر املƒبارك املƒتشابƒكة بƒالƒتّعاون مƒع األحƒبّاء فƒي تƒلك املƒديƒنة .وكƒانƒت سƒارة فƒارمƒر قƒد كّ ƒونƒت سƒنة 1894م فƒي عّ ƒكاء الƒخضراء
وأسسƒت مƒركƒزًا لƒترويƒج الƒوحƒدة واإلخƒاء بƒني األجƒناس واألديƒان ولƒكنها زارت عّ ƒكاء سƒنة 1900م ثƒمّ
بƒواليƒة مƒني اجƒتماعƒات صƒيفيّة ّ
عادت ووضعت هذه االجتماعات ّ
أخيرا.
تصرف أتباع األمر املبارك ا ّلذي اعتنقته
وكل مع ّداتها وتجهيزاتها تحت
ً
ّ
الشƒƒروع فƒƒي تƒƒشييد أ ّول
ƒيرا ولƒƒيس آخƒً ƒرا ،قƒƒام األحƒبّاء فƒƒي شƒƒيكاغƒƒو بƒƒعد أن ألƒƒهمهم مƒƒا قƒƒام بƒƒه إخƒƒوانƒƒهم فƒƒي عƒƒشق آبƒƒاد مƒƒن ّ ƒ
وأخً ƒ
ƒوسƒلوا
"مشƒرق األذكƒار" فƒي الƒعالƒم الƒبهائƒيّ ،وبƒعد أن ألهƒبتهم ال ّƒرغƒبة فƒي إظƒهار إيƒمانƒهم ووالئƒهم بƒطريƒقة مƒلموسƒة مƒناسƒبة ،وت ّ ƒ ƒ
إلƒى حƒضرة عƒبد الƒبهاء أن يƒأذن لƒهم فƒي إقƒامƒة مƒعبد فƒفازوا بƒموافƒقته الƒعاجƒلة الحƒماسƒيّة املƒد ّونƒة فƒي لƒوح رقƒمه فƒي حƒزيƒران سƒنة
1903م ،فƒƒقامƒƒوا عƒƒلى قّ ƒلة عƒƒددهƒƒم وضƒƒعف مƒƒواردهƒƒم لƒƒيأخƒƒذوا عƒƒلى عƒƒاتƒƒقهم عƒƒمالً يƒƒع ّد أعƒƒظم خƒƒدمƒƒة أ ّداهƒƒا األحƒبّاء لƒƒألمƒƒر املƒƒبارك
برعƒƒات ا ّلƒƒتي
إلƒƒى اآلن ،ال فƒƒي أمƒƒريƒƒكا وحƒƒدهƒƒا بƒƒل وفƒƒي الƒƒغرب ك ّ ƒله .وبƒƒفضل تƒƒشجيع حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء فƒƒيما بƒƒعد ،وبƒƒفضل ال ƒت ّ ّ
قّ ƒدمƒتها املƒحافƒل ال ّƒروحƒانƒيّة املƒختلفة ،دعƒا أعƒضاء هƒذا املƒحفل ال ّƒروحƒانƒيّ مƒمثّلي األحƒبّاء فƒي الƒبالد املƒختلفة الجƒتماع يƒعقد فƒي
ƒسادس والعشƒريƒن مƒن تشƒريƒن الƒثّانƒي سƒنة 1907م
شƒيكاغƒو لƒتدشƒني هƒذا املشƒروع الƒجبّار ا ّلƒذي أخƒذوه عƒلى عƒواتƒقهم .وفƒي ال ّ
كّ ƒون املƒندوبƒون املƒجتمعون لƒجنة مƒن تƒسعة أفƒراد الخƒتيار املƒوقƒع املƒناسƒب لƒلمعبد املƒزمƒع إنƒشاؤه .ومƒا أن وافƒى الƒيوم الƒتّاسƒع مƒن
نƒيسان سƒنة 1908م حƒتّى دفƒعوا ألƒفي دوالر لشƒراء قƒطعتني مƒن أرض الƒبناء تƒقعان عƒلى مƒقربƒة مƒن شƒاط¾ بƒحيرة مƒتشيغان .
وج ƒƒهها
وجه ƒƒت ال ّ ƒدع ƒƒوة ل ƒƒعقد م ƒƒؤت ƒƒمر ي ƒƒمثّل امل ƒƒراك ƒƒز األم ƒƒريّ ƒƒة امل ƒƒختلفة ،وذل ƒƒك ب ƒƒناء ع ƒƒلى ال ƒتّعليمات ا ّل ƒƒتي ّ ƒ
وف ƒƒي آذار س ƒƒنة 1909م ّ
حƒضرة عƒبد الƒبهاء .فƒاجƒتمع فƒي شƒيكاغƒو تƒسعة وثƒالثƒون مƒندوبًƒا عƒن سƒتٍّ وثƒالثƒني مƒديƒنة .وكƒان ذلƒك فƒي نƒفس الƒيوم ا ّلƒذي أرقƒد
فƒيه حƒضرة عƒبد الƒبهاء رفƒات حƒضرة الƒباب فƒي املƒقام األعƒلى ا ّلƒƒذي شƒيّد عƒلى جƒبل الƒكرمƒل .وكّ ƒونƒوا هƒيئة مƒركƒزيّƒة دائƒمة تƒعرف
بـ"وحƒƒدة املƒƒعبد الƒƒبهائ ƒيّ" .وت ّ ƒم تƒƒسجيلها قƒƒانƒƒون ƒيًّا لƒƒدى حƒƒكومƒƒة واليƒƒة إلƒƒينوي كƒƒهيئة ديƒƒنيّة تƒƒعمل بƒƒموجƒƒب قƒƒوانƒƒني هƒƒذه الƒƒواليƒƒة لƒƒها
الƒƒحقّ فƒƒي امƒƒتالك أرض املƒƒعبد وتƒƒهيئة الƒƒوسƒƒائƒƒل ال ƒالّزمƒƒة لƒƒتشييده .وفƒƒي هƒƒذا املƒƒؤتƒƒمر وضƒƒع دسƒƒتور لهƒƒذه الƒƒهيئة وتƒƒش ّكلت هƒƒيئة
أخ ƒƒرى ه ƒƒي ال ّ ƒلجنة ال ƒتّنفيذيّ ƒƒة ل ƒƒوح ƒƒدة امل ƒƒعبد ال ƒƒبهائ ƒيّ وان ƒƒتخب أع ƒƒضاؤه ƒƒا وخ ّ ƒول ƒƒهم امل ƒƒندوب ƒƒون س ƒƒلطة ت ƒƒكملة ش ƒƒراء األرض ال ƒƒتي
برعƒƒات لهƒƒذا الƒƒعمل ال ƒتّاريƒƒخيّ مƒƒن الƒƒهند وإيƒƒران وتƒƒرك ƒيّا وسƒƒوريّƒƒا وفلسƒƒطني وروسƒƒيا
أوصƒƒى بƒƒها املƒƒؤتƒƒمر الّ ƒ
ƒسابƒƒق .وانƒƒهالƒƒت ال ƒت ّ ّ
ومƒƒصر وأملƒƒانƒƒيا وفƒƒرنƒƒسا وإنجƒƒلترا وكƒƒندا واملƒƒكسيك وجƒƒزر الƒƒهاواي بƒƒل ومƒƒن مƒƒوريƒƒشوس  ،ومƒƒا ال يƒƒقل عƒƒن س ƒتّني مƒƒديƒƒنة أمƒƒريƒƒكيّة.
برعƒƒات مƒƒا ال يّ ƒ
ƒقل عƒƒن عشƒƒريƒƒن ألƒƒف دوالر .وهƒƒو
وفƒƒي سƒƒنة 1910م ،أي قƒƒبل زيƒƒارة حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء ألمƒƒريƒƒكا بƒƒعامƒƒني ،بƒƒلغت الƒت ّ ّ
دل ƒƒيل م ƒƒلحوظ ع ƒƒلى ت ƒƒماس ƒƒك األح ƒبّاء ف ƒƒي املش ƒƒرق وامل ƒƒغرب ،وع ƒƒلى ال ƒƒجهود املخ ƒƒلصة امل ƒƒتفان ƒƒية ا ّلƒƒتي ب ƒƒذل ƒƒها أح ƒبّاء أم ƒƒري ƒƒكا ا ّلƒƒذي ƒƒن
أسƒƒهموا أثƒƒناء تƒƒق ّدم الƒƒعمل بƒƒالƒƒقدر األكƒƒبر مƒƒن املƒƒبلغ ا ّلƒƒذي زاد عƒƒلى املƒƒليون ونƒƒصف املƒƒليون مƒƒن الّ ƒدوالرات الƒالّزمƒƒة لƒƒتشييد بƒƒنيان
املعبد وزينته الخارجيّة.
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السابع عشر  -استثناف حبس حضرة عبد البهاء
الفصل
ّ
إ ّن األعƒƒمال الƒƒبارزة ا ّلƒƒتي أنجƒƒزتƒƒها الƒƒجامƒƒعة الجƒƒريƒƒئة املƒƒمتحنة أشّ ƒد االمƒƒتحان واعƒƒتبرت بƒƒواكƒƒير الƒثّمار ا ّلƒƒتي أثƒƒمرهƒƒا فƒƒي الƒƒعالƒƒم
ƒاسƒƒا مƒƒهيبًا يسƒƒتدعƒƒي حƒƒضور مƒƒركƒƒز ذلƒƒك املƒƒيثاق املƒƒختار
الƒƒغربƒيّ مƒƒيثاق حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل املƒƒبرم حƒƒديƒثًا ،وصƒƒفت بƒƒأنّƒƒها كƒƒانƒƒت أسƒ ً ƒ
ا ّلƒذي أوجƒد تƒلك الƒجامƒعة بƒعنايƒة فƒائƒقة وأشƒرف عƒلى مƒصائƒرهƒا فƒي مهƒدهƒا بƒبصيرة صƒادقƒة .عƒلى أنّƒه لƒم يسƒتطع أن يƒقوم بƒرحƒلته
ƒقارة ا ّلƒƒتي أشƒارت فƒيها هƒذه األعƒمال الفخƒمة الƒباقƒية إلƒى نƒهضة ديƒن والƒده وتƒأسƒيسه إالّ بƒعد أن خƒرج
الƒخالƒدة إلƒى شƒواط¾ ال ّ
من تلك األزمة ا ّلتي وقع فريسة لها منذ ع ّدة سنوات.
أ ّمƒƒا هƒƒذه األزمƒƒة الƒثّانƒƒية الƒƒكبرى ا ّلƒƒتي حƒƒدثƒƒت فƒƒي عهƒƒده فƒƒكانƒƒت خƒƒارجƒيّة ولƒƒكنّها ال تƒƒكاد تّ ƒ
ƒقل فƒƒي قƒƒسوتƒƒها عƒƒن تƒƒلك ا ّلƒƒتي أحƒƒدثƒƒها
عƒƒصيان مƒƒيرزا محƒّ ƒمد عƒƒلي .إذ عƒّ ƒرضƒƒت حƒƒياتƒƒه للخƒƒطر تƒƒعريً ƒ
ƒسيما وحƒƒرمƒƒته ع ّ ƒدة سƒƒنوات مƒƒن الحƒّ ƒر ّيƒƒة النّسƒƒب ّية ا ّلƒƒتي تƒƒمتّع
ƒضا جً ƒ
بƒƒها ،وبƒƒلبلت أهƒƒله واألحƒبّاء فƒƒي املشƒƒرق واملƒƒغرب ،وفƒƒضحت كƒƒما لƒƒم تƒƒفضح أزمƒƒة مƒƒن قƒƒبل ،انحƒƒطاط خƒƒصومƒƒة األلّ ƒداء وسƒƒفالƒƒتهم.
الشّ ƒدة
ƒتمرت حƒلقاتƒها بƒدرجƒات مƒختلفة ّ ƒ
نƒشأت هƒذه األزمƒة بƒعد رحƒيل الƒزّوار األمƒريƒك ّيني األ ُ َول مƒن األرض املƒق ّدسƒة بƒسنتني واس ّ
ƒتمرة ا ّلƒƒتي كƒƒان يƒƒحوكƒƒها ال ƒنّاقƒƒض األكƒƒبر ملƒƒيثاق حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل
سƒƒبع سƒƒنوات ون ƒيّف .وكƒƒان مƒƒرجƒƒعها املƒƒباشƒƒر ال ّ ƒدسƒƒائƒƒس املسّ ƒ
وأعوانه واالفتراءات الفظيعة ا ّلتي كانوا ير ّوجونها.
ƒصدع ا ّلƒذي عّ ƒلق عƒليه ك ّƒل آمƒالƒه ،وآذاه ذلƒك الƒنّجاح األبهƒر
فƒلقد عƒزّ عƒلى مƒيرزا مح ّƒمد عƒلي أن يفشƒل فشƒالً ذريً ƒعا فƒي إحƒداث ال ّ
ا ّلƒذي أحƒرزه حƒملة لƒواء املƒيثاق فƒي أمƒريƒكا ال ّ
ƒشمالƒيّة بƒرغƒم مƒكائƒده ،وش ّƒجعه حƒكم تƒزدهƒر فƒي جّ ƒوه الّ ƒدسƒائƒس والƒظّنون عƒلى رأسƒه
سƒلطان ق ٍ
والشƒروع فƒي تƒشييد مƒقام حƒضرة
ّƒ ƒ
ƒسجن عّ ƒكاء
ƒصمم عƒلى اسƒتغالل مƒجيء الƒزّائƒريƒن الƒغربّ ƒيني إلƒى مƒديƒنة ال ّ
ƒاس لƒئيم ،ف ّ
الƒƒباب عƒƒلى جƒƒبل الƒƒكرمƒƒل أسƒƒوأ اسƒƒتغالل ،فƒƒنهض لƒƒذلƒƒك ومƒƒعه أخƒƒوه مƒƒيرزا بƒƒديƒƒع اهلل ويƒƒناصƒƒره صهƒƒره مƒƒيرزا مجƒƒد ال ّ ƒديƒƒن ،بƒƒاذالً
ƒلحة ا ّلƒƒتي ن ƒƒجح ب ƒƒأث ƒƒره ƒƒا ف ƒƒي إث ƒƒارة ش ƒƒكوك ال ƒƒحكوم ƒƒة ال ƒتّرك ّ ƒية ورج ƒƒال ƒƒها ،وح ƒƒملهم ع ƒƒلى اس ƒƒتثناف
ال ƒƒجهود امل ƒƒضنية وامل ƒƒحاوالت امل ّ ƒ
كثيرا في أيّام حضرة بهاء اهلل.
تضييق الخناق على حضرة عبد البهاء ،األمر ا ّلذي قاسى منه
ً
ولƒقد أق ّƒر هƒذا األخ نƒفسه ،وشƒريƒك مƒيرزا مح ّƒمد عƒلي األكƒبر ،بƒالّ ƒدسƒائƒس الƒخبيثة ا ّلƒƒتي حƒيكت وذلƒك فƒي اعƒترافƒه الƒكتابƒيّ ا ّلƒƒذي
و ّقƒعه بƒتوقƒيعه وخƒتمه بƒخاتƒمه ونشƒره أثƒناء فƒترة صƒلحة مƒع حƒضرة عƒبد الƒبهاء .قƒال مƒيرزا بƒديƒع اهلل" :سƒوف أتƒجاهƒل مƒا سƒمعته
مƒƒن اآلخƒƒريƒƒن ولƒƒن أروي إالّ مƒƒا رأيƒƒت بƒƒعيني وسƒƒمعت بƒƒأذنƒƒي مƒƒن شƒƒفتيه ]أي مƒƒن شƒƒفتي مƒƒيرزا محƒّ ƒمد عƒƒلي[" .ثّ ƒم مƒƒضى يƒƒقول:
"اتّخƒذ ]أي مƒيرزا مح ّƒمد عƒلي[ الƒتّدابƒير لƒيوفƒد مƒيرزا مجƒد الّ ƒديƒن إلƒى نƒاظƒم بƒاشƒا والƒي دمƒشق بهƒد ّيƒة وخƒطاب مƒكتوب بƒالƒفارسّ ƒية
يƒلتمس مƒعونƒته ...وقƒد أخƒبرنƒي ]أي مƒيرزا مجƒد الّ ƒديƒن[ فƒي حƒيفا ،أنّƒه بƒذل ك ّƒل مƒا اسƒتطاع مƒن جهƒد لƒيوقƒفه ]أي الƒحاكƒم[ عƒلى
الƒعمل الƒجاري عƒلى جƒبل الƒكرمƒل ،ومƒجيء املƒؤمƒنني األمƒريƒك ّيني ورواحƒهم وعƒلى االجƒتماعƒات ا ّلƒƒتي تƒعقد فƒي عّ ƒكاء .وقƒد الطƒفه
الƒباشƒا ك ّƒل املƒالطƒفة رغƒب ًة مƒنه فƒي الƒوقƒوف عƒلى ك ّƒل الƒحقائƒق ،وأ ّ ƒكƒد لƒه مƒعونƒته .وبƒعد عƒودة مƒيرزا مجƒد الّ ƒديƒن بƒأيّƒام قƒالئƒل جƒاءت
مƒن الƒباب الƒعالƒي بƒرقّ ƒية بƒال ّ
السƒلطان بƒحبس حƒضرة عƒبد الƒبهاء وحƒبسي وآخƒريƒن" .وشهƒد زيƒادة عƒلى ذلƒك
ƒشيفرة تحƒمل أوامƒر ّƒ ƒ
السƒƒبب ف ƒƒي ح ƒƒبس ع ƒبّاس أف ƒƒندي.
ف ƒƒي ال ƒƒوث ƒƒيقة ن ƒƒفسها أ ّن "رج ƒالً ج ƒƒاء م ƒƒن دم ƒƒشق إل ƒƒى ع ّ ƒكاء وق ƒّ ƒرر ل ƒƒلنّاس أ ّن ن ƒƒاظ ƒƒم ب ƒƒاش ƒƒا ه ƒƒو ّ ƒ
وأغƒرب األشƒياء جƒمي ًعا أ ّن مƒيرزا مح ّƒمد عƒلي هƒذا كƒتب رسƒالƒة إلƒى نƒاظƒم بƒاشƒا يƒرجƒوه فƒيها أن يƒطلق سƒراحƒه هƒو .إالّ أ ّن الƒباشƒا
لم يكتب حرفًا واح ًدا لإلجابة عن خطابه األ ّول وال الثّاني".
وف ƒƒي ال ƒƒيوم ال ƒƒخام ƒƒس م ƒƒن شه ƒƒر ج ƒƒمادى األول ƒƒى س ƒƒنة  1319للهج ƒƒرة ) 20آب س ƒƒنة 1901م( أع ƒƒلم ح ƒƒضرة ع ƒƒبد ال ƒƒبهاء ب ƒƒتعليمات
الس ƒƒلطان ع ƒƒبد الح ƒƒميد ،وك ƒƒان ح ƒƒينذاك ع ƒƒائ ً ƒدا م ƒƒن ال ƒƒبهجة ح ƒƒيث اش ƒƒترك ف ƒƒي االح ƒƒتفال ب ƒƒليلة ب ƒƒعثة ح ƒƒضرة ال ƒƒباب ،ت ƒƒقضي ب ƒƒأن
ّƒ ƒ
ƒجا ،وبƒƒأنّƒƒه هƒƒو وأخƒƒوتƒƒه ال يƒƒنبغي لƒƒهم أن يƒƒغادروا أسƒƒوار املƒƒديƒƒنة ،وقƒƒد أعƒƒلم
يسƒƒتأنƒƒف الƒتّضييق ا ّلƒƒذي كƒƒانƒƒت وطƒƒأتƒƒه قƒƒد خƒفّت تƒƒدريً ƒ
السƒƒلطان تƒنفيذا صƒار ًمƒƒا بƒادئ األمƒر ،وضّ ƒيق
حƒضرة عƒبد الƒبهاء بƒذلƒك أثƒناء لƒقاء تّ ƒم بƒني حƒضرتƒه وبƒني حƒاكƒم عّ ƒكاء .ونƒفّذ قƒرار ّ ƒ
ƒظيما ،وكƒƒان عƒƒلى حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء أن يƒƒعانƒƒي وحƒƒده ودون مƒƒعونƒƒة ،مƒƒش ّقة ال ƒتّحقيقات
عƒƒلى حƒƒريّƒƒة الƒƒجامƒƒعة املƒƒنفيّة تƒƒضيي ًقا عً ƒ
املƒط ّولƒة ا ّلƒƒتي أجƒراهƒا الƒقضاة ورجƒال الƒحكومƒة ا ّلƒƒذيƒن أخƒذوا يسƒتدعƒونƒه إلƒى سƒراي الƒحكومƒة م ّƒرة بƒعد أخƒرى عƒدة أ ّيƒام مƒتوالƒية
١٣٨

خƒل لƒصالƒح إخƒوتƒه ا ّلƒƒذيƒن اسƒتدعƒاهƒم الƒحاكƒم عƒلى
إلتƒمام الƒتّحقيق .وكƒان مƒن بƒني األعƒمال األولƒى ا ّلƒƒتي قƒام حƒضرتƒه بƒها أن تƒد ّƒ
الشƒƒريƒƒر إالّ أ ّن حƒƒضرتƒƒه أفƒƒلح
السƒƒلطان .وهƒƒو عƒƒمل عجƒƒز عƒƒن أن يƒƒلطّف ح ّ ƒدة عƒƒداوتƒƒهم ،أو يƒƒق ّلل نƒƒشاطƒƒهم ّ ƒ
الƒƒفور وأبƒƒلغهم أوامƒƒر ّ ƒ
السƒƒلطات امل ƒƒدن ƒيّة وال ƒƒعسكريّ ƒƒة ف ƒƒي أن ي ƒƒحصل ألت ƒƒباع ƒƒه امل ƒƒقيمني ب ƒƒع ّكاء ع ƒƒلى الح ƒّ ƒريّ ƒƒة ف ƒƒتم ّكنوا م ƒƒن م ƒƒتاب ƒƒعة
ب ƒƒعد م ّ ƒدة ب ƒƒسعيه ل ƒƒدى ّ ƒ
كسب دون مضايقة.
الت ّ ّ
ول ƒƒم ي ِ ƒ
السƒƒلطات م ƒƒن ال ƒتّداب ƒƒير ن ƒƒحو ال ƒّ ƒرج ƒƒل ا ّلƒƒذي ت ƒƒد ّ
خƒƒل ل ƒƒصال ƒƒحهم ه ƒƒذا ال ƒتّدخ ƒƒل ال ƒنّبيل.
ƒشف غ ƒƒليل ن ƒƒاق ƒƒض امل ƒƒيثاق م ƒƒا اتّخ ƒƒذت ƒƒه ّ ƒ
السƒƒلك املƒƒدن ƒيّ
الشƒƒرطƒƒة الƒƒخبيث ومƒƒعه رجƒƒال آخƒƒرون مƒƒن ّ ƒ
فƒƒنهضوا يƒƒريƒƒدون اإلجƒƒهاز عƒƒليه يƒƒساعƒƒدهƒƒم فƒƒي ذلƒƒك يƒƒحيى بƒƒيك مƒƒديƒƒر ّ ƒ
ƒعسكري ا ّلƒƒذيƒƒن قƒƒامƒƒوا بƒƒاسƒƒتبدال آخƒƒريƒƒن مƒّ ƒمن كƒƒانƒƒوا يƒƒتعاطƒƒفون مƒƒع حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء إزاء احƒƒتجاجƒƒات ال ƒنّاقƒƒضني وكƒƒذلƒƒك
والƒ
ّ
أعƒوان متسƒتّرون يƒسافƒرون بƒني عّ ƒكاء واآلسƒتانƒة ويشƒرفƒون إشƒرافًƒا دقƒي ًقا عƒلى ك ّƒل مƒا يƒدور فƒي بƒيته .وطƒفقوا يƒغدقƒون عƒلى رجƒال
ال ƒƒحكوم ƒƒة اله ƒƒداي ƒƒا ويج ƒƒزل ƒƒون ال ƒƒعطاي ƒƒا ا ّلƒƒتي اش ƒƒتملت ف ƒƒي ب ƒƒعض األح ƒƒيان ع ƒƒلى أم ƒƒتعة ه ƒƒي م ƒƒن آث ƒƒار ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل امل ƒƒبارك ƒƒة،
ويƒنفحون ال ّƒرفƒيع والƒوضƒيع بƒال حƒياء بƒرشƒوات دفƒعوهƒا فƒي بƒعض األحƒيان مƒن ثƒمن أمƒالك أمƒتلكها حƒضرة بƒهاء اهلل أو وهƒبها لƒهم
ƒصممني عƒƒلى أن يƒƒحاولƒƒوا املسƒƒتحيل ح ƒتّى
حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء .ولƒƒم ي ّ ƒدخƒƒروا وس ً ƒعا ،ومƒƒضوا فƒƒي نƒƒشاطƒƒهم املƒƒمقوت بƒƒعزم أكƒƒيد مّ ƒ
يƒƒتم ّكنوا مƒƒن إعƒƒدامƒƒه أو نƒƒفيه إلƒƒى مƒƒكان يƒƒم ّكنهم مƒƒن تخƒƒليص ال ّ ƒديƒƒن مƒƒن قƒƒبضته .فƒƒطفقوا يƒƒقصدون فƒƒي مƒƒناسƒƒبات كƒƒثيرة والƒƒي
دمƒƒشق ومƒƒفتي بƒƒيروت ويƒƒلجأون إلƒƒى أعƒƒضاء اإلرسƒƒال ƒيّات الƒƒبروتسƒƒتانƒƒتيّة املƒƒقيمة فƒƒي سƒƒوريّƒƒا وع ّ ƒكاء بƒƒل إلƒƒى الّ ƒ
ƒشيخ أبƒƒي الهƒƒدى
ƒتوسƒلون إلƒيهم
السƒلطان يجّ ƒله كƒإجƒالل مح ّƒمد شƒاه لƒرئƒيس وزرائƒه الƒحاج مƒيرزا آقƒاسƒي ،وي ّ ƒ ƒ
الƒواسƒع الƒنّفوذ فƒي اآلسƒتانƒة ،وكƒان ّ ƒ ƒ
ويحملونهم على أن يعاونوهم في تنفيذ خططهم البشعة.
وزيّƒن نƒاقƒضو املƒيثاق لƒهؤالء الƒبارزيƒن ضƒرورة الƒعمل املƒباشƒر وذلƒك عƒن طƒريƒق ال ّƒرسƒائƒل ال ّ
ƒشفهيّة واالتّƒصاالت ال ّƒرسƒميّة واملƒقابƒالت
ال ّ
ƒشخصيّة ،وكƒيّفوا مƒزاعƒمهم بƒمهارة وبƒراعƒة وفƒق أهƒواء هƒؤالء ومƒصالƒحهم .فƒلبعضهم أظهƒروا أ ّن حƒضرة عƒبد الƒبهاء مƒغتصب
فّ ƒ
ظ يƒƒتع ّدى عƒƒلى حƒƒقوقƒƒهم ويسƒƒلبهم مƒƒيراثƒƒهم ومƒƒمتلكاتƒƒهم ،ويƒƒغيّر قƒƒلوب أصƒƒدقƒƒائƒƒهم فƒƒي إيƒƒران عƒƒليهم ،وأنّƒƒه جƒƒمع لƒƒنفسه أمƒƒواالً
طƒائƒلة ،وأنّƒه يƒمتلك مƒا ال ي ّ
ƒقل عƒن ثƒلثيّ أرض حƒيفا ،وآلخƒريƒن أعƒلنوا أ ّن حƒضرة عƒبد الƒبهاء يƒطمع فƒي أن يƒجعل مƒن عّ ƒكاء وحƒيفا
مّ ƒكة جƒديƒدة ومƒديƒنة جƒديƒدة ،ولƒطائƒفة ثƒالƒثة أ ّكƒƒدوا أ ّن حƒضرة بƒهاء اهلل لƒم يƒكن سƒوى درويƒش مƒتقاعƒد يƒؤمƒن بƒاإلسƒالم ويƒدعƒو لƒه،
ƒسيّد املƒƒسيح ،واتّƒƒهموه
وأ ّن ابƒƒنه ع ƒبّاس أفƒƒندي يƒƒرفƒƒعه إلƒƒى مƒƒقام األلƒƒوه ƒيّة وذلƒƒك تƒƒمجي ًدا لƒƒنفسه ألنّƒƒه ي ّ ƒدعƒƒي أنّƒƒه ابƒƒن اهلل ورجƒƒعة الّ ƒ
أي ً
السƒلطان ،فƒرفƒع فƒعالً عƒلم "يƒا بƒهاء األبƒهى" وهƒو عƒلم الƒعصيان ،فƒي قƒرى
ƒسوء لƒل ّدولƒة ويƒع ّد الƒع ّدة لƒعصيان ّ ƒ ƒ
ƒضا بƒأنّƒه يƒضمر ال ّ
قƒصيّة مƒن فلسƒطني وسƒوريّƒا ،وإنّƒه قƒد حشƒد فƒي الƒخفاء ج ً
ƒيشا مƒكونًّƒا مƒن ثƒالثƒني ألƒف رجƒل ،وأنّƒه مƒنهمك فƒي بƒناء قƒلعة حƒصينة
ومخ ƒƒزن ف ƒƒسيح ل ƒƒلعتاد ع ƒƒلى ج ƒƒبل ال ƒƒكرم ƒƒل ،وأنّ ƒƒه ح ƒƒصل ع ƒƒلى امل ƒƒعون ƒƒة امل ƒƒا ّديّ ƒƒة وامل ƒƒعنويّ ƒƒة م ƒƒن ع ƒƒدد ك ƒƒبير م ƒƒن األص ƒƒدق ƒƒاء اإلنج ƒƒليز
واألمƒƒريƒƒكيّني ،ومƒƒن بƒƒينهم رجƒƒال دول أجƒƒنبيّة جƒƒاءوا مƒƒتن ّكريƒƒن فƒƒي أعƒƒداد كƒƒبيرة لƒƒيرفƒƒعوا لƒƒه فƒƒروض الƒƒوالء ،وأنّƒƒه وضƒƒع بƒƒال ƒتّشاور
السƒلطان نƒفسه.
السƒلطات الƒحاكƒمة مƒنها واالسƒتيالء فƒي الƒنّهايƒة عƒلى صƒولƒجان ّƒ ƒ
مƒعهم خƒططًا إلخƒضاع األقƒالƒيم املƒجاورة وطƒرد ّƒ ƒ
بƒƒمثل هƒƒذا ال ƒتّشويƒƒه وبƒƒتلك الƒّ ƒرشƒƒوات أفƒƒلحوا فƒƒي حƒƒمل بƒƒعض ال ƒنّاس عƒƒلى ال ƒتّوقƒƒيع عƒƒلى الƒƒوثƒƒائƒƒق ا ّلƒƒتي كƒƒانƒƒوا قƒƒد أع ّ ƒدوهƒƒا بƒƒأنّƒƒها
شهود وأرسلوها مع أعوانهم إلى الباب العالي.
لƒم تعجƒز هƒذه االتّƒهامƒات الخƒطيرة الƒواردة فƒي الƒتّقاريƒر الƒعديƒدة عƒن إقƒالق خƒواطƒر عƒاهƒل يƒملؤه الƒخوف فƒعالً مƒن اقƒتراب ت ّ
ƒفشي
الƒƒعصيان بƒƒني رعƒƒايƒƒاه .فƒƒان ƒتُدبƒƒت لƒƒجنة لتحƒّ ƒري األمƒƒر وكƒƒتابƒƒة تƒƒقريƒƒر بƒƒما يƒƒصل إلƒƒيه التّحƒّ ƒري مƒƒن نƒƒتائƒƒج .وقƒƒد عƒƒني حƒƒضرة عƒƒبد
ƒبني سƒƒخافƒƒتها ،ويƒƒوقƒƒف
الƒƒبهاء حƒƒني اسƒƒتدعƒƒي إلƒƒى سƒƒاحƒƒة الƒƒقضاء بƒƒأن يƒƒفنّد فƒƒي قّ ƒوة وبƒƒال خƒƒوف كƒّ ƒل تƒƒهمة مƒƒن هƒƒذه االتّƒƒهامƒƒات ويّ ƒ
ƒقرره الƒƒقضاء ،وأ ّكƒƒد
أعƒƒضاء ال ّ ƒلجنة عƒƒلى مƒƒواد وص ƒيّة حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل تƒƒأيƒƒي ًدا لƒƒدفƒƒاعƒƒه .وأبƒƒدى اسƒƒتعداده لƒƒلخضوع ّ
ألي حƒƒكم يّ ƒ
بƒƒبالغƒƒة أنّƒƒهم إن أوثƒƒقوه بƒƒاألغƒƒالل أو سƒƒحبوه فƒƒي الّ ƒ
ƒشوارع أو لƒƒعنوه وسخƒƒروا مƒƒنه أو رجƒƒموه أو بƒƒصقوا فƒƒي وجƒƒهه أو صƒƒلبوه فƒƒي
املƒيدان الƒعام ومƒزّقƒوا جسƒده بƒال ّƒرصƒاص فƒإنّƒه يƒع ّد ذلƒك شƒرفًƒا رفƒي ًعا إذ إنّƒه بƒذلƒك يƒقتدي بƒحضرة بƒالƒباب زعƒيمه املƒحبوب ويƒشاطƒره
آالمه.

١٣٩

وال تسƒƒل عƒƒن خƒƒطورة املƒƒوقƒƒف ا ّلƒƒذي جƒƒابƒƒهه حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء والّ ƒ
ƒشائƒƒعات ا ّلƒƒتي ر ّوجƒƒها األهƒƒلون ا ّلƒƒذيƒƒن بƒƒاتƒƒوا يƒƒنتظرون أخƒƒطر
ƒصبغة
ƒصادرة فƒي جƒرائƒد مƒصر وسƒوريّƒا إلƒى األخƒطار ا ّلƒƒتي تهّ ƒدد حƒياتƒه ،وال عƒن ال ّ
الƒتّط ّورات ،وال عƒن اإلشƒارات والƒتّلميحات ال ّ
ƒتفزازي ا ّلƒƒذي س ƒƒلكه ب ƒƒعض أه ƒƒال ƒƒي ع ّ ƒكاء وح ƒƒيفا ب ƒƒعد أن ج ƒّ ƒرأت ƒƒهم
ال ƒƒهجوم ƒيّة ا ّلƒƒتي زاد اص ƒƒطباغ أع ƒƒدائ ƒƒه ب ƒƒها ،وال املس ƒƒلك االس ƒ
ّ
تƒƒك ّهنات هƒƒؤالء األعƒƒداء ومƒƒزاعƒƒمهم عƒƒن املƒƒصير ا ّلƒƒذي سƒƒتؤول إلƒƒيه الƒƒجامƒƒعة امل ƒتّهمة وزعƒƒيمها ،كƒّ ƒل ذلƒƒك جƒƒعل حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء
ƒاصƒة بƒأن يُسّ ƒلم بƒريƒده إلƒى يƒد مƒندوب فƒي مƒصر فƒذلƒك كƒان
يƒق ّلل مƒن عƒدد الƒزّائƒريƒن بƒل ويƒعطّل زيƒاراتƒهم زمƒنًا ،ويƒصدر تƒعليمات خ ّ ƒ ƒ ƒ
ƒتظارا لƒنصيحة أخƒرى .كƒما أوصƒى املƒؤمƒنني وأمƒناء
أفƒضل مƒن إرسƒالƒه إلƒى حƒيفا ،وظ ّƒل مّ ƒدة يƒأمƒر بƒأن يُƒحتفظ بƒالƒبريƒد هƒناك ان
ً
س ّƒره بƒأن يجƒمعوا ك ّƒل مƒا فƒي حƒوزتƒهم مƒن آثƒار بƒهائƒيّة ويƒضعوهƒا فƒي حƒرز أمƒني ،وحƒملهم عƒلى أن يƒح ّولƒوا مƒقامƒهم إلƒى مƒصر بƒل
ذهب إلى أبعد من هذا فنهاهم على ٍ
كره منهم أن يجتمعوا في بيته .وامتنع أصدقاؤه العديدون واملعجبون به عن
السƒلطات .وعƒندمƒا بƒدا الƒحال
زيƒارتƒه فƒي األيّƒام الƒحالƒكة مƒن هƒذه الƒفترة الƒعصيبة خƒشية أن يƒنغمسوا فƒي األمƒر ويƒثيروا شƒبهات ّƒ ƒ
ƒهجورا فƒƒي بƒƒعض األيّƒƒام
عƒƒلى أبƒƒشع صƒƒورة ،كƒƒنت تƒƒرى املƒƒنزل ا ّلƒƒذي يƒƒعيش فƒƒيه ،وا ّلƒƒذي كƒƒان مƒƒركƒزًا لƒƒلنّشاط سƒƒنني عƒƒديƒƒدة بƒƒات مƒ
ً
جسس الƒƒظاهƒƒر والƒƒخفّي حƒƒاسƒƒبني عƒƒليه كƒّ ƒل حƒƒركƒƒة مƒƒن حƒƒركƒƒاتƒƒه
وال ّ ƒليالƒƒي .فƒƒلقد ظ ّ ƒلت الƒƒجواسƒƒيس يƒƒضربƒƒون حƒƒولƒƒه نƒƒطا ًقƒƒا مƒƒن ال ƒت ّ ّ
مضيّقني الخناق على أسرته.
أ ّم ƒƒا ت ƒƒشييد م ƒƒقام ح ƒƒضرة ال ƒƒباب ا ّل ƒƒذي وض ƒƒع ح ƒƒضرة ع ƒƒبد ال ƒƒبهاء حج ƒƒره األس ƒƒاس ƒƒي ف ƒƒي ال ƒƒبقعة ا ّل ƒƒتي ب ƒƒارك ƒƒها ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل
واخƒƒتارهƒƒا ،فƒƒقد أبƒƒى أن يƒƒوقƒƒفه أو يƒƒعطّله ولƒƒو لƒƒفترة قƒƒصيرة مƒƒن ال ƒزّمƒƒن .كƒƒما أنّƒƒه لƒƒم يƒƒكن يƒƒسمح بƒƒأن تƒƒقوم أيّƒƒة عƒƒقبة مƒƒهما كƒƒانƒƒت
طل الƒفيض الƒيومƒيّ مƒن األلƒواح ،ذلƒك الƒفيض ا ّلƒƒذي انƒهمر فƒي سƒرعƒة عƒجيبة وك ّƒميّة ضخƒمة مƒتزايƒدة مƒن قƒلمه ا ّلƒƒذي ال ي ّ
فƒتع ّ
ƒكل،
فƒƒكان يƒƒجيب عƒƒلى ذلƒƒك الƒƒعدد الƒƒهائƒƒل مƒƒن الƒّ ƒرسƒƒائƒƒل والƒƒتقاريƒƒر واالسƒƒتفسارات وال ّ ƒدعƒƒوات وإعƒƒالن اإليƒƒمان بƒƒال ّ ƒديƒƒن واالعƒƒتذارات
واملƒƒدائƒƒح الƒƒواردة مƒّ ƒمن ال يƒƒحصى عƒƒددهƒƒم مƒƒن األتƒƒباع واملƒƒعجبني فƒƒي املشƒƒرق واملƒƒغرب مً ƒعا .ولƒƒقد شهƒƒد شƒƒهود الƒƒعيان أنّƒƒهم رأوا
ح ƒƒضرة ع ƒƒبد ال ƒƒبهاء ف ƒƒي خ ƒƒالل ه ƒƒذه ال ƒƒفترة امل ƒƒضطرب ƒƒة الخ ƒƒطيرة ف ƒƒي ح ƒƒيات ƒƒه ي ƒƒكتب ب ƒƒيده م ƒƒا ال ي ّ ƒ
ƒوح ƒƒا ف ƒƒي ال ƒƒيوم
ƒقل ع ƒƒن ت ƒƒسعني ل ƒ ً ƒ
الƒƒواحƒƒد ،ويƒƒقضي لƒƒيالƒƒي كƒƒثيرة مƒƒن مƒƒسائƒƒها إلƒƒى فجƒƒرهƒƒا وحƒƒي ًدا فƒƒي غƒƒرفƒƒة نƒƒومƒƒه مسƒƒتأن ƒفًا كƒƒتابƒƒة املƒƒراسƒƒالت ا ّلƒƒتي مƒƒنعه ضƒƒغط
مسؤوليّاته املتن ّوعة من أن يُعنى بها خالل النّهار.
وفƒي ذلƒك الƒحني الƒعصيب والƒفترة الƒعنيفة مƒن عهƒده نƒهض حƒضرة عƒبد الƒبهاء فƒي أوج الƒحياة وعƒزّ ال ّƒرجƒولƒة وإقƒبال الƒق ّوة لƒينفّذ
األعƒمال املƒختلفة املƒقترنƒة بƒذلƒك العهƒد ويتع ّ ƒهƒدهƒا بƒعزيƒمة ال ت ّ
ƒفل وقّ ƒوة ال تƒنضب وثƒقة ال تƒتزعƒزع وإقƒدام عƒجيب .وفƒي ذلƒك الƒحني
فّ ƒكر فƒي مشƒروع أ ّول "مشƒرق األذكƒار" فƒي الƒعالƒم الƒبهائƒيّ وشƒرع أتƒباعƒه فƒي مƒديƒنة عƒشق آبƒاد بƒتركسƒتان فƒي تƒشييده ،وفƒي
ذلƒƒك الƒƒحني أصƒƒدر تƒƒوجƒƒيهاتƒƒه بƒƒترمƒƒيم مƒƒنزل الƒƒباب املƒƒق ّدس ال ƒتّاريƒƒخي فƒƒي شƒƒيراز رغƒƒم اضƒƒطراب األحƒƒوال فƒƒي وطƒƒنه ،وفƒƒي هƒƒذا
الƒحني اتّخƒذت الƒتّدابƒير األولƒى ا ّلƒƒتي م ّهƒƒدت الƒطّريƒق إلرسƒاء حجƒر األسƒاس أل ّم املƒعابƒد فƒي الƒغرب ،وتّ ƒم ذلƒك فƒي الّ ƒدرجƒة األولƒى
ƒسنوات الƒتّالƒية حƒني زار مƒوقƒع ذلƒك املƒعبد عƒلى شƒاط¾ بƒحيرة مƒتشيغان .وفƒي تƒلك
ƒتمر ،فƒوضƒعه بƒيده فƒي ال ّ
بƒفضل تƒشجيعه املس ّ
الƒفترة جƒمعت مجƒموعƒة أحƒاديƒثه ال ّ
ƒشهيرة عƒلى املƒائƒدة وطƒبعت بƒعنوان "املƒفاوضƒات" .وهƒي أحƒاديƒث ألƒقاهƒا خƒالل فƒترات ال ّƒراحƒة
الƒوجƒيزة ا ّلƒتي أسƒتطاع أن يƒظفر بƒها ،وب ّƒني فƒيها بƒعض األفƒكار األسƒاسƒيّة فƒي ديƒن والƒده ،وقّ ƒدم فƒيها مƒن األد ّلƒة الƒعقليّة والƒنقليّة
مƒا يƒقوم دلƒيالً عƒلى ص ّƒحته ،وشƒرح فƒيها مƒوضƒوعƒات مƒختلفة تƒتع ّلق بƒالّ ƒدورة املƒسيحيّة وبƒأنƒبياء اهلل وبƒالƒنّبوءات الƒواردة فƒي الƒكتاب
حكما.
املق ّدس ،وأصل اإلنسان وأحواله وما شابه ذلك من املوضوعات
ً
شرحا ُم ً
ƒوجƒƒه إلƒƒى ابƒƒن خƒƒال حƒƒضرة الƒƒباب الƒƒحاج مƒƒيرزا محƒّ ƒمد تƒƒقي
وفƒƒي أظƒƒلم سƒƒاعƒƒات هƒƒذه الƒƒفترة أعƒƒلن حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء فƒƒي لƒƒوح مƒّ ƒ
املƒحترم وهƒو الƒبنّاء األ ّول ملƒعبد عƒشق آبƒاد ،فƒي عƒبارات مƒثيرة ،عƒظمة ظƒهور حƒضرة بƒهاء اهلل الƒالّنƒهائƒيّة ،ونƒطق بƒاإلنƒذارات ا ّلƒتي
ƒسيادة ا ّلƒتي سƒوف
تُنب¾ بƒذلƒك الƒهياج ا ّلƒذي سƒوف يƒثيره أعƒداء الّ ƒديƒن مƒن بƒعيد ومƒن قƒريƒب فƒي أرجƒاء الƒعالƒم وتƒنبّأ بƒلغة مƒؤثّƒرة بƒال ّ
الشƒƒديƒƒد ا ّلƒƒتي مƒّ ƒرت خƒƒالل هƒƒذه الƒƒفترة كƒƒتب
يƒƒظفر بƒƒها عƒƒليهم حƒƒملة مƒƒشاعƒƒل املƒƒيثاق آخƒƒر األمƒƒر .وفƒƒي سƒƒاعƒƒة مƒƒن سƒƒاعƒƒات الƒتّوتّƒƒر ّ ƒ
ويبشƒر بƒإقƒامƒة الƒنّظم
ّƒ ƒ
اإلداري ا ّلƒذي يƒنشأ مƒن بƒعد صƒعوده،
ƒوضƒح فƒيها مƒعالƒم الƒنّظام
وصƒيّته وعهƒده وهƒي الƒوثƒيقة الƒخالƒدة ا ّلƒتي ي ّ ƒ ƒ ƒ
ّ
ƒسنوات
الƒƒعامل ƒيّ ا ّلƒƒذي أعƒƒلن حƒƒضرة الƒƒباب مƒƒجيئه وا ّلƒƒذي صƒƒاغ حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل مƒƒبادئƒƒه وأحƒƒكامƒƒه مƒƒن قƒƒبل وفƒƒي غƒƒضون تƒƒلك الّ ƒ
ال ƒƒهائ ƒƒجة اس ƒƒتطاع أن يتع ّهƒƒد ب ƒƒوس ƒƒاط ƒƒة دع ƒƒاة امل ƒƒيثاق ال ƒƒوط ƒƒيد وح ƒƒماي ƒƒة ج ƒƒنني ال ƒƒهيئات اإلداريّ ƒƒة وال ƒّ ƒروح ƒيّة وال ƒتّرب ƒƒويّ ƒƒة ل ƒƒدي ƒƒن ي ƒطّرد
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اإلداري ،وفƒي كƒندا وفƒرنƒسا وإنجƒلترا واملƒانƒيا
انƒتشاره فƒي إيƒران وهƒي مهƒده ،وفƒي جƒمهوريّƒة الƒغرب الƒكبرى وهƒي مهƒد نƒظامƒه
ّ
ومƒƒصر والƒƒعراق وروسƒƒيا والƒƒهند وبƒƒورمƒƒا والƒƒيابƒƒان بƒƒل وفƒƒي جƒƒزائƒƒر املƒƒحيط الƒƒهادي الƒنّائƒƒية .وفƒƒي غƒƒضون تƒƒلك اآلونƒƒة املƒƒثيرة وهƒƒب
حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء قّ ƒوة هƒƒائƒƒلة لƒƒترجƒƒمة الƒƒكتب واملƒƒؤ ّلƒƒفات الƒƒبهائƒيّة وطƒƒبعها ونشƒƒرهƒƒا ،فƒƒاتّƒƒسع نƒƒطاقƒƒها وأصƒƒبحت تƒƒض ّم آنƒƒذاك كƒƒتبًا
وم ƒƒقاالت م ƒƒختلفة ك ƒƒتبت ب ƒƒال ƒƒفارسƒ ƒيّة وال ƒƒعربƒ ƒيّة واإلنج ƒƒليزيّ ƒƒة والƒ ƒتّركƒ ƒيّة وال ƒƒفرن ƒƒسيّة واألمل ƒƒانƒ ƒيّة وال ƒّ ƒروسƒ ƒيّة وال ƒƒبورمƒ ƒيّة .وكّ ƒ ƒلما ه ƒƒدأت
ال ƒƒعاص ƒƒفة ال ƒثّائ ƒƒرة م ƒƒن ح ƒƒول ƒƒه ف ƒƒي ت ƒƒلك األيّ ƒƒام ك ƒƒان ي ƒƒجتمع ع ƒƒلى م ƒƒائ ƒƒدت ƒƒه ال ƒزّائ ƒƒرون واألص ƒƒدق ƒƒاء واملس ƒƒتفسرون م ƒƒن م ƒƒعظم األق ƒƒطار
ƒسابƒق ذكƒرهƒا مƒمثّلني املƒسيحيّة واإلسƒالم والƒيهوديّƒة والƒزّرادشƒتيّة والƒهندوسƒيّة والƒبوذيّƒة .وكƒان يخƒرج رغƒم األخƒطار املحƒدقƒة بƒه
ال ّ
ƒصدقƒƒات بƒƒسخاء واسƒƒتمرار،
ƒفرق فƒƒيهم الّ ƒ
إلƒƒى الƒƒفقراء واملƒƒعوزيƒƒن املحتشƒƒديƒƒن عƒƒلى بƒƒابƒƒه وفƒƒي فƒƒناء بƒƒيته صƒƒباح كƒّ ƒل يƒƒوم جƒƒمعة ويّ ƒ
مƒنحاه لƒقب "أبƒي الƒفقراء" .ولƒم يƒكن ثƒمة شƒيء فƒي تƒلك األيّƒام الƒعاصƒفة يƒزعƒزع مƒن ثƒقته ،ولƒم يƒكن يƒأذن لƒشيء مƒن األشƒياء أن
خƒل فƒي عƒنايƒاتƒه بƒاملƒعوز والƒيتيم واملƒريƒض واملƒسكني ولƒم يƒكن ثƒمة شƒيء مƒن األشƒياء يƒمنعه مƒن أن يƒزور أولƒئك ا ّلƒƒذيƒن عجƒزوا
يƒتد ّƒ
أو خجƒلوا مƒن تƒل ّقي مƒعونƒته .ولƒم يƒكن شƒيء مƒن األشƒياء ليحƒمله بƒعد أن وطّƒن نƒفسه وعƒقد الƒعزم عƒلى مƒتابƒعة املƒثل األعƒلى ا ّلƒذي
ƒفر مƒن أعƒدائƒه أو يهƒرب مƒن سƒجنه ،حƒتّى وال ذلƒك الƒنّصح ا ّلƒذي أسƒداه لƒه أكƒابƒر
ضƒربƒه حƒضرة الƒباب وحƒضرة بƒهاء اهلل عƒلى أن ي ّ
ƒلحة ،وكƒان قƒريƒبًا مƒن أقƒربƒاء وكƒيل شƒركƒة مƒالحƒة إيƒطالƒيّة ،حƒمله
الƒجامƒعة املƒنفيّة فƒي عّ ƒكاء ،وال مƒناشƒدات الƒقنصل اإلسƒبانƒيّ امل ّ
ƒصرف حƒضرتƒه بƒاخƒرة إيƒطالƒيّة مسƒتع ّدة ألن
حƒبّه لƒحضرة عƒبد الƒبهاء ولƒهفته عƒلى إبƒعاده عƒن الخƒطر املهّ ƒدد عƒلى أن يƒضع تƒحت ت ّ
تنقله بأمان إلى أي ثغ ٍر أجنبيّ يختاره.
وكƒانƒت سƒكينة حƒضرة عƒبد الƒبهاء م ّƒما ال يƒزعƒزهƒها مƒزعƒزع ،وم ّƒما أثƒار دهƒشة أصƒدقƒائƒه وسخƒريƒة أعƒدائƒه أنّƒهم كƒانƒوا يƒشاهƒدونƒه
وهƒو يƒزرع األشƒجار والƒكروم فƒي حƒديƒقة بƒيته عƒلى حƒني تƒرجƒف ال ّ
ƒشائƒعات مƒن حƒولƒه بƒأنّƒه قƒد يُƒقذف بƒه إلƒى البحƒر أو يُƒنفى إلƒى
فƒƒيزان فƒƒي طƒƒرابƒƒلس الƒƒغرب أو يُƒƒشنق .وبƒƒعد انƒƒتهاء الƒƒعاصƒƒفة كƒƒان يƒƒأمƒƒر بسƒƒتانƒƒيه األمƒƒني إسƒƒماعƒƒيل آقƒƒا أن يƒƒقطف مƒƒن ثƒƒمار تƒƒلك
األشجار والكروم ويق ّدمها لهؤالء األصدقاء واألعداء لدى زيارتهم له.
السƒلطان لƒجنة تƒحقيق أخƒرى مƒؤ ّلƒƒفة مƒن أربƒعة ضƒبّاط يƒرأسƒها عƒارف بƒيك
وفƒي صƒدر شƒتاء سƒنة 1907م بƒاغƒتت عّ ƒكاء بƒأمƒر مƒن ّ ƒ ƒ
مƒƒز ّودة بسƒƒلطة تƒƒا ّمƒƒة واسƒƒعة .وقƒƒبل قƒƒدومƒƒها بƒƒأيّƒƒام قƒƒالئƒƒل رأى حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء فƒƒي مƒƒنامƒƒه رؤيƒƒا رواهƒƒا لƒƒألحƒبّاء ،رأى فƒƒيها كƒƒأنّ
سƒƒفينة قƒƒد رسƒƒت بƒƒعي ًدا عƒƒن ع ّ ƒكاء وكƒƒأ ّن بƒƒعض ال ƒطّيور ا ّلƒƒتي تشƒƒبه أصƒƒابƒƒع ال ّ ƒديƒƒنامƒƒيت قƒƒد طƒƒارت مƒƒنها وح ّ ƒلقت حƒƒول رأسƒƒه وهƒƒو
السفينة دون أن تنفجر.
واقف بني جمع خائف من س ّكان املدينة ،ث ّم عادت إلى ّ
ƒخاصƒة،
ƒبر حƒتّى وضƒعوا مƒصلحة الƒبرق والƒبريƒد فƒي عّ ƒكاء تƒحت رقƒابƒتهم املƒباشƒرة ال ّ ƒ ƒ ƒ
ومƒا كƒاد أعƒضاء هƒذه الّ ƒلجنة يƒنزلƒون إلƒى ال ّ
وصƒرفƒوا مƒن يُ ّ
ƒعسفيًا بƒمن فƒيهم حƒاكƒم املƒديƒنة ،واتّƒصلوا بƒحكومƒة
ƒشك فƒي ودادهƒم لƒحضرة عƒبد الƒبهاء مƒن رجƒال الƒحكومƒة صƒرفًƒا ت ّ
ƒقربƒƒني ،وبƒثّوا الƒƒعيون واألرصƒƒاد
اآلسƒƒتانƒƒة اتّƒƒصاالً سƒّ ƒريًّƒƒا مƒƒباشƒً ƒرا ،ونƒƒزلƒƒوا فƒƒي مƒƒنزل يƒƒملكه جƒƒيران نƒƒاقƒƒض املƒƒيثاق وخƒƒلصائƒƒهم املّ ƒ
أي فƒرد مƒن رؤيƒته ،وبƒدأوا تƒحقي ًقا غƒريƒبًا وأخƒذوا يسƒتشهدون فƒيه ب ّ
ƒكل ا ّلƒذيƒن و ّقƒعوا مƒن قƒبل
حƒول بƒيت حƒضرة عƒبد الƒبهاء يƒمنعون ّ
عƒلى الƒوثƒائƒق ا ّلƒتي أُرسƒلت إلƒى اآلسƒتانƒة وا ّلƒتي أحƒضروهƒا مƒعهم مƒن أجƒل التّح ّƒريّƒات ،وكƒان مƒن بƒني املƒو ّقƒعني املسƒلم واملƒسيحيّ
والشرقيّ والغربي.
ƒساعƒƒة
واشƒƒتد نƒƒشاط نƒƒاقƒƒضي املƒƒيثاق وال س ƒيّما مƒƒيرزا محƒّ ƒمد عƒƒلي املƒƒبتهج اآلمƒƒل ،وبƒƒلغ هƒƒذا ال ƒنّشاط أعƒƒلى درجƒƒاتƒƒه فƒƒي تƒƒلك الّ ƒ
امل ƒƒتأزّم ƒƒة ال ƒƒعصيبة .ف ƒƒتضاع ƒƒفت ال ƒزّي ƒƒارات وامل ƒƒقاب ƒƒالت وال ّ ƒدع ƒƒوات وال ƒƒوالئ ƒƒم ف ƒƒي ج ّ ƒو مش ƒƒبع ب ƒƒال ƒƒفرح وال ƒّ ƒرج ƒƒاء ،أل ّن ال ƒنّصر ب ƒƒدا ل ƒƒهم
قƒƒريƒبًا .ودفƒƒعوا عƒƒد ًدا لƒƒيس بƒƒالƒƒقليل مƒƒن أوشƒƒاب الƒنّاس وحƒƒثالƒƒتهم إلƒƒى االعƒƒتقاد بƒƒأ ّن اسƒƒتيالءهƒƒم قƒƒريƒƒب عƒƒلى األمƒƒوال ا ّلƒƒتي سƒƒوف
يخّ ƒلفها املƒطرودون وراءهƒم .وزادت اإلهƒانƒات والƒوشƒايƒات زيƒادةً مƒلحوظƒة .ال بƒل إ ّن بƒعض الƒفقراء ا ّلƒƒذيƒن طƒاملƒا أعƒانƒهم حƒضرة
عبد البهاء بإحسانه هجروه خوفًا من العواقب.
وبƒƒينما كƒƒان أعƒƒضاء ال ّ ƒلجنة مƒƒاضƒƒني فƒƒيما عƒƒزمƒƒوه مƒƒن تحƒّ ƒريƒƒات أثƒƒناء إقƒƒامƒƒتهم ا ّلƒƒتي دامƒƒت قƒƒرابƒƒة ّ
الشهƒƒر بƒƒع ّكاء كƒƒان حƒƒضرة عƒƒبد
الƒƒبهاء يƒƒمتنع امƒƒتنا ًعƒƒا بƒƒاتًّƒƒا عƒƒن أن يƒƒلقى أحً ƒدا مƒƒنهم أو يّ ƒ
ƒحتك بƒƒه أدنƒƒى احƒƒتكاك رغƒƒم الƒƒوعƒƒيد املƒƒقنّع واالنƒƒذار املسƒƒتور عƒƒلى لƒƒسان
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الشƒّ ƒريƒرة .وبƒال ّƒرغƒم مƒن
ƒثيرا ،وزاد فƒي اشƒتعال عƒداوتƒهم وقّ ƒوى إصƒرارهƒم عƒلى تƒنفيذ خƒططهم ّ ƒ
رسƒولƒهم ،املسƒلك ا ّلƒƒذي حƒيّرهƒم ك ً
ƒفروضƒƒا أن
ًƒƒ
ƒسفينة ا ّلƒƒتي كƒƒان مƒ
أ ّن ّ ƒ
الشƒƒدائƒƒد واألخƒƒطار املحƒƒدقƒƒة بƒƒه قƒƒد بƒƒلغت آنƒƒذاك أحƒƒلك مƒƒرحƒƒلة مƒƒن مƒƒراحƒƒلها ،وبƒƒالƒّ ƒرغƒƒم مƒƒن أ ّن الّ ƒ
يƒƒركƒƒب فƒƒيها مƒƒع أعƒƒضاء الّ ƒلجنة كƒƒانƒƒت راسƒƒية عƒƒلى أتّ ƒم االسƒƒتعداد فƒƒي مƒƒيناء عّ ƒكاء تƒƒارة وفƒƒي حƒƒيفا تƒƒارة أخƒƒرى ،وبƒƒالƒّ ƒرغƒƒم مƒƒن أن
أشƒƒنع الّ ƒ
ƒشائƒƒعات كƒƒانƒƒت تƒƒحوم حƒƒولƒƒه ،إال أنّƒƒه احƒƒتفظ بƒƒسكينته املشƒƒرقƒƒة وبƒƒثقته الƒّ ƒراسƒƒخة عƒƒلى ال ّ ƒدوام مƒƒنذ أن أسƒƒتؤنƒƒف حƒƒبسه.
ول ƒƒقد ق ƒƒال ح ƒƒينذاك مل ƒƒن ب ƒƒقي م ƒƒن امل ƒƒؤم ƒƒنني ف ƒƒي ع ّ ƒكاء**" :إ ّن ت ƒƒأوي ƒƒل رؤي ƒƒاي ا ّلƒƒتي رأي ƒƒتها واض ƒƒح م ƒƒبني وه ƒƒو أنّ ƒƒه ل ƒƒن ينفج ƒƒر ه ƒƒذا
البارود بمشيئة اهلل".
وف ƒƒي ي ƒƒوم ج ƒƒمعة ذه ƒƒب أع ƒƒضاء ال ّ ƒلجنة إل ƒƒى ح ƒƒيفا وف ƒتّشوا م ƒƒقام ح ƒƒضرة ال ƒƒباب ا ّلƒƒذي ك ƒƒان ت ƒƒشييده ق ƒƒائ ƒً ƒما ع ƒƒلى ق ƒƒدم وس ƒƒاق دون
ƒلما هƒالƒتهم مƒتانƒته ومƒساحƒته سƒألƒوا أحƒد األتƒباع عƒن عƒدد األقƒبيه ا ّلƒتي بƒنيت تƒحت هƒذا
انƒقطاع وال تƒعطيل عƒلى سƒفح الƒكرمƒل .ف ّ
البناء املشيد.
ƒسفينة ال ّƒراسƒية فƒي حƒيفا تƒرفƒع أبخƒرهƒا فƒي مƒغرب يƒوم مƒن األيّƒام بƒغتة وتƒقلع قƒاصƒدة عّ ƒكاء.
وبƒعد أن تƒم الƒتّفتيش بƒقليل شƒوهƒدت ال ّ
وسƒرعƒان مƒا شƒاع بƒني األهƒلني املƒتر ّقƒƒبني أ ّن أعƒضاء الّ ƒلجنة قƒد ركƒبوا فƒيها .وتƒو ّقƒƒع الƒنّاس أنƒها سƒتقف بƒع ّكاء لƒتأخƒذ حƒضرة عƒبد
ƒسفينة .وبƒكى املƒؤمƒنون
الƒبهاء ،ثّ ƒم تƒمضي بƒعد ذلƒك إلƒى غƒايƒتها .فتسّ ƒلط الهƒلع والƒقلق عƒلى آل بƒيته حƒني بƒلغتهم أنƒباء اقƒتراب ال ّ
ƒساعƒة املحƒزنƒة وهƒو يƒذرع فƒناء بƒيته
الƒقالئƒل ا ّلƒذيƒن بƒقوا حƒزانƒى عƒلى قƒرب فƒراقƒهم ملƒوالهƒم .وكƒان يُƒرى حƒضرة عƒبد الƒبهاء فƒي تƒلك ال ّ
وحي ًدا صامتًا.
ƒسفينة ق ƒƒد ت ƒƒرنّ ƒƒحت ب ƒƒغتة وأنّ ƒƒها ق ƒƒد غ ƒيّرت مج ƒƒراه ƒƒا .واتّ ƒƒضح أن ƒƒها مبح ƒƒرة إل ƒƒى اآلس ƒƒتان ƒƒة.
إال أنّ ƒƒه ل ƒƒوح ƒƒظ ف ƒƒي ال ƒƒغسق أ ّن أن ƒƒوار ال ّ ƒ
وبƒلغت األنƒباء حƒضرة عƒبد الƒبهاء وهƒو مƒا زال يƒذرع الƒفناء فƒي الƒظّالم املتج ّƒمع .وأسƒرع بƒعض املƒؤمƒنني ا ّلƒذيƒن وقƒفوا فƒي أمƒاكƒن
ƒسفينة ،وأقƒƒبلوا يƒƒؤ ّكƒƒدون البشƒƒرى .وبƒƒذلƒƒك انƒƒزاح بƒƒغتة ونƒƒهائ ƒيًّا خƒƒطر مƒƒن أش ّ ƒد األخƒƒطار ا ّلƒƒتي ه ّ ƒددت
مƒƒختلفة لƒƒيراقƒƒبوا مجƒƒرى الّ ƒ
حياة حضرة عبد البهاء الغالية في ذلك اليوم التّاريخيّ بفضل اهلل.
السƒلطان أثƒناء عƒودتƒه إلƒى قƒصره مƒن
السƒريƒع املƒفاج¾ وردت األخƒبار بƒأ ّن قƒنبلة قƒد انفجƒرت فƒي طƒريƒق ّƒ ƒ
ƒسفينة ّƒ ƒ
وبƒعد إبƒحار تƒلك ال ّ
السƒƒلطان وحƒƒكومƒƒته كƒƒانƒƒوا
املسجƒƒد حƒƒيث أ ّدى فƒƒريƒƒضة الجƒƒمعة .وبƒƒعد أيّƒƒام قƒƒالئƒƒل مƒƒن هƒƒذا الƒƒحادث رفƒƒعت ال ّ ƒلجنة تƒƒقريƒƒرهƒƒا ولƒƒك ّن ّ ƒ
أشّ ƒد انƒشغاالً مƒن أن يƒتدبّƒروا هƒذا األمƒر ،فƒطُرح املƒوضƒوع جƒانƒبًا .وملّا ُƒعƒرض املƒوضƒوع م ّƒرة أخƒرى بƒعد بƒضعة أشهƒر طُƒوي طƒيًّا
السƒƒلطان إب ƒƒعا ًدا أب ƒƒديًّ ƒƒا .ف ƒƒقد ان ƒƒدل ƒƒعت ث ƒƒورة "ت ƒƒرك ƒيّا ال ƒƒفتاة"
س ƒƒري ً ƒعا ،ذل ƒƒك ل ƒƒوق ƒƒوع ح ƒƒادث ƒƒة أب ƒƒعدت س ƒƒجني ع ّ ƒكاء ع ƒƒن س ƒƒطوة ع ƒƒد ّوه ّ ƒ
ان ƒƒدال ًعƒƒا س ƒƒري ً ƒعا ح ƒƒاس ƒً ƒما س ƒƒنة 1908م وأرغ ƒƒمت ال ƒƒعاه ƒƒل ال ƒƒكاره ع ƒƒلى ت ƒƒنفيذ ال ّ ƒدس ƒƒتور ا ّلƒƒذي ع ƒطّله ،وإط ƒƒالق س ƒƒراح امل ƒƒسجون ƒƒني
ƒسياس ƒيّني امل ƒƒعتقلني ب ƒƒمقتضى ال ƒنّظام ال ƒƒعتيق .وأُرس ƒƒلت ب ƒƒرق ƒيّة إل ƒƒى اآلس ƒƒتان ƒƒة تس ƒƒتفسر ع ƒّ ƒما إذا ك ƒƒان ح ƒƒضرة ع ƒƒبد
ال ّ ƒدي ƒƒنيّني وال ّ ƒ
البهاء في عداد هؤالء املسجونني فعاد الجواب العاجل باإليجاب.
السƒلطان ا ّلƒƒذي ُƒعƒزل
وفƒي غƒضون بƒضعة أشهƒر فƒي سƒنة 1909م حƒصل حƒزب تƒركƒيّا الƒفتاة مƒن شƒيخ اإلسƒالم عƒلى أمƒر بƒإدانƒة ّ ƒ ƒ
ƒسنة
عƒزالً مخƒزيًƒا نƒتيجة ملƒحاوالت أخƒرى قƒام بƒها لƒتعطيل الّ ƒدسƒتور ،وطُƒرد وصƒار سƒجني الّ ƒدولƒة .وفƒي يƒوم واحƒد مƒن أيّƒام تƒلك ال ّ
أُعƒƒدم مƒƒا ال يّ ƒ
ƒقل عƒƒن واحƒƒد وثƒƒالثƒƒني رجƒالً مƒƒن أكƒƒابƒƒر الƒƒوزراء والƒƒباشƒƒوات ورجƒƒال الّ ƒدولƒƒة وكƒƒان مƒƒن بƒƒينهم أعƒƒدا ٌء ألِّ ƒداء لƒƒألمƒƒر بƒƒل إنّ
اإليƒƒطالƒيّني انƒƒتزعƒƒوا مƒƒن األتƒƒراك طƒƒرابƒƒلس الƒƒغرب وهƒƒي الƒƒقطر ا ّلƒƒذي كƒƒانƒƒت الƒنّيّة مƒتّجهة إلƒƒى نƒƒفي حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء إلƒƒيه وبƒƒذلƒƒك
ƒسفّاح األكƒبر" ]السƒلطان عƒبد الحƒميد[ "أكƒثر حّ ƒكام آل عƒثمان عƒلى مƒدى تƒاريƒخها الƒطّويƒل إثƒارةً لƒلفنت وأشّ ƒدهƒم
انƒتهى حƒكم "ال ّ
ƒكرا وأع ƒƒظمهم خ ƒƒساس ً ƒة وأك ƒƒثره ƒƒم خ ƒƒيان ƒƒة" ذل ƒƒك ال ƒƒحكم "ا ّلƒƒذي ك ƒƒان أش ّ ƒد ش ƒƒؤ ًمƒƒا م ƒƒن خ ƒƒسارت ƒƒه امل ƒƒباش ƒƒرة ل ƒƒلوالي ƒƒات ،وف ƒƒي ح ƒƒتميّة
مً ƒ
أي واح ƒƒد م ƒƒن أس ƒƒالف ƒƒه ال ƒثّالث ƒƒة والعش ƒƒري ƒƒن
ض ƒƒياع غ ƒƒيره ƒƒا م ƒƒن أث ƒƒره ƒƒا ،وأظه ƒƒر ف ƒƒي ال ّ ƒدالل ƒƒة ع ƒƒلى ف ƒƒساد ح ƒƒال ش ƒƒعوب ƒƒه م ƒƒن ح ƒƒكم ّ
الفاسدين ا ّلذين سبقوه منذ مات سليمان القانونيّ".
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الفصل الثّامن عشر  -دفن رفات حضرة الباب على جبل الكرمل
كƒان إطƒالق سƒراح حƒضرة عƒبد الƒبهاء املƒفاج¾ ال ّƒرائƒع مƒن حƒبس دام أربƒعني سƒنة بƒمثابƒة ال ّ
ƒضربƒة الƒقاضƒية عƒلى مƒطامƒع نƒاقƒض
املƒƒيثاق .نƒƒعم كƒƒانƒƒت ضƒƒربƒƒة تُشƒƒبه الّ ƒ
ƒضربƒƒة ا ّلƒƒتي حƒطّمت مƒƒنذ عشƒƒر سƒƒنوات آمƒƒالƒƒهم فƒƒي الƒƒقضاء عƒƒلى سƒƒلطانƒƒه وخƒƒلعه مƒƒن املƒƒقام
ا ّلƒذي حƒباه بƒه اهلل .واآلن فƒي غƒداة تح ّƒرره الƒظّافƒر تƒنزل عƒليهم ضƒربƒة ثƒالƒثة مƒوجƒعة كƒسابƒقتيها وال تƒكاد ت ّ
ƒقل عƒنهما روعً ƒة وشّ ƒدة.
السƒلطان
ƒسنة ا ّلƒتي شهƒدت سƒقوط ّƒ ƒ
فƒفي غƒضون بƒضعة أشهƒر مƒن ذلƒك الƒقرار الƒتّاريƒخيّ الƒقاضƒي بƒإطƒالق سƒراحƒه ،وفƒي عƒني ال ّ
عƒبد الحƒميد تƒم ّكن حƒضرة عƒبد الƒبهاء بƒفضل الƒق ّوة الƒعلويّƒة ا ّلƒتي مّ ƒكنته مƒن حƒمايƒة حƒقوقƒه اإللƒهيّة ،وإقƒامƒة ديƒن والƒده فƒي أمƒريƒكا
ال ّ
السƒلطان ،مƒن إتƒمام عƒمل مƒن أج ّƒل األعƒمال ا ّلƒتي ت ّƒمت فƒي عهƒده ،أال وهƒو تƒحويƒل رفƒات حƒضرة
ƒشمالƒية ،واالنƒتصار عƒلى عƒد ّوه ّƒ ƒ
الƒباب مƒن مƒخبئها فƒي طهƒران إلƒى جƒبل الƒكرمƒل .ولƒقد ص ّƒرح هƒو نƒفسه أكƒثر مƒن م ّƒرة بƒأ ّن تƒحويƒل تƒلك ال ّƒرفƒات فƒي أمƒان ،وتƒشييد
ƒقرهƒƒا األخƒƒير هƒƒو غƒƒرض مƒƒن األغƒƒراض ال ƒثّالثƒƒة األسƒƒاس ƒيّة
مƒƒقام مƒƒناسƒƒب يسƒƒتقبلها ويّ ƒ
ƒضمها ،وإيƒƒداعƒƒها ال ƒتّراب عƒƒلى يƒƒديƒƒه فƒƒي مّ ƒ
ا ّلتي أدرك منذ بداية رسالته أنّها أعظم واجباته ،والواقع أ ّن هذا العمل جدير بأن يع ّد من أبرز حوادث القرن البهائيّ األ ّول.
وق ƒƒد الح ƒƒظنا ف ƒƒي ف ƒƒصل س ƒƒاب ƒƒق ك ƒƒيف نُ ƒƒقلت أش ƒƒالء ح ƒƒضرة ال ƒƒباب امل ƒƒختلطة ب ƒƒأش ƒƒالء م ƒƒيرزا مح ƒّ ƒمد ع ƒƒلي رف ƒƒيقه ف ƒƒي ال ّ ƒ
ƒشهادة ف ƒƒي
مƒنتصف الّ ƒليلة الƒتّالƒية ملƒقتلهما مƒن حƒافّƒة الƒخندق ا ّلƒƒذي ألƒقيت بƒجانƒبه إلƒى مƒصنع للحƒريƒر يƒملكه أحƒد أحƒبّاء مƒيالن وذلƒك بƒفضل
حƒملت إلƒى حƒر ٍز أمƒني .ثّ ƒم الحƒظنا
خƒل الƒحاج سƒليمان خƒان الƒورع ،وكƒيف وضƒعت بƒتابƒوت خشƒبيّ فƒي الƒيوم الƒتّالƒي ومƒن ثّ ƒم ُ ƒ
تƒد ّƒ
ك ƒƒيف نُ ƒƒقلت إل ƒƒى طه ƒƒران إط ƒƒاع ً ƒة ل ƒƒتعليمات ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ،و ُوض ƒƒعت ف ƒƒي ض ƒƒري ƒƒح أم ƒƒام زاده ح ƒƒسن .ث ّ ƒم نُ ƒƒقلت ف ƒƒيما ب ƒƒعد إل ƒƒى
مƒƒسكن الƒƒحاج سƒƒليمان خƒƒان نƒƒفسه فƒƒي ح ƒيّ سƒƒرچƒƒشمه مƒƒن أحƒƒياء املƒƒديƒƒنة ،ومƒƒن مƒƒنزلƒƒه أُخƒƒذت إلƒƒى ضƒƒريƒƒح إمƒƒام زاده مƒƒعصوم
وجƒƒه بƒه امل ُƒالّ عƒلي
ƒوحƒƒا ّ
حƒيث ظّ ƒلت مƒخبّأة حƒتّى سƒنة  1284للهجƒرة )1867م – 1868م( حƒني أنƒزل حƒضرة بƒهاء اهلل فƒي أدرنƒه ل ً
أكƒƒبر الّ ƒ
ƒشهميرزادي وجƒƒمال الƒƒبروجƒƒردي إلƒƒى نƒƒقلها دون تƒƒأخƒƒير إلƒƒى بƒƒقعة أخƒƒرى ،وهƒƒو تƒƒوجƒƒيه ثƒƒبت أنّƒƒه مƒƒن لƒƒدن الƒƒعنايƒƒة الƒّ ƒربّƒƒانƒيّة
بالنّظر إلى ما حدث بعد ذلك من تعمير ذلك ّ
الضريح.
ومل ّƒا عجƒز امل ُƒالّ عƒلي أكƒبر وصƒاحƒبه عƒن الƒعثور عƒلى مƒكان مƒالئƒم فƒي ضƒاحƒية شƒاه عƒبد الƒعظيم ،مƒضيا فƒي بƒحثهما حƒتّى عƒثرا
ف ƒƒي ال ƒطّري ƒƒق امل ƒƒؤ ّدي ƒƒة إل ƒƒى چ ƒƒشمه ع ƒƒلي ع ƒƒلى مسج ƒƒد م ƒƒا ش ƒƒاء اهلل امل ƒƒهجور املته ّ ƒدم ،ف ƒƒأودع ƒƒا ح ƒƒملهما ال ƒنّفيس أح ƒƒد ج ƒƒدران ƒƒه ب ƒƒعد
ƒري أحƒضراه لƒذلƒك الƒغرض .وانخƒلع قƒلبهما مƒن ال ّƒرعƒب فƒي الƒيوم الƒتّالƒي حƒني وجƒدا
الƒغروب ،بƒعد أن لƒفّاه مƒن جƒديƒد فƒي كƒفن حƒري ّ
أن املƒƒخبأ قƒƒد اكƒتُشف ،فحƒƒمال الƒتّابƒƒوت خƒƒلسة مƒƒن بƒƒاب الƒƒعاصƒƒمة إلƒƒى مƒƒنزل الƒƒحبيب مƒƒيرزا حƒƒسن وزيƒƒر زوج ابƒƒنه الƒƒحاج مƒƒيرزا
سƒيد عƒلي الƒتّفريƒشي مجƒد األشƒراف حƒيث بƒقيت مƒا ال ي ّ
ƒلما عƒرف األحƒبّاء مƒكانƒها بƒعد طƒول كƒتمانƒه
ƒقل عƒن أربƒعة عشƒر شه ًƒرا .ف ّ
بƒدأوا يƒقبلون عƒلى املƒنزل فƒي جƒماعƒات كƒبيرة دعƒت املُالّ عƒلي أكƒبر إلƒى أن يƒرفƒع إلƒى حƒضرة بƒهاء اهلل رسƒالƒة يƒسألƒه فƒيها الƒتّوجƒيه
ƒصائƒƒب فƒƒي األمƒƒر .لهƒƒذا ك ّ ƒلف الƒƒحاج شƒƒاه محƒّ ƒمد املƒƒنشادي املƒƒل ّقب بƒƒأمƒƒني الƒƒبيان أن يتس ّ ƒلم الƒƒوديƒƒعة مƒƒنه ،وأمƒƒره بƒƒأن يƒƒراعƒƒي
الّ ƒ
الس ّريّة التّامة في االحتفاظ بها.
ّ
فƒدفƒن الƒحاج شƒاه مح ّƒمد الƒتّابƒوت بƒمساعƒدة حƒبيب آخƒر تƒحت أرض الحƒرم الّ ƒداخƒلي ملƒقام أمƒام زاده زيƒد ،فƒبقيت هƒناك ال يƒفطن
إل ƒƒيها أح ƒƒد ح ƒتّى ع ƒƒرف م ƒƒيرزا أس ƒƒد اهلل اإلص ƒƒفهان ƒƒي ب ƒƒموض ƒƒعها امل ƒƒضبوط م ƒƒن م ƒƒصدر أرس ƒƒله ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل إل ƒƒيه ،وأم ƒƒره ب ƒƒأن
يƒخفيها فƒي مƒكان آخƒر فƒح ّول ال ّƒرفƒات بƒادئ األمƒر إلƒى مƒنزلƒه بطهƒران ثّ ƒم حّ ƒولƒت بƒعد ذلƒك إلƒى عّ ƒدة أمƒاكƒن أخƒرى كƒمنزل حسƒني
ƒسنة نƒقلها مƒيزرا أسƒد
عƒلي اإلصƒفهانƒي ومƒنزل مح ّƒمد كƒريƒم الƒعطّار حƒيث ظّ ƒلت مƒخبّأة إلƒى سƒنة 1316هـ )1899م( وفƒي هƒذه ال ّ
اهلل هƒذا هƒو وعƒدد مƒن األحƒبّاء اآلخƒريƒن عƒن طƒريƒق إصƒفهان وكƒرمƒانƒشاه وبƒغداد ودمƒشق إلƒى بƒيروت إطƒاعً ƒة لƒتوجƒيهات حƒضرة
ع ƒƒبد ال ƒƒبهاء وم ƒƒن ث ّ ƒم ن ƒƒقلت ب ƒƒالبح ƒƒر إل ƒƒى ع ّ ƒكاء وب ƒƒلغت غ ƒƒاي ƒƒتها ف ƒƒي ال ƒƒيوم ال ƒتّاس ƒƒع عش ƒƒر م ƒƒن شه ƒƒر رم ƒƒضان س ƒƒنة  1316للهج ƒƒرة
)املƒƒصادف لƒƒلواحƒƒد وال ƒثّالثƒƒني مƒƒن كƒƒانƒƒون ال ƒثّانƒƒي سƒƒنة 1899م( أي بƒƒعد خƒƒمسني سƒƒنة قƒƒمريّƒƒة مƒƒن اسƒƒتشهاد حƒƒضرة الƒƒباب فƒƒي
تبريز.

١٤٣

ƒسنة ا ّلƒƒتي ب ƒƒلغت ف ƒƒيها ال ƒƒودي ƒƒعة ال ƒثّمينة ش ƒƒواط¾ األرض امل ƒƒق ّدس ƒƒة ،وس ّ ƒلمت إل ƒƒى ي ƒƒدي ح ƒƒضرة ع ƒƒبد ال ƒƒبهاء رك ƒƒب ه ƒƒو
وف ƒƒي ت ƒƒلك ال ّ ƒ
والƒدكƒتور إبƒراهƒيم خƒير اهلل ا ّلƒƒذي ش ّƒرفƒه بƒتلقيبه إيّƒاه ﺒ"بƒطرس الƒبهاء" و "كƒوملƒبس الƒثّانƒي" و"فƒاتƒح أمƒريƒكا" انƒطال ًقƒƒا إلƒى املƒوقƒع
ƒيرا ،وهƒناك وضƒع بƒيده الحجƒر األسƒاسƒيّ لƒلبناء ا ّلƒذي
ا ّلƒذي بƒاركƒه حƒضرة بƒهاء اهلل واخƒتاره عƒلى جƒبل الƒكرمƒل وا ّلƒذي اشƒتُري أخ ً
بƒƒدأ تƒƒشييده بƒƒعد بƒƒضعة أشهƒƒر .وفƒƒي هƒƒذه األثƒƒناء ت ّ ƒم صƒƒنع ال ƒتّابƒƒوت املƒƒرمƒƒري السƒƒتقبال جƒƒثمان حƒƒضرة الƒƒباب ،وكƒƒان ذلƒƒك بƒƒناءً
على توصية حضرة عبد البهاء ،وهو هديّة صدرت عن محبّة البهائيّني في رانجون ،وأُرسلت بالباخرة إلى حيفا.
وال حƒاجƒة بƒنا إلƒى إطƒالƒة الƒوقƒوف عƒند املƒشاكƒل والƒهواجƒس املƒتشابƒكة ا ّلƒتي كƒانƒت تƒزعƒج حƒضرة عƒبد الƒبهاء عشƒر سƒنوات تƒقريƒبًا
ƒساع ƒƒة ال ƒظّاف ƒƒرة ا ّل ƒƒتي اس ƒƒتطاع ف ƒƒيها أن ي ƒƒنتهي م ƒƒن ال ƒƒعمل ال ƒتّاري ƒƒخيّ ا ّل ƒƒذي عه ƒƒد ب ƒƒه إل ƒƒيه وال ƒƒده .ف ƒƒما ك ƒƒان ƒƒت
إل ƒƒى أن ح ƒƒان ƒƒت ال ّ ƒ
ƒتمرة لحƒمايƒة تƒلك ال ّƒرفƒات
املƒخاطƒر واألهƒوال ا ّلƒتي جƒابهƒت حƒضرة بƒهاء اهلل ثƒم ابƒنه حƒضرة عƒبد الƒبهاء ،وهƒما يƒبذالن الƒجهود املس ّ
خ ƒƒالل ن ƒƒصف ق ƒƒرن ،إالّ م ƒƒق ّدم ƒƒة ألخ ƒƒطار ج ƒƒسام أخ ƒƒذت ت ƒƒجاب ƒƒه م ƒƒرك ƒƒز امل ƒƒيثاق ن ƒƒفسه ف ƒƒي ف ƒƒترة م ƒƒتأ ّ
خƒƒرة أث ƒƒناء ت ƒƒشييده امل ƒƒقام امل ƒƒعدّ
الستقبالها وظ ّلت تجابهه في الواقع حتّى ساعة خالصه النّهائي من الحبس.
ومƒƒن بƒƒني الƒƒعقبات األسƒƒاس ƒيّة ا ّلƒƒتي كƒƒان عƒƒليه فƒƒي هƒƒذه الƒƒفترة الƒƒعصيبة مƒƒن عهƒƒده أن يƒƒواجƒƒهها ويƒƒتغ ّلب عƒƒليها قƒƒبل أن يƒƒنفّذ ك ƒلّ
الخƒطّة ا ّلƒƒتي أفƒƒضى لƒƒه بƒƒمعاملƒƒها حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل فƒƒي إحƒƒدى زيƒƒاراتƒƒه لƒƒجبل الƒƒكرمƒƒل هƒƒي إنƒƒهاء املƒƒفاوضƒƒات املƒƒديƒƒدة مƒƒع صƒƒاحƒƒب
الƒبقعة ا ّلƒƒتي اشƒار إلƒيها حƒضرة بƒهاء اهلل لƒبناء املƒقام األعƒلى .فƒقد كƒان مƒتخ ّوفًƒا مƒن دهƒائƒه فƒرفƒض مّ ƒدة طƒويƒلة أن يƒبيعها وذلƒك
بƒتأثƒير نƒاقƒض العهƒد ،ومƒنها أن يƒصل إلƒى شƒيء مƒعقول مƒن الƒثّمن الƒباهƒظ ا ّلƒƒذي طƒلب أ ّول األمƒر مƒقابƒل شّ ƒقه طƒريً ƒقا يƒؤ ّدي إلƒى
تƒلك الƒبقعة وهƒو طƒريƒق كƒان ال بّ ƒد مƒنه لƒعمليّة الƒبناء ،ومƒنها أن يƒجيب عƒلى االعƒتراضƒات الƒالّنƒهائƒيّة ا ّلƒتي طƒفق يƒعترض بƒها رجƒال
والشƒƒروح
ّƒ
ƒتكررة
الƒƒحكومƒƒة مƒƒن رفƒƒيعهم إلƒƒى وضƒƒيعهم .وكƒƒان عƒƒلى حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء أن يƒƒب ّدد شƒƒكوكƒƒهم ّ ƒ
السƒƒريƒƒعة بƒƒالƒتّأكƒƒيدات املّ ƒ
ƒختص بƒƒطبيعة ذلƒƒك
املƒƒعادة ،ومƒƒنها أن يƒƒدبّƒƒر املƒƒوقƒƒف الخƒƒطر ا ّلƒƒذي نƒƒتج عƒƒن اتّƒƒهامƒƒات مƒƒيرزا محƒّ ƒمد عƒƒلي وخƒƒلطائƒƒه الƒّ ƒرهƒƒيبة فƒƒيما يƒ
ّ
ƒري الƒطّويƒل،
الƒبناء والƒغايƒة مƒنه ،ومƒنها الƒتّعطيالت والƒتّعقيدات ا ّلƒتي سƒبّبها غƒياب حƒضرة عƒبد الƒبهاء عƒن حƒيفا ذلƒك الƒغياب القس ّ
وما نشأ عن ذلك من عدم تم ّكنه من اإلشراف بشخصه على العمل ّ
الضخم ا ّلذي بدأ به.
ƒثيرا مƒا سƒمعه أصƒحابƒه وهƒو يƒقول**" :رفƒعت ك ّƒل حجƒر فƒي ذلƒك الƒبناء وك ّƒل حجƒر فƒي تƒلك الƒطّريƒق بƒدمƒوع ال نƒهايƒة لƒها وجهƒد
وك ً
ال حّ ƒد لƒه ووضƒعته فƒي مƒكانƒه" .وروى شƒاهƒد عƒيان أنّƒه قƒال**" :ذات لƒيلة غƒرقƒت فƒي مƒخاوفƒي حƒتّى لƒم يƒعد لƒي مƒن عƒون إالّ أن
ƒسكينة واالطƒمئنان عƒلى قƒلبي .وفƒي صƒباح الƒيوم الƒتّالƒي
ƒكرارا دعƒاء لƒحضرة الƒباب كƒان بƒحوزتƒي فƒأنƒزلƒت تƒالوتƒه ال ّ
ƒرارا وت ً
أتƒلو م ً
أقبل عليّ صاحب البقعة واعتذر ورجاني أن أشتريها".
السƒƒلطان ،وفƒƒي الƒƒوقƒƒت ا ّلƒƒذي انƒƒعقد فƒƒيه املƒƒؤتƒƒمر الƒƒبهائ ƒيّ األمƒƒريƒƒكي األ ّول فƒƒي
ƒسنة ا ّلƒƒتي ثƒّ ƒل فƒƒيها عƒƒرش خƒƒصمه ّ ƒ
ƒيرا فƒƒي الّ ƒ
وأخً ƒ
ƒحا رغƒƒم مƒƒكائƒƒد
ƒهمته انƒƒتها ًء نƒƒاجً ƒ
شƒƒيكاغƒƒو لƒƒتشكيل هƒƒيئة مƒƒركƒƒزيّƒƒة دائƒƒمة لƒƒتشييد مشƒƒرق األذكƒƒار ،انƒƒتهى حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء مƒƒن مّ ƒ
ƒتمرة مƒن الّ ƒداخƒل والƒخارج .وفƒي الƒثّامƒن والعشƒريƒن مƒن صƒفر سƒنة  1327للهجƒرة )سƒنة 1909م( املƒصادف أل ّول
األعƒداء املس ّ
ƒري بجهƒد فƒائƒق إلƒى الƒقبو املƒع ّد لƒه ،وفƒي
نƒيروز احƒتفل بƒه بƒعد خƒالصƒه مƒن الƒحبس ،فƒأمƒر حƒضرة عƒبد الƒبهاء بƒنقل الƒتّابƒوت املƒرم ّ
املساء وضع فيه بيديه التّابوت الخشبيّ الحاوي لرفات حضرة الباب املق ّدسة ورفات رفيقه ،ولقد ت ّم ذلك في ضوء قنديل
واحد وعلى مشهد من أحبّاء ّ
محرك للمشاعر والوجدان.
الشرق والغرب في احتفال جليل
ّ
ƒشيرازي ال ّ ƒ
ƒلما ان ƒƒتهى ك ƒّ ƒل ش ƒƒيء وأودع ƒƒت ب ƒƒعد أم ƒƒد ط ƒƒوي ƒƒل رف ƒƒات املظه ƒƒر اإلل ƒƒهيّ ال ّ ƒ
ƒقره ƒƒا األخ ƒƒير ف ƒƒي ص ƒƒدر ج ƒƒبل اهلل
فّ ƒ
ƒشهيد م ّ ƒ
ƒفتوح ƒƒا ،وش ƒƒعره
امل ƒƒق ّدس خ ƒƒلع ح ƒƒضرة ع ƒƒبد ال ƒƒبهاء ع ƒƒمام ƒƒته ،وخ ƒƒلع ن ƒƒعليه ،ون ƒƒزع ع ƒƒباءت ƒƒه ورك ƒƒع ب ƒƒني ي ƒƒدي ال ƒتّاب ƒƒوت وك ƒƒان م ƒƒا زال م ƒ ً ƒ
الّ ƒ
ƒفضي يƒƒتماوج حƒƒول رأسƒƒه وأسƒƒاريƒƒر وجƒƒهه تƒƒتأ ّلƒƒق بƒƒالبشƒƒر ،ثƒƒم اسƒƒتراح بƒƒجبينه عƒƒلى حƒƒافƒƒة ال ƒتّابƒƒوت الخشƒƒبيّ ،وشƒƒهق شƒƒهي ًقا
عاليًا ث ّم بكى بكا ًء أبكى من كان حوله .ولم يستطع أن ينام ليلته تلك ،فقد جرفته األحاسيس وعصفت به املشاعر.
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ƒزف إلƒƒى أتƒƒباعƒƒه بشƒƒرى ذلƒƒك الƒنّصر املƒƒجيد قƒƒائƒالً*" :إنّƒƒما الƒƒبشارة الƒƒكبرى هƒƒي أ ّن هƒƒيكل حƒƒضرة
ولƒƒقد كƒƒتب فƒƒي أحƒƒد ألƒƒواحƒƒه يّ ƒ
ƒتقر بƒفضل الجƒمال األبƒهى فƒي يƒوم الƒنّيروز بƒتمام االحƒتفال وكƒمال اإلجƒالل
األعƒلى املط ّƒهƒر املƒن ّور املƒق ّدس روحƒي لƒه الƒفداء قƒد اس ّ
ƒكان إلƒى م ٍ
ƒصندوق املƒق ّدس بƒعد أن ظ ّƒل يƒنتقل مƒن م ٍ
ƒكان سƒتّني عƒا ًƒمƒا لتسّ ƒلط
والجƒمال عƒلى جƒبل الƒكرمƒل فƒي املƒقام األعƒلى فƒي ال ّ
ƒصدف أن تƒصل بƒرقƒيّة مƒن شƒيكاغƒو فƒي يƒوم الƒنّيروز نƒفسه تƒفيد بƒأ ّن أحƒبّاء
األعƒداء والƒخوف مƒن أهƒل الƒبغضاء ...ومƒن عƒجيب ال ّ
أمريكا انتخبوا عن ّ
كل مدينة وكيالً وبعثوه إلى شيكاغو ...وعيّنوا موقع مشرق األذكار وكيفيّة بنيانه".
بƒتحويƒل رفƒات حƒضرة الƒباب ا ّلƒƒذي مƒجيئه هƒو عƒودة الƒنّبي إيƒليّا إلƒى جƒبل الƒكرمƒل ،ودفƒنها فƒي ذلƒك الƒجبل املƒق ّدس غƒير بƒعيد عƒن
ƒيرا تƒƒلك الخ ƒطّة ا ّلƒƒتي ص ّ ƒورهƒƒا حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل فƒƒي مƒƒغرب حƒƒياتƒƒه تƒƒصويƒً ƒرا مƒƒجي ًدا ،وتƒƒت ّوجƒƒت
كƒƒهف ذلƒƒك ال ƒنّبي نƒƒفسه ،نُƒƒفذّت أخً ƒ
ƒسنوات الƒعاصƒفة األولƒى مƒن عهƒد مƒركƒز املƒيثاق بƒتاج الƒنّجاح الƒخالƒد .فƒأُقƒيم بƒذلƒك عƒلى الƒجبل
الƒجهود املƒضنية ا ّلƒتي بƒذلƒت فƒي ال ّ
ا ّلƒذي تƒق ّدس مƒنه الƒزّمƒان األ ّول ،مƒركƒز لƒإلشƒراق والƒق ّوة اإللƒهيّة .أ ّƒكƒد حƒضرة عƒبد الƒبهاء بƒأ ّن تƒرابƒه ألƒهمه وهƒو مƒركƒز ال يƒخضع فƒي
موسس الظّهور البهائيّ نفسه.
قداسته في طول العالم البهائيّ وعرضه لحرم ٍ آخر سوى حرم
ّ
أجƒل لƒقد قƒام اآلن مƒقام حƒضرة الƒباب بجه ٍƒد ج ٍ
ƒهيد وب ٍ
ƒأس شƒدي ٍƒد "بƒقعة مط ّƒهƒرة مƒق ّدسƒة ُƒعƒليا ومحّ ƒ
ط رجƒال املƒإل األعƒلى" فƒي بƒناءٍ
الشƒرق وسهƒل شƒارون
ƒحف بƒه كƒهف إيƒليّا مƒن الƒغرب وتƒالل الجƒليل مƒن ّƒ ƒ
مƒتني بƒسيط مƒهيب يƒربƒض عƒلى قƒلب الƒكرمƒل "كƒرم اهلل" ي ّ
مƒƒن خƒƒلفه ومƒƒديƒƒنة ع ّ ƒكاء الƒƒفضيّة فƒƒي قƒƒبالƒƒته وعƒƒن ورائƒƒها الƒّ ƒروضƒƒة املƒƒباركƒƒة قƒƒلب الƒƒعالƒƒم الƒƒبهائ ƒيّ وقƒƒبلته ،ويشƒƒرف عƒƒلى مسƒƒتعمرة
ƒسنة ا ّلƒƒتي
فƒƒرسƒƒان الƒƒهيكل األملƒƒان ا ّلƒƒذيƒƒن هجƒƒروا أوطƒƒانƒƒهم انƒ
ب" واجƒƒتمعوا عƒƒند سƒƒفح ذلƒƒك الƒƒجبل فƒƒي نƒƒفس الّ ƒ
ƒتظارا "ملƒƒجيء الƒّ ƒر ّ
ً
أعƒلن فƒيها حƒضرة بƒهاء اهلل رسƒالƒته فƒي بƒغداد )سƒنة  1863م( .وقƒد أظهƒرت الƒحوادث أنّƒه كƒان مƒن املƒق ّدر لهƒذا الحƒرم أن يƒفوز
عƒلى م ّƒر الƒزّمƒن بقسƒط مƒن ّ
ƒسامƒية ا ّلƒƒتي أوجƒبت تƒشييده ،وذلƒك بƒتوسƒيع الƒبنيان نƒفسه وبتجƒميل
الشهƒرة واملجƒد يƒناسƒب الƒغايƒة ال ّ
ƒكف هƒƒذا الحƒƒرم عƒƒن
مƒƒا حƒƒولƒƒه ،وشƒƒراء أوقƒƒاف شƒƒاسƒƒعة فƒƒيما يƒƒجاوره ،ومƒƒجاورتƒƒه لƒƒرمƒƒس حƒƒرم حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل وابƒƒنه وابƒƒنته .ولƒƒن يّ ƒ
ƒؤسƒƒسات
ƒتأسƒƒس فƒƒي األعƒƒوام الƒƒقادمƒƒة مƒ ّ ƒ
ƒسامƒƒية نƒƒفسها عƒƒندمƒƒا تƒ ّ ƒ
إظƒƒهار اإلمƒƒكانƒيّات الƒƒكامƒƒنة ا ّلƒƒتي حƒƒبته بƒƒها تƒƒلك الƒƒغايƒƒة الƒثّابƒƒته الّ ƒ
ƒوسƒسة الƒبهائƒيّة بƒاطّراد مƒهما أبƒدى أعƒداء املسƒتقبل مƒن
اإلداري الƒعاملƒيّ لƒلجامƒعة الƒبهائƒيّة الƒعاملƒيّة ،ولƒسوف تƒزدهƒر هƒذه امل ّƒ ƒ
املƒركƒز
ّ
ٍ
البشري.
حقد وبغضاء حتّى ينكشف بهاؤها الكامل أمام أعني الجنس
ّ

ولƒƒقد خƒƒاطƒƒب حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل ذلƒƒك الƒƒجبل املƒƒق ّدس بƒƒقولƒƒه" :يƒƒا كƒƒرمƒƒل! انƒƒزلƒƒي بƒƒما أقƒƒبل إلƒƒيك وجƒƒه اهلل مƒƒالƒƒك مƒƒلكوت األسƒƒماء...
طƒƒوبƒƒى لƒƒك بƒƒما جƒƒعلك اهلل فƒƒي هƒƒذا الƒƒيوم مƒƒقر عƒƒرشƒƒه ومƒƒطلع آيƒƒاتƒƒه ومشƒƒرق ب ƒيّناتƒƒه .طƒƒوبƒƒى لٍ ƒ
ƒعبد طƒƒاف فƒƒي حƒƒولƒƒك وذكƒƒر ظƒƒهورك
ّ
بشƒƒري صƒƒهيون! قƒƒولƒƒي أتƒƒى املƒƒكنون
وبƒƒروزك ومƒƒا فƒƒزت بƒƒه مƒƒن فƒƒضل اهلل ربƒƒك" .وكƒƒذلƒƒك أنƒƒزل فƒƒي الّ ƒلوح نƒƒفسه قƒƒولƒƒه" :يƒƒا كƒƒرمƒƒل ّ ƒ
ٍ
ƒلطان غƒƒلب الƒƒعالƒƒم وبƒƒنو ٍر سƒƒاطƒƒع بƒƒه أشƒƒرقƒƒت األرض ومƒƒن عƒƒليها .إيّƒƒاك أن تƒƒكونƒƒي مƒƒتو ّق ƒفًا فƒƒي مƒƒقامƒƒك .أسƒƒرعƒƒي ث ّ ƒم طƒƒوفƒƒي
بسƒ
املقربني واملخلصني واملالئكة العالني".
السماء وكعبة اهلل ا ّلتي كانت مطاف
مدينة اهلل ا ّلتي نزّلت من ّ
ّ
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الفصل التّاسع عشر -رحالت حضرة عبد البهاء في أوروبّا وأمريكا
ƒسالƒفة أ ّن تƒأسƒيس الّ ƒديƒن الƒبهائƒيّ فƒي نƒصف الƒكرة الƒغربƒيّ ،هƒذا الƒفتح الƒبارز ا ّلƒذي س ّ
ƒيظل إلƒى األبƒد
ƒصفحات ال ّ
الحƒظنا فƒي ال ّ
مƒقترنًƒا بعهƒد حƒضرة عƒبد الƒبهاء ،قƒد أطƒلق مƒن الƒق ّوة الƒهائƒلة وأنƒتج مƒن الƒنّتائƒج الƒبعيدة األثƒر ،مƒا اسƒتدعƒى اشƒتراك مƒركƒز املƒيثاق
بƒƒنفسه اشƒƒترا ًكƒƒا نƒƒاش ƒطًا فƒƒي تƒƒلك الƒƒفعال ƒيّات ال ƒتّاريƒƒخيّة ا ّلƒƒتي بƒƒدأهƒƒا حƒƒواريّƒƒو حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل فƒƒي الƒƒغرب ومƒƒضوا فƒƒي تƒƒنفيذهƒƒا
بحرارة وإقدام مستفيضني من ق ّوة امليثاق ال ّدافعة.
قƒضت الƒعنايƒة اإللƒهيّة عƒلى األزمƒة ا ّلƒتي أحƒدثƒها ضƒالل الƒنّاقƒضني وعƒماهƒم ،وا ّلƒتي عƒطّلت حƒضرة عƒبد الƒبهاء سƒنوات ّƒعƒدة تƒعطيالً
محƒزنًƒا عƒن تƒحقيق أهƒدافƒه .فƒانƒزاحƒت بƒذلƒك عƒقبة كƒأداء مƒن طƒريƒقه ،وحƒطّمت أغƒاللƒه ،كƒما نƒزل غƒضب اهلل املƒنتقم الƒجبّار فƒأخƒذ
السƒلطان عƒبد الحƒميد عƒد ّوه ا ّلƒذي غ ّƒره ألّ ƒد أعƒداء حƒضرة عƒبد الƒبهاء .هƒذا إلƒى أنّƒه فƒرغ مƒن
األغƒالل مƒن عƒنقه ووضƒعها فƒي عƒنق ّƒ ƒ
ƒهمة ا ّلƒتي عهƒد بƒها إلƒيه والƒده ال ّƒراحƒل ،فƒنقلت بƒصعوبƒة شƒديƒدة مƒن مƒخبئها فƒي طهƒران
نƒقل رفƒات حƒضرة الƒباب املƒق ّدسƒة وهƒي امل ّ
القصيّة إلى األرض املق ّدسة .ووضعها بإجالل واحتفال في قلب جبل الكرمل.
الشƒدائƒد وال ّ
ƒضغوط طƒيلة حƒياة محƒزنƒة مƒعظمها
كƒانƒت ص ّƒحة حƒضرة عƒبد الƒبهاء قƒد تƒدهƒورت فƒي ذلƒك الƒحني لƒعظم مƒا قƒاسƒى مƒن ّƒ ƒ
السƒƒبعني ،إالّ أنّ ƒƒه م ƒƒا ك ƒƒاد يتح ƒّ ƒرر م ƒƒن أس ƒƒر
ƒسجن وامل ƒƒنفى وا ّلƒƒتي تس ƒƒببّت ل ƒƒه ف ƒƒي ع ّ ƒدة أم ƒƒراض .وك ƒƒان آن ƒƒذاك ع ƒƒلى أب ƒƒواب ّ ƒ
ف ƒƒي ال ّ ƒ
ƒهمة
أربƒعني سƒنة ،ويƒضع رفƒات حƒضرة الƒباب فƒي املƒرقƒد األمƒني الّ ƒدائƒم ،ويتح ّƒرر مƒن املƒخاوف الخƒطيرة املƒتّصلة بƒإنƒجاز هƒذه امل ّ
ƒيكرس مƒا بƒقي لƒديƒه مƒن قّ ƒوة فƒي مƒغرب حƒياتƒه لƒلقيام بخƒدمƒة مƒجيدة ال شƒبيه
الƒغالƒية حƒتّى نƒهض فƒي شƒجاعƒة سƒامƒية وثƒقة وعƒزم ل ّ
ملجدها في تاريخ القرن البهائيّ األ ّول.
ولƒقد دامƒت رحƒالتƒه ثƒالث سƒنوات إلƒى مƒصر أ ّوالً ثّ ƒم إلƒى أوروبّƒا وأمƒريƒكا بƒعد ذلƒك ،والƒواقƒع أنّƒنا لƒو قّ ƒدرنƒا أه ّƒميتها الƒتّاريƒخيّة حƒقّ
قƒƒدرهƒƒا لƒƒوجƒƒدنƒƒا أنّƒƒها تƒƒشير إلƒƒى تƒƒح ّول عƒƒلى أعƒƒظم جƒƒانƒƒب مƒƒن األهƒّ ƒميّة فƒƒي مجƒƒرى تƒƒاريƒƒخ الƒƒقرن .فƒƒأل ّول مƒّ ƒرة مƒƒنذ تƒƒأسƒƒيس األمƒƒر
املƒƒبارك وبƒƒعد مƒƒرور سƒƒتٍّ وس ƒتّني سƒƒنة ،اسƒƒتطاع مƒƒركƒƒز ال ّ ƒديƒƒن األعƒƒلى أن يح ƒطّم األغƒƒالل ا ّلƒƒتي ق ƒيّدت حƒّ ƒريّƒƒة األمƒƒر املƒƒبارك طƒƒوال
ƒساحƒƒقة مƒƒن
عهƒƒدي الƒƒباب وحƒƒضرة بƒƒهاء اهلل تƒƒقيي ًدا مƒƒرهً ƒقا .وبƒƒالƒّ ƒرغƒƒم مƒƒن أ ّن الƒتّدابƒƒير الƒƒقاسƒƒية كƒƒانƒƒت تحّ ƒد مƒƒن نƒƒشاط األغƒƒلبيّة الّ ƒ
أت ƒƒباع ƒƒه ف ƒƒي م ƒƒوط ƒƒنه ،إالّ أ ّن ق ƒƒائ ƒƒده امل ƒƒختار ق ƒƒد ح ƒƒصل اآلن ع ƒƒلى ح ƒّ ƒريّ ƒƒة ف ƒƒي ال ƒƒعمل م ƒƒضى ي ƒƒتمتّع ب ƒƒها إل ƒƒى آخ ƒƒر ح ƒƒيات ƒƒه ،ه ƒƒذا إذا
اسƒƒتثنينا فƒƒترة وجƒƒيزة فƒƒي غƒƒضون حƒƒرب 1918 – 1914م ،وهƒƒي حƒّ ƒريّƒƒة لƒƒم تحƒƒرم مƒƒنها هƒƒيئات األمƒƒر املƒƒبارك فƒƒي مƒƒركƒƒزه الƒƒعاملƒƒي
بعد ذلك ق ّ
ط.
الشƒƒرق والƒƒغرب وأعƒƒجبوا بƒƒه ،وهƒƒو أمƒƒر يƒƒطبع الƒتّاريƒƒخ املƒƒقبل بƒƒطابƒƒعه
نƒƒعم إ ّن انƒƒطالق مƒƒثل هƒƒذا الƒنّشاط أمƒƒر عƒƒجب لƒƒه أتƒƒباعƒƒه فƒƒي ّ ƒ
ƒطيرا فƒƒي مƒƒصير األمƒƒر املƒƒبارك .وال يƒƒنبغي أن يƒƒغيب عƒƒن األذهƒƒان أ ّن حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء
ƒغييرا خً ƒ
الƒƒخالƒƒد ،لƒƒذلƒƒك فƒƒهو أمƒƒر يُƒƒع ّد تً ƒ
ƒسجن ،كƒƒما صƒّ ƒرح بƒƒذلƒƒك ،يƒƒافً ƒعا وغƒƒادره شƒƒي ً
خا ،وهƒƒو لƒƒم يƒƒقف فƒƒي حƒƒياتƒƒه أمƒƒام اجƒƒتماع عƒƒام يسƒƒتمع إلƒƒيه ،ولƒƒم يƒƒدرس فƒƒي
دخƒƒل الّ ƒ
م ƒƒدرس ƒƒة ك ƒƒما أن ƒƒه ل ƒƒم ي ƒƒختلط ب ƒƒاألوس ƒƒاط ال ƒƒغرب ƒيّة ح ƒتّى ي ƒƒعرف ع ƒƒادات ال ƒƒغرب ول ƒƒغة ال ƒƒغرب ،وم ƒƒع ك ƒّ ƒل ذل ƒƒك ق ƒƒام ال ل ƒƒيعلن م ƒƒن امل ƒƒنبر
ƒهمة وفƒƒي أ ّمƒƒهات مƒƒدن أمƒƒريƒƒكا الّ ƒ
ƒشمال ƒيّة الƒƒحقائƒƒق املƒƒميّزة املƒƒودعƒƒة فƒƒي ديƒƒن والƒƒده فحسƒƒب ،بƒƒل
واملّ ƒ
ƒنصة فƒƒي عƒƒواصƒƒم أوروبّƒƒا املّ ƒ
ليوضح ً
ّ
الصلة ا ّلتي تربطهم بذلك ال ّدين.
أيضا األصول اإللهيّة ملن سبق والده من مظاهر أمر اهلل،
ّ
ويبني ّ
أ ّƒمƒا وقƒد عƒزم عƒز ًƒمƒا ال را ّد لƒه عƒلى أن يƒقوم بهƒذه ال ّƒرحƒلة املƒضنية مƒهما كّ ƒلفته قƒواه ،ومƒهما ع ّƒرضƒت حƒياتƒه للخƒطر ،فƒقط أبحƒر إلƒى
السƒلطان عƒبد الحƒميد
ƒسنة ا ّلƒƒتي تƒلت سƒقوط ّ ƒ ƒ
مƒصر بهƒدوء وبƒال سƒابƒق إنƒذار فƒي عƒصر يƒوم مƒن أيّƒام أيƒلول سƒنة 1910م وهƒي ال ّ
ودفƒƒن رفƒƒات حƒƒضرة الƒƒباب عƒƒلى جƒƒبل الƒƒكرمƒƒل ،وأقƒƒام فƒƒي بƒƒور سƒƒعيد قƒƒرابƒƒة ّ
الشهƒƒر ،ومƒƒنها أبحƒƒر قƒƒاص ً ƒدا أوروبّƒƒا إالّ أنّƒƒه وجƒƒد أن
وأجƒƒل رحƒƒلته .فƒƒأقƒƒام بƒƒالƒّ ƒرمƒƒلة مƒƒن ضƒƒواحƒƒي اإلسƒƒكندريّƒƒة وزار بƒƒعد ذلƒƒك
ƒص ّحيّة تƒƒقتضي عƒƒودتƒƒه .فƒƒعاد إلƒƒى اإلسƒƒكندريّƒƒة ّƒ
حƒƒالƒƒته الّ ƒ
ƒسنة الƒتّالƒية أبحƒر مƒع أربƒعة أشƒخاص عƒلى ظهƒر الƒباخƒرة كƒورسƒيكا إلƒى مƒارسƒيليا ،وتƒق ّدم
الƒزّيƒتون والƒقاهƒرة ،وفƒي  11آب مƒن ال ّ
مƒن بƒعد اسƒتراحƒة قƒصيرة فƒي ثƒونƒون-لƒي-بƒان إلƒى لƒندن فƒبلغها فƒي  4أيƒلول سƒنة 1911م .وبƒعد زيƒارة دامƒت قƒرابƒة ّ
الشهƒر ذهƒب
١٤٦

إلƒƒى بƒƒاريƒƒس حƒƒيث قƒƒضى تƒƒسعة أسƒƒابƒƒيع ،ث ّ ƒم عƒƒاد إلƒƒى مƒƒصر فƒƒي كƒƒانƒƒون األ ّول سƒƒنة 1911م .فƒƒأقƒƒام بƒƒالƒّ ƒرمƒƒلة مƒّ ƒرة أخƒƒرى حƒƒيث
الشƒƒتاء ،وقƒام بƒرحƒلته الƒثّانƒية إلƒى الƒغرب عƒلى الƒباخƒرة سƒدريƒك فƒي  25آذار سƒنة 1912م مبح ًƒرا إلƒى نƒيويƒورك مƒباشƒرة
قƒضى ّ ƒ
عƒƒن طƒƒريƒƒق نƒƒابƒƒولƒƒي فƒƒبلغها فƒƒي  11نƒƒيسان .وفƒƒي أمƒƒريƒƒكا قƒƒام بƒƒرحƒƒلة طƒƒويƒƒلة دامƒƒت ثƒƒمانƒƒية أشهƒƒر انƒƒتقل فƒƒيها مƒƒن الّ ƒ
ƒشاط¾ إلƒƒى
ال ّ ƒ
ƒشاط¾ وزار خ ƒƒالل ƒƒها واش ƒƒنطن وش ƒƒيكاغ ƒƒو وك ƒƒليفالن ƒƒد وبتس ƒƒبرغ وم ƒƒون ƒƒت ك ƒƒلير وب ƒƒوس ƒƒطن وروشس ƒƒتر وب ƒƒروك ƒƒلني وف ƒƒان ƒƒوود وم ƒƒلفورد
وفƒيالدلƒفيا وإنجƒلوود الƒغربƒيّة وجƒرسƒي سƒيتي وكƒمبردج ومƒدفƒورد ومƒوريƒس تƒاون ودبƒلني وعƒكاء الƒخضراء ومƒنتريƒال ومƒالƒدن وبƒفالƒو
وكƒƒينوشƒƒا ومƒƒينيابƒƒولƒƒيس وسƒƒانƒƒت بƒƒول وأومƒƒاهƒƒا ولƒƒنكولƒƒن ودنƒƒفر ويƒƒنابƒƒيع جƒƒلنوود وسƒƒولƒƒت لƒƒيك سƒƒيتي وسƒƒان فƒƒرانƒƒسيسكو وأو كƒƒالنƒƒد
ƒيرا فƒƒي  5كƒƒانƒƒون األ ّول أبحƒƒر عƒƒلى ظهƒƒر
وبƒƒالƒƒو آل ƒتّو وبƒƒركƒƒلي وبƒƒاسƒƒاديƒƒنا ولƒƒوس أنجƒƒلس وسƒƒكرامƒƒنتو وسƒƒنسناتƒƒي وبƒƒلتيمور وأخً ƒ
ƒبر هƒƒناك تƒƒق ّدم بƒƒالƒƒقطار إلƒƒى لƒƒندن .وبƒƒعد ذلƒƒك زار أكƒƒسفورد وإدنƒƒبرا
الƒƒباخƒƒرة سƒƒلتك مƒƒن نƒƒيويƒƒورك إلƒƒى لƒƒيفربƒƒول ،ومل ّƒا نƒƒزل إلƒƒى الّ ƒ
وبƒريسƒتول ومƒن ثّ ƒم عƒاد إلƒى لƒندن .وسƒافƒر إلƒى بƒاريƒس فƒي  21كƒانƒون الƒثّانƒي سƒنة 1913م وفƒي  30آذار سƒافƒر إلƒى شƒتوتƒغارت
ومƒƒن هƒƒناك تƒƒق ّدم فƒƒي  9نƒƒيسان إلƒƒى بƒƒودابسƒƒت ،وزار فƒƒيينا بƒƒعد تƒƒسعة أيّƒƒام ورجƒƒع إلƒƒى شƒƒتوتƒƒغارت فƒƒي  25نƒƒيسان ث ّ ƒم عƒƒاد إلƒƒى
ب ƒƒاري ƒƒس ف ƒƒي أ ّول أي ƒƒار ح ƒƒيث م ƒƒكث إل ƒƒى  12ح ƒƒزي ƒƒران وأبح ƒƒر ف ƒƒي ال ƒƒيوم ال ƒتّال ƒƒي ع ƒƒلى ظه ƒƒر ال ƒƒباخ ƒƒرة ه ƒƒيماالي ƒƒا ا ّلƒƒتي اتجه ƒƒت م ƒƒن
مƒƒرسƒƒيليا إلƒƒى مƒƒصر ،فƒƒبلغت بƒƒور سƒƒعيد بƒƒعد أربƒƒعة أيّƒƒام أخƒƒرى .فƒƒزار اإلسƒƒماعƒƒيليّة وأبƒƒا قƒƒير زيƒƒارات قƒƒصيرة وأقƒƒام فƒƒي الƒّ ƒرمƒƒلة
إقامة طويلة ثم عاد إلى حيفا منتهيًا من سفراته التّاريخيّة في  5كانون األ ّول سنة 1913م.
ƒسفرات وأمƒƒام جƒƒماهƒƒير كƒƒبيرة فƒƒاقƒƒت األلƒƒف نƒƒفس فƒƒي بƒƒعض األحƒƒيان ومƒثّلت الƒنّاس مƒƒن مƒƒختلف األجƒƒناس واألديƒƒان
وفƒƒي تƒƒلك الّ ƒ
والّ ƒ
طبقات ،شƒƒرح حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء أل ّول مƒّ ƒرة فƒƒي عهƒƒده بƒƒبساطƒƒة مشƒƒرقƒƒة وإقƒƒناع وقّ ƒوة املƒƒبادئ األسƒƒاسƒيّة املƒƒميّزة لƒƒديƒƒن والƒƒده،
ƒري .وكƒان
وهƒي املƒبادئ ا ّلƒتي تƒؤ ّلƒف مƒع ّƒ ƒ
الشƒريƒعة واألحƒكام الƒنّازلƒة فƒي الƒكتاب األقƒدس صƒلب أحƒدث ظƒهور إلƒهيّ لƒلجنس البش ّ
ƒسواء فƒƒي أثƒƒناء سƒƒفراتƒƒه
مƒƒن أبƒƒرز الƒƒعناصƒƒر الƒƒجوهƒƒريّƒƒة لƒƒلنّظام اإللƒƒهيّ ا ّلƒƒذي أعƒƒلنه لƒƒقادة الƒّ ƒرأي الƒƒعام وإلƒƒى الجƒƒماهƒƒير عƒƒلى الّ ƒ

ƒري قƒطب مƒبادئ الّ ƒديƒن
الƒتّبليغيّة ،التّح ّƒري عƒن الƒحقيقة تح ّƒريًƒا مسƒتقالًّ دون تƒقيّد بƒالخƒرافƒات وال بƒالƒتّقالƒيد ،ووحƒدة الƒجنس البش ّ
عصب الƒجنسيّ والّ ƒديƒنيّ والƒطّبقيّ والƒقومƒيّ،
برؤ مƒن ك ّƒل ألƒوان الƒت ّ ّ
وأسƒاس مƒعتقداتƒه والƒوحƒدة الƒكامƒنة وراء جƒميع األديƒان ،والƒت ّ ّ
والƒƒوئƒƒام ا ّلƒƒذي يƒƒجب أن يƒƒسود بƒƒني ال ّ ƒديƒƒن والƒƒعلم ،واملƒƒساواة بƒƒني الƒّ ƒرجƒƒل واملƒƒرأة فƒƒهما الƒƒجناحƒƒان ال ّ ƒلذان يƒƒعلو بƒƒهما طƒƒائƒƒر الƒƒجنس
ƒباري ،واالتّƒفاق عƒلى لƒغة عƒاملƒيّة إضƒافƒيّة ،والƒقضاء عƒلى الƒغنى الƒفاحƒش والƒفقر املƒدقƒع ،وتƒأسƒيس
ƒري ،ووجƒوب الƒتّعليم اإلج ّ
البش ّ
مƒحكمة عƒاملƒيّة ل ّ
ƒسم ّو بƒالƒعمل ا ّلƒƒذي يƒقوم بƒه صƒاحƒبه بƒروح الخƒدمƒة إلƒى مƒنزلƒة الƒعبادة ،وتƒمجيد الƒعدل
ƒفض الƒنّزاع بƒني األمƒم ،وال ّ
ع ƒƒلى أنّ ƒƒه امل ƒƒبدأ امل ƒƒسيطر ع ƒƒلى امل ƒƒجتمع اإلن ƒƒسان ƒيّ ،وال ƒثّناء ع ƒƒلى ال ّ ƒدي ƒƒن ك ƒƒحصن لح ƒƒماي ƒƒة ك ƒّ ƒل ال ّ ƒ
السƒƒالم
ƒشعوب واألم ƒƒم ،وإق ƒƒرار ّ ƒ
الّ ƒدائƒم الƒعام كƒأسƒمى هƒدف للبشƒريّƒة .وقƒد عƒزّز عƒرض هƒذه الƒحقائƒق الƒحيويّƒة ا ّلƒتي وصƒفها ﺒ"روح الƒعصر" بتحƒذيƒرات جƒسيمة
ƒسياسƒيّون فƒي تƒالفƒيها ،كƒما تƒنبّأ أثƒناء سƒفراتƒه بƒالƒتّط ّورات الƒجوهƒريّƒة ا ّلƒتي
ƒكررة بƒانƒدالع نƒار داهƒمة تƒلتهم أوروبّƒا إن لƒم يƒنجح ال ّ
م ّ
ƒسياسƒيّة ،وأشƒƒار إلƒƒى الƒƒقالقƒƒل ا ّلƒƒتي سƒƒوف
ƒقارة ،ونƒبّه عƒƒلى االنƒƒحالل ا ّلƒƒذي ال بّ ƒد أن يسƒƒري فƒƒي الƒƒق ّوة الّ ƒ
سƒƒوف تحƒƒدث فƒƒي تƒƒلك الّ ƒ
ƒري سƒوف يƒخفق وخƒيمة
تƒداهƒم تƒركƒيّا ،وتƒنبّأ بƒاضƒطهاد الƒيهود فƒي أوروبّƒا ،وأ ّكƒƒد تƒأكƒي ًدا قƒاطً ƒعا بƒأ ّن "* َعَ ƒلم اتّƒحاد الƒجنس البش ّ
السالم العامليّ سوف ترتفع فيصبح العالم عاملًا آخر".
ّ
وفƒي أثƒناء هƒذه ال ّƒرحƒالت أظهƒر حƒضرة عƒبد الƒبهاء مƒن الƒحيويّƒة واإلقƒدام واإلخƒالص وتƒكريƒس الƒذّات لƒلواجƒب ا ّلƒƒذي فƒرضƒه عƒلى
نƒƒفسه مƒƒا أثƒƒار اإلعƒƒجاب والƒƒعجب لƒƒدى أولƒƒئك ا ّلƒƒذيƒƒن امƒƒتازوا بƒƒمشاهƒƒدة أعƒƒمالƒƒه الƒƒيومƒيّة عƒƒن قƒƒرب .أجƒƒل فƒƒلقد قƒƒضى حƒƒضرة عƒƒبد
ƒكل فƒضيلة بƒهائƒيّة والƒنّموذج ل ّ
الƒبهاء ،وهƒو املظهƒر ل ّ
ƒصور لƒعالƒم غƒرق فƒي
ƒكل مƒثل أعƒلى بƒهائƒي ،ثƒالثƒة أعƒوام مƒزدحƒمة يƒنفخ فƒي ال ّ
ƒصرح ب ƒƒال ƒƒحقائ ƒƒق اإلل ƒƒهيّة ال ّ ƒ
ƒشاف ƒƒية واملخ ƒƒزون ƒƒة ف ƒƒي ت ƒƒنزي ƒƒل وال ƒƒده غ ƒƒير م ƒƒكترث ل ƒƒلمناظ ƒƒر ال ƒƒخالّب ƒƒة
امل ƒƒا ّديّ ƒƒة ودخ ƒƒل ف ƒƒي ظ ƒّ ƒل الح ƒƒرب ،وي ّ ƒ
ذرة مƒƒن
ƒسائƒƒحني عƒƒادة وا ّلƒƒتي تƒƒاق مƒƒرافƒƒقوه إلƒƒى رؤيƒƒتها ،غƒƒير مهƒƒت ّم بƒƒراحƒƒته أو صّ ƒ
واملƒƒالهƒƒي ا ّلƒƒتي تجƒƒذب انƒƒتباه الّ ƒ
ƒحته ،بƒƒاذالً كƒّ ƒل ّ
خƒرة مƒن الّ ƒليل يƒو ًمƒا بƒعد يƒوم مƒص ًرّا عƒلى رفƒض أيّƒة هƒديّƒة أو تƒقدمƒة تƒتع ّلق بƒنفقات رحƒالتƒه ،ثƒابƒتًا فƒي
قّ ƒوتƒه مƒن الفجƒر إلƒى سƒاعƒة مƒتأ ّƒ
رعƒƒايƒƒته لƒƒلمريƒƒض واملحƒƒزون والƒƒبائƒƒس ،راسً ƒ
خا ال يƒƒقبل املƒƒساومƒƒة فƒƒي دفƒƒاعƒƒه عƒƒن األجƒƒناس املƒƒظلومƒƒة والƒطّبقات املحƒƒرومƒƒة ،مƒƒبار ًكƒƒا
ƒساهƒƒريƒƒن مƒƒن رجƒƒال وأصƒƒحاب األهƒƒواء،
كƒƒاملƒƒطر فƒƒي سƒƒخائƒƒه لƒƒلفقير ،مƒ
ƒتعصبني الّ ƒ
ƒحتقرا للهجƒƒمات ا ّلƒƒتي يƒƒشنّها عƒƒليه أقƒƒطاب املّ ƒ
ً
السيّد املسيح ،وحني ّ
يوضح في الكنائس املسيحيّة واملعابد
واملنصة
يبني لليهود من املنبر
ّ
عجيبًا في صراحته حني ّ
صحة نب ّوة ّ
ّ
الƒيهوديّƒة أصƒل اإلسƒالم اإللƒهيّ ،وحƒني يƒقيم الّ ƒدلƒيل لƒلما ّديّƒني وامللحƒديƒن والƒالّ-أدريّƒني عƒلى صƒدق الƒظّهور اإللƒهيّ وضƒرورة الّ ƒديƒن،
١٤٧

يمجƒد حƒضرة بƒهاء اهلل فƒي ك ّƒل األحƒوال وفƒي مƒعابƒد املƒلل املƒختلفة والنّحƒل املƒتبايƒنة ،بƒاتًّƒا فƒي رفƒضه
جƒليًّا نƒاصً ƒعا فƒي بƒيانƒه حƒني ّ ƒ
ƒيرا ول ƒƒيس آخ ƒً ƒرا ،ف ƒƒائ ً ƒقا ال ق ƒƒري ƒƒن ل ƒƒه ف ƒƒي
م ƒّ ƒرات ع ّ ƒدة أن ي ƒƒتم ّلق ل ƒƒذوي األل ƒƒقاب وال ƒثّروة ف ƒƒي إنج ƒƒلترا أو ف ƒƒي ال ƒƒوالي ƒƒات املتّح ƒƒدة .وأخ ً ƒ
ƒلرفƒيع والƒوضƒيع ،ل ّ
ƒكل مƒن لƒقيه
ƒحارة لƒلحبيب والƒغريƒب ،لƒلمؤمƒن وغƒير املƒؤمƒن ،لƒلغنيّ والƒفقير ،ل ّ
مƒحبّته ورأفƒته الƒفطريّƒة األصƒيلة ال ّ
ƒسفينة أم أثƒناء سƒيرة فƒي الƒطّرقƒات أم فƒي املƒياديƒن الƒعا ّƒمƒة واملƒتنزّهƒات أم
لƒقا ًء خƒا ً ƒ ƒ ƒ
صّƒا أو لƒقا ًء عƒاب ًƒرا سƒواء أكƒان ذلƒك عƒلى ظهƒر ال ّ
في االحتفاالت أم في الوالئم أم في األكواخ أم في القصور أم في اجتماعات أتباعه أم في مجامع املث ّقفني.
وفƒي أثƒناء زيƒارتƒه ملƒصر لƒقي الخƒديƒوي عƒباس حƒلمي بƒاشƒا الƒثّانƒي غƒير م ّƒرة ،وع ّƒرف لّ ƒلورد كƒتشنر والƒتقى بƒال ّ
ƒشيخ مح ّƒمد بƒخيت
املƒƒفتي وبƒƒالّ ƒ
ƒشيخ محƒّ ƒمد رشƒƒيد إمƒƒام الخƒƒديƒƒوي ،واتّƒƒصل بƒƒكثير مƒƒن الƒƒعلماء والƒƒباشƒƒوات ،وأقƒƒطاب اإليƒƒران ƒيّني ،وعƒƒدد مƒƒن أعƒƒضاء
ƒصحف فƒي الƒقاهƒرة واإلسƒكندريّƒة وغƒيرهƒم مƒن أقƒطاب الƒهيئات الّ ƒديƒنيّة والّ ƒدنƒيويّƒة ال ّ
ƒشهيرة
الƒبرملƒان الƒتّركƒيّ ،ومح ّƒرري أ ّمƒƒهات ال ّ
وممثّليها.
ƒصرفƒƒه فƒƒي حƒƒدائƒƒق كƒƒادوجƒƒان كƒƒعبة حƒƒقيقيّة يƒƒؤ ّمƒƒها كƒّ ƒل ألƒƒوان ال ƒنّاس
وأثƒƒناء إقƒƒامƒƒته فƒƒي إنجƒƒلترا كƒƒان املƒƒنزل ا ّلƒƒذي ُوضƒƒع تƒƒحت تّ ƒ
وأنƒواعƒهم لƒيزوروا سƒجني عّ ƒكاء ا ّلƒذي اخƒتار مƒديƒنتهم الƒعظيمة كƒأ ّول سƒاحƒة لƒجهوده فƒي الƒغرب .ولƒقد شهƒدت مƒضيفته املخƒلصة
أثƒناء إقƒامƒته فƒي لƒندن فƒقالƒت" :آه لƒهؤالء الƒزّائƒريƒن وال ّ
ƒحجاج! إ ّن آذانƒنا لتمتل¾ بƒوقƒع أقƒدامƒهم ،إذا مƒا نƒحن تƒذ ّكƒƒرنƒا
ƒضيوف وال ّ
ƒتمر ،ومشهƒƒد مƒتّصل! وزراء وسƒƒفراء
تƒƒلك األيّƒƒام ،وهƒƒم مƒƒقبلني مƒƒن كƒّ ƒل بƒƒالد الƒƒعالƒƒم ،يƒƒتدفّƒƒق فƒƒي كƒّ ƒل يƒƒوم ،وطƒƒوال كƒّ ƒل يƒƒوم ،تƒيّار مسّ ƒ
ƒالسح ƒƒر وال ƒتّنجيم ورج ƒƒال أع ƒƒمال وم ƒƒتص ّوف ƒƒون وأنج ƒƒليكان وك ƒƒاث ƒƒول ƒƒيك وأت ƒƒباع امل ƒƒذاه ƒƒب ال ƒƒبروتس ƒƒتان ƒƒتيّة
ƒتمون ب ّ ƒ
ومس ƒƒتشرق ƒƒون ومه ّ ƒ
املƒنش ّقة عƒن الƒكنيسة األنجƒليكانƒيّة وثƒيوصƒوفƒيّون وهƒندوس وعƒلماء مƒسيحيّون وأطƒبّاء ومسƒلمون وبƒوذيّƒون وزرادشƒتيّون ،وأقƒبل
ƒري ،وامل ƒƒطالِ ƒƒبات ب ƒƒحقّ االن ƒƒتخاب
ك ƒƒذل ƒƒك ال ّ ƒ
ƒسياسƒ ƒيّون ،وج ƒƒنود ج ƒƒيش ال ƒƒخالص  ،وآخ ƒƒرون م ƒƒن ال ƒƒعام ƒƒلني ل ƒƒصال ƒƒح ال ƒƒجنس البش ّ ƒ
ƒشعراء وا ّلƒƒ ƒذي ƒƒن ل ƒƒهم خ ƒƒاصƒ ƒيّة ال ّ ƒ
وال ƒƒصحفيّون وال ƒƒكتّاب وال ّ ƒ
ƒصنّاع وال ƒƒفقراء
ƒسيّدات وال ƒƒفنّان ƒƒون وال ّ ƒ
ƒشفاء وال ƒƒخيّاط ƒƒون وك ƒƒرائ ƒƒم ال ّ ƒ
املƒƒتعطّلون والƒتّجار و األثƒƒريƒƒاء ،ورجƒƒال املƒƒرسƒƒح واملƒƒوسƒƒيقى –أقƒƒبل هƒƒؤالء جƒƒمي ًعا وكƒƒان كƒّ ƒل واحƒƒد مƒƒنهم بƒƒال اسƒƒتثناء يƒƒتل ّقى الƒƒبركƒƒة
والعطف من ذلك املنادي اإللهيّ ا ّلذي كان يهب روحه لصالح اآلخرين.

