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تمهيد
صدر كتاب "مطالع األنوار – تاريخ النبيل عن وقائع األيام األولى لألمر البهائي"
“The Dawn Breakers – Nabil’s Narrative of the Early Days of the Baha’i
”Revelation
باللغة االنگليزية سنة  .1932وقد ترجمه وهذّبه من اللغة الفارسية شوقي أفندي رباني
يتضمن الجزء األول من التاريخ الذي كتبه محمد زرندي املل ّقب بالنبيل االعظم .وقد
وهو
ّ
مرة وتُرجم إلى ع ّدة لغات ،ومنها ال ّلغة العربية
أعيد طبعه بال ّلغة االنگليزية أكثر من ّ
بمجهود السيد عبد الجليل سعد وذلك سنة  .1940إالّ أ ّن الطبعة العربية نفذت ولم يعاد
طبعه إلى حينه.
إن األهمية القصوى لهذا الكتاب تتّضح من بيان شوقي أفندي حيث ّ
تفضل في حزيران
:1932
"أشuuعر مuuن واجuuبي أن أدعuuو جuuميع املuuؤمuuنني  ...أن يuuعتبروا مuuن اآلن فuuصاع ً uدا تuuاريuuخ الuuنبيل
uتضمن وقuuائuuع مuuثيرة ومuuلهمة  ،كuuوثuuيقة أسuuاسuuية إلعuuادة بuuناء بuuرنuuامuuج
)كuuتاب مuuطالuuع األنuuوار( املu
ّ
ت uuعليمي وك uuمرج uuع دراس uuي ال ي uuضاه uuى ف uuي م uuدارس uuهم ال uuصيفية وك uuرف uuيق ال ت uuق ّدر ق uuيمته ف uuي
أوقuات الuفراغ وكمم ّ uهuد ال ُبّ uد مuنه لuلذيuن يuع ّدون أنuفسهم لuزيuارة مuوطuن حuضرة بuهاء اهلل وكuأداة
ال تُخطىء في تبديد الكآبة واألوهام التي تعصف بالبشرية ".
)مترجم(
لuذلuك فuإ ّن الهuدف الuذي حuفزنuي إلعuداد هuذا الuتلخيص لuلترجuمة الuعربuية لuتاريuخ نuبيل الuزرنuدي
املuuعروف بuuمطالuuع األنuuوار هuuو تuuسهيل دراسuuة هuuذا الuuكتاب الuuها ّم ألولuuئك الuuذيuuن يuuو ّدون االطuuالع
uص بuالuذّكuر هuنا
عuلى األحuداث الuتي جuرت فuي تuاريuخ الuديuن الuبابuي وبuدايuة الuديuن الuبهائuي وأخ ّ
ال uuجيل ال ّ u
uشجعه وج uuود م uuل ّ
خص ل uuذل uuك ال uuكتاب الu uنّفيس فu uيُقبل ع uuلى ق uuراءت uuه
uشاب ال uuذي ق uuد ي ّ u
والuوقuوف عuلى أحuداث الuبطولuة الuتي نسuتطيع ان نسuتلهم مuنها الuكثير فuي خuض ّم االمuتحانuات
يمر بها اإلنسان في سنوات حياته.
التي ّ
وإذا سuمع الuقارىء الuكريuم عuن الuديuانuة الuبهائuية فuليرجuع إلuى كuلمات مuاري مuلكة رومuانuيا الuتي
اعتنقت البهائية وكتبت في مقالة نُشرت في سنة  1926وجاء فيها ما يلي:
" ...إنّ uuي أوص uuيكم ج uuمي ًعا إذا م uuا ط uuرق س uuمعكم اس uuم ب uuهاء اهلل أو ع uuبد ال uuبهاء )ال uuبهائ uuية( أال
ت uuنبذوا ت uuعال uuيمها وراء ظ uuهورك uuم ب uuل اب uuحثوا ك uuتبها واج uuعلوا ك uuلمات uuها ال uuبهية ال uuحام uuلة للس uuالم
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والuuفيّاضuuة بuuاملuuحبة واملuuفعمة بuuالuuعظات تuuنفذ إلuuى أعuuماق قuuلوبuuكم كuuما نuuفذت إلuuى أعuuماق قuuلبي
واستقرت في صميم فؤادي.
ّ
قuد ال يuكون لuحياتuنا املuملوءة بuاملuشاغuل واألعuمال مuتّسع لuلديuن والuعقيدة فuي هuذا الuزمuان ،وقuد
يuكون لuلمرء ديuن يuكفيه ويuرضuيه ،ولuكن الuتعالuيم الuبهائuية تuوافuق مuن لuه ديuن ومuن لuيس لuه ديuن
فعليكم بها ثم عليكم بها لتكونوا من السعداء".
)مترجم(
uسمعيّة الuبصريّuة فuي املuركuز الuعاملuي الuبهائuي إلرسuالuها
وأو ّد أن أقّ uدم شuكري لuدائuرة الuوثuائuق ال ّ
uورا فuوتuوغuرافuية لجuميع الuصور املuطبوعuة فuي هuذا املuل ّ
خص ،وكuذلuك لجuميع الuذيuن لuم يuتوانuوا
ص ً
uص بuuال uذّكuuر فuuي هuuذا املuuجال الuuدكuuتور وحuuيد
عuuن تuuشجيعي إلنuuجاز هuuذا الuuعمل املuuتواضuuع ،أخّ u
بهمردي.
uقراء الuuكرام بuuاالعuuتذار لuuكل نuuقص سuuيالحuuظونuuه فuuي ثuuنايuuا هuuذا املuuل ّ
خص
uيرا أتuuق ّدم مuuن الّ u
وأخً u
وأن يعودوا إلى الكتاب األصل ملا فيه من تفاصيل دقيقة وقيّمة.
نگار نور الدين زين
بيروت -األول من رضوان سنة 154ب
املوافق  21نيسان سنة 1997م
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مقدمة
uقراء
اشuuتهرت الuuديuuانuuة الuuبهائuuية اآلن فuuي جuuميع أنuuحاء الuuعالuuم وجuuاء الuuوقuuت الuuذي فuuيه يهuuتم الّ u
بuتصفّح تuاريuخ الuنبيل الuفريuد الuذي يشuرح نuشوء الuبابuية وتuطورهuا وبuدايuة الuديuانuة الuبهائuية وهuو
uتضمن مuالحuم واسuتشهادات مuناظuرهuا مuؤثّuرة مuروعuة وحuوادثuها مuفجعة مuتع ّددة .ومuع أ ّن هuذا
ي
ّ
uتوسuuع فuuي شuuرح مuuبادئ حuuضرة بuuهاء اهلل وتuuعالuuيمه وأحuuكامuuه وأيً u
uضا تuuلك املuuتع ّلقة
الuuكتاب ال يu ّ u
يجسuuد م uuنتهى روح ال uuتضحية وال uuتفان uuي
ّu
بمبش uّ uره م uuن ق uuبل – ال uuباب -إالّ أن uuه ي uuتميّز ف uuي ك uuون uuه
واالستقامة املتناهية لدى املؤمنني األوائل.
uقصها ور َق uuم ب uuقلمه ال uuفري uuد ج uuميع
وك uuان ال uuنبيل ب uuنفسه مش uuتر ًكuu uا ف uuي ب uuعض األدوار ال uuتي ي ّ u
حuوادث الuذيuن اسuتشهدوا ،رجuاالً ونuسا ًء ،بuغير رحuمة وال شuفقة وسuرد أحuوال األمuر ومuا لuحقه
من اإلهانات التي ال مثيل لها في التاريخ.
وكuuانuuت كuuتابuuته بuuلغة واضuuحة سهuuلة كuuوصuuفه لuuلباب وكuuوصuuفه الخuuالص أتuuباعuuه الuuذيuuن احuuتملوا
الuu uظلم بuu uشجاعuu uة وإقuu uدام وأحuu uيانًuu uا بuu uشغف وهuu uيام تuu uلقاء حuu uنق وغuu uيظ الuu uذيuu uن أشuu uعلوا نuu uيران
uتعصبات فuuي قuuلوب الuuعوام املتعطّشuuني لuuسفك الuuدمuuاء .وكuuان الuuنبيل بuuنفسه يuuعلم أ ّن الuuتاريuuخ
الّ u
واملuuعلومuuات الuuتي د ّونuuها سuuوف ال تuuقتصر فuuي ذيuuوعuuها عuuلى أهuuل وطuuنه وأنّuuها ال ب ّ uد وأن تُuuذاع
في القريب العاجل شر ًقا وغربًا حتى تع ّم العالم.
وك uuان ح uuضرة ع uuبد ال uuبهاء ،رغ uuم امل uuظال uuم ال uuتي وق uuعت ،ي uuقول ف uuي ك uuتاب uuه "ال uuرس uuال uuة امل uuدن uيّة" م uuا
تuuرجuuمته" :إن إيuuران كuuانuuت فuuي األزمuuان الuuخالuuية قuuلب الuuعالuuم وأضuuاءت جuuميع األمuuم كuuالسuuراج
ال uuو ّهuuاج وأخ uuذ مج uuده uuا وس uuعادت uuها يظه uuران ف uuي أف uuق اإلن uuسان uuية ك uuالفج uuر ال uuصادق وانتش uuرت
أن uuوار امل uuعرف uuة وأض uuاءت أم uuم الش uuرق وال uuغرب .وام uuتاز ال uuفرس م uuن ب uuني م uuلل األرض ب uuأنّ uuهم أ ّمuuة
ال uuفتوح uuات ويفخ uuرون ب uuعلمهم وم uuدن ّ uيتهم وك uuان uuت أق uuطاره uuم م uuرك uزًا ل uuلعلوم وامل uuعارف وال uuصنائ uuع
ومعدنًا للتربية والثقافة ومنب ًعا للفضائل والكماالت".
وم uuن أول ي uuوم ق uuام ف uuيه ال uuباب ع uuلى ال uuدع uuوة ت uuنبأ ب uuامل uuصير ال uuذي س uuيعطيه م uuواط uuنوه ل uuتعال uuيمه
وبuuالuuنصيب الuuذي سuuوف يuuالقuuيه ولuuكن مuuع عuuلمه بuuذلuuك املuuصير لuuم يuuمتنع عuuن إعuuالن دعuuوتuuه بuuكل
صuuراحuuة وال عuuن إظuuهار أمuuره .وكuuان إعuuالن ظuuهوره مuuدهً u
uطيرا فuuإنuuه أظهuuر نuuفسه بuuأنuuه هuuو
uشا خً u
الuuقائuuم املuuوعuuود والuuرسuuول الجuuليل واملuuسيح املuuنتظر الuuذي كuuان الuuعالuuم اإلسuuالمuuي يuuتر ّقuuب ظuuهوره
ب uuفارغ ال uuصبر .وأض uuاف إل uuى ذل uuك أنّ uuه ال uuباب ال uuذي م uuنه يظه uuر آخ uuر ،ه uuو أع uuظم م uuنه ل uuلعال uuم
االنساني.
uتعصب املuوجuود فuي الuنفوس اتّحuدت الuق ّوة التشuريuع ّية )الuديuن ّية( مuع الuق ّوة الuتنفيذ ّيuة
فبسuبب ال ّ
)املuدنuيّة( قuلبًا وقuالuبًا وقuامuت عuلى قuمع وقuلع هuذه الuطائuفة واشuتعلت نuار الuفتنة فuي كuل الuجهات
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وأخuuذوا فuuي مuuعاقuuبتهم وتuuعذيuuبهم بuuنهايuuة الuuقسوة واجتهuuدوا فuuي قuuتلهم َلّ u
uعل يuuطفئوا هuuذه الuuنار
ويخمدوا هذه النفوس املشتعلة.
ومuع أ ّن الuنار أخuمدت فuإنّuها لuم تطف• بuل كuانuت تشuتعل فuي قuلوب األصuحاب واملuنف ّيني الuذيuن
انuuتقلوا بuuها مuuن قuuطر إلuuى آخuuر بuuينما هuuم يuuرتحuuلون وحuuتى فuuي مuuوطuuنهم فuuي إيuuران كuuانuuت قuuد
uاصuالً عuمي ًقا يuصعب مuعه إطuفاؤهuا بuالuق ّوة الuغاشuمة بuل بuقي ومuيض الuنار
uأصuلت ت ّ u u
uأسسuت وت ّ u u u
ت ّ
ٍ
أنفاس من الروح ليضطرم إلى لهب نار مشتعلة ال تنطفىء.
منتظرا هبوب
في القلوب
ً
تuuاريuuخ الuuنبيل هuuو مجuuموعuuة مuuن الuuحقائuuق الuuتي د ّونuuت بuuالuuصدق والuuد ّقuuة فuuي زمuuان حuuياة حuuضرة
ب uuهاء اهلل واب uuتدأ مح uuمد زرن uuدي امل uuلقب – ب uuال uuنبيل االع uuظم – ف uuي ت uuدوي uuن ه uuذا ال uuتاري uuخ س uuنة
 1888مuuيالديuuة بuuمساعuuدة املuuيرزا مuuوسuuى – املuuعروف بuuاآلقuuا كuuليم )أخ حuuضرة بuuهاء اهلل( وت uمّ
انuuجازه فuuي مuuدة سuuنة ونuuصف الuuسنة وروجuuعت بuuعض فuuصولuuه ووافuuق عuuليها حuuضرة بuuهاء اهلل
وفصول أخرى وافق عليها حضرة عبد البهاء.
وي uuشمل ال uuكتاب ت uuاري uuخ ال uuتط ّورات ال uuتي أ ّدت إل uuى إع uuالن دع uuوة ال uuباب س uuنة  1260هج uuري uuة
) 1844مuuيالديuuة( إلuuى وفuuاة حuuضرة بuuهاء اهلل سuuنة  1892مuuيالديuuة ،والجuuزء األول مuuنه ،وهuuذا
ت uu uلخيصه ،ي uu uنتهي ب uu uنفي ح uu uضرة ب uu uهاء اهلل م uu uن إي uu uران ف uu uي س uu uنة  1269هج uu uري uu uة )1853
ميالدية(.
وسuuتسمر قuuراءة هuuذا الuuتاريuuخ عuuلى تuuوالuuي األزمuuان ملuuا يuuحويuuه مuuن صuuور الuuشهامuuة والuuشجاعuuة
واإليمان الذي ال يتزعزع.