ولƒقد وقƒف حƒضرة عƒبد الƒبهاء أ ّول مƒا وقƒف أمƒام حشƒد غƒربƒيّ مƒن املسƒتمعني فƒي ظƒروف لƒها مƒغزاهƒا ،فƒقد وقƒف فƒي بƒيت عƒبادة
مƒسيحيّ فƒي الƒعاشƒر مƒن أيƒلول سƒنة 1911م وخƒطب فƒي جƒمهور غƒفير عƒلى أعƒواد مƒنبر سƒيتي تƒمبل  .فƒبعد أن قّ ƒدمƒه ال ّƒراعƒي
ن ƒƒياف ƒƒة ر .ج ك ƒƒام ƒƒبل أع ƒƒلن للج ƒƒمهور وح ƒƒدان ƒيّة اهلل ب ƒƒعبارات ب ƒƒسيطة مح ƒّ ƒرك ƒƒة ل ƒƒلمشاع ƒƒر وف ƒƒي ص ƒƒوت ن ƒƒاب ƒƒض ب ƒƒال ƒƒحياة ،وأ ّكƒƒد وح ƒƒدة
األديƒان األسƒاسƒيّة ونƒبّه عƒلى أ ّن سƒاعƒة اتّƒحاد أبƒناء البشƒر وك ّƒل األجƒناس واألديƒان والƒطّبقات قƒد د ّقƒت ،ثّ ƒم خƒطب م ّƒرة أخƒرى فƒي
املبجƒل ولƒبرفƒورس  ،أمƒام حشƒد كƒنيسة يƒوحƒنا الƒالّهƒوتƒي ﺒ وسƒت منسƒتر بƒعد
ّƒ
ƒسابƒع عشƒر مƒن أيƒلول ،تƒلبية لƒطلب األرشƒديƒكون
ال ّ
ƒوضƒƒحها فƒƒي كƒƒتاب اإليƒƒقان .وكƒƒتب مƒƒن
صƒƒالة املƒƒغرب واخƒƒتار أن يƒƒتك ّلم عƒƒن عƒƒظمة اهلل الƒƒفائƒƒقة كƒƒما يƒƒؤ ّكƒƒدهƒƒا حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل ويƒ ƒ ّ ƒ
شهƒد هƒذه املƒناسƒبة فƒقال" :أمƒر األرشƒديƒكون بƒكرسƒيّ األسƒقف فƒوضƒه لƒضيفة عƒلى درجƒات املحƒراب ،ووقƒف بƒجانƒبه وقƒرأ تƒرجƒمة
ƒيرا عƒƒمي ًقا ،واقƒƒتدوا بƒƒما فƒƒعل األرشƒƒديƒƒكون فƒƒركƒƒعوا لƒƒيتل ّقوا بƒƒركƒƒة خƒƒادم اهلل
خƒƒطاب حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء بƒƒنفسه .فƒƒتأثّƒƒر الجƒƒمع تƒƒأثً ƒ
السكون وهو يتلو مناجاته بق ّوة".
ا ّلذي وقف مبسوط الذّراعني ،وصوته العجيب يعلو ويهبط في ّ
ƒقرهƒا تƒلبيةً
وبƒدعƒوة مƒن عƒمدة لƒندن تƒناول حƒضرة عƒبد الƒبهاء اإلفƒطار فƒي مƒانƒشن هƒوس وخƒطب فƒي الجƒمعيّة الƒثّيوصƒوفƒيّة فƒي م ّ
لƒرجƒاء ال ّƒرئƒيس الƒخاص .كƒما خƒطب فƒي اجƒتماع عƒقدتƒه هƒيئة األفƒكار الƒعليا فƒي لƒندن ،كƒما دعƒاه وفƒد مƒن جƒمعيّة بƒرامƒو سƒومƒاج
إلƒƒى أن يƒƒلقي مƒƒحاضƒƒرة تƒƒحت رعƒƒايƒƒتها ،وزار مسجƒƒد ُو ِكƒƒنج تƒƒلبية لƒƒدعƒƒوة الƒƒجالƒƒية اإلسƒƒالم ƒيّة فƒƒي بƒƒريƒƒطانƒƒيا الƒƒعظمى وألƒƒقى فƒƒيه
ƒساب ƒƒقون وأع ƒƒضاء امل ƒƒفوضƒ ƒيّة اإلي ƒƒرانƒ ƒيّة ف ƒƒي ل ƒƒندن
خ ƒƒطبته ع ƒƒن وح ƒƒدة ال ƒƒعال ƒƒم ّ ƒ
ورح ƒƒب ب ƒƒه األم ƒƒراء اإلي ƒƒرانƒ ƒيّني والƒ ƒنّبالء وال ƒƒوزراء ال ّ ƒ
ƒظيما" ،مƒث ّقف
واسƒتضافƒوه ،وأقƒام ضƒيفًا عƒند الّ ƒدكƒتور ت .ك .تƒشايƒني فƒي أكƒسفورد ،وخƒطب فƒي "جƒمع غƒفير مهƒت ّم اهƒتما ًƒمƒا ع ً
ثƒقافƒة عƒالƒية اجƒتمع لƒه فƒي كƒليّة مƒانشسƒتر بƒتلك املƒديƒنة وأشƒرف عƒلى االجƒتماع الّ ƒدكƒتور إيسƒتلني كƒاربƒنتر  ،كƒما تƒك ّلم أي ً
ƒضا مƒن
م ƒƒنبر ال ƒƒكنيسة الج ƒƒماع ƒيّة ف ƒƒي ال ّ ƒ
الش ƒƒرق ƒيّة م ƒƒن ل ƒƒندن ت ƒƒلبية ل ƒƒطلب راع ƒƒيها وخ ƒƒطب ف ƒƒي ج ƒƒماع ƒƒات اج ƒƒتمعت ل ƒƒه ف ƒƒي ق ƒƒاع ƒƒة
ƒضاح ƒƒية ّƒ ƒ
ƒسير ت ƒƒوم ƒƒاس ب ƒƒيرك ƒƒلي  ،وش ƒƒاه ƒƒد ف ƒƒي ب ƒƒيت ال ƒƒكنيسة
ك ƒƒاكس ƒƒتون وق ƒƒاع ƒƒة وس ƒƒت منس ƒƒتر ا ّلƒƒتي اج ƒƒتمع ف ƒƒيها ال ƒنّاس ت ƒƒحت إش ƒƒراف ال ّ ƒ
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ƒسنة وكƒانƒت أ ّول روايƒة مƒرسƒحيّة يشهƒدهƒا ،ولƒقد ح ّƒرك
بƒوسƒت منسƒتر روايƒة "الƒقلب املƒتل ّهف" وهƒي روايƒة مƒن روايƒات عƒيد رأس ال ّ
ƒوسƒƒسة ب ƒƒاس ƒƒمور إدواردز
ƒسيّد امل ƒƒسيح وآالم ƒƒه تح ƒƒري ً ƒكا أش ƒƒرف ب ƒƒه ع ƒƒلى ال ƒƒبكاء .وف ƒƒي ق ƒƒاع ƒƒة م ƒ ّ ƒ
م ƒƒشاع ƒƒره وص ƒƒفها ال ƒّ ƒرائ ƒƒع ل ƒƒحياة ال ّ ƒ
والس ƒتّني مƒƒن مƒƒختلف ال ƒطّبقات واملƒƒشارب ،ويشƒƒرف
ّƒ ƒ
الƒƒخيريّƒƒة فƒƒي مƒƒيدان تƒƒافيسƒƒتوك خƒƒطب فƒƒي جƒƒمهور يƒƒبلغ عƒƒدده األربƒƒعمائƒƒة
ƒوسƒسة ُكَّ ƒن فƒي عƒطلة فƒي فƒانƒرز فƒي بƒايƒفليت وهƒي
عƒليهم األسƒتاذ مƒايƒكل سƒادلƒر  ،وزار عƒد ًدا مƒن الƒنّساء الƒعامƒالت فƒي تƒلك امل ّ ƒ ƒ
ع ƒƒلى ب ƒƒعد عش ƒƒري ƒƒن م ƒƒيالً م ƒƒن ل ƒƒندن ت ƒƒقريƒ ƒبًا ،وزار ه ƒƒذا امل ƒƒكان م ƒّ ƒرة أخ ƒƒرى ،وال ƒƒتقى ف ƒƒي ه ƒƒذه امل ƒّ ƒرة بخ ƒƒليط م ƒƒن ك ƒّ ƒل ل ƒƒون اج ƒƒتمع
ƒاصƒƒة لƒƒلبنني ،وعƒƒضو مƒƒن أعƒƒضاء الƒƒبرملƒƒان وطƒƒبيب
يصا لƒƒرؤيƒƒته ،وكƒƒان مƒƒن بƒƒينه رجƒƒال ال ّ ƒديƒƒن مƒƒن ع ّ ƒدة مƒƒلل ونƒƒاظƒƒر مƒƒدرسƒƒة خƒ ƒ ّ ƒ
ƒص ً
خّ ƒ
وكƒاتƒب سƒياسƒيّ شƒهير وعƒميد الƒجامƒعة وعّ ƒدة صƒحافƒيّني وشƒاعƒر مƒعروف وق ٍ
مسجƒل زيƒارتƒه إلنجƒلترا
ّƒ
ƒاض مƒن قƒضاة لƒندن ،وكƒتب
يƒƒصف تƒƒلك املƒƒناسƒƒبة فƒƒقال" :سƒƒوف يƒƒذكƒƒر ال ƒنّاس حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء طƒƒوي ƒالً وهƒƒو جƒƒالƒƒس فƒƒي الƒƒغرفƒƒة أمƒƒام ال ƒنّافƒƒذة )فƒƒي شƒƒعاع
ال ّ
ƒصبي فƒي حƒالƒة
ƒشمس عƒند الƒزّوال( ومƒحتضن صƒبيًّا كƒان قƒد أتƒاه لƒكي يƒطلب نƒصف شƒلن ملƒساعƒدة والƒدتƒه املƒريƒضة ،وإذا بƒال ّ
ƒسعادة رغƒم رثƒاثƒة ثƒيابƒه وبƒؤس حƒالƒه ،ومƒحاط بجƒمع مƒن ال ّƒرجƒال والƒنّساء يƒبحثون عƒن أمƒور الƒتّربƒية واالشƒتراكƒيّة والƒالّئƒحة
مƒن ال ّ
البشري".
األولى لإلصالح وعالقة الغ ّواصات والبرق الالّسلكي بالعصر الجديد ا ّلذي يدخله الجنس
ّ
املبجƒل ولƒبرفƒوس ونƒيافƒة ر .ج.
ّƒ
ومƒن بƒني ا ّلƒذيƒن زاروه أثƒناء تƒلك األيّƒام الƒخالƒدة ا ّلƒتي قƒضاهƒا فƒي إنجƒلترا وسƒكوتƒلندا األرشƒديƒكون
ƒسير مƒايƒكل سƒادلƒر
ƒسير رتƒشارد والّ ƒليدي سƒتابƒلي وال ّ
كƒامƒبل ،ونƒيافƒة رونƒدا ويƒليامƒز ونƒيافƒة رولƒند كƒوربƒت  ،ولƒورد المƒنجتون وال ّ
ƒثيرا ودعƒƒاه لƒƒولƒƒيمة عƒƒشاء فخƒƒمة وأقƒƒام
وجƒƒالل الّ ƒدولƒƒة ابƒƒن ظƒƒل ّ ƒ
السƒƒلطان والّ ƒ
ƒسير أمƒƒير عƒƒلي مهƒƒراجƒƒا جƒƒالور املƒƒرحƒƒوم ا ّلƒƒذي زاره كً ƒ
ح ƒƒفلة اس ƒƒتقبال تش ƒƒري ً ƒفا ل ƒƒه ،ومه ƒƒراج ƒƒا راج ƒƒبوت ƒƒان ƒƒا  ،وران ƒƒي س ƒƒاراواك وأم ƒƒيرة ك ƒƒارادج ƒƒا وال ƒƒبارون ƒƒة ب ƒƒارن ƒƒيكوف وال ّ ƒليدي واي ƒƒميس
وأخ ƒƒتها ،والّ ƒ ƒليدي ج ƒƒلنكوم ƒƒر والّ ƒ ƒليدي أج ƒƒنيو واآلن ƒƒسة ك ƒƒانس ƒƒتان ƒƒس م ƒƒود واألس ƒƒتاذ إ .ج .ب ƒƒراون واألس ƒƒتاذ ب ƒƒات ƒƒري ƒƒك ج ƒƒيدي ƒƒس
ƒسيد الƒƒ ƒبرت داوسƒƒ ƒن محƒّ ƒ ƒرر رابƒƒ ƒطة الّ ƒ ƒ
ƒسيدة
ƒسيدة آنƒƒ ƒي بƒƒ ƒسانƒƒ ƒت والّ ƒ ƒ
ƒشعوب املƒƒ ƒسيحيّة ،والƒƒ ƒسيد دايƒƒ ƒفيد جƒƒ ƒراهƒƒ ƒام بƒƒ ƒول والّ ƒ ƒ
والّ ƒ ƒ
ƒارة .ولƒƒقد كƒƒتبت املƒƒضيفة تƒƒصف االنƒƒطباع
بƒƒانكهƒƒرسƒƒت والّ ƒ
ƒسيد سƒƒتيد ا ّلƒƒذي كƒƒان لƒƒه مƒƒع حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء أحƒƒاديƒƒث طƒƒويƒƒلة حّ ƒ
ƒاصƒƒا ،فƒƒقالƒƒت" :كƒƒان املƒƒلتمسون لهƒƒذه التّجƒƒربƒƒة الƒƒفذّة كƒƒثيريƒƒن جً ƒدّا .ولƒƒم يƒƒكن هƒƒؤالء
ا ّلƒƒذي تƒƒل ّقاه أولƒƒئك ا ّلƒƒذيƒƒن فƒƒازوا بƒƒلقائƒƒه لƒƒقاء خƒ ƒ ً ƒ
يƒدركƒون أليّƒة درجƒة كƒانƒت هƒذه التّجƒربƒة فƒذّة إالّ عƒندمƒا يƒمثلون بƒني يƒدي املƒولƒى .ونسƒتطيع أن نƒدرك ذلƒك عƒندمƒا نƒنظر إلƒى عƒيونƒهم
ƒحس أ ّن ƒƒهم
ّƒ
وه ƒƒم خ ƒƒارج ƒƒون م ƒƒن ع ƒƒنده فنج ƒƒد ف ƒƒيها ن ƒƒظرة م ƒƒلؤه ƒƒا ال ƒذّه ƒƒول واإلع ƒƒجاب
والسƒƒرور ال ƒƒهادئ .وف ƒƒي ب ƒƒعض األح ƒƒيان ك ƒƒنا ن ّ ƒ
ƒيوي ،وكƒƒأنّƒƒهم يƒƒريƒƒدون التّش ƒبّث بƒƒتلك الƒƒحالƒƒة مƒƒن ال ƒنّشوة الƒّ ƒروح ƒيّة ا ّلƒƒتي بƒƒاتƒƒوا يƒƒخشون أن
يƒƒتر ّددون فƒƒي الƒƒعودة إلƒƒى عƒƒاملƒƒهم ال ّ ƒدنّ ƒ
يƒفقدوهƒا نƒتيجة احƒتكاكƒهم بƒال ّ
ƒشؤون الّ ƒدنƒيويّƒة" .وقƒد لّ ƒ
ƒسالƒفة الƒذّكƒر تƒلك الƒزّيƒارة الƒخالƒدة فƒقالƒت" :بƒقي الƒتّأثƒير
خصت ال ّƒراويƒة ال ّ
الƒƒعميق مƒƒاثƒالً فƒƒي أذهƒƒان الƒّ ƒرجƒƒال وخƒƒواطƒƒر الƒنّساء عƒƒلى اخƒƒتالفƒƒهم ...ولƒƒقد قّ ƒدر الƒنّاس إقƒƒامƒƒة حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء فƒƒي لƒƒندن أيّƒƒما
تƒقديƒر ،وأسƒفوا عƒلى رحƒيله أيّƒما أسƒف .فƒقد خّ ƒلف وراءه كƒثيريƒن وكƒثيريƒن جً ƒدّا مƒن األصƒدقƒاء ،ذلƒك أل ّن مƒحبّته أشƒعلت املƒحبّة،
الشƒرق .كƒان فƒي كƒلماتƒه شƒيء
وأل ّن قƒلبه قƒد انƒفتح لƒلغرب كƒما الƒتفت قƒلوب الƒغرب حƒول هƒذا الƒهيكل الجƒليل الƒعظيم الƒقادم مƒن ّ ƒ ƒ
الرجال والنّساء عا ّمة".
ال يهزّ قلوب مستمعيه وحدهم بل يهزّ قلوب جميع ّ
وفƒي بƒاريƒس شƒغل بƒعض الƒوقƒت مƒسكنًا يƒقع فƒي شƒارع كƒامƒيون  ،ولƒقد امƒتازت زيƒاراتƒه لƒها بحƒرارة اسƒتقبال ال ت ّ
ƒقل روعƒة عƒن تƒلك
ا ّلƒƒتي اسƒتقبله بƒها أصƒدقƒاؤه وأتƒباعƒه فƒي لƒندن ،ولƒقد كƒتبت الّ ƒليدي بƒلومƒفيلد املƒضيفة اإلنجƒليزيّƒة املخƒلصة ا ّلƒƒتي تƒبعته إلƒى تƒلك
ƒصبغة ال ّƒروحƒيّة...
املƒديƒنة فƒقالƒت" :كƒانƒت الƒحال أثƒناء زيƒارة بƒاريƒس كƒما كƒانƒت أثƒناء زيƒارة لƒندن ،فƒالƒحوادث الƒيومƒيّة تƒصطبغ بƒال ّ
وف ƒƒي ك ƒّ ƒل ص ƒƒباح ك ƒƒان امل ƒƒول ƒƒى يش ƒƒرح أص ƒƒول ت ƒƒعال ƒƒيم ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ك ƒƒعادت ƒƒه ل ّ ƒلذي ƒƒن ال ƒتّفوا ح ƒƒول ƒƒه م ƒƒن امل ƒƒتع ّلمني وغ ƒƒير امل ƒƒتع ّلمني
الش ƒƒرق وم ƒƒن ال ƒƒغرب ب ƒƒمن ف ƒƒيهم ال ƒثّيوص ƒƒوف ƒيّون وال ƒالّأداريّ ƒƒون
املتج ƒّ ƒمعني ف ƒƒي ل ƒƒهفة وإج ƒƒالل .ك ƒƒان ƒƒوا م ƒƒن ك ƒّ ƒل ج ƒƒنس وع ƒƒقيدة م ƒƒن ّƒ ƒ
وامل ƒƒ ƒا ّديّ ƒƒ ƒون وال ƒّ ƒ ƒروح ƒƒ ƒان ƒ ƒيّون وال ƒƒ ƒعلماء امل ƒƒ ƒسيحيّون وامل ƒƒ ƒصلحون االج ƒƒ ƒتماع ƒ ƒيّون وال ƒƒ ƒهندوس وامل ƒƒ ƒتص ّوف ƒƒ ƒة واملس ƒƒ ƒلمون وال ƒƒ ƒبوذيّ ƒƒ ƒون
والƒزّرادشƒƒتيّون وكƒƒثيرون غƒƒيرهƒƒم" ،وقƒƒالƒƒت مƒّ ƒرة أخƒƒرى" :كƒƒان الّ ƒلقاء يƒƒعقب الّ ƒلقاء ،فƒƒأقƒƒبل أكƒƒابƒƒر رجƒƒال الƒƒكنيسة مƒƒن كƒّ ƒل غƒƒصن مƒƒن
أغƒصان الّ ƒدوحƒة املƒسيحيّة ،كƒان بƒعضهم يƒتل ّهف عƒلى أن يجƒد نƒواحƒي جƒديƒدة مƒن الƒحقيقة ...وبƒعضهم كƒان يسّ ƒد آذانƒه خƒشية
أن يسمع ويفهم".
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السƒƒلطان الƒƒوزيƒƒر اإليƒƒران ƒيّ،
ƒسابƒƒقون ومƒƒن بƒƒينهم ظƒّ ƒل ّ ƒ
وكƒƒان مƒƒن بƒƒني ا ّلƒƒذيƒƒن فƒƒازوا بƒƒلقائƒƒه األمƒƒراء اإليƒƒران ƒيّون وال ƒنّبالء والƒƒوزراء الّ ƒ
ƒسابƒƒقون والƒƒفيكونƒƒت أرواكƒƒا
ƒسابƒƒق ،والƒƒباشƒƒوات واألتƒƒراك والƒƒوزراء الّ ƒ
ƒسفير ال ƒتّركƒƒي فƒƒي بƒƒاريƒƒس ،ورشƒƒيد بƒƒاشƒƒا والƒƒي بƒƒيروت الّ ƒ
والّ ƒ
ƒسفير الƒيابƒانƒيّ لƒدى الƒبالط اإلسƒبانƒيّ .ولƒقد خƒطب حƒضرة عƒبد الƒبهاء فƒي اجƒتماعƒات أهƒل اإلسƒبرانƒتو والƒثّيوصƒوفƒيّني وطƒالّب
ال ّ
ك ّ ƒليّة ال ƒالّهƒƒوت ،وفƒƒي جƒƒماهƒƒير غƒƒفيرة فƒƒي االتّƒƒحاديّƒƒة الƒّ ƒروحƒƒان ƒيّة وفƒƒي قƒƒاعƒƒة اإلرسƒƒال ƒيّة الƒƒواقƒƒعة فƒƒي ح ƒيّ فƒƒقير مƒƒن أحƒƒياء املƒƒديƒƒنة
خƒطب فƒي جƒمهور مƒن الƒنّاس تƒلبية لƒرجƒاء ال ّƒراعƒي ،كƒما فƒاز ا ّلƒƒذيƒن كƒانƒوا عƒلى عƒلم بƒتعالƒيمه بƒالƒحضور فƒي اجƒتماعƒات األحƒبّاء
املفصل لبعض عقائد دين والده ومبادئه.
العديدة وباالستماع إلى عرضه
ّ
ƒحته أق ƒƒام إق ƒƒام ƒƒة ق ƒƒصيرة ال ي ƒƒمكن أن تُ ƒƒنسى ،وذل ƒƒك ل ƒƒالتّ ƒƒصال ب ƒƒأع ƒƒضاء ج ƒƒام ƒƒعة
وع ƒƒندم ƒƒا س ƒƒاف ƒƒر إل ƒƒى ش ƒƒتوت ƒƒغارت رغ ƒƒم اع ƒƒتالل ص ّ ƒ
ƒسخيّة
األملƒان املتح ّƒمسني األعƒزّاء اتّƒصاالً شƒخصيًّا ،وفƒضالً عƒن حƒضوره فƒي اجƒتماعƒات أحƒبّائƒه املخƒلصني فƒقد أغƒدق بƒركƒاتƒه ال ّ
الشƒباب الƒبهائƒيّ املƒجتمعني فƒي إسƒلنجن وخƒطب فƒي اجƒتماع كƒبير لجƒماعƒة اإلسƒبرانƒتو عƒقد فƒي نƒاديƒهم تƒلبية لƒدعƒوة
عƒلى أفƒراد ّƒ ƒ
األسƒتاذ كƒريسƒتيل رئƒيس جƒامƒعة اإلسƒبرانƒتو فƒي أوروبّƒا .وزار كƒذلƒك مƒديƒنة بƒادمƒرجƒنتهايƒم فƒي فƒرتƒمبرج حƒيث أقƒام أحƒد مƒحبّيه
ال ّ
ƒشاكƒريƒن املƒمتنّني نƒصبًا تƒذكƒاريًّƒا تخƒلي ًدا لƒزيƒارتƒه وكƒان ذلƒك بƒعد عّ ƒدة سƒنوات )1915م( .وكƒتب شƒاهƒد عƒيان فƒقال" :لƒقد أثƒلج
ƒشجعة فƒƒي خƒƒضوع
صƒƒدر حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء تƒƒواضƒƒع املƒƒؤمƒƒنني األملƒƒان ومƒƒحبّتهم وإخƒƒالصƒƒهم ،فƒƒقد تƒƒل ّقوا بƒƒركƒƒاتƒƒه ونƒƒصائƒƒحه املّ ƒ
تƒام ...وأقƒبل األحƒبّاء مƒن بƒعيد ومƒن قƒريƒب لƒيروا املƒولƒى .وتƒدفّƒق سƒيل الƒزّائƒريƒن الّ ƒدائƒم عƒلى فƒندق مƒاركƒوارت ،وهƒناك كƒان حƒضرة
والسعادة".
بالسرور
عبد البهاء يستقبلهم بمحبّة ور ّقة مألتهم
ّ
ّ
وفƒي فƒيينّا حƒيث أقƒام حƒضرة عƒبد الƒبهاء أيّƒا ًمƒƒا قƒالئƒل خƒطب فƒي مجƒمع الƒثّيوصƒوفƒيّني فƒي هƒذه املƒديƒنة ،كƒما أذن ملƒديƒر الƒجامƒعة
فƒƒي بƒƒودابسƒƒت أن يƒƒلقاه ،ولƒƒقي املسƒƒتشرق الّ ƒ
ƒشهير األسƒƒتاذ أرمƒƒينيوس فƒƒامƒƒبري عّ ƒدة مƒّ ƒرات ،وخƒƒطب فƒƒي الجƒƒمعيّة الƒثّيوصƒƒوفƒيّة،
كƒما زاره رئƒيس الجƒمعيّة الƒتّورانƒيّة ومƒمثّلو الجƒمعيّات الƒتّركƒيّة وضƒبّاط الƒجيش ،وعّ ƒدة مƒن أعƒضاء الƒبرملƒان ،ووفƒد مƒن حƒزب تƒركƒيّا
الƒƒفتاة يƒƒقوده األسƒƒتاذ يƒƒولƒƒيوس جƒƒرمƒƒانƒƒوس ا ّلƒƒذي اسƒƒتقبله فƒƒي املƒƒديƒƒنة اسƒƒتقباالً حƒƒافƒالً .وإلƒƒيك مƒƒا كƒƒتبه الّ ƒدكƒƒتور روسƒƒتم فƒƒامƒƒبري
قƒال" :أصƒبحت غƒرفƒته ]أي غƒرفƒة عƒبد الƒبهاء[ فƒي فƒندق دونƒابƒالƒوتƒا مّ ƒكة حƒقيقيّة ل ّ
ƒكل مƒن جƒذبƒته صƒوفƒيّة املشƒرق وحƒكمة مƒع ّلمها
السح ƒƒريّ ƒƒة .وك ƒƒان م ƒƒن ب ƒƒني زائ ƒƒري ƒƒه ال ƒƒكون ƒƒت أل ƒƒبرت أب ƒƒون ƒƒيي واألس ƒƒقف إس ƒƒكندر ج ƒƒاي ƒƒسواي ƒƒن واألس ƒƒتاذ إج ƒƒنات ƒƒيوس
إل ƒƒى دائ ƒƒرت ƒƒها ّ
رسام بودابست ّ
الشهير ورئيس الجمعيّة الثّيوصوفيّة الهنغاريّة".
جولدتسيهر واألستاذ روبرت أ .نادلر ّ
عƒƒلى أنّƒƒه كƒƒان مƒƒق ّد ًرا لƒƒقارة أمƒƒريƒƒكا الّ ƒ
ƒشمال ƒيّة أن تشهƒƒد أعƒƒجب مƒƒظاهƒƒر الƒƒحيويّƒƒة الƒƒفيّاضƒƒة ال ƒزّاخƒƒرة ا ّلƒƒتي أظهƒƒرهƒƒا حƒƒضرة عƒƒبد
الƒƒبهاء فƒƒي أثƒƒناء تƒƒلك األسƒƒفار .ولƒƒقد ع ّ ƒوضƒƒه ال ƒتّقدم الƒƒرائƒƒع ا ّلƒƒذي أنجƒƒزتƒƒه جƒƒامƒƒعة أتƒƒباعƒƒه املƒƒنظّمة فƒƒي الƒƒواليƒƒات املتّحƒƒدة وكƒƒندا،
ƒقارة ك ّƒل الƒتّعويƒض
وتƒقبُّل الجƒمهور األمƒريƒكي املƒلحوظ لƒرسƒالƒته ،كƒما عّ ƒوضƒه إدراكƒه لƒلمصير ال ّ
ƒسامƒي ا ّلƒذي يƒنتظر شƒعب هƒذه ال ّ
ƒضمنت زيƒارتƒه سƒفرة تƒزيƒد
ƒهمة مƒن مƒراحƒل أسƒفاره .فƒلقد ت ّ
ع ّƒما قƒضى مƒن وقƒت مƒديƒد وبƒذل مƒن جهƒد جƒهيد فƒي هƒذه املƒرحƒلة امل ّ
عƒƒلى الخƒƒمسة آالف مƒƒيل ،ودامƒƒت مƒƒن نƒƒيسان إلƒƒى كƒƒانƒƒون األ ّول وانƒƒتقلت بƒƒه مƒƒن شƒƒاط¾ األطƒƒلسيّ إلƒƒى شƒƒاط¾ املƒƒحيط الƒƒهادي
وبƒƒالƒƒعكس ،وقƒƒيل فƒƒيها مƒƒن الخƒƒطب واألحƒƒاديƒƒث مƒƒا لƒƒو جƒƒمعت ملƒƒألت مƒƒا ال يّ ƒ
ƒقل عƒƒن ثƒƒالثƒƒة مج ّ ƒلدات .فƒƒهي زيƒƒارة خƒƒليقة بƒƒأن تƒƒشير
ƒبرره ƒƒا ت ƒƒمام ال ƒتّبري ƒƒر ت ƒƒلك ال ƒنّتائ ƒƒج ال ƒƒبعيدة امل ƒƒدى ا ّل ƒƒتي ع ƒƒلم أ ّن ج ƒƒهوده س ƒƒتنتجها .ول ƒƒقد ق ƒƒال ألت ƒƒباع ƒƒه
إل ƒƒى أوج ت ƒƒلك ال ƒّ ƒرح ƒƒالت ت ّ ƒ
املƒƒجتمعني فƒƒي أ ّول لƒƒقائƒƒه لƒƒهم فƒƒي نƒƒيويƒƒورك**" :سƒƒتثبت لƒƒكم هƒƒذه الƒّ ƒرحƒƒلة الƒطّويƒƒلة مƒƒبلغ مƒƒحبّتي لƒƒكم .لƒƒقد اعƒƒترضƒƒني كƒƒثير مƒƒن
إال أن ّ
املش ّقات والعقبات ّ
كل هذه األشياء تالشت عند فكرة لقائكم ونسيت".
أ ّمƒƒا صƒƒفة األعƒƒمال ا ّلƒƒتي قƒƒام بƒƒها فƒƒي هƒƒذه ال ƒزّيƒƒارة فƒƒقد ب ƒيّنت مƒƒقدار مƒƒا ع ّ ƒلقه عƒƒليها مƒƒن أهƒƒميّة؛ فƒƒقد وضƒƒع بƒƒيده حجƒƒر ال ƒزّاويƒƒة
ملشƒƒرق األذكƒƒار عƒƒلى شƒƒاط¾ بƒƒحيرة مƒƒتشيغان قƒƒرب شƒƒيكاغƒƒو فƒƒي األرض ا ّلƒƒتي ابƒƒتيعت مƒƒؤ ّ
خƒً ƒرا بƒƒمحضر مƒƒن مƒƒمثّلي الƒƒبهائ ƒيّني
املƒجتمعني مƒن كƒال املشƒرق واملƒغرب ،وأ ّƒكƒد تƒأكƒي ًدا فƒاعƒالً ملƒواد املƒيثاق ا ّلƒذي أبƒرمƒه حƒضرة بƒهاء اهلل بƒعد قƒراءة لƒوح الƒغصن املƒترجƒم
ƒسموهƒƒا مƒƒن بƒƒعد ذلƒƒك ﺒ"مƒƒديƒƒنة املƒƒيثاق" ،كƒƒما احƒƒتفل احƒƒتفاالً مƒƒؤثّƒً ƒرا
حƒƒدي ƒثًا ،وذلƒƒك فƒƒي اجƒƒتماع عƒƒام عƒƒقده أتƒƒباعƒƒه فƒƒي نƒƒيويƒƒورك فّ ƒ
ƒخاصƒة مƒن إنجƒلوود بƒكالƒيفورنƒيا إلƒى قƒبر ثƒورنƒتون تƒشيس أ ّول مƒؤمƒن أمƒريƒكيّ بƒل أ ّول مƒن اعƒتنق ديƒن بƒهاء اهلل فƒي
يƒميّز رحƒلته ال ّ ƒ ƒ ƒ
الƒƒعالƒƒم الƒƒغربƒيّ ،كƒƒما أولƒƒم ولƒƒيمة رمƒƒزيّƒƒة لƒƒعدد كƒƒبير مƒƒن مƒƒريƒƒديƒƒه املƒƒجتمعني فƒƒي الƒƒهواء الƒطّلق فƒƒي بƒƒقعة خƒƒضراء فƒƒي يƒƒوم مƒƒن أيّƒƒام
١٥٠

ح ƒƒزي ƒƒران ف ƒƒي وس ƒƒت إنج ƒƒلوود ف ƒƒي والي ƒƒة ن ƒƒيوج ƒƒرس ƒƒي وب ƒƒارك ق ƒƒاع ƒƒة االس ƒƒتماع امل ƒƒكشوف ƒƒة ف ƒƒي ع ّ ƒكاء ال ƒƒخضراء ف ƒƒي والي ƒƒة م ƒƒاي ƒƒن ع ƒƒلى
ضƒفاف نهƒر بƒيسكاتƒاكƒوا ،حƒيث اجƒتمع كƒثير مƒن أتƒباعƒه ،وهƒي الƒقاعƒة ا ّلƒتي تƒط ّورت فƒيما بƒعد فƒأصƒبحت أولƒى املƒدارس الƒبهائƒيّة
ƒارة أمƒƒريƒƒكا ،وخƒƒطب فƒƒي حشƒƒد مƒƒك ّون
الّ ƒ
ƒصيفيّة ا ّلƒƒتي أقƒƒيمت فƒƒي نƒƒصف الƒƒكرة الƒƒغربƒيّ فƒƒصارت وقƒفًا مƒƒن األوقƒƒاف األولƒƒى فƒƒي قّ ƒ
ƒيرا ولƒƒيس آخƒً ƒرا ،قƒƒام بƒƒعمل مƒƒثال ƒيّ
مƒƒن بƒƒضع مƒƒئات حƒƒضروا الجƒƒلسة األخƒƒيرة لƒƒهيئة املƒƒعبد الƒƒبهائ ƒيّة املƒƒنعقدة فƒƒي شƒƒيكاغƒƒو .وأخً ƒ
ف ƒƒعقد ق ƒƒران اث ƒƒنني م ƒƒن أت ƒƒباع ƒƒه م ƒƒختلفي ال ƒƒعنصر أح ƒƒده ƒƒما م ƒƒن ال ƒƒبيض وث ƒƒان ƒƒيهما م ƒƒن ال ƒزّن ƒƒوج ،وك ƒّ ƒل ه ƒƒذا ي ƒƒجب أن يُ ƒƒع ّد م ƒƒن أب ƒƒرز
ƒزي وقّ ƒوتƒهم عƒلى
ƒهمات املƒقترنƒة بƒزيƒارتƒه لƒجامƒعة األحƒبّاء األمƒريƒكيّني ،وقƒد م ّ ƒهƒدت هƒذه امل ّ
امل ّ
ƒهمات الƒطّريƒق لƒبناء بƒيت عƒبادتƒهم املƒرك ّ
اإلداري ا ّلƒذي كƒان عƒليهم
اجƒتياز االمƒتحانƒات ا ّلƒتي كƒان عƒليهم أن يƒعانƒوهƒا قƒريƒبًا ،ووطّƒدت وحƒدتƒهم وبƒاركƒت بƒواكƒير ذلƒك الƒنّظام
ّ
أن يبتدئوه قريبًا وأن يحموه ويدافعوا عنه.
وال ي ّ
ƒقل عƒن ذلƒك روعƒة مƒا قƒام بƒه حƒضرة عƒبد الƒبهاء مƒن فƒعالƒيّات عƒا ّƒمƒة أثƒناء اتّƒصالƒه بجƒمهور الƒنّاس ومƒخالƒطتهم ،خƒالل سƒفرتƒه
ƒقارة .ولƒƒئن كƒƒان اإلحƒƒصاء الƒƒكامƒƒل لهƒƒذه الƒƒفعال ƒيّات املƒƒختلفة ا ّلƒƒتي ازدحƒƒمت بƒƒها أيّƒƒامƒƒه طƒƒوال ثƒƒمانƒƒية أشهƒƒر يخƒƒرج بƒƒنا عƒƒن
عƒƒبر الّ ƒ
نƒطاق هƒذا الƒعرض ،فƒإنّƒه يƒكفينا أن نƒقول إنّƒه ألƒقى فƒي مƒديƒنة نƒيويƒورك وحƒدهƒا مƒن الخƒطابƒات الƒعا ّمƒة وزار مƒن األمƒاكƒن مƒا ال يƒقلّ
ƒحيوي وام ƒƒتاز ب ƒƒاالس ƒƒتماع إل ƒƒى رس ƒƒال ƒƒه وال ƒƒده م ƒƒن ش ƒƒفتيه
ع ƒƒن خ ƒƒمسة وخ ƒƒمسني م ƒƒكانً ƒƒا م ƒƒختلفًا زي ƒƒارة رس ƒƒميّة ،ف ƒƒفاز ب ƒƒمحضره ال ƒ
ّ
ƒبر واإلحƒسان وأعƒضاء الƒهيئات الخƒلقيّة ومƒراكƒز
جƒمعيّات ّƒ ƒ
السƒالم واملƒجامƒع املƒسيحيّة والƒيهوديّƒة والƒك ّليّات والƒجامƒعات وهƒيئات ال ّ
ƒسيّدات والجƒƒ ƒمعيّات الƒƒ ƒعلميّة ومƒƒ ƒجامƒƒ ƒع اإلسƒƒ ƒبرانƒƒ ƒتو
حƒƒ ƒركƒƒ ƒة الƒƒ ƒفكر الجƒƒ ƒديƒƒ ƒد والجƒƒ ƒماعƒƒ ƒات املƒƒ ƒيتافƒƒ ƒيزيƒƒ ƒقيّة )الƒّ ƒ ƒروح ƒ ƒيّة( ونƒƒ ƒوادي الّ ƒ ƒ
والƒثّيوصƒوفƒيّون واملƒسيحيّون املƒورمƒون واالأدريّƒون واملƒعاهƒد املƒنشأة لƒتق ّدم ال ّ
ƒسوريّƒة واألرمƒنيّة
ƒشعوب املƒل ّونƒة ومƒمثلو الƒجالƒيات ال ّ
ƒصحافƒƒة فƒƒي تƒƒعليقاتƒƒها ونشƒƒرهƒƒا لƒƒتقاريƒƒر مƒƒحاضƒƒراتƒƒه بƒƒحال مƒƒن األحƒƒوال بƒƒطيئة فƒƒي
ƒصينيّة والƒƒيابƒƒان ƒيّة ،ولƒƒم تƒƒكن الّ ƒ
والƒƒيونƒƒان ƒيّة والّ ƒ
تقدير سعة أفقه أو طبيعة ندائه.
السƒالم
وم ّƒما يƒبرز لƒنا ،كƒمعالƒم تƒلك ال ّƒرحƒلة الƒخالƒدة ا ّلƒتي أخƒذهƒا عƒلى عƒاتƒقه خƒدمƒة ألمƒر والƒده ،خƒطابƒه ا ّلƒذي ألƒقاه فƒي مƒؤتƒمرات ّƒ ƒ
عƒƒلى بƒƒحيرة مƒƒوهƒƒونƒƒغ وخƒƒطابƒƒاتƒƒه الƒتّي ألƒƒقاهƒƒا فƒƒي االجƒƒتماعƒƒات ّ
الضخƒƒمة فƒƒي جƒƒامƒƒعات كƒƒوملƒƒبيا وهƒƒوارد ونƒƒيويƒƒورك ،ومƒƒشاركƒƒته فƒƒي
ƒسيّد املƒƒسيح وحƒƒضرة محƒّ ƒمد رسƒƒول اهلل فƒƒي
ƒسنوي الƒّ ƒرابƒƒع للجƒƒمعيّة الƒƒوطƒƒنيّة لƒƒتق ّدم املƒƒل ّونƒƒني وتƒƒأكƒƒيده الجƒƒريء لƒƒنب ّوة الّ ƒ
املƒƒؤتƒƒمر الّ ƒ
ƒهودي فƒƒي سƒƒان فƒƒرانƒƒسيسكو اجƒƒتمع لƒƒه فƒƒيه مƒƒا ال يّ ƒ
ƒقل عƒƒن ألƒƒفي نƒƒفس ،وخƒƒطابƒƒه املƒƒبني ا ّلƒƒذي ألƒƒقاه
مƒƒعبد عƒّ ƒمانƒƒوئƒƒيل وهƒƒو كƒƒنيس يƒ
ّ
بƒني ألƒف وثƒمانƒمائƒة طƒالƒب ومƒائƒة وثƒمانƒني مƒع ّل ًما وأسƒتاذًا فƒي جƒامƒعة لƒيالنƒد سƒتانƒفورد واالسƒتقبال ال ّƒرائƒع ا ّلƒƒذي أقƒيم تشƒريƒفًا لƒه
فƒي واشƒنطن وا ّلƒذي ُقّ ƒدم إلƒيه فƒيه الƒعديƒد مƒن الƒبارزيƒن مƒن أقƒطاب الƒحياة االجƒتماعƒيّة ،وزيƒارتƒه إلƒى إرسƒالƒيّة بƒوفƒري فƒي حƒيّ مƒن
ƒسفراء ورجƒƒال الƒƒكونƒƒغرس ،واألحƒƒبار املƒƒبرزون ورجƒƒال الƒƒكنيسة وغƒƒيرهƒƒم مƒƒن
أحƒƒياء نƒƒيويƒƒورك الƒƒفقيرة ،وفƒƒاز بƒƒمحضره الƒƒوزراء والّ ƒ
ذوي املƒكانƒة وكƒان مƒن بƒينهم رئƒيس جƒامƒعة لƒيالنƒد سƒتانƒفورد الƒدكƒتور د .س .جƒوردان  ،واألسƒتاذ جƒاكƒسون األسƒتاذ فƒي جƒامƒعة
كƒƒوملƒƒبيا ،واألسƒƒتاذ جƒƒاك األسƒƒتاذ فƒƒي جƒƒامƒƒعة أكƒƒسفورد ،والƒƒحبر سƒƒتيفني وايƒƒز مƒƒن نƒƒيويƒƒورك ،والƒƒدكƒƒتور مƒƒارتƒƒن أ .مƒƒايƒƒر  ،والƒƒحبر
ƒسيّدة
جƒوزيƒف ل .لƒيفي  ،والƒحبر أبƒرام سƒايƒمون  ،وآلƒكسانƒدر جƒراهƒام بƒل  ،ورابƒندرانƒاث طƒاغƒور  ،وسƒعادة فƒرانƒكلني ك .لƒني  ،وال ّ
ول ƒƒيم جننج ƒƒز ب ƒƒري ƒƒان  ،وأن ƒƒدرو ك ƒƒارن ƒƒيجي  ،وس ƒƒعادة ف ƒƒران ƒƒكلني م ƒƒاك ف ƒƒيغ وزي ƒƒر م ƒƒال ƒيّة ال ƒƒوالي ƒƒات املتّح ƒƒدة ،ول ƒƒي م ƒƒاك ƒƒلنج  ،وال ƒƒسيد
روزفƒلت  ،وأمƒير البحƒر وايƒن رايƒت  ،وأمƒير البحƒر بƒيري  ،والƒوزراء املƒف ّوضƒون إلنجƒلترا وهƒولƒندة وسƒويسƒرا فƒي واشƒنطن ،ويƒوسƒف
محمد علي أخو خديوي مصر.
السفير التّركي في تلك املدينة ،وتوماس سيتون  ،وسعادة وليم سولزر  ،واألمير
ضياء باشا ّ
ّ
وكƒƒتب مƒƒع ّلق عƒƒلى رحƒƒالت حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء ألمƒƒريƒƒكا فƒƒقال" :حƒƒينما زار حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء هƒƒذه الƒƒبالد أل ّول مƒّ ƒرة سƒƒنة 1912م
ƒبيرا م ƒƒحبًّا ي ƒƒنتظرون ƒƒه ل ƒƒيحيّوه ب ƒƒأش ƒƒخاص ƒƒهم وليتس ّ ƒلموا م ƒƒن ش ƒƒفتيه رس ƒƒال ƒƒته ف ƒƒي امل ƒƒحبّة وال ƒّ ƒروح ƒƒان ƒيّة ...وم ƒƒن وراء
وج ƒƒد ج ƒ
ƒمهورا ك ً ƒ
ً
ال ƒƒكلمات امل ƒƒنطوق ƒƒة ك ƒƒان ه ƒƒناك ش ƒƒيء م ƒƒن ش ƒƒخصيّته ال ي ƒƒمكن وص ƒƒفه ،وك ƒƒان ه ƒƒذا ال ّ ƒ
ƒيرا ع ƒƒمي ًقا ف ƒƒي ك ƒّ ƒل م ƒƒن ف ƒƒاز
ƒشيء ي ƒƒؤثّ ƒƒر ت ƒƒأث ً ƒ
ƒحس،
بƒƒمحضره ،فƒƒرأسƒƒه ا ّلƒƒذي يشƒƒبه الƒƒقبّة ،ولƒƒحيته األبƒƒويّƒƒة ،وعƒƒيناه الّ ƒلتان كƒƒانƒƒتا تƒƒبدوان وكƒƒأنّƒƒهما تƒƒنظران إلƒƒى مƒƒا وراء الƒزّمƒƒن والّ ƒ
وصƒƒوتƒƒه الƒƒواضƒƒح الƒنّفّاذ رغƒƒم انƒƒخفاضƒƒه وتƒƒواضƒƒعه الƒƒخالƒƒص ،ومƒƒحبتّه الƒƒغالّبƒƒة ،وفƒƒوق كƒّ ƒل شƒƒيء ذلƒƒك اإلحƒƒساس بƒƒالƒƒق ّوة يƒƒخالƒƒطها
الّ ƒلطف ا ّلƒƒذي ز ّود كƒƒيانƒƒه كّ ƒله بƒƒجالل نƒƒادر نƒƒابƒƒع مƒƒن الƒƒغبطة الƒّ ƒروحƒيّة ا ّلƒƒذي نƒƒأى بƒƒه عƒƒن الƒنّاس مƒƒن نƒƒاحƒƒية وقƒّ ƒربƒƒه مƒƒن نƒƒاحƒƒية أخƒƒرى
١٥١

إلƒى أوضƒع الƒنّفوس ،ك ّƒل ذلƒك وكƒثير م ّƒما ال يƒمكن تƒعريƒفه خƒلق عƒند الƒعديƒديƒن مƒن أصƒدقƒائƒه ذكƒريƒات ال يƒمكن أن تُƒمحى ،ذكƒريƒات
نفيسة ال يمكن أن توصف بوصف".
ƒرضƒا لƒلفعالƒيّات املƒختلفة الجƒليلة ا ّلƒتي قƒام بƒها حƒضرة عƒبد الƒبهاء فƒي أثƒناء رحƒلته فƒي ربƒوع أوروبƒا وأمƒريƒكا ال يƒمكنه،
عƒلى أ ّن ع ً ƒ ƒ ƒ
ƒثيرا م ƒƒا ح ƒƒدث ƒƒت أث ƒƒناء االتّ ƒƒصال ال ّ ƒ
ƒشخصي ب ƒƒه.
م ƒƒهما ب ƒƒلغ م ƒƒن ق ّ ƒلة اإلح ƒƒاط ƒƒة ،أن يتخ ƒطّى ذك ƒƒر ب ƒƒعض ال ƒƒحوادث ال ƒƒغري ƒƒبة ا ّلƒƒتي ك ً ƒ
ƒورا كƒاشƒفًا عƒلى بƒعض الƒنّواحƒي ال ّ
ƒشخصيّة مƒن سƒفراتƒه الƒخالƒدة ،فƒمن ذلƒك أنّ
وإلƒيك قƒليالً مƒن كƒثير مƒن الƒحوادث ا ّلƒƒتي تُƒلقي ن ً
شƒابًّƒا خƒشي أالّ يƒزور حƒضرة عƒبد الƒبهاء الƒواليƒات الƒجنوبƒيّة فƒدفƒعته عƒزيƒمته املƒاضƒية إلƒى أن يƒسافƒر إلƒى مƒايƒن ،ولƒكنّه كƒان عƒاجƒزًا
عƒƒن أن يƒƒدفƒƒع أجƒƒرة الƒƒقطار إلƒƒى نƒƒيو إنجƒƒلند ،فƒƒما كƒƒان مƒƒنه إالّ أن ركƒƒب طƒƒول الƒطّريƒƒق مƒƒن مƒƒينابƒƒولƒƒيس إلƒƒى مƒƒايƒƒن متشƒبّثًا بƒƒمحور
عجƒƒلتي الƒƒقطار إلƒƒى نƒƒيو إنجƒƒلند .ومƒƒن ذلƒƒك أ ّن ابƒƒن أحƒƒد قƒƒساوسƒƒة إنجƒƒلترا ا ّلƒƒذي كƒƒان يƒƒسير عƒƒلى ضƒƒفاف نهƒƒر ال ƒتّيمز وكƒƒان قƒƒد
ƒلما رأى صƒƒورة حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء مƒƒعروضƒƒة فƒƒي واجƒƒهة أحƒƒد املƒƒحالّت سƒƒأل عƒƒنه
عƒƒزم عƒƒلى أن ينتحƒƒر لƒƒضيق ذات يƒƒده وبƒƒؤسƒƒه ،فّ ƒ
ƒتعاشƒا جƒعله يتخّ ƒلى عƒن أيّƒة نƒيّة فƒي االنƒتحار وتƒح ّولƒت حƒياتƒه
ًƒ ƒ
وأسƒرع إلƒى مƒسكنه ،فƒانتعشƒت روحƒه بƒكلماتƒه املƒبهجة املƒواسƒية ان
ƒلما رأت
ت ƒƒح ّوالً ع ƒƒجيبًا .وم ƒƒن ذل ƒƒك أ ّن ص ƒƒبيّة أص ƒّ ƒرت ع ƒƒلى أ ّن ال ّ ƒ
ƒسيّد امل ƒƒسيح م ƒƒوج ƒƒود ف ƒƒي ه ƒƒذا ال ƒƒعال ƒƒم ،وأنّ ƒƒها رأت ƒƒه ف ƒƒي الح ƒƒلم .ف ّ ƒ
ƒسيّد امل ƒƒسيح ا ّلƒƒذي رأت ƒƒه ف ƒƒي
ص ƒƒورة ح ƒƒضرة ع ƒƒبد ال ƒƒبهاء م ƒƒعروض ƒƒة ف ƒƒي واج ƒƒهة مح ƒƒل ل ƒƒبيع امل ƒƒجالّت ق ƒƒطعت ب ƒƒأنّ ƒƒها ه ƒƒي ص ƒƒورة ال ّ ƒ
ƒسفينة الƒتّالƒية إلƒى أوروبّƒا بƒعد أن قƒرأت أ ّن حƒضرة عƒبد الƒبهاء فƒي بƒاريƒس وتُسƒرع لƒلفوز
ƒطرت أ ّمƒها أن تبحƒر فƒي ال ّ
رؤيƒاهƒا ،فƒاض ّ
بƒلقائƒه .ومƒن ذلƒك أ ّن صƒاحƒب جƒريƒدة تƒطبع فƒي الƒيابƒان عƒزم عƒلى أن يƒقطع سƒفرتƒه إلƒى طƒوكƒيو وهƒو فƒي اآلسƒتانƒة ،كƒي يƒسافƒر
إلƒƒى لƒƒندن "لƒƒيفوز بƒƒسعادة قƒƒضاء مƒƒساء واحƒƒد بƒƒمحضره" .ومƒƒن ذلƒƒك مƒƒنظر حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء املƒƒؤ ّثƒƒر حƒƒني تƒƒل ّقى مƒƒن يƒƒدي أحƒƒد
خ ًƒرا إلƒى لƒندن مƒن عƒشق آبƒاد ،مƒنديƒالً قƒطنيًّا يƒحتوي عƒلى كسƒرة مƒن الƒخبز األسƒود وتƒفّاحƒة ذابƒلة،
مƒؤمƒني إيƒران ،كƒان قƒد قƒدم مƒؤ ّƒ
ƒنحى عƒƒن
وقƒƒد كƒƒانƒƒت هƒƒديّƒƒة مƒƒن عƒƒامƒƒل بƒƒهائƒيّ فƒƒقير فƒƒي تƒƒلك املƒƒديƒƒنة ،فƒƒفتح حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء املƒƒنديƒƒل أمƒƒام ضƒƒيوفƒƒه املƒƒجتمعني ،وتّ ƒ
يمسه ،وكسر لقيمات من هذا الخبز وأكل منه كما أكل معه الحاضرون.
طعامه فلم
ّ
وال يƒمكن أن تُƒمحى مƒن الƒذّاكƒرة بƒعض املƒناظƒر ا ّلƒتي صƒبحت ذلƒك الƒهيكل املƒق ّدس الجƒليل وهƒو يƒتن ّقل فƒي ربƒوع أوروبّƒا وأمƒريƒكا،
السج ّƒل عƒلى الƒقرطƒاس الƒبارد .فƒمن ذلƒك
بƒل إنّƒها لƒتحتفظ بƒكثير مƒن تƒأثƒيرهƒا وبƒهجتها األصƒليّة حƒتّى وهƒي تƒد ّون اآلن فƒي هƒذا ّ
مƒنظر الّ ƒلقاء ال ّƒرائƒع ا ّلƒذي أخƒذ فƒيه حƒضرة عƒبد الƒبهاء يƒجيب عƒن أسƒئلة األرشƒديƒكون ولƒبرفƒورس وقƒد وضƒع يƒده بƒرفƒق وحƒنان عƒلى
املبجƒل الƒجالƒس بƒجانƒبه عƒلى مƒقعد مƒنخفض ،وأروع مƒن ذلƒك األرشƒديƒكون نƒفسه وهƒو راكƒع مƒع جƒميع رعƒيّته
ّƒ
رأس رجƒل الƒكنيسة
لƒƒيتل ّقوا بƒƒركƒƒات حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء فƒƒي كƒƒنيسة يƒƒوح ƒنّا ال ƒالّهƒƒوت ƒيّ ،وبƒƒعد ذلƒƒك يƒƒنزل مƒƒن املƒƒمشى إلƒƒى املƒƒوهƒƒف ويƒƒده فƒƒي يƒƒد ضƒƒيفه
ƒوسƒƒالتƒه
بƒينما الجƒمع كّ ƒله يƒرتّƒل نƒشي ًدا .ومƒنظر جƒالل الّ ƒدولƒة وهƒو سƒاجƒد عƒند قƒدمƒي حƒضرة عƒبد الƒبهاء غƒريً ƒقا فƒي اعƒتذاراتƒه وت ّ ƒ
ƒسالƒفة ،ومƒنظر االسƒتقبال الحƒماسƒيّ ا ّلƒذي اسƒتقبلته بƒه جƒامƒعة لƒيالنƒد سƒتانƒفورد ،وهƒو يُƒلقي عƒلى مƒا
واسƒتغفاراتƒه عƒن مƒظاملƒه ال ّ
يƒƒناهƒƒز األلƒƒفي نƒƒفس مƒƒن األسƒƒاتƒƒذة وال ƒطّالّب خƒƒطابًƒƒا عƒƒن بٍ ƒ
ƒعض مƒƒن أبƒƒرز الƒƒحقائƒƒق األسƒƒاس ƒيّة فƒƒي رسƒƒالƒƒته إلƒƒى الƒƒغرب ،واملشهƒƒد
ƒطف لƒƒه أربƒƒعمائƒƒة فƒƒقير مƒƒن فƒƒقراء نƒƒيويƒƒورك لƒƒيتل ّقى كƒّ ƒل واحƒƒد مƒƒنهم قƒƒطعة فّ ƒ
ƒضيّة مƒƒن يƒƒديƒƒه
املƒƒؤثّƒƒر فƒƒي إرسƒƒالƒيّة بƒƒوفƒƒري عƒƒندمƒƒا اصّ ƒ
ƒسوريّƒات فƒي بƒوسƒطن وهƒي تƒدفƒع الحشƒد الƒحاشƒد ا ّلƒذي ازدحƒم مƒن حƒولƒه وتƒرتƒمي عƒند أقƒدامƒه
املƒباركƒتني ،ومƒنها مƒنظر إحƒدى ال ّ
ƒسيّد امل ƒƒسيح ن ƒƒفسه" ،وم ƒƒنظر ال ي ّ ƒ
ƒقل ح ƒƒرارة ع ƒƒن ذل ƒƒك ،ف ƒƒقد ج ƒƒاء اث ƒƒنان م ƒƒن ال ƒƒعرب
ق ƒƒائ ƒƒلة" :أشه ƒƒد أنّ ƒƒني ع ƒƒرف ƒƒت ف ƒƒيك روح اهلل وال ّ ƒ
املƒƒعجبني وهƒƒو يƒƒغادر تƒƒلك املƒƒديƒƒنة إلƒƒى دبƒƒلن بƒƒواليƒƒة نƒƒيوهƒƒامƒƒشايƒƒر فƒƒارتƒƒميا بƒƒني يƒƒديƒƒه وبƒƒكيا وأقƒƒسما بƒƒأنّƒƒه رسƒƒول اهلل إلƒƒى الƒƒجنس
البشƒƒري ،ومƒƒنظر جƒƒمهور مƒƒن الƒƒيهود يƒƒبلغ األلƒƒفني وقƒƒد اجƒƒتمعوا لƒƒه فƒƒي كƒƒنيس فƒƒي سƒƒان فƒƒرانƒƒسيسكو ،واسƒƒتمعوا إلƒƒيه بƒƒاهƒƒتمام
ƒسيّد املƒƒسيح وحƒƒضرة محƒّ ƒمد ،ومƒƒنها مƒƒنظر الجƒƒمع ا ّلƒƒذي خƒƒطب فƒƒيه ذات لƒƒيلة فƒƒي مƒƒنتريƒƒال فƒƒسقطت
ƒبني لƒƒهم صّ ƒ
وهƒƒو يّ ƒ
ƒحة نƒƒب ّوة الّ ƒ
ƒصاخƒب
عƒمامƒته عƒن رأسƒه أثƒناء خƒطبته مƒن شّ ƒدة تح ّƒمسه وانƒدمƒاجƒه فƒي املƒوضƒوع ا ّلƒƒذي كƒان يƒتك ّلم فƒيه ،ومƒنها مƒنظر الحشƒد ال ّ
ƒمر بƒƒينهم عƒƒائ ً ƒدا مƒƒن قƒƒاعƒƒة
فƒƒي ح ƒيّ مƒƒن أحƒƒياء بƒƒاريƒƒس الƒƒفقيرة تƒƒه ّولƒƒهم هƒƒيئته فƒƒيفسحون لƒƒه ال ƒطّريƒƒق فƒƒي صƒƒمت وإجƒƒالل وهƒƒو يّ ƒ
إحƒدى اإلرسƒالƒيّات بƒعد أن خƒطب فƒي جƒمهورهƒا ،ومƒنها مƒنظر الƒطّبيب الƒزرادشƒتي ا ّلƒذي أقƒبل مسƒر ًƒعƒا يلهƒث لƒيو ّدع حƒضرة عƒبد
الƒƒبهاء صƒƒبيحة مƒƒغادرتƒƒه لƒƒندن ،ومƒƒسح بƒƒالƒزّيƒƒت املƒƒعطّر رأسƒƒه املƒƒبارك وصƒƒدره ،ثƒƒم مƒƒسح أيƒƒدي كƒّ ƒل الƒƒحاضƒƒريƒƒن ووضƒƒع حƒƒول عƒƒنق
حƒضرة عƒبد الƒبهاء وكƒتفيه بƒاقƒة مƒن بƒراعƒم الƒورد والƒزنƒبق حسƒب تƒقالƒيده ،ومƒنها مƒنظر جƒمهور الƒزّائƒريƒن ا ّلƒƒذيƒن قƒدمƒوا بƒعد الفجƒر
فƒانƒتظروا صƒابƒريƒن عƒلى سَّ ƒلم مƒنزلƒه فƒي حƒدائƒق كƒادوجƒان حƒتّى يƒفتح الƒباب ويƒؤذن لƒهم بƒالّ ƒدخƒول ،ومƒنها مƒنظر هƒيكله الجƒليل وهƒو
١٥٢

ƒسواء ،عƒلى جƒمهور كƒبير مƒن
ƒنصة بخƒطوات نشƒطة ،أو وافً ƒقا رافً ƒعا كƒفّيه مسƒتنزالً الƒبركƒة فƒي الƒكنيسة والƒكنيس عƒلى ال ّ
يƒذرع امل ّ
املسƒƒتمعني الƒƒخاشƒƒعني ،ومƒƒنها مƒƒنظر ذلƒƒك االحƒƒترام الƒƒعميق ا ّلƒƒذي أبƒƒدتƒƒه لƒƒه زهƒƒرات املƒƒجتمع الƒّ ƒراقƒƒي فƒƒي لƒƒندن الƒالّئƒƒي كّ ƒن يƒƒركƒƒعن
مƒن تƒلقاء أنƒفسه ّن إذا دخƒلن فƒي حƒضرتƒه ،ومƒنها مƒنظره املƒؤثّƒر وهƒو يƒنحني عƒلى قƒبر مƒريƒده املƒحبوب ثƒورنƒتون تƒشيس فƒي مƒقرة
إنج ƒƒلوود وي ƒƒقبّل ش ƒƒاه ƒƒد ال ƒƒقبر ،األم ƒƒر ا ّلƒƒذي أس ƒƒرع ال ƒƒحاض ƒƒرون ك ّ ƒلهم ب ƒƒاق ƒƒتدائ ƒƒه ،وم ƒƒنها م ƒƒنظر الج ƒƒمع امل ƒƒمتاز ا ّلƒƒذي اج ƒƒتمع ف ƒƒي
مسجƒƒد وكƒƒنج ليسƒƒتمع إلƒƒى خƒƒطابƒƒه عƒƒن اتّƒƒحاد الƒƒعالƒƒم ،وقƒƒد شƒƒمل الجƒƒمع املƒƒسيحيّني والƒƒيهود واملسƒƒلمني مƒƒن الƒّ ƒرجƒƒال والƒنّساء مƒƒن
ّ
الشرق والغرب.
ƒحورا تƒدور حƒولƒه مƒثل هƒذه املƒناظƒر
وبƒعد فƒمن يƒدري مƒا هƒي األفƒكار ا ّلƒƒتي امƒتأل بƒها خƒاطƒر حƒضرة عƒبد الƒبهاء وقƒد وجƒد نƒفسه م ً
الƒƒخالƒƒدة؟ مƒƒن يƒƒدري مƒƒا هƒƒي األفƒƒكار الƒƒتي تƒƒدافƒƒع لƒƒها عƒƒقله حƒƒني جƒƒلس يƒƒتناول طƒƒعام اإلفƒƒطار مƒƒع عƒƒمدة لƒƒندن ،أو حƒƒني اسƒƒتقبله
الخƒƒديƒƒوي فƒƒي قƒƒصره بƒƒاهƒƒتمام فƒƒائƒƒق خƒƒارق أو حƒƒني كƒƒان يƒƒسمع صƒƒيحات "اهلل أبƒƒهى" وتƒƒرانƒƒيم الّ ƒ
ƒشكر والحƒƒمد تƒƒعلن قƒƒدومƒƒه إلƒƒى
االجƒتماعƒات الƒعديƒدة الƒبارعƒة ا ّلƒتي نƒظّمها أحƒبّاؤه وأتƒباعƒه املخƒلصون فƒي كƒثير مƒن مƒدن أمƒريƒكا؟ ومƒن يƒدري مƒا هƒي الƒذّكƒريƒات
ƒصاخƒƒبة ويƒƒش ّم الƒƒهواء ال ƒطّلق مƒƒن أرض قƒƒصيّة ،أو وهƒƒو يƒƒتأ ّمƒƒل غƒƒابƒƒات
ا ّلƒƒتي طƒƒافƒƒت بƒƒذاكƒƒرتƒƒه وهƒƒو يƒƒقف أمƒƒام ش ƒالّالت نƒƒياغƒƒارا الّ ƒ
الشƒرقƒيّني
يƒنابƒيع جƒلنوود الƒخضراء وريƒفها أثƒناء راحƒة قƒصيرة كƒان فƒي أشّ ƒد الƒحاجƒة إلƒيها أو هƒو يƒمشي فƒي مƒوكƒب بƒني أتƒباعƒه ّƒ ƒ
ƒمرات حƒƒدائƒƒق الƒƒتروكƒƒاديƒƒرو فƒƒي بƒƒاريƒƒس؟ أو وهƒƒو يƒƒمشي وحƒƒي ًدا فƒƒي املƒƒساء بƒƒجوار خƒƒليج هƒƒدسƒƒن املƒƒهيب عƒƒلى ريƒƒفر سƒƒايƒƒد
فƒƒي مّ ƒ
دراي ƒƒف أو وه ƒƒو ي ّ ƒ
ƒتمشى ف ƒƒي ش ƒƒرف ƒƒة ف ƒƒندق دوب ƒƒارك ف ƒƒي ث ƒƒون ƒƒون-ل ƒƒي-ب ƒƒان املش ƒƒرف ƒƒة ع ƒƒلى ب ƒƒحيرة ج ƒƒنيف ،أو وه ƒƒو ي ƒƒرق ƒƒب م ƒƒن جس ƒƒر
سƒربƒنتني فƒي لƒندن سƒلسلة األنƒوار الّ ƒد ّريّƒة املƒتأ ّلƒقة تƒحت األشƒجار املƒمت ّدة إلƒى أقƒصى األفƒق؟ ال ش ّƒك أ ّن ذكƒريƒات أحƒزانƒه وفƒقره
واملƒƒصير املƒƒص ّلت عƒƒلى رأسƒƒه فƒƒي أعƒƒوامƒƒه األولƒƒى ،ذكƒƒريƒƒات أ ّمƒƒه ا ّلƒƒتي بƒƒاعƒƒت أزرارهƒƒا ال ƒذّهƒƒبيّة لƒƒتطعمه وتƒƒطعم أخƒƒاه وأخƒƒته ،أ ّمƒƒه
ƒساع ƒƒات إل ƒƒى أن ت ƒƒضع ف ƒƒي راح ƒƒة ي ƒƒده ح ƒƒفنة م ƒƒن ال ّ ƒدق ƒƒيق ال ƒƒجاف ل ƒƒيتب ّلغ ب ƒƒها فيس ّ ƒد رم ƒƒقه ،ذك ƒƒري ƒƒات
ƒطرت ف ƒƒي أح ƒƒلك ال ّ ƒ
ا ّلƒƒتي اض ّ ƒ
ƒصعالƒƒيك فƒƒي شƒƒوارع طهƒƒران وهƒƒزئƒƒت بƒƒه ،ذكƒƒريƒƒات الƒƒغرفƒƒة الƒّ ƒرطƒƒبة الƒƒكئيبة ا ّلƒƒتي سƒƒكنها فƒƒي ثƒƒكنات ع ّ ƒكاء
طƒƒفولƒƒته حƒƒني تƒƒع ّقبته الّ ƒ
وكƒانƒت مƒن قƒبل مشƒرحƒة لƒلموتƒى ،وذكƒريƒات حƒبسه فƒي زنƒزانƒة تƒلك املƒديƒنة ،ك ّƒل هƒذه الƒذّكƒريƒات وأمƒثالƒها ال بّ ƒد أن تƒكون قƒد زحƒمت
حƒƒرم
ƒورا أخƒƒرى قƒƒد دارت بخƒƒلده عƒƒن سƒƒجن حƒƒضرة الƒƒباب فƒƒي حƒƒصون آذربƒƒيجان الƒƒجبليّة حƒƒني ُƒ
خƒƒاطƒƒره بƒƒال ريƒƒب ،وال ب ّ ƒد أ ّن صً ƒ
السƒراج ،وعƒن اسƒتشهاده املحƒزن الƒقاسƒي حƒني مƒزّقƒت صƒدره ال ّ
ƒشاب مƒئات ال ّƒرصƒاصƒات .وال بّ ƒد أ ّن أفƒكاره قƒد
أثƒناء الّ ƒليل نƒور ّ ƒ ƒ
تƒر ّ ƒكƒزت مƒن قƒبل ومƒن بƒعد حƒول حƒضرة بƒهاء اهلل ا ّلƒذي أحƒبّه حƒبًّا جً ƒمّا وشƒاركƒه املƒش ّقة واملƒصاعƒب مƒنذ صƒباه ،وصƒورة سƒياه چƒال
الجƒƒلد ا ّلƒƒذي تحƒّ ƒمله فƒƒي آ ُمƒƒل ،وصƒƒورة الƒطّعام الƒƒقليل ا ّلƒƒذي احƒƒتواه كƒƒشكولƒƒه حƒƒني عƒƒاش عƒƒامƒƒني
مƒƒأوى الجƒƒرذان بطهƒƒران ،وصƒƒورة َ
كƒامƒلني عƒيشة الّ ƒدرويƒش فƒي جƒبال كƒردسƒتان ،وذكƒرى أيّƒام بƒغداد حƒني لƒم يƒكن يƒملك غƒير لƒباس داخƒليّ واحƒد مƒن الƒكتّان ،وحƒني
حƒرم مƒن ك ّƒل شƒيء تƒسع سƒنوات ،حƒتّى مƒنظر
عƒاش أتƒباعƒه عƒلى حƒفنة مƒن الƒتّمر ،وذكƒرى حƒبسه وراء أسƒوار سƒجن عّ ƒكاء وحƒني ُ ƒ
صَ ƒو ًرا كهƒƒذه مƒƒن املƒƒاضƒƒي املحƒƒزن قƒƒد
الƒƒخضرة ،وصƒƒورة املƒƒذ ّلƒƒة الƒƒعلنيّة ا ّلƒƒتي تحƒّ ƒملها فƒƒي دار الƒƒحكومƒƒة بƒƒتلك املƒƒديƒƒنة .ال شƒّ ƒك أ ّن ُƒ ƒ ƒ
مƒألت صƒدره أكƒثر مƒن م ّƒرة بƒمشاعƒر مƒختلطة مƒن الحƒزن وال ّ
ƒشكر ملƒا يƒشاهƒده مƒن اآليƒات الƒكثيرة الّ ƒدا ّلƒƒة عƒلى االحƒترام والƒتّقديƒر
والتّشƒريƒف ا ّلƒذي يسƒتقبل بƒه ديƒن والƒده آنƒذاك ،وقƒد قƒال مƒد ّون وقƒائƒع رحƒلته أ ّن حƒضرة عƒبد الƒبهاء قƒال مƒساء يƒوم وهƒو يƒنتقل فƒي
ج ِƒعلتُ قƒربƒانƒك! يƒا
ضƒرب فƒي يƒوم واحƒد فƒي واشƒنطن *" :يƒا بƒهاء اهلل مƒاذا فƒعلت! يƒا بƒهاء اهلل ُ ƒ
عƒربƒة مسƒرعƒة لƒوفƒاء بƒثالƒث مƒوعƒد ُ ƒ ƒ ƒ
وأي ب ٍ
وأي أسƒاس مƒحكم مƒتني وضƒعت آخƒر األمƒر!
ƒالء قƒضيت أيّƒامƒك وأيّƒة مƒصائƒب تح ّƒملت!
بƒهاء اهلل ُ ƒ
ّ
ج ِƒعلتُ فƒداك! بƒأيّƒة مƒش ّقة ّ
ƒؤرخ لƒرحƒالتƒه فƒي روايƒته فƒيقول" :ذات يƒوم تƒذ ّ ƒكƒر حƒضرة عƒبد الƒبهاء أيّƒام حƒضرة
ّ
وأي عƒلم خّ ƒفاق مƒبني رفƒعت!" ويƒمضي ذلƒك امل ّ
ِ
ّ
السƒليمانƒيّة وإلƒى وحƒدتƒه وإلƒى مƒا أصƒابƒه مƒن مƒظالƒم .وبƒال ّƒرغƒم مƒن أنƒهّ
جƒمال الƒقدم وهƒو يƒتمشى وأشƒار بحƒزن إلƒى إقƒامƒته فƒي ّ ƒ ƒ
ƒثيرا إالّ أن الƒعاطƒفة غƒلبته هƒذه امل ّƒرة فƒاسƒترسƒل فƒي الƒبكاء مƒن شّ ƒدة حƒزنƒه ...حƒتّى بƒكى ك ّƒل مƒن كƒان مƒعه
كƒان يسƒرد تƒلك ال ّ
ƒقصة ك ً
قصة الباليا املحزنة ا ّلتي ابتُلي بها حضرة جمال ِ
القدم ،ويشاهدون ر ّقة قلب ابنه".
وغمرهم األسى وهم يسمعون ّ
وبƒذلƒك تّ ƒم فƒصل مƒن أعƒظم الƒفصول فƒي سƒلسلة أحƒداث بƒلغت مƒن عƒمرهƒا قƒرنًƒا ،و ُƒكƒتب فƒصل مƒن أمجƒد الƒفصول فƒي تƒاريƒخ الƒقرن
الƒƒبهائ ƒيّ األ ّول .وبƒƒذرت يƒƒد مƒƒركƒƒز املƒƒيثاق فƒƒي بƒƒعض حƒƒقول الƒƒعالƒƒم الƒƒغرب ƒيّ الƒƒخصيبة بƒƒذور إمƒƒكان ƒيّات تƒƒفوق األحƒƒالم ،ونƒƒهضت
شƒخصيّة ،عƒلى هƒذا املƒبلغ مƒن الƒعظمة ،لƒتبذل جهً ƒدا عƒلى هƒذا الƒنّحو مƒن ال ّ
ƒضخامƒة والƒقيمة الƒخالƒدة م ّƒما لƒم يحƒدث فƒي الƒتّاريƒخ
الّ ƒديƒنيّ كّ ƒله .فƒانƒطلقت بهƒذه ال ّƒرحƒالت الƒتّاريƒخيّة قƒوى مƒا زلƒنا نعجƒز عƒن إدراكƒها أو قƒياسƒها حƒتّى بƒعد أن انƒقضى مƒا يƒقرب مƒن
١٥٣

خƒمسة وثƒالثƒني عƒا ًƒمƒا .وك ّƒل مƒا نƒعلم مƒن أمƒرهƒا حƒتّى اآلن أ ّن مƒلكة ،ألƒهمتها الƒحجج الƒقويّƒة ا ّلƒتي أقƒامƒها حƒضرة عƒبد الƒبهاء أثƒناء
خƒƒطابƒƒاتƒƒه عƒƒلى نƒƒب ّوة حƒƒضرة محƒّ ƒمد ،أعƒƒلنت إيƒƒمانƒƒها واعƒƒترفƒƒت اعƒƒترفًƒƒا عƒƒلنيًّا بƒƒصدق نƒƒبيّ اإلسƒƒالم .كƒƒما أنّƒƒنا ال نƒƒعلم مƒƒن أمƒƒرهƒƒا
ƒيسا مƒن رؤسƒاء جƒمهوريّƒة الƒواليƒات املتّحƒدة تش ّƒرب بƒعض املƒبادئ ا ّلƒتي بسƒطها حƒضرة عƒبد الƒبهاء فƒي
كƒذلƒك حƒتّى اآلن إالّ أ ّن رئ ً
للسƒƒالم ،م ƒƒا زال ي ƒƒقف ب ƒƒارزًا ك ƒƒإج ƒƒراء م ƒƒن أش ƒƒرف م ƒƒا اق ƒتُرح ح ƒتّى اآلن ل ƒƒصال ƒƒح
ƒحا ف ƒƒصبّها ف ƒƒي ب ƒƒرن ƒƒام ƒƒج ّ ƒ
خ ƒƒطاب ƒƒات ƒƒه بس ƒطًا واض ً ƒ
البشƒريّƒة وأمƒنها ،ثّ ƒم نƒحن ال نƒعلم إلƒى اآلن إالّ أ ّن الƒعالƒم تƒغاضƒى مƒع األسƒف عƒن تحƒذيƒراتƒه ولƒم يƒعبأ بƒندائƒه فƒألƒقى بƒنفسه فƒي
أتون حربني عامليّتني لم يسبق لقسوتهما مثيل وال يكاد أحد يرى ولو بغموض مدى صداهما البعيد.
الفصل العشرون

ّ
الشرق والغرب
نموّ الدّين وانتشاره في
يƒƒمكننا أن نƒƒقول عƒƒن رحƒƒالت حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء ال ƒتّاريƒƒخيّة إلƒƒى الƒƒغرب ،وال س ƒيّما سƒƒياحƒƒته ا ّلƒƒتي اسƒƒتغرقƒƒت ثƒƒمانƒƒية أشهƒƒر فƒƒي
ال ƒƒوالي ƒƒات املتّح ƒƒدة األم ƒƒري ƒƒكيّة ،أنّ ƒƒها أش ƒƒارت إل ƒƒى اخ ƒƒتتام عه ƒƒده ا ّلƒƒذي ل ƒƒن ي ƒƒق ّدر ب ƒƒرك ƒƒات ƒƒه ال ƒƒفائ ƒƒقة وأع ƒƒمال ƒƒه ال ƒƒجبّارة ح ƒƒقّ ق ƒƒدره ƒƒا إالّ
األجƒƒيال الƒƒقادمƒƒة .وكƒƒما تƒƒأ ّلƒƒقت شƒƒمس ظƒƒهور حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل فƒƒي أوجƒƒها األسƒƒمى عƒƒندمƒƒا أعƒƒلن رسƒƒالƒƒته إلƒƒى حّ ƒكام األرض مƒƒن
مƒƒديƒƒنة أدرنƒƒة ،كƒƒذلƒƒك بƒƒلغ قƒƒمر املƒƒيثاق سƒƒمته األسƒƒنى وسƒƒطع بƒƒأنƒƒصع أشّ ƒعته حƒƒينما نƒƒهض املƒƒركƒƒز املƒƒختار لينشƒƒر مجƒƒد ديƒƒن والƒƒده
وعظمته بني شعوب الغرب.
الشƒƒديƒƒدة أيّƒƒما إظƒƒهار ،وذلƒƒك بƒƒانƒƒتصاره الƒƒحاسƒƒم عƒƒلى قƒƒوى الƒظّالم ا ّلƒƒتي
أجƒƒل ،لƒƒقد أظهƒƒر املƒƒيثاق اإللƒƒهيّ بƒƒعد بƒƒدايƒƒته بƒƒقليل قّ ƒوتƒƒه ّ ƒ
جƒنّدهƒا الƒنّاقƒض األكƒبر بƒمثل هƒذا الƒعزم والحƒزم .وسƒرعƒان مƒا انƒطلقت قƒواه الّ ƒدافƒعة فƒأحƒرز حƒملة مƒشاعƒله االنƒتصارات الƒباهƒرة
بسƒرعƒة وجƒرأة فƒي مƒدن أوروبّƒا الƒغربƒيّة الƒنّائƒية والƒواليƒات املتّحƒدة األمƒريƒكيّة .كƒما أ ّن قƒدرة املƒيثاق قƒد بƒرزت تƒما ًƒمƒا عƒندمƒا تƒم ّكن
ƒسواء ولƒقد أقƒام املƒيثاق مƒن بƒعد ذلƒك دلƒيالً آخƒر عƒلى
مƒن املƒحافƒظة عƒلى وحƒدة األمƒر املƒبارك وسƒالمƒته فƒي ّƒ ƒ
الشƒرق والƒغرب عƒلى ال ّ
السƒƒلطان عƒƒبد الحƒƒميد ،ومƒƒا تƒƒاله مƒƒن إطƒƒالق سƒƒراح مƒƒركƒƒزه املƒƒختار مƒƒن
سجƒƒله بƒƒسقوط ّ ƒ
ق ّ ƒوتƒƒه الƒƒقاهƒƒرة بƒƒذلƒƒك ال ƒنّصر الƒƒخالƒƒد ا ّلƒƒذي ّƒ
سƒƒجن أربƒƒعني عƒƒا ًمƒƒا ،وز ّود ا ّلƒƒذيƒƒن مƒƒا زالƒƒوا يƒƒميلون إلƒƒى الّ ƒ
ƒش ّك فƒƒي ألƒƒوهƒيّته بƒƒدلƒƒيل دامƒƒغ عƒƒلى مƒƒتانƒƒته ،وذلƒƒك عƒƒندمƒƒا تƒƒم ّكن حƒƒضرة
الشƒƒديƒƒدة،
ƒصعوبƒƒات ّ ƒ
عƒƒبد الƒƒبهاء مƒƒن تƒƒحويƒƒل رفƒƒات حƒƒضرة الƒƒباب وإيƒƒداعƒƒها مƒƒرقƒƒدهƒƒا األخƒƒير فƒƒي مƒƒقامƒƒه عƒƒلى جƒƒبل الƒƒكرمƒƒل رغƒƒم الّ ƒ
ٍ
وأظهر ً
مدان ،وذلك حينما
إظهارا قويًّا ال يدانيه حتّى آنذاك
البشري جمي ًعا إمكانيّاته العريضة
أيضا أمام الجنس
ّ
ً
مّ ƒكن مƒركƒزه املƒختار ومحّ ƒ
ط آمƒالƒه مƒن أن يƒقوم بƒرحƒلة إلƒى الƒعالƒم الƒغربƒيّ دامƒت ثƒالثƒة أعƒوام وهƒي رحƒلة تُƒعتبر أعƒظم مƒأثƒرة يƒمكن
أن يفتخر بها عصره.
وم ƒƒهما ب ƒƒلغت ه ƒƒذه ال ƒّ ƒرح ƒƒلة م ƒƒن األه ƒّ ƒميّة إالّ أنّ ƒƒها ال ي ƒƒمكن أن تُ ƒƒعتبر ال ƒثّمرة ال ƒƒوح ƒƒيدة ا ّلƒƒتي أث ƒƒمرت ƒƒها ال ƒƒجهود امل ƒƒثمرة ا ّلƒƒتي ب ƒƒذل ƒƒها
الشƒرق ،واالبƒتداء فƒي الƒفعالƒيّات واألعƒمال ا ّلƒتي يƒمكن أن تُƒعدّ
ƒوسƒعه فƒي ّƒ ƒ
بƒبطولƒة مƒركƒز ذلƒك املƒيثاق .ذلƒك أل ّن تƒق ّدم ديƒن والƒده وت ّƒ ƒ
بƒƒدايƒƒة لƒƒلنّظام اإلداري املƒƒقبل ،وتƒƒشييد أ ّول "مشƒƒرق األذكƒƒار" فƒƒي الƒƒعالƒƒم الƒƒبهائƒƒي فƒƒي مƒƒديƒƒنة عƒƒشق آبƒƒاد بƒƒتركسƒƒتان الƒّ ƒروس ƒيّة،
ƒقارة األسƒترالƒيّة ،مƒا زال ك ّƒل ذلƒك بƒني أيƒديƒنا
وانƒتشار الƒكتب الƒبهائƒيّة ،وتƒنزيƒل ألƒواح الخƒطّة اإللƒهيّة ،ودخƒول األمƒر املƒبارك إلƒى ال ّ
ّ
الرائع.
طرزت
ّ
سجل عصر حضرة عبد البهاء الفذّ ّ
مما نعتبره أبرز األعمال ا ّلتي ّ
ƒغييرا مƒƒلحوظًƒا فƒƒي إيƒƒران ،مهƒƒد األمƒƒر املƒƒبارك ،إذ بƒƒرز بƒƒالƒتّدريƒƒج ذلƒƒك الحƒƒزب املƒƒظلوم
ولƒƒقد اسƒƒتطاعƒƒت الƒƒعني أن تƒƒميّز بƒƒوضƒƒوح تً ƒ
مƒن ظƒالم الƒخفاء إلƒى نƒور الƒعالنƒية ،وذلƒك رغƒم االضƒطهادات ا ّلƒتي تƒوالƒت طƒول ذلƒك الƒعصر بƒال رحƒمة وال هƒوادة ،فلحƒظت الƒعني
نƒƒاصƒƒر ال ّ ƒديƒƒن شƒƒاه وهƒƒو يƒƒلقى حƒƒتفه بƒƒعد أربƒƒعة أعƒƒوام مƒƒن صƒƒعود حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل عƒƒشيّة احƒƒتفالƒƒه بƒƒيوبƒƒيله ال ƒذّي عƒƒزم عƒƒلى أن
ƒسيّد جƒمال الّ ƒديƒن األفƒغانƒيّ عƒد ّو األمƒر
يƒكون نƒقطة تƒح ّول فƒي تƒاريƒخ بƒالده ،وذلƒك عƒلى يƒد سƒفّاك يƒدعƒى مƒيرزا رضƒا مƒن أتƒباع ال ّ
ƒؤسƒƒسي الحƒƒركƒƒة ال ّ ƒدسƒƒتوريّƒƒة ،وهƒƒي الحƒƒركƒƒة ا ّلƒƒتي اشƒƒت ّدت وطƒƒأتƒƒها عƒƒلى أيّƒƒام ابƒƒن الّ ƒ
ƒشاه وخƒƒليفته مƒƒظفّر
املƒƒبارك األل ّ ƒد وأحƒƒد مƒ ّ ƒ
الّ ƒديƒن ،فƒأوقƒعت بƒذلƒك الƒجامƒعة املضطهƒدة املƒظلومƒة فƒي مƒشاكƒل جƒديƒدة ،إذ أُلƒقيت عƒليها تƒهمة مƒقتل ال ّ
ƒشاه أ ّول األمƒر ،يشهƒد
ƒشاه مƒباشƒرة ،مƒيرزا عƒلي مح ّƒمد املƒب ّلغ وال ّ
بƒذلƒك املƒيتة الƒعنيفة ا ّلƒتي مƒاتƒها بƒعد اغƒتيال ال ّ
ƒشاعƒر املƒشهور الƒذّي لّ ƒقبه حƒضرة بƒهاء
١٥٤

اهلل ﺒ"الƒورقƒاء" ،فƒلقد ُقƒƒتل فƒي سƒجن طهƒران مƒع ابƒنه روح اهلل الƒبالƒغ مƒن الƒعمر اثƒني عشƒر عƒا ًمƒƒا قƒتالً وحƒشيًّا عƒلى يƒد حƒاجƒب
ƒتوحƒƒش ا ّلƒƒذي أغƒƒمد خنجƒƒره فƒƒي أحƒƒشاء األب وم ƒزّقƒƒه شƒّ ƒر مƒƒمزّق بƒƒني سƒƒمع االبƒƒن وبƒƒصره ثƒƒم انƒƒثنى عƒƒلى االبƒƒن يحƒƒمله
ال ّ ƒدولƒƒة املƒّ ƒ
فلما لم يجد غير اإلباء والثّبات عمد إلى حبل فخنقه.
على االرتداد عن دينه ّ
ومƒن قƒبل ذلƒك بƒثالث سƒنوات ُقƒƒتل فƒي يƒزد شƒاب يُƒدعƒى مح ّƒمد رضƒاالƒيزدي رمƒيًا بƒال ّƒرصƒاص لƒيلة زفƒافƒه عƒند عƒودتƒه مƒن الح ّƒمام
الƒعام إلƒى بƒيته ،وكƒان أ ّول مƒن شƒرب كƒأس ال ّ
ƒعرفƒون
ƒشهادة فƒي عƒصر حƒضرة عƒبد الƒبهاء ،وفƒي الƒتّربƒة الƒحيدريّƒة ُقƒƒتل خƒمسة يُ َ
ƒالشهƒداء الخƒمسة وكƒان ذلƒك نƒتيجة اغƒتيال ال ّ
ب ّ
ƒشاه أي ً
ƒضا .وفƒي مشهƒد اغƒتيل الƒحاج مح ّƒمد الƒتّبريƒزي الƒتّاجƒر املƒشهور ،وألƒقي
جس ƒƒده ط ƒƒعمة ل ƒƒلنّيران .وأذن ال ّ ƒ
ƒشاه الج ƒƒدي ƒƒد ورئ ƒƒيس وزرائ ƒƒه ع ƒƒلي أص ƒƒغر خ ƒƒان األت ƒƒاب ƒƒك األع ƒƒظم ال ّ ƒدن ƒƒيء ال ƒّ ƒرج ƒƒعيّ الث ƒƒنني م ƒƒن
مƒمثّلي الّ ƒديƒن الƒبهائƒيّ بƒمقابƒلتهما فƒي بƒاريƒس )1902م( ،ولƒكن تƒلك املƒقابƒلة لƒم تُƒنتج أيّƒة نƒتيجة صƒادقƒة ،بƒل عƒلى الƒنّقيض هƒبّت
ع ƒƒاص ƒƒفة ج ƒƒدي ƒƒدة م ƒƒن االض ƒƒطهادات ب ƒƒعد س ƒƒنوات ق ƒƒالئ ƒƒل وازدادت ع ƒƒت ًوّا أث ƒƒناء ت ƒƒق ّدم الح ƒƒرك ƒƒة ال ّ ƒدس ƒƒتوريّ ƒƒة ف ƒƒي ت ƒƒلك ال ƒƒبالد ،ألن
ƒص ّحة ويƒƒجاهƒƒرون بƒƒأنّƒƒهم أنƒƒصار الƒƒقضيّة الƒƒقوم ƒيّة واملحƒّ ƒرضƒƒون
الƒّ ƒرجƒƒعيّني كƒƒانƒƒوا يƒّ ƒ
ƒهما ال أسƒƒاس لƒƒها مƒƒن الّ ƒ
ƒوجƒƒهون لƒƒلبهائ ƒيّني تً ƒ
عليها.
حƒƒا بƒƒسوط صƒƒنعت خƒƒيوطƒƒه مƒƒن األسƒƒالك املجƒƒدولƒƒة ،عƒƒلى حƒƒني
ƒبر ًƒ
وفƒƒي إصƒƒفهان ُعƒّ ƒري رجƒƒل يƒƒدعƒƒى محƒّ ƒمد جƒƒواد ُ ƒ ƒ
وضƒƒرب ضƒƒربًƒƒا مّ ƒ
ƒالسƒƒالسƒƒل وذلƒƒك بتحƒƒريƒƒض عƒƒلماء املسƒƒلمني وأحƒƒبار
وضƒƒربƒƒوا و ُقƒيّدوا بƒ ّ ƒ
ƒهودي فƒƒي كƒƒاشƒƒان ُ ƒ ƒ
صƒƒودرت أمƒƒالك الƒƒبهائ ƒيّني مƒƒن أصƒƒل يƒ
ّ
جƒƒلد ال ƒƒحاج م ƒƒيرزا
ال ƒƒيهود .ع ƒƒلى أ ّن أف ƒƒظع م ƒƒا ح ƒƒدث ف ƒƒي عه ƒƒد ح ƒƒضرة ع ƒƒبد ال ƒƒبهاء م ƒƒن اع ƒƒتداءات دم ƒƒويّ ƒƒة ح ƒƒدث ف ƒƒي ي ƒƒزد ح ƒƒيث ُƒ
ƒصاب
حƒƒلبي سƒƒاز بƒƒال شƒƒفقة وال رحƒƒمة حƒتّى أ ّن زوجƒƒته ألƒƒقت بƒƒنفسها عƒƒليها فƒƒنالƒƒها بƒƒدورهƒƒا مƒƒا نƒƒالƒƒه ،ثّ ƒم ُقƒƒطع رأسƒƒه بƒƒساطƒƒور قّ ƒ
وضƒرب ابƒنه الƒبالƒغ مƒن الƒعمر أحƒد عشƒر عƒا ًƒمƒا ضƒربًƒا وحƒشيًّا وطُƒعن بƒاملƒدى و ُعƒذّب حƒتّى مƒات .وفƒي مّ ƒدة نƒصف يƒوم اسƒتشهد
ُƒ ƒ ƒ
ƒب جƒمهور مƒن ال ّƒرعƒاع يƒبلغ سƒتة آالف رجƒل وامƒرأة جƒام غƒضبهم وهƒياجƒهم عƒلى ال ّ
ƒضحايƒا الُ ƒعزّل ،وتƒمادى
تƒسعة أشƒخاص وص ّ
بƒƒعضهم إلƒƒى أبƒƒعد مƒƒن ذلƒƒك فشƒƒربƒƒوا مƒƒن دمƒƒائƒƒهم وفƒƒي بƒƒعض األحƒƒوال كƒƒانƒƒوا يسƒƒتبيحون األمƒƒوال ويƒƒقتتلون عƒƒلى حƒƒيازتƒƒها كƒƒما
ƒصبّاغ ،ولƒƒقد أظهƒƒروا مƒƒن الƒƒقسوة مƒƒا أثّƒƒر فƒƒي بƒƒعض رجƒƒال الƒƒحكومƒƒة فƒƒجال الّ ƒدمƒƒع فƒƒي
حƒƒدث مƒƒع رجƒƒل يƒƒدعƒƒى مƒƒيرزا أسƒƒد اهلل الّ ƒ
دورا ظƒƒاهƒً ƒرا مخƒƒزيًƒƒا .وفƒƒي تƒƒفت قƒƒتل ع ّ ƒدة أشƒƒخاص،
عƒƒيونƒƒهم وهƒƒم يƒƒرون املƒƒناظƒƒر الƒƒجهنّميّة ا ّلƒƒتي لƒƒعبت فƒƒيها نƒƒساء تƒƒلك املƒƒديƒƒنة ً
وسƒحبت أجƒسادهƒم فƒي الƒطّرقƒات ،ووشƒى أب بƒابƒنه ال ّ
ƒشاب ا ّلƒƒذي كƒان قƒد آمƒن مƒؤ ّ
خƒً ƒرا والƒبالƒغ مƒن
ورمƒي بƒعضهم بƒال ّƒرصƒاص ُ ƒ ƒ
ُ
ƒسكني واملƒسحاة والƒفأس.
الƒعمر ثƒمانƒية عشƒر عƒا ًمƒا ،واسƒمه حسƒني ،ف ُƒمزّق ش ّƒر تƒمزيƒق بƒمرأى مƒن أ ّمƒه كƒما ُمƒزّق مح ّƒمد كƒمال بƒال ّ
وفƒƒي مƒƒنشاد دام االضƒƒطهاد تƒƒسعة عشƒƒر يƒƒو ًمƒƒا وارتƒƒكبت فƒƒيها فƒƒظائƒƒع مƒƒشابƒƒهة ،فƒƒمن ذلƒƒك أن أُلƒƒقي حجƒƒران كƒƒبيران عƒƒلى رجƒƒل
ƒسيّد مƒيرزا فƒمات عƒلى األثƒر ،ومƒن ذلƒك أن أغƒمد الƒجالّد سّ ƒكينه فƒي صƒدر مƒيرزا صƒادق ا ّلƒذي طƒلب
نƒائƒم يƒبلغ الƒثّمانƒني يُƒدعƒى ال ّ
شƒربƒة مƒاء ثƒم لƒعق الّ ƒدم الƒعالƒق بƒالƒنّصل ،كƒما شƒوهƒد ال ّ
ƒشاطƒر حƒسن ،وهƒو أحƒد ال ّ
ƒضحايƒا ،يƒوزّع عƒلى جƒالّديƒه مƒالبƒسه وشƒيئ ًا
وشƒدَّ
ƒسمى خƒديƒجة سƒلطان مƒن سƒطح أحƒد املƒنازلƒ ُ ،
ّƒ
مƒن الحƒلوى كƒانƒت مƒعه ،و ُق ِƒذف بƒامƒرأة فƒي الƒخامƒسة
والسƒتّني مƒن عƒمرهƒا تُ ّ
مƒؤمƒن يُƒدعƒى مƒيرزا مح ّƒمد إلƒى أحƒد األشƒجار ،وصّ ƒوبƒت إلƒيه مƒئات ال ّƒرصƒاصƒات وأُلƒقي بƒدنƒه طƒعمة لƒلنّيران ،وشƒوهƒد مƒؤمƒن آخƒر
بالرصاص وأُهيلت على بدنه شتّى اإلهانات.
يُدعى األستاذ رضا ّ
الصفّار يقبّل يد قاتله ،ثم ُرمي ّ
وفƒي بƒنادك وده يƒاال وفƒراشƒاه وعƒبّاس آبƒاد وهƒنزا وأردكƒان ودولƒت آبƒاد وهƒمدان ارتƒكبت جƒرائƒم مƒن هƒذا الƒنّوع ،وكƒان مƒن أبƒرز
سƒحبت مƒن مƒنزلƒها سƒحبًا مƒهينًا ،ونُƒزع قƒناعƒها عƒن
الƒقضايƒا قƒضيّة امƒرأة عƒظيمة االحƒترام شƒديƒدة اإلقƒدام تُƒدعƒى فƒاطƒمة بƒيكم ُƒ ƒ
ƒتوحƒƒش ب ّ ƒ
ƒكل م ƒƒا ن ƒƒال ƒƒته أي ƒƒدي ƒƒهم م ƒƒن أس ƒƒلحة ُƒع ّ ƒلقت آخ ƒƒر األم ƒƒر ف ƒƒي
رأس ƒƒها ،وذُب ƒƒحت وبُ ƒƒقر ب ƒƒطنها ،وب ƒƒعد أن ض ƒƒرب ƒƒها الج ƒƒمهور امل ƒ ّ ƒ
شجرة وأُحرق جسدها.
ّ
ﺒ"الشهƒداء الخƒمسة" وذلƒك حƒني اشƒت ّدت االضƒطرابƒات مƒن أجƒل الّ ƒدسƒتور.
وفƒي سƒاري ُقƒتل خƒمسة مƒن األحƒبّاء ُƒعƒرفƒوا فƒيما بƒعد
ƒخصا مƒن بƒينهم املُالّ عƒبد الحƒميد
وشّ ƒن الƒعد ّو فƒي نƒيريƒز غƒارة شƒعواء ،تƒعيد إلƒى األذهƒان غƒارة يƒزد ،مƒات فƒيها تƒسعة عشƒر ش ً
والسƒتّني ُرمƒي بƒال ّƒرصƒاص وأُهƒني بƒدنƒه إهƒانƒات شƒنيعة ،ونُهƒب فƒيها مƒقدار ال يُسƒتهان بƒه مƒن األمƒوال،
ّƒ
وهƒو أعƒمى فƒي الƒخامƒسة
وف ّƒر مƒنها كƒثير مƒن الƒنّساء واألطƒفال إبƒقا ًء عƒلى حƒياتƒهم واجƒتمعوا بƒاملƒساجƒد وعƒاشƒوا فƒي أنƒقاض مƒنازلƒهم وبƒاتƒوا فƒي جƒنبات
١٥٥

الƒطّرق فƒي الƒعراء بƒال مƒأوى .وفƒي سƒيرجƒان ودوغ آبƒاد وتƒبريƒز وآوه و ُقƒƒم ونƒجف آبƒاد وسنكسƒر وشƒهميرزاد وإصƒفهان وجهƒرم
ƒسياسƒيّون ،حƒتّى بƒعد تƒوقƒيع ال ّ
ƒشاه لƒل ّدسƒتور سƒنة 1906م وفƒي أيّƒام خƒليفتيه مح ّƒمد عƒلي
ƒتمر األعƒداء األلّ ƒداء الّ ƒديƒنيّون وال ّ
اس ّ
شƒاه وأحƒمد شƒاه ،يƒقتلون تƒحت مƒختلف املƒزاعƒم ويƒعذّبƒون وينهƒبون ويƒهينون أعƒضاء جƒامƒعة أص ّƒرت عƒلى أالّ تƒرتّ ƒد أو أن تƒحيد
ƒتمر حƒضرة عƒبد الƒبهاء ،حƒتّى فƒي أثƒناء سƒفراتƒه إلƒى الƒغرب وبƒعد
قƒيد شƒعرة عƒن الƒطّريƒق ا ّلƒƒتي رسƒمتها لƒها قƒادتƒها .ولƒقد اس ّ
عƒودتƒه إلƒى األرض املƒق ّدسƒة ،ال بƒل حƒتّى آخƒر حƒياتƒه ،يƒتل ّقى أنƒباء اسƒتشهاد أتƒباعƒه املحƒزنƒة ،وأنƒباء الƒغارات ا ّلƒتي يƒشنّها عƒليهم
ƒتوحƒش .وفƒي دولƒت آبƒاد ذُبƒح بƒالƒفأس أمƒير تجƒري فƒي عƒروقƒه الّ ƒدمƒاء املƒلكيّة ،وهƒو حƒبيب اهلل مƒيرزا املƒؤمƒن ا ّلƒذي ك ّƒرس
الƒعد ّو امل ّ ƒ
ح ƒƒيات ƒƒه لخ ƒƒدم ƒƒة األم ƒƒر امل ƒƒبارك ،وأُل ƒƒقي ب ƒƒدن ƒƒه ط ƒƒعم ًة ل ƒƒلنّيران .وف ƒƒي مشه ƒƒد ُرم ƒƒي ال ّ ƒ
ƒشيخ ع ƒƒلي أك ƒƒبر ال ƒƒقوج ƒƒان ƒƒي ال ƒƒفقيه ال ƒƒورع
بƒƒالƒّ ƒرصƒƒاص ،وفƒƒي سƒƒلطان آبƒƒاد ذُبƒƒح مƒƒيرزا عƒƒلي أكƒƒبر وسƒƒبعة مƒƒن أفƒƒراد عƒƒائƒƒلته بƒƒمن فƒƒيهم رضƒƒيع كƒƒان فƒƒي الƒƒيوم األربƒƒعني مƒƒن
والشّ ƒ ƒدة ف ƒƒي ن ƒƒائ ƒƒني وش ƒƒهميرزاد وب ƒƒندرج ƒƒز وق ƒƒمصر ،وف ƒƒي
ّƒ
ƒحا ب ƒƒرب ƒƒريًّ ƒƒا ،وان ƒƒدل ƒƒعت اض ƒƒطهادات م ƒƒتفاوت ƒƒة ف ƒƒي ال ƒƒقسوة
ع ƒƒمره ذب ً ƒ
كƒƒرمƒƒانƒƒشاه كƒƒان الّ ƒ
ƒهودي آخƒƒر مƒƒن
ƒشهيد مƒƒيرزا يƒƒعقوب متّحƒƒدة املتحƒّ ƒمس والƒƒبالƒƒغ الƒƒخامƒƒسة والعشƒƒريƒƒن ربƒƒي ًعا وهƒƒو مƒƒن أصƒƒل يƒ
ّ
ƒضحي بƒحياتƒه فƒي عهƒد عƒبد الƒبهاء ،واحƒتفلت أ ّمƒه فƒي هƒمدان بƒاسƒتشهاده بƒثبات مƒثالƒيّ وذلƒك بƒنا ًء عƒلى رجƒائƒه .وكƒان مسƒلك
ي ّ
امل ƒƒؤم ƒƒنني ف ƒƒي ك ƒّ ƒل األح ƒƒوال دل ƒƒيالً ع ƒƒلى ذل ƒƒك ال ƒّ ƒروح ال ƒƒغالّب التّش ƒبّث ال ƒƒقاه ƒƒر ال ّ ƒلذي ƒƒن ظ ƒالّ ي ƒƒميّزان أت ƒƒباع دي ƒƒن ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل
اإليرانيّني ويميّزان خدماتهم.
وبƒال ّƒرغƒم مƒن شّ ƒدة هƒذه االضƒطهادات املƒتوالƒية كƒان األمƒر املƒبارك ا ّلƒƒذي أثƒار فƒي أبƒطالƒه مƒثل هƒذه ال ّƒروح الƒفدائƒيّة الƒنّادرة يƒنمو
نƒƒم ًوّا م ّ ƒ
ƒسوداء ا ّلƒƒتي تƒƒلت اسƒƒتشهاد
طر ًدا صƒƒام ƒتًا .أجƒƒل ،لƒƒقد خƒƒمد حƒƒينًا مƒƒن ال ّ ƒدهƒƒر واشƒƒرف نƒƒوره عƒƒلى االنƒƒطفاء فƒƒي األيّƒƒام الّ ƒ
ح ƒƒضرة ال ƒƒباب ،وت ƒƒوارى ع ƒƒن األن ƒƒظار أث ƒƒناء والي ƒƒة ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل إال أنّ ƒƒه ب ƒƒدأ ب ƒƒعد ص ƒƒعوده يس ƒƒتجمع ق ƒƒواه ب ƒƒفضل ه ƒƒداي ƒƒة م ƒƒواله
ƒتمر بƒƒه ،وبƒƒدأ يƒƒقيم بƒƒال ƒتّدريƒƒج دعƒƒائƒƒم الƒƒهيئات ا ّلƒƒتي تم ّهƒƒد ال ƒطّريƒƒق لƒƒتأسƒƒيس
الƒƒحكيم الّ ƒ
ƒساهƒƒر املّ ƒ
ƒحب املƒƒعصومƒƒة واهƒƒتمامƒƒه املسّ ƒ
اإلداري فƒيما بƒعد .فƒي هƒذه الƒفترة تƒضاعƒف عƒدد أتƒباعƒه بسƒرعƒة ،واتّƒسع نƒطاقƒه اتّƒسا ًƒعƒا مƒطّر ًدا حƒتّى شƒمل آنƒذاك كƒلّ
نƒظامƒه
ّ
ƒأسسƒƒت مƒƒدارسƒƒه األولƒƒى وكƒƒانƒƒت مƒƒدارس
إقƒƒليم فƒƒي تƒƒلك املƒƒملكة وتƒƒأ ّلƒƒفت ال ƒنّماذج االبƒƒتدائ ƒيّة ملƒƒحافƒƒله املƒƒقبلة .وفƒƒي هƒƒذه الƒƒفترة تّ ƒ
ƒتأسسƒت أ ّول مƒا
الّ ƒدولƒة وكّ ƒلياتƒها شƒبه مƒعدومƒة وكƒانƒت الƒتّربƒية ا ّلƒƒتي تƒق ّدمƒها املƒعاهƒد الّ ƒديƒنيّة الƒقائƒمة قƒاصƒرة ق
ƒصورا مƒفج ًعا ،ف ّ
ً
ƒأسس ƒƒت "م ƒƒدارس ال ƒتّرب ƒƒية" ف ƒƒي طه ƒƒران ل ƒƒلبنني وال ƒƒبنات ،ث ّ ƒم ت ƒƒلتها م ƒƒدارس "ال ƒƒتأي ƒƒيد وامل ƒƒوه ƒƒبة" ف ƒƒي ه ƒƒمدان ،وم ƒƒدرس ƒƒة "وح ƒƒدة
تّ ƒ
البشƒر" فƒي كƒاشƒان وأمƒثالƒها فƒي بƒارفƒروش وقƒزويƒن .وفƒي هƒذه الƒفترة امƒت ّدت املƒساعƒدة الƒف ّعالƒة ال ّƒروحƒيّة واملƒا ّديّƒة عƒلى صƒورة
ƒمرضƒات ومƒرشƒديƒن وأطƒبّاء إلƒى الƒجامƒعة الƒبهائƒيّة فƒي تƒلك الƒبالد ،أولƒئك الƒعامƒلني بƒمثابƒة
مƒب ّلغني زائƒريƒن مƒن أوروبƒا وأمƒريƒكا وم ّ
مƒƒؤ ّ
ƒيوسƒƒع مƒƒصالƒƒح ال ّ ƒديƒƒن ومƒƒصالƒƒح الƒƒبالد
خƒƒرة جƒƒيش األنƒƒصار ا ّلƒƒذي وعƒƒد حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء أن يƒƒجنّده فƒƒي الƒƒوقƒƒت املƒƒناسƒƒب لƒ ّ ƒ
ƒسنوات تƒرك الƒنّاس لƒقب "الƒبابƒي" كƒتسمية ألتƒباع حƒضرة بƒهاء اهلل فƒي تƒلك الƒبالد م ّ
ƒفضلني
ا ّلƒتي ُولƒد بƒها .وفƒي غƒضون تƒلك ال ّ
ƒقراضƒƒا س ƒƒري ً ƒعا .وف ƒƒي ه ƒƒذه ال ƒƒفترة ب ƒƒدأت
ًƒ ƒ ƒ
ƒتص ال ّ ƒلقب األ ّول ك ّ ƒليّة ب ƒƒأت ƒƒباع م ƒƒيرزا ي ƒƒحيى امل ƒƒنقرض ƒƒني ان ƒ
ع ƒƒليه ل ƒƒقب "ب ƒƒهائ ƒƒي" واخ ّ ƒ
امل ƒƒحاوالت ال ƒنّظام ƒيّة األول ƒƒى ل ƒƒتنظيم ال ƒتّبليغ ا ّلƒƒذي أخ ƒƒذه امل ƒƒؤم ƒƒنون اإلي ƒƒران ƒيّون ع ƒƒلى ع ƒƒوات ƒƒقهم ،وف ƒƒضالً ع ƒƒن ت ƒƒقوي ƒƒتها وت ƒƒعزي ƒƒزه ƒƒا
ƒبرزي ƒƒن ف ƒƒي ح ƒƒياة ت ƒƒلك ال ƒƒبالد ال ƒƒعا ّم ƒƒة دون اس ƒƒتثناء ل ƒƒبعض
ألس ƒƒس ال ƒƒجام ƒƒعة ك ƒƒان ƒƒت م ƒƒحاوالت ع ƒƒملت ع ƒƒلى اج ƒƒتذاب ع ƒƒدد م ƒƒن امل ّ ƒ
رجƒاالت ال ّ
ƒشيعة الƒبارزيƒن بƒل ولƒبعض أحƒفاد ألّ ƒد أعƒداء الّ ƒديƒن .وفƒي غƒضون سƒنوات هƒذه الƒواليƒة ُر ِّƒمƒم فƒي شƒيراز بƒيت حƒضرة
الƒباب ا ّلƒƒذي أمƒر حƒضرة بƒهاء اهلل أتƒباعƒه أن يƒكون مƒركƒزًا لƒلحجّ ،كƒما هƒو اآلن ،وكƒان ذلƒك الƒتّرمƒيم بƒأمƒر مƒن حƒضرة عƒبد الƒبهاء
ومƒƒعونƒƒته ،فƒƒأصƒƒبح الƒƒبيت عƒƒلى مƒّ ƒر األيّƒƒام مƒƒرك ƒزًا لƒƒحياة بƒƒهائ ƒيّة ونƒƒشاط بƒƒهائƒƒي ألولƒƒئك ا ّلƒƒذيƒƒن حƒƒرمƒƒتهم ال ƒظّروف مƒƒن زيƒƒارة الƒƒبيت
الروضة املباركة في ع ّكاء.
األعظم في بغداد أو ّ
ƒري أُنش¾ فƒي
وأظهƒر مƒن ك ّƒل هƒذه األعƒمال تƒشييد أ ّول "مشƒرق األذكƒار" فƒي الƒعالƒم الƒبهائƒيّ بƒمديƒنة عƒشق آبƒاد وهƒي مƒركƒز أم ّ
أيّƒام حƒضرة بƒهاء اهلل ،كƒما أخƒذت الƒتّدابƒير األولƒى املم ّƒهƒدة لƒتشييده فƒي أيّƒامƒه أي ً
ƒضا .وبُƒدئ الƒعمل فƒيه حƒول نƒهايƒة الƒعقد األ ّول
مƒن واليƒة حƒضرة عƒبد الƒبهاء )1902م( ورعƒاه فƒي ك ّƒل مƒرحƒلة مƒن مƒراحƒل تƒق ّدمƒه ،وأشƒرف عƒليه الƒحاج مƒيرزا مح ّƒمد تƒقي وكƒيل
ال ّ ƒدول ƒƒة الج ƒƒليل ،وه ƒƒو اب ƒƒن م ƒƒن أب ƒƒناء خ ƒƒؤول ƒƒة ح ƒƒضرة ال ƒƒباب وه ƒƒب ك ƒّ ƒل م ƒƒوارده ل ƒƒتشييد مش ƒƒرق األذك ƒƒار ،ورف ƒƒات ƒƒه ت ƒƒرق ƒƒد اآلن ب ƒƒسفح
الƒƒكرمƒƒل فƒƒي ظƒّ ƒل قƒƒبر قƒƒريƒƒبه املƒƒحبوب ،ون ƒفّذت خ ƒطّة مشƒƒرق األذكƒƒار هƒƒذا انƒƒقيا ًدا لƒƒتوجƒƒيهات مƒƒركƒƒز املƒƒيثاق نƒƒفسه ،فƒƒقام شƒƒاه ً ƒدا
الشƒرق وإنƒكارهƒم لƒذواتƒهم حƒني عƒزمƒوا عƒلى تƒنفيذ أوامƒر حƒضرة بƒهاء اهلل كƒما نƒزّلƒت فƒي الƒكتاب األقƒدس،
عƒلى إخƒالص أحƒبّاء ّƒ ƒ
١٥٦

ولƒذلƒك يƒجب أالّ يƒتب ّوأ هƒذا الƒعمل مƒكانƒة أ ّول عƒمل عƒظيم قƒامƒت بƒه جƒهود أتƒباعƒه املƒتضافƒرة فƒي عƒصر الƒبطولƒة املƒجيد لهƒذا الّ ƒديƒن
ّ
تمت في تاريخ القرن البهائيّ األ ّول.
فقط بل أن
يحتل مكانة عمل من أروع وأخلد األعمال ا ّلتي ّ
أ ّمƒƒا املƒƒنشأة نƒƒفسها تƒƒلك ا ّلƒƒتي وضƒƒع حجƒƒرهƒƒا األسƒƒاسƒيّ بƒƒمحضر مƒƒن الƒƒجنرال كƒƒروبƒƒتكني حƒƒاكƒƒم تƒƒركسƒƒتان الƒƒعام ا ّلƒƒذي انƒƒتدبƒƒه
الƒقيصر لƒينوب عƒنه فƒي حƒضور االحƒتفال ،فƒقد وصƒفها زائƒر بƒهائƒيّ مƒن الƒغرب ب ّ
ƒكل د ّقƒة ،فƒقال" :يƒقوم مشƒرق األذكƒار فƒي قƒلب
املƒƒديƒƒنة ،تƒƒعلو قƒبّته األشƒƒجار وسƒƒقوف املƒƒنازل بƒƒحيث تƒƒبدو لƒƒلمسافƒƒريƒƒن مƒƒن بُƒƒعد أمƒƒيال وهƒƒم يƒƒقتربƒƒون مƒƒن املƒƒديƒƒنة .وهƒƒو يƒƒقع فƒƒي
وسƒط حƒديƒقة تحّ ƒدهƒا شƒوارع أربƒعة .وفƒي أركƒان هƒذا املƒربّƒع أبƒنية أربƒعة :أحƒدهƒا املƒدرسƒة الƒبهائƒيّة ،وآخƒرهƒا دار ل ّ
ƒلضيافƒة يƒنزل
فƒƒيها الƒزّائƒƒرون واملƒƒسافƒƒرون ،وثƒƒالƒƒثها اسƒƒتراحƒƒة للحƒّ ƒراس عƒƒلى حƒƒني يُسƒƒتعمل رابƒƒعها مسƒƒتشفى .وتƒƒؤ ّدي إلƒƒى املƒƒعبد تƒƒسع طƒƒرق
شƒعاعƒيّة مƒن أجƒزاء املƒكان املƒختلفة يƒؤ ّدي أه ّƒمها إلƒى مƒدخƒل املƒعبد ال ّƒرئƒيس مƒن بّ ƒوابƒة املƒعبد ال ّƒرئƒيسيّة" ،وهƒو يƒضيف إلƒى ذلƒك
ƒمر ا ّلƒƒذي يƒحيط بƒالƒبناء كّ ƒله وشƒرفƒه
فƒيقول" :أ ّمƒƒا هƒندسƒته فƒالƒبناء مƒك ّون مƒن ثƒالثƒة أقƒسام وهƒي الّ ƒدائƒرة املƒركƒزيّƒة واملƒمشى أو امل ّ
تƒدور بƒه .وهƒو مƒشيّد عƒلى شƒكل هƒندسƒيّ مƒنتظم ذي تƒسعة أضƒالع ،يƒشغل ضƒل ًعا مƒنها املƒدخƒل ال ّƒرئƒيس ّ
الضخƒم لƒلبناء تƒحفّ
به
مƒƒنارتƒƒان ،وهƒƒو مƒƒدخƒƒل عٍ ƒ
ƒال ذو طƒƒا ٍق يƒƒرتƒƒفع بƒƒقدر طƒƒابƒƒقني ونƒƒظامƒƒه يƒƒذ ّكƒƒرنƒƒا بƒƒهندسƒƒة تƒƒاج محƒّ ƒل املƒƒشهور فƒƒي أجƒƒرا بƒƒالƒƒهند ،بƒƒهجة
ال ّ ƒدنƒƒيا لƒƒلمسافƒƒريƒƒن ال ƒذّي يƒƒحكم لƒƒه الƒƒكثيرون مƒƒنهم بƒƒأنّƒƒه أجƒƒمل مƒƒعبد فƒƒي الƒƒعالƒƒم .كƒƒما أ ّن الƒƒب ّوابƒƒة الƒّ ƒرئƒƒيسة ت ƒتّجه نƒƒحو األرض
الشƒرفƒات ،تƒعلو إحƒداهƒما األخƒرى وتƒطالّن عƒلى الحƒديƒقة محƒدثƒة أث ًƒرا هƒندسƒيًّا جƒميالً
املƒق ّدسƒة وتƒدور بƒالƒبناء كّ ƒله سƒلسلتان مƒن ّƒ ƒ
فƒƒي انƒƒسجامƒƒعها مƒƒع األعƒƒشاب شƒƒبه املƒƒداريّƒƒة ا ّلƒƒتي تƒƒمأل الحƒƒديƒƒقة ...أ ّمƒƒا الƒƒحيطان ال ّ ƒداخƒƒليّة لƒƒل ّدائƒƒرة املƒƒركƒƒزيّƒƒة فƒƒقد ش ƒيّدت فƒƒي
خ ƒƒمس ط ƒƒبقات م ƒƒتميّزة .ت ƒƒتك ّون ال ƒطّبقة األول ƒƒى م ƒƒن س ƒƒلسلة م ƒƒن ت ƒƒسعة ع ƒƒقود ودع ƒƒائ ƒƒم ت ƒƒفصل ال ّ ƒدائ ƒƒرة امل ƒƒرك ƒƒزيّ ƒƒة ع ƒƒن امل ƒƒمشى،
ƒصاعƒد بƒدرجƒني قƒائƒمني فƒي
والƒثّانƒية مƒن سƒلسلة مƒشابƒهة ذات درابƒزيƒن يƒفصل ال ّƒرواق )ا ّلƒƒذي يƒقع فƒوق املƒمشى ويƒصعد إلƒيه ال ّ
الشƒƒرف ƒƒتني ال ƒƒواق ƒƒعتني ع ƒƒلى ك ƒƒال ج ƒƒان ƒƒبي امل ƒƒدخ ƒƒل ال ƒّ ƒرئ ƒƒيس( ع ƒƒن ال ّ ƒدائ ƒƒرة امل ƒƒرك ƒƒزيّ ƒƒة .وت ƒƒتك ّون ال ƒثّال ƒƒثة م ƒƒن س ƒƒلسلة م ƒƒن ت ƒƒسعة ع ƒƒقود
ّƒ
ƒطرزة بƒƒالƒزّيƒƒنة املƒƒنمنمة تتخّ ƒللها تƒƒروس عƒƒليها طƒƒغرآء االسƒƒم األعƒƒظم .والƒّ ƒرابƒƒعة سƒƒلسلة مƒƒن تƒƒسع نƒƒوافƒƒذ مƒƒعقودة كƒƒبيرة
جƒƒوفƒƒاء ،مّ ƒ
والƒخامƒسة سƒلسلة مƒن ثƒمانƒي عشƒرة نƒافƒذة صƒغيرة عƒالƒية .وتƒقوم الƒقبّة الّ ƒداخƒليّة الƒنّصف كƒرويّƒة عƒلى طƒنف يƒعلو تƒلك الƒطّبقة
األخيرة .وداخل البناء مزخرف بزينة دقيقة من الجبس البارز ...والبناء ك ّله يأخذ اإلنسان بحجمه وق ّوته".
كƒما أنّƒنا ال يƒمكن أن نƒغفل اإلشƒارة إلƒى مƒدرسƒتي الƒبنني والƒبنات الّ ƒلتني أُنƒشئتا فƒي تƒلك املƒديƒنة ،وال إلƒى دار ال ّ
ƒضيافƒة املƒشيدة
عƒلى مƒقربƒة مƒن املƒعبد وال إلƒى املƒحفل ال ّƒروحƒانƒي وهƒيئاتƒه الƒفرعƒيّة ا ّلƒƒتي تƒش ّكلت لƒلتتو ّلƒƒى أمƒور الƒجامƒعة الƒنّامƒية وال إلƒى مƒراكƒز
الƒنّشاط الحƒƒديƒƒثة فƒƒي املƒƒدن املƒƒختلفة فƒƒي بƒƒالد تƒƒركسƒƒتان ،فّ ƒ
ƒكل ذلƒƒك يشهƒƒد بƒƒالƒƒحيويّƒƒة ا ّلƒƒتي أظهƒƒرهƒƒا الّ ƒديƒƒن مƒƒنذ دخƒƒولƒƒه إلƒƒى تƒƒلك
البالد.
ويƒمكننا أن نلحƒظ فƒي الƒقوقƒاز تƒق ّد ًمƒا مƒماثƒالً وإن قّ ƒلت روعƒته .فƒبعد تƒأسƒيس أ ّول مƒركƒز وتƒشكيل أ ّول مƒحفل روحƒانƒيّ فƒي بƒاكƒو،
ƒحجاج الƒبهائƒيّون املƒسافƒرون مƒن إيƒران إلƒى األرض املƒق ّدسƒة عƒن طƒريƒق تƒركƒيّا فƒي جƒموع مƒتزايƒدة ،بƒدأت
وهƒي مƒديƒنة يƒزورهƒا ال ّ
فلما تط ّورت فيما بعد إلى جامعات قويّة البنيان اطّرد تعاونهم مع إخوانهم في تركتسان وإيران.
مجموعات أخرى تنتظمّ ،
ƒوسƒع عƒام فƒي الƒفعالƒيّات .فƒمن ذلƒك إنƒشاء املƒراكƒز الجƒديƒدة وتƒثبيت
وفƒي مƒصر صƒحب االزديƒاد املƒطّرد فƒي عƒدد أتƒباع الّ ƒديƒن ت ّƒ ƒ
املƒƒركƒƒز األسƒƒاسƒƒي امل ُƒنشأ فƒƒي الƒƒقاهƒƒرة ،وإيƒƒمان عƒƒدد مƒƒن طƒالّب الƒƒجامƒƒعة األزهƒƒريّƒƒة وأسƒƒاتƒƒذتƒƒها املƒƒمتازيƒƒن وتّ ƒم ذلƒƒك فƒƒي الّ ƒدرجƒƒة
األولƒى بƒفضل جƒهود مƒيرزا أبƒي الƒفضل املƒتفانƒية ،وهƒو مƒن الƒظّواهƒر املƒنبئة بƒقدوم ذلƒك الƒيوم املƒوعƒود ا ّلƒذي يƒر ّ ƒكƒز فƒي عَ ƒلم الّ ƒديƒن
املبج ƒƒل .وم ƒƒن ذل ƒƒك ت ƒƒرج ƒƒمة ط ƒƒائ ƒƒفة م ƒƒن أهّ ƒ ƒم آث ƒƒار ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل الƒ ƒنّازل ƒƒة
ّƒ
ورم ƒƒزه ف ƒƒي ق ƒƒلب ذل ƒƒك املعه ƒƒد اإلس ƒƒالم ƒƒي ال ƒƒعلميّ
بƒالƒفارسƒيّة مƒع غƒيرهƒا مƒن الƒكتب الƒبهائƒيّة إلƒى الّ ƒلغة الƒعربƒيّة ونشƒرهƒا ،ومƒنه طƒبع الƒكتب والƒعجاالت والƒبحوث والƒنّبذ ا ّلƒتي كƒتبها
ƒصحف دف ƒƒا ًƒع ƒƒا ع ƒƒن ال ّ ƒدي ƒƒن وإذاع ƒƒة ل ƒƒرس ƒƒال ƒƒته وت ƒƒشكيل ال ƒƒهيئات اإلداريّ ƒƒة
امل ƒƒؤ ّل ƒƒفون وال ƒƒعلماء ال ƒƒبهائ ƒيّون ،ونش ƒƒر امل ƒƒقاالت ف ƒƒي ال ّ ƒ
األسƒاسƒيّة فƒي الƒعاصƒمة وفƒي املƒراكƒز الƒقريƒبة ،وإخƒصاب حƒياة الƒجامƒعة بƒإضƒافƒة مƒؤمƒنني مƒن أصƒول كƒرديّƒة وقƒبطيّة وأرمƒنيّة.
ك ƒّ ƒل ذل ƒƒك ي ƒƒمكن أن يُ ƒƒع ّد م ƒƒن ب ƒƒواك ƒƒير ال ƒثّمار ا ّل ƒƒتي اس ƒƒتحصدت ف ƒƒي ب ƒƒالد ب ƒƒارك ƒƒتها خ ƒƒطوات ح ƒƒضرة ع ƒƒبد ال ƒƒبهاء ،و ُقّ ƒ ƒدر ل ƒƒها ف ƒƒي
١٥٧

دورا تƒاريƒخيًّا فƒي تحƒريƒر الّ ƒديƒن ،كƒما ال بّ ƒد لƒها أن تƒأخƒذ بƒنصيب مƒلحوظ حƒاسƒم مƒن مƒسؤولƒيّة إقƒامƒة
ال ّ
ƒسنوات الƒتّالƒية ،أن تƒلعب ً
ال ّدين في ّ
الشرق إقامة كاملة ،وذلك بحكم ما لها من مكانة فذّة باعتبارها املركز الثّقافيّ لكال العاملني العربي واإلسالمي.
ƒوسƒع الƒفعالƒيّة الƒبهائƒيّة فƒي الƒهند وبƒورمƒا حƒيث أفƒلحت جƒامƒعة مƒطّردة الƒنّم ّو تƒض ّم بƒني أعƒضائƒها مƒمثّلني
وأظهƒر مƒن هƒذا وذاك ت ّƒ ƒ
ƒسيخ فƒي أن تنش¾ مƒراكƒزهƒا األمƒامƒيّة حƒتّى
لƒل ّديƒن الƒزرادشƒتي واإلسƒالمƒي والƒهندوسƒي والƒبوذي وبƒعض أعƒضاء مƒن جƒماعƒة ال ّ
فƒƒي مƒƒندالي ،وفƒƒي قƒƒريƒƒة ديƒƒدانƒƒو كƒƒاالزو فƒƒي مƒƒقاطƒƒعة هƒƒانƒƒتاوادي فƒƒي بƒƒورمƒƒا حƒƒيث يƒƒسكن مƒƒا ال يّ ƒ
ƒقل عƒƒن ثƒƒمانƒƒمائƒƒة بƒƒهائ ƒيّ لƒƒهم
ويكرسون محصوالتها لتوسيع مصالح دينهم.
مدرستهم ومحكمتهم ومستشفاهم وأرضهم ا ّلتي يزرعونها زراعة جماعيّة
ّ
وج ّ ƒدد ك ّ ƒليًّا ،وحƒƒيث نƒƒاضƒƒلت جƒƒامƒƒعة ،وإن كƒƒانƒƒت قƒƒليلة غƒƒير أنّƒƒها
وفƒƒي الƒƒعراق حƒƒيث ُر ّمƒƒم الƒƒبيت ا ّلƒƒذي سƒƒكنه حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل ُ ƒ
ƒأسƒƒس م ƒƒرك ƒƒز م ƒƒن امل ƒƒراك ƒƒز
ج ƒƒسورة ،ض ّ ƒد امل ƒƒقاوم ƒƒات امل ƒƒوص ƒƒول ƒƒة اب ƒƒتغاء ت ƒƒنظيم أح ƒƒوال ƒƒها وت ƒƒو ّلƒƒي أم ƒƒوره ƒƒا ،وف ƒƒي اآلس ƒƒتان ƒƒة ح ƒƒيث ت ƒ ّ ƒ
ƒصني وهƒونƒولƒولƒو حƒيث سƒافƒر املƒب ّلغون الƒبهائƒيّون
الƒبهائƒيّة ،وفƒي تƒونƒس حƒيث ُوضƒع أسƒاس مƒتني لƒجامƒعة محّ ƒليّة ،وفƒي الƒيابƒان وال ّ
وأقƒامƒوا وبّ ƒلغوا فƒي ك ّƒل هƒذه األمƒاكƒن ،يƒمكن لƒلعني أن تƒلمح ال ّ
ƒشواهƒد مƒتضاعƒفة عƒلى يƒد حƒضرة عƒبد الƒبهاء املƒرشƒدة الƒهاديƒة،
وعلى اآلثار امللموسة ليقظته وسهره وعنايته الفائقة.
ƒكف ع ƒƒن أن ت ƒƒتل ّقى آي ƒƒات اه ƒƒتمام ƒƒه
ك ƒƒما أ ّن ال ƒƒجام ƒƒعات ال ƒƒول ƒƒيدة ال ƒنّاش ƒƒئة ف ƒƒي ف ƒƒرن ƒƒسا وإنج ƒƒلترا وأمل ƒƒان ƒƒيا وال ƒƒوالي ƒƒات املتّح ƒƒدة ل ƒƒم ت ّ ƒ
الƒƒخاص وعƒƒنايƒƒته الƒƒفائƒƒقة بƒƒصالƒƒحهم وتƒƒق ّدمƒƒهم الƒّ ƒروح ƒيّ بƒƒعد زيƒƒارتƒƒه الƒƒخالƒƒدة لƒƒتلك الƒƒبالد .وكƒƒان مƒƒن نƒƒتيجة إرشƒƒاداتƒƒه وفƒƒيض
ƒوجƒƒهة إل ƒƒى أف ƒƒراد ه ƒƒذه ال ƒƒجام ƒƒعات وت ƒƒشجيعه ال ّ ƒدائ ƒƒم ل ƒƒلمجهودات ا ّلƒƒتي ك ƒƒان ƒƒوا ي ƒƒبذل ƒƒون ƒƒها أن اطّƒƒرد ازدي ƒƒاد
أل ƒƒواح ƒƒه امل ƒƒتواص ƒƒلة امل ƒ ّ ƒ
ƒظمت االجƒتماعƒات الƒعا ّƒمƒة وصƒدرت دوريّƒات جƒديƒدة ،وطƒبعت مƒترجƒمات لƒطائƒفة مƒن أشهƒر آثƒار حƒضرة بƒهاء
املƒراكƒز الƒبهائƒيّة ون ّ
اهلل وألƒواح حƒضرة عƒبد الƒبهاء ونُشƒرت بƒاإلنجƒليزيّƒة والƒفرنƒسيّة واألملƒانƒيّة ،وبƒدئƒت املƒحاوالت األولƒى لƒتنظيم أمƒور هƒذه الƒجامƒعات
النّاشئة وتعزيز أسسها.
ƒقارة األمƒƒريƒƒكيّة الّ ƒ
ƒاص قƒƒام أعƒƒضاء الƒƒجامƒƒعة املƒƒزدهƒƒرة ا ّلƒƒتي ألƒƒهمتها بƒƒركƒƒات حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء ومƒƒثالƒƒه
ƒشمال ƒيّة بƒƒوجƒƒه خّ ƒ
وفƒƒي الّ ƒ
ا ّلƒƒذي ضƒƒربƒƒه بƒƒأعƒƒمالƒƒه فƒƒي غƒƒضون زيƒƒارتƒƒه املƒƒديƒƒدة لƒƒبالدهƒƒم ،وأبƒƒدوا هƒّ ƒمة ونƒƒزو ًعƒƒا لƒƒلقيام بƒƒذلƒƒك الƒƒعمل الƒّ ƒرائƒƒع ا ّلƒƒذي كƒƒان عƒƒليهم أن
ƒسنوات ال ƒتّالƒƒية ،فƒƒاشƒƒتروا الƒƒقطع االثƒƒنتي عشƒƒرة الƒƒباقƒƒية املƒƒك ّونƒƒة لجƒƒزء مƒƒن أرض املƒƒعبد املƒƒقترح ،واخƒƒتاروا أثƒƒناء
ينجƒƒزوه فƒƒي الّ ƒ
جƒƒلسات مƒƒؤتƒƒمرهƒƒم املƒƒنعقد سƒƒنة 1920م تƒƒصميم املƒƒهندس املƒƒعماري الƒƒفرنƒƒسي الƒƒكندي الƒƒبهائƒƒي لƒƒويƒƒس بƒƒورجƒƒوا  ،وأبƒƒرمƒƒوا عƒƒقد
حƒƒفر األسƒƒاس وال ƒتّأسƒƒيس ،ونƒƒجحوا بƒƒعد ذلƒƒك مƒƒباشƒƒرة فƒƒي إتƒƒمام اإلجƒƒراءات ال ƒالّزمƒƒة لƒƒتشييد قƒƒاعƒƒدتƒƒه ،وكƒƒانƒƒت كƒّ ƒل هƒƒذه تƒƒدابƒƒير
ّ
العلوي وإتمام زينته الخارجيّة.
تمت بعد صعود حضرة عبد البهاء بتشييد بنيانه
تبشر بتلك املجهودات الجبّارة ا ّلتي ّ
ّ
وجƒƒاءت حƒƒرب 1918-1914م ا ّلƒƒتي تƒƒنبّأ بƒƒها حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء غƒƒير مƒّ ƒرة فƒƒي تحƒƒذيƒƒراتƒƒه املƒƒتشائƒƒمة ا ّلƒƒتي كƒƒان يƒƒنطق بƒƒها أثƒƒناء
رحƒالتƒه الƒغربƒيّة وانƒدلƒعت نƒيرانƒها بƒعد عƒودتƒه إلƒى األرض املƒق ّدسƒة بƒثمانƒية أشهƒر ،فƒألƒقت عƒلى حƒياتƒه ظƒالل الخƒطر م ّƒرة أخƒرى،
وكان ذلك آخر خطر تظلم به سنوات والية حضرة عبد البهاء املجيدة رغم االضطرابات ا ّلتي انتابتها.
ƒصراع الƒƒعامل ƒيّ هƒƒذا ال ّ ƒدخƒƒول املƒƒتا ّ
والشƒƒرق
ّƒ
خƒƒر ،وحƒƒياد إيƒƒان ،وبƒƒعد الƒƒهند
وكƒƒان دخƒƒول الƒƒواليƒƒات املتّحƒƒدة األمƒƒريƒƒكيّة فƒƒي ذلƒƒك الّ ƒ
ƒساحƒقة مƒن أتƒباعƒه ا ّلƒذيƒن ظّ ƒلوا قƒادريƒن عƒلى أن
األقƒصى عƒن مƒيدان الƒعمليّات الحƒربƒيّة ،مƒن األمƒور ا ّلƒتي أمƒنت حƒياة األغƒلبيّة ال ّ
يƒƒتو ّلƒƒوا أمƒƒورهƒƒم ويƒƒرعƒƒوا ثƒƒمار أعƒƒمالƒƒهم األخƒƒيرة بƒƒطمأنƒƒينة وحƒّ ƒريّƒƒة نسƒƒبيّة رغƒƒم انƒƒقطاعƒƒهم فƒƒي الƒƒغالƒƒب عƒƒن مƒƒراكƒƒز ال ّ ƒديƒƒن الƒّ ƒروح ƒيّة
انقطا ًعا تا ًمّا دام ع ّدة سنني.
عƒلى أن األرض املƒق ّدسƒة عƒانƒت مƒن الحƒرمƒان الƒقاسƒي واألخƒطار الƒجسيمة مƒا ظ ّƒل يƒحاصƒر أهƒلها طƒوال الجƒزء األعƒظم مƒن أمƒد
ƒصراع ،ومƒƒا أثƒƒار مƒƒن جƒƒديƒƒد األخƒƒطار ا ّلƒƒتي أحƒƒدقƒƒت بƒƒحضرة عƒƒبد الƒƒبهاء أثƒƒناء سƒƒنوات حƒƒبسه فƒƒي ع ّ ƒكاء وإن كƒƒان مƒƒن
ذلƒƒك الّ ƒ
ƒؤسƒسه وخƒليفته تƒلك التّشƒديƒدات
ƒصراع الƒهائƒل أن تح ّƒرر قƒلب الّ ƒديƒن ومƒركƒزه مƒن الƒنّير الƒتّركƒيّ ا ّلƒƒذي فƒرض عƒلى م ّ ƒ ƒ
نƒتائƒج ذلƒك ال ّ
١٥٨

السƒƒ ƒلطات
الشƒƒ ƒدي ƒƒد م ƒƒن ق ƒƒسوة ت ƒƒلك األزم ƒƒات ا ّلƒƒ ƒتي ف ƒƒرض ƒƒها ع ƒƒلى الƒ ƒنّاس عج ƒƒز ّ ƒ
ƒري ّ ƒ
ال ƒƒجائ ƒƒرة امل ƒƒهينة .ثّ ƒ ƒم زاد ال ƒƒحصار البح ّ ƒ
ƒثيرا ع ƒƒناي ƒƒة ح ƒƒضرة ع ƒƒبد ال ƒƒبهاء
ال ƒƒعسكريّ ƒƒة وامل ƒƒدن ƒيّة ال ƒƒجسيم وإه ƒƒمال ƒƒها املخ ƒƒزي وق ّ ƒلة اك ƒƒتراث ƒƒها وق ƒƒسوت ƒƒها وإن ل ƒطّفت وط ƒƒأت ƒƒها ك ً ƒ
الƒحنون ،وبƒعد نƒظره وصƒفاء بƒصيرتƒه وسƒخاء يƒده الƒفيّاض .وكƒان ضƒرب الحƒلفاء لƒحيفا بƒاملƒدافƒع تهƒديً ƒدا دائ ًƒما بƒلغ مƒن صƒدقƒه
ذات م ّƒرة أن تƒحتّم انƒتقال حƒضرة عƒبد الƒبهاء وأسƒرتƒه وأعƒضاء الƒجامƒعة املحّ ƒليّة مƒؤ ّقƒتًا إلƒى قƒريƒة أبƒي سƒنان فƒي سƒفوح الƒتّالل
ƒسفّاح الƒطّاغƒية املƒته ّور والƒعد ّو الّ ƒلدود لƒل ّديƒن الƒبهائƒيّ حƒضرة عƒبد الƒبهاء بƒأذى
شƒرقƒيّ عّ ƒكاء .ونƒال الƒقائƒد الƒتّركƒي جƒمال بƒاشƒا ال ّ
جƒƒسيم بƒƒما قƒƒام ،ولƒƒديƒƒه مƒƒن ظƒƒنون ال أسƒƒاس لƒƒها ،بتحƒƒريƒƒض األعƒƒداء وأفƒƒصح عƒƒن نƒيّته فƒƒي صƒƒلبه وتƒƒسويƒƒة قƒƒبر حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل
ƒسفرات ا ّلƒƒتي دامƒت
ƒص ّحة واإلنƒهاك الّ ƒلذيƒن سƒبّبهما مƒتاعƒب ال ّ
بƒاألرض .وكƒان حƒضرة عƒبد الƒبهاء ال يƒزال يƒعانƒي مƒن اعƒتالل ال ّ
ƒساسƒƒا حƒƒا ًدّا بƒƒانƒƒقطاع االتّƒƒصال مƒƒع مƒƒعظم املƒƒراكƒƒز الƒƒبهائ ƒيّة فƒƒي أنƒƒحاء الƒƒعالƒƒم ،ويƒƒمأل
ًƒ
ƒحس إحƒ
ثƒƒالث سƒƒنوات .كƒƒما أنّƒƒه كƒƒان يّ ƒ
نƒƒفسه الƒƒكرب وهƒƒو يƒƒشاهƒƒد بƒƒعينيه املƒƒذبƒƒحة البشƒƒريّƒƒة ا ّلƒƒتي يƒƒرتƒƒكبها عجƒƒز اإلنƒƒسان ƒيّة عƒƒن أن تƒƒلبّي ال ƒنّداء ا ّلƒƒذي نƒƒاداهƒƒا بƒƒه أو أن
الشƒدائƒد ا ّلƒتي عƒانƒاهƒا والƒتّق ّلبات
تƒعبأ بƒاإلنƒذارات ا ّلƒتي أنƒذرهƒا بƒها .ومƒا مƒن ش ّƒك فƒي أ ّن حƒزنًƒا عƒلى حƒزن قƒد تƒراكƒم عƒلى أعƒباء ّƒ ƒ
ا ّلتي حملها ببطولة منذ صباه في سبيل أمر والده وخدمته.
ƒالشƒداد ا ّلƒƒتي تح ّƒملها حƒضرة عƒبد الƒبهاء أثƒناء أخƒطر فƒترة مƒن فƒترات
ومƒع ذلƒك فƒفي هƒذه األيّƒام املƒظلمة ا ّلƒƒتي تƒذ ّ ƒكƒرنƒا ظƒلمتها ب ّ ƒ ƒ
ƒسجن ع ّ ƒكاء ،م ƒƒال ح ƒƒضرة ع ƒƒبد ال ƒƒبهاء م ƒّ ƒرة أخ ƒƒرى وآلخ ƒƒر م ƒّ ƒرة ف ƒƒي ح ƒƒيات ƒƒه إل ƒƒى أن ي ƒƒمنح ج ƒƒام ƒƒعة أت ƒƒباع ƒƒه
ح ƒƒبسه ف ƒƒي م ƒƒدي ƒƒنة ال ّ ƒ
ƒخاص سƒƒواء أكƒƒان فƒƒي أقƒƒداس مƒƒقام والƒƒده أم فƒƒي مƒƒنزلƒƒه ا ّلƒƒذي شƒƒغله فƒƒي عّ ƒكاء أو فƒƒي
األمƒƒريƒƒكيّني آيƒƒة فƒذّة دا ّلƒƒة عƒƒلى فƒƒضله الƒ
ّ
ظƒالل مƒقام حƒضرة الƒباب عƒلى الƒكرمƒل ،وذلƒك بƒإنƒزالƒه ألƒواح الخّ ƒ
طة اإللƒهيّة مƒساء واليƒته األرضƒيّة يعهƒد إلƒيهم فƒيها بƒرسƒالƒة عƒاملƒيّة
ال تƒƒزال مƒƒعانƒƒيها الƒƒكامƒƒلة مسƒƒتورة ح ƒتّى اآلن بƒƒعد انƒƒقضاء ربƒƒع قƒƒرن وال يƒƒزال الƒƒكشف عƒƒنها ،وإن لƒƒم يƒƒتجاوز مƒƒراحƒƒله الƒƒبدائ ƒيّة
الروحيّة واإلداريّة.
إلى اآلن ،يخصب تاريخ القرن البهائيّ األ ّول في ناحيتيه ّ
ƒصراع الƒƒهائƒƒل ،ا ّلƒƒذي هƒƒو أ ّول مƒƒرحƒƒلة مƒƒن مƒƒراحƒƒل اضƒƒطراب ج ƒبّار تƒƒنبّأ بƒƒه حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل مƒƒنذ زمƒƒن
ولƒƒم تشƒƒر خƒƒاتƒƒمة ذلƒƒك الّ ƒ
ƒعسكري ا ّلƒƒذي عƒاهƒد نƒفسه عƒلى أن
بƒعيد ،إلƒى انƒقراض الƒحكم الƒتّركƒيّ فƒي األرض املƒق ّدسƒة ،ولƒم يƒختم عƒلى مƒصير الƒحاكƒم ال
ّ
ƒيرا عƒƒلى اآلمƒƒال ا ّلƒƒتي ظ ّ ƒلت تƒƒرجƒƒوهƒƒا فƒƒلول نƒƒاقƒƒضي املƒƒيثاق
يƒƒقضي عƒƒلى حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء فƒƒقط بƒƒل قƒƒضى قƒƒضاء تƒƒا ًمّƒƒا وأخً ƒ
الشƒƒديƒƒد ا ّلƒƒذي أخƒƒذهƒƒم فƒƒطفقوا يƒƒتط ّلعون إلƒƒى مƒƒشاهƒƒدة خƒƒمود نƒƒور مƒƒيثاق حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل.
ا ّلƒƒذيƒƒن لƒƒم ي ƒتّعظوا مƒƒن الƒƒقصاص ّ ƒ
وفƒƒضالً عƒƒلى ذلƒƒك فƒƒإ ّن تƒƒلك الƒƒخاتƒƒمة و ّلƒƒدت تƒƒلك الƒتّغييرات الƒثّوريّƒƒة ا ّلƒƒتي حّ ƒققت إنƒƒذارات حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل املƒƒندرجƒƒة فƒƒي الƒƒكتاب
األقƒƒدس مƒƒن نƒƒاحƒƒية وحّ ƒققت نƒƒبوءة وردت فƒƒي الƒƒكتاب املƒƒق ّدس مƒƒن نƒƒاحƒƒية أخƒƒرى ،وذلƒƒك بƒƒأن مّ ƒكنت قسƒطًا ضخƒً ƒما مƒƒن "مƒƒنبوذي
إس ƒƒرائ ƒƒيل" و"ف ƒƒلول ال ƒƒقطيع" أن "يتج ƒّ ƒمعوا" ف ƒƒي األرض امل ƒƒق ّدس ƒƒة ،وأن ي ƒƒعودوا ث ƒƒان ƒƒية إل ƒƒى "ح ƒƒظائ ƒƒره ƒƒم" و"أرض ƒƒهم" ،ف ƒƒي ظ ƒلّ
"الƒƒغصن الƒƒفريƒƒد" ،كƒƒما أشƒƒار حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء فƒƒي "املƒƒفاوضƒƒات" وا ّلƒƒتي تƒƒم ّ
خضت مƒƒن نƒƒاحƒƒية ثƒƒالƒƒثة عƒƒن إقƒƒامƒƒة عƒƒصبة األمƒƒم
املبش ƒƒرة ب ƒƒامل ƒƒحكمة الّ ƒ ƒدولƒ ƒيّة ا ّل ƒƒتي ت ƒƒنبّأ ه ƒƒذا "ال ƒƒغصن ال ƒƒفري ƒƒد" ن ƒƒفسه ب ƒƒأنّ ƒƒه ال غ ƒƒنى ل ّ ƒ
ƒكل أم ƒƒم األرض وش ƒƒعوب ƒƒها ع ƒƒن إن ƒƒشائ ƒƒها
ّƒ ƒ
باالتّحاد.
وال حƒاجƒة بƒنا إلƒى إطƒالƒة الƒوقƒوف عƒند الخƒطوات الƒحازمƒة ا ّلƒتي خƒطاهƒا املƒؤمƒنون اإلنجƒليز لƒتأمƒني حƒياة حƒضرة عƒبد الƒبهاء حƒاملƒا
أُعƒƒلموا بƒƒالخƒƒطر الƒƒجسيم ا ّلƒƒذي يته ّ ƒدده ،وال عƒƒند ال ƒتّدابƒƒير املسƒƒتق ّلة ا ّلƒƒتي اتّخƒƒذت إلطƒƒالع ال ّ ƒلورد كƒƒرزون وآخƒƒريƒƒن مƒƒن مجƒƒلس
ال ƒƒوزراء ال ƒƒبري ƒƒطان ƒƒي ع ƒƒلى خ ƒƒطورة امل ƒƒوق ƒƒف ف ƒƒي ح ƒƒيفا ،وال ع ƒƒند ال ƒتّد ّ
ƒورا إل ƒƒى وزارة
خ ƒƒل ال ƒƒعاج ƒƒل ل ّ ƒلورد الم ƒƒنجتون ا ّلƒƒذي ك ƒƒتب ف ً ƒ
الƒخارجƒيّة خƒطابًƒا "ليشƒرح أه ّƒميّة مƒقام حƒضرة عƒبد الƒبهاء" وال عƒند ال ّƒرسƒالƒة ا ّلƒƒتي أرسƒلها الّ ƒلورد بƒلفور وزيƒر الƒخارجƒيّة إلƒى
الƒجنرال ألƒلنبي  ،يƒوم تسّ ƒلم ذلƒك الخƒطاب ،مƒك ّلفًا إيّƒاه أن "يƒم ّد ك ّƒل حƒمايƒة وك ّƒل اعƒتبار لƒحضرة عƒبد الƒبهاء وألسƒرتƒه وأصƒدقƒائƒه"
السƒƒلطات أن "تخƒƒطر الƒƒعالƒƒم بƒƒأ ّن حƒƒضرة عƒƒبد
وال عƒƒند الƒƒبرق ƒيّة ا ّلƒƒتي أرسƒƒلها الƒƒجنرال بƒƒعد سƒƒقوط حƒƒيفا إلƒƒى لƒƒندن طƒƒال ƒبًا مƒƒن ّ ƒ
الƒƒبهاء فƒƒي أمƒƒان" وال عƒƒند األوامƒƒر ا ّلƒƒتي أصƒƒدرهƒƒا هƒƒذا الƒƒجنرال إلƒƒى الƒƒقائƒƒد الƒƒعام املشƒƒرف عƒƒلى عƒƒمليّات حƒƒيفا بƒƒتأمƒƒني سƒƒالمƒƒة
السƒّ ƒريّƒƒة الƒƒبريƒƒطانƒيّة( فƒƒي أن
حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء ،فƒƒقضت عƒƒلى نƒيّة الƒƒقائƒƒد الƒتّركƒيّ )وفً ƒقا لƒƒلمعلومƒƒات ا ّلƒƒتي بƒƒلغت قƒƒلم املƒƒخابƒƒرات ّ ƒ
اضطر الجيش التّركيّ إلى إخالء حيفا واالنسحاب شماالً.
“يُصلب حضرة عبد البهاء وأسرته على جبل الكرمل" إذ
ّ
١٥٩

ƒسنوات الƒثّالث ا ّلƒƒتي انƒƒقضت بƒƒني تحƒƒريƒƒر الƒƒق ّوات الƒƒبريƒƒطانƒيّة لفلسƒƒطني وبƒƒني صƒƒعود حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء بƒƒتقويƒƒة
ولƒƒقد امƒƒتازت الّ ƒ
ƒتوسƒƒع أعƒƒظم فƒƒي
عƒƒظيمة لƒƒلهيبة ا ّلƒƒتي فƒƒاز بƒƒها الّ ƒديƒƒن فƒƒي مƒƒركƒƒزه الƒƒعاملƒيّ عƒƒلى شّ ƒدة مƒƒا عƒƒانƒƒى مƒƒن اضƒƒطهادات ،كƒƒما امƒƒتازت بƒ ّ ƒ
ƒيرا ،وبƒعد طƒول انƒتظار ،الخƒطر ا ّلƒذي ظ ّƒل مƒا
دائƒرة الƒفعالƒيّات الƒتّبليغيّة فƒي شƒتّى أنƒحاء الƒعالƒم ،وبƒفضل تƒلك الحƒرب ابƒتعد أخ ً
ال ي ّ
ƒؤسƒسي الّ ƒديƒن ومƒركƒز مƒيثاقƒه ابƒتعا ًدا تƒا ًƒمّƒا .ومƒنذ ذلƒك الƒحني تƒمتّع رأس الّ ƒديƒن كƒما تƒمتّع
ƒقل عƒن خƒمس وسƒتّني سƒنة يهّ ƒدد م ّƒ ƒ
ƒمؤسƒسات
الح َƒرمƒان الƒتّوأمƒان املƒق ّدسƒان فƒي مƒرج عّ ƒكاء وسƒفح الƒكرمƒل أل ّول م ّƒرة بتح ّƒرر اتّƒسع فƒيما بƒعد إلƒى اعƒتراف أصƒرح ب ّ ƒ ƒ
َƒ
السƒلطات الƒبريƒطانƒيّة
ƒوضƒا عƒن اإلدارة الƒفاسƒدة املƒاضƒية ،ولƒم تƒكن ّ ƒ ƒ
ري جƒديƒد ع ً ƒ ƒ ƒ
الّ ƒديƒن ،وذلƒك بƒفضل إحƒالل نƒظام حƒكومƒيّ تح ّƒر ّ
بƒƒطيئة فƒƒي اإلفƒƒصاح عƒƒن تƒƒقديƒƒرهƒƒا لƒƒل ّدور ا ّلƒƒذي قƒƒام بƒƒه حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء فƒƒي تƒƒخفيف الƒƒويƒƒالت ا ّلƒƒتي أرهƒƒقت س ّ ƒكان األرض
ƒجا
ƒصراع املحƒƒزن .ومƒّ ƒما عƒƒمل عƒƒلى رفƒƒع مسƒƒتوى الƒƒهيبة ا ّلƒƒتي كƒƒان ديƒƒن حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل يكتسƒƒبها تƒƒدريً ƒ
املƒƒق ّدسƒƒة أثƒƒناء ذلƒƒك الّ ƒ
يصا ف ƒƒي ح ƒƒيفا ف ƒƒي م ƒƒقرّ
ƒص ً
ت ƒƒحت إم ƒƒرة ح ƒƒضرة ع ƒƒبد ال ƒƒبهاء امل ƒƒلهمة اإله ƒƒداء ل ƒƒه ب ƒƒلقب ال ƒƒفروس ƒيّة ف ƒƒي اح ƒƒتفال ُعƒƒقد م ƒƒن أج ƒƒله خ ّ ƒ
الƒƒحاكƒƒم الƒƒبريƒƒطانƒƒي اجƒƒتمع لƒƒه فƒƒيه كƒƒثير مƒƒن وجƒƒوه ال ƒطّوائƒƒف املƒƒختلفة .ومƒƒنها ال ƒزّيƒƒارة ا ّلƒƒتي قƒƒام بƒƒها الƒƒجنرال ألƒƒلنبي وعƒƒقيلته
فƒاسƒتضافƒهما عƒلى الƒغداء فƒي الƒبهجة ،وقƒادهƒما إلƒى مƒقام حƒضرة بƒهاء اهلل ،ومƒنها لƒقاؤه فƒي مƒنزلƒه بƒحيفا لƒلملك فƒيصل ا ّلƒذي
ƒسير هƒربƒرت صƒموئƒيل )الƒفيكونƒت صƒموئƒيل الƒكرمƒلي فƒيما بƒعد(
أصƒبح مƒلك الƒعراق بƒعد ذلƒك بƒقليل ،والƒزّيƒارات ا ّلƒتي قƒام بƒها ال ّ
قƒƒبل أن يُƒƒختار مƒƒندوبًƒƒا سƒƒام ƒيًا لفلسƒƒطني بƒƒعد ذلƒƒك ،ولƒƒقاؤه ل ّ ƒلورد المƒƒنجتون ا ّلƒƒذي زاره أيً ƒ
ƒضا فƒƒي حƒƒيفا ،ولƒƒقاؤه حƒƒاكƒƒم الƒƒقدس
ƒسير رونƒƒالƒƒد سƒƒتورز  ،ومƒƒنها الّ ƒ
ƒشواهƒƒد املƒƒتضاعƒƒفة عƒƒلى اعƒƒتراف كƒّ ƒل الƒطّوائƒƒف الّ ƒديƒƒنيّة بƒƒمقامƒƒه الƒƒفذّ الƒّ ƒرفƒƒيع ،سƒƒواء فƒƒي
آنƒƒذاك الّ ƒ
ذلƒƒك ال ƒطّائƒƒفة اإلسƒƒالم ƒيّة واملƒƒسيحيّة والƒƒيهوديّƒƒة ،ومƒƒنها سƒƒيل ال ƒزّائƒƒريƒƒن ا ّلƒƒذيƒƒن أقƒƒبلوا فƒƒي أمٍ ƒ
الشƒƒرق والƒƒغرب إلƒƒى
ƒان نسƒƒبيّ مƒƒن ّ ƒ
األرض املƒƒق ّدسƒƒة زرافƒƒات لƒƒزيƒƒارة املƒƒقامƒƒات فƒƒي عّ ƒكاء وحƒƒيفا ،وليظهƒƒروا لƒƒه والءهƒƒم وخƒƒضوعƒƒهم ولƒƒيحتفلوا بƒƒالحƒƒمايƒƒة الƒّ ƒرائƒƒعة ا ّلƒƒتي
تو ّلت بها العناية اإللهيّة ال ّدين وأتباعه ،وليشكروا اهلل على تحرير رأس ال ّدين ومركزه العامليّ من النّير التّركيّ.
عƒلى حƒني كƒانƒت واليƒة حƒضرة عƒبد الƒبهاء تƒشارف نƒهايƒتها ،كƒانƒت ال ّ
ƒشواهƒد تƒتضاعƒف عƒلى تƒفتّح الّ ƒديƒن تƒفت ّ ًحا مƒتع ّدد الƒنّواحƒي
الشƒƒرق وال ƒƒغرب ،وذل ƒƒك ب ƒƒتشكيل ه ƒƒيئات ƒƒه وت ƒƒثبيتها وت ƒƒوس ƒƒيع دائ ƒƒرة ف ƒƒعال ƒيّات ƒƒه ون ƒƒفوذه .ف ƒƒفي م ƒƒدي ƒƒنة ع ƒƒشق آب ƒƒاد ك ƒƒمل
ال ي ƒƒقاوم ف ƒƒي ّ ƒ
ƒحا ،وفƒي ويƒلمت تّ ƒم حƒفر األسƒاس ملƒعبد الƒغرب األم ،وأبƒرم الƒعقد الƒخاصّ
تƒشييد مشƒرق األذكƒار ا ّلƒƒذي بƒدأه بƒنفسه كƒماالً نƒاج ً
ƒخاصƒƒة واتّخ ƒƒذت الخ ƒƒطوات األس ƒƒاس ƒيّة
ب ƒƒتشييد ق ƒƒاع ƒƒدة ال ƒƒبناء .وف ƒƒي ب ƒƒغداد ان ƒƒصاع امل ƒƒؤم ƒƒنون ل ƒƒتعليمات ح ƒƒضرة ع ƒƒبد ال ƒƒبهاء ال ƒ ƒ ƒّ ƒ
لƒترمƒيم وتƒقويƒة أسƒس الƒبيت األعƒظم املƒتّصل بƒذكƒرى والƒده ،وفƒي األرض املƒق ّدسƒة ابƒتيعت أرض شƒاسƒعة تƒقع إلƒى شƒرق مƒقام
الشƒرق والƒغرب ،لƒتكون مƒكانًƒا تƒشيّد عƒليه أ ّول مƒدرسƒة
حƒضرة الƒباب وذلƒك بƒجهود حƒرم حƒضرة عƒبد الƒبهاء ومƒعونƒة الƒبهائƒيّني فƒي ّƒ ƒ
بƒهائƒيّة فƒي مƒركƒز اإلدارة الƒعاملƒيّة لƒل ّديƒن ،وابƒتيعت قƒطعة مƒن األرض بƒجوار دار حƒضرة عƒبد الƒبهاء لƒدار ضƒيافƒة غƒربƒيّة شƒيّدهƒا
ƒضريƒبة عƒن دار ال ّ
السƒلطات املƒدنƒيّة ال ّ
الشƒرقƒية ا ّلƒتي شƒيّدهƒا مƒؤمƒن
ƒضيافƒة ّƒ ƒ
املƒؤمƒنون األمƒريƒكيّون بƒعد صƒعوده مƒباشƒرة .ورفƒعت ّƒ ƒ
مƒن مƒؤمƒني عƒشق آبƒاد عƒلى سƒفح الƒكرمƒل بƒعد دفƒن رفƒات حƒضرة الƒباب بƒقليل ،وذلƒك لƒراحƒة زائƒري املƒقامƒات املƒق ّدسƒة )وهƒي أ ّول
م ƒّ ƒرة يُ ƒƒتاح م ƒƒثل ه ƒƒذا االم ƒƒتياز م ƒƒنذ ت ƒƒأس ƒƒيس ال ّ ƒدي ƒƒن ف ƒƒي األرض امل ƒƒق ّدس ƒƒة( .واع ƒƒتنق ال ّ ƒدي ƒƒن ع ƒƒال ƒƒم الحش ƒƒرات امل ƒƒشهور ال ّ ƒدك ƒƒتور
أوجسƒت فƒوريƒل بƒواسƒطة لƒوح أرسƒله إلƒيه حƒضرة عƒبد الƒبهاء ،وكƒان مƒن أخƒطر مƒا كƒتب املƒولƒى شƒأنًƒا .وكƒان مƒن أعƒظم ألƒواحƒه
للسƒالم الّ ƒدائƒم" ،تƒلك اإلجƒابƒة الƒتّي أرسƒلها
وجهƒتها إلƒيه الّ ƒلجنة الƒتّنفيذيّƒة ﻟ"املƒنظّمة املƒركƒزيّƒة ّ ƒ ƒ
أه ّƒميّة ،إجƒابƒته عƒن ال ّƒرسƒالƒة ا ّلƒƒتي ّ
السƒƒتار
ƒارة جƒƒديƒƒدة اسƒƒتجابً ƒة أللƒƒواح الخƒطّة اإللƒƒهيّة ا ّلƒƒتي أزيƒƒح ّ ƒ
إلƒƒيهم فƒƒي مƒƒديƒƒنة الهƒƒاي عƒƒلى أيƒƒدي وفƒƒد خƒƒاص .وفƒƒتح الّ ƒديƒƒن قّ ƒ
عƒنها فƒي أ ّول مƒؤتƒمر ُƒعƒقد بƒعد الحƒرب ،وذلƒك أ ّن هƒايƒد دن الƒكبير الƒقلب املƒقدام هجƒر مƒنزلƒه فƒي كƒالƒيفورنƒيا تً ƒوّا وهƒو فƒي الƒثّانƒية
ƒتقر رائً ƒدا فƒي أسƒترالƒيا تƒؤازره زوجƒه ،وهƒناك اسƒتطاع أن يحƒمل ال ّƒرسƒالƒة إلƒى مƒا ال ي ّ
ƒقل عƒن سƒبعمائƒة
ّƒ
والسƒتّني مƒن الƒعمر واس ّ
ƒصة جƒديƒدة حƒني قƒامƒت النّجƒمة الƒبازغƒة أمƒة حƒضرة بƒهاء اهلل مƒارثƒا روت املƒظفّرة الƒخالƒدة ا ّلƒƒتي
بƒلدة فƒي تƒلك الƒبالد .وبƒدأت ق ّ
وصƒفها مƒوالهƒا بƒأنّƒها "بƒشيرة املƒلكوت" و"مƒناديƒة املƒيثاق" اسƒتجابƒة لƒتلك األلƒواح نƒفسها ومƒا فƒيها مƒن نƒداءات ،فƒبدأت أ ّول رحƒلة
مƒƒن رحƒƒالتƒƒها الƒتّاريƒƒخيّة ا ّلƒƒتي امƒƒت ّدت عƒƒلى فƒƒترة قƒƒوامƒƒها عشƒƒرون سƒƒنة ،وا ّلƒƒتي طƒƒافƒƒت فƒƒيهاحƒƒول الƒƒكرة األرضƒيّة عّ ƒدة مƒƒرذات ولƒƒم
ِ
ƒثيرا .هƒƒذه األحƒƒداث تƒƒشير إلƒƒى املƒƒرحƒƒلة
تƒƒنته إالّ حƒƒني صƒƒعدت غƒƒريƒƒبة بƒƒعيدة عƒƒن وطƒƒنها مƒƒتفانƒƒية فƒƒي خƒƒدمƒƒة األمƒƒر ا ّلƒƒذي أحƒبّته كً ƒ
الƒƒختامƒيّة مƒƒن واليƒƒة كƒƒانƒƒت خƒƒاتƒƒمة انƒƒتصار عƒƒصر الƒƒبطولƒƒة املƒƒجيد مƒƒن الّ ƒدورة الƒƒبهائƒيّة ،وسيخّ ƒلدهƒƒا الƒتّاريƒƒخ عƒƒلى أنّƒƒها مƒƒن أمجƒƒد
فترات القرن البهائيّ األ ّول وأخصبها.
١٦٠

الفصل الحادي والعشرون  -صعود حضرة عبد البهاء
انƒتهى اآلن عƒمل حƒضرة عƒبد الƒبهاء الƒعظيم ،وأُنجƒزت ال ّƒرسƒالƒة الƒتّاريƒخ ّية ا ّلƒتي ح ّƒمله إ ّيƒاهƒا والƒده مƒنذ تƒسع وعشƒريƒن سƒنة خƒلت
إن ƒƒجازًا م ƒƒجي ًدا ،ف ƒƒكتب ب ƒƒذل ƒƒك ف ƒƒصل خ ƒƒال ƒƒد ف ƒƒي ت ƒƒاري ƒƒخ ال ƒƒقرن ال ƒƒبهائ ƒيّ األ ّول وش ƒƒارف ال ƒنّهاي ƒƒة ع ƒƒصر ال ƒƒبطول ƒƒة امل ƒƒجيد م ƒƒن ال ّ ƒدورة
دورا فƒريً ƒدا ،ولƒقد قƒاسƒى كƒما لƒم يƒقاس أحƒد
الƒبهائّ ƒية ،ذلƒك الƒعصر ا ّلƒƒذي اشƒترك فƒيه حƒضرة عƒبد الƒبهاء مƒنذ الƒبدايƒة ،ولƒعب فƒيه ً
جƒَّ ƒر ُعƒƒوا كƒƒأس الّ ƒ
ƒشهادة ،وجƒƒاهƒƒد كƒƒما لƒƒم يƒƒجاهƒƒد أحƒƒد مƒƒن أبƒƒطالƒƒه الƒƒعظام ،وشهƒƒد مƒƒن الƒƒفتوحƒƒات مƒƒا لƒƒم
مƒƒن ا ّلƒƒذيƒƒن آمƒƒنوا بƒƒاألمƒƒر وتَ َƒ
ّ
مؤسس ال ّدين.
املبشر بال ّدين وال
يشهده
ّ
وفƒƒي نƒƒهايƒƒة رحƒƒالتƒƒه الƒƒغرب ّ ƒية الّ ƒ
ƒشا ّقƒƒة ا ّلƒƒتي اسƒƒتنزفƒƒت آخƒƒر دانƒƒق مƒƒن ق ّ ƒوتƒƒه املضمح ّ ƒلة كƒƒتب يƒƒقول**" :أ ّيƒƒها األح ƒبّاء سƒƒيأتƒƒي وقƒƒت
أفƒارقƒكم فƒيه ،لƒقد فƒعلت ك ّƒل مƒا يƒجب عƒليّ أن أفƒعله ،وخƒدمƒت أمƒر حƒضرة بƒهاء اهلل بƒقدر مƒا أوتƒيت مƒن قّ ƒوة ،ولƒم أهƒدأ فƒي حƒياتƒي
ƒهارا ،وإنّƒي آلمƒل ك ّƒل األمƒل أن أرى األحƒبّاء األعƒزّاء يتح ّƒملون مƒسؤولّ ƒيات األمƒر املƒبارك ،أ ّيƒام حƒياتƒي مƒعدودة ولƒم يُ ƒعد
ال لƒيالً وال ن ً
لƒي فƒيها مƒن سƒرور سƒوى هƒذا األمƒل" ،ومƒن قƒبل ذلƒك بƒع ّدة سƒنوات أشƒار إلƒى صƒعوده بƒقولƒه*" :أيّƒها األحƒبّاء األوفƒياء! إذا اتّƒفق
فƒي وقƒت مƒن األوقƒات أن حƒدثƒت فƒي الƒبقعة املƒباركƒة حƒوادث مƒؤملƒة فƒال تƒضطربƒوا وال تƒفزعƒوا وال تƒخافƒوا وال تحƒزنƒوا قّ ƒ
ط! فƒإ ّن مƒا
يحƒƒدث يƒƒكون سƒƒببًا لƒƒعل ّو كƒƒلمة اهلل وانƒƒتشار نƒƒفحاتƒƒه" .ثƒƒم بƒƒقولƒƒه أيً ƒ
ƒضا**" :اعƒƒلموا أنّƒƒي بƒƒينكم دائƒً ƒما أب ً ƒدا سƒƒواء أكƒƒنت فƒƒي هƒƒذا
الƒعالƒم أم لƒم أكƒن" .كƒما أ ّنƒه نƒصح ألحƒبّائƒه فƒي أحƒد ألƒواحƒة األخƒيرة بƒقولƒه*" :ال يƒنبغي لƒكم أن تƒنظروا لƒشخص عƒبد الƒبهاء أل ّنƒه
سƒƒوف يƒƒو ّدعƒƒكم آخƒƒر األمƒƒر ،وإ ّنƒƒما انƒƒظروا إلƒƒى كƒƒلمة اهلل ...عƒƒلى أح ƒبّاء اهلل أن يƒƒقومƒƒوا بƒƒثبات راسƒƒخ بƒƒحيث لƒƒو أصƒƒبح مƒƒائƒƒة مƒƒن
أمƒثال عƒبد الƒبهاء هƒد ًفƒا لƒسهام الƒبالء فƒي لحƒظة واحƒدة ملƒا تƒغ ّير الƒعزم وال الƒن ّ ّية وملƒا تƒب ّدل االشƒتعال واالنجƒذاب واالشƒتغال بخƒدمƒة
أمر اهلل".
وجƒهه إلƒى أحƒبّاء أمƒريƒكا قƒبل صƒعوده بƒأيّƒام قƒالئƒل أرخƒى الƒعنان لƒحنينه املƒكبوت إلƒى مƒغادرة هƒذا الƒعالƒم فƒقال*" :لƒقد
وفƒي لƒوح ّ ƒ
هجƒرت الƒعالƒم وأهƒله ...أضƒطرب فƒي قƒفص هƒذا الƒعالƒم اضƒطراب الƒطّائƒر املƒفزع يƒضرب بƒجناحƒيه وذنƒبه .وفƒي ك ّƒل يƒوم أحّ ƒن إلƒى
ƒجني" .وقƒبل صƒعوده بسƒتّة أشهƒر تƒقريƒبًا أنƒزل مƒناجƒاة تشƒريƒفًا
الƒطّيران إلƒى مƒلكوتƒك .يƒا بƒهاء األبƒهىّ اسƒقني كƒأس الƒفداء ون ّ
الرأس شيبًا وقد بلغت من العمر عت ًيّا ،فما بقي
ألحد أقارب حضرة الباب فكتب فيها يقول:
ِّ
"رب قد وهن العظم منّي واشتعل ّ
عجƒل فƒي عƒروجƒي إلƒى عƒتبتك الُ ƒعليا ...ووفƒودي عƒلى
رب ّ ƒ
رب ّ
لƒي ال حƒركƒة وال سƒكون وال قّ ƒوة حƒتّى أقƒوم بƒها عƒلى عƒبوديّƒة أحƒبّتكّ ...
باب فضلك في جوار رحمتك الكبرى".
وم ƒƒن األح ƒƒالم ا ّلƒƒتي ك ƒƒان ي ƒƒراه ƒƒا ،وم ƒƒن األح ƒƒادي ƒƒث ا ّلƒƒتي ك ƒƒان ت ّ ƒ
ƒفضل ب ƒƒها ،وم ƒƒن األل ƒƒواح ا ّلƒƒتي ك ƒƒان ُي ƒƒنزل ƒƒها ،ك ƒƒان اق ƒƒتراب خ ƒƒات ƒƒمته
ƒضاحƒƒا ،ق ƒƒبل ص ƒƒعوده بشه ƒƒري ƒƒن أخ ƒƒبر أه ƒƒله بح ƒƒلم رآه ،ق ƒƒال*" :رأي ƒƒتني أق ƒƒف ف ƒƒي مح ƒƒراب مسج ƒƒد ع ƒƒظيم م ƒƒكان
ًƒ
ال ƒƒحثيث ي ƒƒزداد اتّ ƒ
ƒظيما مƒƒن الƒنّاس طƒƒفقوا يƒƒدخƒƒلون جƒƒماعƒƒة فƒƒي أثƒƒر جƒƒماعƒƒة ،فƒƒيزداد بƒƒهم عƒƒدد املƒƒص ّلني
اإلمƒƒام ،وفƒƒي تƒƒلك األثƒƒناء أدركƒƒت أ ّن عƒƒد ًدا عً ƒ
ƒفيرا واصƒطفّوا مƒن خƒلفي ،وفƒي وقƒفتي هƒذه أذّنƒت فƒيهم بƒصوت مƒرتƒفع ،ثّ ƒم خƒطر لƒي بƒغت ًة أن أخƒرج مƒن
حƒتّى أصƒبحوا جƒم ًعا غ ً
ƒصالة( ولƒكنّي قƒلت لƒنفسي :ال بƒأس! مƒا دمƒتُ قƒد أذّنƒت
ƒلما وجƒدت نƒفسي خƒارجƒه فّ ƒكرت) :ملƒاذا خƒرجƒت قƒبل إنƒهاء ال ّ
املسجƒد ،ف ّ
ƒصالة وح ƒƒده" .وب ƒƒعد أس ƒƒاب ƒƒيع ق ƒƒليلة ،ح ƒƒني ك ƒƒان ي ƒƒقيم ف ƒƒي غ ƒƒرف ƒƒة
ƒلصالة ب ƒƒصوت م ƒƒرت ƒƒفع ف ƒƒإ ّن ه ƒƒذا الج ƒƒمع ال ƒƒغفير س ƒƒوف ي ƒƒؤ ّدي ال ّ ƒ
لّ ƒ
ƒلما ،وشƒاهƒدت الجƒمال املƒبارك ُيƒقبل عƒليّ ويƒقول لƒي:
مƒنعزلƒة فƒي حƒديƒقة مƒنزلƒه ،ق ّ
ƒلما آخƒر عƒلى مƒن كƒان حƒولƒه قƒال" :رأيƒت ح ً
ƒص ح ً
اهƒدم هƒذه الƒغرفƒة" .ولƒم يƒدرك أحƒد مƒن الƒحاضƒريƒن داللƒة هƒذا الحƒلم حƒتّى صƒعد بƒعد ذلƒك بسƒرعƒة .حƒينذاك ات ّ
ƒضح لƒهم جƒمي ًعا
أن ما أُريد بكلمة الغرفة إنّما كان هيكل جسده.
ƒساعƒƒات األولƒƒى مƒƒن الƒƒيوم الƒƒثامƒƒن والعشƒƒريƒƒن مƒƒن تشƒƒريƒƒن ال ƒثّانƒƒي 1921م وهƒƒو فƒƒي
وقƒƒبل شهƒƒر مƒƒن صƒƒعوده )ا ّلƒƒذي حƒƒدث فƒƒي الّ ƒ
وجƒهها إلƒى مƒؤمƒن كƒان يƒندب مƒوت أخƒيه ،وقƒبل
والسƒبعني( أشƒار إلƒى ذلƒك صƒراحƒة فƒي كƒلمات مسƒتبشرة مƒطمئنّة ّ ƒ
ّƒ ƒ
عƒامƒه الƒثّامƒن
أسƒبوعƒني مƒن صƒعوده تحّ ƒدث إلƒى بسƒتانƒيه املخƒلص فƒي نƒغمة تƒشير إشƒارة واضƒحة إلƒى أنّƒه يƒعلم اقƒتراب أجƒله ،قƒال" :لƒقد تƒعبت
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تƒعبًا ال يƒوصƒف بƒوصƒف وبƒلغ بƒي األمƒر مƒبلغه بƒحيث يƒجب أن أتƒرك ك ّƒل شƒيء وأف ّƒر ،إنّƒني أعجƒز عƒن املƒشي مƒن شّ ƒدة ال ّ
ƒضعف"
وردت سƒاحƒته املƒق ّدسƒة يƒو ًمƒƒا وتش ّƒرفƒتُ بƒدخƒول غƒرفƒة التّحƒريƒر
ومƒضى يƒقول" :ولƒقد اتّƒفق لƒي فƒي أواخƒر أيّƒام الجƒمال املƒبارك أن
ُ
ونƒزول اآليƒات فƒي الƒبهجة فƒالحƒظت أ ّن األلƒواح واألوراق واآلثƒار الƒعديƒدة قƒد تƒبعثرت فƒي أطƒراف الƒغرفƒة رز ًƒمƒا رز ًƒمƒا فشƒرعƒت عƒلى
الƒفور فƒي جƒمع تƒلك األوراق فƒشاهƒدنƒي الجƒمال املƒبارك وت ّ
ƒفضل فƒقال) :مƒاذا تƒفعل؟ ال فƒائƒدة مƒن جƒمع هƒذه األوراق! يƒجب أن
ƒادرا عƒلى تح ّƒمل مƒا هƒو أكƒثر مƒن هƒذا ،فƒيجب إذًا أن أتƒرك ك ّƒل شƒيء
أتƒرك ك ّƒل شƒيء وأرحƒل( وأنƒا اآلن أتƒممت أعƒمالƒي ولسƒت ق ً
وأرحل".
وطƒفق عƒبد الƒبهاء حƒتّى الƒيوم األخƒير مƒن حƒياتƒه األرضƒيّة يƒغدق املƒحبّة ا َّلƒتي كƒان يƒغدقƒها مƒن قƒبل عƒلى ال ّƒرفƒيع والƒوضƒيع عƒلى حƒدّ
سƒواء ،ويƒبذل املƒعونƒة ا َّلƒتي كƒان يƒبذلƒها مƒن قƒبل لƒلفقير واملƒسكني ،ويƒقوم بƒما كƒان يƒقوم بƒه نƒحو ديƒن والƒده مƒن واجƒبات كƒانƒت ديƒدنƒه
ƒصدقƒات مƒن بƒعد ذلƒك
ƒسابƒق لƒصعوده شهƒد صƒالة الظّهƒر فƒي املسجƒد ،رغƒم إعƒيائƒه ،وف ّƒرق ال ّ
مƒن أيّƒام طƒفولƒته ،وفƒي يƒوم الجƒمعة ال ّ
عƒلى الƒفقراء كƒما كƒانƒت عƒادتƒه ،وأمƒلى بƒضعة ألƒواح ،كƒانƒت هƒي آخƒر مƒا أنƒزل ،وبƒارك زواج خƒادم أمƒني كƒان حƒضرتƒه أص ّƒر عƒلى
ƒس بƒƒالحƒّ ƒمى ،ومل ّƒا كƒƒان غƒƒير قƒƒادر
ƒلما كƒƒان الƒƒيوم الƒتّالƒƒي أحّ ƒ
أن يƒƒت ّم فƒƒي ذلƒƒك الƒƒيوم ،وحƒƒضر اجƒƒتماع األحƒبّاء املƒƒعتاد فƒƒي مƒƒنزلƒƒه ،فّ ƒ
على مغادرة املنزل في يوم األحد التّالي فقد أرسل جميع األحبّاء إلى مقام الباب ليحضروا االحتفال الذي أقامه زائر
فƒƒارسƒيّ بƒƒمناسƒƒبة ذكƒƒرى إعƒƒالن املƒƒيثاق ،واسƒƒتقبل بƒƒحفاوتƒƒه املƒƒواتƒƒية ور ّقƒƒة حƒƒاشƒƒيته مƒƒفتي حƒƒيفا ورئƒƒيس بƒƒلديّƒƒتها ورئƒƒيس شƒƒرطƒƒتها
ƒحة كƒّ ƒل فƒƒرد مƒƒن
فƒƒي عƒƒصر ذلƒƒك الƒƒيوم نƒƒفسه رغƒƒم اإلعƒƒياء املƒƒتزايƒƒد ،وفƒƒي تƒƒلك ال ّ ƒليلة ،وهƒƒي آخƒƒر لƒƒيلة مƒƒن حƒƒياتƒƒه ،اسƒƒتفسر عƒƒن صّ ƒ
صحة الز ّوار واألحبّاء في حيفا قبل أن يأوي إلى فراشه.
أفراد عائلته وكذلك عن
ّ
ƒباحƒƒا نƒƒهض ومƒƒضى إلƒƒى مƒƒنضدة فƒƒي غƒƒرفƒƒته وشƒƒرب قƒƒليالً مƒƒن املƒƒاء ثƒƒم عƒƒاد إلƒƒى فƒƒراشƒƒه ،وبƒƒعد
ƒساعƒƒة الƒƒواحƒƒدة والƒّ ƒربƒƒع صƒً ƒ
وفƒƒي الّ ƒ
الشƒبكيّة شƒاكƒيًا مƒن أنّƒه يجƒد صƒعوبƒة فƒي الƒتّنفّس ،وأحƒضر لƒه
قƒليل طƒلب إلƒى إحƒدى ابƒنيته الّ ƒلتني سهƒرتƒا عƒليه أن تƒرفƒع السƒتائƒر ّƒ ƒ
ƒلما عƒƒرض عƒƒليه الƒطّعام قƒƒال بƒƒوضƒƒوح" :أتƒƒريƒƒدون أن أتƒƒناول شƒƒيئ ًا مƒƒن
شƒƒيء مƒƒن مƒƒاء الƒƒورد فشƒƒرب مƒƒنه ثƒƒم اسƒƒتلقى مƒّ ƒرة أخƒƒرى فّ ƒ
ƒدي لƒتنض ّم ،بƒعد حƒنيٍ طƒويƒل ،إلƒى مجƒد
الƒطّعام وأنƒا ذاهƒب؟" وبƒعد دقƒيقة أخƒرى رفّƒت روحƒه بƒجناحƒيها صƒاعƒدة إلƒى مƒقرهƒا األب ّ
دائما.
أبيه املحبوب ،وتتذ ّوق سعادة االتّحاد معه اتّحا ًدا
ً
وانتشƒرت أنƒباء صƒعوده املƒفاج¾ غƒير املƒتو ّقƒع انƒتشار الƒنّار املسƒتشريƒة فƒي أرجƒاء املƒديƒنة ،وطƒيّرت فƒي الƒحال عƒلى أسƒالك الƒبرق
الشƒرق والƒغرب وانƒهالƒت ال ّƒرسƒائƒل مƒن
إلƒى أنƒحاء املƒعمورة الƒقصيّة ،فƒما لƒبث أن صƒعق الحƒزن جƒامƒعة أتƒباع حƒضرة بƒهاء اهلل فƒي ّƒ ƒ
ال ƒƒقاص ƒƒي والّ ƒ ƒدان ƒƒي ،م ƒƒن ال ƒّ ƒرف ƒƒيع وال ƒƒوض ƒƒيع ع ƒƒن ط ƒƒري ƒƒق ال ƒƒبرق وال ƒƒبري ƒƒد ح ƒƒام ƒƒلة إل ƒƒى ال ƒƒعائ ƒƒلة الƒ ƒثّكلى امل ƒƒلتاع ƒƒة ع ƒƒبارات الƒ ƒتّمجيد
والرثاء.
واإلخالص والحزن ّ
ƒسامƒƒي فƒƒي فلسƒƒطني عƒƒلى الƒƒفور
ƒسيّد هƒƒربƒƒرت صƒƒموئƒƒيل املƒƒندوب الّ ƒ
أبƒƒرق ونسƒƒنت تشƒƒرشƒƒل وزيƒƒر املسƒƒتعمرات الƒƒبريƒƒطان ƒيّة إلƒƒى الّ ƒ
مƒك ّلفًا إيّƒاه أن "يƒب ّلغ الƒجامƒعة الƒبهائƒية بƒاسƒم حƒكومƒة جƒاللƒة املƒلك عƒزاءهƒا ومƒشاطƒرتƒها األحƒزان" .وأبƒرق الƒفيكونƒت ألƒلنبي املƒندوب
ƒسير عƒƒبد الƒƒبهاء ع ƒبّاس أفƒƒندي
ƒسامƒƒي فƒƒي فلسƒƒطني راج ƒيًا إيّƒƒاه أن "يƒƒب ّلغ أقƒƒارب املƒƒرحƒƒوم الّ ƒ
ƒسامƒƒي فƒƒي مƒƒصر إلƒƒى املƒƒندوب الّ ƒ
الّ ƒ
ƒسيّد عƒبد الƒرحƒمن
ّƒ
ƒحار فƒي فƒقدان الƒزّعƒيم
املبجƒل" .وكّ ƒلف مجƒلس الƒوزراء فƒي بƒغداد رئƒيس الƒوزراء ال ّ
والƒجامƒعة الƒبهائƒيّة عƒزاءه ال ّ
أن يƒƒب ّلغ "عƒƒزاءهƒƒم إلƒƒى أسƒƒرة صƒƒاحƒƒب الƒƒفضيلة عƒƒبد الƒƒبهاء فƒƒي مƒƒصيبتهم" .وأرسƒƒل الƒƒجنرال كƒƒونجƒƒريƒƒف الƒƒقائƒƒد الƒƒعام لƒƒلبعثة
ƒسير عƒبّاس
ƒسامƒƒي فƒƒي فلسƒƒطني رسƒƒالƒƒة يƒƒرجƒƒوه فƒƒيها أن "يƒƒب ّلغ أحƒّ ƒر الƒƒعزاء ألسƒƒرة املƒƒرحƒƒوم الّ ƒ
املƒƒصريّƒƒة الƒƒعسكريّƒƒة إلƒƒى املƒƒندوب الّ ƒ
ƒسابƒƒق فƒƒعبّر عƒƒن حƒƒزنƒƒه واحƒƒترامƒƒه الƒƒعميقني لƒƒه وإعƒƒجابƒƒه بƒƒه وعƒƒن
ƒسير آرثƒƒر مƒƒونƒƒي حƒƒاكƒƒم فلسƒƒطني الّ ƒ
الƒƒبهائƒƒي" .وكƒƒتب الƒƒجنرال الّ ƒ
مƒƒؤاسƒƒاتƒƒه فƒƒي الƒƒخسارة ا َّلƒƒتي تƒƒكبّدتƒƒها أسƒƒرتƒƒه .وكƒƒتبت شƒƒخصيّة مƒƒن الّ ƒ
ƒشخصيات املƒƒمتازة فƒƒي ج ّ ƒو جƒƒامƒƒعة اكƒƒسفورد الƒƒعلمي،
ƒصعود وراء الƒƒحجاب إلƒƒى حƒƒياة أكƒƒمل وأت ّ ƒم ال ب ّ ƒد أن يƒƒكون
وهƒƒو أسƒƒتاذ مƒƒشهور وعƒƒالƒƒم جƒƒليل بƒƒاسƒƒمه واسƒƒم زوجƒƒته فƒƒقال" :إ ّن الّ ƒ
خاص بالقياس إلى من سما بأفكاره وجاهد في أن يحيى حياة سامية هنا على األرض".
عجيبًا ومبار ًكا على نحو
ّ
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أسƒهمت كƒثير مƒن الجƒرائƒد املƒختلفة أمƒثال الƒتّايƒمز الّ ƒلندنƒيّة والّ ƒدايƒلي مƒيل واملƒورنƒينغ بƒوسƒت والƒنّيويƒورك ورلƒد ولƒوتƒان والƒتّايƒمز
ƒصادرة ب ƒƒالّ ƒ ƒلغات امل ƒƒختلفة وف ƒƒي األق ƒƒطار امل ƒƒختلفة ف ƒƒي ت ƒƒأب ƒƒني ذل ƒƒك ا ّل ƒƒذي أ ّدى ل ƒƒقضيّة اإلخ ƒƒاء
ال ƒƒهنديّ ƒƒة وغ ƒƒيره ƒƒا م ƒƒن الج ƒƒرائ ƒƒد ال ّ ƒ
والسالم العامليّ هذه الخدمات ّ
الشهيرة الخالدة.
اإلنسانيّ
ّ
ƒسير هƒƒربƒƒرت صƒƒموئƒƒيل مƒƒن فƒƒوره رسƒƒالƒƒة يƒƒفصح فƒƒيها عƒƒن رغƒƒبته فƒƒي تƒƒشييع الƒƒجنازة لƒƒكي "أعƒبّر عƒƒن
ƒسامƒƒي الّ ƒ
وأرسƒƒل املƒƒندوب الّ ƒ
احƒترامƒي لƒعقيدتƒه وتƒبجيلي لƒشخصه" كƒما كƒتب فƒيما بƒعد .أ ّمƒƒا مƒوكƒب الƒجنازة الƒذي سƒار صƒباح الƒثّالثƒاء ،وا ّلƒƒذي لƒم تشهƒد لƒه
فلسƒƒطني مƒƒثيالً مƒƒن قƒƒبل ،فƒƒقد اشƒƒترك فƒƒيه مƒƒا ال يّ ƒ
ƒقل عƒƒن عشƒƒرة آالف نƒƒسمة تƒƒمثّل كƒّ ƒل طƒƒبقة وديƒƒن وجƒƒنس فƒƒي هƒƒذه الƒƒبالد .ولƒƒقد
ƒسام ƒƒي ف ƒƒيما ب ƒƒعد ف ƒƒقال" :اج ƒƒتمعت ج ƒƒموع غ ƒƒفيرة آس ƒƒفة ع ƒƒلى م ƒƒوت ƒƒه ومس ƒƒتبشرة ب ƒƒذك ƒƒرى ح ƒƒيات ƒƒه" .وك ƒƒذل ƒƒك ك ƒƒتب
شه ƒƒد امل ƒƒندوب ال ّ ƒ
ƒعبيرا أشّ ƒد اتّƒحا ًدا عƒن األسƒف
ال ّ
ƒسير رونƒالƒد سƒتورز ،حƒاكƒم الƒقدس حƒينذاك فƒقال فƒي وصƒف مƒوكƒب الƒجنازة" :لƒم أعƒرف قƒط ت ً
واالحترام كذلك الذي أوحت به بساطة ذلك املوكب املطلقة".
ƒقره األخƒير عƒلى أكƒتاف أحƒبّائƒه ،وتƒق ّدمƒت مƒوكƒب الƒجنازة كƒوكƒبة مƒن
ُƒ
وحƒمل الƒتّابƒوت ا ّلƒذي يƒحتوي رفƒات حƒضرة عƒبد الƒبهاء إلƒى م ّ
شƒƒرطƒƒة املƒƒديƒƒنة كحƒƒرس شƒƒرف ،تƒƒالهƒƒا بƒƒال ƒتّرتƒƒيب فƒƒريƒƒق الّ ƒ
ƒكشافƒƒة اإلسƒƒالم ƒيّة واملƒƒسيحيّة رافƒƒعني أعƒƒالمƒƒهم ،ثƒƒم طƒƒائƒƒفة مƒƒن املƒƒرتّƒƒلني
املسƒƒلمني يƒƒرتّƒƒلون آيƒƒات الƒƒقرآن ،ث ّ ƒم أقƒƒطاب املسƒƒلمني وعƒƒلى رأسƒƒهم املƒƒفتي ،ث ّ ƒم بƒƒعض الƒƒقساوسƒƒة ال ƒالّتƒƒني والƒƒيونƒƒان واالنجƒƒليكان
ƒسير رونƒالƒد سƒتورز حƒاكƒم الƒقدس
ƒسامƒي الƒبريƒطانƒي وال ّ
ƒسير هƒربƒرت صƒموئƒيل املƒندوب ال ّ
وسƒار خƒلف الƒتّابƒوت أفƒراد عƒائƒلته وال ّ
ƒسير سƒƒتيوارت سƒƒايƒƒمز حƒƒاكƒƒم فƒƒينيقيا ورجƒƒال الّ ƒدولƒƒة وقƒƒناصƒƒل الّ ƒدول املƒƒختلفة املƒƒقيمني بƒƒحيفا ،ووجƒƒوه فلسƒƒطني مƒƒن املسƒƒلمني
والّ ƒ
والƒƒيهود واملƒƒسيحيّني وال ّ ƒدروز ،كƒƒما سƒƒار املƒƒصريّƒƒون والƒƒيونƒƒان واألتƒƒراك والƒƒعرب واألكƒƒراد واألوروبّ ƒيّون واألمƒƒريƒƒكيّون رجƒƒاالً ونƒƒساءً
وأطƒفاالً ،ورقƒى املƒوكƒب الƒثّاكƒل الƒطّويƒل فƒي سƒيره الƒبطيء ،بƒني نƒحيب الƒقلوب املƒفجوعƒة وأنƒينها ،سƒفوح الƒكرمƒل حƒتّى وصƒل إلƒى
مقام الباب.
الشƒƒرقƒƒي لƒƒلمقام وضƒƒع ال ƒتّابƒƒوت املƒƒق ّدس عƒƒلى مƒƒنضدة عƒƒاديّƒƒة وبƒƒمحضر مƒƒن هƒƒذا الجƒƒمع الƒƒحاشƒƒد ألƒƒقى تƒƒسعة
وبƒƒجوار املƒƒدخƒƒل ّ ƒ
ƒسامƒي
ƒلما فƒرغ هƒؤالء تƒق ّدم املƒندوب ال ّ
خƒطباء مƒن املسƒلمني واملƒسيحيّني والƒيهود خƒطبهم الƒتّأبƒينيّة وكƒان مƒن بƒينهم مƒفتي حƒيفا ،ف ّ
مƒƒن ال ƒتّابƒƒوت وانƒƒحنى بƒƒرأسƒƒه نƒƒحو املƒƒقام ورفƒƒع لƒƒعبد الƒƒبهاء فƒƒروض الƒƒوداع األخƒƒير ،وحƒƒذا حƒƒذوه رجƒƒال ال ّ ƒدولƒƒة اآلخƒƒرون .ثƒƒم نƒƒقل
ƒقره األخƒير فƒي مƒدفƒن مƒجاور لƒذلƒك ا ّلƒذي تƒرقƒد فƒيه
الƒتّابƒوت إلƒى إحƒدى غƒرفƒات املƒقام ،وهƒناك خƒفض بحƒزن وإجƒالل ووضƒع فƒي م ّ
رف ƒƒات ال ƒƒباب .وف ƒƒي غ ƒƒضون األس ƒƒبوع ال ƒƒذي ت ƒƒال ص ƒƒعوده ك ƒƒان ال ƒطّعام ي ƒƒق ّدم ي ƒƒوم ƒيًّا ف ƒƒي م ƒƒنزل ƒƒه ل ƒƒفقراء م ƒƒن ح ƒƒيفا ي ƒƒتراوح ƒƒون ب ƒƒني
ƒسابƒƒع فƒƒيما يƒƒقرب مƒƒن ألƒƒف فƒƒقير ،بّ ƒ
ƒغض الƒطّرف عƒƒن
ƒقيرا واملƒƒائƒƒة فƒƒقير ،عƒƒلى حƒƒني فُƒّ ƒرقƒƒت الƒƒحنطة لƒƒذكƒƒراه فƒƒي الƒƒيوم الّ ƒ
الخƒƒمسني فً ƒ
عƒقائƒدهƒم أو أجƒناسƒهم ،وفƒي الƒيوم األربƒعني أقƒيم احƒتفال مƒهيب تخƒلي ًدا لƒذكƒراه دعƒي إلƒيه مƒا يƒقرب مƒن سƒتّمائƒة نƒسمة مƒن أهƒالƒي
حƒيفا وعƒكاء واألمƒاكƒن املƒجاورة فƒي فلسƒطني وسƒوريّƒا بƒمن فƒيهم رجƒال الّ ƒدولƒة ووجƒوه مƒن مƒختلف املƒلل واألجƒناس ،وقّ ƒدم الƒطعام
ألكثر من مائة فقير في ذلك اليوم ً
أيضا.
ونƒهض أحƒد الƒضيوف املƒجتمعني ،وهƒو الƒحاكƒم فƒينيقيا فƒألƒقى خƒطابƒه الƒتّأبƒينيّ األخƒير لƒذكƒرى حƒضرة عƒبد الƒبهاء بƒقولƒه" :أعƒتقد
ƒلسير ع ƒƒبد ال ƒƒبهاء ع ƒƒباس ،ل ƒƒهام ƒƒته الج ƒƒليلة وه ƒƒو ي ƒƒمشي م ƒƒف ّك ًرا ف ƒƒي ش ƒƒوارع ƒƒنا ،ملس ƒƒلكه
أن ل ƒƒدى ال ƒƒكثيري ƒƒن م ƒنّا ص ƒƒورة واض ƒƒحة ل ّ ƒ
الّ ƒلطيف ال ّƒرقƒيق ،لƒشفقته ،لƒحبّه لƒألطƒفال واألزهƒار ،لƒكرمƒه وعƒنايƒته بƒالƒفقراء املƒساكƒني ،وقƒد بƒلغ مƒن لƒطفه وبƒساطƒته أن كƒان املƒرء
ينسى أنّه بمحضر مع ّلم عظيم ،وإ ّن كتاباته وأحاديثه ما زالت عزا ًء وإلها ًما ملئات وألوف من النّاس في ّ
الشرق والغرب".
ƒؤسƒƒسة ال شƒبيه لƒها فƒي الƒتّاريƒخ الّ ƒديƒنيّ كّ ƒله ،وهƒي
يجسƒƒد بƒفضل املƒنزلƒة ا َّلƒƒتي وهƒبها إيّƒاه والƒده ،م ّ ƒ
ّƒ
وهƒكذا انتهƒت واليƒة مƒن كƒان
الرسولي البطولي ا ّلذي هو أمجد عصور دورة حضرة بهاء اهلل.
والية تشير إلى املرحلة النّهائيّة من العصر ّ
ƒؤسƒس الّ ƒدورة الƒبهائƒيّة ،كƒما تّ ƒم الّ ƒدفƒاع
عƒلى يƒديƒه تّ ƒم إعƒالن املƒيثاق ،وذلƒك "املƒيراث املƒرغƒوب ا ّلƒƒذي ال عƒدل لƒه" ا ّلƒƒذي أورثƒه إيّƒاه م ّ ƒ ƒ
عƒنه وثƒبتت حƒقيقته ،وبƒتلك الƒق ّوة ا َّلƒتي مƒنحته إيّƒاهƒا هƒذه األداة اإللƒهيّة املƒق ّدسƒة اخƒترق الƒغرب نƒور ديƒن اهلل الجƒديƒد وانتشƒر حƒتّى
١٦٣

خƒƒله الّ ƒ
ƒارة اسƒƒترالƒƒيشيا ،وبƒƒتد ّ
ƒشخصي ذاع صƒƒيت الƒّ ƒرسƒƒالƒƒة ا َّلƒƒتي ذاق حƒƒامƒƒلها مƒƒرارة
جƒƒزائƒƒر املƒƒحيط الƒƒهادئ ،وأضƒƒاء حƒƒواشƒƒي قّ ƒ
الƒحبس مƒدى حƒياتƒه ،وتجّ ƒلت طƒبيعتها وغƒايƒتها أل ّول م ّƒرة فƒي تƒاريƒخها أمƒام جƒموع مƒن املسƒتمعني املتح ّƒمسني مƒن كƒافّƒة األجƒناس
ƒقارة األوروبّ ƒƒية واألم ƒƒري ƒƒكيّة ال ّ ƒ
ƒشمال ƒيّة ،وبسه ƒƒره ال ّ ƒدائ ƒƒب ن ƒƒقلت رف ƒƒات ح ƒƒضرة ال ƒƒباب ،ب ƒƒعد إخ ƒƒفائ ƒƒها
وال ƒطّبقات ف ƒƒي أه ّ ƒم م ƒƒدن ال ّ ƒ
ƒتقرارا خ ƒƒال ً ƒدا الئ ً ƒقا ف ƒƒي ال ƒƒبقعة ا َّل ƒƒتي ع ƒيّنها ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ب ƒƒنفسه
ƒتقرت اس ƒ
ً
خ ƒƒمسني س ƒƒنة ،إل ƒƒى األرض امل ƒƒق ّدس ƒƒة آم ƒƒنة ،واس ّ ƒ
وب ƒƒارك ƒƒها ب ƒƒمحضره ،وب ƒƒفعال ƒيّته الج ƒƒري ƒƒئة ش ƒيّد ف ƒƒي آس ƒƒيا ال ƒƒوس ƒƒطى ،ف ƒƒي ت ƒƒركس ƒƒتان ال ƒّ ƒروس ƒƒية أ ّول "مش ƒƒرق األذك ƒƒار" ف ƒƒي ال ƒƒعال ƒƒم
أرضƒƒا فƒƒي قƒƒلب قƒƒارة أمƒƒريƒƒكا الّ ƒ
ƒشمال ƒيّة،
ƒهمة مƒƒماثƒƒلة ولƒƒكنّها عƒƒلى نƒƒطاق أكƒƒبر ،وبƒƒارك لƒƒها ًƒ ƒ ƒ
الƒƒبهائƒƒي ،وبƒƒتشجيعه ال ّ ƒدائƒƒم بƒƒدأت مّ ƒ
وبƒƒفضل الƒƒعنايƒƒة ا ّلƒƒتي ظّ ƒللته مƒƒنذ افƒƒتتاح عهƒƒده ّ
السƒƒلطانƒيّ حƒتّى تƒƒساوى بƒƒالƒتّراب ،واسƒƒتؤصƒƒلت شƒƒأفƒƒة الƒنّاقƒƒض األكƒƒبر
ذل عƒƒد ّوه ّ ƒ
ملƒيثاق والƒده ،وزال زواالً نƒهائƒيًّا ذلƒك الخƒطر ا ّلƒذي كƒان يتهّ ƒدد قƒلب الّ ƒديƒن مƒنذ أن أخƒرج حƒضرة بƒهاء اهلل إلƒى األراضƒي الƒتّركƒيّة،
املبش ƒƒرة ب ƒƒاالف ƒƒتتاح
ّƒ ƒ
والش ƒƒرائ ƒƒع ا َّل ƒƒتي سƒ ƒنّها وال ƒƒده ت ƒƒش ّكلت ال ƒƒهيئات األس ƒƒاسƒ ƒيّة
ّƒ ƒ
وب ƒƒمتاب ƒƒعته ل ƒƒتعليمات ƒƒه وع ƒƒمله ب ƒƒمقتضى امل ƒƒبادئ
ƒتأسƒƒس بƒƒعد صƒƒعوده .بƒƒجهوده املƒƒوصƒƒولƒƒة اتّƒƒضحت املƒƒبادئ وال ƒتّعالƒƒيم ا ّلƒƒتي تƒƒك ّون لحƒƒمة
اإلداري ا ّلƒƒذي أخƒƒذ يƒ ّ ƒ
الƒّ ƒرسƒƒمي لƒƒلنّظام
ّ
ƒحة حƒƒقائƒƒقها وضƒƒرورتƒƒها
ƒفصالً وتج ّ ƒلت صّ ƒ
إلƒƒهام والƒƒده وسƒƒداه وتƒƒد ّعƒƒمت أصƒƒولƒƒها األسƒƒاس ƒيّة وشƒƒرحƒƒت ون ƒفّذت مƒƒوادهƒƒا تƒƒنفيذًا مّ ƒ
تجّ ƒليًا كƒƒامƒالً ،كƒƒما يƒتّضح ذلƒƒك مƒƒن مƒƒوضƒƒوعƒƒاتƒƒه ا ّلƒƒتي كƒƒتبها ،وآالف األلƒƒواح ا َّلƒƒتي أنƒƒزلƒƒها ،وخƒƒطبه ومƒƒناجƒƒاتƒƒه وأشƒƒعاره وتƒƒفسيراتƒƒه
ا ّلƒƒتي خّ ƒلفها لƒƒألجƒƒيال الƒƒقادمƒƒة ومƒƒعظمها بƒƒالƒƒفارسƒيّة وبƒƒعضها بƒƒالƒƒعربƒيّة وقƒƒليل مƒƒنها بƒƒالƒتّركƒيّة ،وبƒƒاإلنƒƒذارات ا َّلƒƒتي نƒƒطق بƒƒها قّ ƒدرت
ƒطرت ،نƒتيجة لƒضاللƒها املƒلحّ ،إلƒى
لƒالنƒسانƒيّة الƒغافƒلة الƒغارقƒة فƒي املƒا ّديّƒة الƒنّاسƒية لƒربّƒها األخƒطار ا َّلƒتي تهّ ƒدد حƒياتƒها املƒنظّمة ،واض ّ
ƒيرا
أن تتح ّƒمل وقƒع ال ّ
ƒصدمƒات املƒبدئƒيّة لهƒذا االنƒقالب الƒعاملƒيّ ا ّلƒذي مƒا زال إلƒى يƒومƒنا هƒذا يƒزعƒزع أسƒس املƒجتمع اإلنƒسانƒيّ ،وأخ ً
ƒاجƒا عƒلى صƒفحات
ه ًƒ
ƒورا و ّƒ
بƒتلك املƒسؤولƒيّة امل ّ
ƒهمة ا ّلƒƒتي عهƒد بƒها إلƒى الƒجامƒعة الƒباسƒلة ا ّلƒƒتي سƒكبت فƒتوحƒات أفƒرادهƒا ال ّƒراسƒخة ن ً
والي ƒƒته ،ب ƒƒذل ƒƒك ن ƒفّذ خ ƒطّة اس ƒƒتطاع ƒƒت ،ب ƒƒعد اف ƒƒتتاح ƒƒها ال ƒّ ƒرس ƒƒميّ م ƒƒباش ƒƒرة ،أن ت ƒƒفوز ب ƒƒفتح ق ƒƒارة أس ƒƒترال ƒƒيا ،وع ƒƒملت ف ƒƒيما ب ƒƒعد ع ƒƒلى
اجƒƒتذاب قƒƒلب مƒƒلكة مƒƒؤمƒƒنة إلƒƒى ديƒƒن والƒƒده ،ومƒƒا زالƒƒت إلƒƒى الƒƒيوم بƒƒفضل تƒƒفتّح إمƒƒكانƒيّاتƒƒها تƒƒفت ّ ًحا ال يƒƒقاوم تƒƒرقƒƒى بƒƒالƒƒحياة الƒّ ƒروحƒيّة
ً
مدهشا في كافة جمهوريّات أمريكا الالتينيّة فال تلبث حتّى تكتب خاتمة الئقة لتاريخ قرن كامل.
رقيًّا

ƒرضƒا لƒلمعالƒم الƒبارزة فƒي هƒذه الƒواليƒة املƒباركƒة املƒثمرة لƒن يحƒرمƒنا مƒن ذكƒر الƒنّبوءات ا ّلƒتي سƒطّرهƒا مƒركƒز مƒيثاق حƒضرة بƒهاء
وإ ّن ع ً ƒ ƒ ƒ
والشƒƒرق األقƒƒصى
ّƒ
اهلل املƒƒعصوم .تƒƒخبرنƒƒا هƒƒذه ال ƒنّبوءات بƒƒعنف الƒƒهجوم ا ّلƒƒذي يƒƒثيره تƒƒق ّدم ال ّ ƒديƒƒن الƒƒحثيث فƒƒي الƒƒغرب وفƒƒي الƒƒهند
حƒني تƒلتقي نُƒظُم رجƒال الّ ƒديƒن الƒطّبقيّة فƒي األديƒان املƒسيحيّة والƒبوذيّƒة والƒهندوسƒيّة .وهƒي تƒتنبّأ بƒالƒفتنة ا ّلƒتي سƒوف يƒثيرهƒا تح ّƒرره
مƒƒن قƒƒيود الƒّ ƒرجƒƒعيّة الّ ƒديƒƒنيّة فƒƒي أمƒƒريƒƒكا وأوروبّƒƒا وآسƒƒيا وأفƒƒريƒƒقيا .وهƒƒي تƒƒتنبّا بƒƒاجƒƒتماع بƒƒني إسƒƒرائƒƒيل فƒƒي وطƒƒنهم الƒƒقديƒƒم .ورفƒƒع
ƒسنّيّ ،وضƒƒياع نƒƒفوذ رجƒƒال الّ ƒ
ƒقوي فƒƒي إيƒƒران ،والƒƒبؤس ا ّلƒƒذي يƒƒجب أن يƒƒخيّم
عƒƒلم بƒƒهاء اهلل فƒƒي مƒƒصر مƒƒعقل اإلسƒƒالم الّ ƒ
ƒشيعة الّ ƒ
ƒؤسƒسات ا ّلƒتي سƒوف يƒشيّدهƒا ذلƒك الّ ƒديƒن الƒظّافƒر عƒلى
عƒلى بƒقيّة نƒاقƒضي عهƒد حƒضرة بƒهاء اهلل فƒي مƒركƒز ديƒنه الƒعاملƒي ،وبƒهاء امل ّƒ ƒ
سƒƒفوح جƒƒبل ُقّ ƒدر لƒƒه أن يƒتّصل بƒƒمديƒƒنة عّ ƒكاء اتّƒƒصاالً يƒƒجعل مƒƒنها عƒƒاصƒƒمة واحƒƒدة فخƒƒمة .فƒƒال تƒƒلبث حƒتّى تƒƒض ّم الƒƒهيئات الƒّ ƒروحƒيّة
والشƒƒرف الƒƒواضƒƒح ا ّلƒƒذي سƒƒوف يƒƒتمتّع بƒƒه فƒƒي املسƒƒتقبل الƒƒبعيد س ّ ƒكان وطƒƒن حƒƒضرة
ّƒ
واإلداريّƒƒة لƒƒلجامƒƒعة الƒƒبهائ ƒيّة الƒƒعامل ƒيّة املƒƒقبلة،
ƒاصƒƒة ،واملƒƒنزلƒƒة الƒƒفريƒƒدة املƒƒحسودة ا ّلƒƒتي سƒƒتتب ّوؤهƒƒا جƒƒامƒƒعة االسƒƒم األعƒƒظم فƒƒي أمƒƒريƒƒكا الّ ƒ
ƒشمال ƒيّة،
بƒƒهاء اهلل عƒƒا ّمƒƒة ،وحƒƒكومƒƒته خƒ ƒ ّ ƒ
ƒيرا بƒƒخالصƒƒه هƒƒذا كّ ƒله وذروة هƒƒذا كّ ƒله بƒƒأنّƒƒه "*سƒƒيرتƒƒفع
كƒƒنتيجة مƒƒباشƒƒرة لƒƒتنفيذ الƒّ ƒرسƒƒالƒƒة الƒƒعاملƒيّة ا ّلƒƒتي عهƒƒد بƒƒها إلƒƒيهم ،وتƒƒتنبّأ أخً ƒ
الƒعلم اإللƒهيّ عƒلى جƒميع األمƒم" والƒجنس البشƒري سيتّحƒد قƒاطƒب ًة حƒني يƒدخƒل "*ال ّ
ƒكل فƒي ديƒن واحƒد ...وجƒنس واحƒد وقƒوم واحƒد
ويسكنون في وطن واحد هو الكرة األرضيّة".
كƒما أنّƒه ال يƒمكننا أن نƒغفل االنƒقالبƒات الƒثّوريّƒة فƒي الّ ƒدنƒيا الƒعريƒضة ا ّلƒتي شهƒدتƒها هƒذه الƒواليƒة وهƒي انƒقالبƒات فƒاضƒت مƒباشƒرة عƒن
اإلنƒذارات ا ّلƒتي نƒطق بƒها حƒضرة الƒباب فƒي أ ّول فƒصل مƒن فƒصول "قƒيّوم األسƒماء" ا ّلƒذي نƒزّل فƒي الّ ƒليلة ا ّلƒتي أعƒلن فƒيها رسƒالƒته
وجƒهها حƒضرة بƒهاء اهلل إلƒى مƒلوك األرض وزعƒماء األديƒان فƒي سƒورة
فƒي شƒيراز ،وا ّلƒتي عƒزّزتƒها فƒيما بƒعد الƒفقرات الƒحافƒلة ا ّلƒتي ّ ƒ
ƒصني إل ƒƒى الƒ ƒنّظام
امل ƒƒلوك وال ƒƒكتاب األق ƒƒدس .وي ƒƒمكن أن يُ ƒƒقال إ ّن ان ƒƒقالب الƒ ƒنّظام امل ƒƒلكيّ ف ƒƒي ال ƒƒبرت ƒƒغال واإلم ƒƒبراط ƒƒوري ف ƒƒي ال ّ ƒ
ƒمهوري ،وزوال الƒƒقيصريّƒƒة فƒƒي روسƒƒيا واإلمƒƒبراطƒƒوريّƒƒة فƒƒي أملƒƒانƒƒيا وال ƒنّمسة واملƒƒصير الّ ƒ
ƒشنيع ا ّلƒƒذي آل إلƒƒيه مƒƒلوكƒƒها ،واغƒƒتيال
الجƒ
ّ
السƒƒلطان عƒƒبد الحƒƒميد ،كƒّ ƒل هƒƒذا يƒƒمكن أن يُƒƒقال عƒƒنه أنّƒƒه قƒƒد أشƒƒار إلƒƒى مƒƒراحƒƒل أخƒƒرى مƒƒن تƒƒنفيذ تƒƒلك
نƒƒاصƒƒر الّ ƒديƒƒن شƒƒاه وسƒƒقوط ّ ƒ
ال ƒƒعمليّة املح ƒطّمة ا ّلƒƒتي ّ
السƒƒلطان ع ƒƒبد ال ƒƒعزي ƒƒز ،وس ƒƒقوط ن ƒƒاب ƒƒليون ال ƒثّال ƒƒث
دل ع ƒƒلى اف ƒƒتتاح ƒƒها ف ƒƒي أيّ ƒƒام ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل اغ ƒƒتيال ّ ƒ
١٦٤

الƒعنيف وزوال اإلمƒبراطƒوريّƒة الƒثّالƒثة .والƒحبس االخƒتياري ا ّلƒذي فƒرضƒه الƒبابƒا عƒلى نƒفسه وتƒق ّلص سƒلطته الƒزّمƒنيّة بƒحيث أوشƒكت
عجƒƒل بƒƒالƒƒعمليّة نƒƒفسها بƒƒعد صƒƒعود حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء انƒƒتقال الƒƒحكم مƒƒن آل قƒƒاجƒƒار فƒƒي إيƒƒران ،وخƒƒلع املƒƒلكيّة
عƒƒلى ال ƒزّوال .كƒƒما ّƒ
السƒƒريƒƒع لّ ƒ
الشƒƒرق
ƒلشيعة اإلسƒƒالمƒيّة واإلرسƒƒالƒيّات املƒƒسيحيّة فƒƒي ّ ƒ
السƒƒلطنة والƒƒخالفƒƒة فƒƒي تƒƒركƒيّا ،واالنحƒƒطاط ّ ƒ
فƒƒي إسƒƒبانƒƒيا ،وزوال ّ ƒ
الرؤوس املت ّوجة في أوروبا.
واملصير القاسي ا ّلذي يأخذ اآلن
كثيرا من ّ
ً
ƒاصƒƒة إلƒƒى أسƒƒماء الƒƒعظماء والƒƒفقهاء ا ّلƒƒذيƒƒن تحƒّ ƒركƒƒوا فƒƒي
كƒƒما أنّƒƒه ال يƒƒمكننا أن نƒƒفرغ مƒƒن هƒƒذا املƒƒوضƒƒوع دون أن نƒƒشير إشƒƒارة خƒ ƒ ّ ƒ
م ƒƒراح ƒƒل م ƒƒختلفة م ƒƒن والي ƒƒة ح ƒƒضرة ع ƒƒبد ال ƒƒبهاء ال ليخ ƒƒدم ƒƒوا ح ƒƒضرة ع ƒƒبد ال ƒƒبهاء وح ƒƒده ب ƒƒل ليخ ƒƒدم ƒƒوا دي ƒƒن ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل أي ً ƒ
ƒضا.
فƒƒأسƒƒماء أمƒƒثال الƒƒكونƒƒت لƒƒيو تƒƒولسƒƒتوي واألسƒƒتاذ أرمƒƒينوس فƒƒامƒƒبري واألسƒƒتاذ أوجسƒƒت فƒƒوريƒƒل والƒƒدكƒƒتور دايƒƒفيد سƒƒتار جƒƒوردان
املبجƒƒل واألسƒƒتاذ جƒƒويƒƒت فƒƒي بƒƒالƒƒيول والƒƒدكƒƒتور ت .ك .شƒƒايƒƒني والƒƒدكƒƒتور إيسƒƒتلني كƒƒاربƒƒنتر فƒƒي جƒƒامƒƒعة
ّƒ
واألرشƒƒديƒƒكون ولƒƒبرفƒƒورس
ƒسير فƒالƒنتني تƒشيرول والƒحبر سƒتيفان وايƒز واألمƒير مح ّƒمد عƒلي
أكƒسفورد والƒفيكونƒت صƒموئƒيل الƒكرمƒلي والّ ƒلورد المƒنجتون وال ّ
املƒصري ،وال ّ
ƒشيخ مح ّƒمد عƒبده ،ومƒدحƒت بƒاشƒا وخƒورشƒيد بƒاشƒا تشهƒد ،بƒطبيعة األلƒقاب ا ّلƒƒتي تحƒملها ،بƒالƒتّق ّدم ا ّلƒƒذي حّ ƒققه ديƒن
ƒسنوات ال ƒتّال ƒƒية ب ƒƒتلك
ّƒ
ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ت ƒƒحت زع ƒƒام ƒƒة اب ƒƒنه
ƒبيرا ف ƒƒي ال ّ ƒ
املبجƒƒل ال ƒنّاب ƒƒهة ،وه ƒƒذه األل ƒƒقاب ُق ّ ƒدر ل ƒƒوق ƒƒعها أن ي ƒƒعلو ع ƒƒل ًوّا ك ً ƒ
الّ ƒ
ƒتكررة ا ّلƒƒتي سƒطّرتƒƒها اعƒƒترافƒƒها بƒƒرسƒƒالƒƒة حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل .أ ّمƒƒا هƒƒؤالء األعƒƒداء ا ّلƒƒذيƒƒن ثƒƒابƒƒروا عƒƒلى
ƒشهادات الƒتّاريƒƒخيّة املƒƒد ّونƒƒة املّ ƒ
إط ƒƒفاء ن ƒƒور م ƒƒيثاق ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ،ف ƒƒإ ّن ال ƒƒقصاص ال ƒƒعادل ا ّلƒƒذي ح ƒّ ƒل ب ƒƒهم ال ي ّ ƒ
ƒوحƒƒا ع ƒƒن ذل ƒƒك امل ƒƒصير ا ّلƒƒذي أخ ƒƒذ أول ƒƒئك
ƒقل وض ƒ ً ƒ
األدنياء ا ّلذين جاهدوا ،في فترة متق ّدمة ،ألن يقضوا على آمال ال ّدين النّاهض ويق ّوضوا أسسه.
السƒلطان عƒبد الحƒميد
وقƒد سƒبقت اإلشƒارة إلƒى اغƒتيال نƒاصƒر الّ ƒديƒن شƒاه الƒطّاغƒية ومƒا تƒال ذلƒك مƒن انƒقراض أسƒرة قƒاجƒار .أ ّƒمƒا ّƒ ƒ
وحƒƒكم عƒƒليه بƒƒحياة مƒƒلؤهƒƒا الخƒƒمول واإلذالل يƒƒلعنه والتƒƒه ويس ƒبّه شƒƒعبه .أ ّمƒƒا جƒƒمال بƒƒاشƒƒا املƒƒتعطّش لƒƒل ّدمƒƒاء
سƒƒجن ُƒ
فƒƒإنّƒƒه بƒƒعد عƒƒزلƒƒه ُ ƒ
ƒطر إلƒƒى الƒƒفرار نƒƒجاة
ا ّلƒƒذي صƒّ ƒمم عƒƒلى أن يƒƒصلب حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء ويƒƒس ّوي مƒƒقام حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل املƒƒق ّدس بƒƒاألرض ،فƒƒقد اضّ ƒ
بƒحياتƒه ،وذبƒح وهƒو مƒعتصم بƒجبال الƒقوقƒاز عƒلى يƒد أرمƒنيّ ثƒأر إلخƒوانƒه ا ّلƒذيƒن اضطهƒدهƒم بƒال رحƒمة وال شƒفقة .أ ّƒمƒا جƒمال ا ّلƒديƒن
الش ƒƒرق األدن ƒƒى ،ف ƒƒقد أص ƒƒاب ƒƒه
ƒقوي ب ƒƒتق ّدم األم ƒƒر امل ƒƒبارك ف ƒƒي ب ƒƒالد ّƒ ƒ
األف ƒƒغان ƒƒي امل ƒƒتآم ƒƒر ا ّل ƒƒذي أض ƒّ ƒرت ع ƒƒداوت ƒƒه ال ƒƒقاس ƒƒية وت ƒƒأث ƒƒيره ال ّ ƒ
ƒسا بƒعد أن اقƒتطع جƒزء كƒبير مƒن لƒسانƒه فƒي عƒمليّة جƒراحƒيّة فƒاشƒلة .أمƒا أعƒضاء
ّƒ
السƒƒرطƒان بƒعد حƒياة مƒتق ّلبة مƒتل ّونƒة ثّ ƒم هƒلك بƒائ ً
ب ƒƒعثة ال ƒتّحقيق والتّح ƒّ ƒري األرب ƒƒعة ا ّلƒƒذي ƒƒن أُرس ƒƒلوا م ƒƒن اآلس ƒƒتان ƒƒة ل ƒƒيختموا ع ƒƒلى م ƒƒصير ح ƒƒضرة ع ƒƒبد ال ƒƒبهاء ف ƒƒقد ع ƒƒان ƒƒوا ،ك ƒّ ƒل ب ƒƒدوره،
إذالالً ال ي ّ
ƒفر مƒن وجƒه تƒركƒيّا الƒفتاة فƒترديƒه
ƒقل شƒناعƒة عƒن ذلƒك ا ّلƒƒذي دبّƒروه لƒه .فهƒذا عƒارف بƒيك رئƒيس الƒبعثة يƒحاول خƒلسة أن ي ّ
رصƒƒاصƒƒة الƒƒحارس قƒƒتيالً .وهƒƒذا أدهƒƒم بƒƒيك يƒƒفلح فƒƒي الƒƒفرار مƒƒن مƒƒصر ،ولƒƒكن خƒƒادمƒƒه يسƒƒلبه كƒّ ƒل مƒƒتاعƒƒه أثƒƒناء ال ƒطّريƒƒق ،ويƒƒضطرّ
آخƒر األمƒر إلƒى أن يƒلتمس املƒعونƒة املƒالƒيّة مƒن الƒبهائƒيّني فƒي الƒقاهƒرة وهƒو الƒتماس لƒم يƒرفƒض ،وبƒعد هƒذا يƒلتمس املƒعونƒة مƒن حƒضرة
ƒظرا
ع ƒƒبد ال ƒƒبهاء ا ّلƒƒذي ي ƒƒطلب إل ƒƒى األح ƒبّاء ع ƒƒلى ال ƒƒفور أن ي ƒƒق ّدم ƒƒوا ل ƒƒه ب ƒƒاس ƒƒمه م ƒƒبلغًا م ƒƒن امل ƒƒال وه ƒƒو ط ƒƒلب ل ƒƒم يس ƒƒتطيعوا ت ƒƒنفيذه ن ً ƒ
الخƒƒتفائƒƒه املƒƒفاج¾ .ويƒƒنفى أحƒƒد الƒƒعضويƒƒن اآلخƒƒريƒƒن إلƒƒى مƒƒكان بƒƒعيد وبƒƒعد ذلƒƒك يƒƒموت اآلخƒƒر فƒƒي فƒƒقر مƒƒدقƒƒع ،أ ّمƒƒا يƒƒحيى بƒƒيك
الƒخسيس رئƒيس شƒرطƒة عّ ƒكاء ا ّلƒƒذي كƒان أداة طƒيّعة قƒويّƒة فƒي يƒد مƒيرزا مح ّƒمد عƒلي الƒنّاقƒض األكƒبر ملƒيثاق حƒضرة بƒهاء اهلل فƒقد
رأي بƒعينه انƒهيار ك ّƒل اآلمƒال ا ّلƒتي حƒلم بƒها ،وخسƒر مƒركƒزه ،والƒتجأ آخƒر األمƒر إلƒى الƒتماس املƒعونƒة املƒالƒيّة مƒن حƒضرة عƒبد الƒبهاء.
ƒسنة ا ّلƒƒتي شهƒدت خƒلع عƒبد الحƒميد عƒلى مƒا ال ي ّ
ƒقل عƒن واحƒد وثƒالثƒني رجƒالً مƒن أكƒابƒر
وفƒي اآلسƒتانƒة ُقƒƒبض فƒي يƒوم واحƒد مƒن ال ّ
وحƒكم عƒليهم بƒال ّ
ƒشنق ،وهƒو قƒصاص رائƒع لّ ƒلدور ا ّلƒƒذي
الّ ƒدولƒة بƒمن فƒيهم الƒوزراء ورجƒاالت الّ ƒدولƒة وطƒائƒفة مƒن أعƒداء األمƒر األلّ ƒداء ُ ƒ
وتمسكهم باضطهاد األمر ومحاولتهم هدم هيئاته ونظمه.
لعبوه في دعمهم لحكم ظالم
ّ
أ ّمƒا فƒي إيƒران فƒإنّƒه ،فƒضالً عƒن ال ّ
ƒساحƒة وهƒو فƒي أوج عƒزّه وعƒنفوان قّ ƒوتƒه ،إبƒعا ًدا مƒفز ًƒعƒا ،قƒد خƒمل ذكƒر عƒدد
ƒشاه ا ّلƒذي أُبƒعد عƒن ال ّ
مƒƒن األمƒƒراء والƒƒوزراء واملجتهƒƒديƒƒن ا ّلƒƒذيƒƒن اشƒƒتركƒƒوا بƒƒنشاط فƒƒي اضƒƒطهاد ال ƒطّائƒƒفة امل ƒتّهمة ،بƒƒمن فƒƒيهم كƒƒامƒƒران مƒƒيرزا وهƒƒو نƒƒائƒƒب
السƒلطنة ،ثّ ƒم جƒالل الّ ƒدولƒة ،ومƒيرزا عƒلي أصƒغر خƒان وهƒو األتƒابƒك األعƒظم ،وال ّ
ƒشيخ مح ّƒمد تƒقي الƒنّجفي "ابƒن ا ّلƒƒذئƒب" وخسƒروا
ّƒ ƒ
نƒفوذهƒم وسƒلطانƒهم واحً ƒدا بƒعد اآلخƒر ،وفƒقدوا ك ّƒل أمƒل كƒان لƒهم فƒي بƒلوغ غƒايƒتهم الƒخبيثة ،وامƒت ّد بƒبعضهم األجƒل لƒيشاهƒد بƒعينيه
ّ
الشواهد املبدئيّة ال ّدا ّلة على سيادة األمر ا ّلذي خافوه أعظم الخوف وكرهوه أعظم الكره.
١٦٥

ف ƒƒإذا الح ƒƒظنا أ ّن ف ƒƒي األرض امل ƒƒق ّدس ƒƒة وف ƒƒي إي ƒƒران وف ƒƒي ال ƒƒوالي ƒƒات املتّح ƒƒدة األم ƒƒري ƒƒكيّة ب ƒƒعض دع ƒƒاة امل ƒƒسيحيّة الƒ ƒتّقليديّ ƒƒة أم ƒƒثال
فƒƒاتƒƒرالƒƒسكي أو ويƒƒلسن أو رتƒƒشاردسƒƒن أو إيسƒƒنت يƒƒالحƒƒظون بƒƒل ويƒƒخافƒƒون فƒƒي بƒƒعض األحƒƒيان الƒتّق ّدم النّشƒƒط ا ّلƒƒذي يƒƒبديƒƒه أمƒƒر
ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ف ƒƒي ال ƒƒبلدان امل ƒƒسيحيّة ،وي ƒƒنهضون ل ƒƒيعرق ƒƒلوا ت ƒƒق ّدم ƒƒه ،وإذا الح ƒƒظنا ال ّ ƒ
ƒضياع امل ƒƒتواص ƒƒل ف ƒƒي اآلون ƒƒة األخ ƒƒيرة
والشƒرق
ّƒ ƒ
لƒتأثƒيرهƒم واضƒمحالل قّ ƒوتƒهم ،واضƒطراب صƒفوفƒهم ،وانƒحالل بƒعض إرسƒالƒيّاتƒهم وهƒيئاتƒهم الƒقائƒمة مƒنذ سƒنني فƒي أوروبƒا
الشرقيّة ،إذا الحظنا ّ
األوسط وآسيا ّ
كل هذا أفال يجوز لنا أن نعزوه إلى املقاومة ا ّلتي بدأ أعضاء الهيئات املسيحيّة
ƒؤسƒƒسات ديƒƒن يƒƒعلن أنّƒƒه لƒƒيس إالّ تƒƒحقي ًقا لƒƒلوعƒƒد ا ّلƒƒذي
املƒƒختلفة يظهƒƒرونƒƒها ،فƒƒي غƒƒضون واليƒƒة حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء ،حƒƒيال أتƒƒباع ومƒ ّ ƒ
مؤسس امللكوت ا ّلذي تمنّاه هو نفسه وتنبّأ به؟
السيّد املسيح ،وأنّه
ّ
وعدة ّ
ƒيرا فƒƒإ ّن هƒƒذا ا ّلƒƒذي أظهƒƒر مƒƒنذ تƒƒأسƒƒيس املƒƒيثاق اإللƒƒهيّ إلƒƒى آخƒƒر عƒƒمره كƒƒراهƒƒية أعƒƒتى مƒƒن تƒƒلك ا ّلƒƒتي غƒƒمرت صƒƒدور كƒّ ƒل أعƒƒداء
وأخً ƒ
أي عƒا ٍر لƒطّخه بƒه
حƒضرة عƒبد الƒبهاء ال ّ
ƒسابƒقي الƒذّكƒر ،وا ّلƒƒذي كƒاد لƒه كƒي ًدا أقƒوى مƒن كƒيدهƒم لƒه ،ولƒطّخ ديƒن والƒده بƒعا ٍر أكƒبر مƒن ّ
أعƒƒداؤه الƒƒخارج ƒيّون ،فƒƒقد ُقƒƒضي عƒƒلى مƒƒثل هƒƒذا الƒّ ƒرجƒƒل وطƒƒغمة أعƒƒوانƒƒه ال ƒنّاقƒƒضني ا ّلƒƒذيƒƒن ض ّ ƒللهم وحƒّ ƒرضƒƒهم أن يشهƒƒدوا انƒƒهيار
ƒسابƒق ومجƒدهƒم يƒو ًƒمƒا فƒيو ًƒمƒا
نƒيّاتƒهم الƒخبيثة ،وتب ُّ ƒ
خƒر ك ّƒل آمƒالƒهم ،وافƒتضاح دوافƒعهم الƒحقيقيّة ،والƒقضاء الƒتّام عƒلى ك ّƒل شƒرفƒهم ال ّ
وبƒصورة مƒتزايƒدة تƒما ًƒمƒا كƒما ُقƒƒضي عƒلى مƒيزرا يƒحيى وأتƒباعƒه .فهƒذا أخƒوه مƒيرزا ضƒياء اهلل يƒموت قƒبل األوان ،وهƒذا مƒيرزا آقƒا
جƒان املƒض ّلل يƒقتفي أثƒر ذلƒك األخ إلƒى الƒقبر بƒعد ثƒالثƒة أعƒوام ،وهƒذا مƒيرزا بƒديƒع اهلل شƒريƒكه األ ّول يƒغدر بƒه وينشƒر وثƒيقة مƒمهورة
بƒإمƒضائƒه يƒفضح فƒيها أعƒمالƒه الƒخبيثة ولƒكنّه يƒعود فƒيلتحق بƒه لƒينفصل عƒنه م ّƒرة أخƒرى نƒتيجة لسƒلوك ابƒنته ال ّ
ƒشائƒن .وهƒذه فƒروغƒيّة
أخƒت مƒيرزا مح ّƒمد عƒلي غƒير ال ّ
ƒسيّد عƒلي بƒنوبƒة قƒلبيّة قƒبل أن يƒصل إلƒيه
ƒشقيقة نƒراهƒا تƒموت ب ّƒ ƒ
ƒالسƒرطƒان عƒلى حƒني يƒموت زوجƒها ال ّ
أبƒƒناؤه ،وهƒƒذا ابƒƒنه األكƒƒبر نƒƒراه يƒƒموت بƒƒاملƒƒرض ذاتƒƒه وهƒƒو فƒƒي ريƒƒعان شƒƒبابƒƒه .وهƒƒذا محƒّ ƒمد جƒƒواد الƒƒقزويƒƒني الƒنّاقƒƒض الّ ƒلعني يƒƒموت
ƒسا .وهƒƒذا شƒƒعاع اهلل ا ّلƒƒذي ركƒƒن إلƒƒى قƒƒتل مƒƒركƒƒز املƒƒيثاق ،كƒƒما يشهƒƒد حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء فƒƒي وصƒيّته ،وا ّلƒƒذي أرسƒƒله أبƒƒوه إلƒƒى
بƒƒائً ƒ
الƒƒواليƒƒات املتّحƒƒدة لƒƒينض ّم إلƒƒى إبƒƒراهƒƒيم خƒƒير اهلل نƒƒراه يƒƒعود مƒƒن سƒƒفرتƒƒه الّ ƒلئيمة خƒƒائƒبًا خƒƒاوي الƒƒوفƒƒاض .وهƒƒذا جƒƒمال الƒƒبروجƒƒردي
ƒسيّد مه ƒƒدي ال ّ ƒده ƒƒجي ا ّلƒƒذي خ ƒƒان ح ƒƒضرة ع ƒƒبد ال ƒƒبهاء
أق ƒƒدر دع ƒƒاة مح ƒّ ƒمد ع ƒƒلي ف ƒƒي إي ƒƒران ي ƒƒقع ف ƒƒري ƒƒسة ل ƒƒداء وب ƒƒيل ق ƒتّال ،وه ƒƒذا ال ّ ƒ
ƒغمورا ُƒمƒعد ًƒمƒا تƒتبعه زوجƒته وولƒداه ،وهƒذا مƒيرزا حسƒني عƒلي الجه ُƒرمƒي ومƒيرزا حسƒني ال ّ
ƒشيرازي
وانƒض ّم إلƒى الƒنّاقƒضني يƒموت م
ً
ƒهمتهم
الخƒرطƒومƒي والƒحاج مح ّƒمد حسƒني الƒكاشƒانƒي ا ّلƒذيƒن كƒانƒوا يƒمثّلون الƒنّاقƒض األكƒبر فƒي إيƒران والƒهند ومƒصر يفشƒلون فƒي م ّ
فشƒالً ذريً ƒعا ،وهƒذا إبƒراهƒيم خƒير اهلل الƒطّ ّماع املƒتغطرس ا ّلƒذي اخƒتار أن يƒرفƒع عƒلم الƒعصيان فƒي أمƒريƒكا مƒا ال ي ّ
ƒقل عƒن عشƒريƒن
سƒƒنة ،وا ّلƒƒذي كƒƒان لƒƒديƒƒه مƒƒن الƒƒوقƒƒاحƒƒة مƒƒا يƒƒخون بƒƒه ،كƒƒتاب ً ƒة ال شƒƒفا ًهƒƒا ،حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء و"تƒƒعالƒƒيمه الƒƒكاذبƒƒة ،وتƒƒفسيره الƒƒخاط¾
لƒلبهائƒيّة ،ونƒفاقƒه" ويƒصف بƒه رحƒلة حƒضرة عƒبد الƒبهاء إلƒى أمƒريƒكا بƒأنّƒها "ضƒربƒة قƒاضƒية ألمƒر اهلل" نƒراه يƒلقى حƒتفه بƒعد أن نƒطق
ƒؤسƒƒسيها ،ونƒƒراه يƒƒلقى حƒƒتفه فƒƒي
بهƒƒذه املƒƒفتريƒƒات مƒƒباشƒƒرة ،وحƒƒي ًدا قƒƒد تخّ ƒلى عƒƒنه واحƒƒتقره أعƒƒضاء جƒƒامƒƒعة كƒƒان هƒƒو نƒƒفسه مƒƒب ّلغ مƒ ّ ƒ
األرض ا ّلƒƒتي رأت الّ ƒ
ƒشواهƒƒد املƒƒتضاعƒƒفة عƒƒلى سƒƒيادة حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء الƒّ ƒراسƒƒخة ا ّلƒƒتي عƒƒاهƒƒد نƒƒفسه فƒƒي سƒƒنواتƒƒه املƒƒتأ ّ
خƒƒرة عƒƒلى
استئصالها.
أ ّمƒƒا هƒؤالء ا ّلƒƒذيƒن اعƒتنقوا فƒي الƒظّاهƒر أمƒر هƒذا الƒنّاقƒض ملƒيثاق حƒضرة بƒهاء اهلل ،أو هƒؤالء ا ّلƒƒذيƒن شƒايƒعوه فƒي الƒباطƒن ونƒاصƒروا
حƒضرة عƒبد الƒبهاء فƒي الƒظّاهƒر ،فƒقد تƒاب بƒعضهم آخƒر األمƒر وغƒفر لƒهم ،وض ّƒل بƒعضهم وخسƒروا إيƒمانƒهم كّ ƒليّة ،وارتّ ƒد قƒليل مƒنهم،
عƒلى حƒني تƒضاءل اآلخƒرون تƒاركƒني إيّƒاه آخƒر األمƒر وحƒي ًدا ال يƒناصƒره أحƒد إالّ حƒفنة مƒن ذوي قƒربƒاه .وعƒاش ذلƒك ا ّلƒƒذي بƒلغت بƒه
الƒƒجسارة ،أن يƒƒقول فƒƒي وجƒƒه حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء إنّƒƒه ال ثƒƒقة لƒƒه فƒƒي أن يƒƒعيش مƒƒن بƒƒعده عƒƒاش بƒƒعده عشƒƒريƒƒن سƒƒنة تƒƒقري ƒبًا ،عƒƒاش
السƒلطات
ƒفيرا مƒن أتƒباعƒه ،وحƒرمƒته ّƒ ƒ
ليشهƒد إفƒالس أمƒره الƒبالƒغ ،عƒيشة بƒائƒسة بƒني جƒدارن قƒصر ضّ ƒم فƒي يƒوم مƒن األيّƒام ج
ƒمهورا غ ً
ً
ƒطر بƒƒعد بƒƒضع سƒƒنوات إلƒƒى
املƒƒدن ƒيّة سƒƒدانƒƒة حƒƒرم والƒƒده نƒƒتيجة لƒƒألزمƒƒة ا ّلƒƒتي أحƒƒدثƒƒها طƒƒيشه بƒƒعد صƒƒعود حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء ،واضّ ƒ
إخƒƒالء الƒƒقصر ا ّلƒƒذي تƒƒر ّدى بƒƒإهƒƒمالƒƒه الƒƒفاجƒƒر إلƒƒى ه ّ ƒوة الخƒƒراب ،وأصƒƒابƒƒه شƒƒلل أقƒƒعد نƒƒصف جسƒƒده ،فƒƒلزم فƒƒراشƒƒه يƒƒعانƒƒي اآلالم
أشه ًƒرا قƒبل أن يƒموت ،ودفƒن عƒلى ال ّ
ƒشعائƒر اإلسƒالمƒيّة بƒجوار مƒقام إسƒالمƒي فƒي قƒبر ال يƒزال إلƒى يƒومƒنا هƒذا بƒدون شƒاهƒد ،وهƒذا
م ƒƒذ ّكƒƒر مح ƒƒزن ل ƒƒفراغ دع ƒƒاوي ƒƒه ا ّلƒƒتي ا ّدع ƒƒاه ƒƒا ،وش ّ ƒده الخ ƒƒزي ا ّلƒƒذي ت ƒƒر ّدى ف ƒƒيه ،وص ƒƒرام ƒƒة ال ƒƒقصاص ا ّلƒƒذي ج ƒƒوزي ب ƒƒه ع ƒƒلى أف ƒƒعال ƒƒه
مجازاة سخيّة.
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الفترة ال ّرابعة  -ابتداء عصر التّكوين للدّين البهائيّ
1944 – 1921م
اإلداري وإقامته
الفصل الثّاني والعشرون  -نشأة النّظام
ّ
بƒصعود حƒضرة عƒبد الƒبهاء ،ا ّلƒذي عƒاصƒر مƒولƒده بƒدايƒة الƒقرن األ ّول مƒن الƒتّاريƒخ الƒبهائƒيّ ،قƒطع هƒذا الƒقرن أكƒثر مƒن ثƒالثƒة أربƒاع
شƒƒوطƒƒه ،ذلƒƒك ألنّƒƒه مƒƒن قƒƒبل صƒƒعوده بسƒƒبعٍ وسƒƒبعني سƒƒنة بƒƒزغƒƒت فƒƒي أفƒƒق شƒƒيراز أنƒƒوار الّ ƒديƒƒن ا ّلƒƒذي جƒƒاء بƒƒه حƒƒضرة الƒƒباب ،وتƒƒأ ّلƒƒقت
فƒي سƒماء فƒي إيƒران مƒب ّددة الƒقتام الƒعتيق ا ّلƒذي غّ ƒلف أهƒلها وغƒيّبهم فƒي غƒياهƒبه ،وكƒادت الّ ƒدمƒاء املƒمتازة فƒي غƒزارتƒها ،تƒلك ا ّلƒتي
اصƒƒطلحت الƒƒحكومƒƒة والƒƒعلماء واأل ّمƒƒة عƒƒلى سƒƒفكها غƒƒير مƒƒكترثƒƒني لƒƒداللƒƒة تƒƒلك األنƒƒوار ،مƒƒغمضني عƒƒيونƒƒهم عƒƒن بƒƒهائƒƒها ،كƒƒادت تƒƒلك
ƒساطƒع فƒي مƒسقط رأسƒه ،ثَّ ƒم دعƒي حƒضرة بƒهاء اهلل فƒي أحƒلك سƒاعƒة مƒن مƒصائƒر ذلƒك الّ ƒديƒن،
الّ ƒدمƒاء تƒقضي عƒلى مجƒد الّ ƒديƒن ال ّ
السƒرّ
حƒني كƒان هƒو نƒفسه سƒجينًا فƒي طهƒران ،لƒينفث فƒيه الƒق ّوة مƒن جƒديƒد ،وكّ ƒلف أن يƒح ّقق هƒدفƒه األسƒمى .فƒكشف الƒقناع عƒن ّ ƒ
ƒسنوات العش ƒƒر
امل ƒƒكنون ف ƒƒي دي ƒƒن ح ƒƒضرة ال ƒƒباب ال ƒƒجنني ،وأظه ƒƒر م ƒƒا آت ƒƒى م ƒƒن ث ƒƒمار .وك ƒƒان ذل ƒƒك ف ƒƒي ب ƒƒغداد ح ƒƒني انته ƒƒت مه ƒƒلة ال ّ ƒ
ƒري رسƒالƒة حƒضرة بƒهاء اهلل ا ّلƒتي وعƒدت
الƒفاصƒلة بƒني أولƒى بƒشارات هƒذه ال ّƒرسƒالƒة وبƒني إعƒالنƒها .وفƒي أدرنƒة أعƒلنت لƒلجنس البش ّ
الشƒرق والƒغرب .ومƒن وراء أسƒوار عّ ƒكاء مƒديƒنة
ƒسالƒفة ،وارتƒفع تحّ ƒديƒها لƒح ّكام األرض فƒي كƒال ّ ƒ ƒ
بƒها الّ ƒدورة الƒبابƒيّة وك ّƒل الّ ƒدورات ال ّ
ƒسجن ش ّƒرع حƒامƒل ال ّƒرسƒالƒة اإللƒهيّة الجƒديƒدة األحƒكام ،وصƒاغ املƒبادئ ا ّلƒƒتي تƒك ّون لحƒمة نƒظمه الƒعاملƒي وسƒداه ،كƒما أبƒرم قƒبل
ال ّ
صƒƒعوده ذلƒƒك املƒƒيثاق ا ّلƒƒذي يهƒƒدي إلƒƒى وضƒƒع أسƒƒس ذلƒƒك ال ƒنّظم ويƒƒساعƒƒد عƒƒلى املƒƒحافƒƒظة عƒƒلى وحƒƒدة بُƒƒناتƒƒه .فƒƒما كƒƒاد ابƒƒنه األكƒƒبر
ƒقارة األمƒƒريƒƒكيّة الّ ƒ
ƒشمالƒيّة ،وأقƒƒام
ومƒƒركƒƒز مƒƒيثاقƒƒه حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء ،يتسّ ƒلح بهƒƒذه األداة الƒƒفاعƒƒلة حƒتّى ر ّكƒƒز رايƒƒة ديƒƒن والƒƒده فƒƒي الّ ƒ
وفسƒر
ووضƒح مƒبادئƒه فƒي آثƒاره وألƒواحƒه وخƒطابƒاتƒهƒ ƒّ ،
ّƒ ƒ ƒ
الشƒرق األقƒصى وأسƒترالƒيا،
ƒاسƒا مƒتينًا فƒي أوروبّƒا الƒغربƒيّة وفƒي ّƒ ƒ
لƒهيئاتƒه أس ًƒ ƒ
اإلداري املƒقبل ،وأنƒشأ فƒي روسƒيا أ ّول مƒعبد مƒن مƒعابƒده،
ووسƒع عƒقيدتƒه ،وشّ ƒكل الƒهيئات األسƒاسƒيّة األولƒى مƒن نƒظامƒه
أحƒكامƒهƒ ƒّ ،
ّ
ملبشƒره ،وأرقƒد فƒيه رفƒاتƒه املط ّ ƒهƒرة بƒيديƒه .واسƒتطاع أن يƒذيƒع رسƒالƒة حƒضرة بƒهاء
عƒلى حƒني شƒيّد عƒلى سƒفوح الƒكرمƒل مƒقا ًƒمƒا الئً ƒقا ّ ƒ ƒ
اهلل بƒني شƒعوب الƒغرب ،وأن يƒرتƒقي بحƒرمƒة أمƒر اهلل إلƒى درجƒة لƒم يƒبلغها مƒن قƒبل قّ ƒ
ƒقارة
ط ،وذلƒك بƒزيƒاراتƒه لƒعدد مƒن مƒدن أوروبّƒا وال ّ
األم ƒƒري ƒƒكيّة ال ّ ƒ
ودرب ƒƒها وغ ƒذّاه ƒƒا ب ƒƒنفسه ف ƒƒي أل ƒƒواح
ƒيرا أص ƒƒدر ف ƒƒي م ƒƒغرب ح ƒƒيات ƒƒه ت ƒƒوك ƒƒيله إل ƒƒى ال ƒƒجام ƒƒعة ا ّلƒƒتي أن ƒƒشأه ƒƒا ّ
ƒشمال ƒيّة .وأخ ً ƒ
ƒارات
الخ ƒطّة اإللƒƒهيّة ،وهƒƒي خ ƒطّة تƒƒم ّكن أفƒƒراد هƒƒذه الƒƒجامƒƒعة مƒƒن إفƒƒاضƒƒة نƒƒور ال ّ ƒديƒƒن وإقƒƒامƒƒة شƒƒبكة نƒƒظامƒƒه
ّ
اإلداري فƒƒي ربƒƒوع قّ ƒ
العالم الخمس.
ƒضرمƒت فƒي طهƒران مƒن جƒديƒد وانƒدلƒعت ألƒسنتها فƒي
ƒلروح الƒباقƒيّة املƒحفّزة لƒلعالƒم تƒلك ا ّلƒتي شƒبّت فƒي شƒيراز ،وت ّ
نƒعم ،آن األوان ،ل ّ
ƒصرف ق ƒƒواه ƒƒا
ّƒ ƒ
ƒقارات الخ ƒƒمس أن
تتجس ƒƒد ف ƒƒي ه ƒƒيئات ت ّ ƒ
ب ƒƒغداد وأدرن ƒƒة ،ثَّ ƒ ƒم ح ƒƒملت إل ƒƒى ال ƒƒغرب ،ف ƒƒهي ت ƒƒضيء اآلن ح ƒƒواش ƒƒي ال ّ ƒ
وتنشƒط نƒم ّوهƒا .ذلƒك أل ّن الƒعصر ا ّلƒذي شهƒد مƒولƒد الّ ƒديƒن ونƒشأتƒه قƒد انƒتهى اآلن ،كƒما انƒتهى الƒعصر
ّƒ ƒ
الƒفيّاضƒة الّ ƒدافƒعة فƒي قƒنوات
ƒؤسƒƒسو ال ّ ƒدورة وت ƒƒك ّون ƒƒت ف ƒƒيها ح ƒƒيات ƒƒها،
ال ƒƒبطول ƒيّ ال ƒّ ƒرس ƒƒول ƒيّ م ƒƒن دورة ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ،وه ƒƒو ال ƒƒفترة ال ƒƒبدائ ƒيّة ا ّلƒƒتي ع ƒƒاش ف ƒƒيها م ƒ ّ ƒ
وجƒاهƒد فƒيها أبƒطالƒها ورشƒفوا كƒأس ال ّ
أي ظƒفر جƒاء فƒي
ƒشهادة ،وأقƒيمت فƒيها أسƒسها األ ّولƒيّة ،الƒفترة ا ّلƒƒتي لƒن يƒضارع بƒهاءهƒا ّ
ƒهمته
أي عƒƒصر قƒƒادم بƒƒال ƒغًا مƒƒا بƒƒلغ ال ƒنّصر مƒƒن تƒƒف ّوق .وخƒƒتمه صƒƒعود مƒƒن يƒƒمكن أن تƒƒع ّد مّ ƒ
أي نƒƒصر يƒƒجيء فƒƒي ّ
هƒƒذا الƒƒعصر ،أو ّ
الرسالة الجديدة بتلك العصور ا ّلتي تشهد أزهارها وأثمارها النّهائيّة.
حلقة اتّصال تربط العصر ا ّلذي نبتت فيه بذرة ّ
ƒؤسƒƒسات ديƒƒن حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل املحƒƒليّة واملƒƒركƒƒزيّƒƒة
ƒدي ا ّلƒƒذي ق ّ ƒدر ملƒ ّ ƒ
وبƒƒدأت اآلن الƒƒفترة ال ƒتّكويƒƒنيّة ،وهƒƒي عƒƒصر تƒƒلك ال ّ ƒدورة الحƒƒديّ ƒ
والƒعاملƒيّة أن تƒتش ّكل فƒيه وتƒتق ّدم وتƒتوطّد دعƒائƒمها وتƒتر ّƒكƒز تƒركƒيزًا تƒا ًمّƒا ،وذلƒك تƒمهي ًدا لƒلعصر الƒثّالƒث واألخƒير والƒذّهƒبيّ ا ّلƒذي يشهƒد
١٦٧

ƒري ،وا ّلƒتي يƒشير نƒضجها إلƒى
نƒهضة الƒنّظم الƒعاملƒيّ املƒنطوي عƒلى الƒثّمرة الƒنّهائƒيّة ا ّلƒتي يƒؤتƒيها أحƒدث ظƒهور إلƒهيّ لƒلجنس البش ّ
السيّد املسيح نفسه.
تأسيس املدنيّة العامليّة وافتتاح ملكوت اآلب على األرض
ً
افتتاحا رسميًّا كما وعد ّ
إلƒى هƒذا الƒنّظم الƒعاملƒيّ أشƒار حƒضرة الƒباب وهƒو مƒا زال سƒجني حƒصون آذربƒيجان فƒي الƒبيان الƒفارسƒيّ ،أ ّم الƒكتاب فƒي الّ ƒدورة
بشƒر هƒو بƒرسƒالƒته .وإلƒيك عƒبارتƒه الƒفذّة
الƒبابƒيّة ،إشƒارة واضƒحة وأعƒلن مƒقدمƒه وعƒقد اآلصƒرة بƒينه وبƒني اسƒم حƒضرة بƒهاء اهلل ا ّلƒذي ّƒ ƒ
ƒسادس عشƒر مƒن الƒواحƒد الƒثّالƒث ،قƒال" :طƒوبƒى ملƒن يƒنظر إلƒى نƒظم بƒهاء اهلل ويƒشكر ربّƒه فƒإنَّƒه يظهƒر وال م ّƒرد
الƒواردة فƒي الƒفصل ال ّ
لƒه "...وإلƒى هƒذا الƒنّظم نƒفسه أشƒار حƒضرة بƒهاء اهلل ا ّلƒذي أنƒزل فƒيما بƒعد األحƒكام واملƒبادئ ا ّلƒتي تƒهيمن عƒليه ،فƒقال فƒي الƒكتاب
األقƒدس ،أ ّم الƒكتاب فƒي دورتƒه" :قƒد اضƒطرب الƒنّظم مƒن هƒذا الƒنّظم األعƒظم ،واخƒتلف الƒتّرتƒيب بهƒذا الƒبديƒع ا ّلƒذي مƒا شهƒدت عƒني
وضƒƒحها مƒƒهندسƒƒه الƒƒعظيم حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء فƒƒي وص ƒيّته وعهƒƒده ،عƒƒلى حƒƒني شƒƒرع مƒƒن بƒƒعده
اإلبƒƒداع شƒƒبهه" .أ ّمƒƒا مƒƒعاملƒƒه فƒƒقد ّƒ ƒ ƒ
أتباعه في كال ّ
أسس هيئاته األولى في عصر التّكوين هذا من ال ّدورة البهائيّة.
الشرق والغرب يضعون ّ
ƒلسنوات الƒثّالث والعشƒƒريƒƒن األخƒƒيرة مƒƒن الƒƒقرن الƒƒبهائƒيّ األ ّول أن تƒƒع ّد املƒƒرحƒƒلة االفƒƒتتاحƒيّة مƒƒن مƒƒراحƒƒل الƒƒفترة
وعƒƒلى هƒƒذا فƒƒيمكن لّ ƒ
اإلداري وإق ƒƒام ƒƒته ،وه ƒƒو ال ƒنّظام ا ّل ƒƒذي ت ƒƒشاد ع ƒƒليه ه ƒƒيئات
ال ƒتّكوي ƒƒنيّة ل ƒƒل ّدي ƒƒن ،وه ƒƒي ع ƒƒصر االن ƒƒتقال ا ّل ƒƒذي ي ƒƒعاص ƒƒر ن ƒƒشأة ال ƒنّظام
ّ
الƒƒجامƒƒعة الƒƒبهائ ƒيّة الƒƒعامل ƒيّة الƒƒقادمƒƒة تƒƒشيي ًدا نƒƒهائ ƒيًّا فƒƒي الƒƒعصر ال ƒذّهƒƒبيّ ا ّلƒƒذي يشهƒƒد كƒƒمال ال ّ ƒدورة الƒƒبهائ ƒيّة .ولƒƒم يƒƒكن ال ّ ƒدسƒƒتور
ووضƒح مƒعاملƒه وأطƒلق عƒمليّاتƒه سƒوى وصƒيّة حƒضرة عƒبد الƒبهاء وعهƒده ،وهƒي
ّƒ ƒ ƒ
اإلداري إلƒى حƒيّز الƒوجƒود
ا ّلƒƒذي أخƒرج هƒذا الƒنّظام
ّ
أعƒƒظم مƒƒا خّ ƒلف لƒƒألجƒƒيال الƒƒقادمƒƒة مƒƒن تƒƒراث ،وأنƒƒصع مƒƒا فƒƒاضƒƒت بƒƒه قƒƒريƒƒحته مƒƒن فƒƒيض ،وأقƒƒوى مƒƒا أعّ ƒد مƒƒن أداة يسƒƒتوثƒƒق بƒƒها مƒƒن
استمرار العصور الثّالثة ا ّلتي تتأ ّلف منها دورة والده.
لƒƒم تƒƒت ّم إقƒƒامƒƒة مƒƒيثاق حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل وتƒƒأسƒƒيسه إالّ بƒƒالƒتّنفيذ املƒƒباشƒƒر إلرادتƒƒه ومƒƒرمƒƒاه .بƒƒينما وصƒيّة حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء يƒƒمكن أن
مفسƒره الƒوحƒيد ومƒثله األعƒلى .وإذًا
ّƒ ƒ
ƒتاجƒا نƒاشƒئ ًا عƒن ذلƒك الƒوصƒال ال ّƒروحƒانƒيّ بƒني مƒن و ّلƒد قƒوى الّ ƒديƒن اإللƒهي وبƒني مƒن جƒعل
تƒع ّد ن ً ƒ
مفسƒƒرهƒƒا املƒƒختار املƒƒعصوم
ّƒ
ƒؤسƒƒس شƒƒريƒƒعة اهلل فƒƒي هƒƒذا الƒƒعصر قƒƒد أنƒƒجبت بƒƒتفاعƒƒلها مƒƒع قƒƒريƒƒحة
يسƒƒرهƒƒا مƒ ّ ƒ
فƒƒالƒƒقوى الƒƒخالّقƒƒة ا ّلƒƒتي ّ ƒ
تƒƒلك األداة ا ّلƒƒتي مƒƒا يƒƒزال الƒƒجيل الƒƒحاضƒƒر عƒƒاجƒزًا عƒƒن إدراك مƒƒكنونƒƒاتƒƒها تƒƒمام اإلدراك رغƒƒم انƒƒقضاء ثƒƒالثƒƒة وعشƒƒريƒƒن عƒƒا ًمƒƒا .وعƒƒلى
هƒذا فهƒذه األداة ال يƒمكن ،إذا نƒحن قّ ƒدرنƒاهƒا حƒقّ قƒدرهƒا ،أن تƒنفصل ع َّƒمن كƒفل لƒها الّ ƒدفƒعة الƒحافƒزة األولƒى ا ّلƒتي خƒلقتها إالّ بƒقدر
ƒؤسƒƒس الƒظّهور الƒبهائƒيّ انصهƒرت فƒي حƒضرة عƒبد الƒبهاء
مƒا يƒمكن أن تƒنفصل ع ّƒمن تƒص ّورهƒا تƒص ّو ًرا مƒباش ًƒرا .ذلƒك أل ّن غƒايƒة م ّ ƒ
ƒتزاجƒƒا
ƒصهارا ت ƒƒا ًمّƒƒا ك ƒƒما الح ƒƒظنا م ƒƒن ق ƒƒبل ،وك ƒƒيان ƒƒه متش ƒّ ƒرب ل ƒƒروح ƒƒه تش ƒّ ƒربً ƒƒا ك ّ ƒليًّا ،ك ƒƒما أ ّن أه ƒƒداف ƒƒهما وب ƒƒواع ƒƒثهما م ƒƒمتزج ƒƒتان ام ƒً ƒ
ان ƒ
ً
ƒسامƒي املƒرتƒبط بƒرسƒالƒة الƒثّانƒي لƒيعادل نƒقض حƒقيقة مƒن أهƒمّ
كƒامƒالً ،حƒتّى أ ّن الƒفصل بƒني املƒبادئ ا ّلƒƒتي قّ ƒدرهƒا األ ّول والƒعمل ال ّ
الصحيحة.
حقائق ال ّدين األساسيّة ّ