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الصورة غير متوفرة
محمد زرندي املل ّقب -بالنبيل االعظم
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الفصل األول
رسالة الشيخ أحمد األحسائي
ول uuد ال uuشيخ أح uuمد األح uuسائ uuي ف uuي رج uuب س uuنة  1166هج uuري uuة ) 24أب uuري uuل –  24م uuاي uuو س uuنة
 1753م uuيالدي uuة( ف uuي ب uuلدة األح uuساء ف uuي ال uuشمال الش uuرق uuي م uuن ب uuالد ال uuعرب .ك uuان uuت ح uuينئذ
uتعصب والuفساد فuطلب الuشيخ أحuمد بحuماس مuن
شuمس الuحقيقة مuختفية مuن أثuر الجهuل وال ّ
جuميع أتuباعuه وأصuحابuه أن يuنتبهوا مuن نuوم غuفلتهم ويuهيئوا الuطريuق لuلذي سuوف يظهuر بuينهم
عuuند تuuمام األيuuام .وقuuد أضuuاءت فuuي روحuuه شuuعلة االعuuتقاد بuuأنuuه ال يuuمكن ألي اصuuالح إالّ بuuأمuuر
جuديuد كuما تشهuد بuذلuك جuميع الuكتب الuسماويuة .وكuان الuشيخ أحuمد يuعلم بuأ ّن اهلل اخuتاره لuيعدّ
قلوب الناس لقبول الحق الذي سوف يظهر عن قريب .
كuuان الuuشيخ أحuuمد مuuنقط ًعا عuuن كuuل مuuا سuuوى اهلل ،وخuuصص مuuا بuuقي مuuن حuuياتuuه لuuلمهمة الuuتي
رأى ن uuفسه م uuضط ًرّا ل uuلقيام ب uuها وس uuاف uuر ول uuه م uuن ال uuعمر  40س uuنة إل uuى ال uuنجف وك uuرب uuالء وه uuناك
اطّلع عuلى افuكار الuعلماء وآرائuهم ومuشاربuهم واشuتهر بuأنّuه مuن أقuدر املفسuريuن لuلكتاب وأصuبح
uجهات أو أت uuوا إل uuيها ل uuلزي uuارة
م uuن املجته uuدي uuن واع uuترف ج uuميع اق uuران uuه ال uuذي uuن أق uuام uuوا ف uuي ت uuلك ال ّ u
ب uuمقدرت uuه ال uuفائ uuقة ع uuلى ح uّ uل امل uuعضالت ال uuدي uuنية واالطّuuالع ع uuلى األس uuرار اإلل uuه َّية .ف uuوج uuد ن uuفسه
مuحاطًا بuعدد غuفير مuن الuتالمuيذ والuباحuثني الuذيuن كuانuوا يuسألuونuه عuن أمuور كuثيرة تuتعلق بuدقuائuق
قادرا على ح ّلها .
الدين وكان
ً
مuن الuنجف قuصد مشهuد ومuن هuناك وصuل إلuى شuيراز الuبلدة الuتي سuتر فuيها الuكنز اإللuهيّ.
ومل ّuا ت ّ uم مuuا أراد مuuن بuuذر الuuبذور اإللuuهيَّة فuuي قuuلوب الuuذيuuن أوجuuد فuuيهم االسuuتعداد لuuقبول نuuدائuuه
رحuل إلuى يuزد ومuكث فuيها مّ uدةً مuن الuزمuن وأخuذ ينشuر الuحقائuق .وفuي تuلك الuبلدة كuتب مuعظم
ك uuتبه ورس uuائ uuله وك uuان ص uuيته وشه uuرت uuه ق uuد وص uuال إل uuى درج uuة أن س uuلطان إي uuران فَ uتْح ع uuلي ش uuاه
أرسuuل لuuه خuuطا ًبuuا بخuuط يuuده مuuن طهuuران طuuلب مuuنه فuuيه شuuرح بuuعض الuuتعالuuيم الuuديuuنية الuuتي لuuم
يقدر العلماء على بيانها فأجابه برسالة تسمى"بالرسالة السلطانية".
وفuي تuلك االيuام الuتي كuان الuشيخ األحuسائuي يسuتعد فuيها لuلرحuيل مuن يuزد جuاء لuزيuارتuه الuسيد
كuuاظuuم الuuرشuuتي مuuن بuuلدتuuه جuuيالن .ولuuم يuuمكث مuuعه سuuوى بuuضع أسuuابuuيع حuuتى واجuuهه الuuشيخ
أح uu uمد به uu uذه ال uu uكلمات" :ال uu uزم ب uu uيتك وال ت uu uحضر مج uu uلسي ،وال uu uذي uu uن ي uu uري uu uدون م uu uن ت uu uالم uu uيذي
وأصuuحابuuي أن يتحuuروا مuuسألuuة تuuحيروا فuuيها يuuذهuuبون الuuيك ويuuتعلمونuuها مuuنك ،فuuإنّuuك بuuفضل اهلل
ومuوهuبته الuتي مuنحها لuك سuتحل لuهم املuشكالت مuما يuطمئن قuلوبuهم وسuتحيي بuقوة بuيانuك ديuن
ج ّدك محمد الذي أهمله الناس".
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وبuuعد أن سّ uلم الuuشيخ أحuuمد تuuالمuuيذه لحuuراسuuة الuuسيد كuuاظuuم ارتحuuل إلuuى خuuراسuuان حuuيث نشuuر
ت uuعال uuيمه وواص uuل أع uuمال uuه بح uuماس زائ uuد .ف uuكان يح uّ uل امل uuعضالت األم uuور ع uuلى ع uuقول ال uuباح uuثني
ويuهيّىء الuطريuق ملuجيء املظهuر اإللuهيّ .وفuي تuلك املuديuنة )مشهuد( ازداد شuعوره بuقرب مuجيء
الuيوم الuذي يuولuد فuيه املuوعuود ،وبuأن الuساعuة املuوعuودة كuانuت تuقترب بسuرعuة .ومuن نuاحuية بuلدة نuور
فuي إقuليم مuازنuدران كuان يuشاهuد عuالئuم تuشعشع أنuوار الجuمال م ّuما جuعله يuنادي بuقرب انuبثاق
فجر ظهور املوعود كما أشارت إليه النبوات في األحاديث.
ف uuول uuى ال uuشيخ أح uuمد وج uuهه ش uuطر إق uuليم ن uuور وس uuاف uuر ف uuعالً إل uuى طه uuران وم uuعه ال uuسيد ك uuاظ uuم
وبuuعض الuuتالمuuيذ .ومل ّuا عuuلم شuuاه إيuuران بuuقرب مuuجيء الuuشيخ أحuuمد إلuuى الuuعاصuuمة أمuuر جuuميع
األعuيان واملuوظuفني فuي طهuران بuالخuروج السuتقبالuه وأن يuرحuبوا بuه غuايuة الuترحuيب .وزاره الuشاه
بنفسه ووصفه بأنه فخر أ ّمته وزينة رعيّته.
ومuuن طهuuران ذهuuب الuuشيخ أحuuمد إلuuى كuuرمuuانuuشاه ،وهuuناك انuuتخب جuuماعuuة مuuن أخuuلص مuuريuuديuuه
ووجuه اهuتمامuه إلuيهم وأمuرهuم أن يuكونuوا عuلى أهuبة االسuتعداد لuنصرة األمuر الجuديuد املuوعuود.
ّu
وفuي سuلسلة كuتبه ورسuائuله الuتي ح ّuررهuا ،وخuاصuة فuي كuتابuه املuعروف "بشuرح الuزيuارة" ،عّ uدد
مuuناقuuب األئuّ uمة بuuلغة عuuالuuية مuuمتازة وجuuعل جuّ uل اهuuتمامuuه اإلشuuارة الuuواردة فuuي أقuuوالuuهم بuuالنسuuبة
لظهور املوعود.
وبuينما كuان الuشيخ أحuمد فuي كuرمuانuشاه كuان عuدد كuبير مuن الuطالب والuتالمuيذ يuحضرون إلuى
uبني أنuه
مuنزلuه ودروسuه فuلم يuكن يuعير اهuتما ًuمuا خ ً u u u
uاصuا ألحuد مuن أتuباعuه سuوى الuسيد كuاظuم وت ّ
أفرده من بني الجماهير الذين التفّوا حوله وأع ّده بكل قوته إلتمام عمله بعد وفاته.
وسuافuر الuشيخ أحuمد إلuى كuربuالء حuيث كuان الuسيد كuاظuم مuوجuو ًدا هuناك أي ً
uضا .وقuبل مuبارحuته
تuلك املuديuنة أوصuى بuالuسيد كuاظuم خuليفة لuه وز ّوده بس ّuر رسuالuته وطuلب إلuيه أن يuبذل الجهuد فuي
إشuعال قuلب كuل بuاحuث بuما يuجعل بuاطuنه مuتوقً uدا ،وكuانuت كuلماتuه الuوداعuية لuه هuي كuما يuلي" :ال
uهمة واجته uuد ل uuيل ن uuهار ف uuي أن ت uuزي uuل
uمر ،واش uuدد أزر ال َّ u
ت uuضيّع ال uuوق uuت ب uuل اغ uuتنم ك uuل س uuاع uuة ت ّ u
ب uuعون اهلل وم uuحبته وق uuدرت uuه ،ت uuلك ال uuحجب وال uuغشاوة ال uuتي أع uuمت ال uuناس .ف uuال uuحق أق uuول ل uuك أنّ
الuساعuة قuريuبة ،تuلك الuتي طuلبت مuن اهلل أن يuنجيني مuن مuشاهuدتuها ألن زلuزلuة الuساعuة شuيء
عuuظيم فuuأسuuأل اهلل أن يuuنجيك مuuن مuuحنة ذلuuك الuuيوم َو َهuuولuuه ألنuuنا كuuالنuuا ال نuuقدر أن نتحuuمل قّ uوتuuها
uأسuuا وق ّ uوة ،رجuuال قuuلوبuuهم مuuقدسuuة عuuن أهuuواء
الuuجارفuuة ،وسيحuuمل ثuuقلها غuuيرنuuا مuuمن هuuم أش ّ uد بu ً u
هذا العالم وق ّوتهم مستمدة من ق ّوة اهلل القدير".
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وفuuي كuuربuuالء اجتهuuد الuuسيد كuuاظuuم فuuي نشuuر تuuعالuuيم الuuشيخ أحuuمد وإكuuمالuuها ودافuuع عuuن أمuuره
وأجاب عن كل سؤال مما حيّر عقول أتباعه.
وت uuوف uuي ال uuشيخ أح uuمد وك uuان ع uuمره  81ع uuا ًم uuا ودف uuن جس uuده ف uuي م uuقبرة "ال uuبقيع" ف uuي امل uuدي uuنة
املن ّورة وراء حائط مرقد الرسول.
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الصورة غير متوفرة
صورة مرسومة للميرزا بزرگ – والد حضرة بهاء اهلل
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وف uuي ت uuلك االي uuام ف uuي س uuاع uuة الفج uuر ف uuي ال uuيوم ال uuثان uuي م uuن مح uuرم س uuنة  1233هج uuري uuة )12
وري الشuuريuuفة وكuuان والuuده
نuuوفuuمبر سuuنة  1817مuuيالديuuة( ولuuد فuuي طهuuران مuuولuuود مuuن عuuائuuلة ال uن ُّ ّ
uشهورا فuي إيuران  ،وكuان املuولuود هuو حuضرة
املuيرزا ) (1عuباس املuعروف بuاملuيرزا بuزرگ وزي ًuرا م
ً
uعما ال تuuحصى .وكuuان
بuuهاء اهلل واسuuمه املuuيرزا حسuuني عuuلي ،ولuuد َم ْ uن ق ّ uدر لuuه أ ْن يهuuب الuuعالuuم نً u
الuuشيخ أحuuمد م uطّل ًعا عuuلى ذلuuك وأراد أن يuuمضي بuuقية أيuuامuuه فuuي مuuوطuuن هuuذا املuuولuuود اإللuuهيّ
ولكنه اضطر أن يستسلم ألمر اهلل ويغادر مدينة محبوبه إلى كرمانشاه.
وفuي شuيراز فuي األول مuن مح ّuرم سuنة  1235هجuريuة ) 20أكuتوبuر سuنة  1819مuيالديuة( ولuد
ال uuباب امل uuدع uuو ع uuلي مح uuمد ف uuي ب uuيت م uuشهور ب uuالش uuرف م uuن ال uuعترة ال uuنبوي uuة وك uuان وال uuده ال uuسيد
uروي عuuن اإلمuuام عuuلي أمuuير
ذريّuuة الuuرسuuول ،وطuuابuuق تuuاريuuخ والدتuuه الحuuديuuث املّ u
محuuمد رضuuا مuuن ّ
uتورا إالّ
امل uuؤم uuنني ح uuيث ي uuقول" :أن uuا أص uuغر م uuن رب uuي ب uuسنتني ".وب uuقي س uّ uر ه uuذا الح uuدي uuث مس ً u
لuuلذيuuن بuuحثوا وعuuرفuuوا حuuقيقة هuuذه الuuرسuuالuuة الجuuديuuدة .وقuuال الuuباب فuuي أول كuuتبه وأعuuظمها عuuن
uب فuuي سuuبيلك ومuuا تuuمنيت إالّ
حuuضرة بuuهاء اهلل" :يuuا بuuقيّة اهلل قuuد فuuديuuت بuuكلي لuuك ورضuuيت السّ u
قديما ".
ص ًما
القتل في محبتك وكفى باهلل العليّ ُم ْعت َ َ
ً

)( 1لقب كان يطلق في إيران على ذوي املرتبة االجتماعية املرموقة.