اإلداري ا ّلƒƒذي أقƒƒامƒƒته هƒƒذه الƒƒوثƒƒيقة ال ƒتّاريƒƒخيّة هƒƒو بƒƒأصƒƒله وطƒƒبيعته فƒƒريƒƒد فƒƒي تƒƒواريƒƒخ األديƒƒان
ويƒƒنبغي لƒƒنا أن نƒƒالحƒƒظ أن ال ƒنّظام
ّ
ƒسابƒƒقة لƒƒحضرة بƒƒهاء اهلل عƒƒلى اإلطƒƒالق،
الƒƒعاملƒيّة .ومƒّ ƒما يƒƒمكننا الجƒƒزم بƒƒه عƒƒن ثƒƒقة وبƒƒاطƒƒمئنان أنّƒƒه ال مظهƒƒر مƒƒن املƒƒظاهƒƒر اإللƒƒهيّة الّ ƒ
ƒص جƒازم
أي ن ّ
ƒقرر ك ّƒل شƒرائƒع الّ ƒدورة اإلسƒالمƒيّة وأحƒكامƒها بƒجالء ووضƒوح ،قƒد وضƒع ّ
حƒتّى وال حƒضرة مح ّƒمد فƒي كƒتابƒه ا ّلƒƒذي ي ّ
مفسƒر تƒعالƒيم حƒضرة بƒهاء اهلل املƒختار ،وهƒو نƒظام مƒن شƒأنƒه أن يحƒمي الّ ƒديƒن مƒن الƒتّص ّدع
ّƒ ƒ
أسƒسه
اإلداري ا ّلƒذي ّƒ ƒ
يƒماثƒل الƒنّظام
ّ
ƒؤسƒسه صƒياغƒتها ،والƒهيئات ا ّلƒتي
أي ديƒن سƒابƒق ،وذلƒك بƒفضل املƒبادئ اإلداريّƒة ا ّلƒتي أحƒكم م ّƒ ƒ
واالنƒشقاق حƒمايƒة ال شƒبيه لƒها فƒي ّ
أي ن ƒƒظام م ƒƒن
أن ƒƒشأه ƒƒا ،وح ƒƒقّ ال ƒتّفسير ا ّلƒƒذي ز ّود ب ƒƒه ول ƒيّ أم ƒƒره .وأ ّم ƒƒا امل ƒƒبدأ امل ƒƒهيمن ع ƒƒلى ت ƒƒنفيذه ف ƒƒال يش ƒƒبهه م ƒƒبدأ م ƒƒن م ƒƒبادئ ّ
األنƒظمة سƒواء فƒي ذلƒك الƒثّيوقƒراطƒيّ مƒنها أو مƒا ابƒتدعƒته عƒقول الƒنّاس إلدارة الƒهيئات البشƒريّƒة .وال يƒمكن بƒأيّƒة حƒال مƒن األحƒوال
أي نƒƒ ƒوع مƒƒ ƒن أنƒƒ ƒواع ال ƒ ƒنّظم
أن يƒƒ ƒقال بƒƒ ƒأ ّن نƒƒ ƒظام ديƒƒ ƒن حƒƒ ƒضرة بƒƒ ƒهاء اهلل
اإلداري يƒƒ ƒطابƒƒ ƒق فƒƒ ƒي شƒƒ ƒكله أو ي ƒ ƒتّفق فƒƒ ƒي نƒƒ ƒظريّƒƒ ƒته مƒƒ ƒع ّ
ّ
ال ّديمقراطيّة أو االستبداديّة املطلقة ]األوتقراطيّة[ أو األرستقراطيّة الخالصة.
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ƒري فƒي املƒاضƒي ،يƒهود ّيƒة
كƒما أنّƒه ال يشƒبه أيّƒة حƒكومƒة ديƒنيّة مƒن تƒلك الƒحكومƒات الƒثّيوقƒراطƒيّة املƒختلفة ا ّلƒتي شهƒدهƒا الƒجنس البش ّ
ك ƒƒان ƒƒت أم م ƒƒسيحيّة أم إس ƒƒالم ƒيّة .إنّ ƒƒما ه ƒƒو ن ƒƒظام ي ƒƒض ّم ب ƒƒنيان ƒƒه ب ƒƒعض ال ƒƒعناص ƒƒر ا ّلƒƒتي ت ƒƒوج ƒƒد ف ƒƒي أل ƒƒوان اإلدارة ال ّ ƒدن ƒƒيويّ ƒƒة ال ƒثّالث ƒƒة
السƒƒليمة ا ّلƒƒتي يƒƒحتويƒƒها بƒƒال ريƒƒب كƒّ ƒل لƒƒون مƒƒن
ƒبرأ كƒّ ƒل الƒƒبراءة مƒƒن عƒƒيوبƒƒها ا ّلƒƒتي تƒƒالزمƒƒها ،ويƒƒؤ ّلƒƒف بƒƒني الƒƒحقائƒƒق ّ ƒ
املƒƒعترف بƒƒها ،ويَّ ƒ
األل ƒƒوان اإلداريّ ƒƒة ه ƒƒذه ،وذل ƒƒك دون م ƒƒساس م ƒƒا بس ƒƒالم ƒƒة ال ƒƒحقائ ƒƒق اإلل ƒƒهيّة ا ّلƒƒتي ي ƒƒقوم ع ƒƒليها ف ƒƒي ج ƒƒوه ƒƒره ،وم ƒƒن ب ƒƒني امل ƒƒعال ƒƒم ا ّلƒƒتي
السƒƒلطة الƒƒوراث ƒيّة ا ّلƒƒتي
ƒري قƒƒائƒƒم تƒƒلك ّ ƒ
أي نƒƒظام حƒƒكوم ƒيّ بشّ ƒ
تƒƒصطلح عƒƒلى تƒƒمييز ال ƒنّظام املƒƒاثƒƒل فƒƒي ظƒƒهور حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل عƒƒن ّ
ƒقدسƒة املƒقتصر بƒه وحƒده ،ومƒنها حƒقوق بƒيت الƒعدل األعƒظم
اإلداري ملƒباشƒرتƒها ،وحƒقّ تƒفسير اآلثƒار امل ّƒ ƒ
يسƒتدعƒى ولƒيّ أمƒر الƒنّظام
ّ
ƒتفردة بƒƒالƒƒحقّ املƒƒطلق فƒƒي تشƒƒريƒƒع الّ ƒ
ƒص صƒƒريƒƒح فƒƒي الƒƒكتاب األقƒƒدس ،ومƒƒنها
ƒشؤون ا ّلƒƒتي لƒƒم يƒƒرد بƒƒها نّ ƒ
وسƒƒلطاتƒƒه ،وهƒƒو الƒƒهيئة املّ ƒ
الƒحكم الƒقاضƒي بƒإعƒفاء أعƒضاء بƒيت الƒعدل األعƒظم هƒذا مƒن املƒسؤولƒيّة تƒجاه مƒن يƒمثّلونƒهم ومƒن االضƒطرار إلƒى الƒعمل بƒموجƒب
ƒخاصƒة ا ّلƒتي تƒقضي بƒانƒتخاب جƒمهور املƒؤمƒنني لهƒذه الƒهيئة ا ّلƒتي
آراء هƒؤالء أو مƒعتقداتƒهم أو عƒواطƒفهم أو مƒيولƒهم ومƒنها املƒوا ّد ال ّ ƒ ƒ ƒ
تك ّون األداة التّشريعيّة الوحيدة في الجامعة البهائيّة العامليّة انتخابًا ديمقراطيًّا ح ًرّا.
ƒسنوات الƒثّالث والعشƒريƒن ا ّلƒƒتي عƒاشƒها إلƒى اآلن ،يƒحاولƒون
أ ّƒمƒا األعƒداء ا ّلƒƒذيƒن طƒفقوا ،مƒنذ بƒدايƒة هƒذا الƒنّظام
اإلداري وطƒوال ال ّ
ّ
الشƒƒرق والƒƒغرب ،مƒƒن ال ّ ƒداخƒƒل والƒƒخارج تƒƒشويƒƒهه والهƒƒزء بƒƒه وال ƒنّيل مƒƒنه ،ويƒƒجاهƒƒدون فƒƒي عƒƒرقƒƒلة تƒƒق ّدمƒƒه ،ويƒƒكدحƒƒون لƒƒيصدعƒƒوا
فƒƒي ّ ƒ
صƒفوف أنƒصاره ،فƒقد فشƒلوا فƒي نƒيل مƒبتغاهƒم املƒمقوت .فƒها هƒي ذي الƒجهود املƒضنية ا ّلƒƒتي بƒذلƒها أرمƒنيّ طƒموح حƒاول بƒقصر
ƒسنوات األ ّولƒى مƒن تƒأسƒيس الّ ƒديƒن فƒي مƒصر أن يح ّƒل محƒله "جƒمعيّة عƒلميّة" كّ ƒونƒها وتƒكفّلها ،نƒراهƒا تƒخفق إخƒفا ًقƒƒا
نƒظره أثƒناء ال ّ
تƒƒا ًمّƒƒا .وهƒƒا هƒƒو ذا االضƒƒطراب ا ّلƒƒذي أحƒƒدثƒƒته امƒƒرأة ضƒƒا ّلƒƒة جƒƒاهƒƒدت مƒƒثابƒƒرة فƒƒي الƒƒواليƒƒات املتّحƒƒدة وبƒƒريƒƒطانƒƒيا ح ƒتّى تƒƒثير الّ ƒ
ƒشكوك
السƒƒلطات امل ƒƒدن ƒيّة ف ƒƒي فلس ƒƒطني ع ƒƒلى اتّ ƒƒخاذ اإلج ƒƒراءات
ƒحة ال ّ ƒدس ƒƒتور امل ƒƒسؤول ع ƒƒن إن ƒƒشائ ƒƒه ،ب ƒƒل وح ƒتّى تح ƒƒمل ّ ƒ
وال ƒظّنون ف ƒƒي ص ّ ƒ
ƒقيما .وهƒƒا هƒƒو ذا ارتƒƒداد رائƒƒد مƒƒن ر ّواد
الƒƒقانƒƒون ƒيّة حƒƒيال هƒƒذه الƒƒقضيّة ،األمƒƒر ا ّلƒƒذي سƒƒاءهƒƒا رفƒƒضه بƒƒاقƒƒتضاب كƒّ ƒل الّ ƒ
ƒسوء ،نƒƒراه عً ƒ
ƒيرا مƒا ق َّƒل أو كƒثر .وهƒا هƒي ذي
الّ ƒديƒن وم ّ ƒ ƒ
ƒؤسƒسيه األول فƒي أملƒانƒيا ،أغƒوتƒه هƒذه املƒرأة وضّ ƒللته تƒضليالً محƒزنًƒا ،نƒراه ال يحƒدث تƒأث ً
ƒتبجح ال ليهƒدم الƒنّظام وحƒده بƒل
املجƒلدات ا ّلƒتي أ ّلƒفها نƒاقƒض وقƒح ونشƒرهƒا أثƒناء تƒلك الƒفترة فƒي إيƒران حƒيث كƒان يƒكافƒح كƒفاحƒه امل ّ
دسƒها فƒلول نƒاقƒضي املƒيثاق
ƒقيما كƒذلƒك .وهƒا هƒي ذي الّ ƒدسƒائƒس ا ّلƒتي ّƒ ƒ
لƒيخسف األرض بƒالّ ƒديƒن ا ّلƒذي أنƒشأ ذلƒك الƒنّظام ،نƒراهƒا ع ً
ا ّلƒƒذيƒƒن مƒƒا كƒƒادوا يƒƒقفون عƒƒلى أهƒƒداف وصƒيّة حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء وأغƒƒراضƒƒها حƒتّى هƒبّوا ،وعƒƒلى رأسƒƒهم مƒƒيرزا بƒƒديƒƒع اهلل ،لƒƒينتزعƒƒوا
ƒبيرا .وهƒا هƒي ذي
سƒدانƒة أقƒدس حƒرم فƒي الƒعالƒم الƒبهائƒيّ مƒن ولƒيّ األمƒر املƒختار ،نƒراهƒا كƒذلƒك تƒحبط وتفشƒل وتج ّƒر عƒليهم وبƒاالً ك ً
الهجƒƒمات ال ƒتّالƒƒية ا ّلƒƒتي ش ƒنّها بƒƒعض أقƒƒطاب املƒƒسيحيّة فƒƒي الƒƒبالد املƒƒسيحيّة وغƒƒير املƒƒسيحيّة ابƒƒتغاء تƒƒقويƒƒض أسƒƒس ذلƒƒك ال ƒنّظام
ƒسامƒƒي .وهƒƒا هƒƒي ذي املƒƒكائƒƒد الّ ƒلئيمة الƒƒخبيثة
وتƒƒشويƒƒه مƒƒعاملƒƒه ،نƒƒراهƒƒا تعجƒƒز عƒƒن أن تƒƒد ّمƒƒر والء أنƒƒصاره أو تƒƒص ّدهƒƒم عƒƒن هƒƒدفƒƒهم الّ ƒ
ا ّلƒƒتي دبّƒرهƒا كƒاتƒب سƒابƒق لƒحضرة عƒبد الƒبهاء لƒم يƒتّعظ بƒما جƒوزي بƒه كƒاتƒب وحƒي حƒضرة بƒهاء اهلل وال بƒاملƒصير ا ّلƒƒذي صƒار إلƒيه
الشƒƒرق وال ƒƒغرب ،ف ƒƒنهض وج ƒƒاه ƒƒد ،وم ƒƒا زال إل ƒƒى اآلن ي ƒƒجاه ƒƒد ،ف ƒƒي ن ƒƒقض ه ƒƒذه ال ƒƒوث ƒƒيقة
غ ƒƒيره م ƒƒن ك ƒƒتبة م ƒƒواله وم ƒƒترج ƒƒميه ف ƒƒي ك ƒƒال ّ ƒ
ال ƒƒخال ƒƒدة ا ّل ƒƒتي يس ƒƒتم ّد م ƒƒنها ال ƒنّظام س ƒƒلطان ƒƒه ،ودح ƒƒض م ƒƒوا ّده ƒƒا ال ƒƒجوه ƒƒريّ ƒƒة ،ن ƒƒراه ƒƒا ه ƒƒي األخ ƒƒرى ،أي امل ƒƒكائ ƒƒد ،ال تس ƒƒتطيع أن
ƒصدع ولƒƒو
ƒؤسƒƒسه ولƒƒو اعƒ ƒ ً ƒ
السƒƒبيل ا ّلƒƒذي رسƒƒمه لƒƒه مƒ ّ ƒ
تƒƒعترض تƒƒق ّدم هƒƒيئاتƒƒه فƒƒي ّ ƒ
ƒتراضƒƒا وقƒƒتيًّا ،وال أن تحƒƒدث شƒƒيئ ًا مƒّ ƒما قƒƒد يشƒƒبه الّ ƒ
شب ًها بعي ًدا في صفوف أنصاره الواثقني اليقظني األقوياء.
ƒتم ًما لƒكتاب هƒو
هƒذه الƒوثƒيقة امل ّ ƒ ƒ
ƒؤسƒسة لهƒذا الƒنّظام ،ودسƒتور الƒحضارة الƒعاملƒيّة الƒقادمƒة ا ّلƒƒذي يƒمكن أن يƒع ّد مƒن بƒعض وجƒوهƒه م ّ
أعƒƒظم الƒƒكتب شƒƒأنًƒƒا أال وهƒƒو الƒƒكتاب األقƒƒدس ،هƒƒذه الƒƒوثƒƒيقة ا ّلƒƒتي دبƒƒجها حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء بخ ّ ƒ
ط يƒƒده وذيّƒƒلها بƒƒتوقƒƒيعه وخƒƒتمها
ƒسجن ،تƒعلن لƒنا الƒعقائƒد األسƒاسƒيّة ا ّلƒتي يƒؤمƒن بƒها
بƒخاتƒمه ،وكƒتب صƒدرهƒا أثƒناء فƒترة مƒن أظƒلم فƒترات حƒبسه فƒي عّ ƒكاء مƒديƒنة ال ّ
ƒبني لƒƒنا طƒƒبيعة رسƒƒالƒƒة حƒƒضرة الƒƒباب املƒƒزدوجƒƒة بƒƒلغة ب ƒيّنة
ƒحا ال لƒƒبس فƒƒيه وال غƒƒموض ،وتّ ƒ
أتƒƒباع ديƒƒن حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل إعƒƒالنًƒƒا صƒƒريً ƒ
واضƒƒحة ال يƒƒرقƒƒى إلƒƒيها ال ƒظّ ّن وال الّ ƒ
ƒؤسƒƒس ال ƒظّهور الƒƒبهائ ƒيّ ،وتƒƒؤكƒƒد لƒƒنا أنّƒƒه "ك ƒلٌ
ƒفرد بƒƒه مƒ ّ ƒ
ƒش ّك ،وتج ّ ƒلي لƒƒنا املƒƒقام الƒƒكامƒƒل ا ّلƒƒذي تّ ƒ
ƒوضƒح اخƒتصاصƒاتƒه
عƒباد لƒه وك ٌƒل بƒأمƒره قƒائƒمون" ،وتƒنبّه عƒلى أهƒميّة الƒكتاب األقƒدس ،وتƒقيم نƒظام واليƒة األمƒر مƒنصبًا وراثƒيًا ،وت ّ ƒ ƒ ƒ
ƒبني صƒلته بƒنظام الƒواليƒة ،وتƒوصƒي
الƒجوهƒريَّƒة ،وتƒز ّودنƒا بƒالƒتّدابƒير الƒالّزمƒة إلجƒراء انƒتخاب بƒيت الƒعدل األعƒظم وتحّ ƒدد دائƒرة نƒفوذه وت ّ
بƒالƒتزامƒات أيƒادي أمƒر اهلل وتƒنبّه عƒلى املƒسؤولƒيات املƒلقاة عƒلى عƒواتƒقهم ،وتƒمتدح فƒضائƒل املƒيثاق املƒنيع ا ّلƒƒذي أبƒرمƒه حƒضرة بƒهاء
تمجƒƒد ش ƒƒجاع ƒƒة أن ƒƒصار م ƒƒيثاق ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل وث ƒƒبات ƒƒهم ،وتسه ƒƒب ف ƒƒي ذك ƒƒر اآلالم ا ّلƒƒتي ع ƒƒان ƒƒاه ƒƒا امل ƒƒرك ƒƒز امل ƒƒختار،
اهلل ،ك ƒƒما أنّ ƒƒها ّƒ
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وتس ƒƒتعيد إل ƒƒى ال ƒذّاك ƒƒرة س ƒƒلوك م ƒƒيرزا ي ƒƒحيى املخ ƒƒزي وع ƒƒدم اك ƒƒتراث ƒƒه ب ƒƒإن ƒƒذارات ح ƒƒضرة ال ƒƒباب ،وت ƒƒفضح ف ƒƒي ح ƒƒلقات م ƒƒتتاب ƒƒعة م ƒƒن
الƒتّدلƒƒيالت خƒƒيانƒƒة مƒƒيرزا محƒّ ƒمد عƒƒلي وعƒƒصيانƒƒه واشƒƒتراك ابƒƒنه شƒƒعاع اهلل وأخƒƒيه مƒƒيرزا بƒƒديƒƒع اهلل ،وتƒƒؤ ّكƒƒد مƒƒن جƒƒديƒƒد أمƒƒر طƒƒردهƒƒم،
وتƒƒتنبّأ بƒƒانƒƒهيار كƒّ ƒل آمƒƒالƒƒهم ،وتƒƒدعƒƒو كƒّ ƒل األفƒƒنان [وهƒƒم أقƒƒربƒƒاء حƒƒضرة الƒƒباب[ وأيƒƒادي األمƒƒر وجƒƒمهور أتƒƒباع حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل ،إلƒƒى
ƒرضƒƒا وي ƒƒجاه ƒƒدوا ب ƒƒال ك ƒƒلل وال م ƒƒلل وي ƒƒتمثّلوا
أن ي ƒƒنهضوا متّح ƒƒدي ƒƒن م ƒƒتآزري ƒƒن ع ƒƒلى نش ƒƒر دي ƒƒنه ،وأن ينتش ƒƒروا ف ƒƒي األرض ط ƒƒوالً وع ƒ ƒ ƒً ƒ
ƒسيّد املƒƒسيح ،وتحƒذّرهƒƒم مƒƒن مƒƒخاطƒƒر االخƒƒتالط بƒƒناقƒƒضي العهƒƒد ،وتƒƒأمƒƒرهƒƒم بƒƒأن يƒƒقوا الّ ƒديƒƒن هجƒƒمات املƒƒنافƒƒقني
بƒƒبطولƒƒة حƒƒواريّƒƒي الّ ƒ
وع ƒƒدوان امل ƒƒغرض ƒƒني ،وت ƒƒنصح ل ƒƒهم ب ƒƒأن يظه ƒƒروا بمس ƒƒلكهم ع ƒƒامل ƒيّة ال ّ ƒدي ƒƒن ا ّلƒƒذي ي ƒƒعتنقون ƒƒه ،وي ƒƒداف ƒƒعوا ع ƒƒن م ƒƒبادئ ƒƒه ال ƒƒعليا .وف ƒƒي ه ƒƒذه
ƒبني صƒاحƒبها داللƒة حƒقوق اهلل والƒغايƒة مƒنها ،وهƒي الƒحقوق ا ّلƒتي فƒرضƒت مƒن قƒبل فƒي الƒكتاب األقƒدس ،ويƒوصƒي
الƒوثƒيقة نƒفسها ي ّ
بالخضوع واإلخالص للملوك العادلني ،ويفصح عن حنينه إلى ّ
الشهادة ويدعو اهلل أن يقبل توبة أعدائه ويغفر لهم.
الشƒرق والƒغرب أن قƒامƒوا بƒبصيرة صƒافƒية وعƒزيƒمة مƒاضƒية ،مƒلبّني الƒنّداء
فƒما لƒبث أفƒراد الƒجامƒعات الƒبهائƒيّة املنتشƒرة فƒي أرجƒاء ّ ƒ ƒ
ا ّلƒƒذي نƒƒاداهƒƒم بƒƒه صƒƒاحƒƒب وثƒƒيقة خƒƒطيرة الّ ƒ
ƒسامƒƒية ،مƒƒتل ّهفني عƒƒلى الƒƒعمل مƒƒن بƒƒعد أن تƒƒل ّقوا صƒƒدمƒƒة
ƒهمتهم الّ ƒ
ƒشأن كهƒƒذه ،مƒƒدركƒƒني مّ ƒ
اإلداري ،مƒاضƒني فƒي
صƒعود حƒضرة عƒبد الƒبهاء املƒباغƒت غƒير املƒتو ّقƒع ،مسƒترشƒديƒن بƒالخƒطّة ا ّلƒتي عهƒد بƒها إلƒيهم مƒهندس الƒنّظام
ّ
سƒƒبيلهم قƒƒد ًمƒƒا ال تƒƒعيقهم هجƒƒمات الƒƒخاذلƒƒني وال األعƒƒداء الƒƒحاسƒƒديƒƒن لƒƒقوة الّ ƒديƒƒن املتجƒّ ƒمعة واملƒƒتعامƒƒني عƒƒن داللƒƒته الƒƒفذّة ،فƒƒهؤالء مƒƒا
اإلداري ا ّلƒƒذي مƒن شƒأنƒه أن يƒتط ّور إلƒى نƒظام
لƒبثوا أن قƒامƒوا لƒيفتتحوا عƒصر الƒتّكويƒن مƒن ديƒنهم ،وذلƒك بƒوضƒعهم أسƒس الƒنّظام
ّ
عƒƒامل ƒيّ تƒƒعترف األجƒƒيال الƒƒقادمƒƒة بƒƒأنّƒƒه وعƒƒد كƒّ ƒل دورات املƒƒاضƒƒي ال ّ ƒديƒƒنيّة ومجƒƒدهƒƒا املƒƒت ّوج .ولƒƒم يƒƒقنع أتƒƒباع ديƒƒن حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل
ب ƒƒإق ƒƒام ƒƒة وت ƒƒثبيت أرك ƒƒان األداة اإلداريّ ƒƒة امل ƒƒهيّأة ل ƒƒحفظ وح ƒƒدة ال ƒƒجام ƒƒعة امل ّ ƒ
طردة ف ƒƒي ا ّت ƒƒساع ƒƒها وق ƒƒيادة أم ƒƒوره ƒƒم وم ƒƒصال ƒƒحهم ق ƒƒيادة
فƒاعƒلة قƒادرة فƒقط ،بƒل عƒزمƒوا أثƒناء الƒعقديƒن الƒتّالƒيني لƒصعود حƒضرة عƒبد الƒبهاء عƒلى أن يظهƒروا ويƒؤ ّƒكƒدوا بƒأعƒمالƒهم اسƒتقالل ذلƒك
الراسخني.
ال ّدين
ّ
ويوسعوا دائرته وحدوده إلى نطاق أوسع ،ويزيدوا عدد أنصاره ّ
ويƒنبغي أن يƒالحƒظ أن الّ ƒدور ا ّلƒذي تƒلعبه جƒامƒعة الƒبهائƒيّني األمƒريƒكيّني فƒي هƒذا الƒجهاد الƒثّالثƒي الƒعاملƒي ،مƒنذ صƒعود حƒضرة عƒبد
الƒبهاء إلƒى نƒهايƒة الƒقرن الƒبهائƒيّ األ َّول ،دور جƒبّار مƒنح تƒق ّدم الّ ƒديƒن فƒي الƒعالƒم قّ ƒوة دافƒعة هƒائƒلة ،وب ّƒرر الƒثّقة ا ّلƒتي وضƒعها حƒضرة
عƒبد الƒبهاء نƒفسه فƒي أفƒرادهƒا ،والƒثّناء الƒعاطƒر ا ّلƒذي أغƒدقƒه عƒليهم واآلمƒال الƒكبار ا ّلƒتي عَّ ƒلقها عƒلى مسƒتقبلهم .والƒواقƒع أ َّن تƒأثƒير
الشƒƒروع بƒƒتأسƒƒيس الƒƒهيئات اإلداريّƒƒة الƒƒبهائƒيّة وتƒƒوطƒƒيد دعƒƒائƒƒمها رجƒƒحانًƒƒا يƒƒحقّ بƒƒه لƒƒبالدهƒƒم أن تƒƒع ّد مهƒƒد
ƒحا فƒƒي ّ ƒ
أفƒƒرادهƒƒا كƒƒان راجً ƒ
اإلداري ا ّلذي ص َّوره حضرة بهاء اهلل وأخرجته وصيّة مركز ميثاقه إلى حيّز الوجود.
النّظام
ّ
ƒصدد أ َّن الخ ƒƒطوات ال ƒتّمهيديّ ƒƒة ال ƒّ ƒرام ƒƒية إل ƒƒى ال ƒƒكشف ع ƒƒن م ƒƒجال ه ƒƒذا ال ƒنّظام اإلداريّ
وي ƒƒنبغي أالّ ي ƒƒغرب ع ƒƒن ال ƒƒبال ف ƒƒي ه ƒƒذا ال ّ ƒ
ونƒفاذه ،وهƒو الƒنّظام ا ّلƒذي أقƒيم اآلن بƒعد صƒعود حƒضرة عƒبد الƒبهاء إقƒامƒة رسƒميّة ،قƒد خƒطاهƒا حƒضرة عƒبد الƒبهاء نƒفسه مƒن قƒبل،
ƒؤسƒسات ا ّلƒƒتي
ƒشيرا بƒامل ّ ƒ ƒ
ƒسنوات ال ّ
ال بƒل قƒد خƒطاهƒا مƒن قƒبله حƒضرة بƒهاء اهلل أثƒناء ال ّ
ƒسابƒقة عƒلى صƒعوده .وم ّƒما يƒمكن أن يƒع ّد ب ً
كƒان مƒن شƒأنƒها أن تƒقوم بƒعد انƒتهاء عهƒد الƒبطولƒة املƒجيد مƒباشƒرة قƒيا ًƒمƒا دائ ًƒما مƒنظَّ ًما فƒي أرجƒاء الƒعالƒم الƒبهائƒيّ انƒتخاب حƒضرة
ب ƒƒهاء اهلل ل ƒƒبعض ال ƒƒبارزي ƒƒن م ƒƒن امل ƒƒؤم ƒƒنني ف ƒƒي إي ƒƒران ﮐ "أي ƒƒادي األم ƒƒر" ،وش ƒƒروع ح ƒƒضرة ع ƒƒبد ال ƒƒبهاء ف ƒƒي إق ƒƒام ƒƒة امل ƒƒحاف ƒƒل املح ƒƒليّة
ومƒƒجالƒƒس الّ ƒ
الشƒƒرق والƒƒغرب ،وتƒƒشكيل وحƒƒدة املƒƒعبد الƒƒبهائ ƒيّة فƒƒي الƒƒواليƒƒات املتّحƒƒدة
ƒشورى فƒƒي املƒƒراكƒƒز الƒƒبهائ ƒيّة الƒƒبارزة فƒƒي كƒƒال ّ ƒ
ƒؤسƒƒساتƒƒه املƒƒقبلة ،وإنƒƒشاء
ƒكرسƒƒة لƒƒل ّديƒƒن ومƒ ّ ƒ
األمƒƒريƒƒكيّة ،وإنƒƒشاء األرصƒƒدة املحƒƒليّة لƒƒترقƒƒية الƒƒفعال ƒيّات الƒƒبهائ ƒيّة ،وشƒƒراء األراضƒƒي املَّ ƒ
جƒمعيات لنشƒر الƒكتب الƒبهائƒيّة ،وتƒشييد أ ّول " مشƒرق األذكƒار" فƒي الƒعالƒم الƒبهائƒيّ ،وبƒناء مƒقام حƒضرة الƒباب عƒلى جƒبل الƒكرمƒل
وبناء دور ضيافة يستريح فيها املب ّلغون املتج ّولون والزّائرون.
اإلداري تƒƒنكشف ألتƒƒباعƒƒه ح ƒتّى انƒƒطلقوا يƒƒقيمون
ƒوضƒƒح ملƒƒعالƒƒم نƒƒظام ديƒƒن حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل
ومƒƒا كƒƒادت مƒƒواد ال ّ ƒدسƒƒتور اإللƒƒهيّ املƒ ƒ ّ ƒ
ّ
عƒƒلى األسƒƒس ا ّلƒƒتي وضƒƒعها أبƒƒطال ال ّ ƒديƒƒن وأولƒƒياؤه وشهƒƒداؤه أ ّول طƒƒبقة مƒƒن صƒƒرح هƒƒيئاتƒƒه اإلداريّƒƒة .فƒƒنهض الƒّ ƒر ّواد الƒƒبناة لهƒƒذا
الƒنّظام اإللƒهيّ وقƒد أدركƒوا تƒمام اإلدراك ضƒرورة إنƒشاء أسƒاس عƒريƒض مƒتني كخƒطوة أولƒى يƒرفƒعون عƒليها فƒيما بƒعد قƒواعƒد ذلƒك
ƒصرح وهƒƒي الƒƒوحƒƒدة
ƒتقرت عƒƒليها آخƒƒر األمƒƒر ق ƒبّة الّ ƒ
الّ ƒ
ƒصرح املƒƒشيد ،وعƒƒلموا تƒƒمام الƒƒعلم بƒƒأنّƒƒهم إن أحƒƒكموا رفƒƒع تƒƒلك الƒƒقواعƒƒد اسّ ƒ
الƒنّهائƒية املƒت ّوجƒة لƒه ،ومƒضوا فƒي سƒبيلهم قƒد ًƒمƒا ال يƒعيقهم عƒن املƒضيّ فƒيه مƒا أحƒدثƒه نƒاقƒضو املƒيثاق فƒي أرض املƒقصود مƒن أزمƒة،
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وال م ƒƒا أث ƒƒاره امل ƒƒغرض ƒƒون ف ƒƒي م ƒƒصر م ƒƒن اض ƒƒطراب ،وال م ƒƒا ن ƒƒتج ع ƒƒن اس ƒƒتيالء ال ّ ƒ
ƒشيعة ع ƒƒلى ب ƒƒيت ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ف ƒƒي ب ƒƒغداد م ƒƒن
تƒƒبلبل ،وال مƒƒا طƒƒفق يƒƒواجƒƒه ال ّ ƒديƒƒن فƒƒي روسƒƒيا مƒƒن مƒƒخاطƒƒر مƒƒتزايƒƒدة ،وال مƒƒا اسƒƒتقبلت بƒƒه الƒƒفعال ƒيّات األولƒƒى ا ّلƒƒتي بƒƒدأتƒƒها جƒƒامƒƒعة
ال ƒƒبهائ ƒيّني األم ƒƒري ƒƒكيّني م ƒƒن زراي ƒƒة واس ƒƒتخفاف ف ƒƒي ب ƒƒعض األوس ƒƒاط ا ّلƒƒتي أس ƒƒاءت ت ƒƒما ًم ƒƒا ف ƒƒهم ال ƒƒغاي ƒƒة م ƒƒنها ،ن ƒƒهض ه ƒƒؤالء ال ƒّ ƒر ّواد
متّحƒديƒن اتّƒحا ًدا تƒا ًƒمƒا عƒلى اخƒتالف وجƒهات نƒظرهƒم وعƒاداتƒهم ولƒغاتƒهم وأخƒذوا عƒلى عƒواتƒقهم ذلƒك الƒواجƒب املƒزدوج املƒنطوي عƒلى
ƒهمتها ت ƒƒوج ƒƒيه
ت ƒƒأس ƒƒيس م ƒƒحاف ƒƒلهم املح ƒƒليّة وت ƒƒوط ƒƒيد دع ƒƒائ ƒƒمها ،ت ƒƒلك امل ƒƒحاف ƒƒل ا ّلƒƒتي ك ƒƒان ي ƒƒنتخبها ج ƒƒمهور امل ƒƒؤم ƒƒنني وا ّلƒƒتي ك ƒƒان ƒƒت م ّ ƒ
ƒأسسƒƒت بƒƒال ƒتّدريƒƒج هƒƒذه املƒƒجالƒƒس املƒƒك ِّونƒƒة
فƒƒعال ƒيّات أتƒƒباع ال ّ ƒديƒƒن املƒƒترامƒƒي األبƒƒعاد وتƒƒنظيمها وال ƒتّوفƒƒيق بƒƒينها وتƒƒوسƒƒيع مƒƒيدانƒƒها .وتّ ƒ
ألسƒƒاس نƒƒظام ال ّ ƒديƒƒن ال ƒنّاهƒƒض ا ّلƒƒذي طƒƒال اضƒƒطهاده ،وذلƒƒك فƒƒي إيƒƒران والƒƒواليƒƒات املتّحƒƒدة األمƒƒريƒƒكيّة وكƒƒندا والجƒƒزر الƒƒبريƒƒطان ƒيّة
وفƒƒرنƒƒسا وأملƒƒانƒƒيا وال ƒنّمسة والƒƒهند وبƒƒورمƒƒا ومƒƒصر والƒƒعراق وتƒƒركسƒƒتان الƒّ ƒروس ƒيّة والƒƒقوقƒƒاز وأسƒƒترالƒƒيا ونƒƒيوزيƒƒلندة الجƒƒديƒƒدة وجƒƒنوب
أف ƒƒري ƒƒقيا وت ƒƒرك ƒƒيا وس ƒƒوريّ ƒƒا وفلس ƒƒطني وب ƒƒلغاري ƒƒا وامل ƒƒكسيك وج ƒƒزر ال ƒƒفيليبّني وج ƒƒماي ƒƒكا وك ƒƒوس ƒƒتاري ƒƒكا وج ƒƒوات ƒƒيماال وه ƒƒندوراس وس ƒƒان
سƒلفادور واألرجƒنتني وأرجƒواي وتƒشيلي والƒبرازيƒل واإلكƒوادور وكƒولƒومƒبيا وبƒراجƒواي وبƒيرو وآالسƒكا وكƒوبƒا وهƒايƒتي والƒيابƒان وجƒزر
ال ƒƒهاوائ ƒƒي وت ƒƒون ƒƒس وب ƒƒورت ƒƒوري ƒƒكو وب ƒƒلوچس ƒƒتان وروس ƒƒيا وش ƒƒرق األردن ول ƒƒبنان وال ƒƒحبشة .ول ƒƒقد س ƒƒميّت ه ƒƒذه ال ƒƒهيئات ب ƒƒامل ƒƒحاف ƒƒل
ƒؤسƒƒس الƒظّهور
ƒبني لƒوظƒيفتها وهƒو ا ّلƒƒذي وضƒعه لƒها م ّ ƒ
ال ّƒروحƒانƒيّة ،وهƒي تƒسمية يƒعتاض عƒنها عƒلى مƒرور الƒزّمƒن بƒاالسƒم الّ ƒدائƒم امل ّ
الƒبهائƒيّ ،أال وهƒو "بƒيوت الƒعدل" ،ولƒقد أثƒبتت هƒذه املƒحافƒل املƒمثّلة لƒديƒن حƒضرة بƒهاء اهلل ،الƒقيّمة عƒليه والƒبالƒغ عƒددهƒا اآلن عّ ƒدة
مƒئات ،واملƒنتخب أعƒضاؤهƒا مƒن مƒختلف األجƒناس والƒعقائƒد والƒطّبقات املƒك ّونƒة لƒلجامƒعة الƒبهائƒيّة الƒعاملƒيّة ،أثƒبتت بƒإنƒجازاتƒها فƒي
اإلداري ،وذلƒƒك ألنّƒƒها
مƒƒدى عشƒƒريƒƒن عƒƒا ًمƒƒا جƒƒدارتƒƒها بƒƒأن تƒƒع ّد الƒƒعضالت الƒّ ƒرئƒƒيسة لƒƒلمجتمع الƒƒبهائƒيّ ،واألسƒƒاس الƒنّهائƒƒي لƒƒصرحƒƒه
ّ
ƒؤسƒƒس بƒƒال اسƒƒتثناء فƒƒي كƒّ ƒل مƒƒديƒƒنة أو بƒƒلدة وقƒƒريƒƒة يƒƒقيم بƒƒها تƒƒسعة أو أكƒƒثر مƒƒن املƒƒؤمƒƒنني الƒƒبالƒƒغني ،وأ ّنƒƒها تƒƒنتخب انƒƒتخابًƒƒا سƒƒنويًّƒƒا
تƒ ّ ƒ
ƒسواء ف ƒƒي ال ƒƒيوم األ ّول م ƒƒن أع ƒƒظم األع ƒƒياد ال ƒƒبهائ ƒيّة ،وأنّ ƒƒها
م ƒƒباش ƒً ƒرا ي ƒƒباش ƒƒره ال ƒƒبال ƒƒغون وال ƒƒبال ƒƒغات م ƒƒن امل ƒƒؤم ƒƒنني وامل ƒƒؤم ƒƒنات ع ƒƒلى ال ّ ƒ
مƒƒز َّودة بسƒƒلطة تƒƒجعلها غƒƒير مƒƒسؤولƒƒة عƒƒن أعƒƒمالƒƒها وال أحƒƒكامƒƒها أمƒƒام مƒƒنتخبيها ،وأنّƒƒها متع ّهƒƒدة فƒƒي كƒّ ƒل ال ƒظّروف واألحƒƒوال بƒƒما
ƒصلح األع ƒƒظم" ا ّلƒƒذي أع ƒƒلن ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ح ƒƒتميّة
ي ƒƒمليه ع ƒƒليها "ال ƒƒعدل األع ƒƒظم" وه ƒƒو ا ّلƒƒذي يس ƒƒتطيع وح ƒƒده أن ي ƒƒفتح عه ƒƒد "ال ّ ƒ
ت ƒƒأس ƒƒيسه وأنّ ƒƒها تتح ƒّ ƒمل م ƒƒسؤول ƒيّة ت ƒƒرق ƒƒية م ƒƒصال ƒƒح ال ƒƒجام ƒƒعات ال ّ ƒداخ ƒƒلة ف ƒƒي ن ƒƒطاق ƒƒها ف ƒƒي ك ƒّ ƒل األح ƒƒوال ،وإي ƒƒقاف ƒƒها ع ƒƒلى خ ƒƒططها
وفƒƒعال ƒيّاتƒƒها ،ودعƒƒوتƒƒها لƒƒلتّط ّوع بƒƒأيّƒƒة تƒƒوص ƒيّة قƒƒد تƒƒرغƒƒب فƒƒيها ،وأنّƒƒها مƒƒدركƒƒة تƒƒمام اإلدراك لƒƒواجƒƒب آخƒƒر ال يّ ƒ
ƒقل حƒƒيويّƒƒة عƒƒن واجƒƒباتƒƒها
األخƒرى ،وأعƒني بƒه إظƒهار عƒاملƒيّة ديƒنها واتّƒساع طƒاقƒته ،وذلƒك بƒاتّƒصالƒها ب ّ
ƒكل الحƒركƒات التّح ّƒرريّƒة واإلنƒسانƒيّة ،وأنّƒها ال عƒالقƒة لƒها
ƒسواء وأنّƒها تƒساعƒدهƒا لƒجان تƒعيّنها سƒنويًّƒا تƒكون مƒسؤولƒة مƒباشƒرة أمƒامƒها
الƒبتّة بƒاملƒنظّمات الƒطّائƒفيّة الّ ƒديƒنيّة مƒنها واملƒدنƒيّة عƒلى ال ّ
ƒتبرع بƒها كƒافّƒة
وتƒنفرد ك ّƒل واحƒدة مƒنها بƒفرع خ ّ
ƒاص مƒن فƒروع الƒفعالƒيّة الƒبهائƒيّة لƒل ّدراسƒة والƒعمل ،وأنّƒها تƒناصƒرهƒا أرصƒدة محƒليّة ي ّ
املؤمنني.
ƒصدد" :ق ƒƒد ك ƒƒتب اهلل ع ƒƒلى ك ƒّ ƒل م ƒƒدي ƒƒنة أن ي ƒƒجعلوا ف ƒƒيها ب ƒƒيت ال ƒƒعدل
وإل ƒƒيك م ƒƒا ق ƒƒال ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ف ƒƒي ك ƒƒتاب ƒƒه األق ƒƒدس به ƒƒذا ال ّ ƒ
ويƒƒجتمع فƒƒيه الƒنّفوس عƒƒلى عƒƒدد الƒƒبهاء ] [9وإن ازداد ال بƒƒأس ...ويƒƒنبغي لƒƒهم أن يƒƒكونƒƒوا أمƒƒناء الƒّ ƒرحƒƒمن بƒƒني اإلمƒƒكان ووكƒƒالء اهلل
عƒƒلى األرض ك ّ ƒلها ،ويƒƒشاوروا فƒƒي مƒƒصالƒƒح الƒƒعباد لƒƒوجƒƒه اهلل كƒƒما يƒƒشاورون فƒƒي أمƒƒورهƒƒم ويƒƒختاروا مƒƒا هƒƒو املƒƒختار" .وإلƒƒيك مƒƒا
وجƒهه إلƒى أحƒد املƒؤمƒنني األمƒريƒكيّني ،قƒال" :فهƒذه املƒحافƒل ال ّƒروحƒانƒيّة مƒؤيّƒدة بƒروح
شهƒد بƒه حƒضرة عƒبد الƒبهاء فƒي لƒوح مƒن ألƒواحƒه ّ ƒ
اهلل وحƒƒامƒƒيها عƒƒبد الƒƒبهاء وينشƒƒر جƒƒناحƒƒه عƒƒليها فهƒƒل مƒƒن مƒƒوهƒƒبة أعƒƒظم مƒƒن هƒƒذا؟" وأعƒƒلن فƒƒي الّ ƒلوح نƒƒفسه قƒƒائƒالً" :وهƒƒذه املƒƒحافƒƒل
الƒّ ƒروحƒƒانƒيّة سƒƒرج نƒƒورانƒيّة وحƒƒدائƒƒق مƒƒلكوتƒيّة تنتشƒƒر مƒƒنها نƒƒفحات الƒƒقدس عƒƒلى اآلفƒƒاق وتشƒƒرق مƒƒنها أنƒƒوار الƒƒعرفƒƒان عƒƒلى اإلمƒƒكان،
ويس ƒƒري م ƒƒنها روح ال ƒƒحياة ع ƒƒلى ك ƒّ ƒل ال ƒƒجهات .وه ƒƒي أع ƒƒظم س ƒƒبب ل ƒƒتر ّقƒƒي اإلن ƒƒسان ف ƒƒي ج ƒƒميع ال ّ ƒ
ƒشؤون واألح ƒƒوال" .وك ƒƒتب ي ƒƒقيم
س ƒƒلطان ƒƒها اإلل ƒƒهي إق ƒƒام ƒƒة ب ƒيّنة ال ي ƒƒرق ƒƒى إل ƒƒيها ال ƒظّن وال ال ّ ƒ
ƒش ّك ف ƒƒقال** " :ي ƒƒجب ع ƒƒلى ك ƒّ ƒل ف ƒƒرد أالّ يخ ƒƒطو خ ƒƒطوة دون اس ƒƒتشارة
املƒƒحفل الƒّ ƒروحƒƒانƒƒي .ويƒƒجب عƒƒلى الّ ƒ
ƒكل أن يƒƒطيعوا أوامƒƒره بƒƒالƒّ ƒروح والƒّ ƒريƒƒحان ،وأ ْن يƒƒخضعوا لƒƒه ح ƒتّى تجƒƒري األمƒƒور فƒƒي نƒƒصابƒƒها
دب االخ ƒƒتالف وال ƒƒعياذ ب ƒƒاهلل ،ف ƒƒيجب أن ي ƒƒؤخ ƒƒذ
وت ƒƒنتظم" وك ƒƒتب زي ƒƒادة ع ƒƒلى ذل ƒƒك ف ƒƒقال* " :إذا اتّ ƒƒفقت اآلراء ف ƒƒنعم امل ƒƒراد أ ّم ƒƒا إذا َّ
بأكثريّة اآلراء".
ƒصرح ا ّلƒƒذي أرش ƒƒده ƒƒم إل ƒƒى
أسƒƒس أت ƒƒباع ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ف ƒƒي ك ƒƒال ّ ƒ
أ ّم ƒƒا وق ƒƒد َّ ƒ
الشƒƒرق وال ƒƒغرب م ƒƒحاف ƒƒلهم املح ّ ƒليّة ،وه ƒƒي أس ƒƒاس ال ّ ƒ
ƒهمتهم
تƒƒشييده مƒƒهندس نƒƒظام ديƒƒن حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل
اإلداري ،فƒƒقد انƒƒدفƒƒعوا بƒƒال تƒƒر ّدد وال تƒƒهيُّب إلƒƒى املƒƒرحƒƒلة الƒتّالƒƒية مƒƒن مƒƒراحƒƒل مّ ƒ
ّ
١٧١

ال ّƒرفƒيعة وهƒي مƒرحƒلة أعسƒر أم ًƒرا .واتّخƒذوا الƒتّدابƒير فƒي األقƒطار ا ّلƒتي تƒق ّدمƒت فƒيها الƒجامƒعات املحƒليّة الƒبهائƒيّة فƒي الƒعدد والƒنّفوذ
تƒق ّد ًƒمƒا كƒافƒيًا إلنƒشاء املƒحافƒل املƒركƒزيّƒة لƒتكون بƒمثابƒة الƒقطب تƒدور حƒولƒه ك ّƒل املشƒروعƒات املƒركƒزيّƒة ،وقƒد س ّƒماهƒا حƒضرة عƒبد الƒبهاء
فƒƒي وص ƒيّته "بƒƒيوت الƒƒعدل الƒƒخصوص ƒيّة" وذلƒƒك ألنّƒƒها تƒƒك ّون ال ّ ƒدوائƒƒر االنƒƒتخاب ƒيّة فƒƒي تƒƒشكيل بƒƒيت الƒƒعدل الƒƒعموم ƒيّ ،وأل ّن لƒƒها ح ƒقّ
تƒوجƒيه نƒشاط األفƒراد وتƒوحƒيد فƒعالƒيّات املƒحافƒل املحƒليّة الƒواقƒعة فƒي نƒطاقƒها وتƒحضيرهƒا والƒتّوفƒيق بƒينها .ومل ّا كƒانƒت هƒذه املƒحافƒل
ƒتقر عƒƒليها الƒƒوحƒƒدة ال ƒنّهائ ƒيّة ا ّلƒƒتي تƒƒع ّد قƒّ ƒمة
تƒƒقوم عƒƒلى أسƒƒاس الƒƒجامƒƒعات املحƒƒليّة املƒƒنظّمة ،وكƒƒانƒƒت هƒƒي نƒƒفسها ال ّ ƒدعƒƒائƒƒم ا ّلƒƒتي تسّ ƒ
اإلداري الƒƒبهائ ƒيّ فƒƒإنّƒƒها تƒƒنتخب ،وف ً ƒقا ملƒƒبدأ ال ƒتّمثيل النّسƒƒبيّ ،مƒƒن جƒƒانƒƒب مƒƒندوبƒƒني يƒƒمثلون الƒƒجامƒƒعات املحƒƒليّة الƒƒبهائ ƒيّة،
ال ƒنّظام
ّ
السƒلطة ال ّ
ƒضروريّƒة مƒا يƒمكنها مƒن تƒوطƒيد
ويƒجتمعون عƒلى هƒيئة مƒؤتƒمر يƒعقد أثƒناء عƒيد ال ّƒرضƒوان .وهƒذه املƒحافƒل املƒركƒزيّƒة لƒها مƒن ّƒ ƒ
أرك ƒƒان ال ƒتّق ّدم امل ƒƒنتج املنسج ƒƒم ا ّلƒƒذي ت ƒƒتق ّدم ب ƒƒه ال ƒƒفعال ƒيّات ال ƒƒبهائ ƒيّة داخ ƒƒل ن ƒƒطاق ن ƒƒفوذه ƒƒا ،ك ƒƒما أنّ ƒƒها متح ƒّ ƒررة م ƒƒن ك ƒّ ƒل م ƒƒسؤول ƒيّة
ƒفحص امل ƒƒقترح ƒƒات
م ƒƒباش ƒƒرة أم ƒƒام دوائ ƒƒره ƒƒا االن ƒƒتخاب ƒيّة ب ƒƒال ƒƒقياس إل ƒƒى خ ƒƒططها وأح ƒƒكام ƒƒها ،وه ƒƒي م ƒƒك ّلفة ب ƒƒواج ƒƒب م ƒƒق ّدس وه ƒƒو ت ّ ƒ
والƒتّرحƒيب بƒتوصƒيات املƒندوبƒني والƒتّعاون مƒعهم وتƒوطƒيد ثƒقتهم وإيƒقافƒهم عƒلى خƒططها ومƒشاكƒلها وأعƒمالƒها ،وتƒسندهƒا مƒوارد مƒن
ƒح ُّ
ض ك ƒّ ƒل م ƒƒؤم ƒƒن م ƒƒن امل ƒƒؤم ƒƒنني ع ƒƒلى اإلس ƒƒهام ف ƒƒيها .ول ƒƒقد ق ƒƒام ƒƒت ه ƒƒذه ال ƒƒهيئات امل ƒƒرك ƒƒزيّ ƒƒة ف ƒƒي ال ƒƒوالي ƒƒات املتّح ƒƒدة
أرص ƒƒدة م ƒƒرك ƒƒزيّ ƒƒة يُ َ ƒ
ƒزي فƒي تƒلك الƒبالد مح ّƒل وحƒدة املƒعبد الƒبهائƒيّة ا ّلƒتي تƒك ّونƒت فƒي واليƒة حƒضرة
األمƒريƒكيّة )1925م( )وذلƒك بƒعد أن ح ّƒل املƒحفل املƒرك ّ
ƒأسس ƒƒت ف ƒƒي الج ƒƒزائ ƒƒر ال ƒƒبري ƒƒطان ƒيّة )1923م( ،وف ƒƒي أمل ƒƒان ƒƒيا )1923م( ،وف ƒƒي م ƒƒصر )1924م( ،وف ƒƒي ال ƒƒعراق
ع ƒƒبد ال ƒƒبهاء( ،ك ƒƒما ت ّ ƒ
)1931م( وفƒƒي الƒƒهند )1923م( وفƒƒي إيƒƒران )1934م( وفƒƒي أسƒƒترالƒƒيا )1934م( يتج ّ ƒدد انƒƒتخابƒƒها سƒƒنويًّƒƒا عƒƒلى أيƒƒدي مƒƒندوبƒƒني
سجƒلت هƒذه الƒهيئات
ƒخصا أو  95أو ] 171وهƒي  .[9×19ولƒقد ّ ƒ
تحّ ƒدد عƒددهƒم االحƒتياجƒات الƒقومƒيّة بƒتسعة أشƒخاص أو  19ش ً
امل ƒƒرك ƒƒزيّ ƒƒة ب ƒƒبروزه ƒƒا إل ƒƒى ح ƒيّز ال ƒƒوج ƒƒود م ƒƒيالد ح ƒƒقبة ج ƒƒدي ƒƒدة ف ƒƒي ع ƒƒصر ال ƒتّكوي ƒƒن ،وأش ƒƒارت إل ƒƒى م ƒƒرح ƒƒلة أخ ƒƒرى م ƒƒن م ƒƒراح ƒƒل ت ƒƒط ّور
الƒƒجامƒƒعة املƒطّردة االتّƒƒساع وتƒƒوحƒƒيد صƒƒفوفƒƒها وتƒƒوطƒƒيد دعƒƒائƒƒمها ،كƒƒما بƒƒرهƒƒنت هƒƒذه املƒƒحافƒƒل املƒƒركƒƒزيّƒƒة الƒƒبهائƒيّة ،بƒƒروح الƒنّظام ا ّلƒƒذي
ƒعصبات الƒجنس والƒقومƒيّة والّ ƒ
طبقيّة والّ ƒلون ،عƒلى أنَّƒها قƒادرة رغƒم اطّƒراد
تƒل ّقنته ،وتشƒبّثها بƒاملƒبادئ ا ّلƒƒتي مƒكنّتها مƒن الƒتّر ّفƒع عƒن ت ّ
الƒتّوسƒƒع فƒƒي نƒƒطاق أعƒƒمالƒƒها عƒƒلى إدارة الƒƒفعالƒيّات املƒƒتزايƒƒدة لƒƒل ّديƒƒن الحƒƒديƒƒث الƒّ ƒرسƒƒوخ إدارة رائƒƒعة تƒƒساعƒƒدهƒƒا عƒƒليها لƒƒجان مƒƒركƒƒزيّƒƒة
مƒƒسؤولƒƒة أمƒƒامƒƒها تƒƒنتخبها مƒƒن جƒƒمهور املƒƒؤمƒƒنني املƒƒوجƒƒوديƒƒن فƒƒي نƒƒطاق نƒƒفوذهƒƒا بƒƒال تƒƒمييز وال تƒƒفريƒƒق ،وتعهƒƒد إلƒƒى كƒّ ƒل واحƒƒدة مƒƒنها
خاص من ميادين الخدمة البهائيّة.
بميدان
ّ
ƒالصƒا فƒي إنƒجاز اخƒتصاصƒاتƒها .فƒلقد أظهƒر أعƒضاء هƒذه الّ ƒلجان املƒختلفة
ولƒم تƒكن الّ ƒلجان املƒركƒزيّƒة نƒفسها بƒأق ّƒل نƒشاطًƒا وال إخ ً ƒ ƒ ƒ
ƒزي املƒƒنتخبني املƒƒمثّلني لƒƒلجامƒƒعة الƒƒبهائƒيّة كƒƒفايƒƒتهم واقƒƒتدارهƒƒم عƒƒلى تƒƒرقƒƒية
واملƒƒتن ّوعƒƒة الƒƒعامƒƒلون تƒƒحت إشƒƒراف أعƒƒضاء املƒƒحفل املƒƒركّ ƒ
مƒصالƒح الّ ƒديƒن الƒحيويّƒة سƒواء فƒي الّ ƒدفƒاع عƒن مƒصالƒحه الƒحيويّƒة املƒباشƒرة ،أو عƒرض عƒقيدتƒه ونشƒر آدابƒه ،أو فƒي تƒوطƒيد دعƒائƒم
مƒƒالƒيّته ،أو تƒƒنظيم قƒƒواه الƒتّبليغيّة والƒƒعمل عƒƒلى زيƒƒادة تƒƒماسƒƒك أجƒƒزائƒƒه الƒّ ƒرئƒƒيسيّة ،أو فƒƒي شƒƒراء مƒƒواقƒƒعه الƒتّاريƒƒخية واملƒƒحافƒƒظة عƒƒلى
ƒؤسƒسات املƒختلفة فƒي املƒجتمع ا ّلƒذي هƒم بƒعض مƒنه أو فƒي تƒثقيف شƒبابƒه
سƒجالّتƒه وخƒزائƒنه وآثƒاره املƒق ّدسƒة ،أو فƒي اتّƒصالƒهم بƒامل ّƒ ƒ
وتƒƒدريƒƒب نƒƒاشƒƒئته وتحسƒƒني حƒƒال املƒƒؤمƒƒنات فƒƒي املشƒƒرق .وإ َّن مجƒّ ƒرد ذكƒƒر أسƒƒماء الّ ƒلجان املƒƒركƒƒزيّƒƒة ا ّلƒƒتي نƒƒشأ مƒƒعظمها فƒƒي الƒƒغرب،
ƒهمتها بƒƒاقƒƒتدار مƒƒثالƒƒي فƒƒي الƒƒواليƒƒات املتّحƒƒدة وكƒƒندا ،وتƒƒنفّذ فƒƒعال ƒيّاتƒƒها بحƒƒماسƒƒة واتّƒƒحاد ونƒƒشاط وإقƒƒبال
والƒƒتي مƒƒا زالƒƒت تƒƒباشƒƒر مّ ƒ
ّ
ƒحتضرة ،لƒƒيكفي ألن يƒƒكشف لƒƒك عƒƒن مƒƒجال هƒƒذه الƒƒهيئات الƒƒفرع ƒيّة ا ّلƒƒتي دفƒƒعها إلƒƒى
يƒƒناقƒƒض مƒƒا نƒƒرى عƒƒليه هƒƒيئات الƒƒحضارة املƒ
إداري مƒتط ّور ال يƒزال فƒي املƒرحƒلة الƒثّانƒويّƒة مƒن تƒط ّوره .فƒإلƒيك لƒجنة الƒتّبليغ ،ولƒجان الƒتّبليغ اإلقƒليميّة ولƒجنة مƒا بƒني
الحƒركƒة نƒظام
ّ
الشƒƒبان ،ولƒجنة مƒراجƒعة املƒنشورات ،ولƒجنة صƒيانƒة املƒعبد ،ولƒجنة مƒنهج
األمƒريƒكتني ،ولƒجنة النّشƒر ،ولƒجنة وحƒدة الƒجنس ،ولƒجنة ّ ƒ
املƒƒعبد ،ولƒƒجنة أدالّء املƒƒعبد ،ولƒƒجنة املƒƒكتبة واملƒƒبيعات لƒƒلمعبد ،ولƒƒجان خƒƒدمƒƒة الƒƒبنني والƒƒبنات ،ولƒƒجنة تƒƒربƒƒية ال ƒطّفل ،ولƒƒجان ال ƒنّساء
ل ƒƒلترق ƒƒية والƒ ƒتّبليغ وامل ƒƒناه ƒƒج ،والّ ƒ ƒلجنة ال ƒƒقان ƒƒونƒ ƒيّة ،ول ƒƒجنة م ƒƒحفظة اآلث ƒƒار والƒ ƒتّاري ƒƒخ ،ول ƒƒجنة الƒ ƒتّعداد واإلح ƒƒصاء ،ول ƒƒجنة امل ƒƒعارض
ال ƒƒبهائƒ ƒيّة ،ول ƒƒجنة األخ ƒƒبار ال ƒƒبهائƒ ƒيّة ،ول ƒƒجنة إدارة النّش ƒƒرة اإلخ ƒƒباريّ ƒƒة ال ƒƒبهائƒ ƒيّة ،ول ƒƒجنة م ƒƒنشورات ب ƒƒراي ƒƒل ،ول ƒƒجنة االتّ ƒƒصال م ƒƒع
املسƒتفسريƒن ،ولƒجنة الخƒدمƒة ،ولƒجنة التّحƒريƒر ،ولƒجنة الƒفهارس ،ولƒجنة املƒكتبة ،ولƒجنة اإلذاعƒة ،ولƒجنة املƒحاسƒبني ،ولƒجنة الƒتّذكƒار
عمق ،ولƒƒجنة الّ ƒلغة الƒثّانƒƒويّƒƒة الƒƒعاملƒيّة ،ولƒƒجنة معهƒƒد الƒتّربƒيّة
الّ ƒ
نوي ،ولƒƒجنة تحƒƒريƒƒر كƒƒتاب "الƒƒعالƒƒم الƒƒبهائƒيّ" ،ولƒƒجنة الّ ƒدراسƒƒة والƒت ّ ّ
ƒس ّ
ƒصيفيّة،
الƒبهائƒيّة ،ولƒجنة مجƒلة "الƒنّظام الƒعاملƒيّ" ،ولƒجنة الƒعالقƒات الƒعا ّمƒƒة الƒبهائƒيّة ،ولƒجنة املƒدارس الƒبهائƒيّة ،ولƒجان املƒدارس ال ّ
ولƒƒجنة املƒƒدرسƒƒة الƒƒعامل ƒيّة ،ولƒƒجنة ال ƒنُّبذ والƒƒعجاالت ،ولƒƒجنة الƒّ ƒروضƒƒة األبƒƒديّƒƒة ،ولƒƒجنة حƒƒظيرة الƒƒقدس ،ولƒƒجنة مشƒƒرق األذكƒƒار ،ولƒƒجنة
ƒجان ƒيّة ،ول ƒƒجنة ال ƒتّرج ƒƒمة ،ول ƒƒجنة ت ƒƒصنيف األل ƒƒواح،
ƒتفرق ƒƒات ،ول ƒƒجنة النّش ƒƒرات امل ّ ƒ
ت ƒƒرق ƒƒية امل ƒƒحفل ،ول ƒƒجنة ال ƒتّاري ƒƒخ ال ƒƒقوم ƒيّ ،ول ƒƒجنة امل ّ ƒ
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الشƒƒرق والƒƒغرب ،ولƒƒجنة الƒƒخيريّƒƒة ،ولƒƒجنة
ولƒƒجنة طƒƒبع األلƒƒواح ونشƒƒرهƒƒا ،ولƒƒجنة األمƒƒالك ،ولƒƒجنة ال ƒتّسويƒƒات ،ولƒƒجنة ال ّ ƒدعƒƒايƒƒة ،ولƒƒجنة ّ ƒ
للصغار.
استنساخ األلواح ،ولجنة املب ّلغني املتج ّولني ،ولجنة التّربية البهائيّة ،ولجنة املقامات املق ّدسة ،ولجنة مصرف التّوفير ّ
ومƒهما كƒان تƒأسƒيس املƒحافƒل املحƒليّة واملƒركƒزيّƒة ومƒا شƒفع ذلƒك مƒن تƒشكيل الّ ƒلجان املحƒليّة واملƒركƒزيّƒة ،ا ّلƒتي هƒي األدوات ال ّ
ƒضرور ّيƒة
الشƒƒرق وال ƒƒغرب ،ع ƒƒمالً رائ ً ƒعا ف ƒƒي ح ّ ƒد ذات ƒƒه إالّ أن ƒƒه ل ƒƒم ي ƒƒكن س ƒƒوى م ƒƒق ّدم ƒƒة
امل ƒƒساع ƒƒدة مل ƒƒمثّلي ال ƒƒجام ƒƒعات ال ƒƒبهائ ƒيّة امل ƒƒنتخبني ف ƒƒي ّ ƒ
لحƒلقات مƒتّصلة مƒن أعƒمال عƒظيمة تƒقوم بƒها املƒحافƒل املƒركƒزيّƒة الحƒديƒثة الƒتّشكيل لƒتؤ ّدي خƒدمƒات ليسƒت بƒالƒهيّنة وال بƒالƒيسيرة فƒي
السƒبيل
اإلداري .وكƒانƒت الخƒطوة األولƒى ا ّلƒتي اتخƒذتƒها فƒي هƒذا ّƒ ƒ
سƒبيل تƒوحƒيد الƒجامƒعة الƒبهائƒيّة الƒعاملƒيّة ،وتƒوطƒيد أركƒان نƒظامƒها
ّ
ƒزي ا ّلƒذي صƒاغƒه مƒمثّلو الƒجامƒعة الƒبهائƒيّة األمƒريƒكيّة املƒنتخبون ونشƒروه سƒنة  ،1927ثƒم
االصƒطالح عƒلى الّ ƒدسƒتور الƒبهائƒيّ املƒرك ّ
ƒصه مƒƒنذ ذلƒƒك الƒƒحني إلƒƒى الƒƒعربƒيّة واألملƒƒانƒيّة والƒƒفارسƒيّة مƒƒع إحƒƒداث تƒƒعديƒƒالت طƒƒفيفة تƒƒالئƒƒم االحƒƒتياجƒƒات الƒƒقومƒيّة املƒƒختلفة.
تƒƒرجƒƒم نّ ƒ
فƒأصƒبح بƒذلƒك دسƒتور املƒحافƒل ال ّƒروحƒانƒيّة املƒركƒزيّƒة لƒلبهائƒيّني فƒي الƒواليƒات املتّحƒدة وكƒندا ،والجƒزائƒر الƒبريƒطانƒيّة ،وأملƒانƒيا ،وإيƒران،
يبشƒƒر ب ƒƒصياغ ƒƒة دس ƒƒتور
ƒزي ّ ƒ
وال ƒƒعراق ،وال ƒƒهند وب ƒƒورم ƒƒا ،وم ƒƒصر وال ّ ƒ
ƒسودان ،وأس ƒƒترال ƒƒيا ون ƒƒيوزي ƒƒلندة .ومل ّƒƒا ك ƒƒان ه ƒƒذا ال ّ ƒدس ƒƒتور امل ƒƒرك ّ ƒ
الƒجامƒعة الƒبهائƒيّة الƒعاملƒيّة الƒقادمƒة ،ويƒحال إلƒى ك ّƒل املƒحافƒل املحƒليّة إلبƒداء ال ّƒرأي فƒيه ويƒصادق عƒليه جƒمهور املƒؤمƒنني فƒي الƒبالد
ƒتضمن ال ƒƒقوان ƒƒني ال ƒƒفرع ƒيّة ل ƒƒلمحاف ƒƒل املح ƒƒليّة اص ƒƒطلح ع ƒƒليها ب ƒƒهائ ƒيّو
امل ƒƒتمتّعة ب ƒƒامل ƒƒحاف ƒƒل امل ƒƒرك ƒƒزيّ ƒƒة ،ف ƒƒقد أل ƒƒحقت ب ƒƒه وث ƒƒيقة م ƒƒماث ƒƒلة ت ƒ
ّ
ƒموذجƒا ل ّ
ƒص ذلƒك الّ ƒدسƒتور املƒركƒزيّ
ًƒ
نƒيويƒورك فƒي تشƒريƒن الƒثّانƒي سƒنة 1931م ،وصƒارت ن
ƒكل الّ ƒدسƒاتƒير الƒبهائƒيّة املحƒليّة .ويƒش ّكل ن ّ
ƒعني مƒركƒزهƒا
ƒبني مƒوا ّده طƒبيعة الƒجامƒعة الƒبهائƒيّة املƒركƒزيّƒة وأهƒدافƒها ،وت ّ ƒ ƒ ƒ
ƒوضƒح واجƒبات هƒيئة مƒمثّليها املƒنتخبني ،وت ّ
إقƒرار ائƒتمان ت ّ
تبني طريقة انتخاب املحافل املحليّة واملركزيّة،
الرسمي ،كما
تتضمن طائفة من القوانني الفرعيّة ا ّلتي ّ
ّ
الرئيس ،وتصف ختمها ّ
ّ
ƒزي وبƒني بƒيت الƒعدل األعƒظم مƒن نƒاحƒية ،وبƒينه هƒو
وأوضƒاعƒها الƒقانƒونƒيّة وسƒلطاتƒها وواجƒباتƒها ،وتƒصف الƒعالقƒة بƒني املƒحفل املƒرك ّ
ƒزي وال ƒƒتزام ƒƒات ƒƒه وع ƒƒالق ƒƒته ب ƒƒامل ƒƒحفل
وامل ƒƒحاف ƒƒل املح ƒƒليّة وب ƒƒينه وب ƒƒني امل ƒƒؤم ƒƒنني م ƒƒن ن ƒƒاح ƒƒية أخ ƒƒرى ،وت ƒƒرس ƒƒم م ƒƒعال ƒƒم ح ƒƒقوق امل ƒƒؤت ƒƒمر امل ƒƒرك ّ ƒ
وتنص على شروط األهليّة لالنتخاب في ّ
ّ
كل الجامعات البهائيّة.
وتوضح طبيعة االنتخابات البهائيّة،
املركزي،
ّ
ّ
ولƒƒقد وضƒƒعت صƒƒياغƒƒة هƒƒذه الّ ƒدسƒƒاتƒƒير املحƒƒليّة واملƒƒركƒƒزيّƒƒة املƒƒتشابƒƒهة إلƒƒى حّ ƒد بƒƒعيد فƒƒي مƒƒوا ّدهƒƒا األسƒƒاس الّ ƒ
ƒضروري لƒƒتسجيل هƒƒذه
ƒساري ƒƒة ع ƒƒلى ال ƒƒهيئات ال ّ ƒدي ƒƒنيّة أو ال ƒتّجاريّ ƒƒة .ول ƒƒقد أكس ƒƒب ه ƒƒذا
ال ƒƒهيئات اإلداريّ ƒƒة ت ƒƒسجيالً ق ƒƒان ƒƒون ƒيًّا م ƒƒطاب ً ƒقا ل ƒƒلقوان ƒƒني امل ƒƒدن ƒيّة ال ّ ƒ
ƒثيرا مƒƒن طƒƒاقƒƒتها .وعƒƒاد املƒƒحفل الƒّ ƒروحƒƒان ƒيّ املƒƒركƒƒزيّ
ƒثيرا مƒƒن سƒƒلطانƒƒهاƒ ّ ،
ووسƒƒع كً ƒ
ال ƒتّسجيل تƒƒلك املƒƒحافƒƒل حƒƒيثيّة قƒƒانƒƒون ƒيّة ،ووطّƒƒد كً ƒ
الشƒرق
لƒلبهائƒيّني فƒي الƒواليƒات املتّحƒدة وكƒندا واملƒحفل ال ّƒروحƒانƒيّ لƒلبهائƒيّني فƒي نƒيويƒورك فƒضربƒا مƒثاالً جƒدي ًƒرا بƒأن تƒتنافƒس مƒحافƒل ّƒ ƒ
ƒزي األم ƒƒري ƒƒكيّ ب ƒƒاع ƒƒتباره ه ƒƒيئة أم ƒƒناء اخ ƒƒتياريّ ƒƒة وه ƒƒو ن ƒƒوع م ƒƒن
وال ƒƒغرب ف ƒƒي االق ƒƒتداء ب ƒƒه .إذ ت ّ ƒم ت ƒƒسجيل امل ƒƒحفل ال ƒّ ƒروح ƒƒان ƒيّ امل ƒƒرك ّ ƒ
ال ƒتّسجيل م ƒƒعمول ب ƒƒه ف ƒƒي ح ƒƒدود ال ƒƒقان ƒƒون ال ƒƒعام يُ ƒƒم ّكن امل ƒƒحفل م ƒƒن أن ي ƒƒعقد ال ƒƒعقود وي ƒƒتم ّلك األم ƒƒالك ،ويتس ّ ƒلم امل ƒƒواري ƒƒث ،وذل ƒƒك
بƒمقتضى شƒهادة صƒدرت فƒي أيƒار سƒنة 1929م مƒختومƒة بƒختم وزارة الّ ƒداخƒليّة فƒي واشƒنطن ومƒذيَّƒلة بƒتوقƒيع وزيƒر الّ ƒدولƒة هƒنري
ل .سƒتمسون .وتƒال ذلƒك الƒتّسجيل اتّƒخاذ تƒدابƒير قƒانƒونƒيّة مƒماثƒلة تƒم ّ
ƒزي لƒلبهائƒيّني فƒي
خضت عƒن تƒسجيل املƒحفل ال ّƒروحƒانƒيّ املƒرك ّ
ƒصادرة سƒƒنة
الƒƒهند وبƒƒورمƒƒا فƒƒي كƒƒانƒƒون ال ƒثّانƒƒي سƒƒنة 1933م فƒƒي الهƒƒور بƒƒواليƒƒة الƒƒبنجاب طƒƒب ًقا ملƒƒواد الئƒƒحة تƒƒسجيل الجƒƒمعيّات الّ ƒ
ƒسودان فƒي كƒانƒون األ ّول سƒنة 1934م بƒشهادة
ƒزي لƒلبهائƒيّني فƒي الƒقطر امل
ƒصري وال ّ
ّ
1860م ،وتƒسجيل املƒحفل ال ّƒروحƒانƒيّ املƒرك ّ
ƒزي لƒƒلبهائ ƒيّني فƒƒي أسƒƒترالƒƒيا ونƒƒيوزيƒƒلندة فƒƒي كƒƒانƒƒون ال ƒثّانƒƒي سƒƒنة
املƒƒحكمة املƒƒختلطة بƒƒالƒƒقاهƒƒرة ،وتƒƒسجيل املƒƒحفل الƒّ ƒروحƒƒان ƒيّ املƒƒركّ ƒ
ƒيرا تƒسجيل املƒحفل ال ّƒروحƒانƒيّ املƒركƒزيّ
ّƒ
1938م بƒشهادة
املسجƒل املƒنتدب فƒي إدارة الƒتّسجيل الƒعا ّƒمƒة لƒواليƒة جƒنوب أسƒترالƒيا ،وأخ ً
الشƒركƒات
لƒلبهائƒيّني فƒي الجƒزائƒر الƒبريƒطانƒيّة فƒي آب سƒنة 1939م بƒاعƒتباره شƒركƒة غƒير محƒدودة غƒير نƒفعيّة مƒندرجƒة تƒحت الئƒحة ّ ƒ ƒ
مسجل ّ
الشركات املساعد في مدينة لندن.
الصادرة سنة 1929م ،وذلك بشهادة
ّ
ّ
وبƒمثل هƒذا الƒتّسجيل الƒقانƒونƒيّ لهƒذه املƒحافƒل املƒركƒزيّƒة اعƒترف بƒعدد أكƒبر مƒن املƒحافƒل املحƒليّة الƒبهائƒيّة ا ّلƒƒتي اقƒتدت بƒاملƒثل ا ّلƒƒذي
ضƒربƒه مƒحفل شƒيكاغƒو الƒبهائƒيّ فƒي شƒباط سƒنة 1932م ،وذلƒك فƒي أقƒطار مƒتباعƒدة مƒترامƒية كƒالƒواليƒات املتّحƒدة األمƒريƒكيّة والƒهند
واملƒكسيك وأملƒانƒيا وكƒندا وأسƒترالƒيا ونƒيوزيƒلندة وبƒورمƒا وكƒوسƒتاريƒكا وبƒلوچسƒتان وجƒزر الƒهاوائƒي .ولƒقد أفƒلحت املƒحافƒل ال ّƒروحƒانƒيّة
ƒقرهƒƒا الƒƒقانƒƒون وتحƒƒميها ال ّ ƒلوائƒƒح املƒƒدن ƒيّة ال ƒنّافƒƒذة فƒƒي بƒƒالدهƒƒا
لƒƒلبهائ ƒيّني بƒƒال ƒتّدريƒƒج فƒƒي أن تƒƒجعل مƒƒن أنƒƒفسها جƒƒمعيّات وهƒƒيئات يّ ƒ
السƒلطات املƒدنƒيّة فƒي واليƒاتƒها أو مƒقاطƒعاتƒها
ƒقر بƒها ّ ƒ ƒ
املƒختلفة ،وذلƒك بƒعد أن تƒق ّدمƒت ب ّ
ƒنص الّ ƒدسƒاتƒير الƒبهائƒيّة املحƒليّة املƒتطابƒقة ت ّ
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املƒƒختلفة فƒƒي مƒƒديƒƒنة إسƒƒلنجن بƒƒأملƒƒانƒƒيا ،ومƒƒديƒƒنة املƒƒكسيك بƒƒاملƒƒكسيك ،وسƒƒان خƒƒوزيƒƒه بƒƒكوسƒƒتاريƒƒكا ،وسƒƒيدنƒƒي وأديƒƒاليƒƒد بƒƒأسƒƒترالƒƒيا،
وأوكƒƒالنƒƒد بƒƒنيوزيƒƒلندة ،ودلƒƒهي وبƒƒومƒƒباي وكƒƒراتƒƒشي وبƒƒونƒƒا وكƒƒلكتا واسƒƒكندر آبƒƒاد وبƒƒنجالƒƒور ون ّ ƒلور وأحƒƒمد آبƒƒاد وسƒƒرامƒƒبور وأنƒƒدري
وبƒارودا بƒالƒهند ،ومƒديƒنة تƒويƒتا بƒبلوچسƒتان ،ورانƒجون ومƒندالي وديƒدانƒو كƒاالزو بƒبورمƒا ،ومƒنتريƒال وفƒنكوفƒر بƒكندا ،وهƒونƒولƒولƒو بجƒزر
الƒهاوائƒي ،وشƒيكاغƒو ونƒيويƒورك وواشƒنطن وبƒوسƒطن وسƒان فƒرانƒسيسكو وفƒيالدلƒفيا وكƒنوشƒا وتƒنيك وراسƒني وديƒترويƒت وكƒليفالنƒد
ولƒوس أنجƒلس ومƒيلووكƒي ومƒينيابƒولƒيس وسƒنسناتƒي وونƒتكا وفƒينكس وكƒولƒومƒبس ولƒيما وبƒورتƒالنƒد وجƒرسƒي سƒيتي وويƒلمت وبƒيوريƒا
وسƒƒياتƒƒل وبƒƒنجامƒƒتون وهƒƒيلينا ورتƒƒشمونƒƒد هƒƒايƒƒالنƒƒدز ومƒƒيامƒƒي وبƒƒاسƒƒاديƒƒنا وأوكƒƒالنƒƒد وإنƒƒديƒƒانƒƒا بƒƒولƒƒيس وسƒƒانƒƒت بƒƒول وبƒƒركƒƒلي وأربƒƒانƒƒا
وسبرنجفيلد وفلنت من مدن الواليات املتّحدة األمريكيّة.
السƒƒلطات
وكƒƒما وضƒƒعت صƒƒياغƒƒة ال ّ ƒدسƒƒاتƒƒير الƒƒبهائ ƒيّة األسƒƒاس ال ƒالّزم لƒƒتسجيل املƒƒحافƒƒل الƒّ ƒروحƒƒان ƒيّة الƒƒبهائ ƒيّة ،فƒƒقد م ّهƒƒد اعƒƒتراف ّ ƒ
املحƒليّة واملƒركƒزيّƒة بƒممثّلي الƒجامƒعات الƒبهائƒيّة الƒطّريƒق إليƒقاف األوقƒاف الƒبهائƒيّة املحƒليّة واملƒركƒزيّƒة ،وهƒو عƒمل تƒاريƒخي سƒبقت إلƒيه
ال ƒƒجام ƒƒعة ال ƒƒبهائ ƒيّة األم ƒƒري ƒƒكيّة ،ك ƒƒما س ƒƒبقت إل ƒƒى م ƒƒا س ƒƒلف ذك ƒƒره م ƒƒن األع ƒƒمال ال ƒƒبال ƒƒغة األه ƒƒميّة .ول ƒƒقد أع ƒƒفيت ه ƒƒذه األوق ƒƒاف م ƒƒن
ال ّ
ƒظرا إلƒى طƒبيعتها الّ ƒديƒنيّة ،ونƒتيجة لƒلطّلبات ا ّلƒتي تƒق ّدمƒت بƒها الƒهيئات
ƒضرائƒب الƒحكومƒيّة والƒعوائƒد الƒبلديّƒة فƒي مƒعظم األحƒوال ن ً
الرغم من أ ّن قيمة األمالك تبلغ مبلغًا ال يستهان به في أكثر من قطر.
البهائيّة املعترف بها إلى ّ
السلطات املدنيّة ،وذلك على ّ
فƒفي الƒواليƒات املتّحƒدة األمƒريƒكيّة تƒبلغ قƒيمة عƒينيّات أوقƒاف الّ ƒديƒن املƒركƒزيّƒة مƒليونًƒا وثƒالثƒة أربƒاع املƒليون مƒن الّ ƒدوالرات كƒما أوقƒفت
ƒزي ،الƒقائƒمون بƒمثابƒة أمƒناء الƒجامƒعة
بƒموجƒب مجƒموعƒة مƒن الƒوثƒائƒق ال ّƒرسƒميّة املƒالƒيّة ا ّلƒتي تع ّƒهƒد بƒها أعƒضاء مƒحفل تƒلك الƒبالد املƒرك ّ
الƒƒبهائ ƒيّة األمƒƒريƒƒكيّة ،فƒƒي سƒƒنة 1928م وسƒƒنة 1929م وسƒƒنة 1935م وسƒƒنة 1938م وسƒƒنة 1939م وسƒƒنة 1941م وسƒƒنة 1942م،
وه ƒƒي ت ƒƒض ّم اآلن أرض مش ƒƒرق األذك ƒƒار وب ƒƒنيان ƒƒه ،وب ƒƒيت املش ƒƒرف ع ƒƒليه ف ƒƒي وي ƒƒلمت ب ƒƒوالي ƒƒة إل ƒƒينوي ،وح ƒƒظيرة ال ƒƒقدس امل ƒتّصلة ب ƒƒه
ƒوي ،ثƒƒم دار الّ ƒ
ƒضيافƒƒة ،ودار ال ƒتّآلƒƒف ،والƒƒقاعƒƒة الƒƒبهائ ƒيّة ،وسƒƒتوديƒƒو الحƒƒرف والƒƒفنون ،ومƒƒزرعƒƒة ،وعƒƒد ًدا مƒƒن
وديƒƒوانƒƒها
اإلداري ال ƒثّانّ ƒ
ّ
ƒصغيرة وقƒƒط ًعا عَّ ƒدة مƒƒن األرض تƒƒشمل املƒƒزرعƒƒة ا ّلƒƒتي بƒƒاركƒƒتها أقƒƒدام حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء عƒƒلى شƒƒاط¾ املƒƒونƒƒسالƒƒفات فƒƒي
الƒƒبيوت الّ ƒ
ع ّ ƒكاء الƒƒخضراء بƒƒواليƒƒة مƒƒايƒƒن ،ثƒƒم بƒƒوش هƒƒاوس والƒƒقاعƒƒة الƒƒبهائ ƒيّة وبسƒƒتان الƒƒفواكƒƒه ودغƒƒل ِردوود وردهƒƒة لƒƒلنّوم ومƒƒبانƒƒي املƒƒزرعƒƒة فƒƒي
ƒصنوب ƒƒر وس ƒƒبع ق ƒƒطع م ƒƒن األرض ب ƒƒما ع ƒƒليها م ƒƒن م ƒƒبان ف ƒƒي
جيس ƒƒرف ƒƒيل ب ƒƒكال ƒƒيفورن ƒƒيا ث ƒƒم ب ƒƒيت وله ƒƒلم ،وك ƒƒوخ إي ƒƒفرك ƒƒري ƒƒن ودغ ƒƒال م ƒƒن ال ّ ƒ
إنج ƒƒلوود ال ƒƒغرب ƒيّة ب ƒƒنيوج ƒƒرس ƒƒي وم ƒƒرس ƒƒح ض ƒƒياف ƒƒة ال ƒƒوح ƒƒدة ال ƒƒخال ƒƒدة ا ّلƒƒتي أق ƒƒام ƒƒها ح ƒƒضرة ع ƒƒبد ال ƒƒبهاء ف ƒƒي ح ƒƒزي ƒƒران س ƒƒنة 1912م
وأرضƒا فƒي مƒالƒدن بƒواليƒة مƒاسƒاتƒشوسƒتس ثَّ ƒم مƒنزل مƒاتƒيوز ومƒبانƒي
ًƒ ƒ ƒ
لƒلبهائƒيّني فƒي نƒيويƒورك ثَّ ƒم مƒنزل ويƒلسن ا ّلƒذي بƒاركƒه بƒمحضره،
وأرضƒƒا ل ƒƒلروض ƒƒة األب ƒƒديّ ƒƒة ف ƒƒي پ ƒƒورت ƒƒسموث ب ƒƒوالي ƒƒة
ًƒ ƒ ƒ
أرضƒƒا ف ƒƒي م ƒƒسكجن ب ƒƒوالي ƒƒة م ƒƒتشيغان
امل ƒƒزرع ƒƒة ب ƒƒباي ƒƒن ف ƒƒال ƒƒي ب ƒƒوالي ƒƒة ك ƒƒول ƒƒورادو ث َّ ƒم ًƒ ƒ ƒ
نيوهامشاير.
وأ ّمƒƒا الƒƒعينيّات ا ّلƒƒتي يƒƒمتلكها ال ّ ƒديƒƒن اآلن فƒƒي مƒƒوطƒƒنه فƒƒما يƒƒفوق أوقƒƒاف الƒƒجامƒƒعة الƒƒبهائ ƒيّة األمƒƒريƒƒكيّة أهƒƒميّة ،ويƒƒبذُّهƒƒا قƒƒيمة فƒƒي
ƒظرا لعج ƒƒز ال ƒƒجام ƒƒعة ال ƒƒبهائƒ ƒيّة اإلي ƒƒرانƒ ƒيّة ع ƒƒن الƒ ƒظّفر
مج ƒƒملها وإن ك ƒƒان ƒƒت ع ƒƒقود م ƒƒلكيتها م ƒƒا زال ƒƒت ف ƒƒي ح ƒƒوزة األف ƒƒراد وذ ّمƒƒ ƒتهم ن ً ƒ
بƒالƒتّسجيل ال ّƒرسƒميّ ملƒحافƒلها املƒركƒزيّƒة واملحƒليّة .ومƒنذ صƒعود حƒضرة عƒبد الƒبهاء أضƒيفت إلƒى مƒنزل حƒضرة الƒباب بƒشيراز وبƒيت
أسƒالف حƒضرة بƒهاء اهلل فƒي تƒاكƒور بƒمازنƒدران ،الّ ƒلذيƒن كƒانƒا فƒي حƒوزة الƒجامƒعة فƒعالً فƒي زمƒن واليƒة حƒضرة عƒبد الƒبهاء ،أمƒالك
شƒƒاسƒƒعة تƒƒقع فƒƒي ظƒƒاهƒƒر الƒƒعاصƒƒمة عƒƒلى سƒƒفوح جƒƒبل إلƒبُرز وتشƒƒرف عƒƒلى املƒƒديƒƒنة ا ّلƒƒتي ولƒƒد فƒƒيها حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل ،وتشƒƒتمل عƒƒلى
م ƒƒزرع ƒƒة وح ƒƒدي ƒƒقة وك ƒƒرم وت ƒƒبلغ م ƒƒساح ƒƒتها أك ƒƒثر م ƒƒن ث ƒƒالث ƒƒة م ƒƒالي ƒƒني ون ƒƒصف م ƒƒليون م ƒƒن األم ƒƒتار امل ƒƒربّ ƒƒعة ،أُع َّ ƒدت ل ƒƒتكون م ƒƒوق ً ƒعا أل ّول
ƒثيرا امل ƒƒنزل ا ّلƒƒذي ول ƒƒد ف ƒƒيه
"مش ƒƒرق األذك ƒƒار" ف ƒƒي إي ƒƒران .وم ƒƒن ب ƒƒني امل ƒƒمتلكات ا ّلƒƒتي ّƒ ƒ
وس ƒƒعت األوق ƒƒاف ال ƒƒبهائ ƒيّة ف ƒƒي ت ƒƒلك ال ƒƒبالد ك ً ƒ
حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل بطهƒƒران وعّ ƒدة أبƒƒنيّة مƒƒجاورة ملƒƒنزل حƒƒضرة الƒƒباب بƒƒشيراز بƒƒما فƒƒيها مƒƒنزل خƒƒالƒƒه ،ومƒƒنها حƒƒظيرة الƒƒقدس بطهƒƒران
واملتجƒƒر ا ّلƒƒذي شƒƒغله حƒƒضرة الƒƒباب حƒƒني كƒƒان تƒƒاجƒً ƒرا فƒƒي بƒƒوشهƒƒر ،ومƒƒنها حƒيّ مƒƒن أحƒƒياء قƒƒريƒƒة چهƒƒريƒƒق ا ّلƒƒتي سƒƒجن فƒƒيها ،ومƒƒنزل
الƒحاج مƒيرزا جƒانƒي ا ّلƒƒذي تƒوقƒف فƒيه وهƒو فƒي طƒريƒقه إلƒى تƒبريƒز ،والح ّƒمام الƒعا ّم ا ّلƒƒذي كƒان يغتسƒل فƒيه بƒشيراز وبƒعض املƒنازل
املƒالصƒقة لƒه ،ومƒنها نƒصف مƒنزل وحƒيد فƒي نƒيريƒز وجƒزء مƒن مƒنزل ال ُƒح َّجة فƒي زنƒجان ،والƒبساتƒني الƒثّالثƒة ا ّلƒتي اسƒتأجƒرهƒا حƒضرة
بƒهاء اهلل فƒي مƒزرعƒة بƒدشƒت ،ومƒنها مƒدفƒن الƒقدوس فƒي بƒارفƒروش ،ومƒنزل الƒكالنƒتر ا ّلƒƒذي سƒجنت فƒيه الƒطّاهƒرة بطهƒران ،والح ّƒمام
الƒعا ّم ا ّلƒذي غƒشيه حƒضرة الƒباب حƒني كƒان فƒي أرومƒيّة بƒآذربƒيجان ،ومƒنزل مƒيرزا حسƒني عƒلي نƒور ا ّلƒذي أخƒفيت فƒيه رفƒات حƒضرة
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الشهƒداء ومƒحبوب ّ
الƒباب ،ومƒنها الƒبابƒيّة ومƒنزل امل ُƒالّ حسƒني فƒي مشهƒد ،ومƒسكن سƒلطان ّ
الشهƒداء فƒي إصƒفهان ،ومƒنها عƒدد ال
يس ƒƒتهان ب ƒƒه م ƒƒن امل ƒƒواق ƒƒع وامل ƒƒنازل وامل ƒƒداف ƒƒن امل ƒƒتع ّلقة ب ƒƒأب ƒƒطال ال ّ ƒدي ƒƒن وشه ƒƒدائ ƒƒه .وي ƒƒحاف ƒƒظ أف ƒƒراد ال ƒƒجام ƒƒعة ع ƒƒلى ت ƒƒلك امل ƒƒواق ƒƒع ا ّلƒƒتي
ƒيرا ،مƒƒا عƒƒدا أق ّ ƒليّة قƒƒليلة مƒƒنها كƒƒانƒƒت فƒƒي حƒƒوزتƒƒهم مƒƒن قƒƒبل ،وهƒƒي تƒƒضيف إلƒƒيها كƒّ ƒل سƒƒنة ،وتƒƒصلح مƒƒن شƒƒأنƒƒها
امƒƒتلكوهƒƒا ك ّ ƒلها أخً ƒ
وتƒر ّƒمƒمها بƒعنايƒة كّ ƒلما اقƒتضت ال ّ
ƒضرورة ذلƒك ،وذلƒك بƒالƒجهود املƒوصƒولƒة ا ّلƒتي تƒبذلƒها لƒجنة مƒركƒزيّƒة مƒعيّنة لهƒذا الƒغرض تƒعمل تƒحت
إشراف ممثّلي األحباء اإليرانيّني ال ّدائم العا ّم.
ويƒنبغي لƒنا أالّ نƒغفل ذكƒر الƒعينيّات املƒركƒزيّƒة املƒختلفة املتض ّ
اإلداري فƒي
خƒƒمة ا ّلƒƒتي طƒفق املƒؤمƒنون يƒمتلكونƒها مƒنذ بƒدايƒة الƒنّظام
ّ
ƒخص بƒالƒذّكƒر
الƒبالد األخƒرى كƒالƒهند وبƒورمƒا والجƒزائƒر الƒبريƒطانƒيّة وأملƒانƒيا والƒعراق ومƒصر وأسƒترالƒيا وشƒرق األردن وسƒوريّƒا .ون ّ
م ƒƒنها ح ƒƒظيرة ال ƒƒقدس ل ƒƒلبهائ ƒيّني ف ƒƒي ال ƒƒعراق ،و ح ƒƒظيرة ال ƒƒقدس ل ƒƒلبهائ ƒيّني ف ƒƒي م ƒƒصر ،و ح ƒƒظيرة ال ƒƒقدس ل ƒƒلبهائ ƒيّني ف ƒƒي ال ƒƒهند ،و
ƒؤسƒƒ ƒسة الƒ ƒطّبع والنّش ƒƒر ل ƒƒلبهائƒ ƒيّني ف ƒƒي الج ƒƒزائ ƒƒر
ح ƒƒظيرة ال ƒƒقدس ل ƒƒلبهائƒ ƒيّني ف ƒƒي أس ƒƒترال ƒƒيا ،وال ƒƒبيت ال ƒƒبهائƒ ƒيّ ف ƒƒي إس ƒƒلنجن وم ƒ ّ ƒ
الƒبريƒطانƒيّة ،ودار ال ّ
ƒضيافƒة بƒبغداد وال ّƒريƒاض األبƒديّƒة فƒي عƒواصƒم إيƒران ومƒصر وتƒركسƒتان .ولƒقد أسƒهمت هƒذه الƒعينيّات بƒنصيب
أرضƒا أو مƒدارس أو مƒراكƒز إداريّƒة
ƒسنوات األخƒيرة وتƒوطƒيد دعƒائƒمها سƒواء مƒا كƒان مƒنها ً ƒ ƒ ƒ
وافƒر فƒي تƒوسƒيع األوقƒاف الƒبهائƒيّة فƒي ال ّ
السƒّ ƒر أو مƒƒكتبات أو ريƒƒاض أبƒƒديّƒƒة أو دور ضƒƒيافƒƒة أو دور النّشƒƒر سجƒƒلت بƒƒاسƒƒم املƒƒحافƒƒل املƒƒركƒƒزيّƒƒة املƒƒعترف بƒƒها أو عهƒƒد
أو أمƒƒانƒƒة ّ ƒ
ب ƒƒها إل ƒƒى ذ ّم ƒƒة امل ƒƒؤم ƒƒنني ال ƒثّقات .وم ƒƒن األه ƒƒميّة ب ƒƒمكان أي ً ƒ
ƒضا ،رغ ƒƒم ك ƒƒون ƒƒها ليس ƒƒت ف ƒƒي امل ƒƒرت ƒƒبة ذات ƒƒها ،ت ƒƒلك األوق ƒƒاف املح ّ ƒليّة ا ّلƒƒتي
السƒƒلطات نƒتيجة تƒسجيل املƒحافƒل ال ّƒروحƒانƒيّة الƒبهائƒيّة املحƒليّة فƒي
سƒانƒدت أوقƒاف الّ ƒديƒن املƒركƒزيّƒة واملƒعترف بƒها قƒانƒونƒيًّا مƒن قƒبل ّ ƒ
ƒبيرا وال سƒيّما فƒي
أقƒطار مƒختلفة مƒن ّ ƒ ƒ
الشƒرق والƒغرب ،فƒلقد أغƒنت هƒذه املƒواقƒع األوقƒاف املحƒليّة لƒلجامƒعة الƒبهائƒيّة الƒعاملƒيّة غƒنى ك ً
إيران ووسعت مجالها سواء أكانت ً
مؤسسات أخرى.
أرضا أم منشآت إداريّة أم مدارس أم
ّ

ƒختصة،
ƒأسسƒت فƒيها املƒحافƒل املحƒليّة واملƒركƒزيّƒة الƒبهائƒيّة وتَّ ƒم تƒسجيلها ال ّƒرسƒميّ ،وتƒك ّونƒت فƒيها لƒجانƒها امل ّ
وفƒي تƒلك األثƒناء ا ّلƒتي ت ّ
ووضƒعت فƒيها دسƒاتƒيرهƒا املحƒليّة واملƒركƒزيّƒة وأوقƒفت فƒيها األوقƒاف ،شƒرعƒت تƒلك املƒحافƒل الحƒديƒثة فƒي أعƒمال عƒلى جƒانƒب كƒبير مƒن
ƒزي ،ومƒƒدار الƒƒفعالƒيّات الƒƒبهائƒيّة اإلداريّƒƒة
ƒقر املƒƒحفل الƒƒبهائƒيّ املƒƒركّ ƒ
األهƒƒميّة اإلنƒƒشائƒيّة ،مƒƒن أهƒّ ƒمها تƒƒشييد حƒƒظيرة الƒƒقدس ،وهƒƒي مّ ƒ
ف ƒƒي املس ƒƒتقبل .ول ƒƒقد ن ƒƒشأت ح ƒƒظائ ƒƒر ال ƒƒقدس أ ّول م ƒƒا ن ƒƒشأت ف ƒƒي إي ƒƒران ،وه ƒƒي ت ƒƒعرف اآلن ف ƒƒي ج ƒƒميع أرج ƒƒاء ال ƒƒعال ƒƒم به ƒƒذا االس ƒƒم
ƒتقصى ب ƒƒوادره ƒƒا إل ƒƒى ت ƒƒلك االج ƒƒتماع ƒƒات
ّƒ
ال ƒّ ƒرس ƒƒميّ امل ƒƒميّز .وه ƒƒي ب ƒƒقيام ƒƒها
تسج ƒƒل ت ƒƒق ّد ًم ƒƒا م ƒƒلحوظً ƒƒا ف ƒƒي ت ƒƒط ّور ع ƒƒمليّة ي ƒƒمكننا أن ن ّ ƒ
املƒƒتكتّمة املتس ƒتّرة ا ّلƒƒتي كƒƒان أتƒƒباع ال ّ ƒديƒƒن املضطهƒƒد فƒƒي تƒƒلك الƒƒبالد يƒƒعقدونƒƒها فƒƒي هƒƒدآت ال ّ ƒليل س ً ƒرّا فƒƒي بƒƒعض األحƒƒيان .ولƒƒقد
ƒؤسƒسات رغƒم أنّƒها مƒا زالƒت فƒي مƒراحƒل تƒق ّدمƒها األولƒى أن تƒؤ ّدي نƒصيبها فƒي تƒوطƒيد دعƒائƒم الƒوظƒائƒف الّ ƒداخƒليّة
اسƒتطاعƒت هƒذه امل ّƒ ƒ
ƒجة أخƒرى تƒدلƒيالً عƒلى اطّƒراد نƒم ّو هƒذه الƒجامƒعة واشƒتداد بƒأسƒها .وملّا كƒانƒت هƒذه
لƒلجامƒعة الƒبهائƒيّة الƒنّاشƒئة ،وأن تƒق ّدم لƒلنّاس ُ ƒ
ح َّ
ƒكرسƒƒة لƒƒلعبادة الƒƒبهائ ƒيّة الƒƒبحتة،
املƒ ّ ƒ
ƒؤسƒƒسة سƒƒواء كƒƒانƒƒت محƒƒليّة أم مƒƒركƒƒزيّƒƒة مƒƒلحقة فƒƒي مّ ƒ
ƒهمتها بمشƒƒرق األذكƒƒار ،وهƒƒو املƒƒنشأة املّ ƒ
ƒصندوق ومƒحفظة اآلثƒار واملƒكتبة وإدارة النّشƒر وقƒاعƒة املƒحفل
فƒإنَّƒها حƒني تƒجتمع أجƒزاؤهƒا املƒؤ ّلƒفة لƒكيانƒها كƒأمƒانƒة ّƒ ƒ
الس ّƒر وأمƒانƒة ال ّ
وغƒƒرفƒƒة ال ƒنّدوة )الّ ƒ
ƒشورى( ودار الّ ƒ
اإلداري الƒƒبهائ ƒيّ ك ّ ƒله ،ورم ƒزًا
ƒضيافƒƒة وتƒƒعمل ك ّ ƒلها فƒƒي صƒƒعيد واحƒƒد سƒƒوف تƒƒع ّد مƒƒرك ƒزًا لƒƒلنّشاط
ّ
البشري عام ًة.
خاصة وبالجنس
للمثل األعلى في الخدمة ا ّلتي تنزع إليها الجامعة البهائيّة في صلتها بدينها
ّ
ّ
ولƒسوف يسƒتم ّد مƒمثّلو الƒجامƒعات الƒبهائƒيّة املحƒليّة واملƒركƒزيّƒة هƒم وأعƒضاء الّ ƒلجان الƒتّابƒعة مƒن مشƒرق األذكƒار ا ّلƒذي جƒعله حƒضرة
بƒƒهاء اهلل فƒƒي الƒƒكتاب األقƒƒدس بƒƒيت الƒƒعبادة ،أثƒƒناء اجƒƒتماعƒƒهم فجƒƒر كƒّ ƒل يƒƒوم بƒƒني جƒƒدرانƒƒه ،اإللƒƒهام الّ ƒ
ƒضروري ا ّلƒƒذي يƒƒم ّكنهم ،وهƒƒم
يƒبذلƒون جƒهودهƒم مƒن يƒوم إلƒى يƒوم فƒي مƒركƒز فƒعالƒيّاتƒهم اإلداريّƒة ،وأعƒني بƒه حƒظيرة الƒقدس ،مƒن الƒقيام بƒواجƒباتƒهم ومƒسؤولƒيّاتƒهم
كما يليق بأمناء دينه املختارين.
ƒؤسƒƒسات اإلداريّƒƒة املƒƒركƒƒزيّƒƒة بّ ƒ
ƒكل بƒƒهائƒƒها
ولƒƒقد اتّخƒƒذت فƒƒعالً ال ƒتّدابƒƒير األولƒƒى ا ّلƒƒتي سƒƒوف تƒƒفضي آخƒƒر األمƒƒر إلƒƒى إنƒƒشاء هƒƒذه املƒ ّ ƒ
ƒقارة األم ƒƒري ƒƒكيّة ،وت ƒƒحت ظ ƒّ ƒل أ ّول "مش ƒƒرق
وس ƒƒلطان ƒƒها ع ƒƒلى ش ƒƒواط¾ ب ƒƒحيرة م ƒƒتشيغان ب ƒƒظاه ƒƒر أ ّول م ƒƒرك ƒƒز ب ƒƒهائ ƒيّ ت ƒ ّ ƒ
ƒأسƒƒس ف ƒƒي ال ّ ƒ
األذكƒƒار" قƒƒام فƒƒي الƒƒغرب ،كƒƒما اتّخƒƒذت فƒƒي عƒƒاصƒƒمة إيƒƒران مهƒƒد ال ّ ƒديƒƒن ،وعƒƒلى مƒƒقربƒƒة مƒƒن الƒƒبيت األعƒƒظم فƒƒي بƒƒغداد ،وفƒƒي مƒƒديƒƒنة
عƒشق آبƒاد بƒجوار أ ّول "مشƒرق األذكƒار" شƒيّد فƒي الƒعالƒم الƒبهائƒيّ عƒلى اإلطƒالق ،وفƒي عƒاصƒمة مƒصر أسƒبق مƒركƒز فƒي الƒعاملƒني
العربيّ واإلسالميّ ،وفي دلهي عاصمة الهند ،بل وفي سيدني بأستراليا القصيّة.
١٧٥

ƒؤسƒƒسة عƒƒلى صƒƒورة مƒƒنزل
ƒسابƒƒقة الƒذّكƒƒر ،وفƒƒي بƒƒالد عّ ƒدة غƒƒيرهƒƒا ،الƒتّدابƒƒير األولƒƒى إلنƒƒشاء تƒƒلك املƒ ّ ƒ
كƒƒما اتّخƒƒذت فƒƒي أقƒƒالƒƒيم الƒƒبالد الّ ƒ
تƒƒمتلكه الƒƒجامƒƒعة الƒƒبهائƒيّة املحƒƒليّة أو تسƒƒتأجƒƒره .وكƒƒان مƒƒن أهƒّ ƒمها تƒƒلك املƒƒبانƒƒي اإلداريّƒƒة الƒƒعديƒƒدة ا ّلƒƒتي تƒƒم ّكن املƒƒؤمƒƒنون فƒƒي واليƒƒات
الصعوبات ا ّلتي يقاسونها.
رغما عن ّ
إيران املختلفة من شرائها أو تشييدها ً
ومƒا زال الƒتّق ّدم املƒلحوظ ا ّلƒذي بƒلغته األوسƒاط الƒبهائƒيّة ،وال سƒيّما فƒي الƒواليƒات املتّحƒدة األمƒريƒكيّة ،يƒعتبر عƒامƒالً ال ي ّ
ƒقل أهƒميّة عƒن
ƒصيفيّة ل ƒƒتغذي ƒƒة روح ال ƒزّم ƒƒال ƒƒة وت ƒƒنميتها ف ƒƒي ج ƒƒو ب ƒƒهائ ƒيّ خ ƒƒال ƒƒص،
غ ƒƒيره ف ƒƒي ت ƒƒطوي ƒƒر ال ƒنّظام
اإلداري ،وذل ƒƒك ب ƒƒإن ƒƒشائ ƒƒها امل ƒƒدارس ال ّ ƒ
ّ
وتƒدريƒب املƒب ّلغني تƒدريƒبًا الئً ƒقا ،وبƒذل الƒتّسهيالت ال ّ
ƒاصƒة
ƒضروريّƒة لƒدراسƒة تƒاريƒخ الّ ƒديƒن وتƒعالƒيمه وفƒهم عƒالقƒته بƒاألديƒان األخƒرى خ ّ ƒ ƒ ƒ
البشري عا ّمة.
وباملجتمع
ّ
ƒقارة األمƒƒريƒƒكيّة الّ ƒ
ƒشمال ƒيّة ال ƒثّالثƒƒة الƒƒعظمى،
ولƒƒقد أنƒƒشئت هƒƒذه املƒƒدارس أ ّول مƒƒا أنƒƒشئت فƒƒي ثƒƒالثƒƒة مƒƒراكƒƒز إقƒƒليميّة فƒƒي أقƒƒسام الّ ƒ
وأعƒني بƒها جيسƒرفƒيل بƒهضاب كƒالƒيفورنƒيا )سƒنة 1927م( ،وعّ ƒكاء الƒخضراء الƒواقƒعة عƒلى ضƒفاف بƒيسكاتƒاكƒوا بƒواليƒة مƒايƒن )سƒنة
ƒيرا املƒدرسƒة الƒعاملƒيّة ا ّلƒƒتي أنƒشئت
1929م( ،وفƒي لƒوهƒالƒن رانƒش قƒرب دايƒفيسون بƒواليƒة مƒتشيغان )سƒنة 1931م( .ثَّ ƒم عƒزّزتƒها أخ ً
الراغبني إلى الخدمة في البالد األخرى وال سيّما في
في باين فالي بينابيع كولورادو ،لتدريب املب ّلغني البهائيّني ّ
ƒتوسƒعها املƒطّرد فƒي مƒناهƒجها مƒثالً جƒدي ًƒرا بƒأن تƒتنافƒس
أمƒريƒكا الƒالّتƒينيّة .ولƒقد ضƒربƒت هƒذه املƒعاهƒد الƒتّربƒويّƒة الƒبهائƒيّة الƒجنينيّة ب ّ ƒ ƒ
الشƒرق والƒغرب .نƒعم ،لƒقد ضƒربƒت هƒذه املƒدارس املƒفتوحƒة لƒلبهائƒيّني وغƒير الƒبهائƒيّني
الƒجامƒعات الƒبهائƒيّة عƒلى االقƒتداء بƒه فƒي كƒال ّ ƒ ƒ
ƒسواء مƒثالً كƒري ًƒما أ ْلَ ƒهم الƒجامƒعات الƒبهائƒيّة األخƒرى فƒي إيƒران والجƒزائƒر الƒبريƒطانƒيّة وأملƒانƒيا وأسƒترالƒيا ونƒيوزيƒلندة والƒهند
عƒلى ال ّ
تبشƒر بƒأن تƒتط ّور إلƒى
والƒعراق ومƒصر أن تتّخƒذ الƒتّدابƒير األولƒى ا ّلƒƒتي تƒم ّكنها مƒن أن تƒبني عƒلى األسƒس نƒفسها مƒعاهƒد مƒماثƒلة ّ ƒ ƒ
ج ƒƒام ƒƒعات املس ƒƒتقبل ال ƒƒبهائ ƒيّة ،وذل ƒƒك ب ƒƒتوفّ ƒƒره ƒƒا ع ƒƒلى دراس ƒƒة ال ƒƒكتب ال ƒƒبهائ ƒيّة وت ƒƒاري ƒƒخ ال ّ ƒدي ƒƒن امل ƒƒب ّكر دراس ƒƒة مس ƒƒتفيضة وت ƒƒنظيمها
ƒصداقƒƒة بƒƒني األجƒƒناس ،ودراسƒƒتها الƒƒعمليّة املƒƒع ّدة لƒƒتعريƒƒف
لƒƒل ّدراسƒƒات فƒƒي تƒƒعالƒƒيم اإلسƒƒالم وتƒƒاريƒƒخه وعƒƒقدهƒƒا مƒƒؤتƒƒمرات لƒƒترويƒƒج الّ ƒ
الش ƒبّان واألطƒƒفال ،وإنƒƒشائƒƒها
ƒاصƒƒة بƒƒتدريƒƒب ّƒ ƒ
اإلداري الƒƒبهائ ƒيّ ،وتƒƒنظيمها الجƒƒتماعƒƒات خƒ ƒ ّ ƒ
املشƒƒتركƒƒني فƒƒيها بƒƒسير أعƒƒمال ال ƒنّظام
ّ
لƒفصول دراسƒيّة لƒلتّدريƒب فƒي آداب الخƒطابƒة الƒعا ّƒمƒة وحƒسن املƒحاضƒرة ،ومƒحاضƒراتƒها عƒن الّ ƒديƒن املƒقارن ،ومƒناقشƒتها الجƒماعƒيّة
ƒلصفوف الƒ ƒتّبليغيّة ودراس ƒƒات ع ƒƒن ال ƒƒقيم الخ ƒƒلقيّة ال ƒƒبهائƒ ƒيّة،
ف ƒƒي ن ƒƒواح ƒƒي الّ ƒ ƒدي ƒƒن امل ƒƒتع ّددة ،وت ƒƒأس ƒƒيسها ل ƒƒلمكتبات ،وت ƒƒنظيمها ل ّ ƒ
الشƒتويّƒة ،واجƒتماعƒاتƒها ل ّ
ƒلشورى ،وتƒمثيلها املƒرسƒحيّات وإقƒامƒتها
ودراسƒات عƒن أمƒريƒكا الƒالّتƒينيّة ،واسƒتحداثƒها لƒدورات املƒدرسƒة ّƒ ƒ
للمهرجانات وقيامها بالنّزهات الخلويّة وغيرها من فعاليّات التّرويح والتّرفيه.
الش ƒبّان الƒƒبهائ ƒيّني املƒƒنظّمة ا ّلƒƒتي
اإلداري وإنƒƒشائƒƒه فƒƒعال ƒيّات ّƒ ƒ
يƒƒمكننا أن نƒƒذكƒƒر مƒƒن بƒƒني الƒƒعوامƒƒل املƒƒساعƒƒدة عƒƒلى تƒƒوسƒƒيع ال ƒنّظام
ّ
ƒظيما ،وبƒƒدأت حƒƒدي ƒثًا فƒƒي الƒƒهند والجƒƒزائƒƒر الƒƒبريƒƒطان ƒيّة وأملƒƒانƒƒيا والƒƒعراق
تƒƒق ّدمƒƒت فƒƒي إيƒƒران والƒƒواليƒƒات املتّحƒƒدة األمƒƒريƒƒكيّة تƒƒق ّد ًمƒƒا عً ƒ
ƒسنويّ ƒƒة ا ّلƒƒتي
وم ƒƒصر وأس ƒƒترال ƒƒيا وب ƒƒلغاري ƒƒا وج ƒƒزر ال ƒƒهاوائ ƒƒي وه ƒƒنغاري ƒƒا وه ƒƒاف ƒƒان ƒƒا .وت ƒ
ƒتضمن ه ƒƒذه ال ƒƒفعال ƒيّات ال ƒنّدوات ال ّ ƒدراس ƒيّة ال ّ ƒ
ّ
ƒصيفيّة ال ƒƒبهائ ƒيّة ،والنّش ƒƒرات وامل ƒƒجالّت
الش ƒبّان ال ƒƒبهائ ƒيّون ف ƒƒي ج ƒƒميع أرج ƒƒاء ال ƒƒعال ƒƒم .وج ƒƒلسات ّ ƒ
ي ƒƒنظّمها ّƒ ƒ
للشƒƒباب ف ƒƒي امل ƒƒدارس ال ّ ƒ
الشƒبّان ال ّƒراغƒبني فƒي اعƒتناق
ا ّلƒƒتي يƒصدرونƒها ومƒكتب املƒراسƒالت الƒعاملƒي ا ّلƒƒذي يƒديƒرونƒه ،والƒتّسهيالت ا ّلƒƒتي يƒق ّدمƒونƒها لƒتسجيل ّ ƒ
ال ّ ƒديƒƒن الƒƒبهائ ƒيّ ،وطƒƒبع ال ƒتّمهيدات واملƒƒراجƒƒع لƒƒدراسƒƒة ال ƒتّعالƒƒيم ،وتƒƒنظيم جƒƒماعƒƒة لƒƒل ّدراسƒƒة الƒƒبهائ ƒيّة كƒƒفعال ƒيّة جƒƒامƒƒعيّة رسƒƒميّة فƒƒي
ƒتضمن هƒذه الƒفعالƒيّات زيƒادة عƒلى ذلƒك "أيّƒام الّ ƒدراسƒة" ا ّلƒƒتي تƒقام فƒي الƒبيوت واملƒراكƒز
إحƒدى أ ّمƒƒهات الƒجامƒعات األمƒريƒكيّة ،وت
ّ
ال ƒƒبهائ ƒيّة ،وال ƒƒفصول ا ّلƒƒتي ت ƒƒعقد ل ƒƒدراس ƒƒة اإلس ƒƒبران ƒƒتو وال ّ ƒلغات األخ ƒƒرى ،وت ƒƒنظيم امل ƒƒكتبات ال ƒƒبهائ ƒيّة ،واف ƒƒتتاح ق ƒƒاع ƒƒات امل ƒƒطال ƒƒعة،
وإن ƒƒتاج امل ƒƒرس ƒƒحيّات وإع ƒƒداد امله ƒƒرج ƒƒان ƒƒات ال ƒƒبهائƒ ƒيّة ،وع ƒƒقد امل ƒƒباري ƒƒات الخ ƒƒطابƒ ƒيّة ،وت ƒƒعليم األي ƒƒتام ،وت ƒƒنظيم ف ƒƒصول الخ ƒƒطاب ƒƒة
وامل ƒƒحاض ƒƒرة ،وإق ƒƒام ƒƒة االج ƒƒتماع ƒƒات لتخ ƒƒليد ذك ƒƒرى ال ّ ƒ
ƒشخصيّات ال ƒƒبهائƒ ƒيّة الƒ ƒتّاري ƒƒخيّة ،وع ƒƒقد امل ƒƒؤت ƒƒمرات الج ƒƒماعƒ ƒيّة اإلق ƒƒليميّة،
والجلسات ا ّلتي تقام ّ
السنويّة.
للشباب في املؤتمرات البهائيّة ّ
كƒما أنّƒنا نجƒد هƒناك عƒوامƒل أخƒرى مƒحفّزة لƒتق ّدم ذلƒك الƒنّظام وعƒامƒلة عƒلى تƒوطƒيد دعƒائƒمه ،وهƒي إقƒامƒة ال ّ
ƒضيافƒات الƒتّسع عشƒر ّيƒة
الشƒƒرق وال ƒƒغرب وظ ƒƒيفتها امل ƒƒث ّلثة ،ف ƒƒهي ت ƒƒنبّه ع ƒƒلى ال ƒنّاح ƒƒية ال ƒتّعبّديّ ƒƒة
إق ƒƒام ƒƒة م ƒƒنتظمة ل ƒƒتؤ ّدي ف ƒƒي م ƒƒعظم ال ƒƒجام ƒƒعات ال ƒƒبهائ ƒيّة ف ƒƒي ّ ƒ
١٧٦

الشƒƒروع ف ƒƒي ف ƒƒعال ƒيّات ي ƒƒراد ب ƒƒها إع ƒƒداد
ال ƒّ ƒروح ƒيّة وال ƒنّاح ƒيّة اإلداريّ ƒƒة وال ƒنّاح ƒƒية االج ƒƒتماع ƒيّة م ƒƒن ح ƒƒياة ال ƒƒجام ƒƒعة ال ƒƒبهائ ƒيّة ،وم ƒƒنها ّ ƒ
إحƒƒصاء لƒƒألطƒƒفال الƒƒبهائ ƒيّني ،وتƒƒهيئة دورات دراس ƒيّة عƒƒمليّة لƒƒهم ،وكƒƒتب مƒƒناجƒƒاة وكƒƒتب تƒƒمهيديّƒƒة فƒƒي ال ّ ƒديƒƒن الƒƒبهائ ƒيّ لƒƒهم وإعƒƒداد
ƒسياس ƒيّة ونشƒƒرهƒƒا ،وتƒƒثني عƒƒن االنƒƒتساب إلƒƒى املƒƒنظّمات ال ّ ƒديƒƒنيّة غƒƒير
ƒنص عƒƒلى طƒƒبيعة ال ّ ƒديƒƒن غƒƒير الّ ƒ
طƒƒائƒƒفة مƒƒن الƒƒبيانƒƒات ا ّلƒƒتي تّ ƒ
ƒسنوي ،واملƒƒحفل الƒّ ƒروحƒƒانƒƒي الƒƒبهائ ƒيّ،
الƒƒبهائ ƒيّة ،وتƒƒتناول طƒƒرق ال ƒتّبليغ ،واملسƒƒلك الƒƒبهائ ƒيّ حƒƒيال الحƒƒرب ،ومƒ ّ ƒ
ƒؤسƒƒسات املƒƒؤتƒƒمر الّ ƒ
ƒزي .ويƒƒنبغي لƒƒنا أيً ƒ
والّ ƒ
ƒضا أن نƒƒشير إلƒƒى تƒƒأسƒƒيس مƒƒحفظات اآلثƒƒار املƒƒركƒƒزيّƒƒة لƒƒلتّثبّت مƒƒن
ƒضيافƒƒة الƒتّسع عشƒƒريّƒƒة والّ ƒ
ƒصندوق املƒƒركّ ƒ
أصƒƒالƒƒة ألƒƒواح حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل وحƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء وجƒƒمعها وتƒƒرجƒƒمتها وتƒƒصنيفها واملƒƒحافƒƒظة عƒƒليها والƒƒعنايƒƒة بƒƒاآلثƒƒار املƒƒق ّدسƒƒة
ƒحة أل ƒƒواح ح ƒƒضرة ال ƒƒباب وح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل وح ƒƒضرة ع ƒƒبد ال ƒƒبهاء األص ƒƒليّة
وال ƒƒوث ƒƒائ ƒƒق ال ƒتّاري ƒƒخيّة ،وأن ن ƒƒشير إل ƒƒى ال ƒتّثبّت م ƒƒن ص ّ ƒ
ƒفصل لƒƒل ّديƒƒن مƒƒنذ بƒƒدايƒƒته إلƒƒى يƒƒومƒƒنا الƒƒحاضƒƒر ،وإلƒƒى
املƒƒوجƒƒودة فƒƒي حƒƒوزة أح ƒبّاء ّ ƒ
الشƒƒرق واسƒƒتنساخƒƒها ،وإلƒƒى تƒƒألƒƒيف تƒƒاريƒƒخ مّ ƒ
افƒتتاح املƒكتب الƒبهائƒيّ الƒعاملƒيّ فƒي جƒنيف ،وإلƒى عƒقد املƒؤتƒمرات اإلقƒليميّة الƒبهائƒيّة ،وإلƒى شƒراء املƒواقƒع الƒتّاريƒخيّة ،وتƒأسƒيس
املكتبات البهائيّة التّذكاريّة وإلى إنشاء مصرف ناجح لال ّدخار لألطفال بإيران.
وال يƒƒمكننا أن نƒƒغفل اإلشƒƒارة إلƒƒى مƒƒشاركƒƒة مƒƒمثّلي هƒƒذه الƒƒجامƒƒعات الƒƒبهائƒيّة املƒƒركƒƒزيّƒƒة الحƒƒديƒƒثة مƒƒشاركƒƒة رسƒƒميّة وغƒƒير رسƒƒميّة فƒƒي
فƒعالƒيّات ومƒداوالت عƒدد ضخƒم مƒن املƒؤتƒمرات املƒختلفة واالجƒتماعƒات واالتّƒحادات واملƒجامƒع واملƒنظّمات املƒنعقدة فƒي بƒالد أوروبّƒا
الس ƒƒالم وال ƒنّظر ف ƒƒي أم ƒƒور ال ƒتّرب ƒيّة وش ƒƒؤون ال ƒتّعاون ال ّ ƒدول ƒƒي وإخ ƒƒاء
وآس ƒƒيا وأم ƒƒري ƒƒكا ل ƒƒترق ƒƒية ق ƒƒضاي ƒƒا االتّ ƒƒحاد ال ّ ƒدي ƒƒنيّ وت ƒƒوط ƒƒيد ّƒ ƒ
األجƒƒناس ومƒƒا إلƒƒى ذلƒƒك مƒƒن املƒƒقاصƒƒد اإلنƒƒسان ƒيّة .ولƒƒقد اتّƒƒصلت األسƒƒباب وانƒƒعقدت األواصƒƒر ،بƒƒطريƒƒق أو بƒƒغيره ،نƒƒتيجة اشƒƒتراك
هƒƒؤالء املƒƒمثّلني فƒƒي طƒƒائƒƒفة املƒƒن ّ
ظمات ،مƒƒنها مƒƒؤتƒƒمر بƒƒعض األديƒƒان الƒƒحيّة املƒƒنعقد فƒƒي لƒƒندن سƒƒنة1924م ،ومƒƒؤتƒƒمر رابƒƒطة األديƒƒان
الƒعاملƒيّ املƒنعقد فƒي املƒديƒنة نƒفسها سƒنة 1936م ،ومƒؤتƒمرات اإلسƒبرانƒتو الƒعاملƒيّة املƒنعقدة سƒنويًّƒا فƒي عƒواصƒم أوروبّƒا املƒختلفة،
ƒسوق الƒƒعامل ƒيّة املƒƒنعقدة فƒƒي نƒƒيويƒƒورك
ومعهƒƒد ال ƒتّعاون الƒ
ƒفكري  ،ومƒƒعرض قƒƒرن ال ƒتّق ّدم املƒƒنعقد فƒƒي شƒƒيكاغƒƒو سƒƒنة 1933م ،والّ ƒ
ّ
س ƒƒنة 1938م وس ƒƒنة 1939م ،وم ƒƒعرض ال ƒƒب ّواب ƒƒة ال ƒذّه ƒƒبيّة ال ّ ƒدول ƒيّ امل ƒƒنعقد ف ƒƒي س ƒƒان ف ƒƒران ƒƒسيسكو س ƒƒنة 1939م ،وامل ƒƒؤت ƒƒمر األ ّول
ƒهندي الƒثّقافƒيّ الƒثّانƒي املƒنعقد فƒي املƒديƒنة نƒفسها ،واجƒتماع عƒصبة جƒميع األديƒان
ملجƒمع األديƒان املƒنعقد فƒي كƒلكتّا ،واملƒؤتƒمر ال
ّ
املƒƒنعقد فƒƒي أنƒƒدور ،ومƒƒؤتƒƒمرات أريƒƒا سƒƒامƒƒاج وبƒƒراهƒƒمو سƒƒامƒƒاج ،ومƒƒؤتƒƒمرات الجƒƒمعيّة ال ƒثّيوصƒƒوف ƒيّة  ،ومƒƒؤتƒƒمر ال ƒنّساء اآلسƒƒيويّƒƒات
الشƒرقƒيّة املƒنعقد فƒي طهƒران ،ومƒؤتƒمر الƒنّساء
الشƒباب الƒعاملƒيّ  ،ومƒؤتƒمر املƒرأة ّƒ ƒ
املƒنعقد فƒي بƒالد مƒختلفة مƒن بƒالد الƒهند ،ومجƒلس ّƒ ƒ
لّ ƒ
للسƒƒالم  ،ومجƒƒمع الّ ƒ
ƒشعوب املƒƒنعقد فƒƒي بƒƒويƒƒنس أيƒƒرس فƒƒي
ƒكل املƒƒحيط الƒƒهادئ املƒƒنعقد فƒƒي هƒƒونƒƒولƒƒولƒƒو ،وعƒƒصبة ال ƒنّساء ال ّ ƒدول ƒيّة ّ ƒ
األرج ƒƒنتني .وب ƒƒاش ƒƒتراك م ƒƒمثّلي األم ƒƒر ف ƒƒي ه ƒƒذه امل ƒƒنظّمات وامل ƒƒؤت ƒƒمرات ان ƒƒعقدت األواص ƒƒر ا ّل ƒƒتي أظه ƒƒرت م ƒƒن ن ƒƒاح ƒيّة ط ƒƒبيعيّة دي ƒƒن
حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل الƒƒعاملƒيّ الƒنّطاق والّ ƒ
ƒشامƒƒل ،والƒƒتي وصƒƒلت مƒƒن نƒƒاحƒƒية أخƒƒرى بƒƒني هƒƒذه املƒƒنظّمات وبƒƒني هƒƒيئاتƒƒه اإلداريّƒƒة املƒƒترامƒƒية
األطراف وصالً حيويًّا متينًا.
ك ƒƒما أنّ ƒƒه ال ي ƒƒنبغي ل ƒƒنا أن ن ƒƒتجاه ƒƒل أو ن ƒƒق ّلل م ƒƒن ق ƒƒدر ت ƒƒلك االتّ ƒƒصاالت ا ّلƒƒتي ت ƒّ ƒمت له ƒƒذه ال ƒƒهيئات اإلداريّ ƒƒة م ƒƒع ط ƒƒائ ƒƒفة م ƒƒن أس ƒƒمى
الش ƒƒرق وال ƒƒغرب ،وأق ƒƒطاب اإلس ƒƒالم ف ƒƒي إي ƒƒران وع ƒƒصبة األم ƒƒم ،ال ب ƒƒل م ƒƒع األس ƒƒر امل ƒƒال ƒƒكة ن ƒƒفسها ب ƒƒغية
الس ƒƒلطات ال ƒƒحكوم ƒيّة ف ƒƒي ّƒ ƒ
ّƒ ƒ
خƒاة مƒن جƒهودهƒم املƒوصƒولƒة لحƒمايƒة الƒنّظام اإلداريّ
الّ ƒدفƒاع عƒن حƒقوق أتƒباع الّ ƒديƒن وعƒرض كƒتبهم وتƒبيان غƒايƒاتƒهم وأهƒدافƒهم املƒتو ّƒ
ال ƒƒول ƒƒيد .ول ƒƒئن ك ƒƒان ƒƒت ه ƒƒذه االتّ ƒƒصاالت ت ƒƒش ّكل ف ƒƒي ح ّ ƒد ذات ƒƒها ف ƒƒصالً ق ƒيّ ًما م ƒƒبينًا ق ƒƒائ ƒً ƒما ب ƒƒرأس ƒƒه ف ƒƒي ت ƒƒاري ƒƒخ ت ƒƒفتّح ال ƒنّظام اإلداريّ
ƒزي لƒلبهائƒيّني فƒي الƒواليƒات املتّحƒدة وكƒندا ،وهƒم الƒبناة
الƒبهائƒيّ إالّ أنّƒنا نƒذكƒر مƒن بƒني املƒراسƒالت ا ّلƒتي قƒام بƒها أعƒضاء املƒحفل املƒرك ّ
ƒسامƒي بفلسƒطني بƒشأن إعƒادة مƒفاتƒيح رمƒس حƒضرة بƒهاء اهلل إلƒى سƒادنƒه ،ومƒع شƒاه
األبƒطال لƒذلƒك الƒنّظام وحƒماتƒه ،مƒع املƒندوب ال ّ
إيƒران فƒي مƒناسƒبات أربƒع طƒالƒبني إلƒيه إنƒصاف إخƒوانƒهم املضطهƒديƒن فƒي بƒالده ،ومƒع رئƒيس الƒوزراء اإليƒرانƒيّ بƒشأن املƒوضƒوع
ن ƒƒفسه ،وم ƒƒع م ƒƒاري م ƒƒلكة روم ƒƒان ƒƒيا م ƒƒعبّري ƒƒن ل ƒƒها ع ƒƒن ش ƒƒكره ƒƒم الج ƒƒزي ƒƒل ع ƒƒلى ش ƒƒهادات ƒƒها ال ƒتّاري ƒƒخيّة ل ƒƒل ّدي ƒƒن ال ƒƒبهائ ƒيّ ،وم ƒƒع أق ƒƒطاب
والسƒƒالم بƒƒني األديƒƒان ،ومƒƒع فƒƒيصل األ ّول مƒƒلك الƒƒعراق بƒƒشأن تƒƒأمƒƒني سƒƒالمƒƒة الƒƒبيت
ّƒ
اإلسƒƒالم فƒƒي إيƒƒران طƒƒالƒƒبني إلƒƒيهم إقƒƒرار الƒƒوئƒƒام
السƒƒلطات األملƒƒانƒيّة حƒƒول مƒƒا يƒƒعانƒƒيه
ƒسوفƒƒياتƒيّة بƒƒشأن الƒƒجامƒƒعات الƒƒبهائƒيّة فƒƒي روسƒƒيا ،ومƒƒع ّ ƒ
األعƒƒظم فƒƒي بƒƒغداد ،ومƒƒع ّ ƒ
السƒƒلطات الّ ƒ
إخƒوانƒهم األملƒان مƒن صƒعاب ،ومƒع الƒحكومƒة املƒصريّƒة حƒول تحƒريƒر إخƒوانƒهم فƒي الّ ƒديƒن مƒن نƒير الƒتّز ّمƒƒت اإلسƒالمƒيّ ،ومƒع مجƒلس
ƒختص ب ƒƒإغ ƒƒالق ƒƒه ل ƒƒلمعاه ƒƒد ال ƒتّرب ƒƒويّ ƒƒة ال ƒƒبهائ ƒيّة اإلي ƒƒران ƒيّة ،وم ƒƒع وزارة ال ّ ƒداخ ƒƒليّة ل ƒƒحكوم ƒƒة ال ƒƒوالي ƒƒات املتّح ƒƒدة
ال ƒƒوزراء اإلي ƒƒران ƒيّ ف ƒƒيما ي ƒ
ّ
ƒسفير ال ƒتّرك ƒƒي امل ƒƒقيم ف ƒƒي واش ƒƒنطن ومج ƒƒلس ال ƒƒوزراء ال ƒتّرك ƒيّ ف ƒƒي أن ƒƒقرة دف ƒƒا ًع ƒƒا ع ƒƒن م ƒƒصال ƒƒح ال ّ ƒدي ƒƒن ف ƒƒي ت ƒƒرك ƒƒيا ،وم ƒƒع وزارة
وال ّ ƒ
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الّ ƒداخƒليّة نƒفسها بƒغية تƒيسير نƒقل رفƒات لƒوا جتسنجƒر مƒن مƒقابƒر الƒبروتسƒتانƒت بƒالƒقاهƒرة إلƒى أ ّول مƒدفƒن بƒهائƒيّ أنش¾ فƒي مƒصر،
ƒسفير اإليƒرانƒيّ فƒي واشƒنطن بƒشأن بƒعثة كƒيث رانƒسوم كƒيلر  ،ومƒع مƒلك مƒصر بƒرفƒقة بƒعض الƒكتب الƒبهائƒيّة ،ومƒع حƒكومƒة
ومƒع ال ّ
السƒƒالم الƒƒعام ،ومƒƒع الƒƒوزيƒƒر الƒّ ƒرومƒƒان ƒيّ فƒƒي واشƒƒنطن بƒƒاسƒƒم
الƒƒواليƒƒات املتّحƒƒدة والƒƒحكومƒƒة الƒƒكنديّƒƒة تƒƒبيانًƒƒا لƒƒلتّعالƒƒيم الƒƒبهائ ƒيّة بƒƒشأن ّ ƒ
الƒƒبهائ ƒيّني فƒƒي أمƒƒريƒƒكا بƒƒمناسƒƒبة وفƒƒاة مƒƒاري مƒƒلكة رومƒƒانƒƒيا ،ومƒƒع رئƒƒيس الجƒƒمهوريƒƒة فƒƒرانƒƒكلني د .روزفƒƒلت إيƒƒقافًƒƒا لƒƒه عƒƒلى نƒƒداءات
الصادرة في كتابه األقدس إلى رؤساء الجمهور في أمريكا ،وعلى بعض مناجاة أنزلها حضرة عبد البهاء.
حضرة بهاء اهلل ّ
ƒصادرة عƒن مƒركƒز الّ ƒديƒن الƒعاملƒيّ وعƒن املƒحافƒل املƒركƒزيّƒة واملحƒليّة
وإلƒى هƒذه االتّƒصاالت يƒنبغي لƒنا أن نƒضيف تƒلك االتّƒصاالت ال ّ
ƒسامƒƒي فƒƒي فلسƒƒطني ابƒƒتغاء تسƒƒليم املƒƒفاتƒƒيح لƒƒضريƒƒح حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل إلƒƒى سƒƒادنƒƒه األصƒƒليّ،
بƒƒالƒƒبرق أو بƒƒالƒƒبريƒƒد إلƒƒى املƒƒندوب الّ ƒ
السƒƒلطات الƒƒعراقƒيّة رجƒƒاء اسƒƒترجƒƒاع بƒƒيت حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل
الشƒƒرق والƒƒغرب إلƒƒى ّ ƒ
والƒطّلبات ا ّلƒƒتي تƒƒق ّدمƒƒت بƒƒها املƒƒراكƒƒز الƒƒبهائƒيّة فƒƒي ّ ƒ
ف ƒƒي ب ƒƒغداد ،وم ƒƒا ش ƒƒفع ذل ƒƒك م ƒƒن رف ƒƒع ال ƒƒتماس إل ƒƒى وزي ƒƒر املس ƒƒتعمرات ال ƒƒبري ƒƒطان ƒيّة ع ƒƒقب ص ƒƒدور ال ƒƒحكم ا ّلƒƒذي ق ƒƒضت ب ƒƒه م ƒƒحكمة
الشƒƒرق والƒƒغرب إلƒƒى عƒƒصبة األمƒƒم
ƒصدد ،والƒّ ƒرسƒƒائƒƒل ا ّلƒƒتي بƒƒعثتها الƒƒجامƒƒعات الƒƒبهائ ƒيّة فƒƒي كƒƒال ّ ƒ
االسƒƒتئناف الƒƒعراق ƒيّة فƒƒي هƒƒذا الّ ƒ
تƒقدي ًƒرا لƒلتّصريƒح ال ّƒرسƒمي ا ّلƒƒذي ص ّƒرح بƒه مجƒلس الƒعصبة تƒأيƒي ًدا لƒلمطالƒب ا ّلƒƒتي عƒرضƒها الƒبهائƒيّون .كƒما يƒنبغي لƒنا أن نƒضيف
إلƒى ذلƒك ،ال ّƒرسƒائƒل الƒع ّدة املƒتبادلƒة بƒني مƒركƒز الّ ƒديƒن الƒعاملƒيّ مƒن نƒاحƒية ومƒارثƒا روت أ ّم املƒبلغات ورائƒدتƒه َّن مƒن نƒاحƒية أخƒرى وبƒني
ƒوجƒƒهة إلƒƒى مƒƒاري مƒƒلكة يƒƒوغسƒƒالفƒƒيا بƒƒاسƒƒم الƒƒجامƒƒعة
مƒƒلكة رومƒƒانƒƒيا عƒƒقب انƒƒتشار شƒƒهاداتƒƒها ال ƒتّاريƒƒخيّة لƒƒل ّديƒƒن ،ورسƒƒائƒƒل الƒƒعزاء املƒّ ƒ
البهائيّة العامليّة بمناسبة وفاة أ ّمها ،وإلى دوقة كنت عقب وفاة زوجها املحزن.
ƒخاصƒƒة إل ƒƒى ال ّ ƒ
ƒشكوى ا ّلƒƒتي ت ƒƒق ّدم ب ƒƒها امل ƒƒحفل ال ƒّ ƒروح ƒƒان ƒيّ امل ƒƒرك ƒƒزيّ
ك ƒƒما أنّ ƒƒه ال ي ƒƒحقّ ل ƒƒنا ب ƒƒحال م ƒƒن األح ƒƒوال أن ن ƒƒغفل اإلش ƒƒارة ال ƒ ƒ ƒّ ƒ
لƒلبهائƒيّني فƒي الƒعراق إلƒى لƒجنة االنƒتداب فƒي عƒصبة األمƒم نƒتيجة الغƒتصاب بƒيت حƒضرة بƒهاء اهلل فƒي بƒغداد ،وال ّƒرسƒائƒل الƒكتابƒيّة
ا ّلƒƒتي أرس ƒƒلها ذل ƒƒك امل ƒƒحفل إل ƒƒى غ ƒƒازي األ ّول م ƒƒلك ال ƒƒعراق ع ƒƒقب وف ƒƒاة أب ƒƒيه ،وت ƒƒلك ا ّلƒƒتي أرس ƒƒلها امل ƒƒحفل ب ƒƒمناس ƒƒبة زواج ƒƒه ،وال ƒƒعزاء
الƒƒكتاب ƒيّ ا ّلƒƒذي تƒƒق ّدم بƒƒه إلƒƒى وص ƒيّ الƒƒعراق الƒƒحال ƒيّ بƒƒمناسƒƒبة وفƒƒاة ذلƒƒك املƒƒلك املƒƒفاجƒƒئة ،كƒƒما ال يƒƒحقّ لƒƒنا أن نƒƒغفل اإلشƒƒارة إلƒƒى
ƒصري إلƒى رئƒيس الƒوزراء ووزيƒر الّ ƒداخƒليّة ووزيƒر الƒعدل
ƒزي لƒلبهائƒيّني فƒي الƒقطر امل
ّ
الƒطّلبات ا ّلƒƒتي رفƒعها املƒحفل ال ّƒروحƒانƒيّ املƒرك ّ
ƒزي لƒلبهائƒيّني فƒي
عƒقب الƒحكم ا ّلƒذي أصƒدرتƒه املƒحكمة ّƒ ƒ
الشƒرعƒيّة فƒي مƒصر ،وال إلƒى ال ّƒرسƒائƒل ا ّلƒتي وجƒهها املƒحفل ال ّƒروحƒانƒيّ املƒرك ّ
إيƒران إلƒى ال ّ
ƒختص بƒإغƒالقƒه لƒلمدارس الƒبهائƒيّة وتحƒريƒم تƒداول الƒكتب الƒبهائƒيّة فƒي تƒلك
ƒشاه وإلƒى مجƒلس الƒوزراء اإليƒرانƒيّ فƒيما ي
ّ
ƒزي لƒƒلبهائ ƒيّني فƒƒي إيƒƒران إلƒƒى مƒƒلك
الƒƒبالد .ويƒƒجب أن نƒƒذكƒƒر عƒƒالوة عƒƒلى ذلƒƒك ،تƒƒلك الƒّ ƒرسƒƒائƒƒل ا ّلƒƒتي أرسƒƒلها املƒƒحفل الƒّ ƒروحƒƒان ƒيّ املƒƒركّ ƒ
ƒسفير الƒتّركƒيّ فƒي طهƒران والƒحاويƒة
رومƒانƒيا وأفƒراد األسƒرة املƒالƒكة بƒمناسƒبة وفƒاة والƒدتƒه املƒلكة مƒاري ،وتƒلك ا ّلƒƒتي أرسƒلها إلƒى ال ّ
ملƒƒا اكƒƒتتب بƒƒه األحƒƒباء اإليƒƒران ƒيّون لƒƒضحايƒƒا ال ƒزّلƒƒزال فƒƒي تƒƒرك ƒيّا ،ورسƒƒائƒƒل مƒƒارثƒƒا روت إلƒƒى املƒƒرحƒƒوم الƒّ ƒرئƒƒيس فƒƒون هƒƒندنƒƒبرغ وإلƒƒى
ƒوجƒهة إلƒى
السƒبع امل ّ ƒ
الّ ƒدكƒتور سƒترسƒمان وزيƒر الƒخارجƒيّة األملƒانƒيّة مƒع إهƒداء بƒعض الƒكتب الƒبهائƒيّة ،ورسƒائƒل كƒيث رانƒسوم كƒيلر ّ ƒ ƒ
شاه إيران واتّصاالتها العديدة بالوزراء وأقطاب ال ّدولة أثناء زيارتها الخالدة لهذه البالد.
اإلداري الƒبهائƒيّ ،وفƒي أثƒناء خƒروج الƒجامƒعات الƒبهائƒيّة املƒركƒزيّƒة إلƒى حƒيّز الƒوجƒود ،وإنƒشاء
وبƒجانƒب هƒذه الƒبوادر األولƒى لƒلنّظام
ّ
اإلداري وم ƒƒرك ƒƒزه
ه ƒƒيئات ƒƒها اإلداريّ ƒƒة والƒ ƒتّرب ƒƒويّ ƒƒة والƒ ƒتّبليغيّة ك ƒƒان ƒƒت ال ƒƒعمليّة ال ƒƒجبّارة امل ƒƒنطلقة ف ƒƒي األرض امل ƒƒق ّدس ƒƒة ،ق ƒƒلب الƒ ƒنّظام
ّ
ال ƒƒعصبيّ ،ت ƒƒعمل ح ƒƒثيثًا ب ƒƒال ص ƒƒا ّد وال را ّد م ƒƒذ أن ƒƒزل ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ل ƒƒوح ال ƒƒكرم ƒƒل وزار امل ƒƒوق ƒƒع امل ƒƒقبل مل ƒƒقام ح ƒƒضرة ال ƒƒباب ،ثƒ ƒمَّ
اسƒتجمعت نƒشاطًƒا هƒائƒالً لشƒراء ذلƒك املƒوقƒع بƒعد صƒعود حƒضرة بƒهاء اهلل بƒقليل ،وبƒما شƒفع ذلƒك مƒن تƒحويƒل رفƒات حƒضرة الƒباب
ƒيرا بƒاسƒتقرار تƒلك ال ّƒرفƒات فƒي قƒلب
مƒن طهƒران إلƒى عّ ƒكاء ،وتƒشييد ذلƒك املƒقام أثƒناء أحƒلك فƒترة مƒن حƒبس حƒضرة عƒبد الƒبهاء ،وأخ ً
الƒكرمƒل إلƒى األبƒد ،وبƒتشييد دار لƒضيافƒة املƒسافƒريƒن عƒلى مƒقربƒة مƒن ذلƒك املƒقام ،واخƒتيار املƒوقƒع املƒقبل أل ّول معهƒد بƒهائƒيّ تƒربƒويّ
على ذلك الجبل.
ومƒا لƒبثت الƒقوى ا ّلƒتي انƒطلقت مƒنذ أن بƒدأت الخƒطّة ال ّƒرائƒعة ا ّلƒتي صّ ƒورهƒا حƒضرة بƒهاء اهلل ،حƒتّى أفƒادت مƒن الح ّƒريّƒة ا ّلƒتي كƒفلت
ملƒركƒز ديƒنه الƒعاملƒي مƒنذ الهƒزيƒمة الƒنّكراء ا ّلƒتي مƒنيت بƒها الّ ƒدولƒة الƒعثمانƒيّة املƒتهالƒكة فƒي حƒرب 1918-14م .فƒهي تسƒتطيع اآلن أن
ƒبني لƒلعالƒم أجƒمع مƒا ز ّودت بƒه هƒذه الخƒطَّة ال ّƒرائƒعة مƒن
تƒنساب بƒال عƒائƒق فƒي ظ ّƒل نƒظام حƒكومƒيّ عƒطوف إلƒى قƒنوات أعّ ƒدت لƒكي ت ّ
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إمƒƒكان ƒيّات .ويƒƒمكننا أن نƒƒحصي مƒƒن الّ ƒ
ƒؤسƒƒسات ال ّ ƒديƒƒن الƒƒعامل ƒيّة
وسƒƒع الƒƒعجيب ا ّلƒƒذي حƒƒدث فƒƒي مƒ ّ ƒ
ƒشواهƒƒد األ ّول ƒيّة ال ّ ƒدا ّلƒƒة عƒƒلى ال ƒت ّ ّ ƒ
وأوقƒافƒه فƒي مƒركƒزه الƒعاملƒيّ دفƒن حƒضرة عƒبد الƒبهاء فƒي غƒرفƒة مƒن غƒرفƒات مƒقام حƒضرة الƒباب ،الƒحادث ا ّلƒذي زاد مƒن قƒداسƒة ذلƒك
الƒƒجبل ،ومƒƒنها تƒƒركƒƒيب شƒƒبكة كهƒƒربƒƒائƒيّة هƒƒي األولƒƒى مƒƒن نƒƒوعƒƒها بƒƒحيفا لƒƒتفيض بƒƒالƒنّور عƒƒلى ضƒƒريƒƒح مƒƒن حƒƒرم فƒƒي سƒƒجنه الƒƒحصني
ƒتمم الƒƒوحƒƒدة األولƒƒى مƒƒن
ًƒ
بƒƒآذربƒƒيجان "مƒ
ƒصباحƒƒا مƒƒضيئ ًا" حسƒƒب بƒƒيانƒƒه املƒƒبارك ،ومƒƒنها بƒƒناء ثƒƒالث غƒƒرف إضƒƒافƒيّة مƒتّصلة بƒƒمقامƒƒه تّ ƒ
ه ƒƒذه امل ƒƒنشأة ،وف ً ƒقا لخ ƒطّة ح ƒƒضرة ع ƒƒبد ال ƒƒبهاء ،وم ƒƒنها اتّ ƒƒساع األم ƒƒالك امل ƒƒحيطة ب ƒƒذل ƒƒك امل ƒƒرق ƒƒد اتّ ƒƒسا ًƒع ƒƒا ج ƒƒعلها ع ƒƒلى ال ƒّ ƒرغ ƒƒم م ƒƒن
دسƒائƒس نƒاقƒضي املƒيثاق تƒمت ّد مƒن ق ّƒمة الƒكرمƒل إلƒى مسƒتعمرة الƒهيكليّني ال ّƒرابƒضة عƒلى سƒفحه ،وتƒق ّدر بƒما ال ي ّ
ƒقل عƒن أربƒعمائƒة
ألƒف جƒنيه ،ومƒنها إضƒافƒة أربƒع قƒطع أخƒرى مƒوهƒوبƒة لƒلمقامƒات الƒبهائƒيّة تƒقع فƒي مƒرج عّ ƒكاء إلƒى ال ّ
ƒشمال ،وفƒي وادي األردن إلƒى
السƒƒبع إل ƒƒى ال ƒƒجنوب ،وت ƒƒبلغ م ƒƒساح ƒƒتها س ƒتّمائ ƒƒة ف ّ ƒدان ع ƒƒلى وج ƒƒه ال ƒتّقري ƒƒب ،وم ƒƒنها ت ƒƒشييد س ƒƒلسلة م ƒƒن
الشƒƒرق ،وف ƒƒي ن ƒƒاح ƒƒية ب ƒƒئر َّ ƒ
ّƒ
الشƒرفƒات تƒصل مƒباشƒرة ،كƒما اخƒت ّ
ط حƒضرة عƒبد الƒبهاء ،بƒني ضƒريƒح حƒضرة الƒباب وبƒني املƒديƒنة الƒواقƒعة تƒحت ظّ ƒله ،ومƒنها تجƒميل
ّƒ ƒ
ƒسيّاح واملƒقيمني مً ƒعا .وم ّƒما نƒرى لƒه داللƒة
حƒرمƒه بƒإنƒشاء املƒتنزّهƒات والحƒدائƒق ا ّلƒƒتي تƒفتح أبƒوابƒها للجƒمهور يƒومƒيًّا ،وتجƒذب إلƒيها ال ّ
ƒسام ƒƒي ف ƒƒي فلس ƒƒطني ل ّ ƒ
ƒكل امل ƒƒساح ƒƒة امل ƒƒحيطة وامل ƒƒوه ƒƒوب ƒƒة لح ƒƒرم م ƒƒقام ح ƒƒضرة ال ƒƒباب ،وأرض امل ƒƒدرس ƒƒة
خ ƒ ƒ ƒّ ƒ
ƒاص ƒƒة ،إع ƒƒفاء امل ƒƒندوب ال ّ ƒ
ومƒƒحفظة اآلثƒƒار املƒƒجاورتƒƒني لƒƒه ودار الّ ƒ
ƒضيافƒƒة الƒƒغرب ƒيّة الƒƒواقƒƒعة عƒƒلى كƒƒثب مƒƒنه ،واملƒƒواقƒƒع ال ƒتّاريƒƒخيّة كƒƒقصر الƒƒبهجة وبƒƒيت حƒƒضرة
الشƒƒرق مƒƒن تƒƒلك املƒƒديƒƒنة إعƒƒفا ًء تƒƒا ًمّƒƒا مƒƒن الّ ƒ
ƒضرائƒƒب ،وإنƒƒشاء فƒƒرعƒƒي فلسƒƒطني لƒƒلمحفل
بƒƒهاء اهلل فƒƒي عّ ƒكاء ،وحƒƒديƒƒقة الƒّ ƒرضƒƒوان إلƒƒى ّ ƒ
الس ƒƒلطات ب ƒƒهما
الس ƒƒلطات امل ƒƒدنƒ ƒيّة ،واع ƒƒتراف ت ƒƒلك ّƒ ƒ
ƒهندي ن ƒƒتيجة ل ƒƒطلبني رس ƒƒميّني رف ƒƒعا إل ƒƒى ّƒ ƒ
ƒزي األم ƒƒري ƒƒكيّ وال ƒ
ّ
ال ƒّ ƒروح ƒƒانƒ ƒيّ امل ƒƒرك ّ ƒ
كج ƒƒمعيّتني دي ƒƒنيّتني م ƒƒعترف ب ƒƒهما ف ƒƒي فلس ƒƒطني )وه ƒƒو اع ƒƒتراف س ƒƒتتلوه اع ƒƒتراف ƒƒات م ƒƒماث ƒƒلة ب ƒƒفروع امل ƒƒحاف ƒƒل ال ƒّ ƒروح ƒƒان ƒيّة امل ƒƒرك ƒƒزيّ ƒƒة
األخƒرى فƒي ربƒوع الƒعالƒم الƒبهائƒيّ ا ّلƒƒتي سƒوف تƒنشأ فƒي فلسƒطني ابƒتغاء تƒوطƒيد الّ ƒدعƒائƒم الّ ƒداخƒليّة( ،ونƒقل مƒلكيّة أرض مƒوهƒوبƒة
لح ƒƒرم م ƒƒقام ح ƒƒضرة ال ƒƒباب ت ƒƒبلغ ف ƒƒي مج ƒƒموع ƒƒها خ ƒƒمسني أل ƒفًا م ƒƒن األم ƒƒتار امل ƒƒربّ ƒƒعة إل ƒƒى ح ƒƒوزة ف ƒƒرع امل ƒƒحفل ال ƒّ ƒروح ƒƒان ƒيّ امل ƒƒرك ƒƒزيّ
األمƒريƒكيّ نƒقالً تƒط ّلب عƒقد مƒا ال ي ّ
ƒقل عƒن ثƒالثƒني صƒفقة تحƒمل مƒعظم عƒقودهƒا تƒوقƒيع ابƒن الƒنّاقƒض األكƒبر ملƒيثاق حƒضرة بƒهاء اهلل
مسجالً لعقود األراضي في حيفا.
بوصفه
ّ
وال يّ ƒ
ƒقل أهƒƒميّة عƒƒن هƒƒذا وذاك إنƒƒشاء مƒƒحفظتني عƒƒامل ƒيّتني لƒƒآلثƒƒار عƒƒلى جƒƒبل الƒƒكرمƒƒل ت ƒتّصل إحƒƒداهƒƒما بحƒƒرم مƒƒقام حƒƒضرة الƒƒباب،
وتƒقع األخƒرى عƒلى مƒقربƒة مƒن مƒرقƒد الƒورقƒة الƒعليا .وفƒيهما جƒمعت أل ّول م َّƒرة فƒي الƒتّاريƒخ الƒبهائƒيّ كƒنوز ال تƒق ّوم بƒمال كƒانƒت حƒتّى
ƒورا
آن ƒƒذاك م ƒƒبعثرة ه ƒƒنا وه ƒƒناك م ƒƒخبَّأة ع ƒƒلى األغ ƒƒلب ح ƒƒفظًا ل ƒƒها وص ƒƒونً ƒƒا ،ف ƒƒهي اآلن م ƒƒعروض ƒƒة ل ƒƒلزّائ ƒƒري ƒƒن ،وت ƒƒض ّم ه ƒƒذه ال ƒƒكنوز ص ً ƒ
ƒارا شƒخصيّة لƒهما كƒشعر حƒضرة الƒباب وغƒباره ومƒالبƒسه وخƒصالت مƒن شƒعر حƒضرة بƒهاء
لƒحضرة الƒباب ولƒحضرة بƒهاء اهلل وآث ً
ƒواحƒا ال تƒق ّوم
السƒليمانƒيّة وسƒاعƒته وقƒرآنƒه ،كƒما تƒحوي مخƒطوطƒات وأل ً ƒ
ƒوشƒاة وكƒشكولƒه أيّƒام ّƒ ƒ
اهلل ودمƒائƒه ومƒقلمته ومƒالبƒسه وتƒيجانƒه امل ّ ƒ ƒ
قƒيمتها بƒمال؛ بƒعضها مƒذ ّƒهƒب كƒالجƒزء ا ّلƒذي كƒتبه حƒضرة بƒهاء اهلل بخّ ƒ
ƒسيّد
ط يƒده مƒن الƒكلمات املƒكنونّƒة ،والƒبيان الƒفارسƒيّ بخƒط ال ّ
ƒوجƒهة إلƒى حƒروف الƒحيّ بخƒط حƒضرة الƒباب واملخƒطوطƒة األصƒليّة لƒرسƒالƒة
حسƒني كƒاتƒب وحƒي حƒضرة الƒباب ،واأللƒواح األصƒليّة امل ّ ƒ
ƒارا وأشƒƒياء ت ƒتّصل بƒƒحضرة عƒƒبد الƒƒبهاء ،وثƒƒوب الƒƒغصن
ƒسؤال والƒƒجواب" .وتƒ
"الّ ƒ
ّ
ƒتضمن هƒƒذه املجƒƒموعƒƒة ال ƒثّمينة فƒƒضالً عƒƒن ذلƒƒك آثً ƒ
األطهƒƒر املƒƒلطّخ بƒƒال ّ ƒدمƒƒاء ،وخƒƒاتƒƒم الƒƒق ّدوس وسƒƒيف امل ُƒالّ حسƒƒني وأخƒƒتام والƒƒد حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل الƒƒوزيƒƒر ،وال ّ ƒدبّƒƒوس "الƒƒبروش" ا ّلƒƒذي
قّ ƒدمƒتّه مƒلكة رومƒانƒيا إلƒى مƒارثƒا روت ،وأصƒول رسƒائƒل املƒلكة إلƒيها وإلƒى غƒيرهƒا وشƒهاداتƒها لƒل ّديƒن ،ومƒا ال ي ّ
ƒقل عƒن عشƒريƒن مجّ ƒل ًدا
ƒؤسƒسي الّ ƒديƒن والƒتي تƒأ ّ ƒكƒدت مƒن أصƒالƒتها واسƒتنسختها املƒحافƒل الƒبهائƒيّة فƒي ربƒوع
مƒن املƒناجƒاة واأللƒواح ا ّلƒتي نƒزِّلƒت مƒن قƒلم م ّ ƒ ƒ
ّ
الشرق فعزّزت آثارهم ّ
الضخمة املطبوعة.
ويƒمكننا أن نƒذكƒر شƒاهً ƒدا آخƒر عƒلى تƒق ّدم املشƒروع ال ّƒرائƒع ا ّلƒƒذي بƒدأه حƒضرة بƒهاء اهلل عƒلى هƒذا الƒجبل املƒق ّدس وتƒوطƒيد دعƒائƒمه
تƒوطƒي ًدا مسƒتم ًرّا أال وهƒو اخƒتيار جƒزء مƒن أرض املƒدرسƒة الƒواقƒعة فƒي نƒطاق مƒقام حƒضرة الƒباب وجƒعله مƒرقً ƒدا دائ ًƒما لƒلورقƒة الƒعليا
ƒورقƒت مƒن هƒذا األصƒل الƒقديƒم" ،و"عƒرف قƒميص" حƒضرة بƒهاء اهلل "املƒنير"
شƒقيقة حƒضرة عƒبد الƒبهاء "الƒعزيƒزة" الƒورقƒة ا ّلƒتي "ت ّ
ا ّلƒƒتي رفƒعها إلƒى "مƒقام مƒا سƒبقته الƒنّساء" ،والƒتي تƒقارن فƒي املƒنزلƒة بƒالƒبطالت الƒخالƒدات مƒن أمƒثال سƒارة وآسƒية ومƒريƒم الƒبتول
ƒيرا يƒجب عƒلينا أن نƒذكƒر شƒاهً ƒدا آخƒر
وفƒاطƒمة الƒزّهƒراء والƒطّاهƒرة ،أولƒئك الƒالّئƒي فƒقن ك ّƒل بƒنات جƒنسه َّن فƒي الّ ƒدورات ال ّ
ƒسابƒقة .وأخ ً
عƒƒلى الƒƒبركƒƒات الƒƒجاريƒƒة مƒƒن الخƒطّة اإللƒƒهيّة ،أال وهƒƒو مƒƒا حƒƒدث فƒƒي الƒƒبقعة املƒƒباركƒƒة بƒƒعد عّ ƒدة سƒƒنوات رغƒƒم اعƒƒتراض أخƒƒي الƒنّاقƒƒض
األك ƒƒبر مل ƒƒيثاق ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ون ƒƒائ ƒƒبه ،ون ƒƒعني ب ƒƒه ن ƒƒقل رف ƒƒات ال ƒƒغصن األطه ƒƒر ب ƒƒعد ف ƒƒراق ب ƒƒينه وب ƒƒني أخ ƒƒته دام أك ƒƒثر م ƒƒن خ ƒƒمسني
١٧٩

عƒا ًƒمƒا .والƒغصن األطهƒر هƒو ابƒن حƒضرة بƒهاء اهلل ال ّ
ƒشهيد " َƒمƒن خƒلق مƒن نƒور الƒبهاء" وهƒو "وديƒعة اهلل" و"كƒنزه" فƒي هƒذه الّ ƒديƒار
]األرض األقƒدس[ ،وهƒو ا ّلƒƒذي قّ ƒدمƒه والƒده فƒداء "حƒياة الƒعباد واتّƒحاد مƒن فƒي الƒبالد" .وإلƒى هƒذا املƒدفƒن نƒفسه وفƒي نƒفس الƒيوم
الشƒƒديƒƒدة الƒƒقاسƒƒية الƒƒفصل
ا ّلƒƒذي دفƒƒنت فƒƒيه رفƒƒات الƒƒغصن األطهƒƒر نƒƒقل جƒƒثمان والƒƒدتƒƒه ن ّ ƒواب ال ƒطّاهƒƒرة تƒƒلك ا ّلƒƒتي شهƒƒد بƒƒمتاعƒƒبها ّ ƒ
ال ّƒرابƒع والخƒمسون مƒن كƒتاب إشƒعياء بƒكامƒله ،وفً ƒقا ملƒا قƒالƒه حƒضرة عƒبد الƒبهاء فƒي أحƒد ألƒواحƒه ،وا ّلƒƒتي كƒان "بƒعلها" فƒي كƒلمات
"رب الƒجنود" ،وا ّلƒƒتي "يƒرث نسƒلها أم ًƒما" ،وا ّلƒƒتي قّ ƒدر لƒها حƒضرة بƒهاء اهلل فƒي لƒوحƒه أن تƒكون "*صƒاحƒبة لƒه فƒي
ذلƒك الƒنّبي هƒو
ّ
ّ
كل عالم من عوامله".
ولƒو أنّƒنا قّ ƒدرنƒا داللƒة إضƒافƒة تƒلك املƒراقƒد الƒثّالثƒة تƒحت ظ ّƒل حƒرم حƒضرة الƒباب ال ّƒرابƒض فƒي صƒدر الƒكرمƒل قƒبالƒة املƒديƒنة الƒبيضاء
ال ƒنّاصƒƒعة الƒƒبياض عƒƒبر خƒƒليج ع ّ ƒكاء قƒƒبلة الƒƒعالƒƒم الƒƒبهائ ƒيّ تƒƒحيط بƒƒها ك ّ ƒلها الحƒƒدائƒƒق الƒّ ƒرائƒƒعة الƒƒحسن الƒƒفذّة الجƒƒمال حƒƒقّ قƒƒدرهƒƒا
لƒوجƒدنƒا أنّƒها م ّƒما يƒعزّز الƒنّفوذ ال ّƒروحƒيّ لƒلبقعة ا ّلƒتي عƒيّنها حƒضرة بƒهاء اهلل مسƒتق ًرّا لƒعرش اهلل ،ولƒوجƒدنƒا أي ً
ƒضا أ ّن تƒلك اإلضƒافƒة
اإلداري الƒƒعاملƒيّ الّ ƒدائƒƒم لƒƒلجامƒƒعة الƒƒبهائƒيّة
تƒƒشير إلƒƒى مƒƒرحƒƒلة أخƒƒرى مƒƒن مƒƒراحƒƒل الƒطّريƒƒق املƒƒفضي آخƒƒر األمƒƒر إلƒƒى إقƒƒامƒƒة املƒƒركƒƒز
ّ
الƒعاملƒيّة املƒقبلة ،ذلƒك املƒركƒز ا ّلƒذي مƒن شƒأنƒه أالّ يƒنفصل فƒقط عƒن مƒركƒز الّ ƒديƒن ال ّƒروحƒي ،وأن يƒعمل مƒعه جƒنبًا إلƒى جƒنب فƒي أرض
يق ِّدسها أتباع ثالثة أديان من أبرز أديان العالم.
وال يƒƒكاد يّ ƒ
ƒقل عƒƒن كƒّ ƒل ذلƒƒك داللƒƒة تƒƒشييد بƒƒنيان أ ّول "مشƒƒرق األذكƒƒار" فƒƒي الƒƒغرب وإتƒƒمام الƒزّخƒƒرف الƒƒخارجƒƒي ألكƒƒرم مƒƒأثƒƒرة خّ ƒلدت
خƒƒدمƒƒات الƒƒجامƒƒعة الƒƒبهائƒيّة األمƒƒريƒƒكيّة لƒƒديƒƒن حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل .ولƒƒقد تّ ƒم هƒƒذا الƒƒعمل ّ
إداري حƒƒديƒƒث الƒتّكويƒƒن
الضخƒƒم عƒƒلى يƒƒد نƒƒظام
ّ
ووسع هيئاتها امللحقة.
يسرت تشييده ووطّد هيبتها وق ّوتهاّ ،
مقتدر ،فسما بنفوذ الجامعة ا ّلتي ّ
لƒقد اخƒتطّت خƒطّته مƒنذ إحƒدى وأربƒعني سƒنة مƒضت ،نƒاشƒئة أ ّول مƒا نƒشأت عƒن الƒتماس تƒلقائƒيّ رفƒعه إلƒى حƒضرة عƒبد الƒبهاء فƒي
ƒأسƒƒس ف ƒƒي ال ƒƒعال ƒƒم ال ƒƒغرب ƒيّ ،ح ƒƒني أل ƒƒهم
آذار س ƒƒنة 1903م "ب ƒƒيت ال ƒّ ƒروح ƒƒان ƒيّة" ل ƒƒلبهائ ƒيّني ف ƒƒي ش ƒƒيكاغ ƒƒو ،وه ƒƒو أ ّول م ƒƒرك ƒƒز ب ƒƒهائ ƒيّ ت ƒ ّ ƒ
أعƒضاءه املƒثل ا ّلƒذي ضƒربƒه بƒناة مشƒرق األذكƒار فƒي عƒشق آبƒاد .فƒتق ّدمƒوا إلƒى حƒضرة عƒبد الƒبهاء يƒلتمسون مƒنه أن يƒأذن لƒهم فƒي
ƒسنة .وعƒƒلى هƒƒذا اجƒƒتمع
ƒسامƒƒي فƒƒي لƒƒوح أنƒƒزلƒƒه فƒƒي حƒƒزيƒƒران مƒƒن تƒƒلك الّ ƒ
بƒƒناء مƒƒعبد مƒƒماثƒƒل فƒƒي أمƒƒريƒƒكا ،فƒƒفازوا بƒƒرضƒƒاه وتƒƒحبيذه الّ ƒ
وك ƒƒالء امل ƒƒحاف ƒƒل األم ƒƒري ƒƒكيّة امل ƒƒختلفة ب ƒƒشيكاغ ƒƒو ف ƒƒي تش ƒƒري ƒƒن ال ƒثّان ƒƒي س ƒƒنة 1907م ب ƒƒغية اخ ƒƒتيار م ƒƒوق ƒƒع ل ƒƒلمعبد ،وق ƒƒام ع ƒƒلى أس ƒƒاس
قƒƒوم ƒيّ بƒƒوسƒƒاطƒƒة هƒƒيئة ديƒƒنيّة تƒƒعرف بƒƒاسƒƒم "وحƒƒدة املƒƒعبد الƒƒبهائ ƒيّة" الƒƒتأمƒƒت بƒƒعد انƒƒفضاض املƒƒؤتƒƒمر الƒƒبهائ ƒيّ األ ّول املƒƒنعقد فƒƒي
املƒƒديƒƒنة نƒƒفسها فƒƒي آذار سƒƒنة 1909م ،وشƒّ ƒرفƒƒته رئƒƒاسƒƒة حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء الحƒƒتفال الƒتّبريƒƒك حƒƒني زار ذلƒƒك املƒƒوقƒƒع فƒƒي أيّƒƒار سƒƒنة
1912م .وم ƒƒنذ ت ƒƒلك ال ƒزّي ƒƒارة ال ƒƒخال ƒƒدة أخ ƒƒذ ذل ƒƒك ال ƒƒعمل ال ƒƒجبّار ،ال ب ƒƒل ق ƒƒل ذل ƒƒك ال ƒƒفتح امل ƒƒت ّوج ل ƒƒهام ƒƒة ن ƒƒظام دي ƒƒن ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل
ƒقارة األمƒريƒكيّة ال ّ
ƒشمالƒيّة
ّ
اإلداري فƒي الƒقرن الƒبهائƒيّ األ ّول ،يƒتق ّدم تƒق ّد ًƒمƒا مƒتقطّ ًعا إلƒى أن اسƒتحكمت أسƒس هƒذا الƒنّظام فƒي ال ّ
اسƒتحكا ًمƒا ،وأصƒبحت الƒجامƒعة الƒبهائƒيّة فƒي وضƒع يƒساعƒدهƒا عƒلى اسƒتخدام مƒا اسƒتحدثƒت مƒن أدوات إلتƒمام هƒذا الƒعمل إتƒما ًمƒا
ف ّعاالً.
وفƒي املƒؤتƒمر الƒبهائƒيّ األمƒريƒكي املƒنعقد فƒي سƒنة 1914م اكƒتمل شƒراء أرض املƒعبد وبƒعد أن أوصƒى حƒضرة عƒبد الƒبهاء مƒؤتƒمر
سƒƒنة 1920م املƒƒنعقد فƒƒي نƒƒيويƒƒورك بƒƒاخƒƒتيار تƒƒصميم لƒƒذلƒƒك املƒƒعبد ،اخƒƒتار املƒƒؤتƒƒمر تƒƒصميم املƒƒهندس الƒƒفرنƒƒسي الƒƒكندي لƒƒويƒƒس ج.
بƒƒورجƒƒوا مƒƒن بƒƒني ال ƒتّصامƒƒيم ا ّلƒƒتي ق ّ ƒدمƒƒت إلƒƒيه عƒƒلى أسƒƒاس املƒƒسابƒƒقة ،وهƒƒو اخƒƒتيار أقƒّ ƒره حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء فƒƒيما بƒƒعد .وأبƒƒرمƒƒت
ƒخاصƒة بƒإنƒزال ال ّƒركƒائƒز ّ
الصخƒر عƒلى عƒمق مƒائƒة وعشƒريƒن قƒد ًƒمƒا
الƒعقود ال ّ ƒ ƒ ƒ
ƒزي مƒن الƒبناء إلƒى ّ
الضخƒمة الƒتّسع املƒد ِّƒعƒمة للجƒزء املƒرك ّ
ƒسفلي فƒƒي كƒƒانƒƒون األ ّول سƒƒنة 1920م وآب سƒƒنة 1921م عƒƒلى الƒتّوالƒƒي .وفƒƒي آب سƒƒنة 1930م
تƒƒحت األرض ،وتّ ƒم بƒƒناء الƒطّابƒƒق الّ ƒ
أُبƒرم عƒقد آخƒر وأربƒعة وعشƒرون عƒق ًدا إضƒافƒيًّا آخƒر لƒتشييد الƒبنيان ،وذلƒك بƒرغƒم األزمƒة االقƒتصاديّƒة املسƒتحكمة ،أثƒناء فƒترة مƒن
الƒبطالƒة ال مƒثيل لƒها فƒي الƒتّاريƒخ األمƒريƒكيّ .وتّ ƒم الƒبنيان فƒي أ ّول أيّƒار سƒنة 1931م حƒيث احƒتفل بƒأ ّول اجƒتماع تƒعبّدي عƒقد فƒي
الƒبنيان الجƒديƒد ،فƒصادف ذلƒك الƒذّكƒرى الƒتّاسƒعة عشƒرة لƒتبريƒك حƒضرة عƒبد الƒبهاء ألراضƒي املƒعبد .وبƒدئ فƒي زخƒرفƒة الƒقبّة فƒي
حƒزيƒران سƒنة 1932م ،وت ّƒمت الƒزّخƒرفƒة فƒي كƒانƒون الƒثّانƒي سƒنة 1934م ،كƒما ت ّƒمت زخƒرفƒة طƒابƒق الƒنّوافƒذ الƒعلويّƒة فƒي تƒموز سƒنة
الشƒƒرفƒƒة الƒƒواقƒƒعة بƒƒأسƒƒفلها فƒƒي تشƒƒريƒƒن ال ƒثّانƒƒي سƒƒنة 1938م ،وشƒƒرع فƒƒي زخƒƒرفƒƒة ال ƒطّابƒƒق األسƒƒاس ƒيّ فƒƒي
1935م وزخƒƒرفƒƒة وحƒƒدة ّ ƒ
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ن ƒƒيسان س ƒƒنة 1940م رغ ƒƒم ش ƒƒبوب الح ƒƒرب ال ƒƒحالƒ ƒيّة ،وت ƒّ ƒمت ف ƒƒي ت ƒّ ƒموز س ƒƒنة 1942م ،ك ƒƒما وض ƒƒعت الّ ƒ ƒدرج ƒƒات االث ƒƒنتا عش ƒƒرة ف ƒƒي
مƒƒواضƒƒعها فƒƒي كƒƒانƒƒون األ ّول سƒƒنة 1942م أي قƒƒبل االحƒƒتفال بƒƒعيد ال ّ ƒديƒƒن املƒƒئوي بسƒƒبعة عشƒƒر شهƒً ƒرا ،وهƒƒو ال ƒتّاريƒƒخ ا ّلƒƒذي كƒƒان
ƒقررا أن تƒت ّم فƒيه زخƒرفƒة الجƒزء الƒخارجƒيّ مƒن املƒعبد ،وكƒذلƒك بƒعد انƒقضاء أربƒعني سƒنة عƒلى ذلƒك االلƒتماس ا ّلƒƒذي تƒق ّدم بƒه أحƒباء
م ً
فأقره.
شيكاغو إلى حضرة عبد البهاء
ّ
اإلداري املتم ّهƒƒل فƒƒي الƒنّضج واالكƒƒتمال ،وأكƒƒرم بƒƒنيان أقƒƒيم فƒƒي الƒƒقرن
ƒصرح الƒƒفريƒƒد ا ّلƒƒذي هƒƒو أ ّول ثƒƒمرة مƒƒن ثƒƒمار الƒنّظام
هƒƒذا الّ ƒ
ّ
ƒقارة األمƒƒريƒƒكيّة
الƒƒبهائ ƒيّ األ ّول عƒƒلى اإلطƒƒالق ،ورمƒƒز الƒƒحضارة الƒƒعامل ƒيّة الƒƒقادمƒƒة وبƒƒشيرهƒƒا الّ ƒ
ƒساعƒƒي بƒƒني يƒƒديƒƒها يƒƒقع فƒƒي قƒƒلب الّ ƒ
ƒشمالƒيّة عƒلى ال ّ
ال ّ
ƒشاط¾ الƒغربƒيّ مƒن بƒحيرة مƒتشيغان تƒحيط بƒه أراضƒيه الƒبالƒغة مƒساحƒتها سƒبعة أفƒدنƒة إالّ قƒليالً .ولƒقد اسƒتنفذ
ƒتبرعƒات فƒي بƒعض األحƒيان جƒماعƒات
مƒن األمƒوال مƒا يƒفوق املƒليون مƒن الّ ƒدوالرات جƒمعتها الƒجامƒعة الƒبهائƒيّة األمƒريƒكيّة وعƒاونƒتها ب ّ
الشƒƒرق والƒƒغرب .وارتƒƒبط فƒƒي
األحƒƒباء مƒƒن األصƒƒول املƒƒسيحيّة واإلسƒƒالم ƒيّة والƒƒيهوديّƒƒة وال ƒزّرادشƒƒتيّة والƒƒهندوس ƒيّة والƒƒبوذيّƒƒة فƒƒي كƒƒال ّ ƒ
أ ّول عهƒده بƒحضرة عƒبد الƒبهاء ،وفƒي آخƒر عهƒده بƒذكƒرى الƒورقƒة الƒعليا والƒغصن األطهƒر وأ ِّمƒƒهما .أ ّمƒƒا الƒبنيان نƒفسه فƒبناء نƒاصƒع
ƒتسع األضƒالع ال يƒضارعƒه وال يشƒبهه شƒبيه ،ذو تƒصميم أصƒيل فƒريƒد ،يƒقوم مƒن درج أبƒيض يƒدور بƒقاعƒدتƒه ،وتƒت ّوجƒه قƒبّة
الƒبياض م ّ
جƒƒليلة رائƒƒعة الƒƒجالل جƒƒميلة األبƒƒعاد ،ويƒƒحيط بƒƒها تƒƒسعة أضƒƒالع مسƒƒتد ّقƒƒة األطƒƒراف ر ّكƒƒزت فƒƒي مƒƒواضƒƒع مƒƒتقابƒƒلة تƒƒركƒƒيزًا منسجƒً ƒما،
وهƒƒي أضƒƒالع لƒƒها قƒƒيمتها الƒƒبنائ ƒيّة وال ƒزّخƒƒرف ƒيّة تƒƒتطاول إلƒƒى قƒƒمة الƒƒقبّة ،ثƒƒم تƒƒنتظم آخƒƒر األمƒƒر فƒƒي وحƒƒدة عƒƒا ّمƒƒة فƒƒارعƒƒة ضƒƒاربƒƒة إلƒƒى
ƒصلب املƒصبوب فƒي املسّ ƒلح ،وأ ّƒمƒا مƒواد زخƒرفƒته فƒمن الƒكوارتƒز الƒب ّلوري والƒكوارتƒز
ƒسماء .وأ ّƒمƒا الƒهيكل الƒعام فƒمشيّد مƒن ال ّ
عƒنان ال ّ
الƒغائƒم وأسƒمنت بƒورتƒالنƒد األبƒيض؛ وهƒي سƒبيكة شّ ƒفافƒة صƒافƒيّة فƒي قƒوامƒها قƒويّƒة صƒلبة كƒالحجƒر ،ص ّƒماء تƒقاوم عƒوامƒل الّ ƒ
طبيعة
مƒصبوبƒة فƒي تƒصميم أرقّ مƒن "الّ ƒدانƒتيل املخ ّƒرم" .والƒبناء كّ ƒله يƒرتƒفع  191قƒد ًمƒƒا مƒن أرضƒيّة الƒقاعƒدة إلƒى نƒهايƒة األضƒالع ،ا ّلƒƒتي

تƒمسك الƒقبّة الƒنّصف كƒرويّƒة الƒبالƒغ ارتƒفاعƒها تƒسعة وأربƒعني قƒد ًƒمƒا ،والƒبالƒغ مƒحورهƒا الƒخارجƒي تƒسعني قƒد ًƒمƒا ،والƒتي قƒد خ ّƒرم ثƒلث
ƒهارا ول ّ
ƒلضوء أن يƒشعّ لƒيالً .ويƒعزّز الƒبناء تƒسعة أعƒمدة يƒبلغ ارتƒفاع واحƒدهƒا خƒمسة
سƒطحها بƒثقوب لƒتأذن لƒلنّور فƒي أن يƒدخƒل ن ً
الضخ ƒƒمة ال ƒتّسعة ا ّلƒƒتي ي ƒƒواج ƒƒه أح ƒƒده ƒƒا م ƒƒدي ƒƒنة ع ّ ƒكاء .وق ƒƒد اع ƒƒتلت ه ƒƒذه األب ƒƒواب ّ
وأرب ƒƒعني ق ƒƒد ًم ƒƒا ت ƒƒقع ب ƒƒينها أب ƒƒواب ƒƒه ّ
الضخ ƒƒمة آي ƒƒات
ƒكرس
مƒƒقتطفة مƒƒن آثƒƒار حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل ،كƒƒما تƒ ّ ƒ
ƒتوسƒƒط طƒƒغراء االسƒƒم األعƒƒظم كƒّ ƒل عƒƒقد مƒƒن الƒƒعقود املƒƒعقودة عƒƒلى األبƒƒواب وهƒƒو مّ ƒ
ل ƒƒلعبادة ال ƒƒخال ƒƒية م ƒƒن ال ƒطّقوس وال ّ ƒ
ƒؤس ƒƒسات إض ƒƒاف ƒيّة للخ ƒƒدم ƒƒة
ƒشعائ ƒƒر ،ف ƒƒيه ق ƒƒاع ƒƒة ت ƒƒسع  1600ن ƒƒفس ،وس ƒƒتلحق ب ƒƒه ف ƒƒي ج ƒƒواره م ƒ ƒّ ƒ
االجƒƒتماع ƒيّة كƒƒدار الƒƒيتامƒƒى ،ومسƒƒتشفى وصƒƒيدل ƒيّة الƒƒفقراء ،ومƒƒلجأ العجƒƒزة ودار ضƒƒيافƒƒة املƒƒسافƒƒريƒƒن وك ّ ƒليّة الƒƒفنون والƒƒعلوم .ولƒƒقد
أثƒƒار هƒƒذا املƒƒعبد مƒƒن قƒƒبل إنƒƒشائƒƒه بƒƒزمƒƒن طƒƒويƒƒل ،ومƒƒا زال ح ƒتّى الƒƒيوم ورغƒƒم أن ال ƒزّيƒƒنة ال ّ ƒداخƒƒليّة لƒƒم تƒƒبدأ بƒƒعد ،يƒƒثير مƒƒن االهƒƒتمام
ƒصادرة ف ƒƒي ال ƒƒوالي ƒƒات املتّح ƒƒدة وف ƒƒي
ƒصحاف ƒƒة والنّش ƒƒرات ال ƒƒهندس ƒيّة امل ƒ
ƒختصة وامل ƒƒجالت ال ّ ƒ
ّ
ال ƒƒكبير وال ƒتّعليق ال ƒƒكثير ف ƒƒي أوس ƒƒاط ال ّ ƒ
ƒبرر األمƒƒانƒƒي واآلمƒƒال ا ّلƒƒتي عƒƒقدهƒƒا عƒƒليه حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء .وقƒƒد عƒƒرض نƒƒموذجƒƒه فƒƒي مƒƒحترفƒƒات لƒƒلفنون
غƒƒيرهƒƒا مƒƒن الƒƒبالد مƒƒا يّ ƒ
الج ƒƒميلة وق ƒƒاع ƒƒات ال ƒƒعرض ومه ƒƒرج ƒƒان ƒƒات إق ƒƒليميّة وم ƒƒعارض أه ƒƒليّة ي ƒƒمكننا أن ن ƒƒذك ƒƒر م ƒƒن ب ƒƒينها م ƒƒعرض ق ƒƒرن ال ƒتّق ّدم امل ƒƒنعقد ف ƒƒي
يقل عن عشرة آالف نسمة ّ
شيكاغو سنة 1933م حيث كان يراه ما ال ّ
يمرون بقاعة األديان ،وتقوم صورته
كل يوم حني كانوا ّ
ƒصناعƒة بƒشيكاغƒو ،وتƒزدحƒم اآلن أبƒوابƒه بƒالƒزّائƒريƒن يƒأتƒون إلƒيه مƒن بƒعيد ومƒن
كجƒزء ثƒابƒت مƒن املƒعرض الّ ƒدائƒم فƒي مƒتحف الƒعلم وال ّ
قƒريƒب ،ولƒقد بƒلغ عƒددهƒم خƒالل الƒفترة املƒمت ّدة مƒن حƒزيƒران سƒنة 1932م إلƒى تشƒريƒن األ ّول سƒنة 1941م مƒا يƒزيƒد عƒن مƒائƒة وثƒالثƒني
ƒصام ƒƒت" ق ƒƒد أ ّدى إل ƒƒى ال ƒتّعري ƒƒف ب ƒƒدي ƒƒن اهلل
أل ƒƒف ن ƒƒسمة م ƒƒن ك ƒّ ƒل ب ƒƒالد ال ƒƒعال ƒƒم ت ƒƒقري ƒبًا وي ƒƒمكننا أن ن ƒƒقول واث ƒƒقني أ َّن ذل ƒƒك "امل ƒƒب ّلغ ال ّ ƒ
اإلداري أن تأتي بمثله.
وتعاليمه ما لم تستطع أيّة هيئة عاملة في حظيرة نظامه
ّ
ƒؤسƒسة اإللƒهيّة ظهƒرت
ولƒقد تƒنبّأ حƒضرة عƒبد الƒبهاء نƒفسه فƒقال **" :إذا وضƒعت أسƒس مشƒرق األذكƒار فƒي أمƒريƒكا وت ّƒمت تƒلك امل ّƒ ƒ
حƒركƒة مƒثيرة فƒي عƒالƒم الƒوجƒود ...فƒمن نƒقطة الƒنّور هƒذه سƒوف يƒفيض روح الƒتّعالƒيم نƒاش ًƒرا أمƒر اهلل مƒعليًا شƒأن تƒعالƒيم اهلل فƒي كƒلّ
أرجƒاء الƒعالƒم" وأ ّ ƒكƒد فƒي ألƒواح الخƒطّة اإللƒهيّة فƒقال *" :ال ش َّƒك أ ّن مƒن مشƒرق األذكƒار هƒذا سƒتولƒد آالف مƒن مƒشارق األذكƒار".
وك ƒƒتب زي ƒƒادة ع ƒƒلى ذل ƒƒك ف ƒƒقال **" :إنَّ ƒƒه ي ƒƒشير إل ƒƒى ب ƒƒداي ƒƒة م ƒƒلكوت اهلل ع ƒƒلى األرض" وك ƒƒتب أي ً ƒ
ƒضا ف ƒƒقال**" :إنَّ ƒƒه ال ƒƒعلم ال ƒظّاه ƒƒر
ƒقارة الƒƒعظيمة" وقƒƒال حƒƒني بƒƒارك أرض املƒƒعبد*" :سƒƒوف تƒƒبنى آالف مƒƒن مƒƒشارق األذكƒƒار فƒƒي مƒƒشارق األرض
الƒƒخفّاق فƒƒي قƒƒلب الّ ƒ
ƒشيرا إل ƒƒى ت ƒƒلك امل ƒƒنشأة:
وم ƒƒغارب ƒƒها ول ƒƒكن مل ّƒƒا ك ƒƒان ه ƒƒذا أ ّول "مش ƒƒرق األذك ƒƒار" أنش¾ ف ƒƒي ال ƒƒغرب ف ƒƒإ ّن ل ƒƒه أه ƒƒميّة ك ƒƒبيرة" .وق ƒƒال م ً ƒ
نموذجا للقرون القادمة ،وسيقوم منها جمي ًعا بمثابة أ ّم املعابد".
"**سيكون تصميم مشرق األذكار هذا
ً
١٨١

وإل ƒƒيك م ƒƒا شه ƒƒد ب ƒƒه م ƒƒهندس امل ƒƒعبد ن ƒƒفسه ،ق ƒƒال" :ل ƒƒم ي ƒƒكن اب ƒƒتداؤه م ƒƒن أم ƒƒر البش ƒƒر ف ƒƒي ش ƒƒيء ،ف ƒƒإنّ ƒƒه ك ƒƒما ي ƒƒتل ّقى أه ƒƒل امل ƒƒوس ƒƒيقى
وال ّ
ƒسنوات ا ّلƒتي كّ ƒد فƒيها وكƒدح يƒشعر بƒأ ّن حƒضرة بƒهاء
ƒشعر والƒفن وحƒيهم مƒن عƒالƒم آخƒر ،كƒذلƒك كƒان مƒهندس املƒعبد طƒوال هƒذه ال ّ
اهلل ه ƒƒو خ ƒƒال ƒƒق ذل ƒƒك ال ƒƒبناء ا ّلƒƒذي ي ƒƒشاد ت ƒƒمجي ًدا ل ƒƒه" .وك ƒƒتب زي ƒƒادة ع ƒƒلى ذل ƒƒك ف ƒƒقال " :ف ƒƒي ه ƒƒذا ال ƒتّصميم الج ƒƒدي ƒƒد ...أخ ƒƒرج م ƒƒبدأ
ƒراجƒƒا رمƒƒزيًّƒƒا .وهƒƒناك مƒƒزاوجƒƒات بƒƒني خƒƒطوط ريƒƒاض ƒيّة تƒƒرمƒƒز إلƒƒى
ƒري ،إخƒً ƒ
الƒƒوحƒƒدة الƒƒبهائ ƒيّ الƒƒعظيم ،وحƒƒدة األديƒƒان والƒƒجنس البشّ ƒ
خƒطوط الƒكون ،نسƒتطيع أن نƒتص ّور فƒي تƒداخƒلها وتƒشابƒكها وقƒطع دائƒرة لƒدائƒرة واشƒتمال دائƒرة عƒلى دائƒرة انƒدمƒاج ك ّƒل األديƒان
فƒƒي ديƒƒن واحƒƒد" .وقƒƒال أيً ƒ
ƒضا " :سƒƒيحيط بƒƒالƒƒبنيان مƒƒن الƒƒخارج درج دائƒƒري قƒƒوامƒƒه ثƒƒمانƒƒي عشƒƒرة درجƒƒة تƒƒؤ ّدي إلƒƒى طƒƒابƒƒق الƒƒقاعƒƒة
الƒكبرى .وتƒرمƒز هƒذه الّ ƒدرجƒات الƒثّمانƒي عشƒرة إلƒى أصƒحاب حƒضرة الƒباب الƒثّمانƒية عشƒر األول ،ويƒرمƒز الƒباب ا ّلƒذي تƒفضي إلƒيه
إلƒƒى حƒƒضرة الƒƒباب نƒƒفسه"" ،وملƒƒا كƒƒان جƒƒوهƒƒر ال ƒتّعالƒƒيم األولƒƒى ال ƒنّقيّة فƒƒي ال ّ ƒديƒƒانƒƒات ال ƒتّاريƒƒخيّة جƒƒوهƒً ƒرا واح ً ƒدا ...فƒƒقد ط ƒبّقت فƒƒي
املƒƒعبد الƒƒبهائƒيّ هƒƒندسƒƒة ائƒƒتالفƒيّة تƒƒعبر عƒƒن جƒƒوهƒƒر كƒّ ƒل أسƒƒلوب مƒƒن األسƒƒالƒƒيب الƒƒهندسƒيّة املƒƒعماريّƒƒة الƒƒعظيمة مƒƒالئƒƒمة بƒƒينها ومƒƒؤ ّلƒƒفة
إيّاها في وحدة متكاملة.
ƒموذجƒا
ًƒ
ولƒقد أعƒلن أحƒد املƒهندسƒني املƒمتازيƒن وهƒو ﻫ .فƒان بƒيورن مƒاجƒونيجƒل رئƒيس الƒعصبة الƒهندسƒيّة املƒعماريّƒة بƒعد أن تƒأ ّƒمƒل ن
ƒقر الجƒمعيات الƒهندسƒيّة فƒي نƒيويƒورك فƒي حƒزيƒران سƒنة 1920م ،فƒقال" :إنّƒها أ ّول فƒكرة
ƒب مƒن ال ّ
لƒلمعبد ص ّ
ƒجص وعƒرض فƒي م ّ
جƒديƒدة تجّ ƒد فƒي فّ ƒن الƒعمارة مƒنذ الƒقرن الƒثّالƒث عشƒر" .وقƒال زيƒادة عƒلى ذلƒك " :لƒقد تƒص ّور املƒهندس مƒعب ًدا مƒن الƒنّور ،تسƒتتر فƒيه
مƒƒق ّومƒƒات الƒƒبناء الƒƒخارج ƒيّة املƒƒعهودة فƒƒي األبƒƒنية األخƒƒرى ويƒƒمحى فƒƒيه الƒƒهيكل ال ّ ƒ
ظاهƒƒر إلƒƒى أبƒƒعد ح ّ ƒد مسƒƒتطاع ،ونƒƒتيجة ذلƒƒك أ ّنƒƒه
تƒتراءى لƒطافƒته ور ّقƒته وشƒفافƒيّته كƒالحƒلم الجƒميل ،إنّƒه غƒالف مخ ّƒرم يƒكتنز فƒكرة ،فƒكرة الƒنّور .إنّƒه مƒوئƒل مƒن خƒيط الƒعنكبوت اسƒتقرّ
والسماء يخترقه النّور ،النّور ا ّلذي سوف يلتهم األشكال التها ًما جزئيًّا ،ويجعل منه شيئ ًا سحريًّا".
بني األرض
ّ
"السج ƒّ ƒل امل ƒƒعماري" ال ّ ƒ
ƒشهيرة ف ƒƒقال" :ف ƒƒي األش ƒƒكال ال ƒƒهندس ƒيّة ال ƒزّخ ƒƒرف ƒيّة ا ّلƒƒتي ت ƒƒكسو األع ƒƒمدة
وك ƒƒتب أح ƒƒد ال ƒƒكتّاب ف ƒƒي نش ƒƒرة
ّ
ƒصليب
ƒسواسƒƒتيكا إلƒƒى الّ ƒدائƒƒرة إلƒƒى الّ ƒ
ƒحف بƒƒنوافƒƒذ املƒƒعبد وأبƒƒوابƒƒه يسƒƒتطيع املƒƒرء مƒƒنا أن يƒƒقرأ كƒّ ƒل رمƒƒوز الƒƒعالƒƒم الّ ƒديƒƒنيّة .فƒƒمن الّ ƒ
وتّ ƒ
السƒداسƒيّة )وهƒي خƒاتƒم سƒليمان( ،ونجƒد مƒا هƒو أكƒثر مƒن هƒذا كّ ƒله ،نجƒد رمƒز الƒكوكƒب ال ّƒروحƒانƒيّ
إلƒى املƒثلث املƒزدوج ،أو النّجƒمة ّ ƒ ƒ
ƒصليب الƒّ ƒرومƒƒانƒƒي ،ونجƒƒد أسƒƒمى مƒƒن كƒّ ƒل هƒƒذا تƒƒلك النّجƒƒمة ال ƒتّساع ƒيّة
ƒصليب الƒƒيونƒƒانƒƒي والّ ƒ
الƒƒكريƒƒم ...النّجƒƒمة الخƒƒماس ƒيّة ،ونجƒƒد الّ ƒ
الƒƒعجيبة ا ّلƒƒتي تƒƒتمثّل فƒƒي بƒƒنيان املƒƒعبد نƒƒفسه ،ويƒƒبدو مƒّ ƒرة بƒƒعد أخƒƒرى فƒƒي زيƒƒنته وزخƒƒرفƒƒته داالًّ عƒƒلى املجƒƒد الƒّ ƒروحƒƒان ƒيّ فƒƒي عƒƒاملƒƒنا
الحاضر".
وإلƒƒيك شƒƒهادة جƒƒورج غƒƒراي بƒƒرنƒƒارد أحƒƒد مƒƒشاهƒƒير رجƒƒال ال ƒنّحت فƒƒي الƒƒواليƒƒات املتّحƒƒدة األمƒƒريƒƒكيّة ،قƒƒال" :إنّƒƒه أعƒƒظم إبƒƒداع مƒƒنذ
العصر القوطيّ وأجمل ما رأيت حتّى اآلن".
ƒسابƒƒق مƒƒن تƒƒوريƒƒن بƒƒعد أن شƒƒاهƒƒد الƒنّموذج" :هƒƒذا إبƒƒداع
وإلƒƒيك مƒƒا قƒƒالƒƒه األسƒƒتاذ لƒƒويƒƒجي كƒƒاجƒƒلينو أسƒƒتاذ الƒƒهندسƒƒة املƒƒعماريّƒƒة الّ ƒ
ƒظيما فƒي فّ ƒن الƒعمارة فƒي الƒعالƒم ،وهƒو أجƒمل مƒا رأيƒت حƒتّى اآلن .وال مƒراء فƒي أنّƒه سƒوف يƒنفرد لƒصفحة
جƒديƒد سيحƒدث تƒط ّو ًرا ع ً
باقية على التّاريخ ،إنّه اإللهام من العالم اآلخر".
وكƒƒتب شƒƒرويƒƒن كƒƒودي فƒƒي قƒƒسم املجƒƒلة بجƒƒريƒƒدة نƒƒيويƒƒورك تƒƒايƒƒمز عƒƒن نƒƒموذج املƒƒعبد حƒƒني عƒƒرض فƒƒي قƒƒاعƒƒة كƒƒيفوركƒƒيان بƒƒنيويƒƒورك
ƒيرا إلƒƒيك
فƒƒقال" :يƒƒنبغي لƒƒألمƒƒريƒƒكيّني أن يƒƒطيلوا وقƒƒفتهم ليجƒƒدوا أ ّن ف ƒنّانًƒƒا قƒƒد أودع فƒƒي هƒƒذا الƒƒبناء فƒƒكرة عƒƒصبة أمƒƒم ديƒƒنيّة" .وأخً ƒ
تƒƒصريƒƒح ال ّ ƒدكƒƒتور ركƒƒسفورد نƒƒيوكƒƒوم عƒƒميد ك ّ ƒليّة الƒƒفنون الجƒƒميلة والƒƒفنون ال ƒتّطبيقيّة بƒƒجامƒƒعة إلƒƒينوي ا ّلƒƒذي صƒّ ƒرح بƒƒه عƒƒن املƒƒعالƒƒم
ƒسواء قƒال:
واملƒثل الƒعليا املƒودعƒة فƒي هƒذا املƒعبد ،أقƒدس بƒيت لƒلعبادة فƒي الƒعالƒم الƒبهائƒيّ فƒي الƒزّمƒن الƒحاضƒر واملسƒتقبل عƒلى ال ّ
بالرجال والنّساء من ّ
كل جنس
"إ ّن معبد النّور هذا يفتح على ميدان املعرفة البشريّة تسعة أبواب عظام تهيب ّ
وإقƒƒليم مƒƒن كƒّ ƒل ديƒƒن ونحƒƒلة ،مƒƒن كƒّ ƒل حƒƒال بƒƒني الحƒƒريّƒƒة والƒƒعبوديّƒƒة أن يƒƒدخƒƒلوا هƒƒنا فƒƒي بƒƒيت يƒƒعترف بƒƒصلة الƒƒقربƒƒى واإلخƒƒاء ا ّلƒƒتي
بƒدونƒها لƒن يسƒتطيع الƒعالƒم الحƒديƒث أن يƒتق ّدم إالّ طƒفيفًا ....أ ّمƒƒا الƒقب ّة املسƒتد ّقƒƒة شƒكالً وا ّلƒƒتي تهƒدف إلƒى مƒا هƒدفƒت إلƒيه مƒن قƒبل
١٨٢

ƒعماري ورشƒاقƒة
كƒاتƒدرائƒيّات الƒعصور الƒوسƒطى الƒطّامƒحة إلƒى أمƒور أسƒمى وأنƒبل فƒإنّƒها تƒبلغ ،ال بƒرمƒزيƒتها وحƒدهƒا بƒل بƒتناسƒبها امل
ّ
هƒيئتها الƒخالƒصة أي ً
ƒضا ،مƒبلغًا مƒن الجƒمال ال يƒدانƒيها فƒيه بƒنيان مƒقبّب مƒذ شƒيّد مƒيكال أنجƒلو قƒبّته عƒلى كƒنيسة الƒق ّديƒس بƒطرس
في روما".

املؤسسات البهائيّة
الفصل الثّالث والعشرون  -االعتداء على
ّ
ƒبني لƒنا تƒاريƒخ تƒط ّورهƒا بƒوضƒوح( مƒن
ƒؤسƒسات املƒشيرة إلƒى نƒهضة نƒظام ديƒن حƒضرة بƒهاء اهلل
لƒم تƒنجُ امل ّ ƒ ƒ
اإلداري وإقƒامƒته )كƒما ي ّ
ّ
الهجƒƒمات واالضƒƒطهادات ا ّلƒƒتي ظƒّ ƒل ال ّ ƒديƒƒن نƒƒفسه ،وهƒƒو منش¾ ذلƒƒك ال ƒنّظام ،يƒƒعانƒƒيها مƒƒا يƒƒزيƒƒد عƒƒلى سƒƒبعني سƒƒنة ،والƒƒتي مƒƒا زال
يƒƒعانƒƒيها ح ƒتّى الƒƒيوم .والƒƒواقƒƒع أ َّن خƒƒروج جƒƒامƒƒعة مƒƒرصƒƒوصƒƒة الƒƒبنيان تƒƒجاهƒƒر بƒƒال ّ ƒدعƒƒوة إلƒƒى ال ّ ƒديƒƒن الƒƒعامل ƒيّ ،جƒƒامƒƒعة ذات أغƒƒصان
ƒقارات الخƒمس ،جƒامƒعة أللƒوان مƒختلفة أشّ ƒد االخƒتالف مƒن األجƒناس والّ ƒلغات والƒطّبقات واألديƒان والƒتّقالƒيد،
وفƒروع تƒمت ّد إلƒى ال ّ
ƒفصل مƒبادئƒها فƒي لƒغات عƒديƒدة ،جƒامƒعة صƒافƒية الƒبصيرة جƒريƒئة الƒفؤاد ذكƒيّة
جƒامƒعة مƒز ّودة بƒكتب منتشƒرة عƒلى سƒطح األرض ت ّ
الƒقلب ال تƒهاب وال تƒوجƒل مƒاضƒية الƒعزم عƒاقƒدة الƒنّيّة عƒلى أن تƒظفر بهƒدفƒها مƒهما كƒانƒت الƒتّضحية ا ّلƒتي تƒق ّدمƒها فƒي سƒبيله ،جƒامƒعة
اإلداري ال ّƒربƒانƒيّ ،غƒير ذات نƒزعƒة طƒائƒفيّة وال سƒياسƒيّة ،مخƒلصة اللƒتزامƒاتƒها املƒدنƒيّة وإنْ
ƒوحƒدة تƒوحƒي ًدا عƒنصريًّƒا بƒفضل الƒنّظام
م ّƒ
ّ
ƒالشƒرائƒع واألحƒكام املƒنظِّمة لƒحياتƒها االجƒتماعƒيّة؛ فƒالƒواقƒع
سƒمت طƒبيعتها عƒلى الƒقومƒيّات ،جƒامƒعة ال را ّد لƒها فƒي تشƒبّثها وتƒع ّلقها ب ّƒ ƒ
أ ّن خƒروج مƒثل هƒذه الƒجامƒعة إلƒى دنƒيا غƒريƒقة فƒي الƒتّعصب تƒعبد أربƒابًƒا مƒزيّƒفة ،وتƒمزّقƒها االنƒقسامƒات األهƒليّة ،وتتشƒبّث بƒاملƒبادئ
ال ƒƒعتيقة ال ƒƒبال ƒƒية وامل ƒƒعاي ƒƒير الخ ƒƒلقية ال ƒنّاق ƒƒصة تش ƒبّثًا أع ƒƒمى ل ƒƒن ي ƒƒكون م ƒƒن ن ƒƒتائ ƒƒجه إالّ أن يح ƒƒدث ،ف ƒƒي ال ƒƒقري ƒƒب ال ƒƒعاج ƒƒل أو ال ƒƒبعيد
اآلجƒل ،أزمƒات إن قّ ƒلت روعƒتها فƒلن ت ّ
ƒمؤسƒسي تƒلك الƒجامƒعة
ƒقل جƒسامƒتها عƒن االضƒطهادات ا ّلƒتي عƒصفت فƒي الƒعصر الƒباكƒر ب ّ ƒ ƒ
ƒس ال ƒنّظام الج ƒƒدي ƒƒد امل ƒƒمثّل ف ƒƒي ه ƒƒذه الج ƒƒماع ƒƒة ،م ƒƒنذ ب ƒƒداي ƒƒته ث َّ ƒم أث ƒƒناء ك ƒّ ƒل م ƒƒرح ƒƒلة م ƒƒن م ƒƒراح ƒƒل
وأت ƒƒباع ƒƒهم األول .ع ƒƒلى ه ƒƒذا ف ƒƒقد أح ّ ƒ
ƒيما بƒƒوقƒƒع الƒƒق ّوات ا ّلƒƒتي جƒƒاهƒƒدت عƒƒبثًا أن تخƒƒمد أنƒƒفاسƒƒه وتƒƒعدم حƒƒياتƒƒه ال ƒنّاشƒƒئة ،أو تƒƒضيّع عƒƒليه هƒƒدفƒƒه حƒƒني
ًƒ
تƒƒط ّوره ،إحƒ
ƒساسƒƒا ألً ƒ
السƒلطة اإللƒهيّة أو ارتّ ƒدوا عƒن ديƒنهم كّ ƒليّة ،وحƒني هƒاجƒمه خƒصومƒه
ƒمردوا عƒلى ّƒ ƒ
هƒاجƒمه أعƒداؤه الƒنّاجƒمون مƒن داخƒله ،أولƒئك ا ّلƒذيƒن ت ّ
السواء.
السياسيّون منهم وال ّدينيّون على ّ
املحدقون به من خارجهّ ،
إلƒى هƒذه الهجƒمات ا ّلƒتي ُقِّ ƒدر ملƒجالƒها أ ْن يƒزداد ولƒقسوتƒها أن تشƒت ّد ولƒضجيجها أن يƒعلو فƒيتر ّدد صƒداه فƒي أرجƒاء الƒعالƒم أشƒار
ƒبني مƒعالƒم ذلƒك الƒنّظم اإللƒهي فƒي وصƒيّته إشƒارة ذات مƒغزى ،فƒقال" :ع ّƒما قƒريƒب سƒيرتƒفع
حƒضرة عƒبد الƒبهاء مƒن قƒبل حƒني كƒان ي ّ
ƒصني و]يƒسمع[ مƒن بƒعيد وقƒريƒب .وسƒينهض الƒكلّ
ضƒجيج قƒبائƒل أفƒريƒقيا وأمƒريƒكا وصƒريƒخ الƒفرنƒجة والƒتّرك وعƒويƒل الƒهند وأ َّمƒƒة ال ّ
بجƒميع الƒقوى يƒقاومƒون .عƒند ذلƒك يƒثبت فƒرسƒان املƒيدان اإللƒهي مƒصداق قƒولƒه تƒعالƒى )جƒند مƒا هƒنالƒك مهƒزوم مƒن األحƒزاب( جƒليًّا
وذلك بفضل تأييد امللكوت األبهى وق ّوة اإليقان وجند العرفان وجيش امليثاق".
السƒلطات املƒدنƒيّة واملƒحاكƒم الّ ƒديƒنيّة فƒي أكƒثر مƒن قƒطر مƒن أقƒطار األرض أمƒناء هƒذا الƒنّظام الƒعاملƒيّ املƒنيع
وكƒم مƒن م ّƒرة اسƒتدعƒت ّƒ ƒ
ƒطرتƒƒهم إلƒƒى أن يƒƒنافƒƒحوه ،أو
ومƒƒمثّليه املƒƒنتخبني إ ّمƒƒا جه ƒالً مƒƒنها ملƒƒطالƒƒبه أو عƒƒدا ًء مƒƒنها ملƒƒبادئƒƒه أو تƒƒخ ّوفًƒƒا مƒƒن ق ّ ƒوتƒƒه ال ƒنّاهƒƒضة واضّ ƒ
ي ّ
ƒؤسƒساتƒه
ƒنفضوا مƒن حƒولƒه أو يحّ ƒدوا مƒن مƒجال فƒعالƒيّته! وكƒم مƒن م ّƒرة امƒت ّدت الƒيد الƒغاشƒمة املƒهاجƒمة إلƒى مƒق ّدسƒاتƒه وحƒرمƒاتƒه وم ّƒ ƒ
غƒƒير حƒƒاسƒƒبة لƒƒغضب اهلل املƒƒنتقم حƒƒسابًƒƒا! وكƒƒم مƒƒن مƒّ ƒرة وصƒƒم حƒƒماتƒƒه وأقƒƒطابƒƒه فƒƒي بƒƒعض الƒƒبالد بƒƒأنّƒƒهم ملحƒƒدون ،ونƒƒودي بƒƒأنّƒƒهم
ه ّ ƒدامƒƒون لƒƒلقانƒƒون وال ƒنّظام ،وقƒƒيل بƒƒأنّƒƒهم قƒƒوم خƒƒيال ƒيّون ال وطƒƒنيّة لƒƒهم وأنّƒƒهم مƒƒهملون فƒƒي واجƒƒباتƒƒهم ومƒƒسؤول ƒيّاتƒƒهم املƒƒدن ƒيّة ،وأمƒƒروا
على الفور بأن يكفّوا عن فعاليّاتهم ونشاطهم ويح ّلوا هيئاتهم.
ƒؤسƒƒسيه ،وح ƒƒيث ت ƒƒنشأ ك ƒّ ƒل ال ƒƒعمليات ا ّلƒƒتي
ف ƒƒفي األرض األق ƒƒدس ،م ƒƒرك ƒƒز ه ƒƒذا ال ƒنّظام ال ƒƒعامل ƒيّ ح ƒƒيث ي ƒƒنبض ق ƒƒلبه ،وت ƒƒرق ƒƒد رف ƒƒات م ƒ ّ ƒ
ت ƒƒكشف ع ƒƒن أه ƒƒداف ƒƒه ،وتنش ƒƒط ح ƒƒيات ƒƒه وت ƒƒش ّكل م ƒƒصيره ن ƒƒزل ƒƒت ،س ƒƒاع ƒƒة ب ƒƒداي ƒƒته ب ƒƒال ƒذّات ،ت ƒƒلك ال ّ ƒ
ƒلرف ƒƒيع
ƒضرب ƒƒة األول ƒƒى ا ّلƒƒتي أع ƒƒلنت ل ّ ƒ
السواء صالبة األسس ا ّلتي قام عليها.
والوضيع على ّ
١٨٣

ƒتمرد ال ّƒرئƒيس ا ّلƒذي
وتƒفصيل ذلƒك أ ّن نƒاقƒضي املƒيثاق ا ّلƒذيƒن تƒهالƒكوا فƒأمƒسوا آنƒذاك حƒفنة وال أكƒثر ح ّƒرضƒهم مƒيرزا مح ّƒمد عƒلي امل ّ
أيƒقظ صƒعود حƒضرة عƒبد الƒبهاء املƒباغƒت آمƒالƒه الƒنّائƒمة ،وتƒز ّƒعƒمهم مƒيرزا بƒديƒع اهلل املسƒتكبر ،فƒاسƒتولƒوا عƒنوة عƒلى مƒفاتƒيح ضƒريƒح
السƒƒلطات أن تƒƒعترف بƒƒزعƒƒيمهم سƒƒادنًƒƒا
حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل ،وطƒƒردوا حƒƒارسƒƒه أبƒƒا الƒƒقاسƒƒم الخƒƒراسƒƒانƒƒي الƒّ ƒرابƒƒط الƒƒجأش وطƒƒلبوا إلƒƒى ّ ƒ
السƒƒلطات ف ƒƒي
ƒصرف ƒƒته ّ ƒ
صرف ال ƒƒحازم ا ّلƒƒذي ت ّ ƒ
ش ƒƒرع ƒيًّا ل ƒƒذل ƒƒك امل ƒƒقام ،غ ƒƒير أنّ ƒƒهم ل ƒƒم ي ƒتّعظوا م ƒƒن فش ƒƒلهم ال ƒذّري ƒƒع ا ّلƒƒذي شه ƒƒد ب ƒƒه ال ƒت ّ ّ
فلسƒƒطني ،حƒƒني ح ّ ƒققت فƒƒي األمƒƒر تƒƒحقي ًقا مسه ƒبًا مƒƒط َّوالً ث َّ ƒم ك َّ ƒلفت الّ ƒ
ƒضابƒƒط الƒƒبريƒƒطان ƒيّ املƒƒقيم فƒƒي ع ّ ƒكاء أن يس ّ ƒلم املƒƒفاتƒƒيح إلƒƒى
أيƒƒدي ذلƒƒك الƒƒحارس بƒƒال ƒذّات ،فƒƒلجأوا إلƒƒى وسƒƒائƒƒل أخƒƒرى أم ƒالً فƒƒي تƒƒصديƒƒع صƒƒفوف مƒƒحبّي حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء الƒّ ƒراسƒƒخني رغƒƒم
ƒسنوات وفƒي فƒترات مƒتقطّعة
فƒجيعتهم ،وتƒقويƒض قƒواعƒد امل ّƒ ƒ
ƒتمروا لƒبعض ال ّ
ƒؤسƒسات ا ّلƒتي كƒان أتƒباعƒه يƒسعون إلƒى تƒشييدهƒا .واس ّ
اإلداري الƒƒبهائ ƒيّ ،ومƒƒتابƒƒعتهم املƒƒكاتƒƒبات املحƒّ ƒرضƒƒة عƒƒلى الƒƒفتنة وإن لƒƒم تƒƒعاود
فƒƒي تƒƒشويƒƒه املƒƒثل الƒƒعليا ا ّلƒƒتي تƒƒحفّز بƒƒناة ال ƒنّظام
ّ
ƒتعمد ل ƒƒلحقيقة ح ƒƒني اتّ ƒƒصال ƒƒهم ب ƒƒمن
ن ƒƒطاق ƒƒها ال ƒƒواس ƒƒع ال ّ ƒ
ƒساب ƒƒق م ƒƒع ب ƒƒعض أف ƒƒراد أم ƒƒلوا ف ƒƒي أن ي ƒƒد ّمƒƒ ƒروا والءه ƒƒم ،وت ƒƒشوي ƒƒههم امل ّ ƒ
يسƒتطيعون االتّƒصال بƒه مƒن رجƒال الƒحكومƒة وعّ ƒليّة الƒقوم ،ومƒحاوالتƒهم بƒال ّƒرشƒوة واإلرهƒاب شƒراء جƒزء مƒن قƒصر حƒضرة بƒهاء اهلل،
وبƒƒذلƒƒهم الƒƒجهود ملƒƒنع تƒƒم ّلك الƒƒجامƒƒعة الƒƒبهائ ƒيّة لƒƒبعض األراضƒƒي الƒƒواقƒƒعة عƒƒلى كƒƒثب مƒƒن ضƒƒريƒƒح حƒƒضرة الƒƒباب وإحƒƒباطƒƒهم لخ ƒطّة
املسجƒلة .وظّ ƒلوا فƒي ذلƒك حƒتّى خƒتم عƒلى مƒصيرهƒم هƒالك
ّƒ
تƒكتيل بƒعض هƒذه األراضƒي بƒنقل عƒقودهƒا إلƒى حƒوزة املƒحافƒل الƒبهائƒيّة
ناقض امليثاق األكبر.
ومƒƒن األمƒƒور ا ّلƒƒتي زادت فƒƒي سƒƒحق آمƒƒال أولƒƒئك ا ّلƒƒذيƒƒن كƒƒانƒƒوا ومƒƒا زالƒƒوا يƒƒحاولƒƒون مسƒƒتيئسني إطƒƒفاء نƒƒور مƒƒيثاق حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل
إخƒƒالء هƒƒؤالء ال ƒنّاقƒƒضني أنƒƒفسهم لƒƒقصر حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل بƒƒعد احƒƒتاللƒƒهم لƒƒه مƒƒنذ صƒƒعوده احƒƒتال ً
ال ال يƒƒجادلƒƒهم فƒƒيه مƒƒجادل ،ذلƒƒك
ƒالحƒƒا كƒƒام ƒالً
الƒƒقصر ا ّلƒƒذي تƒƒر ّدى عƒƒلى حƒƒال تسƒƒتعصي عƒƒلى اإلصƒƒالح نƒƒتيجة إلهƒƒمالƒƒهم الƒƒفظيع ،ومƒƒنها إصƒƒالحƒƒه فƒƒيما بƒƒعد إصƒً ƒ
حّ ƒقق أمƒنية طƒاملƒا جƒاش بƒها صƒدر حƒضرة عƒبد الƒبهاء ومƒنها إنƒارتƒه بشƒبكة كهƒربƒائƒيّة أدخƒلها مƒؤمƒن أمƒريƒكيّ لهƒذا الƒغرض ،ومƒنها
إعƒƒادة تƒƒأثƒƒيث كƒّ ƒل غƒƒرفƒƒاتƒƒه مƒƒن بƒƒعد أن جƒّ ƒردهƒƒا قƒƒاطƒƒنوهƒƒا األول مƒƒن كƒّ ƒل مƒƒا احƒƒتوتƒƒه مƒƒن آثƒƒار قƒيّمة مƒƒا عƒƒدا شƒƒمعدان واحƒƒد بƒƒقي فƒƒي
الƒƒغرفƒƒة ا ّلƒƒتي صƒƒعد فƒƒيها حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل ،ومƒƒنها جƒƒمع الƒƒوثƒƒائƒƒق واآلثƒƒار الƒƒبهائƒيّة الƒتّاريƒƒخيّة بƒƒني جƒƒدرانƒƒه عƒƒالوة عƒƒلى مƒƒا يƒƒزيƒƒد عƒƒن
خƒمسة آالف مجّ ƒلد مƒن الƒكتب الƒبهائƒيّة املƒكتوبƒة بƒما ال ي ّ
ƒقل عƒن أربƒعني لƒغة ،ومƒنها شƒمولƒه بƒاإلعƒفاء مƒن ال ّ
ƒضرائƒب الƒحكومƒيّة ذلƒك
ƒيرا ت ƒƒحوي ƒƒله م ƒƒن
اإلع ƒƒفاء ا ّلƒƒذي ش ƒƒمل م ƒƒن ق ƒƒبله امل ƒ ّ ƒ
ƒؤسƒƒسات واألم ƒƒالك ال ƒƒبهائ ƒيّة األخ ƒƒرى ف ƒƒي ع ّ ƒكاء وع ƒƒلى ج ƒƒبل ال ƒƒكرم ƒƒل ،وم ƒƒنها أخ ً ƒ
ƒسواء .وم ّƒما أظهƒر زيƒادة عƒلى ذلƒك لƒهؤالء األعƒداء عƒقم جƒهودهƒم
ƒاص إلƒى مƒزار يƒزوره الƒبهائƒيّون وغƒير الƒبهائƒيّني عƒلى ال ّ
مƒسكن خ ّ
وخƒيبة أمƒرهƒم الƒنّجاح فƒي تƒم ّلك املƒساحƒة ا ّلƒتي تƒدور بƒمرقƒد حƒضرة الƒباب عƒلى جƒبل الƒكرمƒل وحƒمايƒتها وتƒحويƒل بƒعض عƒقود هƒذه
ƒيسا رسƒميًّا .وال ي ّ
ƒهارا
ƒزي لƒلبهائƒيّني فƒي أمƒريƒكا امل ّƒ ƒ
ƒؤسƒس تƒأس ً
األمƒالك إلƒى فƒرع فلسƒطني لƒلمحفل ال ّƒروحƒانƒيّ املƒرك ّ
ƒقل عƒن هƒذا إظ ً
املحرض األ ّول على الفساد أثناء عهد حضرة عبد البهاء.
ما أحاط بموت
ّ
وم ّƒما زاد عƒلى هƒذا األمƒر جƒسامƒة وأحƒدث ض ّƒجة أكƒبر اغƒتصاب شƒيعة الƒعراق لحƒرم بƒهائƒيّ آخƒر ،حƒول الƒوقƒت ا ّلƒذي اغƒتصب فƒيه
الƒنّاقƒƒضون مƒƒفتاح ضƒƒريƒƒح حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل مƒƒن قƒƒبضة حƒƒارسƒƒه .وكƒƒان ذلƒƒك الحƒƒرم هƒƒو الƒƒبيت ا ّلƒƒذي سƒƒكنه حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل طƒƒوال
ƒزارا لƒلحجّ ،وظ َّƒل فƒي حƒوزة أتƒباعƒه بƒصورة مƒتواصƒلة مƒنذ رحƒيله عƒن بƒغداد مƒل ًكا
مّ ƒدة نƒفيه فƒي الƒعراق تƒقريƒبًا ،ثَّ ƒم اشƒتراه وجƒعله م ً
ال يƒƒنازعƒƒهم فƒƒيه مƒƒنازع وال يƒƒجادلƒƒهم فƒƒيه مƒƒجادل .ولƒƒقد نƒƒشأت هƒƒذه األزمƒƒة قƒƒبل صƒƒعود حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء بƒƒسنة واحƒƒدة تƒƒقري ƒبًا،
وأح ƒƒكمت ح ƒƒلقات ƒƒها ال ƒتّداب ƒƒير ا ّلƒƒتي اتّخ ƒƒذت ،ب ƒƒعد ت ƒƒغيير ن ƒƒظام ال ƒƒحكم ف ƒƒي ال ƒƒعراق ،ل ƒƒترم ƒƒيم ذل ƒƒك ال ƒƒبيت وف ً ƒقا ل ƒƒتعليمات ƒƒه .واكتس ƒƒبت
األزم ƒƒة ،وه ƒƒي تش ƒƒت ّد وتس ƒƒتحكم ،شه ƒƒرة م ƒطّردة االتّ ƒƒساع ب ƒƒني ال ƒنّاس ح ƒتّى أص ƒƒبحت ق ƒƒضيّة ت ƒƒنظر ف ƒƒيها ع ّ ƒدة م ƒƒحاك ƒƒم م ƒƒتعاق ƒƒبة:
مƒƒحكمة الّ ƒ
ƒيرا
ƒشيعة الƒƒجعفريّƒƒة املح ّ ƒليّة بƒƒبغداد ،ثƒƒم مƒƒحكمة الّ ƒ
ƒصلح ثƒƒم املƒƒحكمة الƒƒبدائ ƒيّة ثƒƒم مƒƒحكمة االسƒƒتئناف فƒƒي الƒƒعراق ،وأخً ƒ
والرقابة على ّ
كل ال ّدول الواقعة تحت
عصبة األمم ا ّلتي كانت أكبر هيئة دوليّة وجدت حتّى آنذاك ،وكان لها حقّ اإلشراف ّ
االنƒƒتداب .ولƒƒقد حّ ƒققت هƒƒذه األز ّمƒƒة نƒƒبوءة حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل فƒƒي حƒƒقّ بƒƒيته عƒƒلى نƒƒحو عƒƒجاب ،وإ ْن لƒƒم تƒƒكن قƒƒد انحّ ƒلت إلƒƒى اآلن حƒالًّ
ƒعني حƒني تخƒلق الƒعنايƒة اإللƒهيّة الƒوسƒائƒل لحِّ ƒلها ،ذلƒك
نƒهائƒيًّا ألسƒباب ديƒنيّة وسƒياسƒيّة مƒع ّقدة ،كƒما أنَّƒها سƒوف تƒح ّقق فƒي الƒوقƒت امل ّ
ƒتعصبني لƒƒه بƒƒزمƒƒن طƒƒويƒƒل ذلƒƒك االغƒƒتصاب ا ّلƒƒذي لƒƒيس لƒƒهم
ƒسامƒƒي ا ّلƒƒذي قّ ƒدره لƒƒه فƒƒي ألƒƒواحƒƒه .فƒƒقبل اغƒƒتصاب األعƒƒداء املّ ƒ
املƒƒصير الّ ƒ
أي وجه مشروع من وجوه الحقّ تنبّأ بأنّه "سينزل عليه من الذ ِّّل ما تجري به ال ّدموع عن ّ
كل بصر بصير".
فيه ّ
١٨٤

ولƒƒقد حƒƒرم املƒƒحفل الƒّ ƒروحƒƒان ƒيّ لƒƒلبهائ ƒيّني فƒƒي بƒƒغداد مƒƒن االنƒƒتفاع بƒƒذلƒƒك املƒƒلك املƒƒق ّدس ،وذلƒƒك بƒƒفضل حƒƒكم مƒƒعاد حƒƒكمت بƒƒه أغƒƒلبيّة
رأس ƒƒا ع ƒƒلى ع ƒƒقب ،وس ّ ƒلم ال ƒƒبناء إل ƒƒى
ƒكما آخ ƒƒر ك ƒƒان ƒƒت امل ƒƒحكمة األدن ƒƒى م ƒƒنها ق ƒƒد ن ƒƒطقت ب ƒƒه ًƒ ƒ
أع ƒƒضاء م ƒƒحكمة االس ƒƒتئناف ف ƒƒقلب ح ً ƒ
ƒشيعة .ثَّ ƒم أثƒƒار ثƒƒائƒƒرة املƒƒحفل الƒّ ƒروحƒƒانƒƒي مƒƒا عƒƒمد إلƒƒيه الّ ƒ
الّ ƒ
ƒشيعة بƒƒعد تƒƒنفيذ حƒƒكم تƒƒلك املƒƒحكمة مƒƒن تƒƒحويƒƒل الƒƒبناء إلƒƒى "حƒƒسينيّة"
ƒسنوات ال ƒثّالث ا ّلƒƒتي ق ƒƒضاه ƒƒا ف ƒƒي امل ƒƒفاوض ƒƒات م ƒƒع
رج ƒƒاء ت ƒƒوط ƒƒيد ظ ƒƒفره ƒƒم وت ƒƒثبيت أرك ƒƒان م ƒƒغنمهم .وح ƒƒني وث ƒƒق امل ƒƒحفل م ƒƒن ع ƒƒقم ال ّ ƒ
الس ƒƒلطات امل ƒƒدن ƒيّة ف ƒƒي ب ƒƒغداد رج ƒƒاء رف ƒƒع ال ƒظّلم وإع ƒƒادة األم ƒƒور إل ƒƒى ن ƒƒصاب ƒƒها ،ل ƒƒجأ أع ƒƒضاؤه ،ب ƒƒوص ƒƒفهم م ƒƒمثّلي ال ƒƒبهائ ƒيّني ف ƒƒي
ّƒ ƒ
ƒسامƒƒي الƒƒبريƒƒطانƒيّ بƒƒالƒƒعراق إلƒƒى الّ ƒلجنة الّ ƒدائƒƒمة
الƒƒعراق ،فƒƒي الƒƒيوم الƒƒحادي عشƒƒر مƒƒن أيƒƒلول سƒƒنة 1928م عƒƒن طƒƒريƒƒق املƒƒندوب الّ ƒ
ل ƒƒعصبة األم ƒƒم امل ƒƒك ّلفة ب ƒƒاإلش ƒƒراف ع ƒƒلى إدارة ك ƒّ ƒل ال ّ ƒدول ت ƒƒحت االن ƒƒتداب ،مس ƒƒتندي ƒƒن إل ƒƒى امل ƒƒادة ال ƒثّان ƒƒية والعش ƒƒري ƒƒن م ƒƒن م ƒƒيثاق
ƒتماسƒƒا قƒƒبلته تƒƒلك الƒƒهيئة وأقƒّ ƒرتƒƒه فƒƒي تشƒƒريƒƒن ال ƒثّانƒƒي سƒƒنة 1928م .وق َّ ƒدمƒƒت دولƒƒة االنƒƒتداب إلƒƒى هƒƒذه ال ّ ƒلجنة
ًƒ
الƒƒعصبة ،وعƒƒرضƒƒوا الƒ
مƒذ ّ ƒكƒرة بƒشأن هƒذا االلƒتماس ،وقƒررت تƒقري ًƒرا ال لƒبس فƒيه وال غƒموض أ ّن ال ّ
ƒشيعة لƒيس لƒهم حƒقّ بƒحال مƒن األحƒوال فƒي هƒذا الƒبيت
وأ ّن حƒكم قƒاضƒي املƒحكمة الƒجعفريّƒة "خƒطأ واضƒح" و"جƒائƒر" وأنَّƒه "مƒا أمƒاله إال الƒتّعصب الّ ƒديƒنيّ بƒال ريƒب" وأ ّن مƒا تƒال ذلƒك مƒن
السƒƒلطات كƒƒان عƒƒمالً "شƒƒاذًّا جً ƒدا" وأ ّن حƒƒكم مƒƒحكمة االسƒƒتئناف مƒƒشكوك
إخƒƒراج الƒƒبهائƒيّني كƒƒان أمƒً ƒرا "غƒƒير مشƒƒروع" وأ ّن عƒƒمل ّ ƒ
السياسيّة".
في أنّه لم يكن "غير متأثّر باالعتبارات ّ
ƒتشاري واملƒƒنشور فƒƒي مƒƒضبطة الجƒƒلسة الƒّ ƒرابƒƒعة عشƒƒرة لƒƒلجنة عƒƒصبة
ولƒƒقد ورد فƒƒي ال ƒتّقريƒƒر املƒƒرفƒƒوع إلƒƒى مجƒƒلس الƒƒعصبة االسƒ
ّ
األم ƒƒم ال ّ ƒدائ ƒƒمة املش ƒƒرف ƒƒة ع ƒƒلى ال ّ ƒدول امل ƒƒنتدب ƒƒة امل ƒƒنعقدة ف ƒƒي ج ƒƒنيف ف ƒƒي خ ƒƒري ƒƒف س ƒƒنة 1928م ،وامل ƒƒترج ƒƒم ف ƒƒيما ب ƒƒعد إل ƒƒى ال ƒƒعرب ƒيّة
ƒوج ƒƒه ن ƒƒظر املج ƒƒلس إل ƒƒى االع ƒƒتبارات واالس ƒƒتنتاج ƒƒات ال ƒƒجازم ƒƒة ا ّل ƒƒتي ت ƒƒم ّ
خض ع ƒƒنها ف ƒƒحص
وامل ƒƒنشور ف ƒƒي ال ƒƒعراق أ ّن "الّ ƒ ƒلجنة ت ƒ ّ ƒ
االلƒتماس ...وهƒي تƒوصƒي بƒأن يƒسأل املجƒلس الƒحكومƒة الƒبريƒطانƒيّة أ ْن تƒتّصل بƒحكومƒة الƒعراق حƒتّى تجƒري الƒعدل مجƒراه وتƒرفƒع
الظّلم ا ّلذي لحق بامللتمسني".
ولƒقد ق َّƒرر املƒندوب الƒبريƒطانƒيّ املƒعتمد لƒدى الّ ƒلجنة فƒي جƒلساتƒها زيƒادة عƒلى ذلƒك أ َّن "دولƒة االنƒتداب قƒد اعƒترفƒت بƒأ َّن الƒبهائƒيّني قƒد
ظƒلموا" .عƒلى حƒني أشƒير فƒي أثƒناء تƒلك الجƒلسة إلƒى أ ّن عƒمل ال ّ
ƒشيعة عƒمل يخ ّƒل بƒالّ ƒدسƒتور ويخƒرق الƒقانƒون األسƒاسƒيّ الƒعراقƒيّ.
ƒفنلندي زي ƒƒادة ع ƒƒلى ذل ƒƒك ف ƒƒي ت ƒƒقري ƒƒره امل ƒƒرف ƒƒوع ع ƒƒلى املج ƒƒلس ب ƒƒأ ّن ه ƒƒذا "ال ƒظّلم ي ƒƒجب أَالّ ي ƒƒعزى إل ƒƒى ش ƒƒيء غ ƒƒير
وص ƒّ ƒرح امل ƒƒندوب ال ƒ
ّ
الحزازات ال ّدينيّة" وطلب أن "ترفع مظالم امللتمسني وتر ّد أمورهم إلى نصابها".
خƒذ بƒإجƒماع فƒي ال ّƒرابƒع
أ َّمƒا مجƒلس الƒعصبة فƒقد أخƒذ بƒعني االعƒتبار ذلƒك الƒتّقريƒر ،ومƒالحƒظات الّ ƒلجنة واسƒتنتاجƒاتƒها الƒجازمƒة ،وات َّƒ
ƒرارا تƒرجƒم فƒيما بƒعد ونشƒرتƒه صƒحف بƒغداد يƒوصƒي دولƒة االنƒتداب "أن تƒتّصل بƒحكومƒة الƒعراق بƒشأن رفƒع
مƒن آذار سƒنة 1929م ق ً
ƒهمهم األمƒر
الƒظّلم ا ّلƒذي لƒحق امللتمسƒني" .وعƒلى ذلƒك كّ ƒلف املجƒلس ال ّ
ƒسكرتƒير الƒعام أن يخƒطر دولƒة االنƒتداب وامللتمسƒني ا ّلƒذيƒن ي ّ
ƒوصƒƒلت إلƒƒيه الّ ƒلجنة ،وهƒƒو تƒƒكليف أبƒƒلغته الƒƒحكومƒƒة الƒƒبريƒƒطانƒيّة فƒƒي الƒƒوقƒƒت املƒƒناسƒƒب إلƒƒى حƒƒكومƒƒة الƒƒعراق عƒƒن طƒƒريƒƒق مƒƒندوبƒƒها
بƒƒما تƒ ƒ ّ ƒ
السامي.
ّ
وورد فƒي خƒطاب كƒتب فƒي الƒثّانƒي عشƒر مƒن كƒانƒون الƒثّانƒي سƒنة 1931م بƒاسƒم وزيƒر الƒخارجƒيّة الƒبريƒطانƒيّة آرثƒر هƒندرسƒون إلƒى
ƒيرا عƒلى أن تƒش ّكل
سƒكرتƒاريّƒة الƒعصبة أ َّن مƒا تَّ ƒوصƒل إلƒيه املجƒلس "لƒقي أعƒظم اعƒتبار مƒن قƒبل حƒكومƒة الƒعراق" ا ّلƒتي "عƒزمƒت أخ ً

ƒاصƒƒة ...لƒƒتبحث وجƒƒهة نƒƒظر الƒƒجامƒƒعة الƒƒبهائƒيّة بƒƒشأن بƒƒعض املƒƒنازل فƒƒي بƒƒغداد ،ولƒƒتصوغ الƒتّوصƒƒيات الƒالّزمƒƒة لƒƒتسويƒƒة تƒƒلك
لƒƒجنة خƒ ƒ ّ ƒ
الƒقضيّة تƒسويƒة عƒادلƒة" .وب ّƒني هƒذا الخƒطاب فƒضالً عƒلى ذلƒك أ َّن الّ ƒلجنة رفƒعت تƒقريƒرهƒا فƒي آب سƒنة 1930م ،وأ ّن الƒحكومƒة قƒبلته
ƒفصلة
وأ ّن الƒƒجامƒƒعة الƒƒبهائ ƒيّة "س ّ ƒلمت مƒƒبدئ ƒيًّا" بƒƒتوصƒƒياتƒƒها ،وأ َّن ّ ƒ
السƒƒلطات فƒƒي بƒƒغداد قƒƒد صƒّ ƒرحƒƒت بƒƒأ ّن "الخƒƒطط وال ƒتّقديƒƒرات املّ ƒ
السنة املاليّة القادمة".
ستكون مع ّدة لتنفيذ هذه التّوصيات أثناء ّ
وال حƒاجƒة بƒنا إلƒى إطƒالƒة الƒوقƒوف لƒدى الƒتّاريƒخ ا ّلƒذي تƒال هƒذه الƒقضيّة الخƒطيرة ،وال لƒدى املƒفاوضƒات املƒط ّولƒة املƒديƒدة والƒتّسويƒفات
واملƒƒضاعƒƒفات ال ƒتّالƒƒية ،وال لƒƒدى االسƒƒتشارات ا ّلƒƒتي "أربƒƒت عƒƒلى املƒƒائƒƒة" والƒƒتي أشƒƒترك فƒƒيها املƒƒلك ووزراؤه ومسƒƒتشاروه ،وال لƒƒدى
سجƒلت فƒي جƒلسات مƒتعاقƒبة عƒقدتƒها لƒجنة عƒصبة األمƒم الّ ƒدائƒمة فƒي جƒنيف سƒنة
تƒعبيرات "األسƒف" و"الّ ƒدهƒشة" و"الƒقلق" ا ّلƒتي ّ ƒ
١٨٥

1929م وسƒنة 1930م وسƒنة 1931م وسƒنة 1932م وسƒنة 1933م ،وال لƒدى تƒنديƒد أعƒضائƒها "بƒروح عƒدم الƒتّسامƒح" ا ّلƒتي تح ّƒرك
جƒامƒعة ال ّ
السƒلطات املƒدنƒيّة و"الƒعداء الّ ƒديƒنيّ الƒكامƒن وراء هƒذا الƒظّلم" ،وال لƒدى
ƒشيعة ،و"تحƒزّب" املƒحاكƒم الƒعراقƒيّة ،و"ضƒعف" ّ ƒ ƒ
ƒختص ب ƒƒكفاي ƒƒة امل ƒƒقترح ƒƒات ،وال ل ƒƒدى اع ƒƒتراف ƒƒهم
ش ƒƒهادت ƒƒهم "ب ƒƒاس ƒƒتعداد امللتمس ƒƒني ال ƒƒفائ ƒƒق ل ƒƒلتّراض ƒƒي" ،وال ل ƒƒدى "ش ّ ƒكهم" ف ƒƒيما ي ƒ
ّ
"بخƒƒطورة" املƒƒوقƒƒف الƒƒحادث ،و"انƒƒعدام الƒƒعدل الƒƒفاضƒƒح" ا ّلƒƒذي قƒƒاسƒƒى مƒƒنه الƒƒبهائƒيّون ،و"الّ ƒديƒƒن األدبƒيّ" ا ّلƒƒذي تƒƒديƒƒن بƒƒه حƒƒكومƒƒة
العراق ،وهو دين كان من واجبها املحتوم أن تفي به مهما تق ّلبت بها أوضاعها كأ ّمة.
ƒسامƒƒي
كƒƒما يƒƒبدو أنّƒƒه ال ضƒƒرورة تƒƒلجئنا إلƒƒى إطƒƒالƒƒة الƒƒقول فƒƒي تƒƒلك الƒنّتائƒƒج املƒƒؤسƒƒفة ا ّلƒƒتي نƒƒتجت عƒƒن مƒƒوت املƒƒف َّوض الƒƒبريƒƒطانƒيّ الّ ƒ
ورئƒƒيس الƒƒوزراء الƒƒعراقƒيّ ،أو فƒƒي دخƒƒول الƒƒعراق عƒƒض ًوا فƒƒي الƒƒعصبة ومƒƒا تƒƒال ذلƒƒك مƒƒن انƒƒتهاء انƒƒتداب بƒƒريƒƒطانƒƒيا الƒƒعظمى ،وال فƒƒي
الصعوبات ا ّلتي نشأت عن وجود مشروع تعمير للمدينة ،وال في التّأكيد
موت امللك تلك امليتة املحزّنة املفاجئة ،وال في ّ
ƒصادر فƒي كƒانƒون الƒثّانƒي سƒنة 1932م ،وال فƒي
ƒسامƒيّ رئƒيس الƒوزراء بƒالƒنّيابƒة فƒي خƒطابƒه ال ّ
الƒكتابƒيّ ا ّلƒƒذي رفƒعه إلƒى املƒندوب ال ّ
العهƒد ا ّلƒذي قƒطعه املƒلك عƒلى نƒفسه قƒبل مƒوتƒه ملƒحضر وزيƒر الƒخارجƒيّة فƒي شƒباط سƒنة 1933م بƒأن تƒنزع مƒلكيّة الƒبيت وأن يƒرصƒد
ƒسنة املƒقبلة ،وال فƒي الƒتّصريƒح الƒقاطƒع ا ّلƒƒذي ص ّƒرح بƒه وزيƒر الƒخارجƒية نƒفسه بƒأ ّن رئƒيس الƒوزراء قƒد أ ّكƒƒد
املƒال الƒالّزم فƒي ربƒيع ال ّ
ƒيبر بƒه ،وال فƒي الƒتّصريƒحات اإليƒجابƒيَّة ا ّلƒتي ص ّƒرح بƒها وزيƒر
الƒتّأكƒيدات الƒالّزمƒة بƒأ ّن الƒوعƒد ا ّلƒذي وعƒد بƒه رئƒيس الƒوزراء بƒالƒنّيابƒة س ّ
الƒخارجƒيّة هƒذا هƒو وزمƒيله وزيƒر املƒالƒيّة حƒني مƒثّال بƒالدهƒما أثƒناء جƒلسات الجƒمعيّة الƒعامƒة لƒعصبة األمƒم املƒنعقدة فƒي جƒنيف ،وهƒي
الراحل سوف يلقى ّ
كل احترام.
أ ّن الوعد ا ّلذي وعد به مليكهما ّ
ƒختصة الƒظّاهƒر فƒيما
ولƒكن يƒكفينا أن نƒقول إنّƒه بƒرغƒم هƒذه املƒماطƒالت والƒتّسويƒفات واالحƒتجاجƒات واملƒراوغƒات وعجƒز ّ ƒ ƒ
السƒلطات امل ّ
ƒختص بƒƒتنفيذ ال ƒتّوصƒƒيات ا ّلƒƒتي أوصƒƒى بƒƒها مجƒƒلس الƒƒعصبة ولƒƒجنة عƒƒصبة األمƒƒم ال ّ ƒدائƒƒمة فƒƒإ ّن ّ
الشهƒƒرة الƒƒواسƒƒعة ال ƒنّطاق ا ّلƒƒتي
يƒ
ّ
أكسƒƒبتها لƒƒل ّديƒƒن هƒƒذه الƒƒخصومƒƒة الƒƒباقƒيّة الƒذّكƒƒر والّ ƒدفƒƒاع ا ّلƒƒذي دافƒƒعت بƒƒه أعƒƒلى مƒƒحكمة عƒƒاملƒيّة عƒƒن قƒƒضيّته ،قƒƒضيّة الƒƒحقّ والƒƒعدل،
كƒƒان مƒّ ƒما أثƒƒار دهƒƒشة أصƒƒدقƒƒائƒƒه وجƒƒزع أعƒƒدائƒƒه .والƒƒواقƒƒع أ ّن قƒƒليالً مƒƒن الƒƒقصص قƒƒد أفƒƒلح كهƒƒذه فƒƒي أن يحƒƒدث ،مƒƒنذ مƒƒيالد عƒƒصر
ال ƒتّكوي ƒƒن ل ƒƒدي ƒƒن ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ،وق ً ƒعا ي ƒƒتر ّدد ص ƒƒداه ف ƒƒي ال ّ ƒدوائ ƒƒر ال ƒƒعليا ب ƒƒما يش ƒƒبه ذل ƒƒك ا ّلƒƒذي أح ƒƒدث ƒƒه ف ƒƒي ال ƒƒحكوم ƒƒات وال ّ ƒدوائ ƒƒر
االستشاريّة هذا الهجوم العنيف ا ّلذي لم يستفزّه أحد وا ّلذي س ّدده األعداء األل ّداء إلى مقام من أقدس مقامات ال ّدين.
ولƒقد كƒتب حƒضرة بƒهاء اهلل نƒفسه كƒتابƒة ذات مƒغزى ،فƒقال" :يƒا بƒيت اهلل! إن هƒتك املشƒركƒون سƒتر حƒرمƒتك ال تحƒزن .قƒد زيّƒنك اهلل
ƒشيرا إلƒى
بƒطراز ذكƒره بƒني األرض وال ّ
ƒسماء وإنّƒه ال يُهƒتَك أبً ƒدا .إنّƒك تƒكون مƒنظر ربّƒك فƒي ك ّƒل األحƒيان" وتƒنبّأ فƒي فƒقرة أخƒرى م ً
علما في امللك بحيث يطوف حوله مأل العارفني".
هذا البيت فقال" :ث َّم تمضي أيّام يرفعه اهلل بالحقّ ويجعله ً
إلƒƒى ذلƒƒك الƒƒهجوم الƒƒجسور ا ّلƒƒذي ش ƒنّه نƒƒاقƒƒضو مƒƒيثاق حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل حƒƒني قƒƒامƒƒوا يƒƒبذلƒƒون جƒƒهودهƒƒم املسƒƒتميتة لƒƒتوطƒƒيد سƒƒدانƒƒة
ƒتعسف ل ƒƒبيته األع ƒƒظم ف ƒƒي ب ƒƒغداد أض ƒƒيف ب ƒƒعد س ƒƒنوات ق ƒƒالئ ƒƒل ه ƒƒجوم آخ ƒƒر
ض ƒƒري ƒƒحه األق ƒƒدس ،وإل ƒƒى اغ ƒƒتصاب ش ƒƒيعة ال ƒƒعراق امل ّ ƒ
الشƒرق،
اإلداري ا ّلƒƒذي شƒيَّدتƒه جƒامƒعتان مƒزدهƒرتƒان مƒنذ زمƒن فƒي ّ ƒ ƒ
ƒأسƒا سَّ ƒدده إلƒى بƒنيان الƒنّظام
محƒزن شƒنّه خƒصم آخƒر أشّ ƒد ب ً ƒ ƒ
ّ
مؤسسات.
حف به من
وانتهى بتدمير الجامعتني واالستيالء على أ ّول "مشرق األذكار" في العالم البهائيّ وما
ّ
ّ
ƒؤسƒƒساتƒƒهما اإلداريّƒƒة مƒƒن تƒƒنظيم،
ولƒƒقد اصƒƒطلح مƒƒا أبƒƒدتƒƒه هƒƒاتƒƒان الƒƒجامƒƒعتان مƒƒن شƒƒجاعƒƒة وحƒƒماسƒƒة وحƒƒيويّƒƒة روح ƒيّة ،ومƒƒا بƒƒلغته مƒ ّ ƒ
امليسƒƒرة لƒƒتعليم ال ّ ƒديƒƒن لشƒƒبابƒƒهما وتƒƒدريƒƒبهم عƒƒليه ،وإيƒƒمان عƒƒدد مƒƒن املƒƒواطƒƒنني الƒّ ƒروس املسƒƒتنيري الƒƒفكر الƒƒواسƒƒعي
ّƒ
وال ƒتّسهيالت
الشƒبه بƒعقائƒد الّ ƒديƒن ،واإلدراك املƒتزايƒد ملƒبادئƒه ومƒا تƒنطوي عƒليه مƒن تƒأكƒيد عƒلى الّ ƒديƒن وحƒرمƒة
اإلدراك املتش ّƒربƒني بƒأفƒكار شƒديƒدة ّƒ ƒ
ƒخاصƒة وإنƒكار ك ّƒل تƒفرقƒة أو تƒمييز بƒني الƒطّبقات واملƒساواة الƒتّامƒة بƒني الƒنّاس ،اصƒطلح ك ّƒل هƒذا
الƒحياة الƒعائƒليّة ونƒظام املƒلكيّة ال ّ ƒ ƒ ƒ
الشƒديƒدة فƒيما بƒعد ،وإحƒداث أزمƒة مƒن أخƒطر األزمƒات فƒي تƒاريƒخ
السƒلطات الƒحاكƒمة ثَّ ƒم عƒلى إثƒارة حƒفيظتها ّ ƒ ƒ
عƒلى إثƒارة ظƒنون ّ ƒ ƒ
القرن البهائيّ األ ّول.
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وعƒƒلى حƒƒني كƒƒانƒƒت األز َّمƒƒة تشƒƒت ّد وتسƒƒتحكم وتننشƒƒر حƒتّى املƒƒراكƒƒز الƒƒقصيّة فƒƒي تƒƒركسƒƒتان والƒƒقوقƒƒاز ،كƒƒان التّشƒƒديƒƒد والّ ƒ
ƒضغط عƒƒلى
حƒّ ƒريّƒƒة هƒƒذه الƒƒجامƒƒعات يƒƒزداد ،وال ƒتّحقيقات تƒƒكثر مƒƒع مƒƒمثّليهم املƒƒنتخبني والƒƒقبض عƒƒليهم يƒƒتوالƒƒى ،وانƒƒتهى األمƒƒر بحƒّ ƒل مƒƒحافƒƒلهم
املحƒليّة ولƒجانƒها الƒفرعƒيّة فƒي مƒوسƒكو وعƒشق آبƒاد وبƒاكƒو وبƒعض الƒبالد األخƒرى الƒواقƒعة فƒي هƒذه الƒواليƒات املƒذكƒورة ،وتƒعطيل كƒلّ
الشƒƒباب .بƒƒل لƒƒقد أفƒƒضت الƒƒحال إلƒƒى إغƒƒالق املƒƒدارس وريƒƒاض األطƒƒفال واملƒƒكتبات وغƒƒرفƒƒات املƒƒطالƒƒعة الƒƒعا ّمƒƒة الƒƒبهائ ƒيّة،
فƒƒعال ƒيّات ّ ƒ
وقƒƒطع كƒّ ƒل وسƒƒائƒƒل االتّƒƒصال مƒƒع املƒƒراكƒƒز الƒƒبهائ ƒيّة األجƒƒنبيّة ،ومƒƒصادرة كƒّ ƒل املƒƒطابƒƒع والƒƒكتب والƒƒوثƒƒائƒƒق ،ومƒƒنع الƒƒفعال ƒيّات ال ƒتّبليغيّة،
وإلى إلغاء ال ّدستور البهائيّ وإبطال ّ
كل األرصدة املركزيّة واملحليّة وتحريم حضور االجتماعات البهائيّة على غير البهائيّني.
وفƒƒي أواسƒƒط سƒƒنة 1928م طُ ƒبِّق قƒƒانƒƒون انƒƒتزاع مƒƒلكيّة املƒƒنشآت ال ّ ƒديƒƒنيّة عƒƒلى مشƒƒرق األذكƒƒار فƒƒي عƒƒشق آبƒƒاد .إالّ أ ّن اسƒƒتخدام
السƒلطات املحƒليّة فƒي سƒنة 1933م ملّ ƒدة مƒماثƒلة .وفƒي سƒنة
ƒتمر بƒعقد اسƒتئجار ملّ ƒدة خƒمس سƒنوات جَّ ƒددتƒه ّ ƒ ƒ
هƒذا الƒبناء كƒمعبد اس ّ
1938م تƒضعضعت الƒحال فƒي تƒركسƒتان والƒقوقƒاز وتƒدهƒورت بسƒرعƒة ،فƒأفƒضت إلƒى سƒجن مƒا يƒزيƒد عƒن خƒمسمائƒة مƒن املƒؤمƒنني
ƒثير مƒƒنهم ،ومƒƒصادرة أمƒƒوالƒƒهم ،ومƒƒا شƒƒفع ذلƒƒك مƒƒن نƒƒفي ع ّ ƒدة شƒƒخصيّات بƒƒارزة مƒƒن هƒƒذه الƒƒجامƒƒعات إلƒƒى
واملƒƒؤمƒƒنات ،ولƒƒقد مƒƒات كٌ ƒ
سƒƒيبيريƒƒا والƒƒغابƒƒات الƒƒقطبيّة وغƒƒيرهƒƒما مƒƒن األمƒƒاكƒƒن املƒƒجاورة لƒƒلمحيط املتجƒّ ƒمد ،ومƒƒا تƒƒال ذلƒƒك مƒƒن إخƒƒراج مƒƒعظم الƒƒبقيّة الƒƒباقƒيّة مƒƒن
نظرا لجنسيّتهم اإليرانيّة ،وانتزاع ملكيّة املعبد نفسه آخر األمر وتحويله إلى معرض للفنون.
هذه الجامعات إلى إيران ً
اإلداري وتƒأسƒيسه وقƒيام املƒؤمƒنني األملƒان عƒلى تƒوسƒيع نƒطاقƒه وتƒوطƒيد
وكƒذلƒك كƒانƒت الƒحال فƒي أملƒانƒيا؛ فƒقد تƒال نƒهضة نƒظام الّ ƒديƒن
ّ
الشƒƒدائƒƒد ا ّلƒƒتي عƒƒانƒƒاهƒƒا الƒƒبهائ ƒيّون فƒƒي
دعƒƒائƒƒمه قƒƒيا ًمƒƒا م ƒطّر ًدا مƒƒمتازًا اتّƒƒخاذ تƒƒدابƒƒير مش ّ ƒددة إ ْن ل ْ ƒم تƒƒبلغ فƒƒي جƒƒسامƒƒتها مƒƒا بƒƒلغته ّ ƒ
ƒسنوات ا ّلƒƒتي س ƒƒبقت
ت ƒƒركس ƒƒتان وال ƒƒقوق ƒƒاز ،ف ƒƒقد أف ƒƒضت إل ƒƒى ت ƒƒعطيل ك ƒّ ƒل ف ƒƒعال ƒيّة ب ƒƒهائ ƒيّة رس ƒƒميّة ف ƒƒي ط ƒƒول ال ƒƒبالد وع ƒƒرض ƒƒها ف ƒƒي ال ّ ƒ
السƒƒالم وكƒƒونƒƒه
مƒƒباشƒƒرة الحƒƒرب الƒƒقائƒƒمة ]الحƒƒرب الƒƒعاملƒيّة الƒثّانƒيّة[ وحƒّ ƒرم تƒƒبليغ الّ ƒديƒƒن تƒƒبليغًا عƒƒلنيًا ملƒƒا فƒƒيه مƒƒن تƒƒنبيه مƒƒكشوف عƒƒلى ّ ƒ
دي ƒنًا عƒƒامل ƒيًّا وإنƒƒكار صƒƒريƒƒح لƒƒلنّعرة الƒƒجنسيّة تحƒƒريƒً ƒما رسƒƒميًّا ،وح َّ ƒلت املƒƒحافƒƒل وال ّ ƒلجان الƒƒبهائ ƒيّة ،و ُمƒِ ƒنع عƒƒقد املƒƒؤتƒƒمرات الƒƒبهائ ƒيّة،
الصيفيّة ،و ُعطِّل نشر الكتب البهائيّة جمي ًعا.
الروحانيّ
املركزي ،وأُلغيت املدرسة ّ
ّ
واستولي على محفظة آثار املحفل ّ
اإلداري الحƒديƒث اإلنƒشاء ا ّلƒƒذي لƒم تƒتوطّƒد
السƒلطات املƒدنƒيّة فƒي الƒعاصƒمة واألقƒالƒيم هƒيئات الƒنّظام
أ َّمƒƒا فƒي إيƒران فƒقد خƒضعت ّ ƒ ƒ
ّ
دعƒائƒمه بƒعد لƒلتّقييدات ا ّلƒتي أريƒد بƒها الحّ ƒد مƒن مƒجالƒها وتƒقييد ح ّƒريƒتها وتƒقويƒض أسƒسها ،هƒذا عƒدا حƒوادث اضƒطهاد بƒني الƒفينة
واألخرى في بعض املدن مثل شيراز وآباده وأردبيل وإصفهان وفي بعض املقاطعات كآذربيجان وخراسانّ ،
قل عددها
نظرا إلى التّدهور امللحوظ ا ّلذي آلت إليه حال رجال ّ
الشيعة.
وضعفت شوكتها ً
جƒƒا غƒƒير مƒƒتوقƒƒع ،جƒƒامƒƒعة تƒƒغذّت
ƒتدر ًƒ
ولƒƒم يƒƒكن هƒƒناك مƒƒناص مƒƒن أن يƒƒثير خƒƒروج جƒƒامƒƒعة مƒƒركƒƒزيّƒƒة مƒƒتماسƒƒكة مƒƒن ال ƒظّلمات خƒً ƒ
ƒروجƒƒا مّ ƒ
ƒض َّراء ،قƒويّƒة ال ّ
بƒلبان الƒبأسƒاء وال ّ
شƒيِّدت فƒي ك ّƒل إقƒليم مƒن أقƒالƒيم هƒذه الƒبالد عƒلى ال ّƒرغƒم مƒن
ƒشكيمة وال ّƒروح ،لƒها مƒراكƒزهƒا ا ّلƒƒتي ُ ƒ
أمƒواج االضƒطهاد الƒوحƒشيّ املƒتعاقƒبة ا ّلƒƒتي ظّ ƒلت تƒكتسحها طƒوال ثƒالثƒة أربƒاع قƒرن مƒن الƒزّمƒان ،وكƒادت تƒطغى عƒليها طƒغيانًƒا ال
قƒائƒمة لƒها بƒعده ،وعƒزم أفƒرادهƒا عƒلى إفƒاضƒة روح ديƒنهم ومƒبادئƒه وإذاعƒة كƒتبه وآدابƒه وتƒعزيƒز أحƒكامƒه وسƒننه ،ومƒعاقƒبة املƒتجاوزيƒن
ع ƒƒن ه ƒƒذه الح ƒƒدود ،واتّ ƒƒصال ƒƒهم ب ƒƒإخ ƒƒوان ƒƒهم امل ƒƒؤم ƒƒنني ف ƒƒي ال ƒƒبالد األج ƒƒنبيّة اتّ ƒƒصاالً ث ƒƒاب ƒتًا ،وع ƒƒلى إق ƒƒام ƒƒة م ƒƒنشآت ال ƒنّظام اإلداريّ
السƒƒلطة ا ّلƒƒذيƒƒن أخƒƒطأوا فƒƒهم أهƒƒداف تƒƒلك الƒƒجامƒƒعة أو
وهƒƒيئاتƒƒه؛ لƒƒم يƒƒكن هƒƒناك مƒƒناص مƒƒن أن يƒƒثير كƒّ ƒل هƒƒذا شƒƒكوك وعƒƒداوة رجƒƒال ّ ƒ
أص ّƒروا وعƒكفوا عƒلى الƒقضاء عƒليها .كƒما أ ّن إصƒرار أفƒرادهƒا ،مƒع إطƒاعƒتهم الƒكامƒلة لƒألمƒور اإلداريّƒة الƒبحتة ا ّلƒتي تƒفرضƒها عƒليها
والشƒرائƒع واملƒبادئ ال ّƒروحƒيّة ا ّلƒتي أنƒزلƒها حƒضرة بƒهاء اهلل وا ّلƒتي تƒقتضيهم
ّƒ ƒ
قƒوانƒني بƒالدهƒم املƒدنƒيّة ،عƒلى التّشƒبث بƒاتِّƒباع األصƒول
ƒصدق ،وع ƒƒدم إخ ƒƒفاء ع ƒƒقيدت ƒƒهم ،وم ƒƒراع ƒƒاة أح ƒƒكام ال ƒزّواج وال ƒطّالق ،وت ƒƒعطيل ك ƒّ ƒل ل ƒƒون م ƒƒن أل ƒƒوان
م ƒƒن ب ƒƒني أم ƒƒور ك ƒƒثيرة ال ƒتّمسك ب ƒƒال ّ ƒ
الƒƒعمل فƒƒي األيّƒƒام املƒƒق ّدسƒƒة ا ّلƒƒتي أمƒƒر بƒƒها ،كƒƒان مƒّ ƒما يƒƒجعلهم يƒƒصدمƒƒون ،إن عƒƒاج ƒالً وإن آج ƒالً ،بƒƒنظام سƒƒياسƒƒي مل ّƒا كƒƒان يƒƒعترف
باإلسالم دينًا رسميًا إليران فقد أبى أن يعترف بهؤالء ا ّلذين أفتى بإلحادهم أقطاب ذلك ال ّدين ورجاالته.
ومƒّ ƒما يƒƒدخƒƒل فƒƒي عƒƒداد املƒƒحاوالت األولƒƒى ا ّلƒƒتي بƒƒدئƒƒت فƒƒي الƒƒبلد ا ّلƒƒذي تشƒّ ƒربƒƒت تƒƒربƒƒته دمƒƒاء شهƒƒداء بƒƒهائ ƒيّني فƒƒاقƒƒوا الƒƒع َّد وتخ ّ ƒ
طوا
إداري ولƒيد اسƒتم ّد جƒذور قّ ƒوتƒه مƒن مƒثل هƒذه الƒتّضحيّة الƒبطولƒيّة ،وإلحƒباط ك ّƒل كƒفاح يƒقوم بƒه ليتح ّƒرر
الƒحصر ،ملƒقاومƒة قƒيام نƒظام
ّ
كان :إغالق ّ
كل املدارس املنتمية إلى الجامعة البهائيّة في البالد كنتيجة مباشرة لرفض ممثّلي هذه الجامعة ا ّلذين يملكون
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الشƒرع الƒواضƒح ا ّلƒƒذي يƒقتضي تƒعطيل الƒعمل
املƒعاهƒد الƒبهائƒيّة ال ّƒرسƒميّة ويشƒرفƒون عƒليها إشƒرافًƒا كƒامƒالً ،أ ْن تتخƒطّى مƒعاهƒدهƒم ّ ƒ ƒ
فƒي األيّƒام الƒبهائƒيّة املƒق ّدسƒة ،ومƒنها عƒدم قƒبول قƒسائƒم الƒزّواج الƒبهائƒيّ ورفƒض تƒسجيلها فƒي دوائƒر الƒتّرخƒيصات الƒحكومƒيّة ،ومƒنها
ƒسماح بƒƒدخƒƒولƒƒها إلƒƒى الƒƒبالد ،ومƒƒنها االسƒƒتيالء فƒƒي املƒƒراكƒƒز املƒƒختلفة عƒƒلى الƒƒوثƒƒائƒƒق
تحƒƒريƒƒم طƒƒبع الƒƒكتب الƒƒبهائ ƒيّة أو تƒƒداولƒƒها أو الّ ƒ
وال ƒƒكتب واآلث ƒƒار ال ƒƒبهائ ƒيّة ،وم ƒƒنها إغ ƒƒالق ح ƒƒظيرة ال ƒƒقدس ف ƒƒي ب ƒƒعض ال ƒƒوالي ƒƒات وم ƒƒصادرة أث ƒƒاث ƒƒها ف ƒƒي ب ƒƒعض ال ƒƒبقاع ،وم ƒƒنها م ƒƒنع
ƒصارمƒة املƒفروضƒة عƒلى املƒراسƒالت املƒتبادلƒة بƒني املƒراكƒز الƒبهائƒيّة
االحƒتفاالت واالجƒتماعƒات واملƒؤتƒمرات الƒبهائƒيّة ،ومƒنها ال ّƒرقƒابƒة ال ّ
فƒي إيƒران مƒع بƒعضها الƒبعض وبƒني هƒذه املƒراكƒز والƒجامƒعات الƒبهائƒيّة فƒي الƒبالد األجƒنبيّة ،وعƒدم تسƒليمها فƒي مƒعظم األحƒيان،
والسƒلوك بƒحجة اعƒتناقƒهم املƒعلن لƒل ّديƒن
ّƒ ƒ
ƒسير
ومƒنها االمƒتناع عƒن تƒزويƒد املƒواطƒنني املƒوالƒني الƒطّائƒعني لƒلقانƒون بƒشهادات حƒسن ال ّ
الƒبهائƒيّ ،ومƒنها فƒصل مƒوظّƒفي الƒحكومƒة ،وتسƒريƒح ضƒبّاط الƒجيش أو إنƒزال رتƒبهم ،وإلƒقاء الƒقبض عƒلى عƒدد مƒن املƒؤمƒنني ا ّلƒذيƒن
ƒصرفًƒƒا مƒƒن شƒƒأنƒƒه أن يƒƒتعارض مƒƒع
أبƒƒوا أن يتخ ّ ƒلوا عƒƒن واجƒƒبهم الخƒƒلقيّ فƒƒي التّشƒƒبث بƒƒمبادئ ال ّ ƒديƒƒن الƒّ ƒروح ƒيّة أو أن يƒ
ƒتصرفƒƒوا تّ ƒ
ّ
ƒسياس ƒيّة ،واس ƒƒتجواب ƒƒهم وال ƒتّحقيق م ƒƒعهم وح ƒƒبسهم ،وف ƒƒرض ال ƒƒغرام ƒƒات ع ƒƒليهم وت ƒƒوق ƒƒيع ال ƒƒعقوب ƒƒات
ط ƒƒبيعة ال ّ ƒدي ƒƒن ال ƒƒعامل ƒيّة وغ ƒƒير ال ّ ƒ
األخرى.