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الفصل الثاني
رسالة السيد كاظم الرشتي
أحuزنuت أخuبار وفuاة الuشيخ أحuمد قuلب الuسيد كuاظuم وامuتأل مuنها أسuى ،ولuكنه قuام إلتuمام عuمله
ال uuذي أوص uuاه ب uuه ع uuلى ال uuرغ uuم م uuن م uuعارض uuة األع uuداء ووج uuد ن uuفسه ف uuري uuسة ل uuعداوة ال uuكثير م uuن
uقرر الuحصول عuلى مuساعuدة أحuد أعuاظuم رجuال الuديuن فuي إيuران وكuان مuن الuزّعuماء
الuناس ،ف ّ
uقيما فuي إصuفهان والuذي كuانuت
الuبارزيuن وهuو الuحاج الuسيد محuمد بuاقuر الuرشuتي الuذي كuان م ً
ت uuمتد س uuلطته خ uuارج ح uuدود ت uuلك امل uuدي uuنة .ف uuال uuتفت ال uuسيد ك uuاظ uuم إل uuى أح uuد ت uuالم uuيذه وه uuو امل uالّ
حس uuني البش uuروئ uuي امل uuدع uuو ب uuاب ال uuباب )وك uuان أول م uuن آم uuن ب uuال uuباب ول uuذل uuك ل ّ uقبه به uuذا ال uuلقب(
uف ًء لuuها وسuuوف يuuساعuuدك اهلل
وخuuاطuuبه قuuائ uالً" :قuuم أنuuت وأتuuمم هuuذه املuuأمuuوريuuة ألنuuي أعuuتبرك ُكْ u
الuuقديuuر عuuليها ويuuك ّلل أعuuمالuuك بuuالuuنجاح ".فuuوثuuب امل uالّ حسuuني بuuكل فuuرح وق uبّل طuuرف رداء سuuيده
واب uuتسم ل uuه ب uuال uuطاع uuة وق uuام تً u uوّا ل uuرح uuلته .وب uuان uuقطاع ت uuا ّم وع uuزم ش uuري uuف اض uuطلع ب uuاع uuباء ه uuذه
امل uuأم uuوري uuة وع uuندم uuا وص uuل إل uuى إص uuفهان ط uuلب ف uuي ال uuحال ال uuحضور أم uuام ال uuسيد مح uuمد ب uuاق uuر
الuرشuتي .وبuدون خuوف وبuكل شuجاعuة وإقuدام وثuقة وجuرأة وقّ uوة خuاطuب الuسيد محuمد بuاقuر م ّuما
أوجب الدهشة عند السيد واستمر املالّ حسني في اظهار الحق والدفاع عن األمر ،فاقتنع
ال uuسيد مح uuمد ب uuاق uuر وأص uuدر ف uuتوى ي uuثبت ف uuيها ع uuل ّو م uuقام ال uuشيخ أح uuمد األح uuسائ uuي وال uuسيد
كاظم الرشتي ،وأن كل من يخالفهما يخالف في الوقت نفسه دين الرسول بذاته.
وملuا أتّ uم املuالّ حسuني مuهمته أرسuل الuفتوى إلuى مuواله الuسيد كuاظuم الuرشuتي .ومuا كuاد الخuطاب
يuuصل إلuuى الuuسيد كuuاظuuم حuuتى ابuuتهج وأرسuuل إلuuيه الuuجواب مuuق ّد ًرا كuuفاءتuuه عuuلى أداء املuuأمuuوريuuة
وقuيامuه بuها خuير قuيام .وقuد تuوفuي الuسيد محuمد بuاقuر الuرشuتي قuبل دعuوة الuباب ولuكنه بuقي إلuى
آخر لحظة من حياته من أش ِّد أنصار السيد كاظم وأكبر املعجبني به.
وكuuان الuuسيد كuuاظuuم عuuلى تuuمام الuuعلم بuuاقuuتراب الuuساعuuة الuuتي يظهuuر فuuيها املuuوعuuود وبuuالuuحجبات
ال uuتي ت uuمنع ال uuباح uuثني م uuن إدراك ج uuمال ال uuظهور املس uuتور وم uuعرف uuته .وق uuد ب uuذل جه uuده ت uuدري uuج ًيّا
وب uuحكمة إلزال uuة ت uuلك ال uuحجب وال uuعقبات ال uuتي ت uuقف ف uuي س uuبيل ك uuنز اهلل املس uuتور ،وك uuان ي uuقول
uسن
لuuتالمuuيذه عuuن عuuالئuuم الuuظهور بuuأنuuه مuuن نسuuل شuuريuuف مuuن سuuاللuuة رسuuول اهلل وهuuو حuuديuuث الِّ u
وع uuلمه ل uuدن uيّ ول uuيس مس uuتفا ًدا م uuن ت uuعال uuيم ال uuشيخ أح uuمد األح uuسائ uuي .وأن uuه م uuعتدل ال uuقام uuة وال
يشرب الدخان وعلى غاية من االستقامة والصالح والتقوى .
وح uuكى ال uuشيخ ح uuسن ال uuزن uuوزي ل uuلنبيل ق uuائ uالّ" :ك uuنت أص uuرف ال uuوق uuت دائ uً uما ف uuي خ uuدم uuة ال uuسيد
كuاظuم الuذي كuنت دائuم الuتعلق بuه ،وذات يuوم فuي الفجuر أيuقظني املuالّ نuوروز أحuد أتuباع الuسيد
كuاظuم وأمuرنuي ِبَ uو َلuه أن أقuوم وأتuبعه ،فuقمت وذهuبنا سuويّuة إلuى مuنزل الuسيد كuاظuم حuيث وجuدنuاه
مس uuتع ًدا ل uuلذه uuاب م uuعنا ق uuائ uالً" :ق uuد ح uuضر ش uuخص ج uuليل ال uuقدر وواج uuب ع uuلينا ن uuحن االث uuنني
زيuارتuه" وكuان الفجuر قuد انuبثق ونuحن نuسير فuي شuوارع كuربuالء ووصuلنا إلuى مuنزل كuان شuاب
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واقuفًا عuلى بuابuه كuأنَّuه يuنتظر مuقابuلتنا وهuو يuلبس عuمامuة خuضراء ويظهuر عuلى مuحيّاه الuخشوع
وال ّ uلطف الuuذي ال أقuuدر أن أصuuفه .وتuuق َّدم نuuحونuuا بuuبطء وعuuانuuق الuuسيد كuuاظuuم بuuكل مuuحبة وكuuان
ش uuغفه ول uuطفه ف uuي م uuعان uuقة ال uuسيد ال ي ّ u
uقل ع uuن اح uuترام ال uuسيد ال uuعميق ل uuه .وق uuد ق uuاب uuل أش uuواق
الuشاب املuتكررة واحuترامuه بuالuتزام الuسكوت وإحuناء الuرأس .وسuرعuان مuا أخuذنuا إلuى غuرفuة ُuعuليا
مuز ّيuنة بuالuزهuور ومuعطّرة بuأر َوح الuطيب وأمuرنuا بuالجuلوس وكuان السuرور قuد شuملنا بuدرجuة أنuنا لuم
ن uuكن ن uuشعر ب uuامل uuقاع uuد ال uuتي ج uuلسنا ع uuليها .وش uuاه uuدن uuا ك uuو ًب uuا م uuن ف ّ u
uضة م uuوض uuو ًuع uuا ف uuي وس uuط
الحج uuرة وس uuرع uuان م uuا م uuأله م uuضيفنا ون uuاول uuه ل uuلسيد ك uuاظ uuم ق uuائu uالً’ :وس uuقاه uuم ر ّب uuهم ش uuرا ًب uuا
uهورا‘ )الuuقرآن .(21:76فuuأمuuسك الuuسيد الuuكأس مuuن يuuده وانتهuuله وامuuتأل هuuيكله بسuuرور فuuائuuق
طً u
عuuن الحّ uد وأنuuا أيً u
uضا أعuuطانuuي كuuوبًuuا مuuن ذلuuك املشuuروب ولuuم يuuخاطuuبني بuuأيuuة كuuلمة .و ُكuّ uل مuuا دار
مuuن الحuuديuuث كuuان عuuن اآليuuة الuuقرآنuuية الuuسابuuقة ثuuم بuuعد هuuنيهة قuuام مuuضيفنا وودعuuنا حuuتى عuuتبة
بuاب املuنزل .وأنuا كuدت أذوب مuن الuتعجب ولuم أقuدر أن أعuبّر عuن شّ uدة إكuرامuه وتuرحuيبه وجuالل
هuيكله وجuمال ذلuك الuوجuه .وكuم كuانuت دهشuتي عuظيمة إذ رأيuت أُسuتاذي قuد نَ َuهuل ذلuك املشuروب
ب uuدون أدن uuى ت uuر ّدد م uuن ال uuكأس ال uuفضي م uuع أن اس uuتعمال ه uuذا امل uuعدن ُمح uّ uرم حس uuب أح uuكام
االسuالم .ولuم يuمكنني أن أُعّ uلل سuبب شّ uدة احuترام الuسيد وإجuاللuه لuذلuك الuشاب .وبuعد ثuالثuة
uسا وسuط حuلقة تuالمuيذ الuسيد كuاظuم قuريuبًا مuن الuعتبة وكuان يسuتمع
أيuام رأيuت ذلuك الuشاب جuال ً
لuu uلدرس بuu uأدب ووقuu uار وبمجuّ u uرد أن وقuu uعت عuu uني الuu uسيد كuu uاظuu uم عuu uلى ذلuu uك الuu uشاب سuu uكت عuu uن
ال uتّدريuuس فuuترجuuاه أحuuد تuuالمuuيذه أن يسuuتمر فuuأجuuاب قuuائ uالً’ :مuuاذا أقuuول لuuكم زيuuادة عuuن ذلuuك‘،
ول uuفت وج uuهه ن uuحو ش uuخص ال uuباب ث uuم ق uuال’ :إ ّن ال uuحقّ أظه uuر م uuن ش uuعاع ال uuشمس ال uuواق uuع ع uuلى
ج uuر ه uuذا
ح uuضن ه uuذا ال uuشاب ‘.وف uuي ال uuحني الح uuظت أ ّن أش ّ uعة ال uuشمس ك uuان uuت واق uuعة ف uuي ُح ْ u
uرارا بuuأن ضuuالل هuuذا الuuجيل هuuو بuuدرجuuة
uيرا وقuuد سuuمعت مuuن أسuuتاذي مً u
الuuشاب الuuذي زرنuuاه أخً u
أنّuuه لuuو أشuuار بuuإصuuبعه إلuuى املuuوعuuود وقuuال’ :هuuذا هuuو مuuحبوب قuuلبي وقuuلبكم ‘،ألنuuكروه ومuuا قuuبلوه.
جuuر ذلuuك الuuشاب ومuuع ذلuuك لuuم يuuفقه أحuuد املuuعنى
وقuuد رأيuuت ذلuuك الuuسيّد يuuشير بuuإصuuبعه إلuuى ُح ْu
املuقصود مuن االشuارة .وأمuا أنuا فuكنت مuقتن ًعا بuأن الuسيد ال يuمكن أن يuكون هuو املuوعuود وكuنت
uثيرا مuا أشuعر بuاشuتياق ملuقابuلة هuذا الuشاب الuغريuب الجuذّاب ،وعuلمت أنuه قuاطuن فuي شuيراز
ك ً
وأنuه يشuتغل بuالuتجارة وكuانuت روحuي مuتع ّلقة بuه حuتى سuمعت بuأن شuابًّuا فuي شuيراز ا ّدعuى أنّuه
الuuباب ،فخuuطر فuuي بuuالuuي أنّuuه ال بُ ّ uد وأن يuuكون ذلuuك الuuشاب هuuو مuuحبوب قuuلبي الuuذي رأيuuته فuuي
كربالء.
"فuسافuرت إلuى شuيراز وكuنت مuالز ًمuuا لuلباب بuاسuتمرار إلuى أن رجuعت إلuى كuربuالء كuما أمuرنuي
ق ِ
uائuالً’ :عuليك أن تuذهuب إلuى كuربuالء وتuمكث فuيها حuتى تuرى بuعينك جuمال وجuه الحسuني املuوعuود
كuما هuو مuق ّدر لuك ،وعuندمuا تuنظر إلuى وجuهه امل ُuضيء تََ uذ ّكuuرنuي وقّ uدم إلuيه مuحبتي وخuضوعuي‘.
فuفي كuربuالء وقuعت عuيني ألول مuرة عuلى حuضرة بuهاء اهلل فuما أذكuر عuن ذلuك الuوجuه الuذي رأيuته
أن جuمال ذلuك الuوجuه وكuمال هuيئته ولuطف مuحيّاه الuذي ال يuقدر الuقلم عuلى وصuفه وكuذلuك ملuحاتuه
الuنافuذة ونuضارة وجuهه واعuتدال قuوامuه وحuالوة ابuتسامuه وغuزارة ضuفائuر شuعره الuسوداء املuتدلuية
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uيرا ع uuمي ًقا ف uuقال ل uuي’ :أح uuمد اهلل ألن uuك ب uuقيت ف uuي ك uuرب uuالء
ع uuلى ك uuتفيه ق uuد أثّ uuرت ف uuي ن uuفسي ت uuأث ً u
حuتى رأيuت بuعينيك وجuه الحسuني املuوعuود ‘.فuتذكuرت إذ ذاك كuالم الuباب فحuركuت هuذه الuكلمات
ُلuبّي إلuuى أعuuمق درجuuة وشuuعرت بuuأنuuي مuuجبور فuuي ذلuuك الuuوقuuت عuuلى أن أعuuلن بuuكل روحuuي وبuuما
uبرا فuإ َّن الuساعuة
أوتuيت مuن قّ uوة نuبأ ظuهور الحسuني املuوعuود .ولuكنه هuمس فuي أذنuي قuائuالً’ :ص ً
آتuية قuريuبًا ولuكنها لuم تuدق بuعد فuأطuمئن واصuبر ‘.ومuنذ ذلuك الuوقuت زالuت جuميع أحuزانuي وطuفح
uقيرا جً u uدّا إالّ أ ّن ج uuميع ك uuنوز األرض ت uuالش uuت م uuن أم uuام
الس uuرور ف uuي ق uuلبي وك uuنت إذ ذاك ف ً u
عيني عندما قارنتها بما أمتلك وهذا من فضل اهلل يعطيه ملن يشاء".
وإذ قuاربuت أيuام الuسيد كuاظuم عuلى االنuتهاء كuان يuعظ مuريuديuه إمuا سً uرّا وإمuا عuالنuية بuقولuه" :يuا
uرورا
أح uuبائ uuي ح uuذار ح uuذار أن تخ uuدع uuكم ال uuدن uuيا ب uuغروره uuا واح uuذروا أن ت uuنسوا اهلل وت uuزدادوا غ ً u
عuuلى غuuروركuuم عuuليكم بuuرفuuض الuuلذّات الuuدنuuيويuuة واملuuمتلكات األرض uيّة واألهuuل فuuي طuuلب مuuرغuuوب
uضر ًعuuا أن
ق uuلوب uuكم وق uuلبي .وت uuفرق uuوا ف uuي ك uuل ج uuهة وتخ ّ uلوا ع uuن م uuتع ّلقات ال uuدن uuيا وادع uuوا رب uuكم ت ّ u
يهuديuكم وال تَuهنوا فuي عuزمuكم حuتى تجuدوا مuن اخuتفى خuلف حuجاب الuعظمة وواظuبوا عuلى ذلuك
حuتى أ ّن مuوالكuم وهuاديuكم الuحقيقي يuساعuدكuم بuفضله ويuم ّن عuليكم بuمعرفuته فuكونuوا ثuابuتني إلuى
أن يuختاركuم أصuحا ًبuا لuه وتuكونuوا نuاصuري أمuر املuوعuود .هuنيئًا ملuن يشuرب مuنكم كuأس الuشهادة
في سبيله".