وبمؤسساته
الفصل ال ّرابع والعشرون  -تحرير الدّين واالعتراف به
ّ
عƒلى حƒني كƒان أتƒباع حƒضرة بƒهاء اهلل فƒي املشƒرق واملƒغرب يخƒطّون الخƒطوات ال ّƒرامّ ƒية إلƒى تƒشييد هƒيكل نƒظام ديƒن حƒضرة بƒهاء
اإلداري ف ƒƒي وق ƒƒت واح ƒƒد ،ش ّ ƒن األع ƒƒداء هج ƒƒمة وح ƒƒشيّة ف ƒƒي ق ƒƒري ƒƒة م ƒƒغمورة م ƒƒن ق ƒƒرى م ƒƒصر ع ƒƒلى ح ƒƒفنة م ƒƒن امل ƒƒؤم ƒƒنني ك ƒƒان ƒƒوا
اهلل
ّ
ƒصحيحة فƒƒي
يƒƒحاولƒƒون أن يƒƒنشئوا واحƒƒدة مƒƒن املƒ ّ ƒ
ƒؤسƒƒسات األ ّول ّ ƒية فƒƒي ذلƒƒك ال ƒنّظام .وهƒƒي هجƒƒمة لƒƒو نƒƒظرنƒƒا إلƒƒيها بƒƒمالبƒƒساتƒƒها الّ ƒ
ال ƒتّاريƒƒخ لƒƒع ّدتƒƒها األجƒƒيال الƒƒقادمƒƒة ح ً ƒدّا فƒƒاص ƒالً ال فƒƒي عƒƒصر ال ƒتّكويƒƒن لƒƒل ّديƒƒن فحسƒƒب بƒƒل فƒƒي تƒƒاريƒƒخ الƒƒقرن الƒƒبهائ ƒيّ األ ّول عƒƒلى
اإلطƒالق .ال بƒل قƒد نƒذهƒب إلƒى أبƒعد مƒن هƒذا فƒنقول إ ّن نƒتائƒج هƒذه الهجƒمة قƒد بƒدأت فƒصالً جƒديً ƒدا فƒي تƒط ّور الّ ƒديƒن نƒفسه ،هƒذا
ƒضغط ث َّ ƒم التّح ƒƒري ƒƒر واالع ƒƒتراف ب ƒƒه ك ƒƒدي ƒƒن مس ّ ƒ
ƒتدرج ب ƒƒه خ ƒƒالل م ƒƒراح ƒƒل م ƒƒتوال ƒƒية م ƒƒن ال ƒƒقمع وال ّ ƒ
ƒتقل ث َّ ƒم ك ƒƒدي ƒƒن دول ƒƒة،
ال ƒتّط ّور ا ّلƒƒذي ي ّ ƒ
ويكمل أمره بظهور الجامعة البهائ ّية العامل ّية.
ويفضي به آخر األمر إلى إقامة ال ّدولة البهائ ّية
ِّ
نƒƒشأ هƒƒذا الƒتّط ّور فƒƒي بƒƒالد يƒƒحقّ لƒƒها أن تفخƒƒر بƒƒأنّƒƒها املƒƒركƒƒز املƒƒعترف بƒƒه لƒƒلعاملƒƒني الƒƒعربƒيّ واإلسƒƒالمƒيّ ،وتسƒبّب فƒƒي حƒƒدوثƒƒه مƒƒمثّلو
أك ƒƒبر ط ƒƒائ ƒƒفة إس ƒƒالم ƒيّة م ƒƒن ت ƒƒلقاء أن ƒƒفسهم ،وك ƒƒان ال ƒنّتاج امل ƒƒباش ƒƒر لس ƒƒلسلة م ƒƒن االض ƒƒطراب ƒƒات ا ّل ƒƒتي أح ƒƒدث ƒƒها ب ƒƒعض أف ƒƒراد ت ƒƒلك
ال ƒطّائ ƒƒفة ،وال ƒƒتي أري ƒƒد ب ƒƒها أن تح ّ ƒد م ƒƒن ن ƒƒشاط ب ƒƒعض ال ƒƒبهائ ّ ƒيني ا ّلƒƒذي ƒƒن ك ƒƒان ƒƒوا ق ƒƒد اح ƒƒت ّلوا ب ƒƒينهم امل ƒƒناص ƒƒب ال ّ ƒدي ƒƒن ّية س ƒƒاب ً ƒقا .ول ƒƒقد
اسƒتطاع هƒذا الƒتّط ّور الخƒطير فƒي مƒصائƒر الƒجامƒعة املƒكافƒحة أن يƒؤ ّدي خƒدمƒة مƒلحوظƒة فƒي سƒبيل تƒوطƒيد دعƒائƒم الƒنّظام اإلداريّ
ƒمر بƒها اآلن الّ ƒديƒن
ا ّلƒذي بƒدأت تƒش ِّيده الƒجامƒعة الƒبهائّ ƒية .ولƒسوف ّ ƒ
يعجƒل هƒذا الƒتّط ّور ،فƒضالً عƒن ذلƒك ،بƒنهايƒة فƒترة االنƒتقال ا ّلƒتي ي ّ
في مرحلة التّكوين من نم ّوه ،وهذا حني يتر ّدد صداه في طول البالد اإلسالميّة
األخرى وعرضها ،وتتّضح داللته الواسعة النّطاق ألتباع املسيح ّية واإلسالم.
ضƒا مƒن قƒبل وزارة
ƒصعايƒدة بƒمركƒز ِبƒبَا بƒمديƒر ّيƒة بƒني سƒويƒف فƒي مƒصر الƒعليا أقƒام مƒأذون الƒقريƒة ،بƒصفته مƒف َّو ً ƒ ƒ ƒ
فƒفي قƒريƒة كƒوم ال ّ
الƒعدل ،الّ ƒدعƒوى ضّ ƒد ثƒالثƒة رجƒال مƒن الƒبهائƒيّني املƒقيمني بƒتلك الƒقريƒة ،وطƒالƒبهم بتسƒريƒح زوجƒاتƒهم املسƒلمات مƒحت ًجّا بƒأنَّƒهم خƒرجƒوا
عصب الّ ƒديƒنيّ ا ّلƒذي أضƒرمƒه تƒشكيل مƒحفل
ًƒ
عƒن اإلسƒالم بƒعد أن تƒزوجƒوهّ ƒن
زواجƒا شƒرعً ƒيّا إسƒالمً ƒيّا ،وكƒان ذلƒك الƒهجوم نƒتيجة لƒلت ّ ّ
١٨٨

بƒهائƒيّ فƒي صƒدر عƒمدة تƒلك الƒقريƒة ،كƒما كƒان نƒتيجة لƒلتّهم الƒجسيمة ا ّلƒƒتي اتّƒهمهم بƒها عƒند مƒأمƒور املƒركƒز ومƒديƒر املƒديƒريّƒة ،وهƒي
تهم أثارت ثائرة املسلمني وجعلتهم يرتكبون املخزيات ض ّد ضحاياهم.
الشƒرعƒيّة لƒالسƒتئناف وفƒتواهƒا فƒي الƒعاشƒر مƒن أيّƒار سƒنة 1925م ،وصƒادقƒت عƒليه الّ ƒدوائƒر الّ ƒديƒنيّة الƒعليا
وصƒدر حƒكم مƒحكمة ِبƒبَا ّƒ ƒ
ƒكما نƒهائƒيًّا ،وطƒبعته الّ ƒدوائƒر اإلسƒالمƒيّة نƒفسها ونشƒرتƒه .وقƒد قƒضى بƒفسخ عƒقود الƒزّواج ا ّلƒتي عƒقدهƒا هƒؤالء
فƒي الƒقاهƒرة وعَّ ƒدتƒه ح ً
الƒبهائƒيّون الƒثّالثƒة ،وأفƒتى عƒلى الجƒماعƒة بƒأنّƒها ملحƒدة ألنّƒها مƒرقƒت عƒن شƒرائƒع اإلسƒالم وأحƒكامƒه .بƒل لƒقد تƒمادى الƒحكم إلƒى أبƒعد
ƒصرح ذلƒƒك ال ƒتّصريƒƒح اإليƒƒجاب ƒيّ املƒƒثير وال ƒتّاريƒƒخي ح ً ƒقّا ،أال وهƒƒو أ َّن ال ّ ƒديƒƒن ا ّلƒƒذي يƒƒعتنقه املƒƒالحƒƒدة يƒƒجب أن يƒƒع َّد دي ƒنًا
مƒƒن ذلƒƒك فّ ƒ
ƒسواء
ق ƒƒائ ƒً ƒما ب ƒƒرأس ƒƒه مس ƒƒتقالًّ ك ّ ƒليّة ع ƒƒن األدي ƒƒان ا ّلƒƒتي س ƒƒبقته ،وه ƒƒو ت ƒƒصري ƒƒح ك ƒƒان أع ƒƒداء ال ّ ƒدي ƒƒن ف ƒƒي ّ ƒ
الشƒƒرق وف ƒƒي ال ƒƒغرب ع ƒƒلى ال ّ ƒ
يجادلون فيه حتّى حينذاك أو يتجاهلونه عن عمد وإصرار.
ƒرضƒƒا واف ƒيًا مƒƒعزَّزًا بƒƒأقƒƒوال
ƒصل الƒƒحكم الƒƒقول فƒƒي عƒƒقائƒƒد اإلسƒƒالم األسƒƒاس ƒيّة وأحƒƒكامƒƒه ،وعƒƒرض ال ƒتّعالƒƒيم الƒƒبهائ ƒيّة عƒ ƒ ƒً ƒ
وبƒƒعد أن فّ ƒ
الشƒƒرائƒƒع
ƒاصƒƒة إلƒƒى بƒƒعض ّ ƒ
مƒƒختلفة مƒƒن الƒƒكتاب األقƒƒدس ومƒƒن كƒƒتابƒƒات حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء ومƒƒيرزا أبƒƒي الƒƒفضل وأشƒƒار إشƒƒارة خƒ ƒ َّ ƒ
الƒبهائƒيّة ،وب ّƒني أ َّن املَّ ƒدعƒى عƒليهم قƒد ارتّ ƒدوا فƒعالً ،عƒلى ضƒوء هƒذه املƒعلومƒات ،عƒن ديƒن اإلسƒالم أعƒلن مƒنطوقƒه ال ّƒرسƒمي فƒي لƒغة ال
ƒاصƒة تƒغايƒر وتƒناقƒض عƒقائƒد
أي غƒموض فƒقال" :إ ّن الƒبهائƒيّة ديƒن جƒديƒد قƒائƒم بƒذاتƒه لƒه عƒقائƒد وأصƒول وأحƒكام خ ّ ƒ ƒ ƒ
أي لƒبس وال ّ
تƒقبل ّ
وأص ƒƒول وأح ƒƒكام ال ّ ƒدي ƒƒن اإلس ƒƒالم ƒيّ ت ƒƒناق ً ƒ
ƒلبوذي أو ال ƒƒبره ƒƒميّ أو
ƒضا ت ƒƒا ًمّ ƒƒا ،ف ƒƒال ي ƒƒقال ل ƒƒلبهائ ƒيّ مس ƒƒلم وال ال ƒƒعكس ،ك ƒƒما ال ي ƒƒقال ل ƒ
ّ
امل ƒƒسيحيّ مس ƒƒلم وال ال ƒƒعكس" .وب ƒƒعد أن ي ƒƒقضي ه ƒƒذا ال ƒƒحكم ال ƒّ ƒرس ƒƒمي ال ƒƒباق ƒƒي ال ّ ƒذك ƒƒر ب ƒƒفسخ ع ƒƒقود زواج امل ƒƒتقاض ƒƒني و"ت ƒƒفرق ƒƒة"
األزواج ع ƒƒن زوج ƒƒات ƒƒهم ي ƒƒختتم به ƒƒذه ال ƒƒكلمات" :وم ƒƒن ت ƒƒاب وآم ƒƒن م ƒƒنهم ]أي م ƒƒن األزواج[ وص ّ ƒدق ب ّ ƒ
ƒكل م ƒƒا ج ƒƒاء ب ƒƒه س ƒيّدن ƒƒا مح ƒّ ƒمد
رسƒول اهلل ...وعƒاد إلƒى الّ ƒديƒن اإلسƒالمƒيّ الƒكريƒم ...وسّ ƒلم بƒأ ّن سƒيدنƒا مح ّƒمد ...هƒو خƒاتƒم الƒنّبيّني واملƒرسƒلني ال ديƒن بƒعد ديƒنه وال
شرع ينسخ شرعه ،وأ َّن القرآن هو آخر كتب اهلل ووحيه ألنبيائه ورسله ...قبل منه ذلك وجاز تجديد عقد زواجه."...
ولƒقد عƒزَّزت هƒذا اإلعƒالن املƒيمون الّ ƒداللƒة بƒراهƒني قƒاطƒعة قّ ƒدمƒها أعƒداء ديƒن حƒضرة بƒهاء اهلل أنƒفسهم ،وتّ ƒم إعƒالنƒه فƒي بƒالد تƒطمح
إلƒى زعƒامƒة اإلسƒالم بƒإعƒادة الƒخالفƒة ،وصّ ƒدقƒت عƒليه الّ ƒدوائƒر الّ ƒديƒنيّة الƒعليا فƒي تƒلك الƒبالد .هƒذه ال ّ
ƒشهادة ال ّƒرسƒميّة ا ّلƒƒتي جƒاهƒد
أقƒƒطاب الّ ƒ
ƒشيعة فƒƒي إيƒƒران والƒƒعراق جƒƒها ًدا مƒƒوصƒƒوالً حƒƒثيثًا طƒƒوال قƒƒرن كƒƒامƒƒل مƒƒن ال ƒزّمƒƒان كƒƒي يƒƒتجنّبوا ال ƒنّطق بƒƒمثلها ،وأخƒƒرسƒƒت
إلƒƒى األبƒƒد ألƒƒسنة املƒƒفتريƒƒن بƒƒمن فƒƒيهم رجƒƒال ال ّ ƒديƒƒن املƒƒسيحيّ فƒƒي الƒƒغرب ا ّلƒƒذيƒƒن وصƒƒموا ال ّ ƒديƒƒن مƒƒن قƒƒبل بƒƒأنّƒƒه انحƒƒراف وأنّƒƒه فƒƒرقƒƒة
بƒƒابƒيّة ،وأنّƒƒه مƒƒذهƒƒب مƒƒن مƒƒذاهƒƒب اإلسƒƒالم ،أو صّ ƒوروه عƒƒلى أنّƒƒه خƒƒليط مƒƒن األديƒƒان ،فƒƒال عƒƒجب أن مجّ ƒدهƒƒا كƒّ ƒل الƒƒجامƒƒعات الƒƒبهائƒيّة
الشƒرق والƒغرب ،وعّ ƒدهƒا أ ّول دسƒتور لتحƒريƒر أمƒر حƒضرة بƒهاء اهلل مƒن ربƒقة اإلسƒالم وأ ّول خƒطوة تƒاريƒخيّة خƒطاهƒا خƒصومƒه
فƒي ّ ƒ ƒ
أنفسهم ،ال أتباعه كما كان متو ّق ًعا ،في الطّريق املفضية إلى االعتراف النّهائيّ العامليّ.
وفƒي الƒحال اعƒتبر هƒذا الƒحكم املƒشحون بƒاالحƒتماالت ا ّلƒƒتي ال حƒصر لƒها تحّ ƒديًƒا قƒويًّƒا لƒم يƒتوان بƒناة نƒظام ديƒن حƒضرة بƒهاء اهلل
سƒا شƒعروا بƒاسƒتعدادهƒم إلنƒجازه .فƒإنّƒه ملّا كƒان الƒنّاطƒقون بهƒذا الƒحكم
اإلداري عƒن مƒواجهƒته وقƒبولƒه ،إذ فƒرض عƒليهم الƒتزا ًمƒا مƒق ّد ًƒ ƒ
ّ
ّ
ƒزجƒون بƒهم فƒي مƒوقƒف مƒحيّر مƒربƒك ،فƒقد أصƒبح عƒتلة
قƒد أعّ ƒدوه ليحƒرمƒوا خƒصومƒهم الƒتقاضƒي أمƒام املƒحاكƒم اإلسƒالمƒيّة ،وبƒذلƒك ي ّ ƒ
راف ƒƒعة ل ƒƒم ت ƒƒلبث ال ƒƒجام ƒƒعة ال ƒƒبهائ ƒيّة امل ƒƒصريّ ƒƒة ،وأخ ƒƒوات ƒƒها م ƒƒن ب ƒƒعده ƒƒا ،أن ان ƒƒتفعت ب ƒƒها ف ƒƒي ت ƒƒأك ƒƒيد اس ƒƒتقالل دي ƒƒنها وط ƒƒلب اع ƒƒتراف
ƒلما تُ ْƒر ِ
درج طƒريƒق املƒفاتƒحة
جَ ƒم إلƒى لƒغات عّ ƒدة وتƒداولƒته الƒجامƒعات الƒبهائƒيّة فƒي ّ ƒ ƒ
الƒحكومƒة بهƒذا الّ ƒديƒن .ف ّ
الشƒرق والƒغرب م َّهƒƒد بƒالƒت ّ ُّ
والسƒلطات املƒدنƒيّة فƒي مƒصر واألرض األقƒدس وإيƒران وحƒتّى فƒي الƒواليƒات
ّƒ ƒ
فƒي مƒفاوضƒات بƒني مƒمثّلي هƒذه الƒجامƒعات املƒنتخبني
ّ
مستقل.
الرسمي بال ّدين البهائيّ كدين
املتّحدة األمريكيّة ابتغاء الحصول على اعتراف هذه ّ
السلطات ّ
يسƒƒرت بƒƒآثƒƒارهƒƒا املƒƒتراكƒƒمة اعƒƒتراف حƒƒكومƒƒة مƒƒا زالƒƒت مƒƒرتƒƒبطة بƒƒديƒƒن
وكƒƒان هƒƒذا فƒƒي مƒƒصر إشƒƒارة التّƒƒخاذ حƒƒلقات مƒƒن اإلجƒƒراءات ّ ƒ
وتشƒƒرع أحƒƒكامƒƒها فƒƒي تƒƒطابƒƒق كƒƒبير مƒƒع آراء أقƒƒطاب رجƒƒال ال ّ ƒديƒƒن
اإلسƒƒالم ارتƒƒباطًƒƒا رسƒƒميًّا ،ومƒƒا زالƒƒت تƒƒعنى بƒƒأن تƒƒس ّن قƒƒوانƒƒينها ّ ƒ
وف ƒƒتاوي ƒƒهم .وك ƒƒان م ƒƒن أول ƒƒى ن ƒƒتائ ƒƒج ه ƒƒذا ال ƒƒحكم ال ƒتّاري ƒƒخيّ ،ا ّلƒƒذي ي ƒƒجب أن ي ƒƒفضي آخ ƒƒر األم ƒƒر إل ƒƒى إق ƒƒام ƒƒة ال ّ ƒدي ƒƒن ال ƒƒبهائ ƒيّ ع ƒƒلى
أسƒƒاس املƒƒساواة املƒƒطلقة مƒƒع األديƒƒان األخƒƒرى فƒƒي تƒƒلك الƒƒبالد ،أن عƒƒزم املƒƒؤمƒƒنون املƒƒصريّƒƒون عƒƒزيƒƒمة مƒƒاضƒيّة عƒƒلى أالّ يƒƒحيدوا قƒƒيد
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أي مƒنصب ديƒنيّ
شƒعرة عƒن شƒعائƒر ديƒنهم ،وذلƒك بƒتحاشƒيهم الƒتّعامƒل مƒع أيّƒة مƒحكمة شƒرعƒيّة إسƒالمƒيّة فƒي تƒلك الƒبالد ،ورفƒضهم ّ
ƒخاصƒƒة بƒƒاألحƒƒوال الّ ƒ
ƒشخصيّة كƒƒال ƒزّواج وال ƒطّالق
يƒƒعرض عƒƒليهم ،ومƒƒنها تƒƒصنيفهم ونشƒƒرهƒƒم أحƒƒكام الƒƒكتاب األقƒƒدس األسƒƒاس ƒيّة الƒ ƒ ّ ƒ
ƒصري ل ƒƒقسائ ƒƒم
ƒزي امل ƒ
ّ
وامل ƒƒيراث وال ّ ƒدف ƒƒن وت ƒƒقدي ƒƒم ه ƒƒذه األح ƒƒكام إل ƒƒى مج ƒƒلس ال ƒƒوزراء امل ƒƒصري ،وإص ƒƒدار امل ƒƒحفل ال ƒّ ƒروح ƒƒان ƒيّ امل ƒƒرك ّ ƒ
ال ƒزّواج وال ƒطّالق ،واض ƒƒطالع ه ƒƒذا امل ƒƒحفل ب ّ ƒ
ƒتصلة ب ƒƒعقود ال ƒزّواج ال ƒƒبهائ ƒيّة وال ƒطّالق ودف ƒƒن امل ƒƒوت ƒƒى،
ƒكل ال ƒƒواج ƒƒبات وامل ƒƒسؤول ƒيّات امل ّ ƒ
وم ƒƒنها م ƒƒواظ ƒƒبة ك ƒّ ƒل أع ƒƒضاء ت ƒƒلك ال ƒƒجام ƒƒعة ع ƒƒلى أيّ ƒƒام ال ƒƒعطلة ال ƒتّسعة ا ّلƒƒتي ي ƒƒجب أ ْن ي ƒƒتو ّقƒƒف ف ƒƒيها ال ƒƒعمل ب ƒƒمقتضى م ƒƒا ورد ف ƒƒي
ƒصري ووزيƒر الّ ƒداخƒليّة
الƒتّعالƒيم الƒبهائƒيّة تƒو ّقƒفًا تƒا ًƒمّƒا ،ومƒنها تƒق ّدم مƒمثّلي هƒذه الƒجامƒعة املƒنتخبني بƒالƒتماس إلƒى رئƒيس الƒوزراء امل
ّ
ƒتضمنًا صƒƒورة مƒƒن
ƒزي األمƒƒريƒƒكيّ إلƒƒى الƒƒحكومƒƒة املƒƒصريّƒƒة( مƒ
ووزيƒƒر الƒƒعدل )عƒزَّزه الƒƒتماس مƒƒشابƒƒه ّƒ
ّ
وجƒƒهه املƒƒحفل الƒّ ƒروحƒƒانƒيّ املƒƒركّ ƒ
ƒزي الƒبهائƒيّ وقƒوانƒينهم الƒفرعƒيّة مƒطالƒبني بƒاالعƒتراف بƒمحفلهم كƒهيئة يƒحقّ لƒها مƒباشƒرة
حƒكم املƒحكمة وصƒورة مƒن دسƒتورهƒم املƒرك ّ
مؤسس دينهم في ّ
كل األمور املتَّصلة بأحوالهم ّ
مهمة املحكمة املستق ّلة وتطبيق ّ
الشخصيّة.
الشرائع واألحكام ا ّلتي أنزلها
ّ
ّ
وش ƒƒبيه به ƒƒذا اإلع ƒƒالن امل ƒƒفتتح لعه ƒƒد ج ƒƒدي ƒƒد ت ƒƒلك ال ƒƒفتوى ال ƒّ ƒرس ƒƒميّة ال ƒّ ƒرائ ƒƒعة ا ّلƒƒتي ال ت ّ ƒ
ƒقل ع ƒƒنه دالل ƒƒة وال ƒƒتي أص ƒƒدره ƒƒا م ƒƒفتي ال ّ ƒدي ƒƒار
املƒƒصريّƒƒة اسƒƒتجابƒƒة لƒƒطلب وزيƒƒر الƒƒعدل .وذلƒƒك كƒƒان نƒƒتيجة مƒƒباشƒƒرة ألحƒƒداث الّ ƒ
ƒتعصبون
ƒشغب املƒƒتقطِّعة ا ّلƒƒتي قƒƒام بƒƒها األهƒƒلون املّ ƒ
ƒصحافƒƒة املƒƒصريّƒƒة هƒƒذه الƒƒفتوى
فƒƒي بƒƒور سƒƒعيد واإلسƒƒماعƒƒيليّة بƒƒشأن دفƒƒن بƒƒعض أفƒƒراد الƒƒجامƒƒعة الƒƒبهائƒيّة .ومƒƒا لƒƒبثت أ ْن نشƒƒرت الّ ƒ
بƒعد صƒدورهƒا ،فƒزادت فƒي تƒعزيƒز مƒوقƒف الّ ƒديƒن مƒن نƒاحƒية اسƒتقاللƒه .ولƒقد أعƒقب هƒذه الƒفتوى ال ّ
ƒفجارا شƒاذّ
ƒشغب ا ّلƒذي انفجƒر ان
ً
الƒƒعنف فƒƒي اإلسƒƒماعƒƒيليّة حƒƒني أطƒƒبقت الجƒƒماهƒƒير الƒƒهائƒƒجة الƒƒغضبى عƒƒلى جƒƒنازة محƒّ ƒمد سƒƒليمان ،وهƒƒو أحƒƒد الƒƒبهائ ƒيّني الƒƒبارزيƒƒن
املƒقيمني فƒي تƒلك املƒديƒنة ،محƒدثƒة مƒن ال ّ
الشƒرطƒة عƒلى الƒتّدخƒل .وبƒعد أ ْن اسƒتنقذوا الƒجثمان وأعƒادوه إلƒى دار
ƒض ّجة مƒا حƒمل قƒوة ّ ƒ ƒ
الصحراء حيث دفنوه في العراء.
الفقيد
اضطروا إلى اإلسراء به دون مشيّع إلى حافة ّ
ّ
وجهƒƒته وزارة ال ّ ƒداخƒƒليّة املƒƒصريّƒƒة فƒƒي الƒّ ƒرابƒƒع والعشƒƒريƒƒن مƒƒن كƒƒانƒƒون ال ƒثّانƒƒي سƒƒنة
صƒƒدرت هƒƒذه الƒƒفتوى نƒƒتيجة لƒƒالسƒƒتفسار ا ّلƒƒذي َّ
ƒخاصƒƒة ب ƒƒاألح ƒƒوال ال ّ ƒ
ƒشخصيّة ا ّلƒƒذي ط ƒƒبعه
1939م ك ƒƒتاب ƒƒة إل ƒƒى وزارة ال ƒƒعدل م ƒƒرف ƒƒقة م ƒƒعه ن ƒƒسخة م ƒƒن م ƒƒصنّف األح ƒƒكام ال ƒƒبهائ ƒيّة ال ƒ ƒ ƒّ ƒ
ƒزي لƒƒلبهائ ƒيّني فƒƒي مƒƒصر طƒƒالƒƒبة مƒƒن املƒƒفتي أن يƒƒصدر فƒƒتواه فƒƒي االلƒƒتماس ا ّلƒƒذي ق ّ ƒدمƒƒه ذلƒƒك املƒƒحفل إلƒƒى
املƒƒحفل الƒّ ƒروحƒƒان ƒيّ املƒƒركّ ƒ
الƒحكومƒة املƒصريّƒة بƒشأن تƒشخيص أربƒع قƒطع مƒن األرض بƒقصد اسƒتعمالƒها مƒقابƒر لƒلجامƒعة الƒبهائƒيّة فƒي الƒقاهƒرة واإلسƒكندريّƒة
ƒصادر ف ƒƒي ال ƒƒحادي عش ƒƒر م ƒƒن آذار س ƒƒنة 1939م ع ƒƒلى امل ƒƒخاب ƒƒرة ا ّلƒƒتي
وب ƒƒور س ƒƒعيد واإلس ƒƒماع ƒƒيليّة .ف ƒƒكتب امل ƒƒفتي ف ƒƒي ج ƒƒواب ƒƒه ال ّ ƒ
ƒؤرخ  21شƒباط سƒنة 1939م مƒع مƒا أرفƒق مƒعه ...املسƒتفسر
ّ
وجهƒتها إلƒيه وزارة الƒعدل فƒقال" :نƒحن ...لƒدى تسƒلمنا لخƒطابƒكم ...امل ّ
ع ّƒما إذا كƒان مƒن املشƒروع دفƒن مƒوتƒى الƒبهائƒيّني فƒي مƒقابƒر املسƒلمني نƒعلن أ ّن هƒذه الƒطّائƒفة ليسƒت مƒن املسƒلمني كƒما هƒو واضƒح
م ƒƒن امل ƒƒعتقدات ا ّلƒƒتي ت ƒƒؤم ƒƒن ب ƒƒها .وإ َّن ت ƒƒصفّح م ƒƒا ي ƒƒسمونّ ƒƒه ب ƒƒاألح ƒƒكام ال ƒƒبهائ ƒيّة ف ƒƒي األح ƒƒوال ال ّ ƒ
ƒشخصيّة امل ƒƒرف ƒƒق م ƒƒع األوراق ل ƒƒيعدّ
ƒارجƒƒا عƒنه
ƒلما وأصƒبح بƒاعƒتقاده ملƒزاعƒم هƒذه الƒطّائƒفة مƒرتً ƒدّا عƒن ديƒن اإلسƒالم وخ ً
شƒاهً ƒدا كƒافƒيًا .ومƒن كƒان مƒنهم فƒي األصƒل مس ً
ƒقررة فƒي الّ ƒديƒن اإلسƒالمƒيّ الƒقويƒم .وملّا كƒانƒت هƒذه الƒطّائƒفة ليسƒت مƒن املسƒلمني ال يƒجوز شƒر ًƒعƒا دفƒن
تجƒري عƒليه أحƒكام املƒرتّ ƒد امل ّ
مسلما ومن لم يكن كذلك."...
موتاهم في مقابر املسلمني سواء منهم من كان في األصل
ً
الشƒريƒعة اإلسƒالمƒيّة
ƒصبغة ،ا ّلƒذي نƒطق بƒه أعƒلى رجƒل مƒن رجƒال ّƒ ƒ
وكƒان مƒن نƒتيجة هƒذا الƒنّطق الƒنّهائƒيّ الƒواضƒح الّ ƒلفظ ،ال ّƒرسƒمي ال ّ
فƒƒي مƒƒصر أن قƒƒبلت الƒƒحكومƒƒة مƒƒن بƒƒعد مƒƒفاوضƒƒات مƒƒديƒƒدة أفƒƒضت أ َّول األمƒƒر إلƒƒى إحƒƒالƒƒة الƒƒبهائ ƒيّني فƒƒي الƒƒقاهƒƒرة عƒƒلى قƒƒطعة مƒƒن
األرض كƒانƒت أفƒردت لƒلمقيمني بƒها مƒن أحƒرار الƒفكر ،ثّ ƒم وهƒبت جƒامƒعة الƒبهائƒيّني فƒي الƒقاهƒرة وجƒامƒعة الƒبهائƒيّني فƒي اإلسƒماعƒيليّة
أيً ƒ
رحƒƒب بƒƒه أفƒƒراد الƒƒجامƒƒعات ا ّلƒƒتي طƒƒال بƒƒها
ƒضا قƒƒطعتني مƒƒن األرض السƒƒتعمالƒƒها مƒƒدافƒƒن ملƒƒوتƒƒاهƒƒما ،وهƒƒو عƒƒمل تƒƒاريƒƒخيّ ال ّ ƒداللƒƒة ّƒ
الضنك والعذاب ،فقد ّ
ّ
املؤسسات ا ّلتي تمثّله.
ووسع نطاق
وضح استقالل ال ّدين
ً
ّ
توضيحا أبعد مدىَّ ،
وإلƒƒى أ ّول املƒƒدفƒƒنني ال ّ ƒلذيƒƒن أفƒƒردا رسƒƒميًا لƒƒلبهائ ƒيّني نƒƒقلت رفƒƒات مƒƒيرزا أبƒƒي الƒƒفضل الّ ƒ
ƒشهير تƒƒنفيذًا لƒƒلقرار ا ّلƒƒذي اتّخƒƒذه املƒƒحفل
ƒسامƒيّة،
ƒزي امل
ƒزي ،وأفƒردت رفƒات الƒفقيد بƒضريƒح الئƒق بƒمكانƒته ال ّ
ƒصري لƒلبهائƒيّني ،وا ّلƒذي عƒزَّزه قƒرار أخƒيه مƒحفل إيƒران املƒرك ّ
ّ
املƒرك ّ
ƒتتاحƒƒا مƒƒناس ƒبًا .ومƒƒا لƒƒبث أ ّن ع ƒزَّز هƒƒذا الƒƒعمل إخƒƒراج جƒƒثمان أمّ
الشƒƒرق افƒً ƒ
وبƒƒذلƒƒك افƒƒتتح أ ّول نƒƒظام بƒƒهائ ƒيّ رسƒƒمي مƒƒن نƒƒوعƒƒه فƒƒي ّ ƒ
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ƒسيحيني فƒي الƒقاهƒرة ودفƒنها بƒمساعƒدة املƒحفل الƒبهائƒيّ املƒركƒزيّ
ƒسيدة جتسنجƒر مƒن مƒقابƒر امل
ّ
ƒصيت ال ّ
مƒبلغات الƒغرب الƒذّائƒعة ال ّ
األمريكيّ ووزارة ال ّداخليّة في واشنطن في قلب ذلك املدفن بجوار مرقد ذلك املؤ ّلف واملدافع املمتاز عن ال ّدين.
أ ّمƒƒا فƒي األرض األقƒدس حƒيث أنƒشئت املƒدافƒن الƒبهائƒيّة أثƒناء عهƒد حƒضرة عƒبد الƒبهاء قƒبل صƒدور تƒلك األحƒكام فƒي مƒصر ،فƒقد
ƒكف عƒƒن
اتّخƒƒذ الƒƒقرار ال ƒتّاريƒƒخيّ بƒƒدفƒƒن املƒƒوتƒƒى الƒƒبهائ ƒيّني متّجهƒƒني إلƒƒى الƒƒقبلة فƒƒي ع ّ ƒكاء ،وهƒƒو إجƒƒراء سƒƒما بƒƒداللƒƒته الƒƒعزم عƒƒلى الّ ƒ
االلƒتجاء إلƒى أيَّƒة مƒحكمة إسƒالمƒيّة فƒي جƒميع الƒقضايƒا املƒتّصلة بƒالƒزّواج أو الƒطّالق كƒما كƒانƒت الƒحال مƒن قƒبل ،والƒتّصميم عƒلى
تƒƒنفيذ الّ ƒ
ƒشعائƒƒر ا ّلƒƒتي أوصƒƒى بƒƒها حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل بƒƒشأن تƒƒهيئة املƒƒوتƒƒى ودفƒƒنهم بحƒƒذافƒƒيرهƒƒا وبƒƒدون تسƒتّر أيًّƒƒا كƒƒان لƒƒونƒƒه .ومƒƒا لƒƒبث
السƒلطات
ذلƒك أن أعƒقبه تƒق ّدم مƒمثّلي الƒجامƒعة الƒبهائƒيّة املحƒليّة فƒي حƒيفا فƒي ال ّƒرابƒع مƒن أيّƒار سƒنة 1929م بƒالƒتماس رسƒميّ إلƒى ّƒ ƒ
ƒخاصƒƒة
ّƒƒ
"السƒƒلطة الƒكامƒلة إلدارة شƒؤونƒها ال
ّƒ
فƒي فلسƒطني ملتمسƒني مƒنها أ ْن تƒعترف بƒوجƒود الƒجامƒعة اعƒترافًƒا رسƒميًّا ،وأن تƒخ ّول
ƒوح ً ƒدا ل ƒƒألح ƒƒوال
السƒƒلطات ق ƒƒان ƒƒونً ƒƒا م ƒƒدن ƒيًّا م ƒ ّ ƒ
ش ƒƒأن ƒƒها ف ƒƒي ذل ƒƒك ش ƒƒأن ك ƒّ ƒل ال ƒطّوائ ƒƒف ال ّ ƒدي ƒƒنيّة امل ƒƒختلفة ف ƒƒي فلس ƒƒطني" ري ƒƒثما ت ƒƒصوغ ّ ƒ
الشخصيّة يمكن تطبيقه على ّ
ّ
ّ
بغض الطّرف عن معتقداتهم ال ّدينيّة.
كل سكان البالد
أي قƒƒطر مƒƒن األقƒƒطار ،إذ ضƒƒمن
كƒƒان قƒƒبول ّ ƒ
السƒƒلطات لهƒƒذا االلƒƒتماس عƒƒمالً هƒƒائƒƒل ال ّ ƒداللƒƒة ،فƒƒال سƒƒابƒƒق لƒƒه فƒƒي تƒƒاريƒƒخ ال ّ ƒديƒƒن فƒƒي ّ
ƒصحتها م ƒƒمثّل
اع ƒƒتراف ّ ƒ
السƒƒلطات امل ƒƒدن ƒيّة اع ƒƒترافً ƒƒا رس ƒƒميًّا ب ƒƒقسائ ƒƒم ال ƒزّواج ا ّلƒƒتي ي ƒƒصدره ƒƒا م ƒƒمثّلو ال ƒƒجام ƒƒعة املح ّ ƒليّة ،ك ƒƒما أق ƒّ ƒر ب ّ ƒ
الƒƒحكومƒƒة اإليƒƒران ƒيّة بفلسƒƒطني فƒƒي صƒƒمت .وتƒƒال ذلƒƒك سƒƒلسلة مƒƒن الƒƒقرارات بƒƒرفƒƒع الّ ƒ
ƒضرائƒƒب الƒƒحكوم ƒيّة عƒƒن كƒّ ƒل األمƒƒالك واملƒƒنشآت
ƒؤسƒƒسي ديƒƒنها فƒƒي مƒƒركƒƒزه الƒƒعامل ƒيّ ،كƒƒما قƒƒد أعƒƒفيت ك ƒلّ
ƒكرسƒƒها ملƒƒقابƒƒر مƒ ّ ƒ
ا ّلƒƒتي تƒƒع ّدهƒƒا الƒƒجامƒƒعة الƒƒبهائ ƒيّة مƒƒقامƒƒات مƒƒق ّدسƒƒة ،أو تّ ƒ
األشƒƒياء املجƒƒلوبƒƒة لƒƒزخƒƒرفƒƒة املƒƒقامƒƒات الƒƒبهائ ƒيّة أو تƒƒأثƒƒيثها مƒƒن املƒƒكوس الجƒƒمرك ƒيّة بƒƒفضل هƒƒذه الƒƒقرارات ،وتƒƒمكنت شƒƒعبتا املƒƒحفل
ƒهندي م ƒƒن أن ت ƒƒعمال "كج ƒƒمعيّات دي ƒƒنيّة" ف ƒƒي ظ ƒّ ƒل ق ƒƒوان ƒƒني ال ƒƒبالد ،وأن ت ƒƒملكا وت ƒƒدي ƒƒرا األم ƒƒالك
ƒزي األم ƒƒري ƒƒكيّ وال ƒ
ّ
ال ƒّ ƒروح ƒƒان ƒيّ امل ƒƒرك ّ ƒ
بوصفهما وكيلتني لهذين املحفلني.
أ ّƒمƒا فƒي إيƒران ،حƒيث اسƒتطاعƒت جƒامƒعة تƒفوق فƒي تƒعدادهƒا األقّ ƒليّات املƒسيحيّة والƒيهوديّƒة والƒزّرادشƒتيّة فƒي تƒلك الƒبالد أن تƒش ِّيد
ب ƒƒنيان ه ƒƒيئات ƒƒها اإلداريّ ƒƒة ب ƒƒرغ ƒƒم املس ƒƒلك ال ƒƒعدائ ƒيّ ال ƒت ّ
السƒƒلطات امل ƒƒدن ƒيّة وال ّ ƒدي ƒƒنيّة ح ƒƒيال ƒƒها ،ف ƒƒإ َّن ر ّد ف ƒƒعل ه ƒƒذا
قليدي ا ّلƒƒذي تس ƒƒلكه ّ ƒ
ّ
اإلع ƒƒالن الخ ƒƒطير أل ƒƒهم أف ƒƒراده ƒƒا وأغ ƒƒراه ƒƒم ب ƒƒأن يس ƒƒتغ ّلوا إل ƒƒى أق ƒƒصى ح ّ ƒد مس ƒƒتطاع ت ƒƒلك امل ƒيِّزات ال ƒƒهائ ƒƒلة ا ّلƒƒتي م ƒƒنحتها ل ƒƒهم ت ƒƒلك
ال ّ
الشƒدائƒد الƒنّاريّƒة ا ّلƒƒتي
ƒشهادة املƒباغƒتة ا ّلƒƒتي لƒم تƒكن مƒتو ّقƒƒعة فƒي أق ّƒل الƒقليل .نƒعم ،لƒقد عƒاشƒت هƒذه الƒجامƒعة الƒظّافƒرة مƒن بƒعد ّ ƒ ƒ
امتحنها بها أقطاب رجال ال ّدين املتكبّرون القساة األل ّداء ا ّلذين هان أمرهم اآلن هوانًا مخزيًا ،وما لبثت أن خرجت من
ƒؤسƒƒسوه ƒƒا،
ƒصميما أم ƒƒضى م ƒƒن أي وق ƒƒت س ƒƒاب ƒƒق ع ƒƒلى أن ت ƒƒطال ƒƒب ال ّ ƒدول ƒƒة ،الح ƒƒدود ا ّلƒƒتي رس ƒƒمها ل ƒƒها م ƒ ّ ƒ
ال ƒظّلمات ح ƒتّى ص ƒّ ƒممت ت ƒ
ً
بƒƒاعƒƒتبارهƒƒا كƒƒيانًƒƒا ديƒƒنيًّا قƒƒائƒً ƒما بƒƒذاتƒƒه ،يƒƒقوم أفƒƒرادهƒƒا بّ ƒ
ƒكل وسƒƒيلة مسƒƒتطاعƒƒة عƒƒلى حƒƒمايƒƒة سƒƒالمƒƒة األمƒƒر وتƒƒضامƒƒن أعƒƒضائƒƒه ومƒƒتانƒƒة
ƒصمت أو تتح ƒّ ƒمل دون اح ƒƒتجاج ت ƒƒلك التّش ƒƒدي ƒƒدات امل ƒƒفروض ƒƒة ع ƒƒليها للح ّ ƒد م ƒƒن
ه ƒƒيئات ƒƒه امل ƒƒنتخبة .ول ƒƒم ت ƒƒعد ه ƒƒذه ال ƒƒجام ƒƒعة ت ƒƒطيق ال ّ ƒ
سƒلطتها وإخƒماد حƒياتƒها االجƒتماعƒيّة ،وحƒرمƒانƒها مƒن حƒقّ الƒوقƒوف عƒلى قƒدم املƒساواة املƒطلقة مƒع سƒائƒر الƒطّوائƒف الّ ƒديƒنيّة األخƒرى
فƒي تƒلك الƒبالد ،وال سƒيّما بƒعد أن نƒطق خƒصومƒها األلّ ƒداء بƒمثل ذلƒك الƒحكم املƒكتسح فƒي قƒطر كƒذلƒك الƒقطر وفƒي لƒغة كƒتلك الّ ƒلغة،
السƒتار ا ّلƒذي طƒال انسƒدالƒه عƒلى بƒعض الƒحقائƒق املƒميّزة الƒكامƒنة فƒي
ƒهمة كƒتلك الƒقضيّة ،وبƒعد أن مƒزّقƒوا بƒأنƒفسهم ّƒ ƒ
وفƒي قƒضيّة م ّ
لب دينهم.
ّ
عƒƒ ƒزم أفƒƒ ƒراد هƒƒ ƒذه الجƒƒ ƒماعƒƒ ƒة عƒƒ ƒز ًمƒƒ ƒا ال را ّد لƒƒ ƒه عƒƒ ƒلى أالَّ يسƒƒ ƒلكوا مƒƒ ƒن بƒƒ ƒعد ذلƒƒ ƒك فƒƒ ƒي عƒƒ ƒداد املسƒƒ ƒلمني أو الƒƒ ƒيهود أو املƒƒ ƒسيحيّني أو
ƒقرروا  -كخƒƒطوة أولƒƒى مƒƒبدئ ƒيّة  -أن يتّخƒƒذوا مƒƒن ال ƒتّدابƒƒير مƒƒا يƒƒح ّقق املƒƒوقƒƒف املƒƒتميّز ا ّلƒƒذي ا ّدعƒƒاه أعƒƒداؤهƒƒم لƒƒديƒƒنهم
ال ƒزّرادشƒƒتيّني فّ ƒ
تƒƒحقي ًقا يƒƒسمو عƒƒلى كƒّ ƒل تحّ ƒد .ومل ّƒا كƒƒانƒƒوا عƒƒلى بƒيِّنة مƒƒن واجƒƒبهم الƒƒواضƒƒح املƒƒق َّدس املƒƒحتوم الƒƒقاضƒƒي بƒƒإطƒƒاعƒƒة قƒƒوانƒƒني بƒƒالدهƒƒم فƒƒيما
ƒختص ب ّ ƒ
ƒكل ال ّ ƒ
ƒرارا وط ƒƒي ًدا ع ƒƒلى أن ي ƒƒؤ ّƒك ƒƒدوا
يƒ
ّ
ƒصري ƒƒن إص ً ƒ
ƒشؤون اإلداريّ ƒƒة ال ƒƒحكوم ƒيّة إط ƒƒاع ƒƒة م ƒƒطلقة ال ت ƒƒحفّظ ف ƒƒيها ،ومل ّƒƒا ك ƒƒان ƒƒوا م ّ ƒ
اسƒƒتقالل ديƒƒنهم ويظهƒƒروه بّ ƒ
ƒكل مƒƒا أوتƒƒوا مƒƒن الƒƒوسƒƒائƒƒل املشƒƒروعƒƒة فƒƒقد ابƒƒتدعƒƒوا سƒƒياسƒƒة مƒƒعيّنة وشƒƒرعƒƒوا فƒƒي إنƒƒجاز مشƒƒروعƒƒات مƒƒن
شأنها أن تمضي بهم مسافة أبعد نحو الهدف ا ّلذي أخذوا أنفسهم ببلوغه.
١٩١

إ َّن عƒƒزمƒƒهم الƒƒوطƒƒيد عƒƒلى أالّ يتسƒتّروا بƒƒديƒƒنهم مƒƒن بƒƒعد مƒƒهما كّ ƒلفهم ذلƒƒك األمƒƒر مƒƒن بƒƒذل وتƒƒضحية ،وامƒƒتناعƒƒهم امƒƒتنا ًعƒƒا ال مƒƒساومƒƒة
ƒمس أحƒƒوالƒƒهم الّ ƒ
ƒشخصيّة ،ومƒƒنها
أي أمƒƒر يَّ ƒ
فƒƒيه عƒƒن االلƒƒتجاء إلƒƒى أيّƒƒة مƒƒحكمة إسƒƒالمƒيّة أو مƒƒسيحيّة أو يƒƒهوديّƒƒة أو زرادشƒƒتيّة فƒƒي ّ
ƒأي دي ƒƒن م ƒƒن األدي ƒƒان امل ƒƒعترف ب ƒƒها ف ƒƒي ب ƒƒالده ƒƒم ،وم ƒƒنها
أي م ƒƒنصب دي ƒƒنيّ م ّ ƒ
ƒتصل ب ّ ƒ
رف ƒƒضهم االن ƒƒدراج ت ƒƒحت أيّ ƒƒة ه ƒƒيئة أو ق ƒƒبول ّ
ƒصوم والƒزّواج والƒطّالق
مƒحافƒظتهم فƒر ًدا فƒر ًدا عƒلى الƒعمل بƒاألحƒكام املƒنصوص عƒليها فƒي الƒكتاب األقƒدس ال ّ ƒ ƒ ƒ
ƒصالة وال ّ
ƒخاصƒة بƒال ّ
واملƒƒواريƒƒث ودفƒƒن املƒƒوتƒƒى وعƒƒدم تƒƒعاطƒƒي األفƒƒيون واملƒƒسكرات ،ومƒƒنها إصƒƒدار قƒƒسائƒƒم الƒزّواج والƒطّالق وشƒƒهادات املƒƒوالƒƒيد والƒƒوفƒƒيات
وتƒداولƒها بƒتوجƒيه املƒحافƒل الƒبهائƒيّة وتƒصديƒقها بƒأخƒتامƒها ،ومƒنها تƒرجƒمة كƒتاب "األحƒكام الƒبهائƒيّة املƒرتƒبطة بƒاألحƒوال ال ّ
ƒشخصيّة"
ƒصري إلƒى الّ ƒلغة الƒفارسƒيّة ،ومƒنها تƒعطيلهم األعƒمال فƒي ك ّƒل األيّƒام الƒبهائƒيّة املƒق ّدسƒة،
ƒزي امل
ّ
ا ّلƒƒذي نشƒره املƒحفل ال ّƒروحƒانƒيّ املƒرك ّ
وم ƒƒنها إن ƒƒشاء امل ƒƒقاب ƒƒر ال ƒƒبهائ ƒيّة ف ƒƒي ال ƒƒعاص ƒƒمة وف ƒƒي األق ƒƒال ƒƒيم اب ƒƒتغاء اس ƒƒتخدام ƒƒها م ƒƒداف ƒƒن ع ƒƒا ّمƒƒة ل ّ ƒ
ƒكل ط ƒƒبقات امل ƒƒؤم ƒƒنني أيًّ ƒƒا ك ƒƒان ƒƒت
أصƒولƒهم الّ ƒديƒنيّة األولƒى ،ومƒنها إصƒرارهƒم عƒلى أالّ يسجƒلوا مسƒلمني أو مƒسيحيّني أو يƒهو ًدا أو زرادشƒتيّني فƒي بƒطاقƒات تƒحقيق
ال ّ ƒ
ƒؤس ƒƒسة
الش ƒƒدي ƒƒد ع ƒƒلى ت ƒƒوط ƒƒيد م ƒ ƒّ ƒ
ƒسفر أو ال ƒƒوث ƒƒائ ƒƒق ال ƒّ ƒرس ƒƒميّة األخ ƒƒرى ،وح ƒƒرص ƒƒهم ّƒ ƒ
ƒشخصيّة أو ق ƒƒسائ ƒƒم الƒ ƒزّواج أو ج ƒƒوازات ال ّ ƒ
ال ّ
ƒضيافƒات الƒتّسع عشƒريّƒة كƒما ش ّƒرعƒها حƒضرة بƒهاء اهلل فƒي كƒتابƒه األقƒدس ،ومƒنها إنƒزال الƒعقوبƒات مƒن قƒبل املƒحافƒل ال ّƒروحƒانƒيّة
املƒنتخبة -وا ّلƒتي بƒدأت اآلن بƒاالضƒطالع بƒمسؤولƒيّاتƒها كƒمحاكƒم ديƒنيّة -عƒلى أعƒضاء الƒجامƒعة ا ّلƒذيƒن يƒخالƒفون األحƒكام والحƒدود،
وذلƒك بحƒرمƒانƒهم مƒن حƒقّ الƒتّصويƒت وحƒقّ عƒضويّƒة تƒلك املƒحافƒل ولƒجانƒها .ك ّƒل ذلƒك يƒتّصل بƒالƒبوادر األولƒى لحƒركƒات تƒلك الƒجامƒعة
اإلداري وهƒي اآلن واقƒعة تƒحت تƒأثƒير كƒلمة الƒقضاء الƒتّاريƒخيّة املƒلزمƒة ا ّلƒƒتي قƒيلت فƒي مƒصر ،عƒازمƒة
ا ّلƒƒتي شƒيّدت بƒنيان نƒظامƒها
ّ
الشƒرعƒيّ ا ّلƒƒذي شهƒد لƒه الƒخصوم الّ ƒديƒنيّون شƒهادة
السƒلطات املƒدنƒيّة بƒالƒوضƒع ّ ƒ ƒ
عƒلى أن تƒحصل بƒاإلقƒناع ال بƒالƒق ّوة عƒلى اعƒتراف ّ ƒ ƒ
قويّة ّ
كل هذه الق ّوة.
ول ƒƒيس م ƒّ ƒما ي ƒƒدع ƒƒو إل ƒƒى الّ ƒ ƒده ƒƒشة ف ƒƒي ش ƒƒيء أن ت ƒƒلقى م ƒƒحاول ƒƒتهم األول ƒƒى ب ƒƒعض الƒ ƒنّجاح ،وأن ت ƒƒثير ف ƒƒي ب ƒƒعض األح ƒƒيان ظ ƒƒنون
السƒلطات
يفسƒرهƒا أعƒداؤهƒم الƒيقظون أسƒوأ تƒفسير .ولƒقد أفƒلحوا فƒي بƒعض نƒواحƒي مƒفاوضƒاتƒهم مƒع ّƒ ƒ
السƒلطات الƒحاكƒمة ،أو أن ِّƒ ƒ
ّƒ ƒ
ƒصادرة إلƒى ال ّƒرعƒايƒا
ƒسفر ال ّ
ƒصبغة الّ ƒديƒنيّة فƒي جƒوازات ال ّ
املƒدنƒيّة ،وذلƒك كƒحصولƒهم عƒلى قƒرار مƒن الƒحكومƒة يƒزيƒل ك ّƒل إشƒارة إلƒى ال ّ
ƒخاصƒƒة بƒƒال ّ ƒديƒƒن فƒƒي بƒƒعض وثƒƒائƒƒق ال ّ ƒدولƒƒة وأن
ƒصامƒƒت فƒƒي بƒƒعض الƒƒبالد ألفƒƒرادهƒƒم أالَّ يƒƒمألوا الƒƒفراغƒƒات الƒ ƒ ّ ƒ
ƒسماح الّ ƒ
اإليƒƒران ƒيّني ،والّ ƒ
ƒخاصƒƒة قƒƒسائƒƒم زواجƒƒهم وطƒƒالقƒƒهم وشƒƒهادات مƒƒوالƒƒيدهƒƒم ووفƒƒياتƒƒهم ،وأ ْن يƒتّبعوا فƒƒي جƒƒنازاتƒƒهم شƒƒعائƒƒرهƒƒم
يسجƒƒلوا فƒƒي مƒƒحافƒƒلهم الƒ ƒ ّ ƒ
ِّ
ƒخاصƒƒة .عƒƒلى أنّƒƒهم عƒƒانƒƒوا فƒƒي نƒƒواح أخƒƒرى مƒƒصاعƒƒب قƒƒعدت بƒƒهم قƒƒعو ًدا ،فƒƒمن ذلƒƒك أ ْن أغƒƒلقت بƒƒالƒƒق َّوة مƒƒدارسƒƒهم ا ّلƒƒتي ش ƒيّدوهƒƒا
الƒ ƒ ّ ƒ
وام ƒƒتلكوه ƒƒا وأش ƒƒرف ƒƒوا ع ƒƒليها ب ƒƒأن ƒƒفسهم ألن ƒƒفسهم ال ل ƒƒشيء إالّ ألنّ ƒƒهم رف ƒƒضوا أن ي ƒƒفتحوه ƒƒا ف ƒƒي أيّ ƒƒام ال ƒƒعطالت ال ƒƒبهائ ƒيّة ،وم ƒƒنها أن
حƒوكƒم أفƒرادهƒا رجƒاالً ونƒسا ًء ،ومƒنها أ ْن فƒصل مƒنهم فƒي بƒعض األحƒيان أولƒئك ا ّلƒذيƒن تƒو ّلƒوا مƒناصƒب عƒسكريّƒة أو مƒدنƒيّة ،وأ ْن ح ّƒرم
استيراد الكتب البهائيّة أو طبعها أو تداولها ،ومنها أ ْن منعت ّ
كل االجتماعات البهائيّة العا ّمة.
إ ّن الƒƒجامƒƒعة الƒƒبهائƒيّة فƒƒي إخƒƒالصƒƒها اللƒƒتزامƒƒاتƒƒها املƒƒق ّدسƒƒة تƒƒجاه الƒƒحكومƒƒة وإدراكƒƒها لƒƒواجƒƒباتƒƒها املƒƒدنƒيّة قƒƒد أبƒƒدت ،وتƒƒبدي نƒƒحو مƒƒا
السƒƒلطات املƒƒدنƒيّة مƒƒن أوامƒƒر إداريّƒƒة فƒƒي تƒƒلك الƒƒبالد كƒƒما فƒƒي غƒƒيرهƒƒا مƒƒن الƒƒبالد األخƒƒرى بƒƒني حƒƒني وآخƒƒر ،طƒƒاعƒƒة
أصƒƒدرتƒƒه وتƒƒصدره ّ ƒ
بƒيّنة تƒا ّƒمƒة .ولƒيس أ ّدل عƒلى ذلƒك مƒن إغƒالقƒها ملƒدارسƒها فƒي إيƒران عƒلى الƒفور .غƒير أنّƒها تƒأبƒى إبƒا ًء شƒديً ƒدا أن تƒذعƒن لƒتلك األوامƒر
ا ّلƒƒتي تƒƒوازي ارتƒƒداد أفƒƒرادهƒƒا عƒƒن ديƒƒنهم والƒƒتي تƒƒتط ّلب انƒƒصرافƒƒهم بƒƒالƒƒوالء عƒƒن مƒƒبادئƒƒهم ومƒƒعتقداتƒƒهم الƒّ ƒروحƒيّة األسƒƒاسƒيّة اإللƒƒهيّة،
م ّ
ƒسجن والƒطّرد وك ّƒل ألƒوان االضƒطهاد بƒما فƒي ذلƒك املƒوت ،كƒما قƒد لƒقيه مƒن قƒبل عشƒرون ألƒف شƒهيد ض ّƒحوا بƒحياتƒهم فƒي
ƒفضلة ال ّ
السلطة الزّمنيّة من مطالبتها إيّاها باالنفضاض من حول دينها.
سبيل
مؤسسي ال ّدين على أن تتّبع ما تمليه ّ
ّ
أرسƒلها األحƒفاد الƒبواسƒل لƒبعض هƒؤالء ّ
الشهƒداء فƒي تƒلك الƒبقعة املƒضطربƒة إلƒى حƒاكƒم واليƒة فƒارس
وإلƒيك ال ّƒرسƒالƒة الƒخالƒدة ا ّلƒتي ّƒ ƒ
ا ّلƒƒذي عƒقد الƒعزم عƒلى أن يحƒملهم عƒلى االعƒتراف بƒأنّƒهم مسƒلمون ،قƒالƒوا" :لƒو مƒزقƒتمونƒا إربًƒا إربًƒا رجƒاالً ونƒسا ًء وأطƒفاالً فƒي كƒلّ
كف عن متابعة عزمه إلى أبعد من ذلك.
والية آباده ملا أذعنّا لرغباتكم" ،وهي رسالة ما كادت تبلغ الحاكم املتح ّدي حتّى ّ
ƒلهما بƒƒتشييدهƒƒا وإتƒƒمامƒƒها دعƒƒائƒƒم نƒƒظامƒƒها
أ ّمƒƒا فƒƒي الƒƒواليƒƒات املتّحƒƒدة األمƒƒريƒƒكيّة حƒƒيث ضƒƒربƒƒت الƒƒجامƒƒعة الƒƒبهائ ƒيّة مƒƒن قƒƒبل مƒƒثاالً مً ƒ
الش ƒƒرع ƒيّة اإلس ƒƒالم ƒيّة ف ƒƒي م ƒƒصر ،وع ƒƒلى ك ƒƒام ƒƒل
اإلداري ،ف ƒƒكان ƒƒت ع ƒƒلى ت ƒƒمام ال ƒƒوع ƒƒي مل ƒƒحتوي ƒƒات ال ƒƒحكم ا ّل ƒƒذي ق ƒƒضت ب ƒƒه امل ƒƒحكمة ّƒ ƒ
ّ
١٩٢

اإلدراك ملƒƒغزى االسƒƒتجابƒƒة ا ّلƒƒتي أحƒƒدثƒƒها فƒƒي األرض األقƒƒدس ،وحƒفّزهƒƒا اإلصƒƒرار الجƒƒريء ا ّلƒƒذي أبƒƒداه إخƒƒوانƒƒهم فƒƒي إيƒƒران إلƒƒى
ƒصممت عƒلى أن تƒلحق أعƒمالƒها الجƒليلة بƒأخƒرى يƒراد مƒنها زيƒادة إبƒراز املƒكانƒة ا ّلƒƒتي بƒلغها ديƒن حƒضرة بƒهاء
الƒعمل مƒن جƒديƒد .ف ّ
ƒقارة األمƒƒريƒƒكيّة الّ ƒ
ƒشمالƒيّة ،وكƒƒان عƒƒدد تƒƒلك الƒƒجامƒƒعة أقƒّ ƒل مƒƒن عƒƒدد جƒƒامƒƒعة املƒƒؤمƒƒنني فƒƒي إيƒƒران ،كƒƒما أنّƒƒها جƒƒابهƒƒت مƒƒوقƒفًا
اهلل فƒƒي الّ ƒ
فƒي مƒا يƒتع ّلق بƒاألحƒوال ال ّ
الشƒرق ويƒزيƒد عƒليه تƒعقي ًدا بƒالƒنّظر
ƒشخصيّة يƒختلف فƒي جƒوهƒره عƒن املƒوقƒف ا ّلƒƒذي يƒجابƒه املƒؤمƒنني فƒي ّ ƒ ƒ
ƒحس مƒسؤولƒيّتها ا ّلƒتي تƒقتضي أ ْن تƒندفƒع انƒدفƒاعƒا جƒديً ƒدا
إلƒى تƒع ّدد الƒقوانƒني املƒعمول بƒها فƒي الƒواليƒات املƒختلفة .غƒير أنّƒها كƒانƒت ت ّ
بƒتطويƒر الƒنّظام اإللƒهيّ .فƒعزمƒت عƒلى أن تتّخƒذ مƒن الƒتّدابƒير مƒا يƒوطّƒد أركƒان اسƒتقالل الƒظّهور ا ّلƒƒذي دافƒعت عƒنه مƒن قƒبل دفƒا ًعƒƒا
نبيالً.
ƒزي كƒƒهيئة ديƒƒنيّة لƒƒها حƒƒقّ االئƒƒتمان عƒƒلى األمƒƒوال املƒƒوهƒƒوبƒƒة
إ ّن اعƒƒتراف ّ ƒ
السƒƒلطات فƒƒي الƒƒواليƒƒات املتّحƒƒدة بƒƒاملƒƒحفل الƒّ ƒروحƒƒان ƒيّ املƒƒركّ ƒ
لƒƒصالƒƒح ال ّ ƒديƒƒن ،ث َّ ƒم إقƒƒامƒƒة األوقƒƒاف الƒƒبهائ ƒيّة وإعƒƒفائƒƒها مƒƒن دفƒƒع الّ ƒ
السƒƒلطات املƒƒدن ƒيّة بƒƒاعƒƒتبارهƒƒا أمƒƒال ًكƒƒا
ƒقررة مƒƒن قƒƒبل ّ ƒ
ƒضرائƒƒب املّ ƒ
ت ƒƒملكها وت ƒƒدي ƒƒره ƒƒا مل ƒƒصلحة ج ƒƒام ƒƒعة دي ƒƒنيّة ب ƒƒحتة ،ك ƒƒان ƒƒت إن ƒƒجازات س ƒƒتلحق ف ƒƒي م ƒƒا ب ƒƒعد ب ƒƒقرارات وت ƒƒداب ƒƒير ي ƒƒراد ب ƒƒها أ ْن ت ƒƒزداد ق ّ ƒوة
ƒخاص عƒلى بƒعض الƒحكام ال ّƒرئƒيسة ا ّلƒتي جƒاءت
ال ّƒروابƒط ا ّلƒتي تƒربƒط أفƒرادهƒا .ومƒن هƒذه الƒقرارات تشƒديƒد هƒذه الƒجامƒعة الّ ƒديƒنيّة ال
ّ
ƒصوم ،والƒحصول عƒلى رضƒاء الƒوالƒديƒن كشƒرط أسƒاسƒيّ
ƒصلوات الƒيومƒيّة املƒفروضƒة والƒقيام بƒال ّ
فƒي الƒكتاب األقƒدس بƒخصوص ال ّ
لƒلزّواج ،والƒتّقيّد بƒسنة االصƒطبار بƒني الƒزّوج والƒزّوجƒة كشƒرط ال مƒناص مƒنه لƒلطّالق ،واالمƒتناع عƒن تƒناول جƒميع املƒواد الƒكحولƒيّة،
ƒؤسƒسة ال ّ
ƒص عƒليها حƒضرة بƒهاء اهلل فƒي ذلƒك الƒكتاب ،ثَّ ƒم إلƒغاء الƒعضويّƒة
وكƒذلƒك األهƒميّة املƒعطاة مل ّƒ ƒ
ƒضيافƒة الƒتّسع عشƒريّƒة ا ّلƒتي ن ّ
ƒأي مƒنصب ديƒنيّ فƒيها ،إ َّن هƒذه اإلنƒجازات كƒانƒت م ّƒما سƒاعƒد
فƒي ك ّƒل الƒهيئات الّ ƒديƒنيّة األخƒرى أو االنƒتساب إلƒيّها وعƒدم الƒقبول ب ّ
ƒحا وف ƒƒصله ف ƒƒي ن ƒƒظر ال ƒنّاس ع ƒƒن ال ƒطّقوس واالح ƒƒتفاالت
ƒصفة امل ƒƒتميّزة ل ƒƒلمنتمني إل ƒƒى ال ّ ƒدي ƒƒن ال ƒƒبهائ ƒيّ إب ƒƒرازًا واض ً ƒ
ع ƒƒلى إب ƒƒراز ال ّ ƒ
السابقة.
والنّظم البشريّة املرتبطة باألديان ّ
ƒقارة
ƒاصƒة ذلƒك الƒطّلب ا ّلƒذي تƒق ّدم بƒه املƒحفل ال ّƒروحƒانƒيّ لƒلبهائƒيّني فƒي شƒيكاغƒو ،أ ّول مƒركƒز ّƒ ƒ
وم ّƒما لƒه أهƒميّة تƒاريƒخيّة خ ّ ƒ ƒ ƒ
أسƒس فƒي ال ّ
األمƒƒريƒƒكيّة الّ ƒ
السƒƒبيل لƒƒتشييد املƒƒعبد الƒƒبهائƒيّ فƒƒي الƒƒغرب،
سجƒƒل واعƒƒترف بƒƒه ،وأ ّول مƒƒحفل شƒƒرع فƒƒي تƒƒمهيد ّ ƒ
ƒشمالƒيّة ،وأ ّول مƒƒحفل ِّƒ
السƒƒلطات امل ƒƒدن ƒيّة ب ƒƒوالي ƒƒة إل ƒƒينوي اب ƒƒتغاء االع ƒƒتراف امل ƒƒدن ƒيّ ب ƒƒح ّقه ف ƒƒي م ƒƒباش ƒƒرة ع ƒƒقد ال ƒزّواج ال ƒƒقان ƒƒون ƒيّ وف ً ƒقا ألح ƒƒكام ال ƒƒكتاب
إل ƒƒى ّ ƒ
األقƒدس ،وشƒمول ذلƒك االعƒتراف عƒقود الƒزّواج ا ّلƒتي كƒانƒت قƒد حƒازت مƒصادقƒة ذلƒك املƒحفل ال ّƒرسƒميّة سƒابً ƒقا .فƒقد تƒرتّƒب عƒلى قƒبول
السƒƒلطات له ƒƒذا ال ƒطّلب ت ƒƒعدي ƒƒل ال ƒƒقوان ƒƒني ال ƒƒفرع ƒيّة ف ƒƒي ك ƒّ ƒل امل ƒƒحاف ƒƒل املح ƒƒليّة األخ ƒƒرى ل ƒƒكي ت ƒƒتم ّكن م ƒƒن م ƒƒباش ƒƒرة ال ƒزّواج ال ƒƒبهائ ƒيّ
ّƒ
ال ƒƒقان ƒƒون ƒيّ ،وخ ّ ƒول رئ ƒƒيس م ƒƒحفل ش ƒƒيكاغ ƒƒو وس ƒƒكرت ƒƒيره ال ƒƒحقّ ف ƒƒي ت ƒƒمثيل ت ƒƒلك ال ƒƒهيئة ف ƒƒي م ƒƒباش ƒƒرة ع ƒƒقد ك ƒّ ƒل زواج ب ƒƒهائ ƒيّ ،ك ƒƒما أنَّ
إصƒƒدار واليƒƒة إلƒƒينوي أل ّول تƒƒرخƒƒيص بƒƒعقد الƒزّواج الƒƒبهائƒيّ فƒƒي الƒثّانƒƒي والعشƒƒريƒƒن مƒƒن أيƒƒلول سƒƒنة 1939م خّ ƒول املƒƒحفل املƒƒذكƒƒور
مƒباشƒرة عƒقد الƒزّواج الƒبهائƒيّ وإصƒدار قƒسائƒم لƒلزّواج ،األمƒر ا ّلƒذي حƒدا فƒيما بƒعد بƒاملƒحافƒل األخƒرى فƒي الƒواليƒات األخƒرى كƒواليƒة
نƒƒيويƒƒورك ونƒƒيوجƒƒرسƒƒي وويƒƒسكونƒƒسن وأوهƒƒايƒƒو إلƒƒى أن تƒƒحصل عƒƒلى امƒƒتيازات مƒƒماثƒƒلة ،كƒƒان كƒّ ƒل ذلƒƒك مƒّ ƒما أ َّدى نƒƒصيبه فƒƒي إعƒƒالء
شƒأن االسƒتقالل الّ ƒديƒنيّ ا ّلƒذي ظƒفر بƒه الّ ƒديƒن .وإلƒى هƒذه األمƒور يƒجب أن نƒضيف اعƒترافًƒا ال يƒختلف عƒنها وال ي ّ
ƒقل داللƒة ،وهƒو مƒا
ƒصراع ال ƒƒحال ƒƒي ،ك ƒƒما ي ّ ƒ
وجƒƒهها م ƒƒدي ƒƒر
ƒتضح م ƒƒن ال ƒّ ƒرس ƒƒال ƒƒة ا ّلƒƒتي ّ ƒ
اع ƒƒترف ƒƒت ب ƒƒه وزارة الح ƒƒرب ل ƒƒلوالي ƒƒات املتّح ƒƒدة ع ƒƒند ان ƒƒدالع ن ƒƒيران ال ّ ƒ
ƒزي لƒƒلبهائƒيّني ،وا ّلƒƒتي يƒƒوافƒƒق
الƒتّمويƒƒن الƒƒعام فƒƒي هƒƒذه الƒƒوزارة فƒƒي الƒّ ƒرابƒƒع عشƒƒر مƒƒن آب سƒƒنة 1942م إلƒƒى املƒƒحفل الƒّ ƒروحƒƒانƒيّ املƒƒركّ ƒ
ف ƒƒيها ع ƒƒلى ن ƒƒقش االس ƒƒم األع ƒƒظم ع ƒƒلى ش ƒƒواه ƒƒد ق ƒƒبور ال ƒƒبهائƒ ƒيّني ا ّل ƒƒذي ƒƒن ق ƒƒتلوا ف ƒƒي الح ƒƒرب ودف ƒƒنوا ف ƒƒي ال ƒƒجبان ƒƒات ال ƒƒعسكريّ ƒƒة أو
ƒصليب ال ƒالّتƒƒيني ال ّ ƒدال عƒƒلى املƒƒسيحيّة أو نجƒƒمة داود ال ّ ƒدا ّلƒƒة
الƒƒجبانƒƒات الƒ ƒ ّ ƒ
ƒخاصƒƒة ح ƒتّى تƒƒمتاز قƒƒبورهƒƒم عƒƒن الƒƒقبور ا ّلƒƒتي تحƒƒمل الّ ƒ
على اليهوديّة.
وال يƒنبغي أن نƒغفل اإلشƒارة أي ً
ƒزي األمƒريƒكيّ إلƒى إدارة األسƒعار
ƒضا إلƒى الƒطّلب الƒنّاجƒح ا ّلƒƒذي تƒق ّدم بƒه املƒحفل ال ّƒروحƒانƒيّ املƒرك ّ
فƒي واشƒنطن الƒعاصƒمة طƒالƒبًا لƒرؤسƒاء املƒحافƒل الƒبهائƒيّة املحّ ƒليّة بƒوصƒفهم مƒسؤولƒني يƒنظّمون االجƒتماعƒات الّ ƒديƒنيّة ويƒقومƒون فƒي
بƒعض الƒواليƒات بƒإجƒراء عƒقد الƒزّواج أن يƒكونƒوا مƒن املƒميّزيƒن فƒي الƒحصول عƒلى قƒسائƒم الƒتّقنني طƒب ًقا ألنƒظمة املحƒروقƒات املƒتع ّلقة
بأفضليّة التّوزيع ابتغاء مواجهة املطالب ال ّدينيّة في املراكز ا ّلتي يقومون بخدمتها.
١٩٣

كƒƒما أ َّن الƒƒجامƒƒعات الƒƒبهائƒيّة فƒƒي األقƒƒطار األخƒƒرى كƒƒالƒƒهند والƒƒعراق وبƒƒريƒƒطانƒƒيا الƒƒعظمى وأسƒƒترالƒƒيا لƒƒم يƒƒتوانƒƒوا فƒƒي تƒƒقديƒƒر املّ ƒيزات
املسƒƒتقاة مƒƒن نشƒƒر ذلƒƒك الƒƒحكم ال ƒتّاريƒƒخيّ ،أو فƒƒي اسƒƒتغالل الƒƒفرص ا ّلƒƒتي أتƒƒاحƒƒتها لƒƒهم تƒƒلك الّ ƒ
ƒشهادة الƒƒعلنيّة إلظƒƒهار اسƒƒتقالل
اإلداري مƒن قƒبل ،ك ّƒل عƒلى قƒدر طƒاقƒته وفƒي حƒدود الƒظّروف املƒحيطة بƒه .ولƒقد قƒامƒت هƒذه الƒجامƒعات ،ال
ديƒنهم ا ّلƒذي شƒيّدوا بƒنيانƒه
ّ
الشƒƒرق أو الƒƒغرب مƒƒهما كƒƒان مƒƒوقƒƒعهم نƒƒائƒيًا أو عهƒƒدهƒƒم بƒƒالّ ƒديƒƒن حƒƒديƒثًا ،شƒƒاعƒƒريƒƒن بƒƒتكتّلهم،
بƒƒل كƒّ ƒل الƒƒهيئات الƒƒبهائƒيّة املƒƒنظّمة فƒƒي ّ ƒ
مƒƒدركƒƒني تƒƒما ًمƒƒا آلفƒƒاق ال ƒتّوقƒƒعات املƒƒجيدة املƒƒنفسحة بƒƒني أيƒƒديƒƒهم ،لƒƒيعلنوا بƒƒصوت واحƒƒد اسƒƒتقالل ديƒƒن حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل ،ويم ّهƒƒدوا
السƒبيل لتحƒريƒره مƒن ك ّƒل الƒقيود الّ ƒديƒنيّة أو غƒير الّ ƒديƒنيّة ا ّلƒتي مƒن شƒأنƒها أن تƒعرقƒل أو تƒرج¾ االعƒتراف بƒه اعƒترافًƒا رسƒميًّا عƒاملƒيًّا.
ّƒ ƒ
وذلƒƒك عƒƒن طƒƒريƒƒق تƒƒطبيق أحƒƒكام كƒƒتابƒƒهم األقƒƒدس مƒƒا اسƒƒتطاعƒƒوا إلƒƒى ذلƒƒك سƒƒبيالً ،وفƒƒصم مƒƒدى االنƒƒتساب أو االلƒƒتحاق بƒƒأيّƒƒة هƒƒيئة
ديƒƒنيّة كƒƒائƒƒنة مƒƒا كƒƒانƒƒت صƒƒبغتها ،واتّƒƒخاذ سƒƒياسƒƒة غƒƒايƒƒتها الƒƒوحƒƒيدة إذاعƒƒة اإلعƒƒالن عƒƒن الƒƒقضيّة املƒƒتمثلة فƒƒي ذلƒƒك الƒƒحكم الخƒƒطير
ا ّلذي يشير إلى نقطة من نقاط التّح ّول في تط ّور ال ّدين والتّمهيد لتسويتها نهائيًّا.
ول ƒƒقد ام ƒƒتدح امل ƒƒالح ƒƒظون امل ƒƒختلفون م ƒƒن ك ƒّ ƒل ن ƒƒواح ƒƒي ال ƒƒحياة وط ƒƒرائ ƒƒقها امل ƒƒكان ƒƒة ا ّلƒƒتي ب ƒƒلغها ال ّ ƒدي ƒƒن ب ƒƒفضل ج ƒƒهود أت ƒƒباع ƒƒه وح ƒƒده ƒƒم
رحƒƒب بƒƒها الƒƒبهائ ƒيّون وع ّ ƒدوهƒƒا حƒƒاف ƒزًا جƒƒدي ً ƒدا لƒƒهم يƒƒحثّهم عƒƒلى الƒƒجهاد فƒƒي تƒƒصعيدهƒƒم املƒƒثابƒƒر الّ ƒ
ƒشاهƒƒق نƒƒحو
وفƒƒتوحƒƒاتƒƒهم بƒƒمدائƒƒح ّƒ
القمم ا ّلتي سوف يبلغونها آخر األمر.
ƒسابƒƒق لƒƒلحكومƒƒة الفلسƒƒطينيّة قƒƒال" :يƒƒمكن حً ƒقّا أ ْن تƒƒع ّد فلسƒƒطني بƒƒل ًدا
وإلƒƒيك شƒƒهادة األسƒƒتاذ نƒƒورمƒƒان بƒƒنتويƒƒتش املƒƒدعƒƒي الƒƒعام الّ ƒ
ƒتقمص
ليسƒƒت بƒƒذات أديƒƒان ثƒƒالثƒƒة ،بƒƒل ذات أديƒƒان أربƒƒعة ،أل ّن الّ ƒديƒƒن الƒƒبهائƒيّ ا ّلƒƒذي يƒƒقوم مƒƒركƒƒز عƒƒقيدتƒƒه ومƒƒزاره فƒƒي عّ ƒكاء وحƒƒيفا يّ ƒ
هƒƒيئة ديƒƒن عƒƒاملƒƒي ،فƒƒهو عƒƒامƒƒل يƒƒعمل عƒƒلى ال ƒتّفاهƒƒم الƒƒعامل ƒيّ وال ّ ƒديƒƒنيّ مƒƒا دام تƒƒأثƒƒيره نƒƒاف ƒذًا فƒƒي أقƒƒطار األرض" .وإلƒƒيك ال ƒتّصريƒƒح
ƒري املƒƒمتاز ال ّ ƒدكƒƒتور أوجسƒƒت فƒƒوريƒƒل فƒƒي وص ƒيّته قƒƒال" :فƒƒي سƒƒنة 1920م
ا ّلƒƒذي صƒّ ƒرح بƒƒه الƒƒعالƒƒم وال ƒطّبيب ال ƒنّفسان ƒيّ الّ ƒ
ƒسويسّ ƒ
الشƒƒرق إيƒƒرانƒيّ هƒƒو
أسƒƒسه فƒƒي ّ ƒ
عƒƒلمت فƒƒي كƒƒارلسƒƒروه بƒƒطبيعة ديƒƒن الƒƒبهائƒيّني الƒƒعاملƒيّ الّ ƒداعƒƒي لƒƒوحƒƒدة األديƒƒان ،وهƒƒو الّ ƒديƒƒن ا ّلƒƒذي ّ ƒ
ƒتعسفة وال رهƒƒبان.
حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل مƒƒنذ سƒƒبعني عƒƒا ًمƒƒا مƒƒضت .إ ّن هƒƒذا الّ ƒديƒƒن هƒƒو ديƒƒن "الƒƒخير االجƒƒتماعƒƒي" الƒƒحقّ  ،فƒƒال عƒƒقائƒƒد مّ ƒ
ƒصغير ه ƒƒذا ،ل ƒƒقد اع ƒƒتنقت ال ƒƒبهائƒ ƒيّة ف ƒƒليحيى ه ƒƒذا الّ ƒ ƒدي ƒƒن وي ƒƒزده ƒƒر ل ƒƒخير
وه ƒƒو الّ ƒ ƒدي ƒƒن ا ّل ƒƒذي ي ƒ ّ ƒ
ƒوح ƒƒد ب ƒƒني أه ƒƒل ك ƒƒوك ƒƒبنا األرض ƒƒي ال ّ ƒ
اإلن ƒƒسان ƒيّة! وت ƒƒلك ه ƒƒي آخ ƒƒر أم ƒƒنيات ƒƒي" .وه ƒƒو ي ƒƒقول زي ƒƒادة ع ƒƒلى ذل ƒƒك" :إ ّن ق ƒƒيام دول ƒƒة ع ƒƒامل ƒيّة ول ƒƒغة دول ƒيّة ودي ƒƒن ع ƒƒامل ƒيّ أم ƒƒر م ƒƒحتوم،
الس ƒƒالم واإلخ ƒƒاء
ƒري ه ƒƒي ،ف ƒƒي رأي ƒƒي ،أع ƒƒظم ح ƒƒرك ƒƒة ت ƒƒعمل اآلن م ƒƒن أج ƒƒل ّƒ ƒ
والح ƒƒرك ƒƒة ال ƒƒبهائ ƒيّة ال ƒّ ƒرام ƒيّة إل ƒƒى ت ƒƒوح ƒƒيد ال ƒƒجنس البش ّ ƒ
الƒƒعامل ƒيّني" .وإلƒƒيك هƒƒذه الّ ƒ
ƒشهادة ا ّلƒƒتي صƒƒدرت عƒƒن قƒƒلم املƒƒتصاعƒƒدة مƒƒاري مƒƒلكة رومƒƒانƒƒيا ،قƒƒالƒƒت" :ديƒƒن يƒƒربƒƒط كƒّ ƒل الƒƒعقائƒƒد...ديƒƒن
ƒعلمنا أ ّن األحƒقاد واملƒكائƒد والƒظّنون ومƒباذل الّ ƒلسان بƒل والƒوطƒنيّات الƒعدوانƒيّة خƒارجƒة عƒن نƒطاق شƒريƒعة اهلل
أسƒاسƒه روح اهلل ...ي ّ
ƒخاصƒة ،ليسƒت إالّ أشƒياء سƒطحيّة ،عƒلى حƒني أ ّن الƒقلب الƒنّابƒض بƒاملƒحبّة اإللƒهيّة ال يƒعرف
الƒواحƒدة األسƒاسƒيّة ،وأ ّن املƒعتقدات ال ّ ƒ ƒ ƒ
جنسا وال قبيالً".
له
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ّوسع العامليّ لفعاليّات التّبليغ
الفصل الخامس والعشرون  -الت ّ
اإلداري يƒقوم تƒدريƒجيًّا ،وعƒلى حƒني كƒان يƒزداد االعƒتراف بƒاسƒتقالل الّ ƒديƒن شƒيئ ًا
عƒلى حƒني كƒان بƒنيان نƒظام ديƒن حƒضرة بƒهاء اهلل
ّ
ƒصديƒق ،انƒطلق تƒط ّور آخƒر ال ي ّ
ƒقل امƒتال ًء بƒالƒنّتائƒج.
فƒشيئ ًا بƒفضل قƒوى أتƒته مƒن حƒيث ال يحتسƒب اسƒتقالالً أق ّƒر بƒه الƒعدو وأظهƒره ال ّ
خƒاة مƒن هƒذا الƒتّط ّور تƒوسƒيع نƒطاق الّ ƒديƒن ،ومƒضاعƒفة صƒفوف أنƒصاره وعƒدد مƒراكƒزه اإلداريّƒة ،وبƒذل قّ ƒوة دافƒعة
وكƒانƒت الƒغايّƒة املƒتو ّƒ
جƒƒديƒƒدة مƒƒتزايƒƒدة إلخƒƒصاب كƒƒتبه ومƒƒنشوراتƒƒه وتƒƒوسƒƒيعها وتƒƒنويƒƒعها ونشƒƒرهƒƒا فƒƒي مƒƒياديƒƒن أفƒƒسح مƒƒجاالً وأوسƒƒع نƒƒطا ًقƒƒا .والƒƒواقƒƒع أنّ
اإلداري ،بƒغض الƒطّرف عƒن الƒعالمƒات املƒميّزة األخƒرى ،قƒد سƒاعƒد مƒساعƒدة بƒيّنة عƒلى كƒفايƒة
التّجƒربƒة قƒد أثƒبتت أ ّن نƒموذج الƒنّظام
ّ
الƒقيام بهƒذا الƒواجƒب الƒتّبليغيّ وسƒرعƒة إنƒجازه ،وبƒرهƒنت عƒلى أ ّن ه ّƒمة بƒناة هƒذا الƒنّظام كƒانƒت تشحƒذ ،وحƒماسƒتهم الƒتّبليغيّة تƒعظم
حرر.
وتشت ّد ك ّلما تق ّدم ال ّدين إلى مرحلة أت ّم وأكمل من مراحل الت ّ ّ
١٩٤

ƒؤسƒƒسو ديƒƒنهم ا ّلƒƒذيƒƒن جƒƒاهƒƒدوا ثƒƒالثƒƒة أربƒƒاع
كƒƒما أ ّن بƒƒناة هƒƒذا ال ƒنّظام لƒƒم يƒƒغفلوا عƒƒن املƒƒناشƒƒدات وال ّ ƒدعƒƒوات والƒƒوعƒƒود ا ّلƒƒتي بƒƒذلƒƒها مƒ ّ ƒ
ƒخاصƒƒة ،وكƒٌّ ƒل فƒƒي حƒƒدود ال ƒظّروف واملƒƒالبƒƒسات املƒƒحيطة بƒƒفعال ƒيّاتƒƒه ،جƒƒها ًدا مƒƒجي ًدا فƒƒي إذاعƒƒة شهƒƒرة ديƒƒن
ّƒ ƒ ƒ
الƒƒقرن ،كƒّ ƒل بƒƒطريƒƒقته الƒ
الربّانيّة القادرة تصوير مصيره.
ك ّلفتهم العنايّة ّ
مبشƒر ديƒنهم قƒد أمƒر مƒلوك األرض أنƒفسهم بƒأن يƒنهضوا ويƒب ّلغوا أمƒره ،فƒكتب فƒي قƒيّوم األسƒماء يƒقول" :يƒا
ّƒ ƒ
وكƒيف يƒغفلون وهƒذا
معشƒر املƒلوك! بّ ƒلغوا آيƒاتƒنا إلƒى الƒتّرك وأرض الƒهند بƒالƒحقّ عƒلى الƒحقّ سƒريً ƒعا ،ومƒا وراء أرضƒها مƒن مشƒرق األرض وغƒربƒها"...
وكƒƒتب أيً ƒ
ƒضا فƒƒي ذلƒƒك الƒƒكتاب نƒƒفسه يƒƒقول" :يƒƒا أهƒƒل املƒƒغرب! اخƒƒرجƒƒوا مƒƒن ديƒƒاركƒƒم لƒƒنصر اهلل" .وهƒƒذا حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل يƒƒخاطƒƒب
أتƒباعƒه فƒيقول فƒي كƒتابƒه األقƒدس" :ونƒراكƒم مƒن أفƒقي األبƒهى ونƒنصر مƒن قƒام عƒلى نƒصرة أمƒري بƒجنود مƒن املƒأل األعƒلى وقƒبيل مƒن
ƒقربƒƒني" وهƒƒذا هƒƒو يƒƒكتب مƒّ ƒرةً أخƒƒرى فƒƒيقول" :يƒƒا مƒƒأل الƒƒبهاء ب ّ ƒلغوا أمƒƒر اهلل أل َّن اهلل كƒƒتب لّ ƒ
ƒكل نƒƒفس تƒƒبليغ أمƒƒره وجƒƒعله
املƒƒالئƒƒكة املّ ƒ
ƒب الƒƒبهاء فƒƒي أرض اإلنƒƒشاء ويƒƒحارب مƒƒعه كƒّ ƒل مƒƒن فƒƒي
أفƒƒضل األعƒƒمال" .وهƒƒو يƒƒؤ ّكƒƒد ذلƒƒك بƒƒوضƒƒوح فƒƒيقول" :لƒƒو يƒƒقوم واحƒƒد عƒƒلى حِّ ƒ
ƒهارا لƒقدرتƒه وإبƒرازًا لسƒلطنته" وهƒو يƒعلن زيƒادة عƒلى ذلƒك فƒيقول" :لƒو يƒقوم واحƒد مƒنكم عƒلى
األرض وال ّ
ƒسماء لƒيغ ّلبه اهلل عƒليهم إظ ً
نƒصرة أمƒرنƒا لƒيغ ّلبه اهلل عƒلى مƒائƒة ألƒف" .ويƒقول أي ً
ƒهمة فƒي سƒبيل تƒبليغ األمƒر اإللƒهي فƒمن كƒان أهƒالً
ƒهمة ك ّƒل ال ّ
ƒضا*" :ابƒذلƒوا ال ّ
لهƒذا املƒقام األعƒلى فƒلينهض لƒه وإالّ لƒه أن يƒأخƒذ وكƒيالً لƒنفسه فƒي إظƒهار هƒذا األمƒر" .وإلƒيك وعƒده ا ّلƒƒذي قƒطعه عƒلى نƒفسه حƒني
ƒصالƒƒحة
قƒƒال" :إ ّن ا ّلƒƒذيƒƒن هƒƒاجƒƒروا مƒƒن أوطƒƒانƒƒهم لƒƒتبليغ األمƒƒر يƒƒؤيّƒƒدهƒƒم الƒّ ƒروح األمƒƒني"**" ...هƒƒذه الخƒƒدمƒƒة هƒƒي أمƒƒير األعƒƒمال الّ ƒ
وزيƒنة الƒحسنات" .وهƒذا حƒضرة عƒبد الƒبهاء يƒكتب فƒي وصƒيّته فƒيقول*" :أهّ ƒم األمƒور فƒي هƒذه األيّƒام هƒدايƒة املƒلل واألمƒم .ويƒجب
ƒصرح ف ƒƒي ال ƒƒوث ƒƒيقة ن ƒƒفسها ف ƒƒيقول" :إ ّن ح ƒƒواريّ ƒƒي ح ƒƒضرة ال ƒّ ƒروح ق ƒƒد ن ƒƒسوا
اع ƒƒتبار ال ƒتّبليغ أم ƒً ƒرا م ƒƒه ًمّا ألنّ ƒƒه ّ
أس األس ƒƒاس" وه ƒƒو ي ّ ƒ
أنƒفسهم وجƒميع شƒؤونƒهم نƒسيانًƒا كّ ƒليًّا ،وتƒركƒوا راحƒة بƒالƒهم واسƒتقرارهƒم مƒق ّدسƒني مƒنزّهƒني عƒن الƒنّفس والƒهوى ،ومƒنقطعني عƒن كƒلّ
عƒلقة ،فƒانتشƒروا فƒي املƒمالƒك والّ ƒديƒار وقƒامƒوا عƒلى هƒدايƒة مƒن عƒلى األرض حƒتّى حّ ƒولƒوا الƒعالƒم إلƒى عƒالƒم آخƒر ونّ ƒوروا األرض ،ثƒمَّ
ض ّƒحوا آخƒر األمƒر بƒحياتƒهم فƒي سƒبيل ذلƒك املƒحبوب ال ّƒرحƒمانƒيّ واسƒتشهد ك ّƒل واحƒد مƒنهم فƒي دار مƒن الّ ƒديƒار فƒبمثل هƒذا فƒليعمل
ƒقرر بحƒزم فƒي تƒلك الƒوصƒيّة عƒينها فƒيقول" :إذا قƒصد هƒذا الƒطّير املƒهيض الƒجناح املƒظلوم إلƒى املƒأل األعƒلى...
الƒعامƒلون" .وهƒو ي ّ
وجƒƒب عƒƒلى جƒƒميع األحƒبّاء واألصƒƒدقƒƒاء أن يƒƒقومƒƒوا بƒƒالƒّ ƒروح والƒƒفؤاد مƒتّفقني لنشƒƒر نƒƒفحات اهلل وتƒƒبليغ أمƒƒر اهلل وتƒƒرويƒƒج ديƒƒن اهلل وأالّ
ƒتقروا دقƒƒيقة وال يهƒƒدأوا آنًƒƒا ،وال
يسƒƒتريƒƒحوا دقƒƒيقة واحƒƒدة ...وأن ينتشƒƒروا فƒƒي املƒƒمالƒƒك وال ّ ƒديƒƒار...ويƒƒجوسƒƒوا خƒƒالل األقƒƒالƒƒيم وال يسّ ƒ
الشƒƒرق والƒƒغرب جƒƒمع غƒƒفير تƒƒحت
تƒƒطلب نƒƒفس الƒّ ƒراحƒƒة ،وأن يƒƒصيحوا فƒƒي كƒّ ƒل بƒƒلد بƒƒصيحة )يƒƒا بƒƒهاء األبƒƒهى( ...ح ƒتّى يƒƒجتمع فƒƒي ّ ƒ
ِّ
وتهب نفحات القدس وتستنير الوجوه وتصبح القلوب ربانيّة والنّفوس رحمانيّة".
ظل كلمة اهلل
ّ
ƒهمتهم وحƒفَّزهƒƒم املƒƒثل
ولƒƒقد أطƒƒاع أتƒƒباعƒƒه فƒƒي ّ ƒ
ƒتكررة ووعƒƒوا هƒƒذه الƒƒوعƒƒود املشƒƒرقƒƒة وأدركƒƒوا سƒƒم ّو مّ ƒ
الشƒƒرق والƒƒغرب هƒƒذه الّ ƒدعƒƒوات املّ ƒ
ا ّلƒƒذي ضƒƒربƒƒه لƒƒهم حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء بƒƒنفسه ،ولƒƒم يƒƒفزعƒƒهم ارتƒƒحالƒƒه املƒƒفاج¾ مƒƒن بƒƒينهم ،ولƒƒم يƒƒندحƒƒروا أمƒƒام الهجƒƒمات ا ّلƒƒتي شƒنّها
عƒليهم أعƒداؤهƒم إن مƒن الّ ƒداخƒل أو مƒن الƒخارج ،فƒنهضوا ب ّ
ƒوسً ƒعا عƒاملƒيًّا لƒم يحƒدث
ƒيتوسƒعوا بƒديƒنهم ت ّ ƒ
ƒكل مƒا فƒي تƒكتّلهم مƒن قَّ ƒوة ل ّ ƒ ƒ
ƒوسً ƒعا كƒان مƒق َّد ًرا لƒه أن يƒبلغ فƒيما بƒعد مƒن ال ّ
ƒشأو مƒا يسƒتحقّ بƒحقّ أن يƒع ّد واحً ƒدا مƒن أهّ ƒم الƒتّط ّورات فƒي تƒاريƒخ
نƒظيره مƒن قƒبل ،ت ّ ƒ
القرن البهائيّ األ ّول.
وتƒƒؤ ّلƒƒف أعƒƒمال ال ƒتّبليغ ا ّلƒƒتي اضƒƒطلع بƒƒها أتƒƒباع حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل فƒƒي بƒƒالد كƒƒثيرة أبƒƒرزهƒƒا أمƒƒريƒƒكا بƒƒفضل تƒƒن ّوعƒƒها وسƒƒعة مƒƒجالƒƒها
ƒسنوات
ƒصة مشƒرقƒة ال تتخّ ƒلف فƒي املƒنزلƒة عƒن شƒيء إالَّ عƒن تƒلك الƒقصص املƒتّصلة بƒاملƒآثƒر ا ّلƒتي خّ ƒلدت ال ّ
والƒبركƒات الƒنّاجƒمة عƒنها ق ّ
ƒارات الƒكرة األرضƒيّة بƒد ًءا كƒان كƒيفما اتّƒفق وغƒير
ƒارة مƒن ق ّ
الƒباكƒرة مƒن الƒعصر الƒبدائƒي مƒن الّ ƒدورة الƒبهائƒيّة ،فƒقد بƒدأوهƒا فƒي ك ّƒل ق ّ
اإلداري ،أع ƒƒماالً م ƒƒحكمة ال ƒƒقيادة م ƒƒر ّكƒƒزة
م ƒƒنتظم وع ƒƒلى ف ƒƒترات م ƒƒتقطّعة ،ث َّ ƒم أص ƒƒبحت ف ƒƒيما ب ƒƒعد ،بس ƒƒبب ال ƒتّق ّدم ال ƒƒبطيء ل ƒƒلنّظام
ّ
كل عمر ّ
التّوجيه يباشرها األفراد من ّ
الر ّحل واملقيمني.
وكل جنس من املبتدئني واملؤمنني القدامى ،من املب ّلغني ّ
نƒعمُ ،قّ ƒدر اآلن لƒنور الّ ƒديƒن ا ّلƒذي أضƒاء إيƒران أثƒناء الّ ƒدورة الƒبابƒيّة املƒنسحبة عƒلى تƒسع سƒنوات فƒقط ،وا ّلƒذي انƒعكس عƒلى الƒعراق
املƒƒتاخƒƒمة ،ذلƒƒك ال ƒنّور ا ّلƒƒذي سƒƒكب أثƒƒناء واليƒƒة حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل املƒƒنسحب عƒƒلى تƒƒسع وثƒƒالثƒƒني سƒƒنة كƒّ ƒل سƒƒنائƒƒه عƒƒلى الƒƒهند ومƒƒصر
١٩٥

ƒسودان وفلسƒطني وسƒوريّƒا ولƒبنان وبƒورمƒا ،ثَّ ƒم انتشƒر بƒفضل املƒيثاق اإللƒهي فƒي الƒواليƒات املتّحƒدة
وتƒركƒيّا والƒقوقƒاز وتƒركسƒتان وال ّ
األمƒريƒكيّة وكƒندا وفƒرنƒسا وبƒريƒطانƒيا الƒعظمى وأملƒانƒيا والƒنّمسة وروسƒيا وإيƒطالƒيا وهƒولƒندة وهƒنغاريƒا وسƒويسƒرا والجƒزيƒرة الƒعربƒيّة
ƒصني وال ƒƒياب ƒƒان وج ƒƒزر ال ƒƒهاواي وج ƒƒنوب أف ƒƒري ƒƒقيا وال ƒƒبرازي ƒƒل وأس ƒƒترال ƒƒياُ ،ق ّ ƒدر له ƒƒذا ال ƒنّور أ ْن ي ƒƒطوف ق ƒƒبل ن ƒƒهاي ƒƒة ال ƒƒقرن
وت ƒƒون ƒƒس وال ّ ƒ
ال ƒƒبهائ ƒيّ األ ّول ل ƒƒيضيء م ƒƒا ال ي ّ ƒ
ƒارات أم ƒƒري ƒƒكا وآس ƒƒيا
ƒقل ع ƒƒن أرب ƒƒع وث ƒƒالث ƒƒني أ ّم ƒƒة مس ƒƒتق ّلة وع ƒƒد ًدا م ƒƒن املس ƒƒتعمرات ال ƒƒواق ƒƒعة ف ƒƒي ق ّ ƒ
وإفƒريƒقيا والخƒليج الƒفارسƒيّ وفƒي املƒحيط األطƒلسي والƒهادئ .وارتƒفعت مƒنذ صƒعود حƒضرة عƒبد الƒبهاء رايƒات ظƒهور حƒضرة بƒهاء
ƒسويƒƒد والّ ƒدنƒƒمرك وبƒƒلجيكا وفƒƒنلندة وبƒƒلغاريƒƒا وإسƒƒبانƒƒيا وأفƒƒغانسƒƒتان والƒƒحبشة ونƒƒيوزيƒƒلندة ،وفƒƒي تƒƒسع عشƒƒرة
اهلل فƒƒي الƒنّرويƒƒج والّ ƒ
اإلداري .كƒƒما أ ّن حƒƒملة الƒƒبشارة الجƒƒديƒƒدة
جƒƒمهوريّƒƒة مƒƒن جƒƒمهوريّƒƒات أمƒƒريƒƒكا ال ƒالّتƒƒينيّة ،ووضƒƒع فƒƒي مƒƒعظمها أسƒƒاس نƒƒظام ديƒƒنه
ّ
الشƒرق والƒغرب بƒما فƒي ذلƒك أالسƒكا وإيسƒلندا وجƒمايƒكا وبƒورتƒوريƒكو وجƒزيƒرة سƒوالنƒو فƒي جƒزر
أقƒامƒوا فƒي عّ ƒدة مسƒتعمرات فƒي ّ ƒ ƒ
الƒƒفيليبّني وجƒƒاوه وتƒƒسمانƒƒيا وجƒƒزر البحƒƒريƒƒن وتƒƒاهƒƒيتي وبƒƒلوچسƒƒتان وروديƒƒسيا الƒƒجنوبƒيّة والƒƒكونƒƒغو الƒƒبلجيكيّة ،وهƒƒم الƒƒيوم عƒƒاكƒƒفون
يبذلون ّ
ملؤسساته.
كل جهد إلقامة أساس متني ّ
ƒصحافƒƒة
ولƒƒقد تƒّ ƒمت االنƒƒتصارات املƒƒبيّنة أثƒƒناء الƒƒعقود الƒƒختام ƒيّة مƒƒن الƒƒقرن الƒƒبهائ ƒيّ األ ّول عƒƒن طƒƒريƒƒق املƒƒحاضƒƒرات واملƒƒؤتƒƒمرات والّ ƒ
واإلذاعƒƒة وتƒƒنظيم الƒƒفصول الّ ƒدراسƒيّة واملƒƒجالƒƒس الƒتّبليغيّة واالشƒƒتراك فƒƒي نƒƒشاط الجƒƒمعيّات والƒƒهيئات والƒنّوادي ا ّلƒƒتي تƒƒعتنق مƒƒن
املƒثل الƒعليا مƒا يƒقارب مƒبادئ الّ ƒديƒن ،ونشƒر الƒكتب الƒبهائƒيّة وإقƒامƒة املƒعارض املƒختلفة وإعƒداد فƒصول لƒتدريƒب املƒب ّلغني ،كƒما ت ّƒمت
ƒري وغƒƒيرهƒƒم مƒƒن قƒƒادة الƒّ ƒرأي الƒƒعام ،وهƒƒي
عƒƒن طƒƒريƒƒق االتّƒƒصال بƒƒرجƒƒال ال ّ ƒدولƒƒة والƒƒعلماء ورجƒƒال الّ ƒ
ƒصحافƒƒة ومƒƒحبّي الƒƒجنس البشّ ƒ
ƒساحƒƒقة مƒƒن هƒƒذه األقƒƒطار
انƒƒتصارات أحƒƒرزت مƒƒعظمها الƒƒجامƒƒعة الƒƒبهائ ƒيّة األمƒƒريƒƒكيّة ا ّلƒƒتي اضƒƒطلعت بƒƒمسؤول ƒيّة فƒƒتح األغƒƒلبيّة الّ ƒ
ƒتحا روحƒيًّا ،كƒما ت ّƒمت بƒمضاء الƒعزيƒمة وربƒاطƒة الƒجأش وخƒلوص الƒنّيّة ا ّلƒتي تحّ ƒلى بƒها ال ّƒر ّواد ا ّلƒذيƒن اشƒتركƒوا فƒي
واملسƒتعمرات ف ً
هذه الحمالت التّبليغيّة سواء املب ّلغ الزّائر أو املقيم.

وال يƒمكننا أن نƒغفل اإلشƒارة إلƒى فƒعالƒيّات الƒتّبليغ الƒعاملƒيّة ا ّلƒتي قƒام بƒها أتƒباع ديƒن حƒضرة بƒهاء اهلل الƒغربƒيّون وال سƒيّما أعƒضاء
الƒجامƒعة األمƒريƒكيّة الƒجبّارة ا ّلƒذيƒن طƒفقوا ينتهƒزون ك ّƒل فƒرصƒة تƒسنح لƒهم ليحƒملوا الّ ƒديƒن إلƒى مƒياديƒن جƒديƒدة ،إ َّمƒا عƒن طƒريƒق املƒثل
ƒسنَّة املƒقتداة أو عƒن طƒريƒق تƒداول الƒكتب وبƒذر الƒبذور ا ّلƒƒتي ال بَّ ƒد لƒها مƒن أن تƒنبت آخƒر األمƒر وت ّ
ƒغل غّ ƒلة رائƒعة كƒتلك
املƒضروب وال ّ
ƒسالƒƒفة ال ƒذّكƒƒر .بهƒƒذه املƒƒجهودات وبƒƒأمƒƒثالƒƒها ه ƒبّت نƒƒسمات ال ƒظّهور اإللƒƒهي املƒƒحيية عƒƒلى أركƒƒان
ا ّلƒƒتي اسƒƒتحصدت فƒƒي األقƒƒطار الّ ƒ
األرض ال ƒƒقصيّة ،ح ƒƒام ƒƒلة ل ƒƒقاح ح ƒƒياة روح ƒƒان ƒيّة ج ƒƒدي ƒƒدة إل ƒƒى امل ƒƒناط ƒƒق ال ƒنّائ ƒيّة واألق ƒƒطار ال ƒƒقاس ƒƒية امل ƒƒعبّسة م ƒƒثل الب ƒƒالن ƒƒد وج ƒƒزي ƒƒرة
سƒبتسبرجƒن ،وهƒي أقƒصى مƒسكن فƒي شƒمال الƒعالƒم املƒعمور ،وهƒمرفسƒت فƒي الƒنّرويƒج ومƒديƒنة مƒاجƒالنƒز فƒي أقƒصى تƒشيلي وهƒما
عƒلى الƒتّوالƒي أقƒصى مƒديƒنتني إلƒى ال ّ
ƒشمال وإلƒى الƒجنوب وبƒاجƒو بƒاجƒو وفƒيجي فƒي املƒحيط الƒهادئ وتƒشيتشن إيƒتزا فƒي مƒقاطƒعة
يƒوكƒاتƒان وجƒزر الƒبهامƒا وتƒريƒنيداد وبƒاربƒادوس فƒي جƒزر الƒهند الƒغربƒيّة ،وجƒزيƒرة بƒالƒي فƒي بƒورنƒيو ال ّ
ƒشمالƒيّة الƒبريƒطانƒيّة مƒن جƒزر
الهند ّ
الشرقيّة وبتاجونيا وغيانا البريطانيّة ،وجزر سيشل وغينيا الجديدة وسيالن.
ƒخاصƒƒة ا ّلƒƒتي ب ƒƒذل ƒƒها األف ƒƒراد وامل ƒƒحاف ƒƒل اب ƒƒتغاء االتّ ƒƒصال ب ƒƒاألق ّ ƒليّات م ƒƒن الج ƒƒماع ƒƒات
ك ƒƒما أنَّ ƒƒنا ل ƒƒن نعج ƒƒز ع ƒƒن أن ن ƒƒالح ƒƒظ ال ƒƒجهود ال ƒ ƒ ƒّ ƒ
واألجƒناس فƒي مƒختلف أجƒزاء الƒعالƒم كƒالƒيهود والƒزّنƒوج فƒي الƒواليƒات املتّحƒدة األمƒريƒكيّة ،واإلسƒكيمو فƒي أالسƒكا وهƒنود بƒتاجƒونƒيا
فƒي األرجƒنتني ،وهƒنود املƒكسيك فƒي املƒكسيك ،وهƒنود اإلنƒكا فƒي بƒيرو ،وهƒنود شƒروكƒي فƒي كƒارولƒينا ال ّ
ƒشمالƒيّة وهƒنود أونƒيدا فƒي
ويسكونسن وقبائل املايان في يوكاتان وقبائل الالّب في اسكندينافية ّ
الشماليّة وقبائل املاوريز في روتروا بنيوزيلندة.
وسƒع فƒي
ƒخاص الƒقيّم إنƒشاء مƒكتب بƒهائƒيّ عƒاملƒيّ فƒي جƒنيف ،وهƒو مƒركƒز أ ُ ِعَّ ƒد أ ّوالً وقƒبل ك ّƒل شƒيء لƒتيسير الƒت ّ ّ ƒ ƒ
م ّƒما كƒان لƒه أثƒره ال
ّ
اإلداري ف ƒƒي األرض األق ƒƒدس ،ع ƒƒلى اتّ ƒƒصال ب ƒƒال ƒƒجام ƒƒعات
ن ƒƒشاط ƒƒات ت ƒƒبليغ ال ّ ƒدي ƒƒن ف ƒƒي األق ƒƒطار األوروب ƒيّة ،ث ِّ ƒم ظ ƒَّ ƒل ،ب ƒƒعد امل ƒƒرك ƒƒز
ّ
ال ƒƒبهائ ƒيّة ف ƒƒي ك ƒƒال املش ƒƒرق وامل ƒƒغرب .ول ƒƒقد اس ƒƒتطاع ه ƒƒذا امل ƒƒكتب ،ب ƒƒوص ƒƒفه م ƒƒكتبًا ل ƒƒالس ƒƒتعالم ƒƒات ع ƒƒن ال ّ ƒدي ƒƒن وم ƒƒرك ƒزًا ل ƒƒتوزي ƒƒع ك ƒƒتبه
ونشƒرهƒا ،أن يƒؤ ّدي إلƒى حّ ƒد لƒيس بƒاله ّƒني وال بƒالƒيسير خƒدمƒات جƒليلة فƒي سƒبيل تƒركƒيز األعƒمال الƒتّبليغيّة ا ّلƒتي اضƒطلع بƒها األفƒراد
أو املƒحافƒل الƒبهائƒيّة املƒركƒزيّƒة وذلƒك عƒن طƒريƒق تƒجهيزه غƒرفƒة مƒطالƒعة مƒجانƒيّة وإعƒداده مƒكتبة عƒا ّƒمƒة ومƒا يƒبذلƒه مƒن تƒكريƒم لƒلمب ّلغني
املتنقلني واألحبّاء الزّائرين ،وما يقوم به من اتّصاالت بالجمعيّات املختلفة.
١٩٦

بهƒذه الƒفعالƒيّات الƒتّبليغيّة ا ّلƒتي قƒام بƒبعضها األفƒراد وقƒادت بƒعضها اآلخƒر خƒطط هƒيّأتƒها املƒحافƒل املƒنظِّمة اسƒتطاع ديƒن حƒضرة
بƒƒهاء اهلل ،ا ّلƒƒذي شƒƒمل فƒƒي أيّƒƒامƒƒه اإليƒƒرانƒيّني والƒƒعرب واألتƒƒراك والƒّ ƒروس واألكƒƒراد والƒƒهنود وأهƒƒل بƒƒورمƒƒا والƒزّنƒƒوج ،ثَّ ƒم عƒزّزه فƒƒي أيّƒƒام
ƒصينيّني واألرم ƒƒن،
ح ƒƒضرة ع ƒƒبد ال ƒƒبهاء األحƒ ƒبّاء م ƒƒن األم ƒƒري ƒƒكيّني وال ƒƒبري ƒƒطانƒ ƒيّني واألمل ƒƒان وال ƒƒفرن ƒƒسيّني والƒ ƒطّليان وال ƒƒياب ƒƒانƒ ƒيّني وال ّ ƒ
اس ƒƒتطاع اآلن أن يفتخ ƒƒر ب ƒƒأنّ ƒƒه أدرج ف ƒƒي ع ƒƒداد أن ƒƒصاره م ƒƒمثّلني م ƒƒن ج ƒƒماع ƒƒات ع ƒƒرق ƒيّة م ƒƒترام ƒيّة م ƒƒبعثرة وق ƒƒوم ƒيّات م ƒƒختلفة ،م ƒƒنها
ƒسودانƒيّون والƒتّشيكيّون والƒبلغار والƒفنلنديّƒون واألحƒباش واأللƒبانƒيّون
الƒهنغاريّƒون والƒهولƒنديّƒون واأليƒرلƒنديّƒون وأهƒل إسƒكندنƒافƒية وال ّ
والبولنديّون واإلسكيمو والهنود األمريكيّون واليوغسالفيّون واألمريكيّون الالّتينيّون ومن قبائل املاوريز.
وسƒع املƒلحوظ فƒي نƒطاق انƒتشار الّ ƒديƒن ،وهƒذه الƒزّيƒادة الƒهائƒلة فƒي الƒعناصƒر املƒختلفة الّ ƒداخƒلة فƒي حƒظيرتƒه،
ولƒقد صƒحب هƒذا الƒت ّ ّ ƒ ƒ
خƒƒم عƒƒظيم فƒƒي تƒƒداول كƒƒتبه وفƒƒي حجƒƒم مƒƒؤ ّلƒƒفاتƒƒه ،تض ّ
تض ّ
خƒƒم يƒƒناقƒƒض مƒƒناقƒƒضة حƒƒا ّدة تƒƒلك ال ƒتّدابƒƒير ا ّلƒƒتي اتخƒƒذت مƒƒن قƒƒبل لنشƒƒر
ƒصادرة فƒƒي أواخƒƒر واليƒƒته .فƒƒقد طƒƒفق مƒƒجال املƒƒؤ ّلƒƒفات والƒƒكتب الƒƒبهائ ƒيّة ،ا ّلƒƒذي اقƒƒتصر
ال ƒنّسخ الƒƒقليلة مƒƒن آثƒƒار حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل الّ ƒ
طƒوال نƒصف قƒرن ،أثƒناء أيّƒام حƒضرة الƒباب وحƒضرة بƒهاء اهلل عƒلى الّ ƒلغتني الّ ƒلتني نƒزلƒت بƒهما تƒعالƒيمهما فƒقط ،وا ّلƒذي اتّƒسع فƒيما
بƒعد عƒلى أيّƒام حƒضرة عƒبد الƒبهاء ،لƒيشمل طƒبعات نشƒرت بƒاإلنجƒليزيّƒة والƒفرنƒسيّة واألملƒانƒيّة والƒتّركƒيّة وال ّƒروسƒيّة والƒبورمƒيّة ،يƒتَّسع
ب ƒƒاطّƒƒراد ب ƒƒعد ص ƒƒعوده وي ƒƒتضاع ƒƒف ف ƒƒي ع ƒƒدد ال ƒƒكتب واألب ƒƒحاث وال ƒƒعجاالت وال ƒّ ƒرس ƒƒائ ƒƒل ا ّلƒƒتي ط ƒƒبعت ونش ƒƒرت ف ƒƒيما ال ي ّ ƒ
ƒقل ع ƒƒن ت ƒƒسع
وعشƒƒريƒƒن لƒƒغة إضƒƒاف ƒيّة .وأخƒƒذت الƒƒكتب تظهƒƒر بƒƒاإلسƒƒبان ƒيّة والƒƒبرتƒƒغال ƒيّة ،وال ّ ƒلغات اإلسƒƒكندنƒƒاف ƒيّة ال ƒثّالث والƒƒفنلنديّƒƒة واآليسƒƒلنديّƒƒة،
وال ƒƒهول ƒƒنديّ ƒƒة والّ ƒ ƒ
ƒصربƒ ƒيّة وال ƒƒبلغاريّ ƒƒة وال ƒƒيون ƒƒانƒ ƒيّة واألل ƒƒبانƒ ƒيّة ،وال ƒƒعبريّ ƒƒة
طليانƒ ƒيّة والƒ ƒتّشيكيّة وال ƒƒبول ƒƒنديّ ƒƒة وال ƒƒهنغاريّ ƒƒة وال ƒّ ƒروم ƒƒانƒ ƒيّة وال ّ ƒ
ƒصينيّة وال ƒƒياب ƒƒان ƒيّة ،وبخ ƒƒمس ل ƒƒغات ه ƒƒنديّ ƒƒة وه ƒƒي األرديّ ƒƒة وال ُكج ƒƒرات ƒيّة وال ƒƒبنغال ƒيّة
واإلس ƒƒبران ƒƒتو واألرم ƒƒنيّة وال ƒƒكرديّ ƒƒة واألمه ƒƒريّ ƒƒة وال ّ ƒ
ƒتشارا
ƒتوسƒƒط امل ƒƒحاف ƒƒل ال ƒƒبهائ ƒيّة أح ƒƒيانً ƒƒا ،وانتش ƒƒرت ان ƒ
ƒسنديّ ƒƒة وذل ƒƒك ب ƒƒمجهود األف ƒƒراد م ƒƒن ال ƒƒبهائ ƒيّني ع ƒƒلى األغ ƒƒلب ،وب ƒ ّ ƒ
وال ƒƒهنديّ ƒƒة وال ّ ƒ
ً
ƒخاصƒة والƒعا ّƒمƒة فƒي كƒال املشƒرق واملƒغرب .وتƒترجƒم كƒتب الّ ƒديƒن فƒي أيّƒامƒنا هƒذه إلƒى الّ ƒلتفيّة
واسƒع الƒنّطاق ووضƒعت فƒي املƒكتبات ال ّ ƒ ƒ ƒ
ƒسنغالƒ ƒيّة وامل ƒƒلياالنƒ ƒيّة واألوريّ ƒƒا وال ƒƒبنجابƒ ƒيّة
والّ ƒ ƒلتوانƒ ƒيّة واألوك ƒƒرانƒ ƒيّة والƒ ƒتّام ƒƒيليّة وامله ƒƒراتƒ ƒيّة والبش ƒƒتو والƒ ƒتّلغو  ،وال ƒƒكناريّ ƒƒة وال ّ ƒ
والراجاستانيّة .
ّ
وال يّ ƒ
ƒكرة األرضƒيّة،
ƒارات الّ ƒ
ƒصرف الجƒƒمهور الƒƒعام فƒƒي كƒّ ƒل قّ ƒ
ƒقل عƒƒن هƒƒذا روعƒƒة مƒƒا بƒƒلغه مƒƒجال الƒƒكتب ا ّلƒƒتي كƒƒتبت ووضƒƒعت تƒƒحت تّ ƒ
وحƒƒملها الƒّ ƒر ّواد ا ّلƒƒذيƒƒن ال يƒƒك ّلون وال يƒƒم ّلون إلƒƒى أقƒƒصى املƒƒعمورة ،وهƒƒو عƒƒمل تƒƒف ّوقƒƒت فƒƒيه الƒƒجامƒƒعة الƒƒبهائƒيّة األمƒƒريƒƒكيّة مƒَّ ƒرةً أخƒƒرى.
ومƒّ ƒما يشهƒƒد بƒƒتن ّوع املƒƒنشورات الƒƒبهائ ƒيّة إصƒƒدار طƒƒبعة إنجƒƒليزيّƒƒة تƒƒحتوي فƒƒقرات مƒƒقتطفة مƒƒن أه ّ ƒم آثƒƒار حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل ا ّلƒƒتي لƒƒم
ƒارا جƒرت مƒن قƒلمه ،وتƒرجƒمة "الƒكلمات
تƒترجƒم بƒعد ،وتƒرجƒمة إنجƒليزيّƒة لƒلوح "ابƒن الƒذّئƒب" ومجƒموعƒة بƒالّ ƒلغة نƒفسها تƒض ّم أدعƒية وأذك ً
املƒƒكنونƒƒة" إلƒƒى ثƒƒمانƒƒي لƒƒغات ونشƒƒرهƒƒا بƒƒها ،و"كƒƒتاب اإليƒƒقان" إلƒƒى سƒƒبع لƒƒغات ،ومƒƒفاوضƒƒات حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء إلƒƒى سƒƒتّ لƒƒغات
وجƒƒمع املج ّ ƒلد ال ƒثّالƒƒث مƒƒن مƒƒكاتƒƒيب حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء مƒƒترجƒƒمة إلƒƒى اإلنجƒƒليزيّƒƒة ،ونشƒƒر الƒƒكتب واألبƒƒحاث امل ƒتّصلة بƒƒمبادئ ال ّ ƒديƒƒن
ƒؤرخ
ال ƒƒبهائ ƒيّ وت ƒƒط ّور ن ƒƒظام ƒƒه
ّ
اإلداري ،ونش ƒƒر ت ƒƒرج ƒƒمة إنج ƒƒليزيّ ƒƒة ل ƒƒتاري ƒƒخ فج ƒƒر ال ƒظّهور ال ƒƒبهائ ƒيّ ا ّل ƒƒذي ك ƒƒتبه ال ƒنّبيل ال ƒزّرن ƒƒدي امل ّ ƒ
والّ ƒ
ƒشاعƒƒر ،ث َّ ƒم نشƒƒره بƒƒالƒƒعرب ƒيّة وتƒƒرجƒƒمته إلƒƒى األملƒƒان ƒيّة واإلسƒƒبرانƒƒتو ،ونشƒƒر تƒƒفاسƒƒير وشƒƒروح لƒƒلتّعالƒƒيم الƒƒبهائ ƒيّة والƒƒهيئات اإلداريّƒƒة
ƒري والّ ƒديƒن املƒقارن ،وكّ ƒلها صƒادرة عƒن أقƒالم مƒؤ ّلƒƒفي الƒغرب ورجƒال مƒن
وأمƒثال ذلƒك مƒثل الƒتّضامƒن الƒعاملƒيّ ووحƒدة الƒجنس البش ّ
ƒسابƒقني .وأشƒبه بƒطبع هƒذه الƒكتب نشƒرهƒا الƒواسƒع الƒنّطاق الƒبعيد املƒدى ال ّ
ƒشامƒل لسƒطح الƒكرة األرضƒيّة .وم ّƒما
رجƒاالت الƒكنيسة ال ّ
خƒم الƒنّتاج األدبƒيّ وزيƒادة تƒن ّوع املƒنشورات الƒبهائƒيّة زيƒادة كƒبيرة طƒبع الƒوثƒائƒق املƒتّصلة بƒأحƒكام الƒكتاب األقّ ƒدس،
سƒاهƒم فƒي تض ّƒ
ƒصححة آلثƒار حƒضرة بƒهاء اهلل وحƒضرة عƒبد
والƒكتب وال ّƒرسƒائƒل ا ّلƒتي تƒعالƒج الƒنّب ّوات الƒواردة فƒي الƒكتاب املƒق ّدس ،ونشƒر طƒبعات م ّ
ƒبيرا ،ونشƒر
الƒبهاء وعƒدد مƒن املƒؤلƒفني الƒبهائƒيّني وإذاعƒة إرشƒادات وتƒوجƒيهات لƒدراسƒة الƒكتب واملƒوضƒوعƒات الƒبهائƒيّة املƒتن ِّوعƒة تƒن ّو ًƒعƒا ك ً
دروس فƒي اإلدارة الƒبهائƒيّة وفƒهارس لƒلكتب الƒبهائƒيّة واملƒجالّت وطƒبع بƒطاقƒات األعƒيّاد والƒتّقاويƒم واألشƒعار واألغƒانƒي واملƒرسƒحيّات
وامل ƒƒشاه ƒƒد ال ƒتّمثيليّة وم ƒƒوط ƒƒآت ال ّ ƒدراس ƒƒة ،وك ƒƒتاب م ƒƒناج ƒƒاة ل ƒƒتدري ƒƒب األط ƒƒفال ال ƒƒبهائ ƒيّني ،وط ƒƒبع نش ƒƒرات إخ ƒƒباريّ ƒƒة ودوريّ ƒƒات ت ƒƒصدر
باإلنجليزيّة والفارسيّة واألملانيّة واإلسبرانتو والعربيّة والفرنسيّة واألرديّة ولغتي بورما والبرتغال.

١٩٧

يسجƒل ك ّƒل سƒنتني
ّƒ
ƒخاصƒة وداللƒته الƒعظيمة مƒا يƒت ّم ومƒنذ عّ ƒدة سƒنوات مƒن صƒدور مجّ ƒلدات مƒتعاقƒبة لسج ّƒل عƒاملƒيّ
وم ّƒما لƒه قƒيمته ال ّ ƒ ƒ ƒ
ƒصور الƒكثيرة ،وكƒامƒل الƒوثƒائƒق وحƒافƒل بƒأشƒياء كƒثيرة؛ مƒنها نƒبذة عƒن أهƒداف الّ ƒديƒن وأغƒراض نƒظامƒه
الƒفعالƒيّات الƒبهائƒيّة مƒزيƒن بƒال ّ
ƒقارات الخ ƒƒمس وسج ƒّ ƒل ل ƒƒكتبه
ّ
اإلداري وم ƒƒنتخبات م ƒƒن ن ƒƒصوص ƒƒه امل ƒƒق ّدس ƒƒة ،وع ƒƒرض ش ƒƒام ƒƒل ل ƒƒفعالƒ ƒيّات ƒƒه وق ƒƒائ ƒƒمة ب ƒƒمراك ƒƒزه ف ƒƒي ال ّ ƒ
ونƒصوصƒه ،ومƒا كƒتبه عƒظماء ال ّƒرجƒال وفƒضليات الƒنّساء فƒي املشƒرق واملƒغرب عƒن مƒثله الƒعليا وإنƒجازاتƒه ،ومƒقاالت تƒعالƒج مƒوقƒفه مƒن
املشاكل الحاضرة.
ƒصادرة فƒƒي غƒƒضون الƒƒعقود األخƒƒيرة مƒƒن الƒƒقرن الƒƒبهائ ƒيّ األ ّول دون اإلشƒƒارة
ولƒƒن يƒƒت َّم عƒƒرض شƒƒامƒƒل يƒƒتص ّدى لƒƒلكتب الƒƒبهائ ƒيّة الّ ƒ
ƒخاصƒة إلƒى نشƒر تƒلك املƒق ّدمƒة الƒبديƒعة الƒوثƒيقة الƒجامƒعة لƒلتّاريƒخ الƒبهائƒيّ ولƒتعالƒيم الƒبهائƒيّة ،تƒلك ا ّلƒتي سƒطرهƒا قƒلم الّ ƒدكƒتور ج .إ.
ال ّ ƒ ƒ ƒ
ƒصدى الƒبعيد .فƒلقد
إسƒلمنت الƒطّاهƒر الƒقلب ومƒر ّوج الّ ƒديƒن الƒخالƒد ،أو اإلشƒارة إلƒى مƒا أحƒدثƒته تƒلك املƒق ّدمƒة مƒن الƒتّأثƒير الƒعميق وال ّ
طƒبعت ونشƒرت فƒيما ال ي ّ
ƒقل عƒن سƒبع وثƒالثƒني لƒغة ،وهƒي تƒترجƒم اآلن إلƒى ثƒالث عشƒرة لƒغة إضƒافƒيّة وأربƒت طƒبعتها اإلنجƒليزيّƒة عƒلى
عشƒرات اآلالف ،وأعƒيد طƒبعها مƒا ال ي ّ
ƒقل عƒن تƒسع مƒرات فƒي الƒواليƒات املتّحƒدة األمƒريƒكيّة ،وطƒبعت نƒسخها اإلنجƒليزيّƒة والƒيابƒانƒيّة
واإلسƒƒبرانƒƒتيّة بƒƒطريƒƒقة بƒƒرايƒƒل ،وأثƒƒنت عƒƒليها إحƒƒدى الّ ƒ
ƒصالح والƒƒق ّوة والجƒƒمال"،
ƒشخصيّات املƒƒلكيّة بƒƒأنّƒƒها "كƒƒتاب مƒƒجيد لƒƒلمحبّة والّ ƒ
وأوصت بها ّ
كل النّاس مؤ ّكدة أنّه "لن يعجز فرد عن التّق ّدم إلى األمام بفضل هذا الكتاب".
ƒخاص أي ً ƒ
مسج ƒƒلة ب ƒƒاس ƒƒم "ش ƒƒرك ƒƒة النّش ƒƒر
ّƒ
ƒزي ال ƒƒبهائ ƒيّ ال ƒƒبري ƒƒطان ƒيّ ل ƒƒهيئة نش ƒƒر
وم ƒّ ƒما يس ƒƒتحقّ ال ƒذّك ƒƒر ال ƒ
ّ
ƒضا إن ƒƒشاء امل ƒƒحفل امل ƒƒرك ّ ƒ
الشƒرق ملƒا ال ي ّ
ƒقل عƒن
الƒبهائƒيّة" تƒقوم بنشƒر الƒكتب الƒبهائƒيّة وتƒوزيƒعها فƒي ربƒوع الجƒزر الƒبريƒطانƒيّة ،وجƒمع املƒحافƒل الƒبهائƒيّة فƒي ّ ƒ ƒ
أربƒƒعني مج ّ ƒل ًدا مخƒƒطوطًƒا مƒƒح ّق ًقا مƒƒد ّقً ƒقا لƒƒكتابƒƒات لƒƒم تنشƒƒر بƒƒعد لƒƒحضرة الƒƒباب ولƒƒحضرة بƒƒهاء اهلل ولƒƒحضرة عƒƒبد الƒƒبهاء ،وتƒƒرجƒƒمة
ƒزي لƒƒلبهائƒيّني فƒƒي مƒƒصر
مƒƒلحق الƒƒكتاب األقƒƒدس املّ ƒ
ƒسمى "سƒƒؤال وجƒƒواب" إلƒƒى الّ ƒلغة اإلنجƒƒليزيّƒƒة ،ونشƒƒر املƒƒحفل الƒّ ƒروحƒƒانƒيّ املƒƒركّ ƒ
والƒهند عƒلى الƒتّعاقƒب ملƒوجƒز فƒي أحƒكام األحƒوال ال ّ
ƒشخصيّة بƒالّ ƒلغتني الƒعربƒيّة والƒفارسƒيّة ،ومƒوجƒز نشƒره املƒحفل األخƒير لƒألحƒكام
ƒتصلة بƒدفƒن األمƒوات ،وتƒرجƒمة أحƒد املƒؤمƒنني املƒاوريّƒني فƒي نƒيوزيƒلندة لƒكتيب بƒهائƒيّ إلƒى الّ ƒلغة املƒاوريّƒة .ويƒنبغي اإلشƒارة كƒذلƒك
امل ّ
إل ƒƒى ج ƒƒمع امل ƒƒحفل ال ƒّ ƒروح ƒƒان ƒيّ ل ƒƒلبهائ ƒيّني ف ƒƒي طه ƒƒران ل ƒƒعدد ال يس ƒƒتهان ب ƒƒه م ƒƒن الخ ƒƒطاب ƒƒات ا ّلƒƒتي أل ƒƒقاه ƒƒا ح ƒƒضرة ع ƒƒبد ال ƒƒبهاء ف ƒƒي
ƒفصل ل ƒƒل ّدي ƒƒن ب ƒƒال ّ ƒلغة ال ƒƒفارس ƒيّة ونش ƒƒره ،وإل ƒƒى ط ƒƒبع ع ƒƒدد م ƒƒن امل ƒƒحاف ƒƒل
غ ƒƒضون س ƒƒفرات ƒƒه ال ƒƒغرب ƒيّة ونش ƒƒره ƒƒا ،وإل ƒƒى إع ƒƒداد ت ƒƒاري ƒƒخ م ّ ƒ
الشƒƒرق ل ƒƒقسائ ƒƒم ال ƒزّواج وال ƒطّالق ب ƒƒكال ال ّ ƒلغتني ال ƒƒفارس ƒيّة وال ƒƒعرب ƒيّة ،وإل ƒƒى إص ƒƒدار امل ƒƒحفل ال ƒّ ƒروح ƒƒان ƒيّ
ال ƒّ ƒروح ƒƒان ƒيّة امل ƒƒرك ƒƒزيّ ƒƒة ف ƒƒي ّ ƒ
ƒزي اإليƒƒران ƒيّ لƒƒشهادات املƒƒوالƒƒيد والƒƒوفƒƒيات وإعƒƒداد اسƒƒتمارات لƒƒألحƒƒباء ا ّلƒƒذيƒƒن يƒƒرغƒƒبون أن يهƒƒبوا قس ƒطًا مƒƒن مƒƒيراثƒƒهم لƒƒألمƒƒر
املƒƒركّ ƒ
ƒزي األمƒريƒكيّ لƒعدد ال يسƒتهان بƒه مƒن ألƒواح حƒضرة عƒبد الƒبهاء ا ّلƒتي لƒم تنشƒر بƒعد،
املƒبارك ،وإلƒى جƒمع املƒحفل ال ّƒروحƒانƒيّ املƒرك ّ

وإلƒى تƒرجƒمة ابƒنة زامƒنهوف ال ّ
ƒشهير ا ّلƒتي آمƒنت بƒاألمƒر لƒعدد مƒن الƒكتب الƒبهائƒيّة إلƒى اإلسƒبرانƒتو ،ومƒن بƒينها بƒعض مƒن أهّ ƒم آثƒار
حƒضرة بƒهاء اهلل وحƒضرة عƒبد الƒبهاء ،وإلƒى تƒرجƒمة األسƒتاذ بƒوجƒدان بƒوبƒوفƒتش وهƒو أحƒد الƒعلماء املƒمتازيƒن املƒنتمني إلƒى جƒامƒعة
ƒصربƒيّة وإلƒى تƒط ّوع األمƒيرة إلƒيانƒا ال ّƒرومƒانƒيّة )أرشƒيدوقƒة أنƒطون الƒنّمسويّƒة الƒحالƒيّة( بƒترجƒمة
بƒلغراد لƒكتيّب بƒهائƒيّ إلƒى الّ ƒلغة ال ّ
كتيّب بهائيّ كتب باإلنجليزيّة ،ث َّم نشر في أرجاء بالدهما فيما بعد.
ويƒنبغي أالَّ نƒغفل الƒتّق ّدم املƒلحوظ فƒي طƒبع الƒكتابƒات الƒبهائƒيّة بƒطريƒقة بƒرايƒل ،وقƒد شƒملت اآلن املƒترجƒمات اإلنجƒليزيّƒة مƒثل "كƒتاب
السƒƒبعة" و"اإلشƒƒراقƒƒات" و"سƒƒورة الƒƒهيكل" و"كƒƒلمات الƒƒحكمة" و"أدعƒƒية حƒƒضرة بƒƒهاء
اإليƒƒقان" و"الƒƒكلمات املƒƒكنونƒƒة" و"الƒƒوديƒƒان ّ ƒ
السƒƒالم الƒƒعاملƒƒي" و"حƒƒكمة عƒƒبد الƒƒبهاء" و"وهƒƒدف ال ƒنّظام الƒƒعاملƒƒي الجƒƒديƒƒد"
اهلل وأذكƒƒاره" و"مƒƒفاوضƒƒات عƒƒبد الƒƒبهاء" و"تƒƒرويƒƒج ّ ƒ
وتƒرجƒمة "بƒهاء اهلل والƒعصر الجƒديƒد" بƒالّ ƒلغة اإلنجƒليزيّƒة )وهƒو فƒي طƒبعتني( وتƒرجƒمته بƒاإلسƒبرانƒتو والƒيابƒانƒيّة ،والƒكتيّبات املƒكتوبƒة
باإلنجليزيّة والفرنسيّة واإلسبرانتو.
ولƒم يƒتوان املƒسؤولƒون ،أ ّوالً وقƒبل ك ّƒل شƒيء ،عƒن إخƒصاب كƒتب الّ ƒديƒن وتƒرجƒمتها إلƒى الّ ƒلغات الƒعديƒدة ،وعƒن نشƒرهƒا ب ّ
ƒكل مƒا أوتƒوا
ب ƒƒه م ƒƒن ق ّ ƒوة أث ƒƒناء اتّ ƒƒصاالت ƒƒهم ال ƒƒيوم ƒيّة ب ƒƒاألف ƒƒراد واتّ ƒƒصاالت ƒƒهم ال ƒّ ƒرس ƒƒميّة ب ƒƒامل ƒƒنظّمات ا ّلƒƒتي ج ƒƒاه ƒƒدوا ف ƒƒي ت ƒƒعري ƒƒفها ب ƒƒأه ƒƒداف ال ّ ƒدي ƒƒن
ƒسع
وم ƒƒبادئ ƒƒه .أ ّم ƒƒا ال ƒنّشاط وال ƒتّي ّقظ وال ƒثّبات ا ّلƒƒذي أب ƒƒداه ه ƒƒؤالء البش ƒƒراء ب ƒƒدي ƒƒن ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل وم ƒƒمثّلوه ƒƒم امل ƒƒنتخبون ا ّلƒƒذي ƒƒن ات ّ ƒ
ƒسنوات األخƒƒيرة اتّƒƒسا ًعƒƒا هƒƒائ ƒالً فƒƒهو مƒّ ƒما يسƒƒتحقّ أعƒƒظم ال ƒثّناء وأجƒّ ƒل ال ƒتّقديƒƒر .ومƒƒن
ƒهمتهم نƒƒطاق تƒƒداول الƒƒكتب الƒƒبهائ ƒيّة فƒƒي الّ ƒ
بّ ƒ
١٩٨

ال ƒتّقاري ƒƒر ا ّل ƒƒتي أع ّ ƒدت ƒƒها ووزّع ƒƒتها ال ƒƒهيئات ا ّل ƒƒتي عه ƒƒد إل ƒƒيها ط ƒƒبع ه ƒƒذه ال ƒƒكتب ونش ƒƒره ƒƒا ف ƒƒي ال ƒƒوالي ƒƒات املتّح ƒƒدة األم ƒƒري ƒƒكيّة وك ƒƒندا
نسƒƒتخلص حƒƒقائƒƒق مƒƒدهƒƒشة ،مƒƒنها أنّƒƒه بƒƒيع أو وزّع فƒƒي غƒƒضون األحƒƒد عشƒƒر شهƒً ƒرا املƒƒنتهيّة بƒƒالƒثّامƒƒن والعشƒƒريƒƒن مƒƒن شƒƒباط سƒƒنة
1943م م ƒƒا ي ƒƒزي ƒƒد ع ƒƒلى  19,000ك ƒƒتاب و 100,000ك ƒƒتيّب و 3,000م ƒƒوط ƒƒأ ل ƒƒل ّدراس ƒƒة و 4,000مج ƒƒموع ƒƒة م ƒƒن ال ƒنّصوص امل ƒƒختارة
ƒوضƒƒح طƒƒبيعة املƒƒعبد
و 1,800بƒƒطاقƒƒة وإضƒƒبارة لƒƒصورة املƒƒعبد واملƒƒعايƒƒدة ،ومƒƒنها أنّƒƒه فƒƒي غƒƒضون سƒƒنتني طƒƒبع  376,000كƒƒتيّب يƒ ƒ ّ ƒ
خƒاة مƒنه ،وأ ّن أكƒثر مƒن  300,000نشƒرة أمƒريّƒة وزِّعƒت فƒي املƒعرضƒني
املƒشيّد فƒي الƒواليƒات املتّحƒدة األمƒريƒكيّة ،ويشƒرح الƒغايƒة املƒتو ّƒ
الƒƒعامل ƒيّني ال ّ ƒلذيƒƒن عƒƒقدا فƒƒي سƒƒان فƒƒرانƒƒسيسكو ونƒƒيويƒƒورك ،وأنّƒƒه فƒƒي خƒƒالل اثƒƒني عشƒƒر شهƒً ƒرا أهƒƒدي  1,089كƒƒتابًƒƒا إلƒƒى املƒƒكتبات
املƒƒختلفة ،وأنّƒƒه فƒƒي عƒƒرض سƒƒنة واحƒƒدة أرسƒƒلت لƒƒجنة ال ƒتّعارف املƒƒركƒƒزيّƒƒة إلƒƒى املƒƒؤ ّلƒƒفني واملتح ّ ƒدثƒƒني فƒƒي اإلذاعƒƒة ومƒƒمثّلي األق ّ ƒليّات
ّ
بالشؤون ال ّدوليّة ما يزيد على  2,300خطاب مرفق بأكثر من  4,500كتيّب.
املهتمة
اليهوديّة والزّنجيّة واملنظّمات املختلفة
ّ
ƒهمة والƒعزم مƒا يسƒتحقّ ثƒنا ًء ال يƒقلّ
وكƒذلƒك أبƒدى مƒمثّلو الƒجامƒعة الƒبهائƒيّة األمƒريƒكيّة املƒنتخبون واملƒب ّلغون الƒج ّوالƒون مƒن الƒنّشاط وال ّ
عƒّ ƒما اسƒƒتح ّقته الƒƒجهود املƒƒبذولƒƒة فƒƒي إنƒƒتاج تƒƒلك الƒƒكتب ،وذلƒƒك فƒƒي إهƒƒدائƒƒهم نƒƒس ً
خا مƒƒن تƒƒلك الƒƒكتب املƒƒن ّوعƒƒة املƒƒتع ّددة إلƒƒى األقƒƒطاب
وذوي املƒناصƒب ،تƒساعƒدهƒم فƒي هƒذا اإلهƒداء مƒحافƒل الƒبالد األخƒرى ،فƒلقد أهƒديƒت الƒكتب الƒبهائƒيّة ا ّلƒƒتي تƒعالƒج مƒختلف نƒواحƒي
ال ّ ƒديƒƒن إلƒƒى مƒƒلك إنجƒƒلترا ومƒƒاري مƒƒلكة رومƒƒانƒƒيا والƒّ ƒرئƒƒيس فƒƒرانƒƒكلني د .روزفƒƒلت وإمƒƒبراطƒƒور الƒƒيابƒƒان ،وإلƒƒى الƒّ ƒرئƒƒيس الƒّ ƒراحƒƒل فƒƒون
ƒسويƒƒد وإلƒƒى فƒƒرديƒƒنانƒƒد مƒƒلك بƒƒلغاريƒƒا وإمƒƒبراطƒƒور الƒƒحبشة ومƒƒلك مƒƒصر وإلƒƒى فƒƒيصل مƒƒلك
هƒƒندنƒƒبرغ وإلƒƒى مƒƒلك ال ّ ƒدنƒƒمرك ومƒƒلكة الّ ƒ
الƒƒعراق الƒّ ƒراحƒƒل وإلƒƒى زوغ مƒƒلك ألƒƒبانƒƒيا وإلƒƒى مƒƒازاريƒƒك رئƒƒيس تƒƒشيكوسƒƒلوفƒƒاكƒƒيا الƒّ ƒراحƒƒل ورئƒƒيس جƒƒمهوريّƒƒة املƒƒكسيك وهƒƒندوراس
ƒسويƒد
ّƒ ƒ
وبƒنامƒا
ƒسابƒق وإلƒى ولƒي عهƒد ال ّ
والسƒلفادور وجƒواتƒيماال وبƒورتƒوريƒكو ،والƒجنرال شƒيانƒغ كƒايƒتشك  ،وإلƒى خƒديƒوي مƒصر ال ّ
ودوق ونƒدسƒور ودوقƒة كƒنت وإلƒى األرشƒيدوقƒة أنƒطون الƒنّمسويّƒة وإلƒى األمƒيرة أولƒجا الƒيوغسƒالفƒيّة وإلƒى األمƒيرة املƒصريّƒة قƒدريّƒة،
وإل ƒƒى األم ƒƒيرة إس ƒƒتيال ب ƒƒرن ƒƒادي ƒƒت ال ƒƒوس ƒƒبرغ ƒيّة وإل ƒƒى امل ƒƒهات ƒƒما غ ƒƒان ƒƒدي ،وإل ƒƒى ع ƒƒدد م ƒƒن أم ƒƒراء ال ƒƒهند ،وإل ƒƒى رؤس ƒƒاء وزراء االتّ ƒƒحاد
األسƒƒترالƒيّ وإلƒƒى بƒƒعض هƒƒؤالء أهƒƒديƒƒت الƒƒكتب إهƒƒدا ًء شƒƒخصيًّا ،وإلƒƒى الƒƒبعض اآلخƒƒر أهƒƒديƒƒت بƒƒوسƒƒاطƒƒات مƒƒناسƒƒبة إ ّمƒƒا عƒƒن طƒƒريƒƒق
األفراد من املؤمنني أو ممثّلي الجامعات البهائيّة.
ƒصرف الجƒمهور فƒي مƒكتبات الّ ƒدول والƒجامƒعات واملƒكتبات
ولƒم يƒغفل هƒؤالء املƒب ّلغون وال تƒلك املƒحافƒل عƒن وضƒع هƒذه الƒكتب تƒحت ت ّ
ƒقراء فƒƒرصƒƒة الƒƒوقƒƒوف عƒƒلى تƒƒاريƒƒخ ظƒƒهور حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل ومƒƒبادئƒƒه .وإ ّن مجƒƒرد تƒƒعداد
ّƒ
الƒƒعا ّمƒƒة،
ميسƒƒريƒƒن بƒƒذلƒƒك لجƒƒمهور كƒƒبير مƒƒن الّ ƒ
ƒقارات الخƒƒمس .نƒƒعم ،فƒƒقد ُوضƒƒعت كƒƒتب مƒƒعتمدة وثƒƒيقة
أهّ ƒم هƒƒذه املƒƒكتبات لƒƒيكفي إلظƒƒهار مƒƒجال تƒƒلك الƒƒفعالƒيّات املنبسƒƒطة عƒƒلى الّ ƒ
ك ƒƒتبت ع ƒƒن دي ƒƒن ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ف ƒƒي م ƒƒكتبات أه ƒّ ƒمها امل ƒƒتحف ال ƒƒبري ƒƒطان ƒƒي ف ƒƒي ل ƒƒندن وم ƒƒكتبة ب ƒƒودل ƒƒيان ف ƒƒي أك ƒƒسفورد وم ƒƒكتبة
ƒؤسƒسة نƒانƒسن فƒي أوسƒلو
للسƒالم ،ومƒكتبات م ّƒ ƒ
ƒؤسƒسة نƒوبƒل ّƒ ƒ
السƒالم فƒي الهƒاي ومƒكتبة م ّƒ ƒ
الƒكونجƒرس فƒي واشƒنطن ومƒكتبة قƒصر ّƒ ƒ
للس ƒƒالم وم ƒƒكتبة ج ƒƒام ƒƒعة أمس ƒƒتردام ،وم ƒƒكتبة
وامل ƒƒكتبة امل ƒƒلكيّة ف ƒƒي ك ƒƒوب ƒƒنهاج ƒƒن ،وم ƒƒكتبة ع ƒƒصبة األم ƒƒم ف ƒƒي ج ƒƒنيف ،وم ƒƒكتبة ه ƒƒوف ƒƒر ّƒ ƒ
املجƒلس الƒنّيابƒي فƒي أوتƒاوا ومƒكتبة جƒامƒعة اهلل آبƒاد ،ومƒكتبة جƒامƒعة عƒليكره ومƒكتبة جƒامƒعة مƒدراس ،ومƒكتبة جƒامƒعة شƒانƒتيكتان
الّ ƒدولƒيّة فƒي بƒولƒيبور ،ومƒكتبة الƒجامƒعة الƒعثمانƒيّة فƒي حƒيدر آبƒاد واملƒكتبة األمƒبراطƒوريّƒة فƒي كƒلكتّا ومƒكتبة الƒجامƒعة املّ ƒليّة فƒي دلƒهي
ومƒكتبة جƒامƒعة مƒيسور ،ومƒكتبة بƒرنƒارد فƒي رانƒجون ومƒكتبة جƒرابƒيا واديƒا فƒي پƒونƒا ومƒكتبة الهƒور الƒعا ّƒمƒة ومƒكتبة جƒامƒعتي لƒكنهو
ودلƒƒهي ،ومƒƒكتبة جƒƒوهƒƒانسƒƒبورغ الƒƒعا ّمƒƒة ،ومƒƒكتبات الƒتّوزيƒƒع فƒƒي ريƒƒودي جƒƒانƒƒيرو ومƒƒكتبة مƒƒانƒƒيال األهƒƒليّة ومƒƒكتبة جƒƒامƒƒعة هƒƒونƒƒغ كƒƒونƒƒغ
ومƒكتبات ريƒكجافƒيك الƒعا ّمƒة ومƒكتبة كƒارنƒيجي فƒي جƒزر سيشƒل ومƒكتبة كƒوبƒان األهƒليّة ومƒكتبة سƒان خƒوان الƒعا ّمƒة ومƒكتبة جƒامƒعة
ƒبرا ومƒكتبة ولƒنجنت
سƒويƒداد تƒرويƒللو ومƒكتبة الƒجامƒعة ومƒكتبات كƒارنƒيجي الƒعا ّمƒة فƒي بƒورتƒوريƒكو ،ومƒكتبة املجƒلس الƒنّيابƒي فƒي كƒان ّ
الƒبرملƒانƒيّة .نƒعم لƒقد وضƒعت الƒكتب املƒعتمدة الƒوثƒيقة عƒن ديƒن حƒضرة بƒهاء اهلل فƒي ك ّƒل هƒذه الƒجامƒعات وفƒي ك ّƒل مƒكتبات أسƒترالƒيا
ƒهمة وفƒƒي تƒƒسع مƒƒكتبات فƒƒي املƒƒكسيك وع ّ ƒدة مƒƒكتبات فƒƒي مƒƒكدن وفƒƒي مƒƒنشوكƒƒو ،وفƒƒيما يƒƒزيƒƒد عƒƒلى ألƒƒف مƒƒكتبة عƒƒا ّمƒƒة
ونƒƒيوزلƒƒندة املّ ƒ
ومƒƒائƒƒة مƒƒكتبة للخƒƒدمƒƒة الƒƒعا ّمƒƒة ومƒƒائƒƒتي مƒƒكتبة مƒƒلحقة بƒƒالƒƒجامƒƒعات أو الƒƒك ّليّات بƒƒما فƒƒيها كّ ƒليّات الƒƒهنود الحƒƒمر فƒƒي الƒƒواليƒƒات املتّحƒƒدة
وكندا.
ك ƒƒما أدرج ƒƒت س ƒƒجون ال ƒƒوالي ƒƒات املتّح ƒƒدة ف ƒƒي الخ ƒطّة ال ّ ƒ
ƒشام ƒƒلة ا ّلƒƒتي أع ّ ƒدت ƒƒها ال ƒƒجام ƒƒعة ال ƒƒبهائ ƒيّة األم ƒƒري ƒƒكيّة ،وك ƒƒذل ƒƒك ش ƒƒملت الخ ƒطَّة
ƒاصƒة .كƒما لƒم تƒهمل الƒجامƒعة الƒيقظة الƒف ّعالƒة مƒصالƒح الƒعميان
مƒكتبات ثƒكنات الƒجيش مƒنذ نƒشوب الحƒرب وذلƒك بƒواسƒطة لƒجنة خ َّ ƒ ƒ ƒ
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كƒما يتجّ ƒلى مƒن وضƒع الƒكتب الƒبهائƒيّة ا ّلƒƒتي طƒبعتها أفƒراد مƒن تƒلك الƒجامƒعة بƒطريƒقة بƒرايƒل فƒي ثƒالثƒني مƒكتبة ومعهƒد فƒي ثƒمانƒي
عش ƒƒرة والي ƒƒة م ƒƒن ال ƒƒوالي ƒƒات املتّح ƒƒدة األم ƒƒري ƒƒكيّة ،وف ƒƒي ه ƒƒون ƒƒول ƒƒول ƒƒو )بج ƒƒزر ال ƒƒهاواي( وف ƒƒي رج ƒƒينا )ب ƒƒسكنثوان( ،وف ƒƒي م ƒƒكتبات ط ƒƒوك ƒƒيو
بالقارة األمريكيّة ّ
الشماليّة.
املتصلة باملكتبات العا ّمة في أ ّمهات املدن املختلفة
وجنيف للعميان وكثير من مكتبات التّوزيع
ّ
ّ
ƒاصƒة إلƒى تƒلك ا ّلƒƒتي أسƒبغت عƒلى نƒفسها مƒن املجƒد مƒا لƒم يƒكسف سƒناه
ولƒن أسƒتطيع أن افƒرغ مƒن هƒذا املƒوضƒوع دون إشƒارة خ ّ ƒ ƒ ƒ
فƒƒتوحƒƒات مƒƒب ّلغي ال ّ ƒديƒƒن املƒƒعاصƒƒريƒƒن لƒƒها فƒƒي أنƒƒحاء الƒƒعالƒƒم فحسƒƒب ،بƒƒل مƒƒا فƒƒاق فƒƒي إشƒƒراقƒƒه أيّƒƒة مƒƒأثƒƒرة فƒƒاز بƒƒها أي مƒّ ƒروج مƒƒن
مƒّ ƒروجƒƒيه خƒƒالل قƒƒرن كƒƒامƒƒل ،ال بƒƒما اشƒƒتركƒƒت بƒƒه مƒƒن نƒƒصيب ضخƒƒم فƒƒي اتّƒƒخاذ الƒتّدابƒƒير لƒƒترجƒƒمة الƒƒكتب الƒƒبهائƒيّة ونشƒƒرهƒƒا فƒƒقط ،بƒƒل
بƒƒمآثƒƒرهƒƒا الƒƒعجيبة الƒƒفذّة حً ƒقّا فƒƒي مƒƒيدان الƒتّبليغ الƒƒعاملƒيّ أيً ƒ
ƒضا .فƒƒعلى مƒƒارثƒƒا روت زعƒƒيمة املƒƒب ّلغني الƒƒبهائƒيّني املƒƒتج ّولƒƒني وأعƒƒلى يƒƒد
رفƒعها حƒضرة بƒهاء اهلل مƒنذ صƒعود حƒضرة عƒبد الƒبهاء يƒجب أن يƒمنح ،لƒو نƒحن أصƒبنا فƒي تƒقديƒر خƒدمƒاتƒها الƒعديƒدة وأسƒمى عƒمل
في حياتها ،لقب زعيمة سفيرات دينها وفخر املب ّلغني واملب ّلغات البهائيّني في املشرق واملغرب.
ƒسنة ا ّلƒƒتي ُكƒƒشف فƒƒيها ال ƒنّقاب عƒƒن ألƒƒواح الخ ƒطّة اإللƒƒهيّة فƒƒي الƒƒواليƒƒات املتّحƒƒدة األمƒƒريƒƒكيّة كƒƒانƒƒت أ ّول مƒƒن قƒƒام تƒƒلبيةً
وفƒƒي نƒƒفس الّ ƒ
ƒسامƒي الƒنّبيل
لƒذلƒك الƒنّداء الƒتّاريƒخي ا ّلƒذي نƒاداهƒم بƒه حƒضرة عƒبد الƒبهاء وانƒطلقت بƒعزيƒمة مƒاضƒية راسƒخة وروح مƒن االنƒقطاع ال ّ
تƒƒقوم بƒƒرحƒƒالتƒƒها الƒƒعاملƒيّة ا ّلƒƒتي دارت بƒƒها حƒƒول الƒƒعالƒƒم أربƒƒع دورات ،وانƒƒسحبت عƒƒلى فƒƒترة قƒƒوامƒƒها عشƒƒرون سƒƒنة ،سƒƒافƒƒرت أثƒƒناءهƒƒا
ƒهمة مƒƒن مƒƒدن أمƒƒريƒƒكا الƒƒجنوب ƒيّة ،وب ّ ƒلغت رسƒƒالƒƒة
إلƒƒى الّ ƒ
ƒصني والƒƒيابƒƒان أربƒƒع مƒƒرات ،وإلƒƒى الƒƒهند ثƒƒالث مƒّ ƒرات ،وزارت كƒّ ƒل مƒƒديƒƒنة مّ ƒ
ƒسياسƒƒة واألسƒƒاتƒƒذة
الƒƒيوم الجƒƒديƒƒد إلƒƒى املƒƒلوك واملƒƒلكات واألمƒƒراء واألمƒƒيرات ورؤسƒƒاء الجƒƒمعيّات والƒƒوزراء ورجƒƒال ال ّ ƒدول ورجƒƒال الّ ƒ
ورجƒال الّ ƒديƒن وال ّ
ƒشعراء وعƒدد ضخƒم مƒن الƒنّاس فƒي مƒختلف نƒواحƒي الƒحياة ،واتّƒصلت اتّƒصاالً رسƒميًّا وغƒير رسƒميّ بƒاملƒؤتƒمرات
السƒالم واتّƒحادات اإلسƒبرانƒتو واملƒؤتƒمرات االشƒتراكƒيّة والجƒمعيّات الƒثّيوصƒوفƒيّة واألنƒديƒة الƒنّسائƒيّة وأشƒباه تƒلك
الّ ƒديƒنيّة وجƒمعيّات ّƒ ƒ
امل ƒƒنظّمات ،واس ƒƒتطاع ƒƒت ه ƒƒذه ال ƒّ ƒروح ا ّلƒƒتي ال تقه ƒƒر أن ت ƒƒكتب ،ب ƒƒفضل ج ƒƒهوده ƒƒا واالن ƒƒتصارات ا ّلƒƒتي ظ ƒƒفرت ب ƒƒها ،س ƒƒجالًّ ه ƒƒو أق ƒƒرب
نموذج للمثل ا ّلذي ضربه حضرة عبد البهاء بنفسه ملحبّيه أثناء سفراته في ربوع الغرب.
ومƒƒن أبƒƒرز مƒƒعالƒƒم تƒƒلك الƒّ ƒرحƒƒالت الƒƒباق ƒيّة ال ƒذّكƒƒر اجƒƒتماعƒƒها بƒƒماري مƒƒلكة رومƒƒانƒƒيا ثƒƒمانƒƒي مƒّ ƒرات مƒƒتعاقƒƒبة كƒƒانƒƒت أوالهƒƒا فƒƒي كƒƒانƒƒون
الƒثّانƒƒي سƒƒنة 1926م فƒƒي قƒƒصر كƒƒنتروسƒƒني فƒƒي بƒƒوخƒƒارسƒƒت وكƒƒانƒƒت ثƒƒانƒƒيتها فƒƒي قƒƒصر بƒƒليسور فƒƒي سƒƒينيا ،أعƒƒقبتها فƒƒي كƒƒانƒƒون
ƒسنة ال ƒتّالƒƒية زيƒƒارتƒƒها لƒƒجاللƒƒتها والبƒƒنتها األمƒƒيرة إيƒƒلينا فƒƒي الƒƒقصر املƒƒلكيّ بƒƒبلغراد حƒƒيث نƒƒزلƒƒتا ضƒƒيفتني عƒƒلى مƒƒلك
ال ƒثّانƒƒي مƒƒن الّ ƒ
ƒصيفيّ تƒهنايƒوفƒا فƒي بƒالƒكك عƒلى البحƒر األسƒود ،وم َّƒرة
يƒوغسƒالفƒيا ومƒلكتها ،ثَّ ƒم فƒي تشƒريƒن األ ّول سƒنة 1929م فƒي قƒصر املƒلكة ال ّ
أخƒرى فƒي آب سƒنة 1932م وشƒباط سƒنة 1933م فƒي قƒصر األمƒيرة إيƒلينا )األرشƒيدوقƒة أنƒطون الƒنّمسويّƒة الƒحالƒيّة( فƒي مƒودلƒنج
ƒيرا ف ƒƒي ش ƒƒباط س ƒƒنة 1936م ب ƒƒال ƒƒقصر ن ƒƒفسه .ت ƒƒلك
ق ƒƒرب ف ƒƒيينّا ،أع ƒƒقبها ب ƒƒعد س ƒƒنة ل ƒƒقاء آخ ƒƒر ف ƒƒي ش ƒƒباط ب ƒƒقصر ك ƒƒنتروس ƒƒني ،وأخ ً ƒ
ƒظرا لƒƒلتّأثƒƒير الƒƒبالƒƒغ ا ّلƒƒذي أثّƒƒرت بƒƒه ال ƒزّائƒƒرة فƒƒي مƒƒضيفتها املƒƒلكيّة كƒƒما تشهƒƒد بƒƒذلƒƒك
ال ƒزّيƒƒارات هƒƒي مƒƒن أبƒƒرز مƒƒعالƒƒم تƒƒلك الƒّ ƒرحƒƒالت نً ƒ
املƒدائƒح املƒتوالƒية املƒتعاقƒبة ا ّلƒƒتي خƒطّها قƒلم املƒلكة .وم ّƒما يƒمكن أ ْن يƒع ّد مƒن أعƒالم خƒدمƒتها ا ّلƒƒتي ال يƒدانƒيها فƒي كƒثير مƒن نƒواحƒيها
ƒصبور تƒدعƒوهƒا لƒزيƒارة األمƒير پƒول
مƒدان فƒي تƒاريƒخ الƒقرن الƒبهائƒيّ األ ّول بƒأسƒره تƒلك الّ ƒدعƒوات الƒثّالث ا ّلƒتي تƒل ّقتها هƒذه املƒدافƒعة ال ّ
الƒƒيوغسƒƒالفƒيّ واألمƒƒيرة أولƒƒجا فƒƒي الƒƒقصر املƒƒلكيّ بƒƒبلغراد ،وتƒƒلك املƒƒحاضƒƒرات ا ّلƒƒتي ألƒƒقتها فƒƒيما يƒƒزيƒƒد عƒƒن أربƒƒعمائƒƒة جƒƒامƒƒعة وكّ ƒليّة
فƒƒي املشƒƒرق واملƒƒغرب ،ومƒƒنها زيƒƒارتƒƒها مƒّ ƒرتƒƒني لّ ƒ
ƒكل الƒƒجامƒƒعات األملƒƒان ƒيّة عƒƒدا جƒƒامƒƒعتني ،وزيƒƒارتƒƒها ملƒƒا يƒƒقرب مƒƒن مƒƒائƒƒة جƒƒامƒƒعة وك ّ ƒليّة
ƒصحف واملƒجالت فƒي مƒعظم األقƒطار ا ّلƒتي زارتƒها ،واألحƒاديƒث
ƒصني ،ومƒنها املƒقاالت الƒعديƒدة ا ّلƒتي نشƒرهƒا فƒي ال ّ
ومƒدرسƒة فƒي ال ّ
ƒخاصƒة ومƒكتبات الّ ƒدول بƒال حƒساب ،ومƒنها مƒقابƒالتƒها ال ّ
ƒشخصيّة لƒرجƒال
الƒكثيرة ا ّلƒتي أذاعƒتها ،والƒكتب ا ّلƒتي أودعƒتها املƒكتبات ال ّ ƒ ƒ ƒ
الƒحكم فƒيما ال ي ّ
السƒالح ،ومƒنها
ƒقل عƒن خƒمسني د ّولƒة أثƒناء ثƒالثƒة أشهƒر أقƒامƒتها فƒي جƒنيف سƒنة 1932م وقƒت انƒعقاد مƒؤتƒمر نƒزع ّƒ ƒ
ال ƒƒجهود امل ƒƒضنية ا ّلƒƒتي ب ƒƒذل ƒƒتها أث ƒƒناء س ƒƒفرات ƒƒها ال ّ ƒ
ƒشا ّقƒƒة ف ƒƒي اإلش ƒƒراف ع ƒƒلى ت ƒƒرج ƒƒمة ك ƒƒتاب ال ّ ƒدك ƒƒتور إس ƒƒلمنت "ب ƒƒهاء اهلل وال ƒƒعصر
الجƒديƒد" وطƒبعه بƒع ّدة لƒغات ،وتƒبادلƒها مƒع األقƒطاب والƒعلماء وإهƒداؤهƒا الƒكتب الƒبهائƒيّة إلƒيهم ،ومƒنها ح ِّƒجها إلƒى إيƒران والƒخضوع
املƒؤثّƒر ا ّلƒذي أبƒدتƒه لƒذكƒرى أبƒطال الّ ƒديƒن وهƒي تƒزور املƒواقƒع الƒتّاريƒخيّة فƒي هƒذه الƒبالد ،ومƒنها زيƒارتƒها ألدرنƒة حƒيث بƒحثت مƒن فƒرط
تƒƒع ّلقها بƒƒحضرة بƒƒهاء اهلل عƒƒن املƒƒنازل ا ّلƒƒتي سƒƒكنها وال ƒنّاس ا ّلƒƒذيƒƒن لƒƒقيهم أثƒƒناء مƒƒنفاه فƒƒي تƒƒلك املƒƒديƒƒنة ،وحƒƒيث رحƒƒب بƒƒها الƒƒحاكƒƒم
٢٠٠