وفuي سّ uن السuتني مuن عuمره و ّدع الuسيد كuاظuم هuذا الuعالuم وتuرك وراءه جuماعuة مuن األصuحاب
املخلصني زهدوا في الدنيا وما فيها ،وانتشروا في البالد يبحثون عن املوعود.
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الفصل الثالث
إعالن دعوة الباب
أمuا دعuوة املuالّ حسuني البشuروئuي إلuى كuربuالء فuي أول مح ّuرم سuنة  1260هجuر ّيuة ) 22يuنايuر
سuنة  1844مuيالد ّيuة( فuقد انعشuت قuلوب املحuزونuني مuن تuالمuيذ الuسيد كuاظuم الuرشuتي وجuددت
uرارا
آم uuال uuهم ف uuي امل uuثاب uuرة وال uuدأب ع uuلى ال uuبحث ع uuن م uuحبوب uuهم .وك uuان ال uuسيد ك uuاظ uuم ي uuأم uuره uuم م ً u
uكرارا أن يهج uuروا م uuنازل uuهم وي uuتفرق uuوا ف uuي ال uuبالد ويطه uuروا ق uuلوب uuهم م uuن ك uuل غ uuرض دن uuيوي
وت ً u
ويخصصوا أنفسهم للبحث عن املوعود الذي كان يشير إلى قرب ظهوره.
ث املuالّ حسuني أقuرانuه عuلى الuسفر سuافuر هuو إلuى الuنجف ومuعه أخuوه محuمد حuسن
وبuعد أن حّ u
وابuuن أخuuته محuuمد بuuاقuuر حuuيث جuuاء أيً u
uضا املuالّ عuuلي البسuuطامuuي الuuذي كuuان مuuن أشهuuر تuuالمuuيذ
ال uuسيد ك uuاظ uuم .ووص uuل امل uالّ حس uuني إل uuى مسج uuد ال uuكوف uuة ح uuيث ق uuام ع uuلى ال uuعبادة والخ uuلوة مل uuدة
أربuعني يuو ًمuuا .وبuعد ذلuك واصuل سuيره إلuى بuوشهuر عuلى الخuليج الuفارسuي وهuناك ابuتدأ يuسأل
ع uuن م uuحبوب ق uuلبه وف uuيها اس uuتنشق ط uuيب األن uuفاس ال uuتي ع uuبقت م uّ uمن ك uuان ي uuقطن ت uuلك امل uuدي uuنة
مشتغالً فيها كتاجر بسيط وشاهد روائح القدس التي مألت أرجاء تلك املدينة.
uس أن شuيئًا يجuذبuه إلuى الuشمال نuحو شuيراز حuتى
ولuكن لuم يuقدر عuلى املuكث فuي بuوشهuر وأح ّ
إذا وص uuل إل uuيها ط uuلب م uuن رف uuيقيه أن ي uuذه uuبا إل uuى مسج uuد اإلي uuلخان uuي وي uuنتظراه ه uuناك إل uuى أن
يلحقهما وأخبرهما أنّه سوف يصلي معهما صالة املغرب إ ْن شا َء اهلل.
وفuuي ذلuuك الuuيوم بuuينما كuuان امل uالّ يuuتمشى قuuبل الuuغروب بuuبضع سuuاعuuات خuuارج سuuور املuuديuuنة إذ
uرحuبًا
uسا عuمامuة خuضراء قuد أقuبل إلuيه وحّ uياه بuابuتسامuة م ّu
أبuصر فuجأة شuا ًبuا ّ u u u
وضuاح الuجبني الب ً
بuوصuولuه بuالسuالمuة وعuانuق املuالّ حسuني بuمحبة واخuالص كuأنuه صuديuق قuديuم .وقuال املuالّ حسuني
عuن تuلك املuقابuلة الuتاريuخية" :إن الuشاب الuذي قuابuلني خuارج أبuواب شuيراز أدهuشني بuاشuارات
مuحبته وألuحّ فuي دعuوتuي لuزيuارتuه ألسuتريuح قuليالً مuن وعuثاء الuسفر وسuألuته أن يuعفيني مuن ذلuك
ألن رفuuيقيّ قuuد عuuمال تuuرتuuيبًا لuuنزولuuي فuuي هuuذه املuuديuuنة وهuuما بuuانuuتظار رجuuوعuuي فuuقال’ :اتuuركuuهما
لحuراسuة اهلل فuهو ال شuك حuافuظهما‘ .ومل ّuا تuف ّوه بuذلuك أمuرنuي بuاتuباعuه وكuنت قuد تuأثuرت جً uدّا مuن
ال uuلطف ال uuذي واج uuهني ب uuه أث uuناء م uuحادث uuته ومل ّ uuا ت uuبعته ازداد ت uuعجبي م uuن ه uuذه امل uuفاج uuأة وم uuن
حuسن ذوقuه وحuالوة صuوتuه وكuمال هuيئته ولuم تuمض بuرهuة وجuيزة حuتى وجuدت نuفسي عuند بuاب
ُu
مuuنزل ظuuريuuف ،طuuرق بuuابuuه فuuفتح لuuه خuuادم حuuبشي وملuuا دخuuل عuuلى الuuعتبة أمuuرنuuي بuuاتuuباعuuه قuuائuالً:
"ادخuuلوهuuا بسuuالم آمuuنني" )الuuقرآن .(15:46وكuuانuuت تuuحيته بuuق ّو ٍة وجٍ u
uالل نuuفذا إلuuى أعuuماق قuuلبي
uيرا مuن الuفال الuحسن الuصادر مuن هuذه الuكلمات الuتي خuاطuبني بuها وأنuا واقuف
واسuتبشرت خ ً
عuuلى عuuتبة أول مuuنزل دخuuلته فuuي شuuيراز ،تuuلك املuuديuuنة الuuتي سuuبق أن طuuفح السuuرورعuuلى قuuلبي
uرورا ال مuuزيuuد عuuليه وقuuلت فuuي نuuفسي َلuuع ّلي أصuuل إلuuى بuuغيتي أو تuuقربuuني
مuuن تuuأثuuير ج ّ uوهuuا سً u
uقصر ع uuلي م ّ uدة ان uuتظاري ال uuطوي uuلة وب uuحثي ال uuشاق وإذ
ه uuذه ال uuزي uuارة إل uuى م uuن أب uuحث ع uuنه وت ّ u
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دخuلت املuنزل وتuبعت مuضيفي إلuى غuرفuته شuعرت بسuرور ال مuزيuد عuليه وبمجuرد أن جuلسنا أمuر
بuالطشuت واإلبuريuق وأمuرنuي أن أغسuل يuداي وقuدمuاي مuن وعuثاء الuسفر فuاسuتأذنuت مuنه ألغسuل
uدي .ثuuم نuuاولuuني مشuuروبًuuا
فuuي الuuغرفuuة املuuجاورة ولuuكنه رفuuض وشuuرع يّ u
uصب املuuاء بuuنفسه عuuلى يّ u
لuuطيفًا وطuuلب الuuسماور وج ّهuuز الuuشاي بuuنفسه ونuuاولuuني مuuنه .وبuuعد أن غuuمرنuuي بuuلطفه طuuلبت مuuنه
االنuصراف وقuلت بuأن صuالة املuغرب قuد اقuتربuت ووعuدت أصuحابuي أن ألuتحق بuهم فuي مسجuد
اإليuلخانuي فuبكل احuترام وهuدوء أجuابuني’ :ال ُبّ uد وأنuك تuكون قuد عّ uلقت عuودتuك عuلى مuشيئة اهلل
ويظه uuر أن uuه م uuا أراد ذل uuك ف uuال ت uuخف م uuن خ uuلف ال uuوع uuد ‘.وك uuان ب uuهاؤه واط uuمئنان uuه ق uuد أس uuكتان uuي
وقuمت فuأعuدت وضuوئuي وابuتدأت فuي الuصالة وأخuذ هuو أي ً
uضا يuصلي بuجانuبي وأثuناء الuصالة
ارتاحت نفسي من تحيّرها من غرابة هذه املقابلة ومن البحث الذي تع ّلقت به.
uساب uuقة ع uuلى  5ج uuمادى األول س uuنة  1260هج uuري uuة )امل uuواف uuق
"وك uuان uuت ت uuلك ال uuليلة ال uuعشيّة ال ّ u
مuuساء  22مuuايuuو سuuنة  1844مuuيالديuuة ويuuقع يuuوم  23مuuايuuو فuuي يuuوم الخuuميس( .وكuuان مuuضيفي
الuشاب ابuتدأ يuحادثuني بuعد الuغروب بuنصف سuاعuة وسuألuني قuائuالً’ :مuن ذا الuذي تuعتبره خuلفًا
ٍ
uتيازات فuuي مuuوعuuودكuuم؟‘
uفصل ًة وامu
uيسا لuuكم وهuuل أعuuطاكuuم مuuعلمكم أوصuuافًuuا مّ u
لuuلسيد كuuاظuuم رئً u
فuقلت’ :نuعم فuإنّuه مuن السuاللuة الuطاهuرة والuعترة الuنبويuة ومuن ذر ّيuة فuاطuمة وأمuا سuنّه فuأكuثر مuن
العشuريuن وأقuل مuن الuثالثuني وعuنده عuلم لُ uدنّuي وهuو مuتوسuط الuقامuة ويuمتنع عuن شuرب الuدخuان
وخuuال مuuن الuuعيوب والuuعاهuuات الuuجسمانuuية ‘.فuuسكت هuuنيهة ثuuم قuuال بuuصوت جuuهوري’ :انuuظر هuuل
ت uuرى ه uuذه ال uuعالم uuات ف uuي ش uuخصي؟‘ ث uuم عّ u uدد ال uuعالم uuات وأظه uuر أن uuها ج uuميعها ت uuنطبق ع uuليه
فuuحصلت عuuندي دهuuشة كuuبيرة وقuuلت لuuه فuuي أدب’ :إن الuuذي نuuنتظره هuuو شuuخص قuuدسuuي لuuيس
فuuوق قuuداسuuته ويُظهuuر مuuن األمuuر مuuا لuuه قّ uوة فuuائuuقة وشuuرائuuطه وعuuالئuuمه عuuديuuدة فuuكم أشuuار الuuسيد
كuاظuم إلuى سuعة عuلمه وكuم كuان يuقول إن عuلومuي بuالنسuبة لuعلمه كuقطرة مuن بحuر مuما وهuبه اهلل
uذرة مuن الuتراب فuي مuقابuلة اتuساع مuعارفuه والuفرق بuينهما
وإ ّن جuميع مuا حuصلته لuم يuكن إالّ ك ّ
شuاسuع ‘.ومuا كuدت أتuفوه بهuذه الuكلمات حuتى شuعرت بuالuخوف والخجuل بuدرجuة لuم أتuمكن مuن
إخuفائuها ووبuخت ضuميري وعuزمuت عuلى تuغيير أسuلوبuي وتuخفيف حّ uدتuي وعuاهuدت اهلل بuأنuه لuو
عuuاد لuuلموضuuوع فuuإنuuي أقuuول لuuه بuuكل خuuضوع :إذا أردت أن تuuؤسuuس دعuuوتuuك فuuإنuuك تخuuلصني وال
uب ِء االنuuتظار والuuتش ّوق الuuذي أثuuقل كuuاهuuلي وأكuuون مuuدي uنًا لuuك لهuuذا الuuخالص .وكuuنت
شuuك مuuن ِعْ u
فuuي ابuuتداء طuuلبي وبuuحثي قuuد جuuعلت أمuuام عuuيني عuuالمuuتني أعuuرف بuuهما صuuحة دعuuوى املuuوعuuود
وه uuما أوالً رس uuال uuة أ ّلuuفتها ت uuختص ب uuاألم uuور واألح uuوال ال uuغام uuضة واألق uuوال امل uuتشاب uuهة وال uuتعال uuيم
الuباطuنية الuصادرة مuن الuشيخ أحuمد والuسيد كuاظuم وص ّuممت عuلى أن الuذي يح ّuل هuذه املuسائuل
uفسيرا عuuلى سuuورة يuuوسuuف بuuلغة وطuuريuuقة
أسّ uلمه زمuuام أمuuري وثuuانً uيا أطuuلب مuuنه أن ُيuuملي عuuليّ تu
ً
uفسيرا عuuلى هuuذه
مuuغايuuرة لuuألصuuول املuuعروفuuة فuuي زمuuانuuنا ذلuuك ألنuuي سuuبق أن طuuلبت مuuن الuuسيد تu
ً
ال uuسورة ف uuام uuتنع ق uuائ uالً’ :إن ه uuذا ل uuيس ف uuي م uuقدوري ف uuإن ال uuذي ي uuأت uuي ب uuعدي وه uuو أع uuظم م uuني
uفسيرا لuها بuدون أن يuطلبه أحuد وهuذا الuتفسير هuو أكuبر األد ّلuة عuلى رفuعة شuأنuه وعuلو
سuيكتب ت
ً
مقامه وأكبر شاهد على صدق دعوته‘.
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"وبuينما كuنت مشuتغالً بحuل هuذه األمuور فuي عuقلي قuال لuي مuضيفي مuرة أخuرى’ :أمuعن الuنظر
هuالّ يuمكن أن يuكون الuشخص الuذي يuعنيه الuسيد كuاظuم إنuما هuو أنuا؟‘ فuاضuطررت إذ ذاك أن
أقuدم لuه نuسخة مuن الuرسuالuة الuتي كuانuت مuعي وسuألuته هuل لuك أن تuقرأ هuذا الuكتاب وتuتصفحه
ب uuعني ال uuرض uuا وت uuصفح ع uuما تج uuده ف uuيه م uuن ض uuعفي وت uuقصيري ،ف uuأج uuاب uuني إل uuى ط uuلبي وف uuتح
الuكتاب ونuظر فuي بuعض صuفحاتuه ثuم أغuلقه وابuتدأ يuخاطuبني وفuي ظuرف بuضعة دقuائuق كuشف
لuuي عuuن جuuميع األسuuرار الuuتي فuuيه وحuّ uل جuuميع مuuعضالتuuه وملuuا أت ّ uم مuuا أردتuuه فuuي بuuرهuuة قuuصيرة
فسuر لuي أي ً
uثيرا مuن الuحقائuق الuتي لuم تuوجuد فuي كuتابuات الuشيخ أحuمد وال الuسيد كuاظuم
ّu u
uضا ك ً
وهuuذه الuuحقائuuق الuuتي لuuم أسuuمعها مuuن قuuبل كuuانuuت تuuتلى بuuطالوة مuuبهجة وقّ uوة فuuائuuقة ثuuم قuuال لuuي:
uطيرا ولuكن الuرحuمة اإللuهيّة شuملتك فuإن هلل أن يuمتحن عuباده
’لuو لuم تuكن ضuيفي لuكان مuوقuفك خ ً
ولuuيس لuuلعباد أن يuuمتحنوه بuuما عuuندهuuم مuuن املuuوازيuuن فهuuل تuuعتبر الuuحقيقة املشuuرقuuة فuuي بuuاطuuني
عuاجuزة أو تuتهم عuلمي بuالuنقص حuاشuا اهلل بuل يuنبغي فuي هuذا الuيوم ملuلل األرض فuي الشuرق
والuغرب أن يسuرعuوا إلuى هuذه الuعتبة وعuندهuا ينشuدون فuضل الuرحuمن وكuل مuن يuتر ّدد فuي ذلuك
ف uuهو ف uuي خس uuران م uuبني .أف uuال يشه uuد أه uuل األرض أن ال uuغرض األص uuلي م uuن خ uuلقهم إن uuما ه uuو
م uuعرف uuة اهلل وع uuبادت uuه .إذًا ي uuنبغي ل uuهم أن ي uuقوم uuوا ب uuأن uuفسهم وي uuبذل uuوا الجه uuد ك uuما ق uuمت أن uuت
ويuطلبوا ،بuاالسuتقامuة والuثبات ،مuحبوبuهم املuوعuود ‘.ثuم شuرع يuقول’ :واآلن وقuت انuزال الuتفسير
عuلى سuورة يuوسuف‘ -وأخuذ قuلمه وبسuرعuة ال تuكاد تuص ّدق نuزلuت سuورة امل ُuلك وهuو أول بuاب مuن
تuuفسيره عuuلى سuuورة يuuوسuuف )املuuعروف بuuقيوم االسuuماء( .وكuuانuuت ق ّ uوة تuuأثuuير كuuلماتuuه قuuد زادتuuها
حuالوة الuصوت الuذي كuان يuتلوهuا بuه ولuم يuتوقuف لحuظة أثuناء تuالوة اآليuات الuتي نuزلuت مuن قuلمه
uيرا قuuمت
حuuتى تuّ uمت الuuسورة .وكuuنت جuuالً u
uورا مuuن سحuuر صuuوتuuه وقّ uوة بuuيانuuه وأخً u
uسا اسuuتمع مuuأسً u
وأنuuا أقuuدم رج uالً وأؤخuuر أخuuرى واسuuتأذنuuت مuuنه فuuي االنuuصراف فuuأمuuرنuuي بuuابuuتسامuuة بuuالجuuلوس
قuائuالً’ :إذا انuصرفuت عuلى هuذه الuحال فuإن كuل مuن يuراك يuقول أن هuذا الuغالم قuد فuقد رشuده‘.
وك uuان uuت ال uuساع uuة إذ ذاك ال uuثان uuية وإح uuدى عش uuر دق uuيقة ب uuعد ال uuغروب م uuن ل uuيلة  5ج uuمادى األول
س uuنة  1260هج uuري uuة ) 23م uuاي uuو س uuنة  1844م uuيالدي uuة( .ث uuم ق uuال ل uuي’ :إن ه uuذه ال uuليلة وه uuذه
الuساعuة سuيحتفل بuها فuي األيّuام اآلتuية كuأعuظم األعuياد وأهuمها فuاشuكر اهلل الuذي أوصuلك إلuى
مرغوب قلبك وأشربك من رحيق كالمه املختوم ،طوبى للذين هم إليه واصلون‘.
"ثuuم الuuتفت ال uيّ وخuuاطuuبني بuuقولuuه’ :يuuا مuuن هuuو أول مuuن آمuuن بuuي ح ً uقا إنuuني أنuuا بuuاب اهلل وأنuuت
uفسا مuuن تuuلقاء أنuuفسهم ويuuعترفuuون بuuرسuuالuuتي
بuuاب الuuباب وال ُب َّ uد أن يuuؤمuuن بuuي ثuuمانuuي عشuuرة نً u
وسينشuدنuي كuل واحuد مuنهم عuلى انuفراد بuدون أن يuدعuوهuم أحuد أو يuنبّههم إلuيها وعuندمuا يuتمّ
ع uuدده uuم ي uuجب ان uuتخاب أح uuده uuم مل uuراف uuقتي إل uuى ال uuحج إل uuى م uuكة وامل uuدي uuنة وه uuناك أب ّ uلغ ال uuرس uuال uuة
اإللuuهيّة إلuuى شuuريuuف مuuكة ثuuم أرجuuع إلuuى الuuكوفuuة وفuuي مسجuuد تuuلك املuuديuuنة أُظهuuر األمuuر وعuuليك
اآلن أن تuuكتم عuuن أصuuحابuuك وعuuن كuuل شuuخص آخuuر هuuذا األمuuر وواصuuل االنuuقطاع فuuي مسجuuد
السuر مuن سuلوكuك أو هuيئتك
اإليuلخانuي وواظuب عuلى الuدرس فuيه واحuذر أن تُظهuر مuكنون هuذا ِّu u
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uفسا رسuالuته ومuهمته وسuأعuرفuهم
إلuى وقuت مuفارقuتي لuلحجاز وسuأع ّuني لuكل مuن الuثمانuي عشuرة ن ً
كuuيفية تuuبليغ كuuلمة اهلل وإحuuياء الuuنفوس ‘.ومل ّuا أت ّ uم هuuذه الuuكلمات أمuuرنuuي بuuاالنuuصراف .وأمuuا أنuuا
فuuأحسسuuت بuuوجuuود ق ّ uوة وشuuجاعuuة ال يuuقدر الuuعالuuم بuuأجuuمعه عuuلى مuuقاومuuتها بuuل لuuو اجuuتمع أهuuل
األرض وم uuا ع uuنده uuم م uuن ق ّ uوة ل uuرأي uuت ف uuي ن uuفسي م uuن ال uuجسارة م uuا أق uuاوم ب uuه ه uuجوم uuهم وح uuدي
يدي.
فكأن الوجود أمامي كقبضة من تراب في ّ
"وفuuي هuuذه االثuuناء كuuان الuuباب يuuدعuuونuuي لuuزيuuارتuuه ويuuرسuuل لuuي ذلuuك الuuخادم الuuحبشي بuuرسuuالuuة
امل uuحبة وال uuترح uuيب وك uuلما زرت uuه ك uuنت أص uuرف ال uuليل ب uuتمام uuه ع uuنده وأب uuقى مس uuتيقظًا إل uuى م uuطلع
الفجuuر لuuدى أقuuدامuuه مuuبهوتًuuا مuuن حuuالوة حuuديuuثه مuuتناس uيًا الuuدنuuيا ومuuا فuuيها .وقuuال لuuي مuuضيفي
uخصا مuuن أصuuحابuuك وعuuليك أن تظهuuر لuuكل مuuنهم
ذات لuuيلة’ :سuuوف يuuأتuuي بuuاكuً uرا ثuuالثuuة عشuuر شً u
م uuحبتك ال uuزائ uuدة وال ت uuترك uuهم وش uuأن uuهم ألن uuهم خ uuصصوا ح uuيات uuهم ل uuطلب امل uuحبوب وادع اهلل أن
بمنِّه و َك َرمه على أن يسيروا باطمئنان في هذا الصراط‘.
يم ّكنهم َ
"وفuu uي صuu uبيحة ذلuu uك الuu uيوم فuu uي وقuu uت الفجuu uر بuu uعد عuu uودتuu uي مuu uن مuu uنزل الuu uباب جuu uاء امل u uالّ عuu uلي
البسuuطامuuي إلuuى مسجuuد اإليuuلخانuuي ومuuعه بuuاقuuي أصuuحابuuه الuuذيuuن أخuuبرنuuي عuuنهم الuuباب .وفuuي
الuuحال قuuمت لuuهم بuuواجuuب الuuضيافuuة وبuuعد مuuرور بuuضعة أيuuام ك ّ uلمني امل uالّ عuuلي نuuيابuuة عuuن بuuاقuuي
أص uuحاب uuه ق uuائ uالً’ :إن uuك ل uuتعلم َعuuظيم ث uuقتنا ف uuيك...وط uuب ًقا ألم uuرك ق uuد ت uuرك uuنا أوط uuان uuنا ل uuلبحث ع uuن
مuوعuودنuا املuحبوب واآلن نuرى فuي مuالمuح وجuهك أن الuترقuب قuد انuتهى وان االضuطراب قuد زال
ولuذلuك نuرجuوك أن تuخبرنuا عuن سuبب ذلuك حuتى نتخuلص نuحن أي ً
uضا مuن ِuعuبء االنuتظار والuشك‘.
فuأجuبته ...’ :ال تuطمح فuي أن تuنال مuني هuذا املuرغuوب وثuق بuه فuسوف يسّ uدد خuطواتuك ويهuدئ
روع قلبك" ‘.
فuأسuرع املuالّ عuلي إلuى أصuحابuه وأخuبرهuم بuما دار بuينه وبuني املuالّ حسuني مuن الحuديuث وأشuعل
والتضرع كشف الحجاب الذي
في قلوبهم الرغبة في البحث وتفرقوا للخلوة طالبني بالصوم
ّ
حuال بuينهم وبuني مuعرفuة مuحبوبuهم .وفuي ثuالuث لuيالuي الخuلوة بuينما كuان املuالّ عuلي البسuطامuي
مسuuتغر ًقuuا فuuي الuuصالة رأى رؤيuuا فظهuuر أمuuام عuuينيه نuuور تحuّ uرك أمuuامuuه فuuتبعه وهuuو مuuأخuuوذ مuuن
بuهجته إلuى أن أدى بuه ذلuك إلuى مuحبوبuه املuوعuود فuانuتبه فuي تuلك الuساعuة فuي نuصف الuليل وهuو
uرحuuا وفuuتح بuuاب مخuuدعuuه وأسuuرع إلuuى امل uالّ حسuuني وارتuuمى فuuي أحuuضانuuه وعuuانuuقه امل uالّ
مuuغتبط فuً u
حسuني بuغايuة املuحبة قuائuالً" :الحuمد هلل الuذي هuدانuا ومuا ُ uكuنا لنهuتدي لuوال أن هuدانuا اهلل ".وفuي
فجuu uر ذلuu uك الuu uيوم ذهuu uب امل u uالّ حسuu uني يuu uتبعه امل u uالّ عuu uلي إلuu uى مuu uنزل الuu uباب فuu uرأيuu uا ذلuu uك الuu uخادم
الuحبشي واقuفًا عuلى الuباب فuعرفuهما وحuيّاهuما قuائuالً" :قuبل الفجuر أمuرنuي سuيدي أن أفuتح بuاب
رحuuب
املuuنزل وأنuuتظر عuuلى عuuتبته قuuائ uالً’ :إنuuه سuuيحضر فuuي الuuصباح بuuاكuً uرا ضuuيفان فuuباسuuمي ّu
بهما و ُقل لهما ادخال بسالم باسم اهلل"‘.
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وكuuانuuت مuuقابuuلة املuالّ عuuلي البسuuطامuuي مuuع الuuباب شuuبيهة بuuمقابuuلة املuالّ حسuuني ولuuم تuuختلف عuuنها
إالّ فuي أن املuقابuلة الuسابuقة كuانuت تuدور حuول الuحجج والuبراهuني عuلى رسuالuة الuباب بuينما فuي
هuذه الuدفuعة سuادت روح الuخضوع والuخشوع الuتّام وامuتألت الuغرفuة بuالuحياة مuن أثuر تuلك الuقوة
الuuسماويuuة .وكuuذلuuك وجuuد كuuل واحuuد مuuن مuuرافuuقي امل uالّ عuuلي االثuuني عشuuر اآلخuuريuuن مuuحبوبuuه ك uلٌّ
سuعيه وجِّ uده فuرآه الuبعض فuي الuرؤيuا والuبعض اآلخuر أثuناء صuلواتuه ومuنهم مuن
بuدوره وبuكامuل َ u u
وج uuده أث uuناء ت uuأ ّم uuالت uuه وتش uّ uرف ه uuؤالء ب uuحضرة ال uuباب و ُدع uuوا بح uuروف ال uuحيّ وك uuمل م uuنهم س uuبعة
عشر حرفًا و ُع ّينوا ُرسالً للباب وأُمناء لدينه وناشرين لنفحاته.
وت uuكلم ال uuباب أث uuناء م uuحادث uuته م uuع امل uالّ حس uuني ذات ل uuيلة ق uuائ uالً" :ق uuد آم uuن س uuبعة عش uuر ح uuرفً uuا
وان uuضموا ل uuلواء دي uuن اهلل ول uuم ي uuبق إال ح uuرف واح uuد إلت uuمام ال uuعدد ف uuعلى ه uuؤالء الح uuروف ال uuقيام
لدعوة األمر وتأسيس دين اهلل وسيأتي الحرف األخير في الليلة القادمة ليكمل العدد".
فuuفي الuuيوم الuuتالuuي فuuي الuuغروب بuuينما كuuان الuuباب راج ً uعا إلuuى مuuنزلuuه مuuتبو ًعuuا بuuامل uالّ حسuuني إذ
ظهuuر شuuاب عuuليه غuuبار الuuسفر واقuuترب مuuن امل uالّ حسuuني وعuuانuuقه وسuuألuuه إذا كuuان قuuد وصuuل إلuuى
ُبuغيته فuاجتهuد املuال حسuني أن يهّ uدئ روعuه وطuلب مuنه أن يuترقuب ووعuد بuارشuاده فuلم يuقبل ذلuك
ووجuuه نuuظره إلuuى الuuباب وقuuال لuuلمالّ حسuuني" :ملuuاذا تuuكتم عuuني.