السƒƒريƒƒعة ا ّلƒƒتي بƒƒذلƒƒتها لƒƒلعامƒƒلني فƒƒي إدارة ال ّ ƒديƒƒن فƒƒي كƒّ ƒل الƒƒبالد ا ّلƒƒتي شƒƒيدت فƒƒيها هƒƒيئاتƒƒه
ƒصادقƒƒة ّ ƒ
والƒƒعمدة ،ومƒƒنها مƒƒعونƒƒتها الّ ƒ
اإلداريّة أو كانت تُشيّد.
وال ي ّ
ƒقل عƒن ذلƒك وقً ƒعا قƒائƒمة أسƒماء أولƒئك ا ّلƒƒذيƒن لƒقيتهم أثƒناء إنƒجاز مƒهمتها ،فƒقد شƒملت هƒذه الƒقائƒمة مƒن ال ّ
ƒشخصيّات املƒلكيّة
وال ƒƒوج ƒƒهاء ،ع ƒƒدا أول ƒƒئك ا ّلƒƒذي ƒƒن ذك ƒƒرن ƒƒاه ƒƒم م ƒƒن ق ƒƒبل ،ه ƒƒاك ƒƒون م ƒƒلك ال ƒنّروي ƒƒج وف ƒƒيصل م ƒƒلك ال ƒƒعراق وزوغ م ƒƒلك أل ƒƒبان ƒƒيا وأف ƒƒراد أس ƒƒرت ƒƒه
واألمƒƒ ƒيرة مƒƒ ƒاريƒƒ ƒنا الƒƒ ƒيونƒƒ ƒان ƒ ƒيّة )دوقƒƒ ƒة كƒƒ ƒنت الƒƒ ƒحال ƒ ƒيّة( واألمƒƒ ƒيرة إلƒƒ ƒيزابƒƒ ƒت الƒƒ ƒيونƒƒ ƒان ƒ ƒيّة وتƒƒ ƒومƒƒ ƒاس مƒƒ ƒازاريƒƒ ƒك ،وإدوارد بƒƒ ƒينز رئƒƒ ƒيس
ƒوري ب ƒƒتلر رئ ƒƒيس ج ƒƒام ƒƒعة ك ƒƒول ƒƒوم ƒƒبيا ،واألس ƒƒتاذ
ت ƒƒشيكوس ƒƒلوف ƒƒاك ƒƒيا ،ورئ ƒƒيس ال ƒنّمسة وال ّ ƒدك ƒƒتور ص ƒƒن ي ƒƒات ص ƒƒن وال ّ ƒدك ƒƒتور ن ƒƒيقوال م ّ ƒ
ƒصينيّة ووزيƒƒر مƒƒعارفƒƒها ،ووزيƒƒر
بƒƒوجƒƒدان بƒƒوبƒƒوفƒƒتش بƒƒجامƒƒعة بƒƒلغراد وتƒƒوفƒƒيق رشƒƒدي بƒƒيك وزيƒƒر خƒƒارجƒيّة تƒƒركƒيّا ،ووزيƒƒر الƒƒخارجƒيّة الّ ƒ
خ ƒƒارج ƒيّة ل ƒƒتوان ƒƒيا ،واألم ƒƒير مح ƒّ ƒمد ع ƒƒلي امل ƒƒصري ،وس ƒƒتيفان رادي ƒƒتش  ،ومه ƒƒراج ƒƒات ب ƒƒات ƒƒياال وب ƒƒنارس وت ƒƒراف ƒƒان ƒƒكور ،وح ƒƒاك ƒƒم ال ƒƒقدس
ƒسيدة هƒƒدى
ƒسير رابƒƒندرانƒƒاث طƒƒاغƒƒور والّ ƒ
ƒسويƒƒد ،وسƒƒاروجƒƒيني نƒƒايƒƒدو والّ ƒ
ومƒƒفتيها األكƒƒبر وال ّ ƒدكƒƒتور إرلƒƒنج إيƒƒدم رئƒƒيس أسƒƒاقƒƒفة الّ ƒ
ه ƒƒان ƒƒم ش ƒƒعراوي زع ƒƒيمة الح ƒƒرك ƒƒة ال ƒنّسائ ƒيّة امل ƒƒصريّ ƒƒة ،وال ّ ƒدك ƒƒتور ك .إي ƒƒشيكي وزي ƒƒر ال ƒƒقصر ال ƒƒياب ƒƒان ƒƒي اإلم ƒƒبراط ƒƒوري واألس ƒƒتاذ
تƒتروجƒيرو إيƒنوي األسƒتاذ الفخƒري مƒن أسƒاتƒذة جƒامƒعة طƒوكƒيو اإلمƒبراطƒوريّƒة والƒبارون يƒوشƒيرو سƒكاتƒانƒي عƒضو مجƒلس الƒنّبالء
ومحمد فؤاد عميد ك ّليّة اآلداب ورئيس معهد التّاريخ التّركيّ.
الياباني
ّ
ƒص ّحة وال ق ّ ƒلة الƒƒكتب ا ّلƒƒتي عƒƒاقƒƒت جƒƒهودهƒƒا
ƒس ّن وال تƒƒدهƒƒور الّ ƒ
ولƒƒم يƒƒنل مƒƒن هƒّ ƒمة هƒƒذه املƒƒرأة الƒّ ƒروحƒƒان ƒيّة ال ƒنّشيطة ال ƒطّاهƒƒرة تƒƒق ّدم الّ ƒ
األولƒƒى ،وال املƒƒصادر الهƒƒزيƒƒلة ا ّلƒƒتي ألƒƒقت عƒƒلى كƒƒاهƒƒلها عƒƒبئ ًا فƒƒوق عƒƒبء ،ولƒƒم يƒƒفت فƒƒي عƒƒضدهƒƒا اخƒƒتالف املƒƒناخ وال تƒƒبايƒƒن األجƒƒواء
ƒسياسƒيّة ا ّلƒتي جƒابهƒتها ،فƒمضت وحƒيدة فƒريƒدة تƒكتنفها بƒني حƒني وآخƒر ظƒروف بƒالƒغة الخƒطورة
ƒعرضƒت لƒها وال املƒشكالت ال ّ
ا ّلƒتي ت ّ

ƒهوري مج ƒƒلجل،
ت ƒƒنادي ال ƒنّاس م ƒƒن م ƒƒختلف ال ƒƒعقائ ƒƒد وم ƒƒتباي ƒƒن األل ƒƒوان وم ƒƒتع ّدد ال ƒطّبقات إل ƒƒى رس ƒƒال ƒƒة ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ب ƒƒصوت ج ƒ
ّ
وظّ ƒلت كƒƒذلƒƒك رغƒƒم مƒƒرضƒƒها املƒƒؤلƒƒم الƒƒقتّال ا ّلƒƒذي تحƒّ ƒملت آالمƒƒه بƒƒثبات بƒƒطولƒيّ إلƒƒى أن أسƒƒرعƒƒت إلƒƒى وطƒƒنها لƒƒتشارك فƒƒي تƒƒنفيذ خƒطّة
السƒƒبع الحƒƒديƒƒثة االبƒƒتداء ،فخƒّ ƒرت صƒƒريƒƒعة أثƒƒناء ال ƒطّريƒƒق ،فƒƒي هƒƒونƒƒولƒƒولƒƒو ال ƒنّائ ƒيّة .وهƒƒناك فƒƒي هƒƒذه الƒƒبقعة الƒّ ƒرمƒƒزيّƒƒة بƒƒني
ƒسنوات ّ ƒ
الّ ƒ
ارا مƒاتƒت فƒي الƒثّامƒن والعشƒريƒن مƒن أيƒلول سƒنة 1939م ،فƒانتهƒت بƒذلƒك
املشƒرق واملƒغرب الّ ƒلذيƒن جƒاهƒدت فƒي ربƒوعƒهما جƒها ًدا جƒبّ ً
حياة يمكن أن تع ّد أطيب ثمرة أثمرها عصر التّكوين من دورة حضرة بهاء اهلل حتّى اآلن.
ƒسيد املƒسيح "*وأال يسƒتريƒحوا
ولƒقد أظهƒرت هƒذه الƒبطلة الƒخالƒدة ملƒا ورد فƒي وصƒيّة حƒضرة عƒبد الƒبهاء حƒول االقƒتداء بƒحواريّƒي ال ّ
ƒتقروا دقƒيقة وال يهƒدأوا" "* وأن يƒصيحوا فƒي
دقƒيقة واحƒدة" "*وأن ينتشƒروا فƒي املƒمالƒك والّ ƒديƒار" ]أي املƒؤمƒنون[ "*وأن ال يس ّ
ك ّƒل قƒطر بƒصيحة يƒا بƒهاء األبƒهى" ،أظهƒرت طƒاعƒة يƒمكن أن يفخƒر بƒها جƒيلنا الƒحاضƒر واألجƒيال الƒقادمƒة وأن يƒتنافƒس فƒي مƒثلها
املتنافسون.
انƒƒطلقت "طƒƒليقة كƒƒالƒّ ƒريƒƒح" واضƒƒعة "كƒّ ƒل ثƒƒقتها" فƒƒي اهلل فƒƒهي "خƒƒير زاد" لƒƒها فƒƒي رحƒƒلتها ،وح ّ ƒققت بƒƒالحƒƒرف الƒƒواحƒƒد تƒƒقري ƒبًا تƒƒلك
ƒورا*" :لƒƒيته
الƒّ ƒرغƒƒبة ا ّلƒƒتي ع ƒبّر عƒƒنها حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء بƒƒتعبير مƒƒؤثّƒƒر فƒƒي ألƒƒواحƒƒه ا ّلƒƒتي نƒƒهضت مƒƒارثƒƒا روت لƒƒتح ّقق مƒƒضامƒƒينها فً ƒ
ƒصحارى
يتيسƒƒر لƒƒي أن أسƒƒافƒƒر ولƒƒو عƒƒلى قƒƒدمƒيّ وفƒƒي فƒƒقر شƒƒديƒƒد إلƒƒى تƒƒلك الƒƒبقاع رافً ƒعا عƒƒقيرتƒƒي فƒƒي املƒƒدن والƒƒقرى والƒƒجبال والّ ƒ
وامل ƒƒحيطات ب ƒƒصيحة )ي ƒƒا ب ƒƒهاء األب ƒƒهى( وأر ّوج ال ƒتّعال ƒƒيم اإلل ƒƒهيّة ول ƒƒكن ذل ƒƒك ال يتيس ƒƒر ل ƒƒي اآلن .له ƒƒذا أج ƒƒدن ƒƒي ف ƒƒي حس ƒƒرة ع ƒƒظيمة.
فعساكم إن شاء اهلل أن توفّقوا إلى ذلك".
وإلƒƒيك الƒثّناء املƒƒلكيّ ا ّلƒƒذي كƒƒتبته أولƒƒجا الƒƒيوغسƒƒالفƒيّة حƒƒني نƒƒعيت إلƒƒيها مƒƒارثƒƒا روت قƒƒالƒƒت" :لشّ ƒد مƒƒا أحƒƒزنƒƒني بƒƒموت اآلنƒƒسة مƒƒارثƒƒا
ƒسال ƒƒفة .ك ƒƒان ƒƒت رح ƒƒيمة رق ƒƒيقة وك ƒƒان ƒƒت ع ƒƒام ƒƒلة مخ ƒƒلصة م ƒƒن
روت ال ƒطّيّبة ألنّ ƒƒني ل ƒƒم أك ƒƒن أدري ب ƒƒه ،ل ƒƒقد ت ƒƒمتّعنا ج ƒƒمي ًعا ب ƒƒزي ƒƒارات ƒƒها ال ّ ƒ
للسالم ،وإنّه ال يخامرني ّ
شك في أ ّن مكانها في عملها سيخلو خل ًوّا محزنًا".
العامالت ّ
ƒضحية
وإلƒƒيك مƒƒا شهƒƒد بƒƒه قƒƒلم مƒƒركƒƒز مƒƒيثاق حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل املƒƒلهم ،قƒƒال**" :إنّƒƒك ح ً ƒقّا بƒƒشيرة املƒƒلكوت ومƒƒناديƒƒة لƒƒلميثاق ،أنƒƒت مّ ƒ
ومƒحبّة ملƒلل الƒعالƒم أجƒمعني ،إنّƒك بƒذرت بƒذرة سƒتحصد مƒنها فƒي الƒعاقƒبة ألƒوف مƒن األكƒوام ،أنƒت غƒرسƒت دوحƒة سƒتنبت إلƒى األبƒد
أثمارا ويزداد ظ ّلها الوارف استطالة يو ًما في إثر يوم".
أورا ًقا وبراعم وتثمر
ً
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وكƒƒان مƒƒن أجƒّ ƒل وأخƒƒطر مƒƒا أ ّدت هƒƒذه الƒƒخادمƒƒة ال ƒالّمƒƒعة لƒƒديƒƒن حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل مƒƒن خƒƒدمƒƒات تƒƒلك االسƒƒتجابƒƒة شƒƒبه املƒƒباغƒƒتة ا ّلƒƒتي
اسƒƒتجابƒƒت بƒƒها مƒƒاري مƒƒلكة رومƒƒانƒƒيا لƒƒرسƒƒالƒƒة حƒƒملتها إلƒƒيها تƒƒلك الƒطّليعة املƒƒقدامƒƒة املتحƒّ ƒمسة خƒƒالل فƒƒترة مƒƒن أحƒƒلك فƒƒترات حƒƒياتƒƒها،
فƒƒترة اشƒƒت ّدت فƒƒيها الƒƒحاجƒƒة املƒƒريƒƒرة ،وسƒƒادهƒƒا ال ƒتّبلبل والحƒƒزن .ولƒƒقد شهƒƒدت املƒƒلكة نƒƒفسها فƒƒي إحƒƒدى رسƒƒاالتƒƒها فƒƒقالƒƒت" :جƒƒاءت
الشƒƒديƒƒد ،ولƒƒذلƒƒك هƒƒوت الƒƒبذرة إلƒƒى
ƒصراع ال ّ ƒداخƒƒلي والƒƒيأس ّ ƒ
كƒƒما تƒƒجيء كƒّ ƒل الƒّ ƒرسƒƒاالت الƒƒعظيمة فƒƒي سƒƒاعƒƒة مƒƒن الحƒƒزن الƒƒبالƒƒغ والّ ƒ
األعماق".
ƒوحƒƒا عƒƒظيم
وجƒƒه إلƒƒيها حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل لƒً ƒ
كƒƒانƒƒت مƒƒاري مƒƒلكة رومƒƒانƒƒيا كƒƒبرى كƒƒريƒƒمات دوق إدنƒƒبرا االبƒƒن ال ƒثّانƒƒي لƒƒتلك املƒƒلكة ا ّلƒƒتي ّƒ
الّ ƒ
ƒوحƒƒا مƒƒن قƒƒبل،
ƒشأن خƒƒاطƒƒبها فƒƒيه بƒƒعبارات املƒƒدح وال ƒثّناء ،وكƒƒانƒƒت حƒƒفيدة إسƒƒكندر ال ƒثّانƒƒي الƒƒقيصر ا ّلƒƒذي أنƒƒزل لƒƒه الƒƒقلم نƒƒفسه لƒً ƒ
وك ƒƒان ƒƒت ب ƒƒحكم م ƒƒول ƒƒده ƒƒا وزواج ƒƒها م ƒتّصلة ب ƒƒوش ƒƒائ ƒƒج ال ƒƒقرب ƒƒى وامل ƒƒصاه ƒƒرة م ƒƒع أع ƒƒرق ع ƒƒائ ƒƒالت أوروبّ ƒƒا؛ وك ƒƒان م ƒƒول ƒƒده ƒƒا ع ƒƒلى امل ƒƒذه ƒƒب
اإلنجƒƒليكانƒƒي ثƒƒم أصƒƒبحت بƒƒحكم زواجƒƒها شƒƒديƒƒدة االتّƒƒصال بƒƒالƒƒكنيسة األرثƒƒوذكƒƒسيّة الƒƒيونƒƒان ƒيّة ديƒƒن دولƒƒتها الجƒƒديƒƒدة الƒّ ƒرسƒƒميّ،
وكƒƒانƒƒت فƒƒوق ذلƒƒك مƒƒؤ ّلƒƒفة كƒƒامƒƒلة الƒثّقافƒƒة سƒƒاحƒƒرة الّ ƒ
ƒشخصيّة سƒƒامƒƒية املƒƒواهƒƒب صƒƒافƒƒية الƒنّظرة مƒƒقدامƒƒة بƒƒطبيعتها متحƒّ ƒمسة مخƒƒلصة
لّ ƒ
ƒكل املƒƒشاريƒƒع اإلنƒƒسان ƒيّة فƒƒي صƒƒبغتها ،ولƒƒذلƒƒك نƒƒهضت مƒƒن تƒƒلقاء نƒƒفسها وحƒƒيدة بƒƒني أخƒƒواتƒƒها املƒƒلكات ،وحƒƒيدة بƒƒني املƒƒلكيّني إن
بƒاملƒولƒد أو بƒاملƒنصب ،ووجƒدت نƒفسها مƒدفƒوعƒة عƒلى أن تƒعترف بƒعظمة رسƒالƒة حƒضرة بƒهاء اهلل وتƒعلن عƒن اعƒترافƒها بƒمجيء املƒوعƒود
ط ƒƒب ًقا مل ƒƒا ص ƒّ ƒرح ب ƒƒه اإلن ƒƒجيل الج ƒƒليل ،ك ƒƒما ت ƒƒعلن ع ƒƒن إي ƒƒمان ƒƒها ب ƒƒرس ƒƒال ƒƒة ح ƒƒضرة مح ƒّ ƒمد ف ƒƒي وق ƒƒت واح ƒƒد ،وإل ƒƒى أن ت ƒƒوص ƒƒي ال ƒنّاس
وتمجد ق ّوة نفوذها وسم ِّوها وجمالها.
رجالهم ونساءهم بالتّعاليم البهائيّة
ّ
ويƒƒمكن أ ْن تƒƒتب ّوأ هƒƒذه املƒƒلكة ال ƒزّهƒƒراء مƒƒنصب أ ّول عƒƒون مƒƒلكيّ مƒƒن أعƒƒوان ديƒƒن اهلل ا ّلƒƒذيƒƒن سƒƒوف يƒƒقومƒƒون فƒƒي املسƒƒتقبل لƒƒنصرتƒƒه،
ƒغراء لƒƒجبني اإلنƒƒشاء ورأس الƒƒكرم لجسƒƒد الƒƒعالƒƒم" كƒƒما يƒƒقول
ƒغرة الّ ƒ
فƒƒيعترف الƒƒعالƒƒم أ َّن كƒّ ƒل واحƒƒد مƒƒنهم "بƒƒمنزلƒƒة الƒƒبصر للبشƒƒر والَّ ƒ
ƒصغرى ،ومƒƒن خƒƒالل كƒƒتابƒƒاتƒƒها
حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل ،وذلƒƒك مƒƒن خƒƒالل اعƒƒترافƒƒها الجƒƒريء بƒƒعقيدتƒƒها لƒƒذوي قƒƒربƒƒاهƒƒا وبƒ ƒ ّ ƒ
ƒخاصƒƒة البƒƒنتها الّ ƒ
الƒثّالث املƒƒتتابƒƒعة فƒƒي مƒƒدح ديƒƒن حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل ا ّلƒƒتي تƒƒش ّكل تƒƒركƒƒتها الƒƒعظمى والƒƒخالƒƒدة لƒƒألجƒƒيال الƒƒقادمƒƒة ،ومƒƒن خƒƒالل مƒƒقاالتƒƒها
ال ƒثّالث األخƒƒرى ا ّلƒƒتي كƒƒتبتها للنّشƒƒر فƒƒي املƒƒطبوعƒƒات الƒƒبهائ ƒيّة ،ومƒƒن خƒƒالل رسƒƒائƒƒلها الƒƒع ّدة ا ّلƒƒتي كƒƒتبتها ألصƒƒدقƒƒائƒƒها ومƒƒعارفƒƒها،
وكƒƒذلƒƒك تƒƒلك الƒّ ƒرسƒƒالƒƒة ا ّلƒƒتي كƒƒتبتها أل ِّمƒƒها الƒّ ƒروح ƒيّة ومƒƒرشƒƒدتƒƒها ،ومƒƒن خƒƒالل مƒƒختلف األمƒƒارات ال ّ ƒدا ّلƒƒة عƒƒلى إيƒƒمانƒƒها وعƒƒلى امƒƒتنانƒƒها
لتب ّلغها هذه البشرى ومن خالل طلبها الكتب البهائيّة لها والبنتها.
ƒاصƒة حƒني قƒالƒت" :إ ّن بƒعض أفƒراد طƒبقتي لƒيعجبون لƒي وال
ƒخاصƒة شƒهادة ذات داللƒة خ ّ ƒ ƒ ƒ
ولƒقد شهƒدت فƒي خƒطاب مƒن خƒطابƒاتƒها ال ّ ƒ ƒ ƒ
يƒرضƒون عƒن إقƒدامƒي عƒلى أن أنƒبري ألنƒطق بƒكلمات لƒيس مƒن مƒألƒوف ال ّƒرؤوس املƒت ّوجƒة أن تƒنطق بƒها .إالّ أنّƒني أنƒبري إذ أنƒبري
خƒرهƒا يٌ ƒد أعƒظم .وإ ّن مƒعرفƒتي
بƒدافƒع داخƒليّ ال أسƒتطيع لƒه دفً ƒعا ،نƒعم ،بƒرأس مƒطأطƒأ أؤمƒن أنƒا األخƒرى بƒأنَّƒني لسƒت إالّ أداة تس ّƒ
لهذا لتملؤني غبط ًة
وسرورا".
ً
ولƒقد أفƒضت كƒلمة بƒعثت بƒها مƒارثƒا روت عƒقب بƒلوغƒها بƒوخƒارسƒت إلƒى جƒاللƒتها مƒع نƒسخة مƒن كƒتاب "بƒهاء اهلل والƒعصر الجƒديƒد"
ƒصباح الƒباكƒر ،إلƒى أن تƒأذن لƒها املƒلكة بƒعد
اسƒتغرقƒت انƒتباه املƒلكة اسƒتغرا ًقƒا حƒملها عƒلى املƒضيّ فƒي قƒراءتƒها حƒتّى سƒويƒعات ال ّ
يƒƒومƒƒني فƒƒي زيƒƒارة حƒƒدثƒƒت فƒƒي ال ƒثّالثƒƒني مƒƒن كƒƒانƒƒون ال ƒثّانƒƒي سƒƒنة 1926م فƒƒي قƒƒصر كƒƒنتروسƒƒني بƒƒبخارسƒƒت ،وأعƒƒلنت فƒƒيها املƒƒلكة
ƒسنة نƒƒفسها تƒƒط ّوع املƒƒلكة بƒƒكتابƒƒة تƒƒلك الّ ƒ
ƒشهادات الƒثّالث
إيƒƒمانƒƒها بƒƒأ ّن هƒƒذه الƒتّعالƒƒيم هƒƒي الحƒّ ƒل ملƒƒشاكƒƒل الƒƒعالƒƒم ،ثَّ ƒم تƒƒال ذلƒƒك فƒƒي الّ ƒ
املƒفتتحة لعهƒد جƒديƒد ،فظهƒرت فƒيما يƒقارب املƒائƒتي صƒحيفة مƒن صƒحف الƒواليƒات املتّحƒدة وكƒندا ،ثَّ ƒم تُƒرجƒمت مƒن بƒعد ونُشƒرت فƒي
ّ
والشرق األدنى وجزر البحار.
والصني واليابان وأستراليا
أوروبّا
ّ
فƒƒي أولƒƒى هƒƒذه الّ ƒ
السƒƒالم يƒƒتر ّدد وراء
ƒشهادات تƒƒؤكƒƒد أ َّن مƒƒا صƒƒدر مƒƒن قƒƒلم حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل وحƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء "نƒƒداء عƒƒظيم إلƒƒى ّ ƒ
ƒتعسفة ...إنّƒƒها رسƒƒالƒƒة عƒƒجيبة تƒƒلك ا ّلƒƒتي مƒƒنحنا إيّƒƒاهƒƒا حƒƒضرة بƒƒهاء
كƒّ ƒل الحƒƒدود ويƒƒسمو فƒƒوق كƒّ ƒل نƒƒزاع حƒƒول الƒطّقوس والƒƒعقائƒƒد املّ ƒ
ƒلما مƒنهما بƒأ َّن أصƒل الƒحقيقة الƒخالƒدة الƒكامƒنة فƒي لƒبابƒها لƒيس لƒها
اهلل وابƒنه حƒضرة عƒبد الƒبهاء ،إنّƒهما لƒم يƒقيماهƒا مƒهاجƒمني ع ً
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ƒسيّد املƒƒسيح أخƒƒذت مƒƒن جƒƒديƒƒد بƒƒالƒƒكلمات نƒƒفسها تƒƒقري ƒبًا ،إالّ أنّƒƒها تƒƒع ّدلƒƒت بƒƒما
إالّ أن تƒƒضرب بجƒƒذورهƒƒا وتنتشƒƒر ...إنّƒƒها رسƒƒالƒƒة الّ ƒ
ƒسنة األولƒى لƒظهوره ويƒومƒنا ال ّƒراهƒن" .ولƒقد أضƒافƒت عƒلى هƒذا تƒوصƒية
يƒالئƒم فƒوارق األلƒف سƒنة أو يƒزيƒد ،تƒلك ا ّلƒƒتي تƒفصل بƒني ال ّ
رحƒب بƒالّ ƒديƒن فƒي حƒديƒثه مƒع تƒلميذه لƒويƒس كƒامƒبل وعّ ƒده أنّƒه "أعƒظم نƒور جƒاء
قƒيّمة تƒذ ّ ƒكƒرنƒا بƒكلمات الّ ƒدكƒتور بƒنيامƒني جƒويƒت ا ّلƒذي ّ ƒ
ƒسيّد املƒƒسيح" ودعƒƒاه إلƒƒى أن "يƒƒرقƒƒبه" وأالّ يƒƒدعƒƒه يخƒƒرج عƒƒن مƒƒجال بƒƒصره قƒƒط .كƒƒتبت املƒƒلكة فƒƒقالƒƒت" :إن
إلƒƒى الƒƒعالƒƒم مƒƒنذ أيّƒƒام الّ ƒ
اسƒترعƒى انƒتباهƒكم اسƒم حƒضرة بƒهاء اهلل أو اسƒم حƒضرة عƒبد الƒبهاء فƒي يƒوم مƒن األيّƒام فƒال تƒبعدوا آثƒارهƒما عƒنكم ،بƒل فƒتّشوا عƒن
للسƒƒالم الƒƒخالƒƒقة لƒƒلمحبّة تƒƒهوي فƒƒي سƒƒويƒƒداء قƒƒلوبƒƒكم كƒƒما هƒƒوت إلƒƒى أعƒƒماق
كƒƒتبهما ودعƒƒوا كƒƒلماتƒƒهما ودروسƒƒهما املƒƒجيدة الƒƒحامƒƒلة ّ ƒ
قلبي ...فتّشوا عنها وكونوا أسعد حاالً".
وف ƒƒي ش ƒƒهادة أخ ƒƒرى ت ƒƒع ّلق ت ƒƒعليقا ذا دالل ƒƒة ع ƒƒظيمة ع ƒƒلى م ƒƒقام ال ƒنّبي ال ƒƒعرب ƒƒي ف ƒƒتقول" :اهلل ه ƒƒو ال ّ ƒ
ƒكل ،ه ƒƒو ك ƒّ ƒل ش ƒƒيء ،ه ƒƒو ال ƒƒق َّوة
املحيطة من وراء الخلق
ƒصوت أو
ƒصوت املƒƒنبعث مƒƒن دخƒƒائƒƒلنا يظهƒƒرنƒƒا عƒƒلى الƒƒخير وعƒƒلى ّ ƒ
الشƒّ ƒر ،إالّ أنَّƒƒنا غƒƒال ƒبًا مƒƒا نƒƒتجاهƒƒل هƒƒذا الّ ƒ
جƒƒمي ًعا...صƒƒوتƒƒه هƒƒو الّ ƒ
نخƒط¾ فƒهمه ،وعƒلى هƒذا اصƒطفى مƒختاره ليهƒبط بƒيننا عƒلى األرض يّ ƒوضƒح كƒلمته ومƒراده الƒحقيقيّ ،ومƒن ثَّ ƒم كƒان األنƒبياء ،كƒان
ƒسيِّد املƒƒسيح وكƒƒان حƒƒضرة محƒّ ƒمد وكƒƒان حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل ،أل ّن اإلنƒƒسان يƒƒحتاج مƒƒن حƒƒني آلخƒƒر إلƒƒى صƒƒوت عƒƒلى األرض يƒذّكƒƒره
الّ ƒ
بƒاهلل ويشحƒذ مƒن إدراكƒه لƒوعƒود اهلل الƒحقّ  .تƒلكم األصƒوات املƒرسƒلة إلƒينا اكتسƒبت لح ًƒما حƒتّى نسƒتطيع أن نسƒتمع إلƒيها بƒآذانƒنا
التّرابيّة ونفهم عنها".
وتƒقدي ًƒرا لهƒذه ال ّ
ƒشهادات أرسƒل إلƒيها خƒطاب بƒاسƒم أتƒباع حƒضرة بƒهاء اهلل فƒي كƒال املشƒرق واملƒغرب ،وفƒي طƒوايƒا ال ّƒرسƒالƒة املƒؤثƒرة
ا ّل ƒƒتي أرس ƒƒلتها إج ƒƒاب ƒƒة ع ƒƒن ذل ƒƒك الخ ƒƒطاب ك ƒƒتبت ت ƒƒقول" :ح ً ƒقّا ل ƒƒقد أت ƒƒان ƒƒي ن ƒƒور ع ƒƒظيم م ƒƒع رس ƒƒال ƒƒة ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل وح ƒƒضرة ع ƒƒبد
ƒصغرى تجƒد الƒق َّوة والƒعزاء فƒي تƒعالƒيم املƒع ّلمني املƒحبوبƒني ،إنَّƒنا نƒتناقƒل ال ّƒرسƒالƒة ف ًƒما إلƒى فƒم فƒيرى أولƒئك
الƒبهاء ...كƒما أ َّن ابƒنتي ال ّ
ƒورا يƒƒلمح بƒƒغتة أمƒƒامƒƒهم ويƒتّضح لƒƒهم كƒƒثير مƒّ ƒما كƒƒان غƒƒامً ƒ
ƒضا ويتجّ ƒلى لƒƒهم مƒƒا كƒƒان مƒƒحيّ ًرا ،فƒƒيمتلئون بƒƒاألمƒƒل
ا ّلƒƒذيƒƒن نƒƒعطيها لƒƒهم نً ƒ
ƒلسما ألولƒƒئك ا ّلƒƒذيƒƒن يƒƒقاسƒƒون مƒƒن أجƒƒل األمƒƒر
كƒƒما لƒƒم يƒƒتفق لƒƒهم مƒƒن قƒƒبل .ومƒƒن دواعƒƒي سƒƒعادتƒƒي ح ً ƒقّا أن أرى خƒƒطابƒƒي املƒƒفتوح بً ƒ
املƒƒبارك ،فƒƒإنƒƒي أع ُّ ƒد ذلƒƒك دلƒƒيالً عƒƒلى أ ّن اهلل قƒƒد تƒƒقبّل خƒƒدمƒƒتي املƒƒتواضƒƒعة .كƒƒما أ ّن الƒƒفرصƒƒة ا ّلƒƒتي أتƒƒيحت لƒƒي لƒƒلتّعبير عƒƒن نƒƒفسي
عƒالنƒيّة كƒانƒت هƒي األخƒرى مƒن صƒنع يƒده .فƒما هƒي إالّ سƒلسلة مƒن الƒظّروف واملƒالبƒسات كƒانƒت ك ّƒل حƒلقة مƒن حƒلقاتƒها تƒفضي بƒي
إل ƒƒى أن أخ ƒƒطو ب ƒƒال وع ƒƒي خ ƒƒطوة أب ƒƒعد ،وظ ƒƒللت ك ƒƒذل ƒƒك إل ƒƒى أن اتّ ƒƒضح ك ƒّ ƒل ش ƒƒيء أم ƒƒام ع ƒƒينيّ ب ƒƒغتة ،وف ƒƒهمت مل ƒƒاذا ك ƒƒان ك ƒّ ƒل ش ƒƒيء.
وكƒƒذلƒƒك يهƒƒديƒƒنا اهلل آخƒƒر األمƒƒر إلƒƒى مƒƒصيرنƒƒا الƒنّهائƒƒي ...شƒƒيئ ًا فƒƒشيئ ًا طƒƒفق الƒنّقاب ينحسƒƒر بƒƒعد أن شƒƒطره الحƒƒزن إلƒƒى شƒƒطريƒƒن.
قربتني من الحقّ  .وعلى هذا لم أصرخ أملًا من الحزن!".
وكان الحزن هو اآلخر خطوة َّ
ƒيرا أتƒانƒي أم ٌƒل عƒظيم
وكƒتبت فƒي رسƒالƒة مƒؤثƒرة عƒظيمة الّ ƒداللƒة بƒعثت بƒها إلƒى صƒديƒقة أمƒريƒكيّة حƒميمة مƒقيمة بƒباريƒس فƒقالƒت" :وأخ ً
مƒّ ƒمن يƒƒدعƒƒى حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء .إذ إنّƒƒني وجƒƒدت فƒƒي رسƒƒالƒƒته ورسƒƒالƒƒة والƒƒده إشƒƒبا ًعƒƒا لّ ƒ
ƒكل تƒƒلهفي إلƒƒى ال ّ ƒديƒƒن الƒƒحقّ  ...وأعƒƒني أنّ
أي يƒƒوم مƒƒن األيّƒƒام واألمƒƒل يƒƒمأل جƒƒوانƒƒحي.
هƒƒذه الƒƒكتب قƒƒد ق َّ ƒوتƒƒني ق َّ ƒوة تƒƒفوق اإليƒƒمان ،وإنّƒƒي اآلن عƒƒلى اسƒƒتعداد ألن ألمƒƒوت فƒƒي ّ
كبيرا من العمل ما زال أمامي".
ولكني أبتهل إلى اهلل أالّ يقبضني إليه اآلن فإ ّن قسطًا
ً
السƒƒالم واإلدراك ،إنّƒƒها كƒƒمصدر واسƒƒع ال ƒنّطاق
وورد فƒƒي إحƒƒدى مƒƒدائƒƒحها األخƒƒيرة لƒƒل ّديƒƒن قƒƒولƒƒها" :إ ّن ال ƒتّعالƒƒيم الƒƒبهائ ƒيّة تجƒƒلب ّ ƒ
ي ƒƒض ُّم إل ƒƒيه ك ƒّ ƒل أول ƒƒئك ا ّلƒƒذي ƒƒن ط ƒƒال ب ƒƒهم ال ƒƒبحث ع ƒƒن ك ƒƒلمات ال ƒّ ƒرج ƒƒاء ...أم ƒƒا وق ƒƒد أح ƒƒزن ƒƒني ال ƒنّزاع املس ƒƒتمر ب ƒƒني امل ƒƒؤم ƒƒنني ب ƒƒمختلف
امل ƒƒعتقدات ،وأره ƒƒقني ع ƒƒدم ت ƒƒسام ƒƒح ب ƒƒعضهم ح ƒƒيال ب ƒƒعض ف ƒƒقد اك ƒƒتشفت ف ƒƒي ال ƒتّعال ƒƒيم ال ƒƒبهائ ƒيّة روح امل ƒƒسيح ال ƒƒحقّ ا ّلƒƒتي ط ƒƒامل ƒƒا
أنƒكرهƒا الƒنّاس وأسƒاءوا فƒهمها" .ثَّ ƒم إلƒيك هƒذا االعƒتراف الƒعجيب أي ً
السƒالم إلƒى ال ّƒروح
ƒضا ،قƒالƒت" :إ ّن الƒتّعالƒيم الƒبهائƒيّة تجƒلب ّ ƒ ƒ
الصحƒراء الƒقاحƒلة مƒن بƒعد هƒيمان
وال ّƒرجƒاء إلƒى الƒقلب .وإ ّن كƒلمات األب هƒي ،بƒالƒقياس إلƒى الƒباحƒثني عƒن الƒطّمأنƒينة ،كƒالƒنّبع فƒي ّ
طويل".
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وكƒتبت إلƒى مƒارثƒا روت تƒقول" :إ ّن جƒمال تƒلك الƒحقيقة لƒحضرة بƒهاء اهلل دائ ًƒما مƒعي مƒصدر لƒإللƒهام والƒتّأيƒيد ،إ َّن مƒا كƒتبته نƒبع مƒن
يسِ ƒ
ص ƒƒميم ف ƒƒؤادي امل ƒƒفعم ب ƒƒال ّ ƒ
ƒرتƒƒه ل ƒƒي ،وإنّ ƒƒي ل ƒƒسعيدة إن اع ƒƒتقدت أنّ ƒƒني ق ƒƒد
ƒشكر واالم ƒƒتنان مل ƒƒا ان ƒƒعكس ف ƒƒي ن ƒƒفسي م ƒƒن ض ƒƒياء ّ ƒ
ألقرب النّاس إلى تلك الحقيقة أل ّن العديد من البشر يقرأون ما كتبت".
أسهمت بشيء ما ،فقد خيّل إليّ أنّني سعيت ّ
ƒصغرى بƒحيفا
وفƒي أثƒناء زيƒارة قƒامƒت بƒها ّƒ ƒ
للشƒرق األدنƒى أفƒصحت عƒن نƒيّتها فƒي زيƒارة املƒقامƒات الƒبهائƒيّة ،وم ّƒرت هƒي وابƒنتها ال ّ
فƒعالً ،وكƒانƒت عƒلى مƒرمƒى الƒبصر مƒن هƒدفƒها حƒني حƒرمƒت مƒن حƒقّ الƒقيام بƒالƒزّيƒارة ا ّلƒƒتي فّ ƒكرت فƒيها ،األمƒر ا ّلƒƒذي أثّƒر فƒي الƒورقƒة
ƒيرا شƒƒديً ƒدا ،وبƒƒعد عّ ƒدة أشهƒƒر أي فƒƒي حƒƒزيƒƒران سƒƒنة 1931م كƒƒتبت فƒƒي ثƒƒنايƒƒا
الƒƒعليا املƒƒباركƒƒة ا ّلƒƒتي كƒƒانƒƒت تƒƒتو ّقƒƒع قƒƒدومƒƒها بƒƒلهفة تƒƒأثً ƒ
خƒƒطاب لƒƒها إلƒƒى مƒƒارثƒƒا روت تƒƒقول" :لƒƒقد خƒƒاب أمƒƒلي أنƒƒا وإيƒƒلينا خƒƒيبة قƒƒاسƒƒية حƒƒني حƒƒرمƒƒنا مƒƒن الƒذّهƒƒاب إلƒƒى املƒƒقامƒƒات املƒƒق ّدسƒƒة...
غير أننا كنّا في تلك األثناء نعاني أزمة
قƒƒاسƒƒية ،وكƒƒانƒƒت كƒّ ƒل حƒƒركƒƒة مƒƒن حƒƒركƒƒاتƒƒي تحسƒƒب عƒƒليّ وتسّ ƒ
ƒتغل ض ّ ƒدي اسƒƒتغالالً سƒƒياس ƒيًّا غƒƒير كƒƒريƒƒم .فس ƒبّب لƒƒي ذلƒƒك قس ƒطًا ال
الش ّ ƒدة وضƒƒغط عƒƒلى حƒّ ƒريّƒƒتي ضƒƒغطًا غƒƒير رحƒƒيم ...إالّ أ ّن جƒƒمال الƒƒحقّ يƒƒبقى ،وإنّƒƒي ألتش ƒبّث بƒƒه خƒƒالل مƒƒتاعƒƒب
يسƒƒتهان بƒƒه مƒƒن ّƒ ƒ
ƒلما مƒƒني
حƒƒياة هƒƒي أقƒƒرب شƒƒيء إلƒƒى الحƒƒزن ...إنّƒƒي سƒƒعيدة إذ أسƒƒمع أن سƒƒفرتƒƒك كƒƒانƒƒت مƒƒثمرة جً ƒدّا وأتƒƒمنّى لƒƒك نƒً ƒ
ƒجاحƒƒا دائƒً ƒما عً ƒ
ٍ
أرض إلى أرض".
الرسالة ا ّلتي تنتقلني بها من
بجمال ّ
وبƒعد تƒلك الƒحادثƒة املحƒزنƒة كƒتبت إلƒى صƒديƒقة مƒن صƒديƒقات طƒفولƒتها كƒانƒت تƒعيش قƒرب عّ ƒكاء فƒي مƒنزل سƒكنه حƒضرة بƒهاء اهلل
مƒƒن قƒƒبل ،فƒƒقالƒƒت" :كƒƒان جƒƒمي ً
السƒƒرور والƒƒعجب أن أتƒƒص ّور أ ّنƒƒك فƒƒوق كƒّ ƒل شƒƒيء تعيشƒƒني
ال ح ً ƒقّا أن أسƒƒمع مƒƒنك وكƒƒان مƒƒن دواعƒƒي ّ ƒ
ع ƒƒلى ك ƒƒثب م ƒƒن ح ƒƒيفا ،وأنّ ƒƒك م ƒƒثلي م ƒƒن أت ƒƒباع الƒ ƒتّعال ƒƒيم ال ƒƒبهائƒ ƒيّة .إنّ ƒƒه ل ƒƒيمتّعني أنّ ƒƒك تعيش ƒƒني ف ƒƒي ذل ƒƒك امل ƒƒنزل ب ƒƒالƒ ƒذّات ...ل ƒƒقد
اس ƒƒتغرق ƒƒتني امل ƒƒتعة اس ƒƒتغرا ًق ƒƒا دف ƒƒعني إل ƒƒى دراس ƒƒة ك ƒّ ƒل ص ƒƒورة م ƒƒن ص ƒƒوره ب ƒƒإم ƒƒعان .ال ب ّ ƒد أ ّن ƒƒه م ƒƒكان ح ƒƒبيب ...وأ ّن امل ƒƒنزل ا ّل ƒƒذي
ّ
نبجله جمي ًعا."...
تعيشني فيه منزل جذّاب إلى ح ّد ال يص ّدق ،يرفع من قدره ارتباطه
بالشخص ا ّلذي ّ
ƒثيرا ،كƒƒتبت تƒƒقول" :يƒƒجب عƒƒلينا الƒƒيوم،
وصƒƒدر عƒƒنها قƒƒبل مƒƒوتƒƒها بƒƒسنتني ،آخƒƒر شƒƒهادة عƒƒلنيّة تƒƒثني بƒƒها عƒƒلى الّ ƒديƒƒن ا ّلƒƒذي أحƒبّته كً ƒ
أي وقƒت سƒابƒق ،وأن نƒلتمس مƒا مƒن شƒأنƒه أن يƒؤ ّلƒƒف
والƒعالƒم يƒواجƒه أزمƒات الƒتّبلبل والƒحيرة والƒقلق ،أن نƒثبت عƒلى ديƒننا أكƒثر مƒن ّ
بƒيننا ال مƒا يشƒطرنƒا ويƒمزّق شƒملنا .إ ّن الƒتّعالƒيم الƒبهائƒيّة تهƒب لƒلباحƒثني عƒن الƒنّور نج ًƒما يهƒديƒهم إلƒى إدراك أعƒمق ويƒرشƒدهƒم إلƒى
والسالم وحسن املعاشرة مع النّاس جمي ًعا".
الطّمأنينة
ّ
ƒسمو املƒلكيّ إيƒلينا
وهƒذا هƒو تƒقريƒر مƒارثƒا روت املشƒرق كƒما ورد فƒي إحƒدى مƒقاالتƒها ،قƒالƒت" :طƒفقت جƒاللƒتها وابƒنتها صƒاحƒبة ال ّ
)األرشƒƒيدوقƒƒة أنƒƒطون الƒƒحال ƒيّة( عشƒƒر سƒƒنوات تƒƒقرآن بƒƒشغف كƒّ ƒل كƒƒتاب جƒƒديƒƒد عƒƒن األمƒƒر الƒƒبهائ ƒيّ بمجƒّ ƒرد صƒƒدوره عƒƒن املƒƒطبعة...
اس ƒƒتقبلتني ج ƒƒالل ƒƒتها ف ƒƒي ق ƒƒصر ب ƒƒليسور ب ƒƒسينيا س ƒƒنة 1927م ب ƒƒعد م ƒƒوت زوج ƒƒها ص ƒƒاح ƒƒب ال ƒƒجالل ƒƒة امل ƒƒلك ف ƒƒردي ƒƒنان ƒƒد ،ث َّ ƒم ت ّ ƒ
ƒفضلت
بƒلقائƒي متحّ ƒدثƒة عƒن الƒتّعالƒيم الƒبهائƒيّة حƒول الخƒلود .وكƒان لƒديƒها عƒلى مƒائƒدتƒها وعƒلى الّ ƒديƒوان عّ ƒدة كƒتب بƒهائƒيّة ألنّƒها كƒانƒت تƒقرأ مƒا
السƒƒطور أن تهƒƒب تƒƒحيّاتƒƒها إلƒƒى ...األحƒƒباء فƒƒي
ورد فƒƒي كƒّ ƒل واحƒƒد مƒƒنها مƒƒن ال ƒتّعالƒƒيم عƒƒن الƒƒحياة بƒƒعد املƒƒوت .وسƒƒألƒƒت كƒƒاتƒƒبة هƒƒذه ّ ƒ
إيƒƒران وإلƒƒى الƒƒبهائ ƒيّني األمƒƒريƒƒكيّني الƒƒعديƒƒديƒƒن ا ّلƒƒذيƒƒن كƒƒانƒƒوا ،كƒƒما قƒƒالƒƒت ،كƒƒرمƒƒاء نƒƒحوهƒƒا كƒƒر ًمƒƒا مƒƒلحوظًƒا أثƒƒناء رحƒƒلتها إلƒƒى الƒƒواليƒƒات
ƒلما لƒقيت املƒلكة م ّƒرة أخƒرى فƒي الƒتّاسƒع عشƒر مƒن كƒانƒون الƒثّانƒي سƒنة 1928م فƒي الƒقصر املƒلكيّ
ƒسنة ال ّ
املتّحƒدة فƒي ال ّ
ƒسالƒفة ...ف ّ
ƒسمو املƒلكي األمƒيرة إيƒلينا ضƒيفتني عƒلى مƒلكة يƒوغسƒالفƒيا ،كƒانƒتا قƒد أحƒضرتƒا مƒعهما بƒعض
بƒبلغراد حƒيث كƒانƒت هƒي وصƒاحƒبة ال ّ
ك ƒƒتبهما ال ƒƒبهائ ƒيّة وك ƒƒان ƒƒت ال ƒƒكلمات ا ّلƒƒتي س ƒƒوف ت ƒƒدوم ذك ƒƒراه ƒƒا ف ƒƒي ذاك ƒƒرت ƒƒي أط ƒƒول م ƒƒن س ƒƒائ ƒƒر ال ƒƒكلمات ا ّلƒƒتي ف ƒƒاه ƒƒت ب ƒƒها ج ƒƒالل ƒƒتها
الƒعزيƒزة ،هƒي قƒولƒها" :إ ّن الحƒلم الƒنّهائƒي ا ّلƒذي سƒوف نƒح ّققه هƒو أن مجƒرى الƒتّفكير الƒبهائƒيّ لƒه مƒن الƒق ّوة مƒا يƒمكنه شƒيئ ًا فƒشيئ ًا
ƒورا ل ّ
ƒسادس عشƒر
ƒكل أولƒئك الƒباحƒثني عƒن الƒتّعبير الƒحقّ عƒن الƒحقّ  "...وفƒي لƒقائƒي لƒها بƒقصر كƒنتروسƒني فƒي ال ّ
مƒن أن يƒصبح ن ً
مƒن شƒباط سƒنة 1934م قƒالƒت جƒاللƒتها إنّƒها سƒعيدة أل ّن شƒعبها قّ ƒدر لƒه أن يحƒظى بƒبركƒة قƒراءة تƒلك الƒتّعالƒيم الƒثّمينة ،وذلƒك عƒندمƒا
عƒƒلمت بƒƒأن ال ƒتّرجƒƒمة الƒّ ƒرومƒƒان ƒيّة لƒƒكتاب "بƒƒهاء اهلل والƒƒعصر الجƒƒديƒƒد" قƒƒد طƒƒبعت حƒƒدي ƒثًا فƒƒي بƒƒوخƒƒارسƒƒت ...والƒƒيوم وهƒƒو الƒّ ƒرابƒƒع مƒƒن
شƒƒباط سƒƒنة 1936م حƒƒظيت بƒƒمقابƒƒلة أخƒƒرى لƒƒجاللƒƒتها فƒƒي قƒƒصر كƒƒنتروسƒƒني بƒƒبوخƒƒارسƒƒت .فƒƒاسƒƒتقبلتني مƒƒاري مƒƒلكة رومƒƒانƒƒيا مƒَّ ƒرة
ƒسادسƒة ...ومƒا أخƒلدهƒا مƒن زيƒارة! ...وأخƒبرتƒني كƒذلƒك
ƒساعƒة كƒانƒت ال ّ
أخƒرى بƒحفاوة فƒي مƒكتبتها ذات األضƒواء الƒخافƒتة ،فƒإ ّن ال ّ
٢٠٤

بƒƒأنّƒƒها حƒƒينما كƒƒانƒƒت فƒƒي لƒƒندن لƒƒقيت سƒيّدة بƒƒهائƒيّة هƒƒي الّ ƒليدي بƒƒلومƒƒفيلد ،فƒƒأطƒƒلعتها عƒƒلى الƒّ ƒرسƒƒالƒƒة األصƒƒليَّة ا ّلƒƒتي أرسƒƒلها حƒƒضرة
السƒطور عƒن تƒق ّدم األمƒر الƒبهائƒيّ وال سƒيّما فƒي دول الƒبلقان...
بƒهاء اهلل إلƒى جّ ƒدتƒها املƒلكة فƒيكتوريƒا فƒي لƒندن .وسƒألƒت كƒاتƒبة هƒذه ّƒ ƒ
وتحّ ƒدثƒƒت أيً ƒ
ƒضا عƒƒن عƒƒمق "اإليƒƒقان" وعƒƒن عّ ƒدة كƒƒتب بƒƒهائƒيّة وال سƒيّما عƒƒن "مƒƒنتخبات مƒƒن آثƒƒار حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل" ا ّلƒƒذي قƒƒالƒƒت عƒƒنه
إنّƒه كƒتاب عƒجيب! قƒالƒت بƒالحƒرف الƒواحƒد" :حƒتّى ال ّ
ƒش ّكاكƒون يجƒدون فƒيه قَّ ƒوة عƒظيمة إ ْن هƒم قƒرأوه عƒلى انƒفراد ،وأتƒاحƒوا ألنƒفسهم
وسƒƒع” ...وسƒƒألƒƒتها إذا مƒƒا كƒƒنت أسƒƒتطيع أن أتƒƒك ّلم لƒƒلبهائ ƒيّني عƒƒن املشƒƒبك ا ّلƒƒذي لƒƒه قƒƒيمة مƒƒن ال ƒنّاحƒƒية ال ƒتّاريƒƒخيّة بƒƒالنّسƒƒبة
وق ƒتًا لƒƒلت ّ ّ ƒ
ƒروشƒا(
السƒطور مشƒب ًكا )ب ًƒ ƒ
لƒهم ،فƒأجƒابƒت" :نƒعم ،تسƒتطيعني" .فƒلقد اتّƒفق فƒي سƒنة 1928م أن أهƒدت جƒاللƒتها الƒعزيƒزة لƒكاتƒبة هƒذه ّƒ ƒ
جƒميالً نƒادرا ً كƒان أهƒداه إلƒيها أقƒربƒاؤهƒا املƒلكيّون فƒي روسƒيا مƒنذ سƒنوات .كƒان املشƒبك ذا جƒناحƒني صƒغيريƒن مƒن الƒذّهƒب وال ّ
ƒفضة
ƒنمقني املƒنض ّديƒن بشƒذرات مƒن املƒاس تƒربƒطهما جƒمي ًعا لƒؤلƒؤة كƒبيرة .قƒالƒت املƒلكة مƒبتسمة" :أنƒت تهƒديƒن الهƒدايƒا إلƒى اآلخƒريƒن
امل ّ
دائ ًƒما ولƒسوف أهƒديƒك هƒديّƒة مƒن عƒندي" وشƒبكته بƒيدهƒا فƒي ثƒوبƒي ،وقƒد جƒعله الƒجناحƒان والّ ƒلؤلƒؤة يƒبدو كƒأنّƒه "بƒهائƒيّ حƒامƒل لƒلنّور!"
ƒزي ا ّلƒذي كƒان مƒنعق ًدا
وفƒي األسƒبوع نƒفسه أرسƒل إلƒى شƒيكاغƒو كهƒديّƒة إلƒى املƒعبد الƒبهائƒيّ ...وسƒاد الƒتّر ّدد املƒؤتƒمر الƒبهائƒيّ املƒرك ّ
ƒارا أل ّول مƒلكة قƒامƒت تƒر ّوج ديƒن حƒضرة بƒهاء اهلل؟ ومƒهما
فƒي ذلƒك ال ّƒربƒيع ،أيƒجوز بƒيع هƒديّƒة مƒن مƒلكة؟ أم يƒجب االحƒتفاظ بƒها تƒذك ً
يƒƒكن مƒƒن شƒƒيء فƒƒقد بƒƒيع املشƒƒبك مƒƒباشƒƒرة ووهƒƒب املƒƒال لƒƒلمعبد ،أل ّن الƒƒبهائ ƒيّني كƒƒانƒƒوا يƒƒبذلƒƒون قƒƒصارى جƒƒهودهƒƒم فƒƒي ال ƒتّق ّدم بƒƒذلƒƒك
الƒƒبنيان املƒƒشيد ،وهƒƒو أ ّول بƒƒنيان مƒƒن نƒƒوعƒƒه فƒƒي الƒƒواليƒƒات املتّحƒƒدة األمƒƒريƒƒكيّة .وقƒƒد اشƒƒترى املشƒƒبك ال ƒنّفيس الƒّ ƒرائƒƒع مسƒƒتر ويƒƒالرد
هƒƒاتƒƒش وهƒƒو بƒƒهائƒيّ مƒƒن لƒƒوس أنجƒƒلس بƒƒواليƒƒة كƒƒالƒƒيفورنƒƒيا ثَّ ƒم حƒƒمله إلƒƒى حƒƒيفا بفلسƒƒطني سƒƒنة 1931م ووضƒƒعه فƒƒي مƒƒحفظة اآلثƒƒار
مر األجيال مع الكنوز البهائيّة."...
على جبل الكرمل حيث
يستقر على ّ
ّ
الشƒرق والƒغرب إلƒى
وفƒي ت ّƒموز سƒنة 1938م مƒاتƒت مƒاري مƒلكة رومƒانƒيا .فƒأرسƒلت رسƒالƒة عƒزاء بƒاسƒم الƒجامƒعات الƒبهائƒيّة فƒي كƒال ّƒ ƒ
ابƒƒنتها مƒƒلكة يƒƒوغسƒƒالفƒƒيا .فƒƒأجƒƒابƒƒت مƒƒعبّرة عƒƒن "شƒƒكرهƒƒا املخƒƒلص لّ ƒ
ووجƒƒه املƒƒحفل الƒّ ƒروحƒƒانƒيّ املƒƒركƒƒزيّ
ƒكل أتƒƒباع حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل" َّƒ
لƒƒلبهائ ƒيّني فƒƒي إيƒƒران خƒƒطابًƒƒا بƒƒاسƒƒم أتƒƒباع حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل فƒƒي مƒƒوطƒƒنه األصƒƒليّ مƒƒعبّ ًرا فƒƒيه البƒƒنها مƒƒلك رومƒƒانƒƒيا والƒƒعائƒƒلة املƒƒالƒƒكة
نص الخطاب مكتوبًا بالفارسيّة واإلنجليزيّة في آن واحد .كما أرسلت مارثا روت إلى األميرة
الرومانيّة عن حزنه وعزائه ،وكان ُّ
ّ
ّ
ّ
إيƒƒلينا خƒƒطابًƒƒا يƒƒعبّر عƒƒن أعƒƒمق ألƒƒوان الƒƒعزاء واملƒƒشاطƒƒرة ،فƒƒاعƒƒترفƒƒت لƒƒها األمƒƒيرة بجƒƒميلها شƒƒاكƒƒرة وعƒƒقدت مƒƒجالƒƒس ال ƒتذكƒƒر لƒƒلملكة
حƒƒيث أ ّدى لƒƒها املƒƒؤمƒƒنون مƒƒن التّشƒƒريƒƒف والƒتّمجيد مƒƒا هƒƒو جƒƒديƒƒر بƒƒإيƒƒمانƒƒها الجƒƒريء الƒتّاريƒƒخيّ بƒƒظهور حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل واعƒƒترافƒƒها
بƒƒمقام نƒƒبيّ اإلسƒƒالم ،وتƒƒلك املƒƒدائƒƒح والّ ƒ
ƒشهادات الƒƒعديƒƒدة ا ّلƒƒتي صƒƒدرت عƒƒن قƒƒلمها .وفƒƒي ذكƒƒراهƒƒا األولƒƒى أظهƒƒر املƒƒحفل الƒّ ƒروحƒƒانƒيّ
ƒزي لƒƒلبهائ ƒيّني فƒƒي الƒƒواليƒƒات املتّحƒƒدة وكƒƒندا شƒƒكره الجƒƒزيƒƒل وإعƒƒجابƒƒه الƒƒعميق ومƒƒحبّته الƒƒفيّاضƒƒة لƒƒلملكة الƒّ ƒراحƒƒلة بƒƒأن اشƒƒترك
املƒƒركّ ƒ
ƒاري ال ƒƒعظيم ا ّلƒƒذي أق ƒƒام ƒƒه ل ƒƒذك ƒƒراه ƒƒا ال ƒƒوزي ƒƒر ال ƒّ ƒروم ƒƒان ƒيّ ف ƒƒي م ƒƒصلى ب ƒƒيت لح ƒƒم ف ƒƒي
ب ƒƒإك ƒƒليل ج ƒƒليل م ƒƒن ال ƒزّه ƒƒور ف ƒƒي ال ƒƒق ّداس ال ƒتّذك ّ ƒ
كƒƒاتƒƒدرائƒيّة واشƒƒنطن الƒƒعاصƒƒمة حƒƒيث اشƒƒترك الƒƒوفƒƒد األمƒƒريƒƒكيّ بƒƒرئƒƒاسƒƒة وزيƒƒر الّ ƒداخƒƒليّة وعƒƒضويّƒƒة رجƒƒال الƒƒحكومƒƒة ومƒƒمثّلي الƒƒجيش
ƒسفارات واملƒƒفوض ƒيّات األوروب ƒيّة األخƒƒرى فƒƒي تƒƒمجيد عƒƒام لƒƒتلك ا ّلƒƒتي
والبحƒƒريّƒƒة ،وسƒƒفراء بƒƒريƒƒطانƒƒيا وفƒƒرنƒƒسا وإيƒƒطالƒƒيا ومƒƒمثّلو الّ ƒ
اكتسƒبت فƒي هƒذه الƒحياة األرضƒيّة تƒقديƒر قƒوم كƒثيريƒن يƒعيشون وراء حƒدود دولƒتها ومƒحبّتهم فƒضالً عƒن ّ
الشهƒرة الƒواسƒعة الƒنّطاق
ا ّلتي اكتسبتها في ملكوت حضرة بهاء اهلل.
نƒƒعم ،إ ّن إيƒƒمان املƒƒلكة مƒƒاري يّ ƒ
ƒحتل مƒƒنزلƒƒة أ ّول ثƒƒمرة مƒƒن ثƒƒمار تƒƒلك الƒّ ƒرؤيƒƒا ا ّلƒƒتي رآهƒƒا حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل فƒƒي أسƒƒره مƒƒنذ زمƒƒان بƒƒعيد
وأعƒƒلنها فƒƒي كƒƒتابƒƒه األقƒƒدس حƒƒني قƒƒال" :طƒƒوبƒƒى ملƒƒلك قƒƒام عƒƒلى نƒƒصرة أمƒƒري فƒƒي مƒƒملكتي وانƒƒقطع عƒƒن سƒƒوائƒƒي ...يƒƒنبغي لّ ƒ
ƒكل أن
يƒعزّزوه ويƒو ّقƒƒروه ويƒنصروه لƒيفتح املƒدن بƒمفاتƒيح اسƒمي املƒهيمن عƒلى مƒن فƒي مƒمالƒك الƒغيب وال ّ
ƒشهود .إنّƒه بƒمنزلƒة الƒبصر للبشƒر
الغراء لجبني اإلنشاء ورأس الكرم لجسد العالم انصروه يا أهل البهاء باألموال والنّفوس".
والغرة
ّ
ّ
أ ّمƒƒا الƒجامƒعة الƒبهائƒيّة األمƒريƒكيّة ا ّلƒƒتي تّ ƒوجƒتها أعƒمال مƒارثƒا روت الƒعاملƒيّة الƒجبّارة بƒاملجƒد الƒخالƒد فƒقد قّ ƒدر لƒها ،والƒقرن الƒبهائƒيّ
ƒصم َمة ا ّلƒƒتي بƒذلƒتها فƒي الƒوطƒن وخƒارج الƒوطƒن لتنجƒز أعƒماالً
األ ّول يƒشارف نƒهايƒته ،أن تƒمتاز بƒمجهودات أفƒرادهƒا املƒتضافƒرة امل ِّ
ƒرضƒا يƒتص ّدى لƒفعالƒيّات تƒبليغ الّ ƒديƒن أثƒناء ذلƒك الƒقرن ال يƒحتمل أ ْن يجƒد إلƒى تƒجاهƒلها
بƒلغ مƒن سƒعة نƒطاقƒها وعƒظمة شƒأنƒها أ َّن ع ً ƒ ƒ ƒ
سبيالً.
٢٠٥

ولƒن يƒكون مƒن اإلسƒراف وال املƒغاالة فƒي شƒيء إذا نƒحن قƒلنا إ ّن هƒذه الƒفتوحƒات ال ّ
ƒشامƒخة لƒم تƒكن لƒتت ّم ،ال هƒي وال مƒا فƒاض عƒنها
ƒسخيرا يƒƒعمل طƒƒب ًقا لخƒطّة مƒƒحكمة الƒتّدبƒƒير ،وإنّ
اإلداري الحƒƒديƒƒث اإلنƒƒشاء تƒ
مƒƒن نƒƒتائƒƒج مƒƒدهƒƒشة ،إالّ بƒƒتسخير كƒّ ƒل هƒƒيئات الƒنّظام
ّ
ً
ّ
هذه الفتوحات ً
الرفيع املبذول لخدمة أمر حضرة بهاء اهلل.
أيضا تؤ ّلف خاتمة الئقة
بسجل سنوات مائة من الجهد ّ
ƒسنوات الƒختامƒيّة مƒن مƒثل
ولƒيس م ّƒما يƒدهƒش فƒي شƒيء أن تحƒمل جƒامƒعة أتƒباعƒه فƒي الƒواليƒات املتّحƒدة وكƒندا شƒعار الƒنّصر فƒي ال ّ
ه ƒƒذا ال ƒƒقرن امل ƒƒجيد .ذل ƒƒك أل ّن أع ƒƒمال ƒƒها ا ّلƒƒتي أنج ƒƒزت ƒƒها خ ƒƒالل ال ƒƒعقدي ƒƒن األخ ƒƒيري ƒƒن م ƒƒن ع ƒƒصر ال ƒƒبطول ƒƒة امل ƒƒجيد م ƒƒن ال ّ ƒدورة ال ƒƒبهائ ƒيّة
بشƒƒرت بمسƒƒتقبلها الƒƒباهƒƒر أيّƒƒما تƒƒبشير ،وع ƒبّدت ال ƒطّريƒƒق لƒƒنصرهƒƒا ال ƒنّهائ ƒيّ
والخƒƒمس عشƒƒرة سƒƒنة األولƒƒى مƒƒن عƒƒصر ال ƒتّكويƒƒن قƒƒد ّ ƒ
قبل انقضاء القرن األ ّول من التّاريخ البهائيّ.
ƒخاص إلƒى "أهƒل املƒغرب" أن "اخƒرجƒوا مƒن
ولƒقد أصƒدر حƒضرة الƒباب فƒي كƒتابƒه "قƒيّوم األسƒماء" مƒنذ مƒائƒة سƒنة تƒقريƒبًا نƒداءه ال
ّ
ديƒاركƒم" لƒنصر اهلل كƒما خƒاطƒب حƒضرة بƒهاء اهلل فƒي كƒتابƒه األقƒدس معشƒر رؤسƒاء الجƒمهوريّƒات فƒي أمƒريƒكتني بƒأسƒرهƒما وأمƒرهƒم
ƒصحيح الƒظّالƒم بƒسياط أوامƒر" ربّƒهم .وتƒنبّأ فƒي ألƒواحƒه زيƒادة عƒلى
أن يƒنهضوا ويƒجبروا "الƒكسير بƒأيƒادي الƒعدل" ويكسƒروا "ال ّ
ذل ƒƒك ب ƒƒظهور "آث ƒƒاره ف ƒƒي ال ƒƒغرب" .وأع ƒƒلن ح ƒƒضرة ع ƒƒبد ال ƒƒبهاء ب ƒƒدوره أ ّن "األن ƒƒوار" ا ّلƒƒتي س ƒƒكبها ظ ƒƒهور وال ƒƒده ع ƒƒلى ال ƒƒغرب س ƒƒوف
ƒقارة
تكتس ƒƒب "س ƒƒطو ًعƒƒا ش ƒƒدي ً ƒدا" وأ ّن "أن ƒƒوار امل ƒƒلكوت" س ƒƒوف ت ƒƒتألأل ف ƒƒي م ƒƒطال ƒƒع ال ƒƒغرب أع ƒƒظم م ƒƒنها ف ƒƒي ّ ƒ
الشƒƒرق .وأث ƒƒنى ع ƒƒلى ال ّ ƒ
ƒاصƒƒة قƒƒائ ƒالً بƒƒأنّƒƒها "*مƒƒيدان إشƒƒراق األنƒƒوار ووطƒƒن ظƒƒهور األسƒƒرار" وأ ّكƒƒد أنّƒƒها سƒƒوف "تƒƒحيي الƒƒقلوب بƒƒتعالƒƒيم اهلل"
األمƒƒريƒƒكيّة خƒ ƒ ّ ƒ
ƒقارة مƒعلنًا أ ّن شƒعبها "**أهƒل حً ƒقّا ألن يƒكون أ ّول مƒن
واخ ّ
ƒقارة األمƒريƒكيّة جƒمهوريّƒة الƒغرب الƒكبرى زعƒيمة أمƒم تƒلك ال ّ
ƒتص مƒن ال ّ
ƒطرز صƒفحات
يƒضرب خƒيمة ّƒ ƒ
السƒالم األعƒظم ويƒعلن وحƒدة الƒجنس البش ّ
ƒري" وأنّƒه "*مسƒتع ّد قƒادر عƒلى أن يƒت ّم مƒا مƒن شƒأنّƒه أن ي ّ
التّاريخ ويصبح موضع غبطة العاملني وبركة من كال املشرق واملغرب".
وكƒان أ ّول عƒمل مƒن أعƒمال عهƒده نشƒر لƒواء حƒضرة بƒهاء اهلل فƒي قƒلب تƒلك الجƒمهوريّƒة بƒالƒذّات ،وتƒال ذلƒك زيƒارتƒه املƒديƒدة لƒشواطƒئها،
ƒيرا إنƒƒزالƒƒه فƒƒي مƒƒغرب حƒƒياتƒƒه أللƒƒواح الخ ƒطّة اإللƒƒهيّة مƒƒز ّو ًدا
وتƒƒبريƒƒكه أل ّول بƒƒيت لƒƒلعبادة تƒƒبنيه جƒƒامƒƒعة أتƒƒباعƒƒه فƒƒي تƒƒلك الƒƒبالد ،وأخً ƒ
ƒارات الƒكرة األرضƒيّة وأقƒطارهƒا وجƒزرهƒا كƒما ر ّƒكƒزهƒا هƒو مƒن قƒبل فƒي
ƒارة مƒن ق ّ
أحƒباءه بƒتفويƒض يƒر ّƒكƒزون بƒه رايƒة ديƒن أبƒيه فƒي ك ّƒل ق ّ
السƒالم ا ّلƒذي تƒنبّأ بƒه حƒضرة بƒهاء
بƒالدهƒم وأثƒنى عƒالوة عƒلى ذلƒك عƒلى رئƒيس مƒن أعƒظم رؤسƒائƒهم شƒأنًƒا قƒائƒالً بƒأنّƒه قƒد فƒلق "فجƒر" ّƒ ƒ
ƒسماوي
ƒصل مƒƒن مƒƒثل عƒƒليا ،ومƒƒا شƒّ ƒرع مƒƒن نƒƒظم وش ّ ƒكل مƒƒن هƒƒيئات ،وأفƒƒصح عƒƒن أمƒƒله فƒƒي أن "**يƒƒفيض اإلشƒƒراق الّ ƒ
اهلل بƒƒما فّ ƒ
عƒƒلى كƒّ ƒل شƒƒعوب الƒƒعالƒƒم" مƒƒن بƒƒالدهƒƒم ،ووصƒƒفهم فƒƒي تƒƒلك األلƒƒواح بƒƒأنّƒƒهم "حƒƒواريّƒƒو حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل" وأ ّكƒƒد لƒƒهم أنّƒƒه "**إن ك ّ ƒلل
ƒتقرارا م ƒƒكينًا" ون ƒƒطق به ƒƒذا ال ƒƒبيان امل ƒƒثير ف ƒƒقال:
ƒتقر ع ƒƒرش م ƒƒلكوت اهلل ف ƒƒي ك ƒƒام ƒƒل ج ƒƒالل ƒƒه ومج ƒƒده اس ƒ
ً
ال ƒنّجاح م ƒƒسعاه ƒƒم" "**اس ّ ƒ
ƒارة أمƒريƒكا أوروبّƒا وآسƒيا وأفƒريƒقيا وأسƒترالƒيشيا وجƒزائƒر الƒباسƒفيك ،يجƒلس أحƒباء أمƒريƒكا
"*حƒني يƒبلغ هƒذا الƒنّداء اإللƒهيّ مƒن ق ّ
السلطنة األبديّة ويطبّق صيت نورانيّتهم وهدايتهم اآلفاق ويع ّم صوت عظمتهم أطراف العالم".
على سرير ّ
ƒيرا بهƒƒذه الƒّ ƒرسƒƒالƒƒة املƒƒم ّيزة،
قƒƒامƒƒت هƒƒذه الƒƒجامƒƒعة فƒƒي عهƒƒد مƒƒن أنƒƒشأهƒƒا وتع ّهƒƒدهƒƒا بƒƒعطفه وبƒƒاركƒƒها أكƒƒثر مƒƒن مƒّ ƒرة ،وأنƒƒعم عƒƒليها أخً ƒ
الشƒƒرق وال ƒƒغرب
وش ƒƒرع ƒƒت ف ƒƒي ت ƒƒنفيذ مش ƒƒروع مش ƒƒرق األذك ƒƒار ب ƒƒاب ƒƒتياع ƒƒها ألرض ƒƒه ووض ƒƒعها ألس ƒƒاس ƒƒه ،وأرس ƒƒلت م ƒƒب ّلغيها إل ƒƒى ك ƒƒال ّ ƒ
ينشƒرون الّ ƒديƒن ا ّلƒذي اعƒتنقته ،ووضƒعت أسƒاس حƒياتƒها االجƒتماعƒيّة وطƒفقت مƒنذ صƒعود حƒضرة عƒبد الƒبهاء تƒقيم بƒنيان مƒعبدهƒا،
اإلداري وال ƒذّود ع ƒƒن
وب ƒƒدأت ف ƒƒي زخ ƒƒرف ƒƒته ال ƒƒخارج ƒيّة ،واش ƒƒترك ƒƒت ف ƒƒضالً ع ƒƒن ذل ƒƒك بقس ƒƒط ضخ ƒƒم ف ƒƒي إق ƒƒام ƒƒة ه ƒƒيكل ن ƒƒظام ال ّ ƒدي ƒƒن
ّ
حƒƒياضƒƒه ،وإظƒƒهار اسƒƒتقاللƒƒه وإخƒƒصاب مƒƒؤ ّلƒƒفاتƒƒه ونشƒƒرهƒƒا ،وإعƒƒانƒƒة أتƒƒباعƒƒه املضطهƒƒديƒƒن إعƒƒانƒƒة مƒƒعنويّƒƒة ومƒƒاديّƒƒة ،وص ّ ƒد هجƒƒمات
ƒالشƒروع
السجƒل ال ّƒرائƒع أن يƒختتم ،والƒقرن يƒشارف نƒهايƒته ،ب ّ ƒ ƒ
أعƒدائƒه والƒظّفر بƒوالء شƒخصيّة مƒلكيّة مل ّ ƒ ƒ
ƒؤسƒسه .وكƒان مƒن شƒأن هƒذا ّ
فƒي تƒنفيذ خƒطّة هƒي املƒرحƒلة األولƒى مƒن مƒراحƒل تƒحقيق ال ّƒرسƒالƒة ا ّلƒتي عهƒد بƒها إلƒيها حƒضرة عƒبد الƒبهاء ،خƒطّة كƒان مƒن شƒأنّƒها أن
ƒحا فƒƒي غƒƒضون سƒƒبع سƒƒنوات قƒƒصار ،وأ ْن تُƒƒضاعƒƒف تƒƒقري ƒبًا عƒƒدد املƒƒحافƒƒل
تƒƒت ّم ال ƒزّخƒƒرفƒƒة الƒƒخارج ƒيّة ملشƒƒرق األذكƒƒار إتƒƒما ًمƒƒا نƒƒاجً ƒ
ƒشمالƒيّة ،وأن تƒبلغ بمجƒموع املƒراكƒز ا ّلƒتي يƒقيم فƒيها الƒبهائƒيّون إلƒى مƒا ال ي ّ
ƒقارة األمƒريƒكيّة ال ّ
ƒقل عƒن ألƒف
ال ّƒروحƒانƒيّة الƒعامƒلة فƒي ال ّ
اإلداري فƒƒي كƒّ ƒل واليƒƒة مƒƒن الƒƒواليƒƒات املتّحƒƒدة،
ƒقارة نƒƒفسها ،وأن تƒƒقيم أسƒƒاس الƒنّظام
ّ
وثƒƒالثƒƒمائƒƒة واثƒƒنني وعشƒƒريƒƒن مƒƒركƒزًا فƒƒي تƒƒلك الّ ƒ
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وك ّƒل إقƒليم مƒن أقƒالƒيم كƒندا ،وأن تƒزيƒد عƒدد الّ ƒدول املسƒتق ّلة الّ ƒداخƒلة فƒي حƒظيرتƒه إلƒى سƒتّني دولƒة بƒعد أن أتّخƒذت لƒها جƒمهوريّƒات
أمريكا الوسطى والجنوبيّة عشرين مرفأ أمينًا.
نƒƒعم ،لƒƒقد اصƒƒطلحت اآلن قƒƒوى عƒƒديƒƒدة مƒƒختلفة عƒƒلى أن تƒƒحفز الƒƒجامƒƒعة الƒƒبهائƒيّة األمƒƒريƒƒكيّة إلƒƒى الƒƒعمل الّ ƒ
ƒشاقّ املƒتّصل .مƒƒن هƒƒذه
الƒقوى مƒناشƒدات حƒضرة بƒهاء اهلل ووعƒوده وأمƒره بƒأن تƒشاد بƒاسƒمه بƒيوت لƒلعبادة ،ومƒنها اإلرشƒادات ا ّلƒتي أصƒدرهƒا حƒضرة عƒبد
ƒوجً ƒها إلƒƒى األحƒƒباء املƒƒقيمني فƒƒي الƒƒواليƒƒات الƒƒغرب ƒيّة والƒƒوسƒƒطى والّ ƒ
الشƒƒرق ƒيّة والƒƒجنوب ƒيّة مƒƒن
ƒشمال ƒيّة ّ ƒ
ƒوحƒƒا مƒ ّ ƒ
الƒƒبهاء فƒƒي أربƒƒعة عشƒƒر لƒً ƒ
واليƒƒات الجƒƒمهوريّƒƒة األمƒƒريƒƒكيّة الّ ƒ
ƒشمالƒيّة وكƒƒندا ،ومƒƒنها تƒƒنبّؤاتƒƒه فƒƒيما يƒƒختص بمسƒƒتقبل مشƒƒرق األذكƒƒار فƒƒي أمƒƒريƒƒكا ،ومƒƒنها تƒƒأثƒƒير
اإلداري الحƒديƒث فƒي تƒغذيّƒة روح تƒعاون حƒماسƒيّة وجƒعلها فّ ƒعالƒة ،ومƒنها املƒثل ا ّلƒذي ضƒربƒته مƒارثƒا روت ا ّلƒتي سƒافƒرت إلƒى
الƒنّظام
ّ
ƒقارة رغƒƒم أنّƒƒها لƒƒم تƒƒكن مƒƒز ّودة إالّ بƒƒحفنة مƒƒن نشƒƒرات لƒƒم تƒƒترجƒƒم بƒƒإتƒƒقان،
أمƒƒريƒƒكا الƒƒجنوبƒيّة وزارت كƒّ ƒل مƒƒديƒƒنة مّ ƒ
ƒهمة مƒƒن مƒƒدن تƒƒلك الّ ƒ
ومƒنها ثƒبات كƒيث رانƒسوم كƒيلر املƒقدامƒة الƒالّمƒعة وتƒضحيتها ،تƒلك ال ّ
ƒشهيدة األمƒريƒكيّة األولƒى ،ا ّلƒƒتي سƒافƒرت إلƒى إيƒران ودافƒعت
فƒي مƒقابƒالتƒها الƒعديƒدة لƒلوزراء ورجƒال الّ ƒديƒن ورجƒال الƒحكومƒة عƒن قƒضيّة إخƒوانƒها املضطهƒديƒن فƒي تƒلك الƒبالد ،ووجهƒت مƒا ال يƒقلّ
ƒيرا فƒي إصƒفهان .عƒلى
عƒن سƒبع عƒرائƒض لƒلشاه ،وظّ ƒلت كƒذلƒك ال تƒكترث العƒتالل صƒحتها وال لƒتق ّدم سƒنّها حƒتّى خ ّƒرت صƒريƒعة أخ ً
أ ّن هƒناك عƒوامƒل أخƒرى تƒضافƒرت عƒلى شحƒذ ه ّƒمة أفƒراد تƒلك الƒجامƒعة وحƒثّهم عƒلى الƒقيام بƒتضحيات أخƒرى ومƒغامƒرات جƒديƒدة،
أسسوا أ ّول مركز لل ّدين في
منها لهفتهم على تعزيز العمل ا ّلذي ت ّم متقطّ ًعا بوساطة استقرار عدد من املهاجرين ا ّلذين ّ
ƒقارة األمƒريƒكيّة الƒجنوبƒيّة وزيƒارتƒهم جƒزر الƒهند الƒغربƒيّة ونشƒرهƒم لƒلكتب الƒبهائƒيّة فƒي أقƒطار مƒختلفة مƒن
الƒبرازيƒل ،وطƒوافƒهم حƒول ال ّ
السƒريƒع الƒتّدهƒور واالنƒهيار ،ومƒنها
ƒلحة وهƒم يƒواجƒهون املƒوقƒف الّ ƒدولƒيّ ّƒ ƒ
أمƒريƒكا الƒوسƒطى والƒجنوبƒيّة ،ومƒنها إدراكƒهم ملƒسؤولƒيّاتƒهم امل ّ
فƒƒطنتهم إلƒƒى أ َّن الƒƒقرن الƒƒبهائ ƒيّ األ ّول يƒƒعدو مسƒƒر ًعƒƒا إلƒƒى نƒƒهايƒƒته ،واشƒƒتياقƒƒهم إلƒƒى أن يƒƒختموا عƒƒمالً بƒƒدئ مƒƒنذ ثƒƒالثƒƒني سƒƒنة خƒƒلت
خ ƒƒتا ًم ƒƒا الئ ً ƒقا .وع ƒƒلى ه ƒƒذا ق ƒƒام أف ƒƒراد ال ƒƒجام ƒƒعة ال ƒƒبهائ ƒيّة األم ƒƒري ƒƒكيّة ق ƒƒوم ƒƒة رج ƒƒل واح ƒƒد ال ي ƒƒعيقهم اتّ ƒƒساع امل ƒƒيدان ال ƒƒهائ ƒƒل ،وال ق ّ ƒوة
ƒسياس ƒيّة فƒƒي بƒƒعض الƒƒبالد ا ّلƒƒتي أرادوا الهجƒƒرة
السƒƒلطان ا ّلƒƒذي تƒƒمتّعت بƒƒه الƒƒهيئات ال ّ ƒديƒƒنيّة املƒ ّ ƒ
ّƒ
ƒترسƒƒخة وال اضƒƒطراب األحƒƒوال الّ ƒ
إلƒيها ،وال تƒق ّلب الƒظّروف الƒج ّويّƒة عƒليهم فƒي بƒعضها اآلخƒر ،وال اخƒتالف لƒغة األقƒوام ا ّلƒƒذيƒن كƒان عƒليهم أن يƒقيموا بƒني ظهƒرانƒيهم
ƒقارة األمƒريƒكيّة ال ّ
ƒشمالƒيّة لƒيشنّوا حƒملة مƒث ّلثة وضƒعت
وتƒبايƒن عƒاداتƒهم .نƒعم ،قƒامƒوا وهƒم عƒلى عƒلم تƒا ّم بƒحاجƒات الّ ƒديƒن امل ّ
ƒلحة فƒي ال ّ
خ ƒƒطتها ب ƒƒعناي ƒƒة وأدي ƒƒرت دفّ ƒƒتها إدارة م ƒƒنظّمة ،ح ƒƒملة ك ƒƒان ي ƒƒراد ب ƒƒها إن ƒƒشاء م ƒƒحفل روح ƒƒان ƒيّ ف ƒƒي ك ƒّ ƒل إق ƒƒليم ب ƒƒكر ووالي ƒƒة ع ƒƒذراء ف ƒƒي
أمƒريƒكا ال ّ
ƒشمالƒيّة ،وتƒكويƒن نƒواة مƒن املƒؤمƒنني املƒقيمني فƒي ك ّƒل جƒمهوريّƒة مƒن جƒمهوريّƒات أمƒريƒكا الƒوسƒطى والƒجنوبƒيّة ،وإتƒمام زيƒنة
مشرق األذكار الخارجيّة.
السƒبع،
ƒسنوات ّƒ ƒ
ƒتمر الƒعمل فƒيها .ولƒقد أفƒلح مƒنفّذو خƒطّة ال ّ
ولƒتنفيذ هƒذه الخƒطّة الƒكريƒمة اعƒتمدت مƒائƒة فƒعالƒيّة إداريّƒة وتƒربƒويّƒة واس ّ
ƒلقارة األمƒƒريƒƒكيّة ،وتƒƒشكيل لƒƒجان فƒƒرع ƒيّة لƒƒلتّبليغ اإلقƒƒليميّ ،وتƒƒأسƒƒيس مƒƒدرسƒƒة عƒƒالƒƒية
ƒتبرعƒƒاتƒƒهم املƒƒال ƒيّة الّ ƒ
ƒسخيّة ،وتƒƒشكيل لƒƒجنة لّ ƒ
بّ ƒ
تƒتكفّل بƒتدريƒب املƒب ّلغني الƒبهائƒيّني ،وبƒاسƒتقرار املƒهاجƒريƒن فƒي املƒساحƒات الƒبكر وزيƒارات املƒب ّلغني املƒتن ّقلني ،ونشƒر الƒكتب األمƒريّƒة
ƒصحف
ب ƒƒاإلس ƒƒبان ƒƒية وال ƒƒبرت ƒƒغال ƒيّة ،وبش ƒƒروع الج ƒƒماع ƒƒات وامل ƒƒحاف ƒƒل املح ّ ƒليّة ف ƒƒي إع ƒƒطاء دروس ل ƒƒتدري ƒƒب امل ƒƒب ّلغني ،وال ّ ƒدع ƒƒاي ƒƒة ف ƒƒي ال ّ ƒ
ƒجسمة ل ƒƒه ،وب ƒƒعقد امل ƒƒؤت ƒƒمرات اإلق ƒƒليميّة م ƒƒا ب ƒƒني ال ƒƒبهائ ƒيّني
واإلذاع ƒƒة ،وع ƒƒرض ص ƒƒور ف ƒƒوت ƒƒوغ ƒƒراف ƒيّة ل ƒƒلمعبد ال ƒƒبهائ ƒيّ األ ّول ون ƒƒماذج م ّ ƒ
ƒصيفيّة؛ بهƒذه وبƒغيرهƒا مƒن
وإلƒقاء املƒحاضƒرات فƒي الƒجامƒعات والƒك ّليّات ،وبƒتركƒيز الّ ƒدراسƒات عƒن أمƒريƒكا الƒالّتƒينيّة فƒي املƒدارس ال ّ
السƒبع فƒي إحƒراز الƒنّصر لƒعمل جƒماعƒي يƒجب أن يƒع َّد أعƒظم مƒا قƒام بƒه أتƒباع حƒضرة بƒهاء
ƒسنوات ّƒ ƒ
الƒفعالƒيّات أفƒلح مƒنفّذو خƒطّة ال ّ
اهلل من أعمال جماعيّة في تاريخ القرن البهائيّ األ ّول بأكمله على اإلطالق.
ƒأسسƒت،
والƒواقƒع أنّƒه قƒبل انƒقضاء ذلƒك الƒقرن لƒم يƒكمل الƒعمل فƒي املƒعبد قƒبل الƒوعƒد املƒضروب بسƒتّة عشƒر شه ًƒرا فحسƒب ،بƒل لƒقد ت ّ
ƒصغيرة فƒƒي كƒّ ƒل جƒƒمهوريّƒƒة التƒƒينيّة ،مƒƒحافƒƒل روحƒƒانƒيّة فƒƒي مƒƒديƒƒنة املƒƒكسيك وپƒƒويƒƒبال )املƒƒكسيك( وبƒƒويƒƒنس أيƒƒرس
عƒ ƒ ً ƒ
ƒوضƒƒا عƒƒن الƒنّواة الّ ƒ
)األرجƒنتني( ومƒديƒنة جƒواتƒيماال )جƒواتƒيماال( وسƒانƒتياجƒو )تƒشيلي( وفƒي مƒنتيفيديƒو )أرجƒواي( وفƒي كƒيتو )إكƒوادور( وفƒي بƒوجƒوتƒا
)السƒƒلفادور(
ّƒ
)كƒƒولƒƒومƒƒبيا( وفƒƒي لƒƒيما )بƒƒيرو( وفƒƒي أسƒƒانƒƒسيون )بƒƒراجƒƒواي( وفƒƒي تƒƒيجوسƒƒيجالƒƒبا )هƒƒندوراس( وفƒƒي سƒƒان سƒƒلفادور
وفƒي سƒان خƒوزيƒه وبƒنتريƒناس )كƒوسƒتاريƒكا( وفƒي هƒافƒانƒا )كƒوبƒا( وفƒي بƒور أوبƒرنƒس )هƒايƒتي( .هƒذا وكƒان الƒعمل الƒتّوسƒعيّ ا ّلƒƒذي
اشƒترك فƒيه األحƒباء الجƒدد مƒن أمƒريƒكا الƒالّتƒينية قƒد بƒدأ بحƒرارة وحƒماسƒة فƒي جƒمهوريّƒات املƒكسيك والƒبرازيƒل واألرجƒنتني وتƒشيلي
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ƒتقر األحƒباء ال فƒي عƒواصƒم جƒمهوريƒات أمƒريƒكا الƒالّتƒينيّة جƒميعها فحسƒب بƒل أقƒامƒوا كƒذلƒك فƒي مƒراكƒز
وبƒنامƒا وكƒوسƒتاريƒكا ،واس َّ
مƒثل فƒيراكƒروز وكƒانƒانƒيا وتƒاكƒوبƒايƒا )املƒكسيك( وفƒي بƒالƒبوا وكƒريسƒتوبƒال )بƒنامƒا( ،وفƒي رسƒيف )الƒبرازيƒل( وفƒي جƒوايƒاكƒيل وأمƒباتƒو
وسج ƒƒل امل ƒƒحفالن ال ƒّ ƒروح ƒƒانƒ ƒيّان ل ƒƒلبهائƒ ƒيّني ف ƒƒي م ƒƒدي ƒƒنة امل ƒƒكسيك وس ƒƒان خ ƒƒوزي ƒƒه،
ّƒ
)إك ƒƒوادور( ،وف ƒƒي ت ƒƒموك ƒƒو وم ƒƒاج ƒƒالن ƒƒز )ت ƒƒشيلي(،
ƒأسسƒƒت فƒƒي املƒƒديƒƒنة األولƒƒى "حƒƒظيرة الƒƒقدس" تشƒƒتمل عƒƒلى مƒƒكتبة وقƒƒاعƒƒة لƒƒلمحاضƒƒرات ،وانƒƒعقدت نƒƒدوات للشƒبّان فƒƒي هƒƒافƒƒانƒƒا
وتّ ƒ
تأسس في بوينس أيرس مركز لتوزيع الكتب البهائيّة ألمريكا الالّتينيّة.
وبوينس أيرس وسانتياجو على حني ّ
ولƒم يƒكن هƒذا املشƒروع الƒجبّار ليحƒرم فƒي مƒراحƒله الƒبدائƒيّة مƒن بƒركƒة مƒن شƒأنƒها أن تƒعزّز اتّƒحاد األمƒريّƒكتني ال ّƒروحƒانƒيّ ،وهƒي بƒركƒة
فƒائƒضة عƒن تƒضحيّة سƒيدة تƒكفّلت مƒنذ فجƒر يƒوم املƒيثاق بƒتأسƒيس املƒراكƒز الƒبهائƒيّة األولƒى فƒي أوروبّƒا وكƒندا ،وسƒافƒرت سƒتّة آالف
ƒحتها إلƒƒى عƒƒاصƒƒمة األرجƒƒنتني حƒƒيث تƒƒوفّƒƒيت بƒƒغتة وهƒƒي مƒƒا تƒƒزال فƒƒي بƒƒدء هجƒƒرتƒƒها ،فخƒƒلقت
مƒƒيل رغƒƒم بƒƒلوغƒƒها ّ ƒ
السƒƒبعني واعƒƒتالل صّ ƒ
بƒتلك املƒنيّة ،لƒلعمل فƒي هƒذه الجƒمهوريّƒة ،قّ ƒوة مّ ƒكنتها مƒن أن تƒتب ّوأ أبƒرز مƒكانƒة بƒني أخƒواتƒها الجƒمهوريّƒات وذلƒك بƒفضل إنƒشاء مƒركƒز
لتوزيع الكتب البهائيّة في أمريكا الالّتينيّة وبفضل فعاليّات أخرى.
فƒإلƒى مƒاي مƒكسويƒل ال ّƒراقƒدة فƒي تƒربƒة األرجƒنتني ،وإلƒى هƒايƒد دن ا ّلƒƒذي تسƒتريƒح رفƒاتƒه فƒي سƒيدنƒي فƒي أسƒترالƒيا ،وإلƒى كƒيث
رانƒƒسوم كƒƒيلر املƒƒدفƒƒونƒƒة فƒƒي إصƒƒفهان الƒƒقصيّة ،وإلƒƒى سƒƒوزان مƒƒودي ولƒƒيليان كƒƒابƒƒس وزمƒƒيالتƒƒها الجƒƒريƒƒئات ال ƒالّئƒƒي يƒƒرقƒƒدن فƒƒي
ƒيرا ،ولƒيس آخ ًƒرا ،إلƒى مƒارثƒا روت ا ّلƒتي وريƒت الƒثّرى فƒي
طهƒران ،وإلƒى لƒوا جتسنجƒر ال ّƒراقƒدة إلƒى األبƒد فƒي عƒاصƒمة مƒصر ،وأخ ً
الش ƒƒرف ا ّل ƒƒذي ال ي ƒƒجارى وال ي ƒƒبارى؛ ش ƒƒرف إغ ƒƒداق ƒƒهم بخ ƒƒدم ƒƒات ƒƒهم
ج ƒƒزي ƒƒرة ف ƒƒي ص ƒƒدر امل ƒƒحيط ال ƒƒهادئ ،إل ƒƒى ك ƒّ ƒل ه ƒƒؤالء ي ƒƒنتمي ّƒ ƒ
ƒدي وه ƒƒم
وت ƒƒضحيات ƒƒهم ع ƒƒلى ال ƒƒجام ƒƒعة ال ƒƒبهائ ƒيّة األم ƒƒري ƒƒكيّة مج ً ƒدا ي ƒƒحقّ ل ƒƒهم أن ي َّ ƒ
ƒحس ن ƒƒحوه م ƒƒمثّلو ه ƒƒذه ال ƒƒجام ƒƒعة ب ƒƒاالم ƒƒتنان األب ّ ƒ
الشا ّقة في مؤتمرهم التّاريخيّ ا ّلذي يشمل ّ
يحتفلون بانتصاراتهم ّ
مرة.
كل أمريكا أل ّول ّ
والƒƒواقƒƒع أ ّن هƒƒذه الƒƒجامƒƒعة يƒƒحقّ لƒƒها أيً ƒ
ƒزي ،أقƒƒدس مƒƒعبد ش ƒيّد ح ƒتّى اآلن تƒƒمجي ًدا
ƒضا أن تَّ ƒ
ƒحس وهƒƒي بƒƒني جƒƒدران مƒƒعبدهƒƒا املƒƒركّ ƒ
لƒƒحضرة بƒƒهاء اهلل ،حƒƒيث اجƒƒتمعت بƒƒمقربƒƒة مƒƒن مƒƒديƒƒنة تسƒƒتطيع أن تƒƒعتزّ بƒƒأنّƒƒها أ ّول مƒƒركƒƒز بƒƒهائ ƒيّ أنش¾ فƒƒي الƒƒعالƒƒم الƒƒغرب ƒيّ مƒƒع
مƒمثّلي الجƒمهوريّƒات األمƒريƒكيّة لتخّ ƒلد ذكƒرى الƒعيد املƒئوي ملƒولƒد الّ ƒدور الƒبابƒيّ وابƒتداء الّ ƒدور الƒبهائƒيّ ،وافƒتتاح الƒكور الƒبهائƒيّ،
ومƒولƒد حƒضرة عƒبد الƒبهاء ،والƒعيد الخƒمسني لƒتأسƒيس الّ ƒديƒن فƒي نƒصف الƒكرة الƒغربƒي فƒي وقƒت واحƒد .الƒواقƒع أ ّن هƒذه الƒجامƒعة
تحس في هذه املناسبة الجليلة بأنّها قد سكبت بدورها على أخواتها الجامعات البهائيّة في كال ّ
الشرق
من ح ّقها أن
ّ
ƒصفحات
والƒƒغرب مجً ƒدا بƒƒاقƒيًا بƒƒإنƒƒهائƒƒها الƒظّافƒƒر أل ّول مƒƒرحƒƒلة مƒƒن مƒƒراحƒƒل الخƒطَّة ا ّلƒƒتي اخƒƒتطّها لƒƒها حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء ،وكƒƒتبت الّ ƒ
املختتمة لتاريخ القرن البهائيّ األ ّول بحروف من ذهب.
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نظرة عامة
وهƒكذا يƒنتهي الƒقرن األ ّول مƒن الّ ƒدور الƒبهائƒيّ ،وهƒو فƒترة ال نّ ƒد لƒها فƒي رفƒعتها وال شƒبيه لƒها فƒي خƒصوبƒتها فƒي مƒيدان الƒتّاريƒخ
ƒري قƒƒاطƒƒبة .وكƒƒيف ال وهƒƒذه عƒƒملية إلƒƒهيّة ال ّ ƒدافƒƒع مƒƒز ّودة بƒƒطاقƒƒات ال حƒƒصر لƒƒها وال
ال ّ ƒديƒƒنيّ بƒƒأكƒƒمله ،ال بƒƒل فƒƒي تƒƒقويƒƒم الƒƒجنس البشّ ƒ
حّ ƒد ،غƒريƒبة فƒي أعƒمالƒها ،مƒر ّوعƒة فƒي جƒزائƒها ا ّلƒذي أعƒدتƒه ل ّ
ƒكل فƒرد حƒاول أن يƒقاوم سƒريƒانƒها ،مƒتناهƒية الƒغنى فƒي وعƒدهƒا بƒإحƒياء
ƒري وإنƒƒقاذه ،تƒƒنطلق فƒƒي شƒƒيراز ثƒƒم تسƒƒتجمع نƒƒشاطƒƒها فƒƒي طهƒƒران وبƒƒغداد وأدرنƒƒة وعّ ƒكاء عƒƒلى الƒتّوالƒƒي ،ثَّ ƒم تƒƒندفƒƒع
الƒƒجنس البشّ ƒ
ع ƒƒبر ال ƒƒبحار وت ƒƒفرغ ت ƒƒأث ƒƒيرات ƒƒها ال ƒƒخالّق ƒƒة ف ƒƒي ال ƒƒغرب ،وتظه ƒƒر ال ّ ƒ
ƒقارة
ّƒ
ƒشواه ƒƒد األ ّول ƒيّة ل ƒƒق ّوت ƒƒها ال ƒƒعجيبة
املنشƒƒطة ل ƒƒلعال ƒƒم ف ƒƒي وس ƒƒط ال ّ ƒ
األمريكيّة ّ
الشماليّة.
هƒا هƒي تƒنبثق مƒن قƒلب آسƒيا وتƒندفƒع غƒربًƒا وتƒزداد سƒرعƒتها فƒي مƒسارهƒا ا ّلƒƒذي ال يƒقاوم إلƒى أن تƒحيط الƒعالƒم بƒنطاق مƒن املجƒد.
يƒƒو ّلƒƒدهƒƒا ابƒƒن بƒزّاز فƒƒي إقƒƒليم فƒƒارس ،ويƒƒعيد تƒƒشكيلها نƒƒبيل مƒƒن نƒƒبالء نƒƒور ،وتƒƒعزّزهƒƒا جƒƒهود ذلƒƒك ا ّلƒƒذي قƒƒضى أطƒƒيب سƒƒنوات شƒƒبابƒƒه
ورجƒƒولƒƒته فƒƒي املƒƒنفى والƒƒحبس ،وتƒƒظفر بƒƒأظهƒƒر انƒƒتصاراتƒƒها فƒƒي بƒƒالد وبƒƒني شƒƒعب يƒƒعيش عƒƒلى الƒƒجانƒƒب اآلخƒƒر مƒƒن الƒƒكرة األرض ƒيّة
بƒعي ًدا عƒن بƒالدهƒا األصƒليّة .ثَّ ƒم إذا بƒها تƒص ُّد ك ّƒل هƒجوم يƒش ّن عƒليها ،وتحƒطّم ك ّƒل عƒائƒق يƒع ّوق تƒق ّدمƒها وت ُّ
ƒذل ك ّƒل مƒبغض مƒتغطرس
يƒحاول أن يƒوهƒن مƒن قَّ ƒوتƒها ،وتƒدفƒع إلƒى أعƒلى ذرى ال ّ
ƒشجاعƒة واإلقƒدام بƒأضƒعف وأبسƒط فƒرد مƒن أولƒئك ا ّلƒƒذيƒن نƒهضوا وأصƒبحوا
أدوات طيّعة في قبضة ق ّوتها املنزَّهة املط ّورة .ث َّم إذا باملعارك املجيدة واالنتصارات الفائقة تداخلها املآسي املر ِّوعة والعقوبات
الصارمة تك ّونان هيكل تاريخها البالغ من العمر مائة سنة.
ّ
ƒشيخيّة املƒƒتش ّعبة عƒƒن طƒƒائƒƒفة الّ ƒ
ومƒƒا هƒƒم إالّ حƒƒفنة مƒƒن تƒƒالمƒƒيذ يƒƒنتمون إلƒƒى مƒƒدرسƒƒة الّ ƒ
ƒشيعة االثƒƒني عشƒƒريّƒƒة اإلسƒƒالمƒيّة تƒƒفعل فƒƒيهم
تƒلك الƒعمليّة فƒعلها فيتض ّ
ƒتقرب إلƒى اهلل بƒقربƒان ال يƒقلّ
خƒƒمون ويƒتح ّولƒون إلƒى جƒامƒعة عƒاملƒيّة شƒديƒدة الƒتّكتّل صƒافƒية الƒنّظرة حƒيّة ت ّ
ƒسياس ƒƒة ،وت ƒƒنادي ب ƒƒدي ƒƒن ع ƒƒامل ƒيّ وت ƒƒباش ƒƒر وظ ƒƒائ ƒƒفه،
ع ƒƒدده ع ƒƒن عش ƒƒري ƒƒن أل ƒƒف ش ƒƒهيد ،وت ƒƒسمو ف ƒƒوق ال ƒƒقوم ƒيّة والح ƒƒزب ƒيّة وال ƒطّائ ƒƒفيّة وال ّ ƒ
ƒارات ال ƒƒياب ƒƒسة الخ ƒƒمس وج ƒƒزائ ƒƒر ال ƒƒبحار ،وت ƒƒمت ّد أغ ƒƒصان ƒƒها ف ƒƒيما ي ƒƒرب ƒƒو ع ƒƒلى سƒ ƒتّني دول ƒƒة مس ƒƒتق ّلة وس ƒƒبع عش ƒƒرة
وتنتش ƒƒر ف ƒƒي ق ّ ƒ
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مسƒƒتعمرة ،وتƒƒز ّود بƒƒمؤ ّلƒƒفات تƒƒترجƒƒم وتƒƒذاع فƒƒي أربƒƒعني لƒƒغة ،وتƒƒديƒƒر أوقƒƒافًƒƒا تƒƒبلغ قƒƒيمتها مƒƒاليƒƒني عƒƒديƒƒدة مƒƒن الّ ƒدوالرات ،ويƒƒعترف بƒƒها
الشƒƒرق الƒƒغرب ،جƒƒامƒƒعة مƒƒكتملة الهƒƒدف والƒّ ƒرأي ،لƒƒيس لƒƒها رجƒƒال مƒƒحترفƒƒون مƒƒن رجƒƒال ال ّ ƒديƒƒن ،تƒƒؤمƒƒن
عƒƒدد مƒƒن الƒƒحكومƒƒات فƒƒي كƒƒال ّ ƒ
إداري إلƒهيّ الƒطّبيعة فƒريƒد املƒعالƒم
ƒوحƒدهƒا تƒوحƒي ًدا مƒنظّ ًما نƒظام
بƒعقيدة واحƒدة ،وتƒتّبع أحƒكا ًمƒƒا واحƒدة ،وتƒحفّزهƒا غƒايƒة واحƒدة وي ّ ƒ
ّ
وتƒƒض ّم حƒƒظيرتƒƒها أقƒƒوا ًمƒƒا مƒƒن أ ّمƒƒهات ال ّ ƒديƒƒانƒƒات الƒƒعامل ƒيّة ومƒƒختلف ال ƒطّبقات واألجƒƒناس؛ جƒƒامƒƒعة مخƒƒلصة فƒƒي الƒƒتزامƒƒاتƒƒها املƒƒدن ƒيّة،
مƒƒدركƒƒة لƒƒتبعاتƒƒها االجƒƒتماع ƒيّة ومƒƒتفطّنة لƒƒألخƒƒطار ا ّلƒƒتي تƒƒجابƒƒه املƒƒجتمع ا ّلƒƒذي هƒƒي جƒƒزء مƒƒنه مƒƒشاطƒƒرة إيّƒƒاه آالمƒƒه وأوجƒƒاعƒƒه ،واثƒƒقة
السامي ّ
كل الوثوق.
بمصيرها ّ
نƒعم ،هƒا هƒو ذا حƒضرة الƒباب يƒك ّون نƒواة هƒذه الƒجامƒعة بƒعيد لƒيلة إعƒالنƒه رسƒالƒته إلƒى املُالّ حسƒني بƒشيراز ،فƒيحتفل بƒمولƒدهƒا هƒياج
يƒƒصطلح عƒƒلى االشƒƒتراك فƒƒيه الّ ƒ
السƒƒريƒƒع الƒƒقاسƒƒي فƒƒي جƒƒبال
ƒشاه وحƒƒكومƒƒته وشƒƒعبه وكƒّ ƒل رجƒƒال ال ّ ƒديƒƒن فƒƒي بƒƒالده ،ث َّ ƒم إذا بƒƒاألسƒƒر ّ ƒ
ƒؤسƒƒسها الّ ƒ
ƒجه إلƒƒى مّ ƒكة بƒƒقليل ،وفƒƒي عƒƒزلƒƒة مƒƒاه كƒƒو وچهƒƒريƒƒق يƒƒبرم مƒƒيثاقƒƒه ويƒƒأخƒƒذ عهƒƒد
آذربƒƒيجان يƒƒنتظر مƒ ّ ƒ
ƒشاب بƒƒعد عƒƒودتƒƒه مƒƒن حّ ƒ
ƒساحّ ƒقة مƒن آثƒاره .وهƒؤالء هƒم أصƒحابƒه يƒنتظمون تƒحت إمƒرة حƒضرة
واليƒته ويƒصوغ شƒرائƒعه ،ويخّ ƒلف لƒألجƒيال الƒقادمƒة األغƒلبيّة ال ّ
بƒƒهاء اهلل فƒƒي قƒƒريƒƒة بƒƒدشƒƒت فƒƒيعلنون خƒƒتام الّ ƒدورة اإلسƒƒالمƒيّة ،ويƒƒفتتحون الّ ƒدورة الجƒƒديƒƒدة فƒƒي ظƒƒروف فƒيّاضƒƒة بƒƒالƒنّشاط ،ثƒƒم ٰهƒƒهو
فƒي تƒبريƒز أمƒام وارث الƒعرش وأقƒطاب رجƒال الّ ƒديƒن والƒفقهاء فƒي آذربƒيجان يƒعلن إعƒالنًƒا عƒلنيًّا ال تح ّƒرز فƒيه أنَّƒه لƒيس بƒأحƒد سƒوى
ƒب فƒي مƒازنƒدران ونƒيريƒز وزنƒجان وطهƒران تƒختزل صƒفوف
الƒقائƒم املƒوعƒود ا ّلƒذي طƒال انƒتظاره .وهƒا هƒي ذي الƒعواصƒف املƒد ّƒمƒرة ته ّ
أتƒƒباعƒƒه اخƒƒتزاالً وتسƒƒلبه أنƒƒبل أنƒƒصاره وأقƒƒيمهم .وهƒƒا هƒƒو ذا يƒƒرى بƒƒنفسه تƒƒداعƒƒي ديƒƒنه وفƒƒناء مƒƒعظم حƒƒروف الƒƒحيّ ،وبƒƒعد أن يƒƒلقى
بƒƒشخصه حƒƒلقات مƒƒتالحƒƒقة مƒƒن الƒƒهوان والƒتّشهير املƒƒريƒƒر يƒƒقتل عƒƒلى أيƒƒدي فƒƒرقƒƒة مƒƒن الƒّ ƒرمƒƒاة فƒƒي سƒƒاحƒƒة الƒثّكنة بƒƒتبريƒƒز .وهƒƒا هƒƒو ذا
ƒصاخƒƒبة يجƒƒرف بƒƒطلة ديƒƒنه الƒƒعظمى ،ويƒƒخترم صƒƒفوف مƒƒعتنقيه ويطف¾ حƒƒياة كƒƒاتƒƒب وحƒƒيه
فƒƒيضان مƒƒتدافƒƒع األمƒƒواج مƒƒن الّ ƒدمƒƒاء الّ ƒ
املؤتمن ا ّلذي عهد إليه تنفيذ رغباته األخيرة ويجرف حضرة بهاء اهلل إلى غياهب سراديب أقذر سجن في طهران.
وفƒي جّ ƒو سƒياه چƒال الƒوبƒيل ،وبƒعد ذلƒك اإلعƒالن الƒتّاريƒخيّ بƒتسع سƒنوات تƒؤتƒي ال ّƒرسƒالƒة ا ّلƒتي أعƒلنها حƒضرة الƒباب أكƒلها ،ويƒوفƒي
بعهƒده ،ويƒتنفّس فجƒر أمجƒد فƒترة وأخƒطر فƒترة مƒن الƒعصر الƒبطولƒيّ لƒل ّدور الƒبهائƒيّ .ويƒتلو ذلƒك كƒسوف وقƒتيّ تƒعانƒيه شƒمس الƒحقّ
الƒƒبازغƒƒة وهƒƒي أعƒƒظم ن ƒيّرات الƒƒعالƒƒم نƒƒتيجة إلخƒƒراج حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل املسƒƒتعجل إلƒƒى الƒƒعراق بƒƒأمƒƒر نƒƒاصƒƒر ال ّ ƒديƒƒن شƒƒاه ،ث َّ ƒم نƒƒتيجة
العƒƒتكافƒƒه املƒƒفاج¾ فƒƒي جƒƒبال كƒƒردسƒƒتان ،ث َّ ƒم نƒƒتيجة لƒƒالنحƒƒطاط واالضƒƒطراب ال ّ ƒلذيّƒƒن شƒƒمال الƒƒبقيّة الƒƒباقƒƒية مƒƒن جƒƒامƒƒعة أصƒƒحابƒƒه
السƒƒري ƒƒعني ب ƒƒعد ع ƒƒودت ƒƒه ع ƒƒن
املضطه ƒƒدي ƒƒن ف ƒƒي ب ƒƒغداد ،ث َّ ƒم ت ƒƒتب ّدل م ƒƒصائ ƒƒر ه ƒƒذه ال ƒƒجام ƒƒعة ا ّلƒƒتي ك ƒƒان ƒƒت ت ƒƒعان ƒƒي ال ƒتّده ƒƒور واالن ƒƒحالل ّ ƒ
ƒسمو بƒƒهيبتها وإغƒƒناء تƒƒعالƒƒيمها مƒƒن جƒƒديƒƒد ث َّ ƒم يƒƒنتهي األمƒƒر
اعƒƒتكافƒƒه ا ّلƒƒذي دام سƒƒنتني يƒƒعقبهما إحƒƒياؤهƒƒا وإصƒƒالح خƒƒلقيّتها والّ ƒ
بƒإعƒالنƒه رسƒالƒته فƒي الحƒديƒقة الƒنّجيبيّة إلƒى بƒطانƒته عƒشيّة إخƒراجƒه إلƒى اآلسƒتانƒة .وهƒا هƒي ذي أزمƒة أخƒرى وهƒي أعƒنف مƒا قّ ƒدر
رشƒƒحه حƒƒضرة الƒƒباب لƒƒواليƒƒة الƒƒباب ƒيّني ومƒƒا ارتƒƒكب مƒƒن مƒƒظالƒƒم هƒƒو
لƒƒديƒƒن مƒƒناضƒƒل أن يƒƒقاسƒƒي خƒƒالل تƒƒاريƒƒخه ،يحƒƒدثƒƒها خƒƒروج مƒƒن ّ ƒ
وش ƒƒيطان ƒƒه ا ّلƒƒذي ك ƒƒان ي ƒƒس ّول ل ƒƒه .وت ƒƒكاد األزم ƒƒة ف ƒƒي أدرن ƒƒة ت ƒƒق ّوض دع ƒƒائ ƒƒم ق ƒƒوى ال ّ ƒدي ƒƒن الح ƒƒدي ƒƒثة ال ƒتّوط ƒƒيد ،وت ƒƒوش ƒƒك أن ت ƒƒد ّم ƒƒر ب ƒƒنار
االمƒتحان الƒقاسƒي جƒامƒعة االسƒم األعƒظم ا ّلƒتي أخƒرجƒها حƒضرة بƒهاء اهلل إلƒى حƒيّز الƒوجƒود .إالّ أ ّن هƒذا الّ ƒديƒن املƒنيع يتط ّ ƒهƒر مƒن
ƒصنم األعƒƒظم" ،وال يƒƒعيقه مƒƒا يƒƒنتابƒƒه مƒƒن اضƒƒطراب ويتخ ƒطّى بƒƒق ّوة املƒƒيثاق ا ّلƒƒذي أبƒƒرمƒƒه حƒƒضرة الƒƒباب ،أشƒƒقّ الƒƒعقبات
رجƒƒس "الّ ƒ
ƒساع ƒƒة ن ƒƒفسها ي ƒƒبلغ ال ّ ƒدي ƒƒن أوج مج ƒƒده ب ƒƒفضل إع ƒƒالن رس ƒƒال ƒƒة
ا ّلƒƒتي ق ّ ƒدر ل ƒƒه أن ي ƒƒصادف ƒƒها ف ƒƒي امل ƒƒاض ƒƒي واملس ƒƒتقبل ،وف ƒƒي ه ƒƒذه ال ّ ƒ
ƒسواء .وعƒلى أثƒر هƒذا الƒنّصر ا ّلƒƒذي لƒم يسƒبق
حƒضرة بƒهاء اهلل إلƒى املƒلوك والƒح ّكام ورجƒال الّ ƒديƒن فƒي كƒال ّ ƒ ƒ
الشƒرق والƒغرب عƒلى ال ّ
السƒƒلطان عƒƒبد الƒƒعزيƒƒز .وهƒƒؤالء هƒƒم
لƒƒه مƒƒثيل تƒƒأتƒƒي خƒƒاتƒƒمة أوجƒƒاعƒƒه ،أال وهƒƒي إخƒƒراجƒƒه إلƒƒى ع ّ ƒكاء مسƒƒتعمرة الƒƒقصاص بƒƒأمƒƒر مƒƒن ّ ƒ
ƒساهƒƒرون يه ّ ƒللون لهƒƒذا اإلخƒƒراج ويƒƒع ّدونƒƒه نƒƒذيƒً ƒرا بƒƒالƒƒقضاء ال ƒنّهائ ƒيّ عƒƒلى هƒƒذا الƒƒخصم املƒƒخ ّوف الƒƒبغيض .ث َّ ƒم إذا
أعƒƒداء ال ّ ƒديƒƒن الّ ƒ
بƒاملƒصائƒب مƒن الّ ƒداخƒل ومƒن الƒخارج تƒنهال عƒلى الّ ƒديƒن فƒي تƒلك املƒديƒنة ذات األسƒوار املƒنيعة ا ّلƒتي وصƒفها حƒضرة بƒهاء اهلل بƒأنَّƒها
"سƒƒجنه األعƒƒظم" كƒƒما لƒƒم تنهƒƒل مƒƒن قƒƒبل .ومƒƒهما يƒƒكن مƒƒن شƒƒيء فƒƒإنّƒƒنا نƒƒرى صƒƒياغƒƒة شƒƒرائƒƒع ال ّ ƒدورة الجƒƒديƒƒدة وأحƒƒكامƒƒها وإعƒƒالن
اإلداري املƒقبل وسƒداه ،تƒم ّكنان الّ ƒديƒن الƒنّاضƒج عƒلى مهƒل مƒن أن يƒتق ّدم خƒطوة
مƒبادئƒها األسƒاسƒيّة وتƒأكƒيدهƒا وهƒي لحƒمة الƒنّظام
ّ
أبعد ،على رغم أمواج ّ
الشدائد هذه ،ويثمر أطيب ثمراته.