الuuشاب أن يuuلتفت إلuuى نُuuصحه ّu
فuإنuي أعuرفuه مuن هuيئته وإنuي أشهuد فuي س ّuري أنuه ال يuقدر أحuد خuالفuه فuي الشuرق والuغرب أن
يّ uدعuي أنuه الuحقّ  ".فuدهuش املuالّ حسuني مuن كuلماتuه واعuتذر إلuيه وطuلب مuنه أن يuضبط حuواسuه
حuتى يuأتuي الuوقuت الuذي يuقدر فuيه أن يuبوح لuه بuالuحق وتuركuه مسuر ًuعuا نuحو الuباب وأخuبره بuما دار
بuينه وبuني ذلuك الuشاب مuن الحuديuث فuأجuابuه الuباب" :ال تuدهuش مuن ذلuك املسuلك فuانuنا ُكuuنا فuي
عuالuم الuروح نuتحادث مuع ذلuك الuشاب ونuعرفuه مuن قuبل وكuنا نuنتظر قuدومuه فuاذهuب إلuيه وأحuضره
أمامنا".
وقuد كuمل عuدد الuتالمuيذ املuنتخبني بuقبول الuقدوس لuدعuوة الuباب واسuمه محuمد عuلي ويuنتمي مuن
طuuرف والuuدتuuه إلuuى سuuاللuuة اإلمuuام الuuحسن أكuuبر أحuuفاد الuuرسuuول وكuuان مuuولuuده فuuي بuuارفuuروش فuuي
إق uuليم م uuازن uuدران وام uuتاز ع uuن ب uuقية األص uuحاب ب uuاله uuدوء وال uuسكينة ودم uuاث uuة األخ uuالق .ومل uuا وص uuل
الuuقدوس إلuuى شuuيراز واعuuتنق األمuuر كuuان لuuه مuuن الuuعمر اثuuنان وعشuuرون عuuا ًمuuا .ومuuع صuuغر سuنّه
أظهر شجاعة نادرة وإيمانًا تا ًمّا لم يصل إليه أحد خالفه من اتباع مواله.
أمuا جuميع حuروف الuحي فuقد تشuرفuوا بuحضور الuباب مuا عuدا الuطاهuرة )وكuانuت مuن ذُريّuة املuالّ
صuuالuuح الuuبرقuuانuuي مuuن أشهuuر أُسuuر قuuزويuuن( ودعuuاهuuا الuuسيد كuuاظuuم الuuرشuuتي ُقuّ uرة الuuعني ووافuuق
الuuباب عuuلى لuuقب الuuطاهuuرة لuuها فuuأرسuuلت لuuه خuuطابًuuا مuuع زوج أخuuتها املuuدعuuو محuuمد عuuلي وطuuلبت
منه أن يقول للباب:
وضياء طلعتك اعتلى
"ملعات وجهك أشرقت
قلنا بلى قلنا بلى".
قالت ألست بربكم
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أم uuا ال uuباب ف uuاس uuمه ال uuسيد ع uuلي مح uuمد و ُولَِ u uد ف uuي ش uuيراز ف uuي أول شه uuر مح uّ uرم س uuنة 1235
هجuر ّيuة ) 20أكuتوبuر سuنة  1819مuيالد ّيuة( مuن بuيت مuشهور بuالشuرف واالنuتماء إلuى الuرسuول
uمسا وعشuريuن سuنة وأربuعة أشهuر وأربuعة أيuام .وتuوفuي
وأعuلن دعuوتuه بuعد أن بuلغ مuن الuعمر خ ً
والuده محuمد رضuا وهuو طuفل و َكuuف َله خuالuه الuحاج املuيرزا الuسيد عuلي أحuد الشهuداء فuي األمuر.
وسuلمه خuالuه إلuى مuعلم يuدعuى الuشيخ عuابuد ومuما قuال عuنه مuعلمه أنَّuه" :ال يuمكن مuعامuلته كuطفل
عuuادي ألنuuي أشuuاهuuد فuuيه ق ّ uوة عuuظيمة ".وكuuانuuت تظهuuر عuuليه يuuو ًمuuا فuuيو ًمuuا عuuالئuuم الuuحكمة الuuفائuuقة
uيرا خ uuال uuه إل uuى إخ uuراج uuه م uuن امل uuدرس uuة
uطر أخ ً u
الح ّ uد وال uuخارج uuة ع uuن ح uuدود البش uuري uuة ح uuتى اض ّ u
وإشراكه معه في التجارة وفيها أظهر نجابة وعظمة وق ّوة ال يصل إليها إالّ القليلون.
وبuعد بuضعة سuنني وفuي سuن الuثانuية والعشuريuن تuزوج الuباب وولِuد لuه ابuن يuدعuى أحuمد – تuوفuي
uليما سuاكuنًا زائuد الuفصاحuة والuبالغuة وسuريuع الuكتابuة.
وهuو طuفل .وكuان الuباب وسuيم الuطلعة ح ً
كuان دائ ًuما ُيuرى بuهيئة الuخشوع والuخضوع واالنجuذاب والُّ uلطف وكuمال املُح ّيا مuما ال تuقدر أيّ
عuبارة عuلى وصuفه .وكuان الجuميع يشهuدون بuطهارة أخuالقuه ونuبالuة صuفاتuه ونuكران ذاتuه وشuدة
صuuدقuuه وتuuقواه وكuuان أصuuدقuuاؤه يuuؤكuuدون أنّuuه لuuم يuuفتح فuuا ًهuuا إال بuuما حuّ uرك أعuuماق الuuقلوب وكuuان
يسuّ uر املuuتديuuنني املuuتمسكني لشuuدة احuuترامuuه لuuلرسuuول واألئuuمة وأصuuحابuuهم فuuي كuuل عuuباراتuuه وفuuي
الوقت نفسه كان في أحاديثه الخاصة يبهج أرواح املستمعني ويُحدث فيهم اشتعاالً.
وكuان الuباب يuصرف غuالuب أوقuات الuتجارة فuي بuوشهuر وفuي وقuت الuصالة والuعبادة كuان يuتوجuه
دائما إلى جهة طهران شماالً حيث سوف يُشرق كوكب الحق على العالم.
ً
اخuuتار الuuباب الuuقدوس )الuuثامuuن عشuuر مuuن حuuروف الuuحيّ( ملuuرافuuقته إلuuى مuuكة وقuuال لuuلمالّ حسuuني
uشمر الuuذيuuل وقuuم لuuتبليغ أمuuري وال تuuخف
البشuuروئuuي" :إن أيuuام اجuuتماعuuنا قuuد قuuاربuuت االنuuتهاء فِّ u
ألن رب العهد يساعدك ويحيطك بحفظه وينقلك من نصر إلى نصر.
فَسuuر فuuي الuuبالد و ُقuuم عuuلى الuuنداء بuuصوت مuuرتuuفع وقuuل’ :اسuuتيقظوا اسuuتيقظوا قuuد فُuuتح بuuاب اهلل
uصبح بuuأشuuعته عuuلى جuuميع الuuعالuuم وظهuuر املuuوعuuود فم ّهuuدوا الuuطريuuق أمuuامuuه يuuا أُمuuم
وسuuطع نuuور الُّ u
األرض وال تح uuرم uuوا أن uuفسكم م uuن ب uuدائ uuع ف uuضله وال ت uuغمضوا أع uuينكم ع uuن س uuاط uuع ب uuهائ uuه ‘.ومل ّuuا
سuر لuو ُuك ِ
ِ
ف النuقلبت األرض إلuى جuنّات عuدن )إشuارة إلuى
uش َ
تuصل إلuى طهuران فuي تuلك املuديuنة ّ u
حضرة بهاء اهلل( وأصبو إلى أنك سوف تشارك في ذلك الفضل وتعترف ببهائه ومجده".
وك uuذل uuك أح uuضر ال uuباب امل ُuuال ع uuلي البس uuطام uuي وت uuكلم م uuعه ب uuكلمات امل uuحبة والس uuرور وأم uuره أن
يuuسافuuر ويuuبلغ أمuuره فuuذهuuب وهuuو مسuuتسلم إلرادة املuuولuuى ومسuuتعد ألن يuuسفك دمuuه فuuي سuuبيله
ووجuuهوا إل uuيه إه uuان uuات ش uuدي uuدة
وأخ uuذ ي uuتكلم ع uuن ظ uuهور ال uuباب ب uuال خ uuوف وال وج uuل ف uuقام uuوا ع uuليه ّ u
وأوث uu u uقوه ب uu u uاألغ uu u uالل وأرس uu u uلوه إل uu u uى ب uu u uغداد وأُودع ال uu u uسجن ه uu u uناك .وي uu u uقال إن uu u uه نُ uu u uفي إل uu u uى
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القس uuطنطينية وي uuعتقد ال uuبعض أنّ uuه أث uuناء ال uuطري uuق م uuرض وت uuوف uuي وي uuعتقد ال uuبعض اآلخ uuر أن uuه
تجuرع كuأس الuشهادة .ومuهما يuكن أمuر خuتام حuياتuه فuهو أول مuن تuألuم وضuحى فuي سuبيل اهلل
وأول من وضع حياته على مذبح التضحية.
ودعuuا الuuباب بuuاقuuي حuuروف الuuحيّ وأمuuر كuuل واحuuد بuuمهمة خuuاصuuة وودعuuهم قuuائuالً" :يuuا أصuuحابuuي
األع uuزاء أن uuتم ح uuام uuلون ل uuلواء اهلل ف uuي ه uuذا ال uuيوم وإنّ uuكم م uuختارون أُم uuناء ع uuلى س uّ uره .ف uuعلى ك uلٍّ
مuنكم أ ْن تظهuر مuنه صuفات اهلل وأن تتجuلى فuي أقuوالuه وأفuعالuه عuالئuم الuصدق والuق ّوة والuعظمة
ح uuتى أن أع uuضاء ج uuسمكم تشه uuد ب uuنبال uuة م uuقصدك uuم وط uuهارة ح uuيات uuكم وص uuدق إي uuمان uuكم وع uuلوّ
مuنزلuتكم ألنuي أقuول لuكم إن هuذا هuو الuيوم الuذي تuكلم عuنه اهلل فuي كuتابuه )الuقرآن( .تuفكروا فuي
ك uuلمات امل uuسيح إل uuى ت uuالم uuيذه ع uuندم uuا أرس uuلهم ل uuتبليغ أم uuر اهلل ق uuال ل uuهم وه uuو ي uuأم uuره uuم ب uuال uuقيام
إلت uuمام امل uuأم uuوري uuة امل uuكلفني ب uuها’ :إنّ uuكم ك uuال uuنار املش uuتعلة ف uuي ظ uuالم ال uuليل امل uuوق uuدة ع uuلى ذروة
الuuجبل .فuuليكن نuuوركuuم سuuاط ً uعا أمuuام جuuميع األنuuظار ولuuتكن طuuهارة أخuuالقuuكم وشuuدة انuuقطاعuuكم
عuلى شuأن يuتقرب أهuل األرض بuها إلuى األب الuسماوي مuنبع الuطهارة والuفضل ويuتعرفuون إلuيه
فuuأنuuتم أبuuناؤه الuuروحuuانuuيون عuuليكم أن تظهuuروا بuuأعuuمالuuكم فuuضائuuله وتشهuuدوا بuuعظمته فuuأنuuتم مuuلح
األرض ف uuإذا فس uuد امل uuلح ف uuبماذا ُي uuم ّلح .ي uuجب أن ي uuكون ان uuقطاع uuكم ب uuحيث أنَّ uuكم إذا دخ uuلتم
مuديuنة لuتبليغ أمuر اهلل فuال تuنتظروا مuكافuأة مuن أهuلها بuل إذا خuرجuتم مuنها فuانuفضوا الuغبار مuن
أقuuدامuuكم فuuكما دخuuلتموهuuا طuuاهuuريuuن كuuذلuuك اخuuرجuuوا مuuنها طuuاهuuريuuن ألنuuي الuuحق أقuuول لuuكم إنّ
أبuاكuم الuسماوي مuعكم ويuنظر الuيكم فuإذا كuنتم أمuناء ألمuره فuإنَّuه يuدفuع أليuديuكم كuل ثuروة الuعالuم
وي uuرف uuعكم ع uuلى ح uuكام وم uuلوك األرض ‘.ف uuيا ح uuروف uuي ال uuحق أق uuول ل uuكم إ ّن ه uuذا ال uuيوم ه uuو أرف uuع
وأج ّuل مuن أيuام ال ّuرسuل الuسابuقني فuأنuتم شهuداء فجuر يuوم اهلل املuوعuود الuشاربuون مuن كuأس وحuيه
املuuختوم فuuاغسuuلوا قuuلوبuuكم عuuن أدران الuuشهوات فuuي هuuذه الuuدنuuيا واجuuعلوا زيuuنتكم فuuضائuuل املuuأل
األعuلى ...فuقد انتهuت األيuام الuتي كuانuت فuيها الuعبادة املuقرونuة بuالكسuل والuفتور كuافuية واآلن قuد
أتuى الuوقuت الuذي ال تuصعد فuيه األعuمال إلuى عuرشuه إال إذا كuانuت طuاهuرة نuقيّة وال تuكون مuقبولuة
لuديuه إال إذا كuانuت خuالuية مuن أثuر الuدنuس  ...فuقد دعuاكuم ربuكم إلuى هuذا املuقام وسuتصلون إلuيه
إذا ُدس uuتم ت uuحت أق uuدام uuكم ك uuل رغ uuبة وش uuهوة أرض uuية ف uuأن uuتم الح uuروف األول uuى ال uuتي ن uuبتت م uuن
ال uuنقطة األول uuى )ال uuباب( ف uuتضرع uuوا إل uuى اهلل أن ال ت uuعوق uuكم ال uuشؤون األرض uuية وال ال uuشهوات
الuuدنuuيويuuة ألنuuي أُعuuدكuuم ملuuجيء يuuوم عuuظيم .وأ ّمuuا سuّ uر ذلuuك الuuيوم فمسuuتور ال يuuنكشف اآلن ألنّ
مuuولuuود ذلuuك الuuيوم الجuuديuuد يuuفوق أعuuقل وأشuuرف الuuناس فuuي هuuذا الuuزمuuان فuuانتشuuروا فuuي جuuميع
ال uuجهات وأعّ u uدوا ال uuطري uuق مل uuجيئه ب uuأق uuدام ٍ ث uuاب ٍ u
uلوب ط uuاه ٍ u
uتة وق ٍ u
uرة وال ت uuنظروا إل uuى ض uuعفكم ب uuل
دائما متوجهة إلى القوة القاهرة من ربكم وإلهكم القدير".