٢١٠

ه ƒƒا ه ƒƒو ذا ص ƒƒعود ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل ي ƒƒز ُّج ب ƒƒأن ƒƒصاره املخ ƒƒلصني ف ƒƒي غ ƒƒياه ƒƒب الح ƒƒزن وال ƒƒحيرة ،وي ƒƒنعش آم ƒƒال خ ƒƒاذل ƒƒي أم ƒƒره ا ّلƒƒذي ƒƒن
ƒشجعهم .وهƒƒا هƒƒي ذي األداة ا ّلƒƒتي صƒƒاغƒƒها ،أال
ƒسياسƒƒة ويّ ƒ
عƒƒصوا سƒƒلطانƒƒه اإللƒƒهي ،ويƒƒبهج قƒƒلوب خƒƒصومƒƒه مƒƒن رجƒƒال ال ّ ƒديƒƒن والّ ƒ
وهƒƒي املƒƒيثاق ا ّلƒƒذي أبƒƒرمƒƒه بƒƒنفسه ،تƒƒعمل بƒƒعد صƒƒعوده وتƒƒديƒƒر الƒƒقوى ا ّلƒƒتي أطƒƒلقها فƒƒي غƒƒضون واليƒƒة دامƒƒت أربƒƒعني سƒƒنة ،فƒƒتحافƒƒظ
األداة عƒلى وحƒدة ديƒنه وتƒم ّده بƒالّ ƒدافƒع الƒالّزم لƒدفƒعه لƒبلوغ مƒصيره .ثَّ ƒم يƒتلو إعƒالن ذلƒك املƒيثاق الجƒديƒد أزمƒة أخƒرى يحƒدثƒها ابƒن
مƒƒن أبƒƒنائƒƒه أنƒƒعم عƒƒليه ،وفً ƒقا ملƒƒواد تƒƒلك األداة ،بƒƒمقام ال يسƒƒتأخƒƒر إالّ عƒƒن مƒƒقام مƒƒركƒƒز املƒƒيثاق نƒƒفسه .وهƒƒا هƒƒو ذا الّ ƒديƒƒن املƒƒنيع ،وقƒƒد
سجƒƒل ال ƒنّصر األ ّول عƒƒلى نƒƒاقƒƒضي املƒƒيثاق ،تƒƒدفƒƒعه الƒƒقوى املƒƒتو ّلƒƒدة مƒƒن ظƒƒهور هƒƒذه الƒƒوثƒƒيقة الƒƒخالƒƒدة الƒƒفريƒƒدة ،فيسƒƒطع نƒƒوره عƒƒلى
ّƒ
ƒقارة األمƒريƒكيّة ال ّ
ƒشمالƒيّة ،وينجƒز
الƒغرب تƒحت إمƒرة حƒضرة عƒبد الƒبهاء ،ويƒضيء أطƒراف أوروبّƒا الƒغربƒيّة ويƒرفƒع لƒواءه فƒي قƒلب ال ّ
مبش ƒƒره إل ƒƒى أرض امل ƒƒقصود ودف ƒƒنها ف ƒƒي م ƒƒقام ع ƒƒلى ج ƒƒبل ال ƒƒكرم ƒƒل ،ك ƒƒما اخ ƒƒتتمت ب ƒƒتشييد أ ّول
ّƒ ƒ
أع ƒƒماالً اخ ƒƒتتمت ب ƒƒتحوي ƒƒل رف ƒƒات
مƒعابƒده فƒي تƒركسƒتان ال ّƒروسƒيّة .ثَّ ƒم هƒا هƒي ذي أزمƒة عƒظمى تƒأتƒي مسƒرعƒة عƒقب تƒلك االنƒتصارات الƒجبّارة ا ّلƒƒتي أحƒرزهƒا الّ ƒديƒن
الشƒƒرق والƒƒغرب ،وتُنسƒƒب إلƒƒى ال ّ ƒدسƒƒائƒƒس الّ ƒ
دسƒƒها ال ƒنّاقƒƒض األكƒƒبر ملƒƒيثاق حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل وإلƒƒى األوامƒƒر
ƒشني ّعة ا ّلƒƒتي ّ ƒ
فƒƒي كƒƒال ّ ƒ
ƒعرض قƒƒلب الّ ƒديƒƒن ومƒƒركƒƒزه إلƒƒى الخƒƒطر املحƒƒدق مƒƒا يƒƒزيƒƒد عƒƒن سƒƒبعة أعƒƒوام وتƒƒمأل
ا ّلƒƒتي أصƒƒدرهƒƒا عƒƒبد الحƒƒميد الƒطّاغƒƒية ،فƒƒإذا بƒƒها تّ ƒ
ƒؤجƒل تƒنفيذ املشƒروعƒات ا ّلƒتي أُعّ ƒدت لنشƒر لƒوائƒه وتƒوطƒيد دعƒائƒمه .هƒا هƒي ذي رحƒالت حƒضرة عƒبد
قƒلوب أتƒباعƒه بƒالƒقلق والƒكرب ،وت ّ ƒ
الƒƒبهاء الƒتّاريƒƒخيّة إلƒƒى أوروبّƒƒا وأمƒƒريƒƒكا بƒƒعد سƒƒقوط ذلƒƒك الƒطّاغƒƒية مƒƒباشƒƒرة وتƒƒداعƒƒي نƒƒظامƒƒه ،نƒƒراهƒƒا تƒƒكيل لƒƒناقƒƒضي املƒƒيثاق ضƒƒربƒƒة
وجƒƒيعة يƒƒترنّƒƒحون مƒƒن وقƒƒعها ،وتƒƒوطّƒد دعƒƒائƒƒم املشƒƒروع الƒƒجبّار ا ّلƒƒذي أخƒƒذه عƒƒلى عƒƒاتƒƒقه فƒƒي فƒƒواتƒƒح عهƒƒده ،وتƒƒسمو بƒƒهيبة ديƒƒن والƒƒده
الشƒƒرق
وح ƒƒرم ƒƒته إل ƒƒى ذرى ل ƒƒم ي ƒƒبلغها م ƒƒن ق ƒƒبل ق ƒƒط ،وت ƒƒساع ƒƒد ع ƒƒلى إع ƒƒالن ح ƒƒقائ ƒƒقه ونش ƒƒره ƒƒا ،وتم ّهƒƒد ال ƒطّري ƒƒق الن ƒƒسكاب ن ƒƒوره م ƒƒن ّ ƒ
ƒارة أسƒترالƒيا .وهƒا هƒي ذي أزمƒة خƒطيرة أخƒرى ،وهƒي آخƒر مƒا قّ ƒدر لƒل ّديƒن أن يƒعانƒيه فƒي مƒركƒزه الƒعاملƒيّ ،يƒثيرهƒا
األقƒصى إلƒى ق ّ
جƒمال بƒاشƒا الƒقاسƒي وتƒزيƒد مƒن وطƒأتƒها مƒتاعƒب الحƒرب الƒعاملƒيّة املƒد ّƒمƒرة ومƒا ج ّƒرت فƒي أعƒقابƒها مƒن حƒرمƒان ومƒا أعƒقبت مƒن قƒطع
ƒؤسƒƒسيه
امل ƒƒواص ƒƒالت؛ ن ƒƒراه ƒƒا ته ّ ƒدد رأس ال ّ ƒدي ƒƒن ن ƒƒفسه بخ ƒƒطر أده ƒƒم ،وك ƒƒذل ƒƒك ح ƒƒرم ƒƒات ƒƒه امل ƒƒق ّدس ƒƒة ا ّلƒƒتي ت ƒƒض ّم ب ƒƒني ج ƒƒدران ƒƒها رف ƒƒات م ƒ ّ ƒ
ƒسنني الƒƒختامƒيّة مƒƒن واليƒƒة حƒƒضرة
ƒصراع املحƒƒزن الƒƒحالƒƒك وأثƒƒناء الّ ƒ
الƒتّوأمƒƒني .وهƒƒا هƒƒو ذا إنƒƒزال ألƒƒواح الخƒطّة اإللƒƒهيّة ،إبّƒƒان ذلƒƒك الّ ƒ
اإلداري املƒقبل ،بƒرسƒالƒة عƒاملƒيّة كƒان مƒن
عƒبد الƒبهاء ،نƒراه يƒز ّود أفƒراد زعƒيمة الƒجامƒعات الƒبهائƒيّة فƒي الƒغرب ،وهƒم أقƒطاب الƒنّظام
ّ
ƒؤسƒƒسات ƒƒه اإلداريّ ƒƒة ف ƒƒي خ ƒƒوات ƒƒم ال ƒƒقرن ال ƒƒبهائ ƒيّ األ ّول .وه ƒƒا ه ƒƒي ذي ن ƒƒهاي ƒƒة ذل ƒƒك
ش ƒƒأن ƒƒها أن ت ƒƒسكب مج ً ƒدا ب ƒƒاق ƒيًا ع ƒƒلى ال ّ ƒدي ƒƒن وم ƒ ّ ƒ
ƒصراع الƒطّويƒل املحƒزن تّ ƒ
ƒعسكري املسƒتب ّد وتƒصيبه بهƒزيƒمة نƒكراء وتƒزيƒل إلƒى األبƒد ذلƒك الخƒطر ا ّلƒƒذي
خيب آمƒال ذلƒك الƒحاكƒم ال
ال ّ
ّ
ƒمسا وس ƒتّني س ƒƒنة ،وت ƒƒح ّقق ال ƒنّبوءات ا ّلƒƒتي أورده ƒƒا ف ƒƒي آث ƒƒاره ح ƒƒضرة ب ƒƒهاء اهلل،
ظ ّ ƒلل ش ƒƒبحه م ƒ ّ ƒ
ƒؤسƒƒسي ال ّ ƒدي ƒƒن وم ƒƒرك ƒƒز م ƒƒيثاق ƒƒه خ ً ƒ
قارة أستراليا.
وتسمو بهيبة ال ّدين وحرمة قائده حضرة عبد البهاء سم ًوّا أكبر ،وتتميّز
أخيرا بانتشار رسالته إلى ّ
ً
هƒا هƒو ذا صƒعود حƒضرة عƒبد الƒبهاء املƒباغƒت ا ّلƒذي يƒشير إلƒى نƒهايƒة الƒعصر األ ّول مƒن تƒاريƒخ الّ ƒديƒن نƒراه يƒغيّب مƒحبّيه املخƒلصني
فƒƒ ƒي غƒƒ ƒياهƒƒ ƒب األسƒƒ ƒى والƒƒ ƒفزع كƒƒ ƒما كƒƒ ƒانƒƒ ƒت الƒƒ ƒحال لƒƒ ƒدى صƒƒ ƒعود والƒƒ ƒده ،ويƒƒ ƒنعش آمƒƒ ƒال أتƒƒ ƒباع مƒƒ ƒيرزا يƒƒ ƒحيى ومƒƒ ƒيرزا محƒّ ƒ ƒمد عƒƒ ƒلي
ƒسياس ƒيّني وال ّ ƒديƒƒنيّني ا ّلƒƒذيƒƒن كƒƒانƒƒوا يƒƒتو ّقƒƒعون قƒƒرب انƒƒحالل الƒƒجامƒƒعات ا ّلƒƒتي
املƒƒنقرضƒƒني ،ويƒƒثير ال ƒنّشاط املحƒƒموم لƒƒدى الƒƒخصوم الّ ƒ
ƒظيما وقƒƒادهƒƒا قƒƒيادة رشƒƒيدة .وهƒƒا هƒƒو ذا إعƒƒالن وص ƒيّته وعهƒƒده املƒƒفتتح لƒƒعصر ال ƒتّكويƒƒن مƒƒن ال ّ ƒدور
ألƒƒهمها مƒƒركƒƒز املƒƒيثاق إلƒƒها ًمƒƒا عً ƒ
البهائيّ ،ذلك ال ّدستور ا ّلذي ّ
وبني شرائعه ومبادئه حضرة
يوضح معالم نظام أعلنه حضرة الباب وكشف عنه حضرة بهاء اهللّ ،
عƒبد الƒبهاء ،وألƒهم هƒذه الƒجامƒعات فƒي أوروبّƒا وآسƒيا وأفƒريƒقيا وأمƒريƒكا إلƒى الƒعمل بƒعزم ،نƒراه يƒم ّكنهم مƒن أن يƒشيّدوا ويƒوطّƒدوا
ƒتورا لƒتلك املƒحافƒل ،وبƒحصولƒهم عƒلى اعƒتراف
أركƒان هƒيكل هƒذا الƒنّظام ،وذلƒك بƒإنƒشائƒهم ملƒحافƒله املحƒليّة واملƒركƒزيّƒة ،ووضƒعهم دس ً
السƒƒلطات املƒƒدن ƒيّة فƒƒي األقƒƒطار املƒƒختلفة بهƒƒذه الƒƒهيئات ،وإنƒƒشائƒƒهم لƒƒلمراكƒƒز اإلداريّƒƒة الƒّ ƒرئƒƒيسة ،وإقƒƒامƒƒتهم لƒƒبنيان أ ّول مƒƒعبد فƒƒي
ّƒ
السƒƒلطات املƒƒدنƒيّة الƒƒكامƒƒل بƒƒطبيعة هƒƒذه األوقƒƒاف
الƒƒغرب ،وإيƒƒقافƒƒهم أوقƒƒاف الّ ƒديƒƒن وتƒƒوسƒƒيعهم ملƒƒجالƒƒها ،وبƒƒحصولƒƒهم عƒƒلى اعƒƒتراف ّ ƒ
القارة األمريكيّة ّ
الشماليّة ً
أيضا.
ال ّدينيّة في مركزه العامليّ وفي
ّ
الشƒرعƒيّة فƒي مƒصر عƒند بƒدء هƒذه الƒعمليّة الƒجبّارة ،أال وهƒي
ƒصارم ا ّلƒƒذي تƒف ّوهƒت بƒه املƒحكمة ّ ƒ ƒ
ثَّ ƒم هƒا هƒو ذا التّجƒريƒح الƒتّاريƒخي ال ّ
ƒلما م ƒƒن أت ƒƒباع
وض ƒƒع أس ƒƒاس ال ƒنّظام
اإلداري ال ƒƒعامل ƒيّ ال ƒƒبهائ ƒيّ ،ن ƒƒراه ي ƒƒطرد م ƒƒن ح ƒƒظيرة اإلس ƒƒالم ك ƒّ ƒل م ƒƒن ك ƒƒان ف ƒƒي األص ƒƒل مس ً ƒ
ّ
الّ ƒديƒن طƒر ًدا رسƒميًّا ،ويƒع ّده مƒرتً ƒدّا ملحً ƒدا ،ويƒواجƒه أفƒراد الƒجامƒعة املضطهƒدة بƒامƒتحانƒات وأخƒطار لƒم يƒعرفƒوهƒا مƒن قƒبل .وهƒا هƒو
ذا الƒحكم ا ّلƒذي حƒكمت بƒه املƒحكمة املƒدنƒيّة بƒبغداد ،وا ّلƒذي ح ّƒرض عƒليه األعƒداء مƒن ال ّ
ƒزارا
ƒشي ّعة فƒي الƒعراق ،نƒراه يسƒلب الّ ƒديƒن م ً
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ƒراسƒƒا وأق ƒƒسى ع ƒƒت ًوّا ف ƒƒي روس ƒƒيا يح ƒƒرم ال ّ ƒدي ƒƒن م ƒƒن
ƒحجاج ،ك ƒƒما ن ƒƒرى ال ƒƒحكم ا ّلƒƒذي ح ƒƒكم ب ƒƒه خ ƒƒصم أش ّ ƒد م ƒ ً ƒ
م ƒƒن أق ƒƒدس م ƒƒزارات ال ّ ƒ
ƒيرا هƒا هƒم أوالء أتƒباع حƒضرة
االسƒتفادة مƒن أ ّول مƒعبد بƒادر بƒتأسƒيسه حƒضرة عƒبد الƒبهاء وشƒيّده أتƒباعƒه فƒي غƒضون واليƒته .وأخ ً
بƒƒهاء اهلل يƒƒلهمهم ذلƒƒك الƒƒحكم ا ّلƒƒذي قƒƒضى بƒƒه عƒƒد ّو مƒƒزمƒƒن ،وكƒƒان بƒƒمثابƒƒة الخƒƒطوة األولƒƒى مƒƒن خƒƒطوات ديƒƒنهم نƒƒحو التّحƒƒرر الƒƒكامƒƒل،
وال ت ƒƒفت م ƒƒن ع ƒƒضده ƒƒم ت ƒƒلك ال ّ ƒ
ƒؤسƒƒسات ƒƒهم ،ف ƒƒيقوم ƒƒون ،وق ƒƒد اج ƒƒتمعت ك ƒƒلمتهم واتّح ƒƒدت ص ƒƒفوف ƒƒهم
ƒوجƒƒهة إل ƒƒى م ƒ ّ ƒ
ƒضرب ƒƒة امل ƒƒزدوج ƒƒة امل ƒ ّ ƒ
اإلداري ال ّƒراسƒخ الƒبنيان بƒالƒعتاد الƒكامƒل ،لƒيت ّوجƒوا سƒجالّت الƒقرن الƒبهائƒيّ األ ّول الƒخالƒدة بƒتوطƒيد أركƒان
وز ّودتƒهم هƒيئات الƒنّظام
ّ
اس ƒƒتقالل دي ƒƒنهم ،وذل ƒƒك ب ƒƒتنفيذه ƒƒم األح ƒƒكام األس ƒƒاس ƒيّة امل ƒƒنصوص ع ƒƒليها ف ƒƒي ك ƒƒتاب ƒƒهم "ال ƒƒكتاب األق ƒƒدس" وال ƒƒتماس ƒƒهم اع ƒƒتراف
السƒƒلطات الƒƒحاكƒƒمة بƒƒح ّقهم فƒƒي أن يƒƒعتبروا أتƒƒباع ديƒƒن مسّ ƒ
ƒتقل ،وظƒƒفرهƒƒم بهƒƒذا االعƒƒتراف فƒƒي بƒƒعض األحƒƒيان ،وبƒƒحصولƒƒهم مƒƒن
ّƒ
أعƒƒلى مƒƒحكمة عƒƒامل ƒيّة عƒƒلى ال ƒتّنديƒƒد بƒƒالƒƒجور ا ّلƒƒذي عƒƒانƒƒوه عƒƒلى أيƒƒدي مƒƒغتصبي ح ّ ƒقهم ،وإقƒƒامƒƒتهم فƒƒيما ال يّ ƒ
ƒقل عƒƒن أربƒƒعة وثƒƒالثƒƒني
ƒطرا إضƒافƒيًا ،وثƒالث عشƒرة مسƒتعمرة ،وبنشƒر كƒتبهم فƒي تƒسع وعشƒريƒن لƒغة إضƒافƒيّة أخƒرى ،وبƒإدراجƒهم مƒلكة مƒن املƒلكات فƒي
ق ً
ƒيرا بƒƒقيامƒƒهم بمشƒƒروع م ّ ƒكنهم ،والƒƒقرن يƒƒقترب مƒƒن نƒƒهايƒƒته ،مƒƒن إتƒƒمام زيƒƒنة مƒƒعبدهƒƒم ال ƒثّانƒƒي الƒƒخارج ƒيّة،
عƒƒداد أنƒƒصار ديƒƒنهم ،وأخً ƒ
نشرا عامليًّا منظّ ًما.
ناجحا من أولى مراحل الخطَّة ا ّلتي رسمها حضرة عبد البهاء لنشر دينهم
واالنتهاء انتها ًء
ً
ً
الشƒƒرق والƒƒغرب إ ّمƒƒا تƒƒجاهƒƒلوا نƒƒداء
سجƒƒل الƒƒقرن الƒƒعاصƒƒف بƒƒأكƒƒمله نƒƒرى املƒƒلوك واألبƒƒاطƒƒرة واألمƒƒراء فƒƒي كƒƒال ّ ƒ
إنَّƒƒنا حƒƒني نسƒƒتعرض ّƒ
ƒؤسƒسيه أو هƒزأوا بƒرسƒالƒتهما أو أمƒروا بƒنفيهما وإخƒراجƒهما أو اضطهƒدوا أتƒباعƒهما اضƒطها ًدا بƒربƒريًّƒا أو اجتهƒدوا فƒي نƒقض
م ّƒ ƒ
تƒعالƒيمهما .فحّ ƒلت بƒهم نƒقمة اهلل الƒقديƒر وسخƒطه ،فƒمنهم مƒن ث ّƒل عƒرشƒه ،ومƒنهم مƒن شهƒد انƒقراض أسƒرتƒه وقƒليل مƒنهم مƒن اغƒتيلوا
أو انح ّ ƒ
طت م ƒƒنزل ƒƒتهم ووص ƒƒموا ب ƒƒال ƒƒعار ،ب ƒƒينما نج ƒƒد ب ƒƒعضهم اآلخ ƒƒر يعج ƒƒزون ع ƒƒن ت ƒƒجنّب االن ƒƒحالل ال ƒƒجارف مل ƒƒمال ƒƒكهم ،وآخ ƒƒري ƒƒن
ƒؤسƒسها
ƒسيف عƒلى م ّƒ ƒ
ينحƒطّون ويƒنزلƒون إلƒى دركƒات مƒهينة وهƒم فƒي عƒقر دارهƒم .إلƒيك الƒخالفƒة عƒد ّوة الّ ƒديƒن الƒكبرى ا ّلƒتي ج ّƒردت ال ّ
وقƒضت بƒنفيه ثƒالث مƒرات ،تƒراهƒا تنحّ ƒ
ط إلƒى الƒحضيض وتƒالقƒي فƒي تƒالشƒيها املهƒني مƒا القƒى رجƒال الّ ƒديƒن الƒيهود املضطهƒدون
ƒسيد امل ƒƒسيح ع ƒƒلى أي ƒƒدي س ƒƒادت ƒƒهم ال ƒّ ƒروم ƒƒان ف ƒƒي ال ƒƒقرن األ َّول م ƒƒن ال ّ ƒدور امل ƒƒسيحيّ ،أي م ƒƒنذ أل ƒƒفي س ƒƒنة
ال ƒّ ƒرئ ƒƒيسون ف ƒƒي س ƒƒبيل ال ّ ƒ
ت ƒƒقري ƒبًا .وإل ƒƒيك امل ƒƒذاه ƒƒب ال ّ ƒدي ƒƒنيّة امل ƒƒختلفة م ƒƒن ش ƒƒي ّعة وس ƒنّة وزرادش ƒƒتيّة وم ƒƒسيحيّة ت ƒƒلك ا ّل ƒƒتي ه ƒƒاج ƒƒمت ال ّ ƒدي ƒƒن م ƒƒهاج ƒƒمة وح ƒƒشيّة
ووصƒƒمت أنƒƒصاره بƒƒاإللƒƒحاد ،ولƒƒم تƒƒأل جهً ƒدا فƒƒي تƒƒقويƒƒض بƒƒنيانƒƒه وهƒƒدم أسƒƒاسƒƒه ،تƒƒرى أعƒƒتاهƒƒا وألّ ƒدهƒƒا تخƒƒلع أو تƒƒتف ّكك وتنحƒّ ƒل ،ثƒمَّ
تƒرى هƒيبة بƒعضها اآلخƒر وتƒأثƒيرهƒا يƒضمحالّن اضƒمحالالً سƒريً ƒعا .عƒلى أ َّن هƒذه املƒذاهƒب كّ ƒلها مƒا زالƒت تƒعانƒي مƒن تسّ ƒلط سƒلطة
دنƒƒيويّƒƒة هƒƒجوم ƒيّة شƒƒكسة شƒƒديƒƒدة املƒƒراس قƒƒد صƒّ ƒممت عƒƒلى أن تح ّ ƒد مƒƒن امƒƒتيازاتƒƒها وتƒƒوطّƒƒد أركƒƒان نƒƒفوذهƒƒا هƒƒي وحƒƒدهƒƒا .ث َّ ƒم إلƒƒيك
الƒّ ƒرافƒƒضني والƒƒعصاة والƒƒخونƒƒة واملƒƒالحƒƒدة ا ّلƒƒذيƒƒن طƒƒفقوا يƒƒبذلƒƒون قƒƒصارى الجهƒƒد س ً ƒرّا وعƒƒالنƒƒية فƒƒي إفƒƒساد والء أتƒƒباع ذلƒƒك ال ّ ƒديƒƒن
ƒتفرق كƒƒلمتهم
وتƒƒصديƒƒع صƒƒفوفƒƒهم وانƒƒتهاك حƒƒرمƒƒة هƒƒيئاتƒƒهم ومƒ ّ ƒ
ƒؤسƒƒساتƒƒهم ،تƒƒراهƒƒم يفحƒƒمون واح ً ƒدا فƒƒي أثƒƒر واحƒƒد ،ويƒƒدحƒƒضون وتّ ƒ
ƒجا وال ƒƒبعض اآلخ ƒƒر ف ƒƒي س ƒƒرع ƒƒة م ƒƒؤثِّ ƒƒرة .ه ƒƒذا ،ول ƒƒم ي ƒƒكن ا ّلƒƒذي ƒƒن س ّ ƒول ƒƒت ل ƒƒهم
وت ƒƒذه ƒƒب ري ƒƒحهم وي ƒƒكتسحون وي ƒƒنسون؛ ال ƒƒبعض ت ƒƒدري ً ƒ
أنƒƒفسهم أن يخƒƒرجƒƒوا عƒƒن ظّ ƒله ويجƒƒروا عƒƒليه الƒƒعار والّ ƒ
ƒشنار بƒƒفعالƒƒهم املخƒƒزيƒƒة خƒƒزيًƒƒا ال يƒƒمكن أن يƒƒمحى ويحƒƒدثƒƒوا أزمƒƒات لƒƒم يشهƒƒد
ƒسابƒقة ،هƒؤالء لƒم يƒكونƒوا بƒالƒنّفر الƒقليل مƒن زعƒمائƒه الƒنّابهƒني وأصƒحابƒه األول املخƒلصني وأقƒطابƒه املƒبرزيƒن
مƒثلها ديƒن مƒن األديƒان ال ّ
ƒؤسƒƒسيه فƒƒي املƒƒنفى وكƒتّاب وحƒƒي حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل ومƒƒركƒƒز مƒƒيثاقƒƒه املƒƒوثƒƒوق بƒƒهم وأمƒƒناء سƒّ ƒرهƒƒما ،ال بƒƒل مƒƒن بƒƒني مƒƒن كƒƒانƒƒوا
وزمƒƒالء مƒ ّ ƒ
رشƒƒح أن يƒƒكون وص ƒيّ حƒƒضرة الƒƒباب ،وابƒƒن حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل ا ّلƒƒذي
يƒƒع ّدون مƒƒن ذوي قƒƒربƒƒى املظهƒƒر اإللƒƒهي نƒƒفسه بƒƒمن فƒƒيهم مƒƒن ّ ƒ
عجƒƒل حƒƒدوث كƒّ ƒل هƒƒذا الƒƒفساد بƒƒال اسƒƒتثناء مƒƒراكƒƒزهƒƒم املƒƒحسودة ا ّلƒƒتي احƒƒتلوهƒƒا ،ولƒƒقد عƒƒاش الƒƒكثير
ذكƒƒره فƒƒي كƒƒتاب عهƒƒده .ولƒƒقد ّƒ
مƒƒنهم لƒƒيرى بƒƒعينيه انƒƒهيار مƒƒساعƒƒيه ،وانƒƒغمر الƒƒبعض اآلخƒƒر فƒƒي حƒƒمأة الƒƒهوان والƒƒبؤس عƒƒاجƒزًا كƒّ ƒل العجƒƒز عƒƒن إيƒƒذاء وحƒƒدة الّ ƒديƒƒن
ƒسفراء وغƒيرهƒم مƒن كƒبار رجƒال الّ ƒدولƒة ا ّلƒذيƒن طƒفقوا يƒجاهƒدون
ا ّلƒذي تخّ ƒلى عƒنه بƒال حƒياء أو عƒن إعƒاقƒة تƒق ّدمƒه .ثَّ ƒم إلƒيك الƒوزراء وال ّ
ƒؤسƒƒسيه نƒƒفيًا مƒƒتوال ƒيًا ويƒƒحاولƒƒون فƒƒي حƒƒقد أن يƒƒق ّوضƒƒوا أسƒƒاسƒƒه ،تƒƒراهƒƒم كƒƒانƒƒوا
فƒƒي الƒƒكيد لƒƒه وقƒƒلب غƒƒايƒƒته ويحƒّ ƒرضƒƒون عƒƒلى نƒƒفي مƒ ّ ƒ
يƒبحثون بƒأمƒثال هƒذه املƒكائƒد عƒن حƒتفهم بƒظلفهم وهƒم ال يƒشعرون ،ويƒفقدون ثƒقة مƒلوكƒهم ويشƒربƒون كƒأس الخƒزي حƒتّى الƒثّمالƒة،
ƒتما ال رجƒعة فƒيه .ثَّ ƒم إلƒيك اإلنƒسانƒيّة نƒفسها ،وهƒي ا ّلƒتي أبƒت ،لشّ ƒدة ضƒاللƒها وقّ ƒلة اكƒتراثƒها،
ويƒختمون عƒلى مƒصيرهƒم املƒحتوم خ ً
ƒؤسƒسا الّ ƒديƒن الƒتّوأمƒان مƒن نƒداءات ونƒطقا بƒه مƒن إنƒذارات أو ملƒا أصƒدره مƒركƒز املƒيثاق فƒيما بƒعد
أن تƒعير أذنًƒا صƒاغƒية ملƒا أصƒدره م ّƒ ƒ
ونƒƒطق بƒƒه فƒƒي خƒƒطابƒƒاتƒƒه الƒƒعا ّمƒƒة فƒƒي الƒƒغرب ،تƒƒراهƒƒا تƒƒخوض غƒƒمار حƒƒربƒƒني مƒƒد ّمƒƒرتƒƒني بƒƒائسƒƒتني هƒƒائƒƒلتني ال سƒƒابƒƒق لƒƒهولƒƒهما ،زعƒƒزعƒƒتا
ت ƒƒوازن ƒƒها وح ƒƒصدت ƒƒا ش ƒƒباب ƒƒها وه ƒزّت ƒƒاه ƒƒا م ƒƒن ج ƒƒذوره ƒƒا ه ƒزًّا .وإذا ب ƒƒاملس ƒƒتضعفني وامل ƒƒغموري ƒƒن وامل ƒƒساك ƒƒني ي ƒƒوال ƒƒون ه ƒƒذا األم ƒƒر امل ƒƒكني
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ويسƒƒتجيبون لƒƒندائƒƒه فيسƒƒتطيعون أن يحƒƒرزوا مƒƒن مƒƒفاخƒƒر الّ ƒ
ƒشجاعƒƒة ومƒƒآثƒƒر الƒƒبطولƒƒة مƒƒا يƒƒعادل بƒƒل مƒƒا يƒƒسمو عƒƒلى مƒƒآثƒƒر الƒƒخالƒƒديƒƒن
الروحي بأسره.
رجاالً ونسا ًء ّ
تطرز أسماؤهم صفحات تاريخ اإلنسانيّة ّ
ممن ّ
وهƒكذا ،فƒعلى ال ّƒرغƒم مƒن ال ّ
ƒالسƒلطان الƒزّمƒنيّ وال ّƒروحƒيّ مƒن الƒخارج أو األعƒداء الƒغالظ الƒقلب
ƒضربƒات ا ّلƒƒتي سّ ƒددهƒا املƒتمتّعون ب ّ ƒ ƒ
مƒن الّ ƒداخƒل إلƒى ديƒن حƒضرة بƒهاء اهلل ،فƒإ َّن الّ ƒديƒن كƒان أبƒعد مƒن أن ي ّ
ƒتهشم أو يƒنثني ،بƒل لƒقد تƒق ّدم مƒن قّ ƒوة إلƒى قّ ƒوة ومƒن نƒصر
إلƒى نƒصر ،والƒواقƒع أ َّن تƒاريƒخه يƒمكن أن يƒقال عƒنه ،إذا قƒرئ قƒراءة صƒحيحة ،إنّƒه يƒتألƒف مƒن حƒلقات مƒتعاقƒبة يƒتلو بƒعضها ب ً
ƒعضا؛
ƒقرب ƒƒه م ƒƒن م ƒƒصيره اإلل ƒƒهي
ح ƒƒلقات م ƒƒن أزم ƒƒات ت ƒƒعقبها ع ƒƒلى ال ّ ƒدوام ح ƒƒلقات أخ ƒƒرى م ƒƒن االن ƒƒتصارات امل ƒƒتساج ƒƒلة ا ّلƒƒتي م ƒƒا ف ƒƒتئت ت ّ ƒ
رحƒƒب بƒƒمولƒƒد ظƒƒهور حƒƒضرة الƒƒباب ،واعƒƒتقالƒƒه وأسƒƒره يƒƒعقبها صƒƒياغƒƒة أحƒƒكام دورتƒƒه
عصب الƒƒوحƒƒشيّ ا ّلƒƒذي ّƒ
ال ƒتّقديƒƒر .فƒƒانƒƒفجار ال ƒت ّ ّ
وإبƒرام مƒيثاقƒه وافƒتتاح تƒلك الّ ƒدورة فƒي بƒدشƒت وإعƒالن مƒقامƒه إعƒالنًƒا عƒلنيًّا فƒي تƒبريƒز .واالنƒفجارات الƒواسƒعة املƒدى ا ّلƒƒتي نجƒمت
فƒƒي األقƒƒالƒƒيم وقƒƒتل حƒƒضرة الƒƒباب ومƒƒا تƒƒاله مƒƒن سƒƒفك ال ّ ƒدمƒƒاء وحƒƒبس حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل فƒƒي سƒƒياه چƒƒال يƒƒعقبه تƒƒنفّس فجƒƒر ال ƒظّهور
الƒبهائƒيّ فƒي تƒلك الƒزّنƒزانƒة ،ونƒفي حƒضرة بƒهاء اهلل إلƒى الƒعراق واعƒتكافƒه فƒي كƒردسƒتان ومƒا أصƒاب أصƒحابƒه مƒن اضƒطراب وقƒنوط
السƒلطان عƒبد الƒعزيƒز
فƒي بƒغداد يƒعقبه بƒدوره إحƒياء الƒجامƒعة الƒبابƒيّة إحƒياء يƒنتهي بƒإعƒالن رسƒالƒته فƒي الحƒديƒقة الƒنّجيبيّة .وفƒرمƒان ّƒ ƒ
الرسالة إلى رؤوس العالم املت ّوجة
ا ّلذي استدعاه به إلى اآلستانة ،واألزمات ا ّلتي أحدثها ميرزا يحيى يعقبهما إعالن تلك ّ
وزعƒƒمائƒƒه الƒّ ƒروحƒƒان ƒيّني ،ونƒƒفي حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل إلƒƒى ع ّ ƒكاء مسƒƒتعمرة الƒƒقصاص بّ ƒ
ƒكل مƒƒا أحƒƒاط بهƒƒذا ال ƒنّفي مƒƒن مƒƒتاعƒƒب ومƒƒش ّقات
يƒفضي بƒدوره إلƒى إعƒالن أحƒكام دورتƒه وشƒريƒعته وإبƒرام مƒيثاقƒه وهƒو آخƒر أعƒمالƒه فƒي حƒياتƒه .واالمƒتحانƒات الƒجهنّميّة ا ّلƒتي نƒشأت
عƒƒن خƒƒروج مƒƒيرزا محƒّ ƒمد عƒƒلي وخƒƒلطائƒƒه يƒƒعقبها دخƒƒول ديƒƒن حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل إلƒƒى الƒƒغرب وتƒƒحويƒƒل رفƒƒات حƒƒضرة الƒƒباب إلƒƒى أرض
امل ƒƒقصود .واس ƒƒتئناف ح ƒƒبس ح ƒƒضرة ع ƒƒبد ال ƒƒبهاء وم ƒƒا ت ƒƒرتّ ƒƒب ع ƒƒليه م ƒƒن أخ ƒƒطار وم ƒƒتاع ƒƒب وه ƒƒواج ƒƒس ي ƒƒنتهي ب ƒƒسقوط ع ƒƒبد الح ƒƒميد
وإطƒƒالق سƒƒراح حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء وإيƒƒداع رفƒƒات حƒƒضرة الƒƒباب فƒƒي جƒƒبل الƒƒكرمƒƒل ،ث َّ ƒم بƒƒالƒّ ƒرحƒƒالت ال ƒظّافƒƒرة ا ّلƒƒتي قƒƒام بƒƒها مƒƒركƒƒز
املƒيثاق بƒنفسه فƒي أوروبّƒا وأمƒريƒكا ،وانƒدالع نƒيران الحƒرب الƒعاملƒيَّة وتƒط ّور األخƒطار ا ّلƒتي ع ّƒرضƒه لƒها جƒمال بƒاشƒا ونƒاقƒضو املƒيثاق
ƒسم ّو بƒهيبة الّ ƒديƒن فƒي مƒركƒزه
يƒفضي إلƒى إنƒزالƒه ألƒواح الخƒطّة اإللƒهيّة ،وفƒرار ذلƒك الƒقائƒد املƒتغطرس ،وتحƒريƒر أرض املƒقصود وال ّ
الشƒرق والƒغرب .وصƒعود حƒضرة عƒبد الƒبهاء ومƒا أحƒدث فƒقدانƒه مƒن اضƒطراب
ƒوسƒع مƒلحوظ فƒي فƒعالƒيّاتƒه فƒي كƒال ّƒ ƒ
الƒعاملƒيّ ،وإلƒى ت ّƒ ƒ
اإلداري الƒƒعامل ƒيّ ،ث َّ ƒم اسƒƒتيالء
يƒƒتلوه إعƒƒالن وص ƒيّته وعهƒƒده ،وافƒƒتتاح عƒƒصر ال ƒتّكويƒƒن مƒƒن ال ّ ƒدور الƒƒبهائ ƒيّ ،ووضƒƒع أسƒƒس ال ƒنّظام
ّ
نƒƒاقƒƒضي العهƒƒد عƒƒلى مƒƒفاتƒƒيح ضƒƒريƒƒح حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل واحƒƒتالل الّ ƒ
ƒشيعة لƒƒبيته فƒƒي بƒƒغداد عƒƒنوة ،وانƒƒفجار االضƒƒطهاد فƒƒي روسƒƒيا
الشƒرق والƒغرب السƒتقاللƒه ،واالعƒتراف
وطƒرد الƒجامƒعة الƒبهائƒيّة مƒن حƒظيرة اإلسƒالم فƒي مƒصر ،يƒعقبه تƒأكƒيد أتƒباع الّ ƒديƒن فƒي كƒال ّƒ ƒ
ƒوسƒƒع مƒƒلحوظ فƒƒي فƒƒعال ƒيّات ال ƒتّبليغ
بهƒƒذا االسƒƒتقالل فƒƒي مƒƒركƒƒزه الƒƒعامل ƒيّ ،وحƒƒكم مجƒƒلس عƒƒصبة األمƒƒم بƒƒعدالƒƒة مƒƒطالƒƒبه ،كƒƒما يƒƒتلو تƒ ّ ƒ
ّ
والشهادات امللكيّة بأصله اإللهيّ وإتمام الزّينة الخارجيّة أل ّول معابده في العالم الغربيّ.
العامليّ ومؤ ّلفاته
الشƒدائƒد ا ّلƒتي اكƒتنفت تƒق ّدم ديƒن حƒضرة بƒهاء اهلل وتƒفتّحه تƒفوق فƒي جƒسامƒتها وخƒطورتƒها تƒلك ا ّلƒتي عƒانƒتها األديƒان
والƒواقƒع أن ّ ƒ ƒ
ƒسال ƒƒفة ،ع ƒƒن أن ت ƒƒؤذي وح ƒƒدت ƒƒه أو
ƒسال ƒƒفة .إالّ أ َّن ه ƒƒذه ّƒ ƒ
الش ƒƒدائ ƒƒد عج ƒƒزت عج ƒزًا ك ّ ƒليًّا ،ع ƒƒلى ن ƒƒقيض ال ƒƒحال ف ƒƒي ت ƒƒلك ال ّ ƒدي ƒƒان ƒƒات ال ّ ƒ
ال ّ ƒ
الشƒدائƒد فحسƒب بƒل اسƒتطاع أي ً
ƒضا أن
تƒص ّدع ،ولƒو لƒزمƒن قƒصير ،صƒفوف أتƒباعƒه .ولƒم يسƒتطع هƒذا الّ ƒديƒن أن يƒحيى بƒعد هƒذه ّ ƒ ƒ
سليما مز ّو ًدا بقدرة أعظم تعينه على مواجهة ومغالبة أيّة أزمة قد يحدثها تق ّدمه الحثيث في املستقبل.
يخرج منها متط ِّه ًرا
ً
عƒظيمة حً ƒقّا كƒانƒت تƒلك األعƒمال ا ّلƒتي أت ّƒمها هƒذا الّ ƒديƒن الƒقاهƒر الƒغالّب ،واالنƒتصارات ا ّلƒتي أحƒرزهƒا فƒي غƒضون قƒرن واحƒد رغƒم
الشƒديƒدة ،وأعƒظم مƒنها أعƒمالƒه ا ّلƒتي لƒم تƒت ّم بƒعد وانƒتصاراتƒه املƒقبلة إذ يƒقف عƒلى أعƒتاب الƒقرن الƒثّانƒي .أجƒل
ابƒتالئƒه بƒاالمƒتحانƒات ّƒ ƒ
ƒسنوات املƒƒائƒƒة األولƒƒى الƒƒقصار مƒƒن حƒƒياتƒƒه فƒƒي إفƒƒاضƒƒة أركƒƒان األرض ،وإبƒƒرام مƒƒيثاقƒƒه مƒƒع الƒƒجنس البشƒƒريّ
لƒƒقد أفƒƒلح فƒƒي خƒƒالل الّ ƒ
اإلداري ال ƒƒعامل ƒيّ وتح ƒƒطيم ك ƒƒثير م ƒƒن ال ƒƒقيود امل ƒƒع ّوق ƒƒة لتح ƒƒري ƒƒره ال ƒƒكام ƒƒل ،واع ƒƒتراف ال ƒƒعال ƒƒم
ك ّ ƒله إب ƒƒرا ًمƒƒا م ƒƒتينًا وإق ƒƒام ƒƒة ه ƒƒيكل ال ƒنّظام
ّ
ƒسياسƒ ƒيّني ورج ƒƒال الّ ƒ ƒدي ƒƒن ،وب ƒƒدأ ب ƒƒأ ّول ح ƒƒملة م ƒƒن ج ƒƒهاده
ج ƒƒمي ًعا ب ƒƒه ،وت ƒƒسجيل أ ّول ان ƒƒتصارات ƒƒه ع ƒƒلى خ ƒƒصوم ƒƒه م ƒƒن امل ƒƒلكيّني وال ّ ƒ
فتحا روحيًّا.
الروحانيّ املنظّم لفتح الكوكب بأسره ً
ّ

٢١٣

ƒتأسƒƒس بƒعد تƒلك الƒهيئة ا ّلƒƒتي مƒن شƒأنƒها أن تƒؤ ّلƒƒف املƒرحƒلة الƒنّهائƒيّة فƒي بƒناء صƒرح نƒظامƒه اإلداريّ
إالّ أنَّƒنا ال نƒزال نƒرى أنَّƒه لƒم ت ّ ƒ
الƒعاملƒيّ وتƒعمل جƒنبًا إلƒى جƒنب مƒع مƒركƒزه ال ّƒروحƒي الƒعاملƒيّ .ونƒرى أنَّƒه لƒم يƒكمل بƒعد ذلƒك التّحƒريƒر الƒكامƒل لƒل ّديƒن نƒفسه مƒن أغƒالل
ƒري ل ƒƒالع ƒƒتراف ال ƒƒعامل ƒيّ ب ƒƒه ول ƒƒظهور ن ƒƒظام ƒƒه ال ƒƒعامل ƒيّ .ون ƒƒرى أنَّ ƒƒه ل ƒƒم ت ƒƒش ّن ب ƒƒعد ت ƒƒلك الح ƒƒمالت
ال ƒتّز ّمƒƒت ال ّ ƒدي ƒƒنيّ وه ƒƒو امل ƒƒطلب ال ƒƒجوه ّ ƒ
اإلداري وف ً ƒقا لخ ƒطّة
امل ƒƒتالح ƒƒقة امل ƒƒراد ب ƒƒها إب ƒƒالغ ت ƒƒأث ƒƒيره ال ƒƒخيّر إل ƒƒى ك ƒّ ƒل ق ƒƒطر وج ƒƒزي ƒƒرة ل ƒƒم ي ƒƒوض ƒƒع ف ƒƒيها إل ƒƒى اآلن أس ƒƒاس ن ƒƒظام ƒƒه
ّ
حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء .ونƒƒرى أنَّƒƒه لƒƒم تƒƒرفƒƒع بƒƒعد رايƒƒة "يƒƒا بƒƒهاء األبƒƒهى" ا ّلƒƒتي يƒƒجب أن تƒƒرفƒƒرف ،كƒƒما تƒƒنبّأ ،عƒƒلى مƒƒآذن أ ّول معهƒƒد مƒƒن
مƒعاهƒد الƒعلم فƒي الƒعالƒم اإلسƒالمƒيّ .ونƒرى أنَّƒه لƒم يسƒتر ّد بƒعد ذلƒك الƒبيت األعƒظم ا ّلƒƒذي أمƒر حƒضرة بƒهاء اهلل فƒي كƒتابƒه األقƒدس
ƒيرا ،كƒما
أن يƒكون مƒطافًƒا لƒلحجّ .ونƒرى أنَّƒه لƒم يƒشيّد بƒعد مشƒرق األذكƒار الƒثّالƒث ا ّلƒذي يƒقام تƒمجي ًدا لƒه ،وا ّلƒذي اشƒتريƒت أرضƒه أخ ً
لƒƒم تƒƒشيّد بƒƒعد مƒƒلحقات مشƒƒرقƒƒي األذكƒƒار الّ ƒلذيƒƒن شƒيّدا فƒƒعالً فƒƒي املشƒƒرق واملƒƒغرب .وهƒƒذه هƒƒي الƒƒقبّة ،وهƒƒي الƒƒوحƒƒدة األخƒƒيرة ا ّلƒƒتي
تƒƒت ّوج مƒƒقام حƒƒضرة الƒƒباب كƒƒما تƒƒنبّأ حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء ،نƒƒراهƒƒا لƒƒم تƒƒت ّم بƒƒعد .وهƒƒذا اسƒƒتخالص الƒƒقوانƒƒني مƒƒن الƒƒكتاب األقƒƒدس أمّ
الƒƒكتاب فƒƒي ال ّ ƒديƒƒن الƒƒبهائ ƒيّ ونشƒƒر أحƒƒكامƒƒه وشƒƒرائƒƒعه نشƒً ƒرا مƒƒنظّ ًما نƒƒراه لƒƒم يƒƒبدأ بƒƒعد .ونƒƒرى أ َّن ال ƒتّدابƒƒير األولƒƒى إلقƒƒامƒƒة مƒƒحاكƒƒم
الشƒرائƒع واألحƒكام وتƒنفيذهƒا لƒم تتّخƒذ بƒعد ،ونƒرى اسƒتعادة أ ّول "مشƒرق األذكƒار"
بƒهائƒيّة مƒز ّودة بƒالƒحقّ الƒقانƒونƒيّ فƒي تƒطبيق تƒلك ّƒ ƒ
قƒام فƒي الƒعالƒم الƒبهائƒيّ ،وإحƒياء الƒجامƒعة ا ّلƒتي أخƒلصت فƒي إقƒامƒته مƒن األمƒور ا ّلƒتي لƒم تƒت ّم بƒعد .ونƒرى أنَّƒه لƒم يƒكتشف بƒعد ذلƒك
املƒƒلك ا ّلƒƒذي يƒƒجب أن يƒƒنهض ،كƒƒما تƒƒنبّأ حƒƒضرة بƒƒهاء اهلل فƒƒي كƒƒتابƒƒه األقƒƒدس ،ويƒƒزيّƒƒن عƒƒرش مƒƒوطƒƒنه ]إيƒƒران[ ويƒƒلقي ظƒّ ƒل الحƒƒمايّƒƒة
ƒصراع ا ّلƒƒذي ي ƒƒجب أن يح ƒƒدث ن ƒƒتيجة الهج ƒƒمات
امل ƒƒلكيّة ع ƒƒلى أت ƒƒباع ƒƒه ا ّلƒƒذي ƒƒن ط ƒƒال ب ƒƒهم االض ƒƒطهاد .ون ƒƒرى أنَّ ƒƒه ل ƒƒم ي ƒƒبدأ ب ƒƒعد ه ƒƒذا ال ّ ƒ
الّ ƒ
ƒشعواء ا ّلƒƒتي سƒƒوف يƒƒشنّها ،كƒƒما تƒƒنبّأ حƒƒضرة عƒƒبد الƒƒبهاء ،أقƒƒطاب األديƒƒان ا ّلƒƒذيƒƒن مƒƒا زالƒƒوا غƒƒير مƒƒكترثƒƒني لƒƒتق ّدم ال ّ ƒديƒƒن .وهƒƒذا
السƒƒالم األعƒƒظم وافƒƒتتاح مƒƒلكوت األب
عƒƒصر الّ ƒديƒƒن الّ ƒذهƒƒبي ا ّلƒƒذي يƒƒجب أن يشهƒƒد تƒƒوحƒƒيد جƒƒميع شƒƒعوب الƒƒعالƒƒم وأمƒƒمه وتƒƒأسƒƒيس ّ ƒ
ƒوجƒƒهها الƒƒقوى الƒƒخالّقƒƒة ا ّلƒƒتي
ƒري سƒƒن الƒّ ƒرشƒƒد ومƒƒولƒƒد الƒƒحضارة الƒƒعامل ƒيّة ا ّلƒƒتي تƒƒلهمها وتƒّ ƒ
عƒƒلى األرض ،ويƒƒرى بƒƒلوغ الƒƒجنس البشّ ƒ
أطلقها نظام حضرة بهاء اهلل العامليّ املشرق في أوج عزِّه لم يولد بعد ،ولم تلمح مفاخره.
ƒسنني املƒƒقبلة أو فƒƒي الƒƒقرون الƒƒقادمƒƒة ،ومƒƒهما يƒƒنبعث فƒƒي املƒƒرحƒƒلة الƒثّانƒƒية مƒƒن
ومƒƒهما يƒƒصيب ديƒƒن اهلل الجƒƒديƒƒد هƒƒذا فƒƒي عشƒƒرات الّ ƒ
مƒراحƒل تƒط ّوره الƒعاملƒيّ مƒن أحƒزان وأخƒطار وشƒدائƒد ،ومƒهما يƒكن الƒفجّ ا ّلƒذي يƒش ّن مƒنه خƒصومƒه الƒحالƒيّون أو املƒقبلون هجƒماتƒهم،
وم ƒƒهما ت ƒƒعظم ال ƒƒكوارث واألرزاء ا ّلƒƒتي ق ƒƒد ي ƒƒعان ƒƒيها ،ف ƒƒإنّ ƒƒنا ن ƒƒحن ا ّلƒƒذي ƒƒن ام ƒƒتزن ƒƒا ب ƒƒأن ن ƒƒدرك دالل ƒƒة ه ƒƒذه ال ƒظّواه ƒƒر ال ƒƒعجيبة امل ƒتّصلة
بƒنهضته وتƒأسƒيسه ،ب ّ
ƒتعمق ،ال تƒخامƒرنƒا شƒية مƒن شƒك فƒي أن مƒا قƒد أت ّƒمه الّ ƒديƒن فƒعالً فƒي
ƒكل مƒا تسƒتطيع عƒقولƒنا املحƒدودة أن ت ّ
ƒسنوات املƒائƒة األولƒى مƒن حƒياتƒه يƒز ّودنƒا بƒال ّ
ƒضمان الƒكافƒي الّ ƒدال عƒلى اسƒتمرار تƒق ّدمƒه ،مƒصع ًدا إلƒى ذروات أعƒلى ،محƒطِّ ًما لƒكلّ
ال ّ
عƒقبة تƒعيق تƒق ّدمƒه فƒات ًƒحا آفƒا ًقƒا جƒديƒدة ،ظƒاف ًƒرا بƒانƒتصارات أعƒظم إلƒى أن تƒتح ّقق رسƒالƒته املƒجيدة املƒمت َّدة فƒي تƒضاعƒيف املسƒتقبل
املترامي تح ّق ًقا كامالً.
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مسرد األعالم واألمكنة والكتب األعالم
أ-أبا بديع :راجع الحاج عبد املجيد.
اإلباح ّية .242
أبرام سايمون )Abram Simon) 341
إبراهيم خير اهلل )ال ّدكتور( .377 ،376 ،322 ،304 ،303 ،301 ،299
إبراهيم )حضرة( .224 ،218 ،207 ،147 ،136 ،123 ،27
ابن الفارض 152
ابن مهزيار 59
أبو بصير 237
أبو جهل 195
أبو الحسن أردكاني )الحاج( 223
أبو طالب )املُالّ( .210
أبو طالب خان )ميرزا( 113 ،106
أبو الفضل )ميرزا( .436 ،432 ،356 ،305 ،304 ،232 ،219
أبو القاسم الخراساني .421
أبو القاسم ّ
الشيرازي )الحاج( .212
ّ
)الشيخ( .237
أبو القاسم املازكاني
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أبو القاسم الهمداني .149
ّ
)الشيخ( .312
أبو الهدى
األتراك والتّرك .450 ،369 ،159 ،108
إثيل ج .روزنبرج ).Ethel J. Rosenberg) 304
إجناتيوس جولدتسيهر ).Ignatius Goldziher) 338
أجنيو )ال ّليدي( ).Lady Agnew) 335
ّ
)الشيخ( .171 ،132 ،125 ،121 ،34
أحمد األحسائي
أحمد األزغندي )ميرزا( .210 ،32
أحمد بيك توفيق .227
أحمد )ميرزا( :راجع املُالّ عبد الكريم القزويني.
أحمد ميرزا )األمير( .110
أحمد شاه .352 ،265
آدم )حضرة( .129 ،108
إدوارد جتسنجر )ال ّدكتور( .Dr. Edward Getsinger)) 300، 301
إدوارد بينز ).Edward Benes) 461
أدهم بيك .374
آرثر پ .دودج )Arthur P. Dodge) 300
السير( ).Arthur Money) 368
آرثر موني )الجنرال ّ
آرثر هندرسون )).Arthur Henderson 424
أردشير ميرزا .89 ،88
أرسالن خان )األمير( .68
إرلنج إيدن )ال ّدكتور( ).Dr. Erling Eiden) 461
)السير( ).Sir Arnold Burrows Kemball) 160
أرنولد بروز كامبل
ّ
أرمينيوس فامبري ).Arminius Vambery) 337، 373
آريا ساماج ))Arya Samaj 404
األرمن .374 ،356
اإلسبرانتو )لغة( .459 ،454 ،404 ،403 ،340 ،336
إستيال برناديت )األميرة( ).Estella Bernadette) 456
أسد اهلل )ميرزا( .322 ،304
أسد اهلل ال ّديّان )ميرزا( .198 ،160 ،153 ،95 ،51 ،49 ،41
الصبّاغ )ميرزا( .350
أسد اهلل ّ
اسكندر الثّالث .267
اسكندر جايسواين ).Alexander Giesswein) 338
اإلسكيمو .449
اإلسƒالم ،269 ،268 ،249 ،243 ،232 ،218 ،213 ،190 ،176 ،149 ،122 ،114 ،109 ،101 ،84 ،83 ،63 ،57-55 ،11
.488 ،484 ،433 ،432 ،429 ،413 ،406 ،405 ،402 ،385 ،372 ،362 ،356 ،330 ،316 ،272 ،270
إسلمنت )ال ّدكتور ج .إ( ).Dr. J. E. Esslemont) 99، 453
)السيّد( .166 ،160
إسماعيل الزّواري
ّ
إسماعيل آقا .316
ّ
)الشيخ( .151 ،150
إسماعيل
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إسماعيل الكاشي )األستاذ( .223
اسم اهلل األصدق :راجع املُالّ صادق الخراساني.
آسية .410
االشتراكيّة .242
)السيّد( .237
أشرف
ّ
أشرف )ميرزا( .274 ،239
إشعيا .411 ،252 ،245 ،231 ،219 ،123
اعتماد ال ّدولة :راجع ميرزا آقا خان النّوري.
األفغان .448
ك .إ .فيشر )ال ّدكتور( ).Dr. K. E. Fisher) 306
آقا بزرك الخراساني :راجع بديع.
محمد( .225 ،216 ،213
السيّد
آقا جان )شريك ّ
ّ
آقا جان خمسه .113 ،78
)السيّد( .238
آقا جان
ّ
آقا جان )ميرزا( .376 ،289 ،204 ،199 ،198 ،188 ،184 ،168 ،154 ،148 ،145 ،144
آقا خان النّوري )ميرزا( .133 ،113 ،111 ،97 ،88
آقا ركابساز )ميرزا( .237
آقاسي )الحاج ميرزا( .312 ،197 ،183 ،111 ،96 ،75-58 ،49 ،46-43 ،42 ،41 ،39 ،38 ،36 ،35 ،32 ،25 ،23
األكراد .450 ،369 ،356 ،180 ،159 ،154 ،153 ،139 ،41
آلبرت أبونيي ).Albert Apponyi) 338
آلبرت داوسن ).Albert Dawson) 335
ال ّلهيار )الحاج( .79
آل رومانوف ).Romanoffs) 267
آل قاجار :راجع القاجاريّة.
آلكساندر جراهام بل ).Alexander Graham Bell) 341
آملا نبلوك ).Alma Knobloch) 306
أللنبي )الجنرال( ).Allenby) 360، 361، 367
الرومانيّة ).Ileana) 454، 456، 459، 468، 470
إليانا ّ
اآلليانس )).L'Alliance 336
إليزابت ستيوارت )).Elizabeth Stewart 306
إليزابت اليونانيّة ).Elizabeth) 461
أمير علي مهاراجا جالور .334
أمير النّظام :راجع ميرزا تقي خان.
آن أبيرسون ).Ann Apperson) 301
األنجليكان ).Anglican) 331، 369
أندرو كارنيجي ).Andrew Carnegie) 341
آني بسانت ).Annie Besant) 335
أوجست فوريل )ال ّدكتور( ).Dr. Auguste Forel) 362، 373، 444
أوتقراطيّة ) ).Autocracy384
أوشيدرماه .83
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أولجا اليوغسالفيّة )).Olga 456، 460، 462
إيزابيال بريتنجهام ).Isabella D. Brittingham) 300
إيسنت ).Easton)375
إيستلني كاربنتر )ال ّدكتور( ).Dr. Estlin Carpenter) 333، 373
إيليّا .324 ،231 ،83
أيّوب .147 ،83

ب-باب الباب :راجع املُالّ حسني البشروئي.
باتريك جدس )).Patrick Geddes 335
بارنيكوف )).Barnekov 334
باقر )املُالّ( .160 ،95 ،75 ،51
باقر )الحاج ميرزا( .76
باقر ّ
الشيرازي )ميرزا( .237 ،204
باقر الكاشاني )الحاج( .210
باسمور إدوارد ).Passmore Edward) 333
بانكهرست ).Pankhurst) 335
بديع .282 ،274 ،238 ،236 ،63
بديع اهلل )ميرزا( .421 ،387 ،386 ،376 ،310 ،291 ،288
براموسوماج ).Bramo Somaj) 333
براهموساماج ).Brahmo Samaj) 404
برايل .454 ،453
البرسبتاريّة )اإلرساليّة( ).Presbyterian) 270، 299
براون إ .ج.E. J. Browne) 103، 109، 230، 335) .
بزرك )ميرزا( :راجع ميرزا عباس.
بزرك خان )ميرزا( .273 ،176 ،172
البطارقة .250 ،248
البطالسة .221
بطرس .418 ،249 ،124
بلفور )ال ّلورد( ).Lord Balfour) 360
بلومفيلد )ال ّليدي( ).Lady Bloomfield) 336، 469
بنو إسرائيل :راجع اليهود.
بنو ساسان .123
بنو هاشم .47
بنيامني جويت )ال ّدكتور( ).Dr. Benjamin Jowett ) 465
بوجدان بوبوفتش ).Bogdan Popovitch) 454، 461
بوذا الخامس .124 ،122
البوذيّون .413 ،372 ،356 ،336 ،331 ،316 ،232
إرساليّة بوفري ).Bowery Mission) 340، 343
پول اليوغسالفي )األمير( ).Paul) 460
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پول ك .ديلي ).Paul K. Dealy) 300
الرسول .124
بولس ّ
بيرسون .301
بيري )أمير البحر( ).Admiral Peary) 341
بيوس التّاسع ).Pope Pius IX) 248، 267

ت-تتروجيرو إينوي ).Tetrujiro Inouye) 461
تشستر أ .تاتشر ).Chester I. Thatcher) 300
تشايني ت.ك )ال ّدكتور( ).Dr. T. K. Cheyne) 103، 333، 373
تقي خان )ميرزا( .183 ،112 ،111 ،105 ،97 ،88 ،78 ،76 ،71 ،68 ،60 ،38 ،23
التّورانيّة )جمعيّة( ).Turanian) 337
توفيق رشدي بيك .461
توماس بيركلي )).Thomas Berkeley 333
توماس بريكويل )).Thomas Breakwell 304
توماس سيتون ).Thomas Seaton) 341
توماس مازاريك :راجع مازاريك.

ث-ثيوصوف ّيون والثّيوصوف ّية ).Theosophists) 331، 336، 340، 459
ثورنبرغ كروبر ).Thornburgh Cropper) 301، 304
ثورنتون تشيس ).Thornton Chase) 300، 339، 344
ثيوقراطيّة )).Theocracy 385

ج-جابر .108
جان دارك ).Joan of Arc) 103، 221
جاكسون )األستاذ( ).Prof. Jackson) 341
جاك )األستاذ( ).Prof. Jack) 341
جاني )الحاج ميرزا( .398
جبريل .170 ،129 ،121
جعفر التّبريزي )الحاج( .214
جعفر قلي خان .97
جالل ال ّدولة :راجع محمود ميرزا.
جلنكومر )ليدي( ).Glencomer) 335
جليل التّبريزي .289
جمال باشا .488 ،483 ،374 ،358 ،38
جمال البروجردي .376 ،321 ،289 ،210
جمال ال ّدين األفغاني .374 ،349
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جوبينو )كونت دي( ).Comte de Gobineau) 103، 109، 241
جواد الكربالئي )السيّد( .160
جوتاما بوذا )).Gautama Buddha 124
جورج أ .فورد ).George A. Ford) 299
جورج جري برنارد ).George Grey Bernard) 417
جورج ف .هيرست ).George F. Hearst) 300
جوزيف ل .ليفي ).Joseph L. Levy) 341
جويت )األستاذ( ).Prof. Jowett) 373
جوبان )ال ّدكتور( ).Dr. Chúpán) 198

ح-حاجب ال ّدولة :راجع علي خان حاجب ال ّدولة
الحبشي )خادم( .28
حبيب اهلل ميرزا .352
الحجة :راجع املُالّ
محمد علي الزّنجاني.
َّ
ّ
حجي .123
حزقيال .219 ،123
حسن )اإلمام( .26
حسن أفندي )ضابط تركي( .215
حسن حكيم باشي )الحاج ميرزا( .144
حسن خان )ميرزا( .112 ،76
حسن الخراساني )الحاج ميرزا( .304
ّ
)الشيخ( .51 ،46
حسن الزّنوزي
حسن ّ
الشاطر .351
الصفا )الحاج ميرزا( .192 ،191
حسن ّ
حسن علي )الحاج ميرزا( .169
حسن عمو )املُالّ( .174
حسن )ميرزا( .236
حسن وزير )ميرزا( .321
حسني )اإلمام( .272 ،258 ،224 ،209 ،169 ،154 ،150 ،125 ،122 ،121 ،110 ،100 ،60 ،51 ،45 ،34 ،28
حسني ابن روح .59
حسني )أحد علماء كاشان( .71
حسني تفتي .351
حس ƒƒ ƒ ƒني البش ƒƒ ƒ ƒروئ ƒƒ ƒ ƒي )امل ُ ƒ ƒ ƒالّ( ،398 ،281 ،277 ،154 ،118 ،110 ،94 ،93 ،74 ،65 ،61 ،56 ،51 ،45 ،41 ،28 ،27 ،24
.480 ،410
حسني خان مشير ال ّدولة )ميرزا( .212 ،201 ،190 ،176
حسني خان نظام ال ّدولة .111 ،58 ،48 ،45 ،33 ،30
حسني ّ
الشيرازي الخرطومي )ميرزا( .376
)السيّد( .410 ،118 ،104 ،92 ،77 ،76 ،40
حسني الكاتب
ّ
حسني الكاشي )الحاج( .377 ،289
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)السيد( .210
حسني الكاشاني
ّ
حسني علي اإلصفهاني .398 ،321
حسني علي نور :راجع حسني علي اإلصفهاني
حسني علي الجهرمي )ميرزا( .376
حمزة ميرزا حشمة ال ّدولة .76
الحواريّون .27
حياة قلي خان .137
حيدر علي )الحاج ميرزا( .212

خ-ّ
)الشيخ( .151
خالد
السيّد علي
خال حضرة الباب :راجع الحاج ميرزا ّ
الرسول صلى اهلل عليه وسلم( .130
خديجة )زوج ّ
خديجة سلطان .351
خليل :راجع حضرة إبراهيم.
خليل الخوئي .289
خورشيد باشا .373 ،281 ،214 ،212 ،200

د-دارمستتر )األستاذ( ).Darmesteter) 109
دانيال .182 ،169 ،139 ،123 ،83
داود )حضرة ( .270 ،249 ،219 ،123
)السيّد( .158
ال ّداودي
ّ
ال ّدرزّي وال ّدروز .369 ،262
د .س .جوردان )ال ّدكتور( ).Dr. D. S. Jordan) 340، 373
دوق إدنبرا ).Duke of Edinburgh) 463
دولجوروكي ).Dolgorouki) 97، 132، 134
ال ّد ّيان :راجع ميرزا أسد اهلل ال ّد ّيان
دايفيد جراهام بول ).David Graham Pole) 335
ال ّدايلي ميل )جريدة( ).Daily Mail) 368
ال ّديلم .108

ر-رابندراناث طاغور ).Rabindranath Tagore) 341، 461
راسني ).Racine) 396
راني ساراواك ).Ranee of Sarawak) 334
ر .ج .كامبل ).R. J. Campbell) 332، 334
سير رتشارد وليدي ستابلي ).Sir Richard and Lady Stapley) 334
رتشاردسن ).Richardson) 375
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محمد
رسول اهلل :راجع حضرة
ّ
رشيد باشا .336
رضا )آقا( .215 ،214
رضا بيك 201 ،200
رضا تركي .173
رضا )ميرزا( .349
الصفار )األستاذ( .351
رضا ّ
رضا قلي )الحاج ميرزا( .236
رفيعي الخيّاط )ميرزا( .237
روندا وليمز ).Rhonddha Williams) 334
روبرت ترنر ) .Robert Turner) 302
روبرت أ .نادلر ).Robert A. Nadler) 338
روح اهلل ابن ورقاء شهيد .349
رودلف ).Rudolph) 266
)السيّد( ).Mr. Roosevelt) 341
روزفلت
ّ
روستم فامبري ).Rusztem Vambery) 337
ركسفورد نيوكوم )ال ّدكتور( ).Dr. Rexford Newcomb) 417
رولند كوربت ).Roland Corbet) 334
الرومان .485 ،266
ّ
)السير( ).Sir Ronald Storrs) 361، 369
رونالد ستورز
ّ
رينان ).Renan) 92، 109

ز-زامنهوف ).Zamenhof) 454
زاهر 196
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قرة العني
زرين تاج :راجع ّ
زكريا .251 ،123
زنوج .455 ،450
الزّولو )حرب( .265
زوغ )ملك ألبانيا( .460 ،456
زين العابدين )املُالّ( :راجع زين املقربني
زين العابدين خان )حاكم نيريز( 66
زين العابدين خان فخر ال ّدولة .164 ،158
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سارة برنارد )).Sarah Bernhardt 81، 103
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سارة كلوك )ال ّدكتورة( )).Dr. Sarah Clock 306
سارة فارمر )ال ّدكتورة( ).Dr. Sarah Farmer) 306
سام خان .113 ،77
ستابلي )ليدي( ).Lady Stapley) 334
سترسمان )ال ّدكتور( ).Dr. Streseman) 407
)السيّد( ).Mr. Stead) 335
ستيد
ّ
ستيفان وايز ).Stephen Wise) 341، 373
ستيفان راديتش ).Stephen Raditch) 461
ستيوارت سايمز )).Stewart Symes 369
سدريك ).Cedric) 328
سعيد خان )ميرزا( .176 ،175
سعيد العلماء .112 ،66 ،63
الروسي :راجع دولجوروكي
ّ
السفير ّ
سفيان .60
سلتك )الباخرة( ).Celtic) 328
سلطان ّ
محمد حسن
الشهداء :راجع ميرزا
ّ
ّ
)الشيخ( .155 ،151 ،150
سلطان
سليمان باشا .212
سليمان خان التّنكابوني .231
سليمان خان )الحاج( .321 ،320 ،105 ،79
سليمان الغنام .159
سليمان القانوني .319
سليمان ناظم بيك .104
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ّ
سوزان آي .مودي )ال ّدكتورة( ).Dr. Susan I. Moody) 306، 477
سياح .51
السيخ .356
ّ
سيدان )معركة( ).Battle of Sedan) 265
سيدني سبراج ).Sydney Sprague) 306
سيف ال ّدولة .158

ش-محمد املنشادي )الحاج( .321
شاه
ّ
شاه بهرام .290 ،124 ،122
شجاع ال ّدولة .164 ،158
شجاع امللك :راجع مهر علي خان شجاع امللك
شريف م ّكة 28
شروين كودي ).Sherwin Cody) 417
شركة ال ّلويد ).Loyd) 216
شعاع اهلل .387 ،376 ،304 ،291
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شمر .110
شمسي بيك .192 ،188
شيانغ كايتشك ).Chiang Kaishek) 456
شوكت باشا .281
ّ
الشيخيّة .480 ،235 ،56 ،43 ،28 ،11
شيشمان .198
ƒشƒيƒ ّ ƒعƒة ،174 ،171 ،170 ،140 ،139 ،135 ،122 ،113 ،100 ،84 ،72 ،59 ،57 ،45 ،41 ،32 ،30 ،16 ،15 ،13 ،11
ال ƒ ّ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
.488 ،485 ،484 ،480 ،433 ،429 ،427 ،422 ،389 ،373 ،372 ،353 ،269 ،268 ،262 ،250 ،240 ،218 ،177
ّ
الشيوعيّة .266 ،242

ص-الرؤيا :راجع يوحنا الالّهوتي.
صاحب ّ
صادق الخراساني )املُالّ( .228 ،159 ،30
صادق التّبريزي .90 ،87
)السيّد( .273 ،235
صادق الطّباطبائي
ّ
صادق )ميرزا( .351
صالح البرقاني )الحاج املُالّ( .99
صبحي باشا .273
صدر ال ّدولة اإلصفهاني .68
صفنيا .123
الصفويّون .269
ّ
صالح ال ّدين األيوبي .151
صموئيل الكرملي )فيكونت( ).Viscount Samuel of Carmel) 373
صن يات صن )ال ّدكتور( ).Dr. Sun Yat Sen) 461

ض-ضياء اهلل )ميرزا( .376 ،288

ط-قرة العني
الطّاهرة :راجع َّ

ظ-ّ
السلطان :راجع مسعود ميرزا
ظل ّ

ع-عارف بيك 374 ،316
عالي باشا .272 ،247 ،246 ،233 ،207 ،192 ،190 ،178 ،176 ،161 ،38
عاموس .219
عبّاس .89
٢٢٤

محمد شاه .160
عبّاس )ميرزا( ابن
ّ
عبّاس )ميرزا( والد حضرة بهاء اهلل .410 ،123
عبّاس حلمي )الخديوي( .331
عبّاس قلي خان الالّريجاني .110 ،64
عبّاس قلي خان )قنصل إيران( .221
عبد اهلل باشا )من رجال ال ّدولة في بغداد( .158
عبد اهلل باشا )من وجهاء ع ّكاء( .229
عبد اهلل القزويني .143
عبد اهلل خان شجاع امللك .66
ّ
)الشيخ( .176 ،172
عبد الحسني
ُّ
)املال( .351
عبد الحميد
عبد الحميد خان .32
)السلطان( .487 ،483 ،375 ،374 ،373 ،348 ،328 ،326 ،320 ،319 ،311 ،261 ،38
عبد الحميد
ّ
عبد الخالق اإلصفهاني .55
الرحمن باشا .273
عبد ّ
)السيِّد( رئيس الوزراء .368
الرحمن
ّ
عبد ّ
ّ
)الشيخ( .151 ،149
الرحمن
عبد ّ
ّ
)الشيخ( .171
الرحمن الكركوكي
عبد ّ
الرسول القمي .212
عبد ّ
ّ
)الشيخ( .158
السالم
عبد ّ
)السلطان( .487 ،482 ،373 ،264 ،247 ،232 ،230 ،213 ،206 ،190 ،177 ،38
عبد العزيز
ّ
عبد الغفار .217
ّ
)الشيخ( .158
عبد القادر
عبد الكريم الطّهراني )الحاج( .304 ،299
عبد الكريم القزويني )املُالّ( .118 ،75
عبد املجيد )الحاج( والد بديع .238 ،228 ،63
)السلطان( .161 ،45
عبد املجيد
ّ
ّ
)الشيخ( .151
عثمان
العبرانيني .218
عبود .227
العرب .450 ،184 ،180 ،179 ،172 ،159 ،153 ،139 ،27
عزّت آقا .205 ،201 ،193
السيّد حسني الكاتب.
عزيز :راجع ّ
عزيز باشا .282 ،228 ،200
السردار .105 ،102
عزيز خان ّ
عظيم :راجع املُالّ علي التّرشيزي
علي )اإلمام( .290 ،269 ،170 ،125 ،122
)السيِّد( .376 ،288
علي أفنان
ّ
علي )آقا( .239
علي البسطامي )املُالّ( .30
٢٢٥

علي التّرشيزي )املُالّ( .132
السيّد( .321
علي التّفرشي )الحاج ميرزا ّ
السبزواري )املُالّ( .239
علي ّ
السيِّد( .74 ،71 ،32 ،30
علي )الحاج ميرزا ّ
علي جان )املُالّ( .239
علي خان .41 ،40 ،39
علي خان حاجب ال ّدولة .350 ،132 ،112 ،105 ،97
علي )الحاج املُالّ( .138
علي كني )الحاج املُالّ( .235
ّ
)الشيخ( .229
علي امليري
علي نامقي )املُالّ( .239
علي أصغر )من ّ
السبعة( .239
الشهداء ّ
)أيضا من ّ
ً
السبعة( .240
علي أصغر
الشهداء ّ
علي أصغر شيخ اإلسالم )ميرزا( .112 ،43
علي أصغر خان أتابك .375 ،350
علي أكبر )ميرزا( ابن عم حضرة الباب .198 ،154
ّ
)الشهيد في سلطان آباد( .352
علي أكبر )ميرزا(
علي أكبر )األستاذ( .236
علي أكبر ّ
الشهميرزادي )املُالّ( .321 ،210
ّ
)الشيخ( .352
علي أكبر القوجاني
محمد الورقاء )ميرزا( .349
علي
ّ
علي مردان الكردي )املُالّ( .158
علي مردان خان .68
علي ال ّلهية )الطّائفة( .137
عمانوئيل ).Emmanuel)340
عمر أفندي .216
عمر )ضابط تركي( .206
عمر بن الخطاب .290
خمار .252 ،229 ،225
عودة ّ
ع ƒƒ ƒ ƒ ƒيسى )ح ƒƒ ƒ ƒ ƒضرة( ،224 ،219 ،208 ،207 ،195 ،182 ،150 ،129 ،124 ،122 ،121 ،113 ،83 ،80 ،74 ،47 ،27 ،22
،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 األ ّول )ملك العراق( .407
الغصن األطهر :راجع ميرزا مهدي
محمد علي
الغصن األكبر :راجع ميرزا
ّ

ف-الفارسيون :راجع الزّرادشت ّيون
٢٢٦

فاضل القائني :راجع املُالّ
محمد القائني
ّ
فاطمة بيكم .351
فاطمة الزّهراء .410 ،170 ،102 ،99 ،55 ،54 ،28
فالنتني تشيرول ).Valentine Chirol) 104، 373
فان بيورن ماجونيجل )).Van Buren Magonigle 416
فؤاد باشا .272 ،247 ،233 ،212 ،190 ،176 ،38
فتح اهلل القمي .87
فتح علي شاه .159 ،123
فرانسوا جوزيف ).Francis-Joseph) 246، 254، 266
فرانكلني د .روزفلت ).Franklin D. Roosevelt) 406، 456
فرانكلني ك .لني ).Franklin K. Lane) 341
فرانكلني ماك فيغ )).Franklin MacVeagh 341
فرديناند )ملك بلغاريا( ).Ferdinand) 456
فرديناند ) (Ferdinandزوج ملكة رومانيا .468
فرعون .207 ،150 ،27
فروغيّة .376
فرنسيس فرديناند )).Francis Ferdinand 266
فريسيّون .248
فكتور عمانوئيل )).Victor Emmanuel 267
فيبي هيرست )).Phoebe Hearst 300، 302
فون جومونس )).Von Goumoens 91
فون هندنبرغ )).Von Hindenburg 407، 456
فيدلر ).Fiedler) 81
فيروز ميرزا )األمير( .66
فيصل األ ّول .460 ،456 ،406 ،361
فيكتوريا )امللكة( .469 ،373 ،250 ،246 ،245 ،161
فيكونت أرواكا )).Viscount Arawaka 336

ق-قابيل .288 ،195
آل قاجار والقاجاريّة .373 ،267 ،265 ،191 ،22 ،13
القادريّة .212 ،158 ،151
قاسم )الحاج( .90
القبطي .356
قتّورة .123
قدريّة )األميرة( .456
الق ّدوس .410 ،398 ،165 ،159 ،118 ،108 ،95 ،94 ،93 ،73 ،65 ،61 ،55 ،54 ،51 ،28 ،26
قربان علي )ميرزا( .71
قرة العني .410 ،398 ،281 ،159 ،142 ،118 ،112 ،105 ،104 ،103 ،99 ،94 ،93 ،92 ،74 ،55 ،54 ،45 ،26
َّ
٢٢٧

ك-ك .إيشيكي )ال ّدكتور( ).Dr. K. Ichiki) 461
كاتل منديس ).Catulle Mende's) 81
كارادجا )األميرة( ).Princess Karadja) 334
كاظم )املُالّ( .238
)السيّد( .171 ،146 ،142 ،125 ،121 ،99 ،74 ،26
الرشتي
ّ
كاظم ّ
)السيّد( .33
كاظم الزّنجاني
ّ
كامران )ميرزا( .375 ،235
كانستانس مود ).Constance Maud) 335
كتشنر )ال ّلورد( ).Lord Kitchener) 331
كرزون )ال ّلورد( ).Lord Curzon) 71، 103، 108، 241، 242، 360
گُرگني خان .36
كريستيل ).Christale) 337
كريشنا .123 ،122
محمد كريم خان.
كريم خان )الحاج ميرزا( :راجع الحاج
ّ
كروبتكني )).Krupatkin 354
كسرى .207
كالنتر :راجع محمود خان كالنتر
محمد .237
گل
ّ
كليم )آقاي( :راجع ميرزا موسى
كمال باشا .191
كمال ال ّدين النّراقي )الحاج ميرزا( .147 ،145
كنت )دوقة( ).Duchess of Kent) 456
كورسيكا )الباخرة( ).Corsica) 328
كولومبوس .299
كونجريف )جنرال( )).General Congreve 368
كيث رانسوم كيلر )).Keith Ransom Kehler 406، 407، 474، 477

ل-الالّأدر ّيون ).Agonstics) 336، 340
المنجتون )ال ّلورد( ).Lord Lamington) 334، 360، 361، 337
ليو تولستوي )الكونت( )).Count Leo Tolstoy 81، 373
لوا جتسنجر )).Lua Getsinger 406، 436، 477
لوتان )جريدة( )).Le Temps 368
ال ّلور )قبيلة( .112
لورا بارني )).Laura Barney 304
لويجي كاجلينو ).Louigi Quaglino) 417
لويز أ .مور ).Louisa A. Moore) 300
لويس ج .بورجوا ).Louis J. Bourgeois) 357، 412
لويس كامبل ).Lewis Campbell) 465
٢٢٨

لي ماكلنج ).Lee McClung) 341
ليليان ف .كابس )).Lillian F. Kappes 300، 306، 477

م-مارتن أ .ماير ).Martin A. Meyer) 341
مارثا روت ) .Martha Root) 363، 407، 410، 458، 462، 464، 467، 468، 470، 471، 474، 477
ماري )ملكة رومانيا( .485 ،471 ،470 ،469 ،463 ،459 ،456 ،444 ،410 ،407 ،406 ،405 ،17
ماري )ملكة يوغسالفيا( .407
ماريانا هاينش ).Marianna Hainisch) 104
مارينا )األميرة اليونانيّة( .460
مازاريك ).Masaryk) 456، 461
مايسون ريمي ).Mason Remey) 305، 306
املايان )قبائل( )).Mayans 449
ماي إليس بولز ).May Ellis Bolles) 301، 303، 304
ماي ماكسويل )).May Maxwell 477
مجد ال ّدولة .68
مجد ال ّدين )ميرزا( .310 ،288
مجيد )ميرزا( .97
محبوب ّ
محمد حسني
الشهداء :راجع ميرزا
ّ
مح ƒّ ƒ ƒ ƒمد )ح ƒƒ ƒ ƒضرة( ،195 ،169 ،150 ،136 ،135 ،129 ،125 ،122 ،121 ،108 ،61 ،56 ،49 ،47 ،39 ،34 ،27 ،23 ،22
.471 ،466 ،465 ،464 ،433 ،384 ،340 ،290 ،268 ،251 ،219 ،218 ،207
محمد )الحاج ّ
الشيخ( .160
ّ
السيّد( .168 ،159
محمد )الحاج ميرزا ّ
ّ
محمد )مير( .202 ،201
ّ
محمد )ميرزا( .351
ّ
ƒسيّد( ،216 ،213 ،202 ،201 ،200 ،197 ،196 ،187 ،154 ،153 ،146 ،145 ،144 ،143 ،141
مح ƒّ ƒمد اإلص ƒƒفهان ƒƒي )ال ّ ƒ
.289 ،225
ّ
)الشيخ( .331
محمد بخيت
ّ
محمد بيك .36
ّ
محمد التّبريزّي )الحاج( .350
ّ
محمد التّبريزّي )املُالّ( .202
ّ
محمد خان أمير تومان .68
ّ
مح ƒّ ƒ ƒ ƒ ƒمد زرن ƒƒ ƒ ƒ ƒدي )امل ُ ƒ ƒ ƒ ƒالّ( ،183 ،178 ،168 ،166 ،164 ،163 ،160 ،155 ،154 ،150 ،148 ،144 ،142 ،133 ،114 ،28
.452 ،295 ،281 ،273 ،261 ،236 ،232 ،223 ،220 ،219 ،212 ،210 ،204 ،198 ،193 ،192 ،188 ،186 ،184
)السيّد( .33
محمد سلطان العلماء
ّ
ّ
محمد شاه .312 ،197 ،160 ،117 ،110 ،96 ،95 ،94 ،63 ،60 ،59 ،48 ،46 ،45 ،41 ،40 ،38 ،36 ،35 ،25 ،23 ،22
ّ
ّ
)الشيخ( .373 ،229
محمد عبده
ّ
محمد الفروغي )املُالّ( .210
ّ
محمد القائني )املُالّ( .232 ،159
ّ
محمد املازندراني )ميرزا( .153
ّ
محمد املجتهد ّ
الشهير )املُالّ( .94
ّ
٢٢٩

محمد املمقاني )املُالّ( .76 ،43
ّ
محمد إبراهيم الخليل )الحاج( .283
ّ
محمد إسماعيل الكاشاني )الحاج( .214
ّ
محمد باشا القبرصي .212
ّ
ّ
)الشيخ( .273 ،259 ،238 ،235
محمد باقر
ّ
محمد باقر )من ّ
السبعة( .239
الشهداء ّ
ّ
محمد تقي )الحاج( املل ّقب بأيّوب .160
ّ
محمد تقي )الحاج ميرزا( .354 ،315
ّ
محمد تقي الجويني )ميرزا( .63
ّ
محمد تقي النّجفي )ابن الذّئب( .375 ،259 ،239
ّ
محمد تقي الهراتي )املُالّ( .46
ّ
محمد جواد اإلصفهاني .350
ّ
محمد جواد القزويني .376 ،289
ّ
محمد حسن .240
ّ
محمد حسن خان الكاشاني .237
ّ
ّ
)الشيخ( .30
محمد حسن
ّ
محمد حسن )ميرزا( .398 ،238 ،160
ّ
محمد حسني )ميرزا( .398 ،238 ،160
ّ
محمد حسني )مير( )إمام الجمعة( .273 ،259 ،238 ،235
ّ
محمد حسني الكاشاني )الحاج( .377
ّ
ّ
)الشيخ( .331
محمد رشيد
ّ
محمد رضا اإلصفهاني )الحاج( .240
ّ
محمد رضا اليزدي .349
ّ
محمد سليمان .435
ّ
محمد علي )األمير( .373 ،341
ّ
مح ƒّ ƒ ƒ ƒمد ع ƒƒ ƒ ƒلي )م ƒƒ ƒ ƒيرزا( ،377 ،375 ،371 ،348 ،323 ،317 ،310 ،309 ،304 ،294 ،293 ،292 ،290 ،288 ،285 ،280
.487 ،483 ،422 ،421 ،409 ،387
محمد علي الزّنجاني )املُالّ( .398 ،154 ،118 ،94 ،71 ،68 ،31
ّ
محمد علي الزّنوزي )ميرزا( .320 ،77
ّ
محمد علي سلماني .199
ّ
محمد علي شاه .352
ّ
محمد علي املصري )األمير( .452
ّ
محمد علي النّهري )ميرزا( .160
ّ
محمد فؤاد عميد ك ّليّة اآلداب .452
ّ
محمد قلي )ميرزا( .216 ،137
ّ
السبزواري )ميرزا( .283
محمد قلي ّ
ّ
محمد كاظم )الحاج( .196
ّ
محمد كريم خان )الحاج( .119 ،28
ّ
محمد كريم ّ
الشيرازي .168
ّ
محمد كريم العطار .321
ّ
٢٣٠

محمد مصطفى البغدادي .231
ّ
محمد مهدي الكندي )املُالّ( .94
ّ
محمد يوسف باشا .273
ّ
محمود آقا .158
ّ
)الشيخ( .180 ،158 ،100
محمود اآللوسي
محمود خان كالنتر .398 ،112 ،102 ،101 ،71
ّ
)الشيخ( .228
محمود مفتي ع ّكاء
محمود ميرزا )جالل ال ّدولة( .375 ،343 ،334 ،272 ،239
محمود نظام العلماء )املُالّ( .43 ،42
محي ال ّدين العربي .219 ،151
محيط الكرماني )ميرزا( .46 ،28
مدحت باشا .373 ،282 ،229
مدارس التّربيّة .353
مدارس التّأييد واملوهبة .353
مدرسة وحدة البشر .353
الصدريّة .141
املدرسة ّ
ّ
)الشيخ( .174
مرتضى األنصاري
مرتضى قلي )املُالّ( .76
مريم .149 ،147
مريم العذراء .410 ،169 ،102
مسعود ميرزا .336 ،334 ،272 ،239 ،238 ،235
املƒس ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒلƒمƒون ،435 ،370 ،369 ،350 ،344 ،336 ،331 ،317 ،268 ،251 ،244 ،215 ،209 ،205 ،189 ،159 ،16 ،11
.489 ،439 ،438 ،436
السالم
السيّد( :راجع عيسى عليه ّ
املسيح) ّ
امل ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒسƒيƒحƒي وامل ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒسƒيƒحƒيّƒون ،244 ،241 ،238 ،232 ،218 ،215 ،214 ،209 ،205 ،190 ،176 ،159 ،100 ،53 ،16 ،11
،437 ،436 ،432 ،431 ،413 ،385 ،382 ،369 ،362 ،344 ،332 ،317 ،316 ،299 ،270 ،269 ،267 ،262 ،251
.485 ،439 ،438
مشير ال ّدولة :راجع ميرزا حسني خان
مصطفى باشا .172
مصطفى ضياء باشا .228
مظفر ال ّدين ميرزا .349 ،235
املعتمد :راجع منوچهر خان معتمد ال ّدولة
مكسيميليان )).Maximilian 266
املالّخي .123
ملك قاسم ميرزا .42
ملكم خان )ميرزا( .160
منير )ميرزا آقا( .216 ،160
منوچهر خان معتمد ال ّدولة .117 ،46 ،36 ،34
ملكة رومانيا :راجع ماري ملكة رومانيا
املورمون ).Mormons) 340
٢٣١

مورنينغ بوست )جريدة( )).Morning Post 368
املاوريز )قبائل( ).Maories) 449، 450
موسى )حضرة( .218 ،207 ،150 ،136 ،129 ،121 ،83 ،27 ،22
موسى البابيّ )ميرزا( .159 ،158
موسى )ميرزا( )كليم( .288 ،200 ،198 ،192 ،191 ،173 ،163 ،161 ،150 ،137
مهدي )املُالّ( .239
مهدي )ميرزا( .413 ،411 ،410 ،223
)السيّد( .376
مهدي ال ّدهجي
ّ
الرشتي )ميرزا( .205
مهدي ّ
مهدي قلي ميرزا )األمير( .63
مهر علي خان شجاع امللك .113
مهاتما غاندي .456
ميتريا )).Maitreye 124
)السيّد( .351
ميرزا
ّ
ميرزا حلبي ساز )الحاج( .350
مايكل سادلر )األستاذ( ) ).Michael Sadler 333، 334
ميكال أنجلو )).Michelangelo 418

ن-نائب اإليالة .158
السلطنة :راجع كامران ميرزا
نائب ّ
نابليون األ َّول .221
نابليون الثّالث .373 ،265 ،254 ،245 ،206 ،205
ن ƒƒ ƒاص ƒƒ ƒر ال ّ ƒ ƒدي ƒƒ ƒن ش ƒƒ ƒاه ،206 ،205 ،201 ،183 ،180 ،176 ،134 ،132 ،130 ،117 ،104 ،75 ،68 ،60 ،48 ،42 ،38 ،22
.481 ،374 ،373 ،349 ،272 ،265 ،264 ،241 ،240 ،236 ،234 ،220
ناظم باشا .310
محمد علي.
النّاقض األكبر :راجع ميرزا
ّ
نامق باشا .187 ،181 ،180 ،178 ،177 ،161
محمد رسول اهلل.
نبيّ اإلسالم :راجع حضرة
ّ
نبي )مشهدي( .237
النّبيل )املؤرخ( :راجع املُالّ
محمد الزّرندي
ّ
النّبيل األكبر :راجع املُالّ
محمد القائني
ّ
نجف علي الزّنجاني .212
نجم الغرب )مجلة( .305
نجيب باشا .45
النّصارى :راجع املسيحيّون
النّصيريّون .241
نعيم )ميرزا( .113
النّقشبنديّة .151
النّمرود .207 ،27
٢٣٢

نيقوال موري بتلر )ال ّدكتور( ).Dr. Nicholas Murray Butler) 461
نيقوالويچ اسكندر الثّاني ).Nicolaevitch Alexander II) 134، 245، 266، 267، 463
ن ّواب )حرم حضرة بهاء اهلل( .411 ،136
نوح )حضرة( .195 ،147
نورمان بنتويتش )).Norman Bentwitch 444
نياز البغدادي )الحاج( .28
نيويورك ورلد )مجلة( – ).New York World) 368

ﻫ-هابيل .288 ،195
هادي دولت آبادي )ميرزا( .274
هارالن أوبر ).Harlan Ober) 306
هاكون ملك النّرويج ).Haakon) 460
هايد دن ).Hyde Dunn) 363، 477
هدى هانم شعراوي .461
هربرت صموئيل ).Herbert Samuel) 361، 367، 369
هيمااليا )الباخرة( ).Himalaya) 329
الهندوس .413 ،372 ،356 ،336 ،316 ،124 ،123
هنري ل .ستمسون )).Henry L. Stimson 395
هنري ﻫ .جيسب )).Henry H. Jessup 299
هنود .450 - 449
هنود إنكا )).Inca Indians 449
هنود أونيدا )).Oneida Indians 449
هنود شروكي ).Cherokee Indians) 449
هوارد ستروفن ).Howard Struven) 306
هوارد ماك نت ).Howard McNutt) 300
هوبر هارس )).Hupper Harris 306
هوشع .219
هيبوليت دريفوس )).Hippolyte Dreyfus 304
الهيكليّون )).Templars 325، 409
هيلني س .جودال ).Helen S. Goodall) 300

و-والد بديع :راجع الحاج عبد املجيد
ولبرفورس )).Wilberforce 332، 334، 343، 373
وايميس )).Weimyss 334
السيد يحيى ال ّدارابي
الوحيد :راجع ّ
الورقة العليا .467 ،413 ،411 ،410
الوزير نظام .160
محمد تقي
وكيل ال ّدولة :راجع الحاج ميرزا
ّ
٢٣٣

ولهلم األ َّول ).William I) 246، 254، 265
ولهلم الثّاني ).William II) 266
وليم جننجز بريان )).William Jennings Bryan 341
وليم سولزر ).William Sulzer) 341
وندسور )دوق( )).Duke of Windsor 456
ونسنت تشرشل ).Winston Churchill) 367
ويسي باشا .188
ويالرد هاتش )مستر( )).Mr. Willard Hatch 470
ويلسن )).Wilson 375
واين رايت )).Wain Wright 341

ي-يحيى خان .41
)السيّد( .398 ،281 ،171 ،154 ،118 ،101 ،93 ،74 ،67 ،66 ،53 ،31
يحيى ال ّدارابي
ّ
ي ƒƒ ƒ ƒ ƒ ƒحيى )م ƒƒ ƒ ƒ ƒ ƒيرزا( ،199 ،198 ،196 ،195 ،186 ،184 ،157 ،156 ،155 ،154 ،153 ،146 ،145 ،144 ،143 ،141 ،51
.487 ،483 ،387 ،376 ،353 ،291 ،289 ،288 ،287 ،274 ،242 ،217 ،216 ،213 ،210 ،209 ،202 ،201
يحيى بيك )مدير ّ
الشرطة( .375 ،311
يزدجرد .123
يسي .123
يعقوب )حضرة( .195 ،147
يعقوب متّحدة )ميرزا( .352
يوئيل .123
يوحنا املعمدان .83
يوحنا الالّهوتي .343 ،291 ،252 ،124 ،122 ،121 ،84 ،83 ،78
يوسف )حضرة( .288 ،195 ،150
ّ
)الشيخ( .230 ،229
يوسف
يوسف ضياء باشا .341
يوشيرو سكاتاني )البارون( )).Yoshiro Sakatani 461
يوليوس جرمانوس )).Julius Germanus 337
ال ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒيƒهƒود ،269 ،262 ،251 ،249 ،240 ،239 ،232 ،218 ،196 ،159 ،150 ،145 ،135 ،123 ،122 ،113 ،83 ،22 ،11
.485 ،455 ،439 ،438 ،413 ،385 ،372 ،350 ،344 ،330 ،316 ،272 ،270
يهوذا .123
يهوذا اإلسخريوطي .195

األمكنة
أ-آبادة .440 ،428 ،236 ،107
أبوسنان .358
أباقير .329
أجرا .355
٢٣٤

أحمد آباد .396
أدرنƒƒ ƒة ،212 ،210 ،209 ،207 ،205 ،204 ،201 ،200 ،199 ،195 ،193 ،190 ،189 ،182 ،141 ،136 ،132 ،131 ،38
،381 ،348 ،321 ،289 ،283 ،281 ،277 ،265 ،263 ،250 ،245 ،244 ،243 ،237 ،228 ،220 ،218 ،214 ،213
.481 ،479 ،382
إدنبرا ).Edinburgh) 328
أدياليد ).Adelaide) 396
آذربƒƒ ƒيجان ،398 ،383 ،345 ،235 ،212 ،189 ،153 ،111 ،105 ،94 ،76 ،58 ،56 ،53 ،44 ،42 ،41 ،39 ،38 ،36 ،23
.480 ،428 ،408
أربانا ).Arbana) 397
أربيل .187
أرجواي )).Uruguay 390، 476
أرجنتني ).Argentina) 390، 405، 449، 476، 477
أردبيل .428 ،113
أردكان .351 ،237
األردن .409 ،399 ،390 ،282 ،249 ،231 ،121
الس ّر :راجع أدرنة
أرض ّ
أرض الطّف :راجع كربالء.
أرومية .398 ،42
أريا ساماج )).Arya Samaj 404
أزمير .216
األزهر )جامعة( .356
أزون كوبري .215
أسانسيون )).Asuncion 476
إسبانيا .448 ،373 ،270 ،267
اآلس ƒƒ ƒتان ƒƒ ƒة ،213 ،209 ،208 ،205 ،201 ،197 ،196 ،193 ،190 ،189 ،187 ،186 ،182 ،179 ،176 ،156 ،138 ،136
،481 ،375 ،374 ،357 ،342 ،319 ،318 ،317 ،312 ،311 ،269 ،265 ،254 ،251 ،236 ،225 ،218 ،216 ،215
.487
أسƒƒ ƒ ƒترالƒƒ ƒ ƒيشيا وأسƒƒ ƒ ƒترالƒƒ ƒ ƒيا ،402 ،401 ،399 ،396 ،394 ،392 ،390 ،382 ،371 ،370 ،363 ،349 ،297 ،287 ،15 ،14
.483 ،477 ،473 ،465 ،447 ،443
إسطنبول :راجع اآلستانة
إسكاندينافيّة )).Scandinavian 270
إسكندر آباد .396
اإلسكندريّة .435 ،331 ،231 ،216
اإلسماعيليّة .436 ،435 ،329
آسيا .484 ،479 ،473 ،448 ،404 ،372 ،297 ،287 ،242 ،232
آسيا ّ
الشرقيّة .376
آسيا الوسطى .371
إص ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒفƒهƒان ،350 ،322 ،321 ،273 ،272 ،259 ،239 ،238 ،235 ،222 ،161 ،141 ،58 ،46 ،44 ،38 ،36 ،35 ،33
.477 ،474 ،428 ،398 ،352
أفجه .97
٢٣٥

أفريقيا .484 ،473 ،448 ،372 ،297 ،287
أفريقيا الجنوبيّة .447 ،390
أكسفورد )).Oxford 328، 333، 341، 368، 373
اإلكوادور )).Ecuador 390، 476
اآلسكا .449 ،448 ،390
ألبانيا .460 ،456 ،267
إلبُرز )جبل( .398
أملƒƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒانƒƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒيا ،428 ،402 ،399 ،396 ،394 ،392 ،390 ،386 ،373 ،357 ،316 ،315 ،307 ،306 ،298 ،267 ،265 ،246
.447
إلينوي ).Illinois) 307، 397، 417، 442
إمام زاده حسن .321 ،106 ،79
إمام زاده زيد .321
إمام زاده معصوم .321 ،210
أوماها ).Omaha) 328
أمباتو ).Ambato) 476
أمƒƒ ƒ ƒ ƒ ƒريƒƒ ƒ ƒ ƒ ƒكا ،353 ،345 ،342 ،339 ،328 ،327 ،326 ،312 ،308 ،307 ،304 ،300 ،299 ،297 ،296 ،254 ،250 ،245
.487 ،484 ،483 ،473 ،448 ،412 ،404 ،382 ،381 ،372 ،369 ،365
أمريكا الجنوبيّة .475 ،474 ،459 ،15
أمريكا ّ
الشماليّة :راجع الواليات املتّحدة.
أمريكا الالّتينية .477 ،476 ،475 ،448 ،402 ،371
أمريكا الوسطى .475 ،474 ،15
آ ُمل .345 ،95
أناضول .187
إنجلوود الغربية ).West Englewood) 328، 339، 344، 397
أندري ).Andherie) 396
إندور ).Indore) 404
إنديانابوليس ).Indianapolis) 397
أنقره .406
أوروبّ ƒƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒا ،303 ،297 ،287 ،270 ،269 ،268 ،266 ،241 ،229 ،213 ،162 ،132 ،110 ،109 ،102 ،80 ،41 ،27 ،15
،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 الكلدانيّني .136
أوكالند ).Oakland) 328، 396، 397
آوه .352
أوهايو ).Ohio) 442
أياصوفيا )مسجد( .269
إيثاكا )).Ithaka 300
إيسلندا ).Iceland) 11، 84
إيسلنجن ).Esslingen) 337، 396، 399
٢٣٦

إيطاليا .447 ،319 ،316 ،268 ،267
إيلخاني )حديقة( .102

ب-بابا إيسكي .193
باتياال )).Patiala 461
باجو باجو ).Pago Pago) 449
باد مرجنتهايم ).Bad Mergentheim) 337
باربادوس ).Barbados) 449
بارفروش .398 ،353 ،112 ،74 ،66 ،62
بارودا ).Baroda) 396
باريس .350 ،345 ،344 ،342 ،336 ،328 ،303
باسادينا )).Pasadena 328، 397
الباسفيك )جزر( )).Pacific 297، 473، 477
باكو .427 ،355
بالبوا )).Balboa 476
بالكك ).Balcic) 459
بالو آلتو ).Palo Alto) 328
بالي ).Bali) 449
باليول )ك ّليّة( ).Balliol) 80
بايفليت ).Byfleet) 333
باين فالي ).Pine Valley) 398، 401
ببا .432
بويبال ).Puebla) 476
بتسبرغ ).Pittsburg) 305، 328
بتاجونيا ).Patagonia) 449
البحر األسود .459 ،187
البحرين .448
بخارا .232
بدشت .487 ،480 ،398 ،189 ،120 ،101 ،99 ،96 ،94 ،56 ،54 ،39
البرازيل .476 ،475 ،447 ،390
براجواي ).Paraguay) 390، 476
بركاس .193
البرتغال )).Portuguese 267، 372
بركلي ).Berkeley) 328، 397
برلني ).Berlin) 254، 266
بروجرد .237
بروسيا ).Prussia) 246، 265
بروكلني ).Brooklyn) 328
بريستول )).Bristol 328
٢٣٧

بƒريƒطانƒيا والƒبريƒطانƒيّون ،392 ،390 ،385 ،357 ،341 ،334 ،333 ،331 ،330 ،315 ،312 ،307 ،304 ،274 ،250 ،241
.447 ،443 ،425 ،402 ،399 ،396 ،394
بورنيو ).Borneo) 449
بيسكاتاكوا )نهر( )).Piscataqua 339، 401
البصرة .196
بيترسبرغ ).Petersburg) 81
بƒغداد ،164 ،163 ،161 ،159 ،158 ،156 ،155 ،154 ،153 ،150 ،143 ،142 ،141 ،138 ،136 ،132 ،131 ،100 ،45
،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
بفالو ).Buffalo) 305، 328
بلتيمور ).Baltimore) 305، 328
بلجيكا .448 ،268
البلطيق .270
بلغاريا .456 ،448 ،402 ،390 ،268 ،213
البلقان .469 ،270
بلغراد .469 ،461 ،460 ،459 ،454
بلوچستان .448 ،396 ،390
بليسور )).Plisor 459، 468
بنادك .351
بنارس )).Benares 461
بناما ).Panama) 456، 476
بنتريناس )).Puntarenas 476
بنجاب )).Punjab 396
بنجالور ).Bangalore) 396
بنجامتون ).Binghamton) 396
بندرجز .352
بني سويف .432
بوجوتا )).Bogota 476
بوخارست ).Bucharest) 459، 464، 469
بودابست )).Budapest 328، 337، 338
بور أوبرنس )).Port-Au-Prince 476
بورتالند ).Portland) 396
بورتسموث ).Portsmouth) 398
بورتوريكو ).Portorico) 390، 448، 456
بور سعيد .435 ،329 ،328 ،216
بورما ).Burma) 232، 306، 315، 316، 356، 390، 394، 395، 396، 399، 447، 450
بوسطن ).Boston) 305، 328، 343، 396
بوشهر .398 ،93 ،29 ،28
بومباي )).Bombay 306، 396
٢٣٨

بونا ).Poona) 306، 396
بوينس أيرس ).Buenos Aires) 405، 476
بويوك چكمچه .193
البهاما ).Bahama) 449
البهجة .409 ،311 ،261 ،230
بيت أمر اهلل .194
بيت العدل .258
بيت املقدس .269 ،246 ،223 ،219 ،124
السبع .409
بئر ّ
بيرو ).Peru) 390، 449، 476
بيروت .336 ،322 ،312 ،283 ،282 ،262 ،231 ،225
بيوريا ).Peoria) 396

ت-تاج محل .355
تاكور .398 ،236 ،113 ،106
تافيستوك )ميدان( ).Tavistock Place) 333
تاكوبايا )).Tacubaya 476
تاهيتي ).Tahiti) 448
ت ƒƒ ƒبري ƒƒ ƒز ،481 ،480 ،398 ،352 ،240 ،189 ،161 ،160 ،113 ،112 ،104 ،95 ،80 ،79 ،78 ،76 ،42 ،39 ،38 ،33 ،23
.487
ترافانكور )).Travancore 461
التّربة الحيدريّة .350
تركستان .482 ،447 ،428 ،427 ،399 ،390 ،371 ،356 ،355 ،354 ،349 ،314 ،232 ،231
ت ƒƒرك ƒƒيا ،229 ،221 ،214 ،210 ،205 ،193 ،191 ،161 ،151 ،140 ،138 ،135 ،134 ،132 ،118 ،84 ،57 ،16 ،15 ،13
.461 ،447 ،407 ،406 ،390 ،373 ،355 ،330 ،307 ،274 ،268 ،262 ،246 ،242
التّروكاديرو )حدائق( )).Trocadero 345
ترينيداد ).Trinidad) 449
تسمانيا )).Tasmania 84، 448
تشيكوسلوفاكيا ) ).Czechoslovakia456، 461
تفت .351
تموكو )Temuco) 476
تنيك ).Teaneck) 396
تيجوسيجالبا ).Tegucigalpa) 476
تويتا ).Tuetta) 396
تورين ).Turin) 417
تونس .447 ،390 ،357
تهنايوفا )قصر( ).Tehna Yuva) 459
التّايمز )).Times 368
التّايمز الهنديّة ).Indian Times) 368
٢٣٩

التّيمز )نهر( ).Thames) 342

ث-ثونون لي بان ).Thonon-Les-Bains) 328، 345

ج-جابلسا .59
جابلقا .59
جاوه .448
ج َّدة .29 ،28
جرسي سيتي )).Jersey City 328، 396
جزر الباسفيك :راجع الباسفيك
الجزيرة الخضراء :راجع مازندران
جزيرة ّ
الشيطان :راجع قبرص
جزيرة العرب.447 ،22 :
جزر املحيط الهادي .370 ،315
جزر الهند الغربيّة .475
چشمه علي .321
جلفا .238 ،222
جلنوود )ينابيع( )).Glenwood Springs 328، 345
جمايكا ).Jamaica) 448
جنيف ).Geneva) 345، 403، 424، 425، 449، 457، 458، 460
جواتيماال )).Guatemala 390، 456، 476
جورجيا .34
جهرم .352
چهريق .480 ،398 ،161 ،104 ،95 ،75 ،73 ،72 ،58 ،54 ،53 ،49 ،46 ،43 ،41 ،38 ،33
جواياكيل )).Guayaquil 476
جياور كوي .205
تشيتشن إيتزا )).Chichen Itza 449
جيسرفيل ).Geyserville) 397، 401
جيالن .235 ،143 ،114

ح-الحبشة .456 ،448 ،390
الحجاز .118 ،93 ،51 ،28 ،27
حراء )غار( .121
حلب .262
حلة .196

٢٤٠

ح ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒيƒفƒا ،409 ،370 ،369 ،367 ،362 ،361 ،360 ،358 ،329 ،322 ،318 ،313 ،312 ،310 ،231 ،223 ،217 ،216
.470

خ-خالديّة .158 ،151 ،150
خان ّ
الشاوردي .226
خان العرب .193
خان العواميد .225
خراسان .428 ،254 ،238 ،142 ،94 ،37
خربوط .187
خرطوم .212
خرقة شريف )مسجد( .188
الخليل )مدينة( .223
الخليج الفارسي .448
خواجة )قلعة( .66
خ ّوام )منزل( .224
خورشيد )عمارة( .36
خوي )مدينة( .42

د-السالم :راجع بغداد.
دار ّ
داركال .236
دايفيسون ).Davison) 401
دنمارك ) ).Denmark268، 448، 456
دبلني )).Dublin 328، 344
ديترويت ).Detroit) 396
دجلة )نهر( .170
دلهي .401 ،396
دمشق .322 ،312 ،310 ،262 ،222 ،221
دنفر ).Denver) 328
دوغ آباد .352
دولت آباد .352 ،351
دوبارك )فندق( ).Hotel du Parc) 345
دونابالوتا )فندق( )).Dunapalota 338
ده باال .351
ديدانو كاالزو ).Daidanow Kalazoo) 356، 396
ديار بكر .193 ،187

ر-٢٤١

راجبوتانا )).Rajputana 334
راسني ).Racine) 396
رجينا ).Regina) 458
رتشموند هايالندز ).Richmond Highlands) 397
ِر ْدوود ).Redwood) 397
رسيف ).Recife) 476
رشت .143 ،93
الرضوان )حديقة( راجع الحديقة النّجيبية
ّ
الرملة .329 ،328
ّ
رانجون .396 ،306
روتروا ).Roturua) 449
روديسيا ).Rhodesia) 448
روس ƒƒ ƒيا ،382 ،373 ،316 ،315 ،307 ،299 ،270 ،267 ،266 ،265 ،262 ،241 ،134 ،132 ،98 ،97 ،80 ،79 ،15 ،13
.488 ،470 ،450 ،447 ،406 ،390 ،389
روشستر ).Rochester) 305، 328
روما .418 ،270 ،267 ،266
رومانيا .406 ،405 ،268
روميلي :راجع أدرنة.
ريفرسايد درايف )).Riverside Drive 345
رين )نهر( .266 ،254 ،246

ز-زركنده .97
زنجان .481 ،398 ،237 ،212 ،118 ،111 ،107 ،89 ،87 ،76 ،74 ،71 ،68 ،61 ،58 ،45 ،39
الزّيتون .328
زيلندة الجديدة .453 ،449 ،448 ،402 ،396 ،394 ،390

س-ساروجيني نايدو )).Sarojini Naidu 461
ساري .351 ،64
سانت بول ).St. Paul) 305، 328، 397
سانتياجو ).Santiago) 476
سان خوزيه ).San José) 396، 476
سان سالفادور ).San Salvador) 390، 476
سان فرانسيسكو )).San Francisco 305، 328، 340، 344، 396، 404، 455
سبتسبرجن ).Spitzbergen) 449
سبرنجفيلد )).Springfield 397
سراييفو ).Serajevo) 266
سرامبور ).Serampore) 396
سربنتني )جسر( ).Bridge Serpentine) 345
٢٤٢

سرچشمه )حي( .321
سرگلو )جبل( .149
سكرامنتو )).Sacramento 328
سكوتلندا )).Scotland 334
السلسبيل )حي( .240
ّ
سلطان آباد .352
السلطان سليم )مسجد( .201 ،194
ّ
محمد )مسجد( .188
السلطان
ّ
ّ
السلفادور )).El-Salvador 456، 476
ّ
سلورى .193
السليمانيّة .410 ،346 ،224 ،197 ،196 ،189 ،182 ،167 ،163 ،159 ،156 ،155 ،152 ،151 ،150 ،141
ّ
سميثفيلد ).Smithfield) 109
سمرقند .232
سنسناتي ).Cincinnati) 328، 396
سنگسر .352
السويد )).Sweden 448، 456، 461
ّ
السودان .448 ،396 ،394
ّ
سوريا .399 ،390 ،370 ،313 ،312 ،307 ،262 ،228 ،210 ،136 ،13
سوالنو ).Solano) 448
سولت ليك سيتي ).Salt Lake City) 328
سويسرا .447 ،341
سياتل )).Seattle 305، 396
س ƒƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒياه چ ƒƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒال ،263 ،220 ،209 ،189 ،182 ،177 ،157 ،156 ،141 ،137 ،133 ،132 ،131 ،120 ،105 ،98 ،61 ،13
.487 ،481 ،345 ،281 ،277
سياه دهان )قرية( .46
سيبيريا .428
سيتي تمبل )).City Temple 332
سيدني ).Sydney) 396، 401، 477
سيرجان .352
سيشل )جزر( ).Seychelles) 449
سيالن )).Ceylon 449
سيناء .121
سينيا ).Sinaia) 459، 468
سيواس .187

ش-شارون )سهل( ).Sharon) 325
شاه عبد العظيم .321 ،265 ،111
شتوتغارت ).Stuttgart) 328، 337
ّ
الشرق األدنى .467 ،465
٢٤٣

شميران .236
شهميرزاد .352
ش ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒيƒراز ،120 ،111 ،107 ،94 ،93 ،81 ،78 ،71 ،67 ،66 ،58 ،51 ،45 ،44 ،39 ،38 ،32 ،30 ،29 ،28 ،27 ،23 ،22
.480 ،479 ،428 ،398 ،382 ،381 ،372 ،353 ،314 ،299 ،295 ،277 ،237 ،232 ،210 ،201 ،189 ،160 ،131
شيكاغو .442 ،415 ،414 ،413 ،412 ،404 ،396 ،339 ،328 ،324 ،323 ،307 ،305 ،299
شيلي .476 ،449 ،390
ّ
الشيخ طبرسي )قلعة( .238 ،228 ،210 ،112 ،111 ،110 ،108 ،95 ،94 ،74 ،61 ،45

ص-صامصون .188 ،187
صهيون .325 ،249 ،219
الصني .465 ،460 ،459 ،447 ،373 ،357 ،306 ،267 ،84
ّ

ط-طبرسي :راجع ّ
الشيخ طبرسي )قلعة(
طبريّا )بحيرة( .282
طرابلس .319 ،316
طوكيو .461 ،458 ،342
طƒه ƒƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒران ،106 ،105 ،101 ،98 ،94 ،92 ،90 ،88 ،87 ،79 ،75 ،74 ،71 ،70 ،61 ،51 ،44 ،42 ،40 ،36 ،31 ،27 ،13
،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
الƒƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒعراق ،210 ،208 ،207 ،206 ،200 ،176 ،173 ،171 ،167 ،165 ،156 ،145 ،144 ،140 ،138 ،132 ،61 ،15 ،13
،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 .428 ،427 ،412 ،401 ،362 ،353 ،349 ،343 ،315 ،314 ،306 ،240 ،232 ،17
عزّت آقا )منزل( .201 ،193
ع ƒّ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒكƒاء ،232 ،230 ،227 ،225 ،224 ،222 ،221 ،219 ،216 ،214 ،213 ،211 ،189 ،150 ،139 ،132 ،131 ،48 ،13
،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
ع ّكاء الخضراء .401 ،397 ،328
علي مردان خان )قلعة( .68
خمار )منزل( .252 ،229 ،225
عودة ّ

غ-غاليبولي .216 ،215 ،214 ،206 ،205
٢٤٤

غيانا البريطانيّة .449
غينيا الجديدة .449

ف-فاترالسكي ).Vatralsky) 375
فاتيكان )).Vatican 267
فارس .479 ،440 ،66 ،30
فاماغوستا ).Famagusta) 213
فانرز ).Vanners) 333
فانوود ).Fanwood) 328
الفرات )نهر( .193
فراشاه .351
فرتمبرج ).Wurttemberg) 337
فرساي )قصر( .265
فرنسا .447 ،390 ،357 ،315 ،307 ،265
فريجات .187
فلسطني .390 ،385 ،370 ،368 ،367 ،361 ،312 ،307 ،230 ،11
فلنت )).Flint 397
فنكوفر ).Vancouver) 84، 396
فنلندة ).Finland) 448
فيجي ).Fiji) 449
فيراكروز )).Veracruz 476
فيزان )).Fizan 316
فيالدلفيا ).Philadelphia) 300، 328، 396
فيليبني ).Philippines) 390، 448
فني .111
فيينا )).Vienna 328، 337، 459
فينيقيا )).Phoenicia 369، 370
فينكس ).Phoenix) 396

ق-القاهرة .436 ،435 ،432 ،406 ،396 ،374 ،356 ،331 ،328 ،299 ،262
قبرص .274 ،216 ،213
قرطاجنّة .70
قزوين .353 ،142 ،103 ،101 ،100 ،94 ،46
الشيخ طبرسي :راجع ّ
قلعة ّ
الشيخ طبرسي
قم .352 ،160
قمصر .352
القوقاز .447 ،428 ،390 ،374 ،355 ،231 ،210
٢٤٥

ك-كادوجان )حدائق( ).Cadogan Gardens) 331، 344
كارلسروه ).Karlsruhe) 444
كارولينا ّ
الشماليّة )).North Carolina 449
كاشان .353 ،237 ،160 ،144 ،111 ،71
كاشانه .215 ،205
الكاظمني .212 ،176 ،173 ،172 ،171 ،164 ،155 ،142 ،138
كاميون )شارع( ).Camoens) 336
كاكستون )قاعة( ).Caxton Hall) 333
كاليفورنيا .470 ،401 ،397 ،363 ،339
كانانيا ).Cananea) 476
كدلستون ).Kedleston) 108، 241
كراتشي .396
كƒƒ ƒربƒƒ ƒالء ،171 ،168 ،160 ،156 ،154 ،150 ،144 ،142 ،141 ،138 ،136 ،118 ،111 ،100 ،99 ،97 ،95 ،60 ،51 ،46
.273 ،269 ،176 ،173 ،172
كردستان .487 ،481 ،345 ،281 ،195 ،189 ،159 ،158 ،157 ،156 ،155 ،153 ،151 ،149 ،147 ،141 ،138
كركوك .187 ،152
كرمان .255 ،237 ،37
كرمانشاه .352 ،322 ،143 ،100
الƒƒ ƒ ƒ ƒكرمƒƒ ƒ ƒ ƒل )جƒƒ ƒ ƒ ƒبل( ،348 ،328 ،326 ،325 ،322 ،320 ،318 ،312 ،310 ،307 ،282 ،231 ،224 ،223 ،219 ،211 ،14
.487 ،482 ،470 ،422 ،411 ،409 ،389 ،382 ،362 ،359 ،354
كرند .137
كريستوبال )).Christobal 476
كلكتا .404 ،396 ،306
كليفالند )).Cleveland 305، 328، 396
گلني .94 ،36
كمبردج ).Cambridge) 230، 299، 328
كنارگرد .36
كنتروسني )قصر( ).Controceni Palace) 459، 464، 469
كندا .476 ،474 ،465 ،455 ،447 ،406 ،405 ،396 ،395 ،393 ،390 ،315 ،307
كنساس ).Kansas) 300
كنوشا ).Kenosha) 300، 328، 396
كوبا .476 ،390
كوچك چكمچه .193
كوستاريكا ).Costa Rica) 390، 396، 476
الكوفة .138
كولومبس )).Columbus 396
كولورادو )).Colorado 398، 401
كولومبيا ).Colombia) 340، 341، 390، 461، 476
الصعايدة )قرية( .432
كوم ّ
٢٤٦

الكونغو البلجيكيّة .448
كيفوركيان )قاعة( ).Kevorkian Gallery) 417
كيتو ).Quito) 476

ل-البالند ).Lapland) 449
الهاي .363
الهور .396 ،306
لبنان .390 ،219
لتوانيا )).Lithuania 461
لندن .469 ،404 ،396 ،360 ،344 ،343 ،342 ،336 ،335 ،331 ،328 ،304
لنكولن ).Lincoln) 328
لننغراد ).Leningrad) 81
لواسان .97
لوس أنجلس .470 ،396 ،328 ،305
لوهالن رانش )).Louhelen Ranch 401
ليفرپول ).Liverpool) 328
ليالند ستانفورد )جامعة( ).Leland Stanford) 340، 343
ليما ).Lima) 396، 476

م-ماجالنز ).Magellanes) 11، 449، 476
مادللي ).Madelli) 216
ماردين .187
مارسيليا .329 ،328
ماركوارت )فندق( ).Marquart) 337
م ƒƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒازن ƒƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒدران ،123 ،119 ،118 ،112 ،107 ،106 ،96 ،94 ،89 ،87 ،75 ،69 ،67 ،66 ،63 ،61 ،58 ،56 ،53 ،49 ،39
.481 ،398 ،239 ،235 ،143 ،142
ماساشوستس )).Massachusetts 398
ما شاء اهلل )مسجد( .321
مالدن .398 ،328
مانشن هاوس ).Mansion House) 332
مانشستر )).Manchester 333
ماه كو .480 ،104 ،94 ،58 ،56 ،51 ،48 ،46 ،44 ،41 ،38 ،36 ،33
متشيغان ).Michigan) 307، 315، 339، 398، 401، 413
املجر .270
محمرة .113
ّ
املحيط األطلسي .448
املحيط الهادي .449 ،448
الصدر ّية .141
املدرسة ّ
٢٤٧

املدارس البهائيّة .353
مدفورد ).Medford) 328
املدينة املن َّورة .312 ،268 ،136 ،93 ،46 ،29
املراديَّة )حي( .193
مسكجن ).Muskegon) 398
مشهد .398 ،352 ،240 ،238 ،41
مƒƒصر ،331 ،329 ،327 ،315 ،313 ،307 ،301 ،299 ،289 ،262 ،231 ،214 ،212 ،210 ،135 ،57 ،22 ،15 ،13 ،11
،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
املكسيك ).Mexico) 266، 270، 307، 390، 396، 449، 456، 476
املكرمة .480 ،312 ،268 ،150 ،136 ،121 ،117 ،93 ،46 ،28 ،11
م َّكة
َّ
ملفورد ).Milford) 328
ملك )منزل( .244
منتريال ).Montreal) 304، 328، 344، 396
مندالي )مدينة في الهند( .396 ،356 ،306
مندلي )مدينة في العراق( .143
منشاد .351
مودلنج )).Modling 459
موريشوس )جزر( ).Mauritius) 307
موريس تاون ).Morris Town) 328
موسكو .427
املوصل .223 ،212 ،196 ،187
مونت كلير ).Montclair) 328
منتيفيديو ).Montevideo) 476
موهونغ )بحيرة( ).Mohong) 340
مهريز .239
ميامي ).Miami) 397
ميالن )قرية في آذربيجان( .320 ،79
ميلووكي )).Milwaukee 396
ماين ).Maine) 306، 339، 342، 397، 401
مينيابوليس ).Minneapolis) 305، 328، 342، 396

ن-نابولي ).Naples) 328
نائني .352
النّاصرة .229 ،223
نامق .239
النّجف .269 ،176 ،174 ،173 ،171 ،138 ،46
نجف آباد .352
٢٤٨

النّجيبيّة )حديقة( .487 ،481 ،189 ،187 ،186 ،182 ،180
النّرويج ).Norway) 267، 448، 449
نصيبني .187
النّعمني )حديقة( .229
النّمسة .461 ،447 ،390 ،373 ،306 ،270 ،267 ،266 ،254 ،246 ،104 ،92
نور .479 ،154 ،143 ،106 ،94
نياغارا )).Niagara 345
نياال .94
نياوران .132 ،98 ،97 ،88 ،87
نيريز .481 ،398 ،351 ،171 ،118 ،113 ،107 ،89 ،87 ،75 ،67 ،66 ،61 ،58 ،49 ،45 ،39 ،31
نيس ).Nice) 272
نيسابور .212
نلور )).Nellore 396
نيوإنجلند ).New England) 342
نيوجرسي ).New Jersey) 339، 397، 442
نيوزلندة :راجع زيلندة الجديدة.
نيوهامشاير ) ).New Hampshire344، 398
نيويورك .455 ،442 ،417 ،416 ،412 ،404 ،397 ،396 ،395 ،343 ،341 ،338 ،328 ،305 ،300 ،299

ﻫ-هافانا )).Havana 402، 476
هانتاوادي ).Hanthawaddy) 356
هاواي ).Hawai) 306، 307، 390، 396، 402، 447، 458
هدسن )خليج( ).Hudson) 345
همدان .353 ،352 ،351 ،240
همرفست ).Hammerfest) 449
ال ƒƒ ƒ ƒ ƒ ƒهند ،395 ،394 ،392 ،390 ،377 ،372 ،356 ،355 ،315 ،307 ،306 ،290 ،289 ،262 ،242 ،232 ،161 ،41 ،15
.459 ،456 ،453 ،447 ،443 ،405 ،402 ،401 ،399 ،396
هندوراس ).Honduras) 476
هنزا .351
هنغاريا ).Hungary) 402، 447
هونولولو ).Honolulu) 357، 396، 405، 458، 462
هوارد ).Howard) 340
هولندة .447 ،341 ،267 ،266
هويدر )البستان( .196
هايتي ).Haiti) 390، 476
هيكل سليمان .269
هيلينا ).Helena) 396

و-٢٤٩

واشنطن .471 ،443 ،436 ،406 ،396 ،395 ،346 ،341 ،340 ،328 ،305
الوشاش )مزرعة( .177
وست منستر )).Westminster 332، 333
وكنج )مسجد( )).Woking 333، 344
ال ƒƒوالي ƒƒات املتّح ƒƒدة ،338 ،330 ،328 ،327 ،320 ،310 ،305 ،303 ،298 ،296 ،295 ،287 ،263 ،162 ،17 ،15 ،14 ،11
،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
ونتكا ).Winnetka) 396
ويسكونسن )والية( ).Wisconsin) 442، 449
ويلمت ).Wilmette) 396

ي-اليابان .465 ،459 ،456 ،447 ،390 ،357 ،342 ،315 ،306
يافا .216
يزد .351 ،350 ،349 ،272 ،240 ،239 ،235 ،154 ،111 ،107
يوغسالفيا ).Yugoslavia) 267، 459، 469، 470
يوكاتان ).Yucatan) 449
اليونان .369 ،267

اآلثار الكتابيّة البهائيّة
والكتب األخرى
مناجاة :مجموعة أذكار وأدعية من آثار حضرة بهاء اهلل .454 ،362
الصيام .210
أدعيّة ّ
أصول كافي .108
األق ƒƒ ƒ ƒدس ،268 ،266 ،264 ،259 ،255 ،252 ،250 ،247 ،244 ،232 ،211 ،210 ،203 ،185 ،169 ،141 ،57 ،48 ،34
،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 .488 ،483 ،473 ،458 ،415 ،382 ،363 ،359
ألواح امللوك .305
ألواح وصايا حضرة عبد البهاء .392 ،391 ،387 ،383 ،84
اإلنجيل .464 ،252 ،251 ،246 ،242 ،169 ،81 ،47
إنجيل يوحنا .208
اإليقان .469 ،454 ،452 ،332 ،305 ،252 ،205 ،168 ،155 ،150 ،147 ،127 ،108 ،44
بديع .210 ،205
برايل )طريقة تعليم العميان( .454 ،453
بهاء اهلل والعصر الجديد .469 ،464 ،460 ،454
بهاجافاد جيتا ).Bhagavad Gita) 124
البيان العربي .47
٢٥٠

الƒƒ ƒبيان الƒƒ ƒفارسƒƒ ƒي ،383 ،204 ،182 ،168 ،127 ،126 ،122 ،93 ،84 ،74 ،73 ،52 ،51 ،50 ،48 ،47 ،46 ،40 ،39 ،26
.410
السالم العاملي .454
ترويج ّ
تفسير حرف الهاء .75
تفسير حرف الواو .171
تفسير الحروف املقطّعة .171
تفسير سورة الكوثر .100 ،46 ،31
تفسير سورة والعصر .46 ،34
تفسير سورة يوسف .472 ،445 ،372 ،244 ،189 ،182 ،111 ،100 ،93 ،75 ،46 ،44 ،32 ،30 ،25
الصمد .95
تفسير ص ّ
تفسير هو .171
التّوراة .246
جواهر األسرار .171
السبعة .46 ،30
الخصائل ّ
السبعة .113 ،49
ال ّدالئل ّ
الرسل .109 ،92
ّ
رؤيا يوحنا الالّهوتيّ .291 ،279 ،252 ،122 ،84 ،83 ،78
الروح .46
ّ
السؤال والجواب .453 ،410 ،258
ّ
سورة األصحاب .205
سورة األمر .205 ،199
سورة الحج .205
سورة ال ّدم .205
الرئيس .213 ،207 ،205
سورة ّ
الصبر .171
سورة ّ
سورة الغصن .339 ،283 ،211
سورة امللوك .372 ،267 ،226 ،208 ،205
سورة الهيكل .454 ،251 ،130
ّ
الشؤون الخمسة )پنج شأن( .75 ،51
صحيفة بني الحرمني .46
الصحيفة ّ
الشطيّة .171
ّ
الفتوحات امل ّكيّة .219 ،151
الفرائد .219
الفروع العدليّة .46
ال ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒقƒرآن ،171 ،169 ،168 ،145 ،138 ،125 ،95 ،83 ،74 ،73 ،70 ،65 ،64 ،56 ،55 ،47 ،46 ،43 ،34 ،31 ،30 ،24
.369 ،268 ،252 ،174
القلب املتل ّهف .333
القصيدة التّائيّة الكبرى .152
قصيدة رشح العماء .150
القصيدة الالّميّة .126 ،125
٢٥١

القصيدة الورقائيّة .152 ،147
قيّوم األسماء :راجع تفسير سورة يوسف
كافي :راجع أصول كافي
كتاب عهدي )كتاب العهد( .287 ،283 ،278 ،256 ،211 ،50
الكتاب املق ّدس .452 ،360 ،315 ،175 ،135
كلمات الحكمة .454
الكلمات املكنونة .454 ،452 ،410 ،305 ،170 ،150
لوح ابن الذّئب .452 ،278 ،259 ،212 ،98
لوح أحمد .205
لوح اإلشراقات .454 ،255
لوح األقدس .255
لوح البرهان .273 ،259
لوح البشارات .255
لوح التّجليَّات .255
لوح التّقى .205
لوح الحج .210
لوح الحروفات .95
لوح الحكمة .258
لوح الحورية .171
لوح ال ّدنيا .255
الرئيس .272 ،222 ،214
لوح ّ
الرضوان .205
لوح ّ
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الفترة األولى :والية حضرة الباب
1853 – 1844

الفصل األ ّول :ميالد الظّهور البابيّ
37- 21

إعالن رسالة حضرة الباب
انضمام حروف الحيّ
حج حضرة الباب مل ّكة
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
ّ
السبعة
الشهداء ّ

الفصل ال ّرابع :استشهاد حضرة الباب
85 - 73
السابقة على استشهاده
األحداث ّ
املالبسات استشهاده
املدائح ا ّلتي قيلت فيه
السيّد املسيح
التّشابه بني رسالته ورسالة ّ
داللة رسالته
ّ
الشاه وما ترتب عليها
الفصل الخامس :محاولة اغتيال
86-114
املالبسات مهاجمة ناصر ال ّدين شاه
مذبحة البابيّني في طهران
دور أ ّداه حضرة بهاء اهلل أثناء والية حضرة الباب
القبض عليه وسجنه في سياه چال
القبض على الطّاهرة واستشهادها
إعدام البارزين من تالميذ حضرة الباب
املدائح ا ّلتي قيلت في بطولة البابيّني
مصير مضطهدي حضرة الباب وتالميذه

الفترة الثّانية :والية حضرة بهاء اهلل
1853-1892

السادس :ميالد الظّهور البهائيّ
الفصل
ّ
117-131
داللة ظهور حضرة بهاء اهلل
املالبسات ميالد ظهوره

السابع :نفي حضرة بهاء اهلل إلى العراق
الفصل
ّ
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 ا ّلتي يحتلها حضرة بهاء اهلل
توسع الكتابات البابيّة
بلبلة أعداء ال ّدين ورحيل حضرة بهاء اهلل من بغداد
الفصل التّاسع :إعالن دعوة حضرة بهاء اهلل ورحلته إلى اآلستانة
182-194
داللة إعالنه
الرضوان
مغادرته حديقة ّ
أحداث تتصل برحلته وإقامته في اآلستانة
الفصل العاشر :عصيان ميرزا يحيى وإعالن رسالة حضرة بهاء اهلل في أدرنة
195-217
تن ّكر ميرزا يحيى لرسالة حضرة بهاء اهلل
إشهار رسالة حضرة بهاء اهلل
نفيه إلى ع ّكاء
الفصل الحادي عشر :سجن حضرة بهاء اهلل في ع ّكاء
218-233
داللة نفيه إلى األرض األقدس
السنوات األولى من حبسه
املش ّقات ا ّلتي حدثت خالل ّ
تدريجا
تخفيف ح ّدة القيود املفروضة عليه
ً
الفصل الثاني عشر :سجن بهاء اهلل في ع ّكاء )تتمّ ة(
234-259
تج ّدد االضطهادات في إيران
نتيجة إعالن دعوته في أدرنة
تنزيل شرائع ال ّدورة البهائيّة وأحكامها
إصدار املبادئ األساسيّة للظّهور البهائيّ
الفصل الثّالث عشر :صعود حضرة بهاء اهلل
260-274
املالبسات صعوده
مصير أعداء ال ّدين أثناء واليته
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الفترة الثّالثة :والية حضرة عبد البهاء
1892-1921
الفصل ال ّرابع عشر :ميثاق حضرة بهاء اهلل
277-284
داللته
املالمح البارزة لكتاب العهد
ال ّدور ا ّلذي أداه حضرة عبد البهاء أثناء والية والده
الفصل الخامس عشر :عصيان ميرزا محمّ د علي
285-293
التّهم ا ّلتي وجهها ناقضو العهد وامليثاق لحضرة عبد البهاء
محمد علي وخلطائه
سلوك ميرزا
ّ
إشارات حضرة بهاء اهلل إلى ناقضي امليثاق
السادس عشر :نهضة الدّين وتأسيسه في الغرب
الفصل
ّ
294-308
اإلشارات ا ّلتي وردت في الكتابات البهائيّة املقدسة إلى الغرب وأهميتها املقبلة
وصول الزّائرين الغرب ّيني األول إلى ع ّكاء
بواكير تق ّدم ال ّدين في أمريكا ّ
الشماليَّة
السابع عشر :استئناف حبس حضرة عبد البهاء
الفصل
ّ
309-319
مكائد ناقضي امليثاق
السلطان عبد الحميد لجنة التّحقيق
تشكيل ّ
مناشط حضرة عبد البهاء أثاء حبسه
تحريات ال ّلجنة وعودتها
قيام ثورة تركيا الفتاة وتحرير حضرة عبد البهاء
الفصل الثّامن عشر :دفن رفات حضرة الباب على جبل الكرمل
320-325
الرفات ونقلها نهائيًا إلى األرض املقدسة
إخفاء ّ
الرفات بيد حضرة عبد البهاء
دفن ّ
الفصل التّاسع عشر :رحالت حضرة عبد البهاء في أوروبّا وأمريكا
326-347
زيارته ملصر

رحالته إلى أوروبّا
إقامته في الواليات املتّحدة األمريك َّية
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الرحالت
ملحات كاشفة في هذه ّ
ّ
الشرق والغرب
الفصل العشرون :نموّ الدّين وانتشاره في
348-363
تجدد االضطهادات في إيران
تشييد أ َّول مشرق أذكار في عشق آباد
الشرق وأوروبّا وأمريكا ّ
تثبيت دعائم ال ّدين في ّ
الشماليَّة
حرب  1918-1914وأثرها على "مركز ال ّدين"
قارة أستراليشيا
اتّساع املناشط البهائيّة وفتح ّ
الفصل الحادي والعشرون :صعود حضرة عبد البهاء
364-377
الحوادث ا ّلتي سبقت صعوده
موكب جنازته
داللة واليته
مصير األعداء أثناء واليته

الفترة ال ّرابعة :ابتداء عصر التّكوين للدّين البهائيّ
1921-1944

اإلداري وإقامته
الفصل الثّاني والعشرون :نشأة النّظام
ّ
381-418
أصول النّظام
اإلداري
ّ
سمات عصر التّكوين
اإلداري والحمالت ا ّلتي شنّت على النّظام
طبيعة النّظام
اإلداري
ّ
ّ
املالمح وصيّة حضرة عبد البهاء أ ّوليّات النّظام
اإلداري
ّ
املحافل املحل ّية
املحافل املركزيّة
ال ّلجان املركز ّية
ال ّدساتير البهائيّة
تسجيل املحافل البهائ ّية

األوقاف البهائيّة
حظائر القدس
الصيفيّة
املدارس ّ
مناشط ّ
الشباب وفعال ّيات أخرى
والسلطات الحكوميّة
االتّصاالت مع املنظمات اإلنسانيّة
ّ
املؤسسات البهائ ّية في األرض املق ّدسة
تثبيت أركان
ّ
تشييد مشرق األذكار في ويلمت بوالية إلينوي
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املؤسسات البهائيّة
الفصل الثّالث والعشرون :االعتداء على
ّ
419-430
استيالء النّاقضني على مفاتيح مقام حضرة بهاء اهلل
استيالء ّ
الشيعة على بيت حضرة بهاء اهلل في بغداد
مؤسساته في روسيا
اضطهاد ال ّدين والتّضييق على
ّ
املؤسسات البهائيّة في أملانيا
إجراءات قمع
ّ
املؤسسات البهائيّة في إيران
القيود املفروضة على
ّ
وبمؤسساته
الفصل ال ّرابع والعشرون :تحرير الدّين واالعتراف به
ّ
431-444
انفصال ال ّدين رسميًّا عن اإلسالم في مصر
االعتراف باستقالل ال ّدين في مركزه العاملي
تأكيد أتباع ال ّدين في إيران الستقالله
الرسمي باملنظمات اإلداريّة البهائيّة في الواليات املتّحدة األمريكيَّة
االعتراف ّ
الفصل الخامس والعشرون :التّوسع العاملي لفعاليّات التّبليغ
445-478
امتداد حدود ال ّدين
توسع الكتب البهائيّة
ّ
مناشط مارثا روت التّبليغيَّة العامليَّة
إيمان امللكة ماري ملكة رومانيا
السبع
السنوات ّ
تنفيذ املجتمع البهائيّ األمريكي لخطَّة ّ
نظرة عامّة
478
مسرد األعالم
491
مسرد األمكنة
522
مسرد الكتب
548
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553
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