اجعلوا أنظاركم
ً
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uصص ل ٍّ
uليما يuقوم فuيه عuلى الuتبليغ
بهuذه الuكلمات أحuيى الuباب إيuمان تuالمuيذه وخ ّ
uكل مuنهم إق ً
وأم uuره uuم ج uuمي ًعا أن ي uuمتنعوا ع uuن اإلش uuارة إل uuى اس uuمه وش uuخصه وأن ي uuنادوا ف uuقط ب uuأن ب uuاب
املuوعuود قuد انuفتح وأن حuجته كuامuلة وبuرهuانuه قuائuم وأن كuل مuن يuؤمuن بuه فuقد آمuن بجuميع أنuبياء
اهلل ومن أنكره فقد أنكر أولياءه.

الفصل الرابع
سفر املالّ حسني إلى طهران
وكuuانuuت الuuكلمات الuuتي خuuاطuuبه بuuها الuuباب تuuتر ّدد فuuي آذان امل uالّ حسuuني أثuuناء سuuياحuuته فuuأيuuنما
ذهuب وفuي أي مجuمع كuان ،كuان يuخاطuب الجuمهور بuكل جuرأة ويuبلغهم الuرسuالuة الuتي عهuد بuها
إلuuيه الuuسيد املuuحبوب وشuuرع الuuناس يuuعارضuuون آراء املuالّ حسuuني بuuكل جuuرأة وجuuهالuuة بuuقولuuهم إنّuuه
ي uuدع uuون uuا ب uuكل ق ّ uوة وش uuجاع uuة ألم uuر ج uuدي uuد آخ uuر أق uuوى وأث uuبت وي uuقول ع uuن ص uuاح uuبه أنّ uuه ذو ك uuتاب
سuماوي ولuكن املuالّ حسuني لuم يuقع فuريuسة لuتدابuير األعuداء واسuتمر فuي عuمله بuدون أي عuائuق.
ومuuن بuuني أشuuراف إصuuفهان الuuذيuuن اعuuترفuuوا بuuاألمuuر املuuيرزا محuuمد عuuلي النهuuري الuuذي اقuuترنuuت
ابنته بالغصن االعظم) .زواج حضرة عبد البهاء بمنيرة خانم (.
uصرا لuuلباب وآمuuن الuuعديuuدون وسuuافuuر مuuن هuuناك إلuuى
وكuuانuuت رحuuلة امل uالّ حسuuني إلuuى إصuuفهان نً u
كuاشuان وكuان أول مuن آمuن فuي كuاشuان الuحاج مuيرزا جuانuي املuلقب پuرپuا .ووصuل املuالّ حسuني
إلuى طهuران ونuزل فuي إحuدى غuرف مuدرسuة املuيرزا صuالuح الuتي تuسمى بuمدرسuة پuامuنار .ومuما
رواه امل uuيرزا م uuوس uuى ك uuليم أخ ح uuضرة ب uuهاء اهلل م uuا ي uuأت uuي" :س uuمعت املu uالّ مح uuمد امل uuعلم أح uuد
أه uuال uuي ن uuور وال uuذي ك uuان ق uuاط uنًا ف uuي ن uuفس امل uuدرس uuة -أي م uuدرس uuة امل uuيرزا ص uuال uuح ف uuي طه uuران-
يuuقول’ :إنuuني زرت امل uالّ حسuuني فuuي غuuرفuuته وملuuا سuuألuuني عuuن مuuوطuuني أجuuبت أنّuuي مuuن نuuور فuuي
مuازنuدران‘ فuسألuني قuائuالً’ :أخuبرنuي هuل يuوجuد الuيوم مuن بuني أفuراد عuائuلة املuرحuوم املuيرزا بuزرگ
وري )والuد حuضرة بuهاء اهلل( الuذي اشuتهر بuأخuالقuه وآدابuه وعuلومuه مuن قuام مuقامuه فuي حuفظ
الuن ُّ ّ
ه uuذا ال uuبيت ال uuشهير؟‘ ف uuأج uuبته’ :ن uuعم ي uuوج uuد ب uuني أن uuجال uuه اآلن م uuن ام uuتاز ب uuسم ّو األخ uuالق ال uuتي
اشuتهر بuها والuده .وقuد بuرهuن بuطهارة حuياتuه وعuلو كuعبه ومuحبته وشuفقته وحuريّuته بuأنّuه السuليل
الشuuريuuف لuuذلuuك الuuوالuuد ‘.فuuسألuuني عuuن أعuuمالuuه فuuأجuuبته’ :إنّuuه يuuؤاسuuي الuuفقير ويuuطعم الuuجائuuع‘.
وسuuألuuني عuuن رتuuبته فuuأجuuبته’ :لuuيس لuuه لuuقب سuuوى أنّuuه صuuاحuuب املuuسكني والuuغريuuب وأ ّمuuا اسuuمه
فحس uuني ع uuلي وع uuمره ث uuمان وعش uuرون س uuنة ‘.وك uuان املu uالّ حس uuني ي uuسأل أس uuئلته ب uuلهف وك uuنت
مuتعجبًا مuن حuالuة السuرور الuتي كuانuت تuبدو عuليه عuندمuا كuان يuسمع اإلجuابuة عuن كuل سuؤال ثuم
الuuتفت الuيّ بuuوجuuه مuuفعم بuuالسuuرور واالطuuمئنان وقuuال لuuي’ :هuuل لuuك أن تuuوصuuل إلuuيه وديuuعة مuuني؟‘
uعما ومuuرحuبًا ‘.فuuأعuuطانuuي مuuلفًا فuuي قuuطعة قuuماش وأمuuرنuuي أن أسuuلمها لuuه بuuاكuً uرا عuuند
فuuأجuuبته’ :نً u
الفجuر وزاد قuائuالً’ :إذا تuكرم بuاإلجuابuة فuأعuلمني بuر ّده ‘.فuأخuذت مuنه املuلف وعuند طuلوع الuشمس
ذهuبت لuتنفيذ رغuبته فuلما وصuلت إلuى مuنزل حuضرة بuهاء اهلل وجuدت أخuاه املuيرزا مuوسuى واقuفًا
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uرحuبًا بuي .فuدخuلت إلuى
بuجوار الuباب ومuا كuدت أعuلمه بuمهمتي حuتى ذهuب داخuل املuنزل وعuاد م ّu
ح uuضوره وقّ u uدم uuت امل uuلف إل uuى امل uuيرزا م uuوس uuى ال uuذي وض uuعه أم uuام ح uuضرة ب uuهاء اهلل ف uuأم uuرن uuي
بuالجuلوس وفuتح املuلف ونuظر فuي مuحتويuاتuه وابuتدأ يuقرأ بuعض عuباراتuه بuصوت مuرتuفع وجuلست
مuفتونًuا مuن اسuتماعuي لuحالوة صuوتuه ونuغماتuه وبuعد أن أتّ uم قuراءة صuحيفة مuن املuلف الuتفت إلuى
أخuيه وقuال لuه’ :يuا مuوسuى مuاذا تuقول ألuيس كuل مuن يuعتقد بuالuقرآن ويuعترف بuمنبعه الuسماوي
ال يuسعه أن يuتردد ولuو لحuظة فuي أ ّن هuذه الuكلمات قuد تجuلت بuنفس الuقوة املuحيية لuألرواح وإال
فuإنّuه يخuط• فuي حuكمه ويuضل عuن صuراط الuعدل؟‘ ولuم يuزد عuلى ذلuك إالّ أنّuه أمuرنuي بuأن آخuذ
مuuعي إلuuى امل uالّ حسuuني هuuد ّيuuة مuuن الuuسكر وعuuلبة مuuن الuuشاي وأن أب ّ uلغه تuuقديuuره ومuuحبّته) .وكuuان
ال uuشاي وذل uuك ال uuنوع م uuن ال uuسكر ن uuادري uuن ف uuي ذل uuك ال uuوق uuت ف uuي إي uuران وك uuان ي uuتبادل uuها ال uuعظماء
برسم الهدايا(.
uفعما ب uuال uuفرح ورج uuعت إل uuى امل uالّ حس uuني وس ّ uلمته اله uuديّ uuة وأب uuلغته ال uuرس uuال uuة ف uuما أش uدّ
"ف uuقمت م ً u
فuرحuه واغuتباطuه إذْ ذاك فuال تuقدر الuكلمات أن تuعبّر عuن شّ uدة تuأثuره فuقام عuند ابuالغuه الuرسuالuة
عuلى قuدمuيه وأحuنى رأسuه وأخuذ الهuديuة مuن يuدي وقuبلها بuلهف شuديuد ثuم عuانuقني وقuبلني .وقuد
ك uuنت م uuتعجبًا م uuن س uuلوك امل uالّ حس uuني وق uuلت ف uuي ن uuفسي م uuاذا ع uuسى أن ت uuكون ال uuصلة ال uuتي
جuمعت هuذيuن الuروحuني ومuا الuذي أشuعل مuثل هuذه الuصحبة الuحارة فuي قuلبيهما وملuاذا ظهuر مuن
املuالّ حسuني مuثل هuذا السuرور عuند نuظره ملuثل هuذه الهuديuة الuبسيطة مuن طuرف حuضرة بuهاءاهلل
مع أن أ ّبهة امللك والعزّ ال أهمية لهما في نظره وكنت متح ّي ًرا في فكري ولم أتمكن من ّ
حل
ذلك اللغز.
"ولuم تuمض أيuام حuتى سuافuر املuالّ حسuني إلuى خuراسuان وعuند الuوداع قuال لuي’ :ال تuخبر أحً uدا
ب uuما س uuمعت وش uuاه uuدت ف uuاج uuعل ذل uuك سً u uرّا م uuكتو ًمuu uا ف uuي ص uuدرك وال ت uuفش اس uuمه أل ّن ال uuذي uuن
uضره واطuuلب مuuن اهلل الuuقديuuر أن يuuحفظه فuuبواسuuطته يuuرفuuع
يحسuuدونuuه عuuلى مuuقامuuه سuuيقومuuون لّ u
املسuuتضعفون ويuuغنى الuuفقراء ويuuعزّ املuuساكuuني وسuuيبقى سuّ uر األمuuر مuuحجوبًuuا اآلن عuuن أنuuظارنuuا
فuعلينا أن نuرفuع نuداء هuذا الuيوم الجuديuد ونuدعuو جuميع األمuم واألقuوام إلuى هuذه الuرسuالuة الuربuانuية
وسuuوف يuuفدي الuuكثيرون فuuي هuuذه املuuديuuنة أرواحuuهم فuuي هuuذا السuuبيل .ومuuن هuuذه الuuدمuuاء تuuرتuuوي
شجرة اهلل وتنمو حتى يستظل في ظ ّلها جميع الخالئق"‘.
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الفصل الخامس
رحلة حضرة بهاء اهلل إلى مازندران
كuuان أول مuuا قuuام بuuه حuuضرة بuuهاء اهلل مuuن الuuرحuuالت لنشuuر تuuعالuuيم الuuباب فuuي مuuوطuuنه نuuور فuuي
إقuuليم مuuازنuuدران .فuuانuuتقل إلuuى تuuاكuuور محuuل وجuuود أمuuالك والuuده وحuuيث يuuوجuuد لuuه فuuيه قuuصر وكuuان
ألبuيه الuوزيuر املuرحuوم مuنزلuة يحسuده عuليها أقuرانuه فuكانuت ثuروتuه الuواسuعة وسuاللuته الuعريuقة فuي
النسuب وكuرامuته الuتي ال تuدانuى ورتuبته الuعالuية مuوضuع إعuجاب كuل مuن عuرفuه .وملuا زار حuضرة
بuهاء اهلل إقuليم نuور حuضر ملuقابuلته جّ uم غuفير مuن املuوظuفني واألعuيان فuي تuلك الuناحuية ورحuبوا بuه
ال uuترح uuيب ال uuالئ uuق وك uuان uuوا ج uuمي ًعا مش uuتاق uuني ألن ي uuعلموا م uuنه ش uuيئًا ع uuن ح uuياة ال uuشاه وأع uuمال
uظرا لuلمركuز االجuتماعuي الuذي كuان يuشغله فuلم يظهuر لuهم حuضرة بuهاء
الuوزراء وأمuور املuملكة ن ً
uاصuا بهuذه األحuوال ولuكنه دعuاهuم إلuى األمuر الجuديuد بuكل فuصاحuة ونuطق بuليغ
اهلل اهuتما ًمuuا خ ً u u u
وإق uuناع وك uuان ال uuذي uuن يس uuتمعون إل uuيه ي uuنده uuشون م uuن ع uuظيم اه uuتمام رج uuل ف uuي م uuقام uuه وم uuرك uuزه
لuuألمuuور الuuتي هuuي مuuن خuuصائuuص عuuلماء الuuديuuن وكuuانuuوا يجuuدون أنuuفسهم مuuضطريuuن لuuالعuuتراف
بuرجuحان أد ّلuuته وغuير قuادريuن عuلى الuتقليل مuن أهuمية ذلuك األمuر الuذي كuان يuبينه بuقدرة فuائuقة
وكuuانuuوا يuuعجبون بuuعلو كuuعبه فuuي الuuعلوم وحuuماسuuة ومuuتانuuة أفuuكاره ويuuتأثuuرون مuuن ش ّ uدة انuuقطاعuuه
وتبتله.
وك uuان ك uuل م uuن يتش uuرف ب uuحضور ح uuضرة ب uuهاء اهلل أو ي uuسمع م uuنه دع uuوة ال uuباب ورس uuال uuته ي uuتأث uuر
وينجuuذب مuuن بuuيانuuه عuuلى شuuأن يuuقوم عuuلى نشuuر وإذاعuuة الuuكلمة بuuني أهuuل نuuور وإعuuالن فuuضائuuل
امل uuعلم ال uuشهير .وه uuرع الج uuميع م uuن م uuوط uuفني وم uuزارع uuني وع uuلماء ع uuلى م uuسكن ح uuضرة ب uuهاء اهلل
وانuuتبهوا مuuن غuuفلتهم وآمuuن الuuكثيرون بuuاألمuuر الuuذي كuuان يuuدعuuو إلuuيه .وكuuانuuت زيuuارة حuuضرة بuuهاء
اهلل لuuنور ذات نuuتائuuج بuuاهuuرة وم ّ uكنت األمuuر الجuuديuuد الuuنشأة مuuن االنuuتشار الuuزائuuد .وكسuuب قuuلوب
أهuل نuور وح ّuرك أرواحuهم وأدخuلهم تuحت لuواء الuديuن الجuديuد بuطهارة حuياتuه وفuصاحuته الجuذّابuة
ووقuuار هuuيئته ومuuنطقيّة بuuراهuuينه وعuuالئuuم مuuحبته وهuuكذا كuuان تuuأثuuير كuuلماتuuه وأفuuعالuuه وأقuuوالuuه وهuuو
يuدعuو إلuى األمuر الجuديuد ويظهuر مجuده ملuواطuنيه فuي نuور حuتى كuأن الشجuر والحجuر يuحيى مuن
أمuواج الuق ّوة الuروحuانuية الuتي كuانuت تuصدر مuن شuخصه وكuأن جuميع األشuياء قuد اسuتم ّدت قّ uوة
واكتسuuبت حuuياة جuuديuuدة وكuuأنّuuها بuuلسان حuuالuuها تuuنادي بuuأعuuلى الuuنداء" :انuuظروا إلuuى جuuمال اهلل
وبuuهائuuه فuuقد ظهuuر وجuuاء بuuكل مجuuده ".واسuuتمر أهuuالuuي نuuور بuuعد فuuراق حuuضرة بuuهاء اهلل لuuهم فuuي
نشuر األمuر وتuثبيت أسuسه وتحuمل الuكثير مuنهم أشَّ uد أنuواع االضuطهاد ألجuله .وشuرب الuبعض
اآلخ uuر ك uuأس ال uuشهادة ب uuكل س uuرور ف uuي س uuبيله .واش uuتهرت ب uuالد م uuازن uuدران وخ uuاص uuة ب uuالد ن uuور
ب uuأن uuها ك uuان uuت أول ب uuالد ق uuبلت ال uuرس uuال uuة اإلل uuهيّة م uuن ب uuني ج uuميع األق uuال uuيم ف uuي إي uuران وك uuان uuت أ ّول
ٍ
أرض س uuطعت ع uuليها أش ّ uعة ش uuمس ال uuحقيقة ال uuتي ارت uuفعت ف uuي ش uuيراز وك uuان إق uuليم ن uuور أول
uيرا لuuيضيء ويشuuرق بuuنوره
الuuبلدان الuuتي أعuuلنت نuuبأ ارتuuفاع وظuuهور نجuuم الهuuدايuuة الuuربuuانuuية أخً u
على األرض كلها.
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وملuا كuان حuضرة بuهاء اهلل طuفالً رأى والuده الuوزيuر فuي الuرؤيuا أ ّن بuهاء اهلل يسuبح فuي مuحيط ال
ح ّ uد ل uuه وك uuان ج uuسمه ي uuلمع ع uuلى امل uuياه ب uuضياء أن uuار البح uuر وك uuان uuت ش uuعرات uuه ال uuسوداء ال uuحال uuكة
املuتدلuية حuول رأسuه فuوق املuياه تسuبح عuلى األمuواج وحuامuت حuولuه جuملة أسuماك تuع ّلق كuل مuنها
بuطرف شuعرة مuن شuعراتuه بuكل ثuبات وجuميعها قuد بهuرهuا ضuياء وجuهه فuكانuت تuتبعه أيuنما تuوجuه
ومuuع وفuuرة عuuددهuuا وشّ uدة تuuعلقها بuuشعره لuuم تuuنفصل مuuنه شuuعرة واحuuدة ولuuم يuuحصل لuuجسمه أي
ضرر بل كان يتحرك فوق املياه بغير مش ّقة وبدون عائق والجميع يتبعونه.
ليفسuرهuا
ّu u
uشهورا فuي تuلك األرجuاء
مفس ًuرا لuألحuالم م
ّu u
وإذ تuأثuر الuوزيuر مuن هuذه الuرؤيuا اسuتدعuى
ً
لuuه فuuقال هuuذا الuuرجuuل الuuذي كuuأنuuه أوحuuى إلuuيه بuuجالل حuuياة حuuضرة بuuهاء اهلل املسuuتقبلية" :أيuuها
ال uuوزي uuر إ ّن البح uuر امل uuحيط ال uuذي رأي uuته إن uuما ه uuو ع uuال uuم ال uuوج uuود وإن اب uuنك س uuيعلو ع uuليه وح uuي ًدا
ف uuري ً uدا وال ي uuعوق uuه ع uuائ uuق ع uuن أي uuة ج uuهة ي uuري uuد ال uuتوج uuه إل uuيها وال ي uuقدر أح uuد أن ي uuقف ف uuي س uuبيل
تuقدمuه .وأ ّمuuا األسuماك الuعديuدة هuي عuبارة عuن االضuطراب الuذي سيحuدث بuني األمuم واألقuوام
الuu uذيuu uن سuu uيجتمعون حuu uولuu uه ويuu uتع ّلقون بuu uه وبuu uقدرة حuu uمايuu uة اهلل الuu uقديuu uر ال يuu uنالuu uه أذى مuu uن هuu uذا
االضطراب بل يبقى ساملًا عال ًيا بمفرده على بحر الحياة".
سح َuر مuن
ّu u
وبuعد الuتعبير أوصuلوا
املفسuر إلuى حuضرة بuهاء اهلل فuلما نuظر إلuى وجuهه وتuقاطuيعه ُ
حuسن سuيماه وكuانuت كuل ملuحة مuن ملuحات وجuهه تُuنبىء عuن بuهاء بuاطuنه
جuمال طuلعته وبُ ِuه َuر مuن ُ u
وكuان عuظيم إعuجابuه وشuدة إطuرائuه لuحضرة بuهاء اهلل بuدرجuة أن الuوزيuر أصuبح مuن ذلuك الuتاريuخ
املفسuuر قuuد أنuuعش آمuuالuuه فuuيه وقuuوى ثuuقته بuuه وأصuuبح
ِّ u
أش ّ uد تuuعل ًقا بنجuuله وكuuان مuuا تuuكلم بuuه ذلuuك
كيعقوب ال يرى إال سعادة ابنه يوسف يكتنفه بحماية محبته.
وكuان الuحاج املuيرزا آقuاسuي رئuيس وزراء محuمد شuاه ُيظهuر احuترا ًمuا شuديً uدا لuحضرة بuهاء اهلل
uيرا عuuاج uزًا تuuما ًمuuا كuuلما حuuاول إلuuصاق تuuهمة
ولuuكن فuuيما بuuعد حuuاول أن يuuعانuuده ووجuuد نuuفسه أخً u
بuu uه .وقuu uد ظهuu uرت رئuu uاسuu uة حuu uضرة بuu uهاء اهلل عuu uلى مuu uعانuu uديuu uه فuu uي كuu uثير مuu uن الuu uحوادث وأوجuu uبت
انuu uتصاراتuu uه لuu uه صuu uيتًا ومuu uقا ًمuu uا وشهuu uرةً فuu uي جuu uميع الuu uجهات ودهuu uش الuu uناس عuu uلى اخuu uتالف
م uuقام uuات uuهم م uuن ن uuجاح uuه ال uuباه uuر ف uuي الخ uuروج س uuامل ًuuا م uuن أع uuظم امل uuخاط uuر .وف uuكروا أن ال uuعناي uuة
ال uuرب uuان uuية ال بُ ّ uد وأن ت uuكون ه uuي ال uuتي أوج uuبت س uuالم uuته ف uuي ج uuميع ه uuذه ال uuحوادث ول uuم ي uuخضع
ح uuضرت uuه وال م uuرة واح uuدة إل uuى ط uuمع وغ uuرور وخ uuيان uuة ال uuذي uuن ح uuول uuه م uuع أنّ uuه ك uuان م uuحاطًuuا ب uuأع uuظم
املuخاطuر .وفuي أثuناء مuعاشuرتuه لuكبار رجuال الuدولuة والuديuن لuم يuخضع إلuى آرائuهم ولuم يuوافuقهم
ع uuلى م uuشارب uuهم ف uuكان ف uuي م uuجام uuعهم ي uuقوم ع uuلى اش uuهار أم uuر ال uuحق وم uuساع uuدت uuه ب uuدون وج uuل
ويحافظ على حقوق املظلومني ويدافع عن الضعفاء ويحامي عن األبرياء.
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الفصل السادس
سفر املالّ حسني إلى خراسان
وبuعد مuقابuلة املuالّ حسuني حuضرة بuهاء اهلل وانuتعاشuه مuن مuحادثuته قuام بuالuسفر إلuى خuراسuان
وفuuي أثuuناء زيuuارتuuه لهuuذا اإلقuuليم ظهuuرت مuuنه آثuuار الuuق ّوة الuuتي أحuuياهuuا فuuيه الuuباب أثuuناء تuuوديuuعه
uتعجبني ويuقبلون الuدعuوة
إيuاه .وكuان الuناس فuي كuل مuكان يسuتمعون لuه بuلهف ويuبحثون عuنه م ّ
بuuسهولuuة .وكuuان أول مuuن آمuuن فuuي خuuراسuuان املuuيرزا أحuuمد األزغuuندي وهuuو أشهuuر وأعuuلم عuuلماء
عuuصره فuuي ذلuuك اإلقuuليم وكuuانuuت أخuuالقuuه الuuسامuuية وش ّ uدة تuuقواه قuuد زادت فuuي شهuuرتuuه .وأيً u
uضا
آمuuن املuuيرزا محuuمد بuuاقuuر الuuقائuuني الuuذي صuuرف بuuقية حuuياتuuه فuuي اإلقuuامuuة فuuي مشهuuد واشuuتعلت
مuuحبة الuuباب فuuي قuuلبه عuuلى شٍ u
uأن لuuم يuuقدر عuuلى مuuعارضuuتها أو الuuتقليل مuuن أهuuميتها لuuديuuه وملuuا
ك uuان ع uuليه م uuن ال uuشهام uuة وال uuق ّوة وال uuخضوع ال uتّام وال uuصدق ف uuي ج uuميع أط uuوار ح uuيات uuه أص uuبح
م uuها ًب uuا م uuن أع uuدائ uuه وم uuنبع ق ّ uوة روح َّ uية ألح uبّائ uuه واجته uuد ب uuكل ق ّ uوت uuه الزال uuة ك uuل ع uuقبة ف uuي س uuبيل
uتمر بuنشاط ال يuفنى إلuى آخuر نuسمة مuن حuياتuه حuتى وقuع شuهي ًدا فuي قuلعة
انuتشار األمuر واس ّ
طبرسي .وكان منزله في مدينة مشهد معروفًا وحتى اآلن باسم-البابية.-

الفصل السابع
حج الباب إلى مكة واملدينة
وعuزم الuباب عuلى الuحج إلuى الuحجاز وتuرك زوجuته فuي حuمايuة والuدتuه وكuان الuقدوس هuو الuرفuيق
الuوحuيد لuه مuا عuدا الuخادم الuحبشي وذهuب أوالً إلuى بuوشهuر ،تuلك املuديuنة الuتي كuان فuيها متجuر
خuالuه ومuن هuناك اس ّ
uيرا بuطيئًا واهuتاج البحuر بuالuعواصuف
uتقل مuركuبًا سuارت بuه مuدة شهuريuن س ً
حuuتى رسuuت الuuسفينة عuuلى شuuواطuuىء ج ّ uدة .وكuuان ذلuuك فuuي اكuuتوبuuر سuuنة  1844مuuيالديuuة .ولuuم
تuu uمنعه مuu uشاق الuu uسفر مuu uن االسuu uتمرار فuu uي الuu uصالة بuu uانuu uتظام ومuu uداومuu uة االبuu uتهال والuu uتضرع.
واش uuتغل ال uuباب ب uuاإلم uuالء ع uuلى ال uuقدوس ب uuاألل uuواح ال uuتي ك uuان ي uuوح uuى ب uuها إل uuيه وك uuان uuا يش uuتغالن
بuاطuمئنان وهuدوء حuتى فuي الuوقuت الuذي كuانuت فuيه الuسفينة مuضطربuة والuركuاب مuذعuوريuن مuن
ال uuري uuاح ال uuعاص uuفة ف uuلم ي uuمنعهما ذل uuك ع uuن ال uuعمل ول uuم ت uuتغيّر ب uuشاش uuة وج uuههما م uuن اش uuتداد
الuعواصuف وانuقالب البحuر وهuياجuه .وأشuار الuباب إلuى هuذه املuشاق بuقولuه" :ونuاجuينا الuقديuر أن
يُس ّuهuل سuبيل الuسفر فuي الuبحار ويuق ّلل مuشاقuه ويuمحو أخuطاره ".فuلم يuمض وقuت قuصير حuتى
اسuتجيب الuدعuاء وظهuرت عuالئuم التحسuني فuي وسuائuل املuواصuالت البحuريّuة وأصuبح الخuليج بuعد
أن ل uuم ي uuكن ف uuيه س uuفينة واح uuدة ُب uuخاري uuة م uuمتلئًا ب uuأس uuطول م uuن ال uuسفن ال uuعظيمة ال uuتي ت uuقدر أن
تنقل جميع الحجاج من أهالي فارس بالراحة التّا ّمة إلى الحجاز في بضعة أيام .
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أ ّمuا األمuم الuغربuية الuتي ظهuرت فuيها الuثورة الuصناعuية فuجأة ،فuلم تuدرك املuنبع الuذي ظهuرت مuنه
تuلك الuق ّوة الuعظيمة الuتي غuيّرت جuميع مuرافuق الuحياة .إ ّن تuاريuخها نuفسه يشهuد بuأنّuه فuي سuنة
الuظهور األعuظم ظهuرت فuيهم بuوادر الuثورة الuصناعuية واالقuتصاديuة عuلى شuأن أق ّuروا بuأنuفسهم
بuuأنuuه لuuم يuuحصل لuuها مuuثيل فuuي تuuاريuuخ الuuعالuuم االنuuسانuuي ولش ّ uدة انuuهماكuuهم فuuي تuuفاصuuيل هuuذه
الuق ّوة املح ّuركuة الجuديuدة تuناسuوا مuصدرهuا تuدريuج ًيّا و َuعuموا عuن الuغرض الuذي مuن أجuله أعuطاهuم
ذو ال uuقدرة ه uuذه ال uuق ّوة ال uuعجيبة .ف uuلم يس uuتعملوه uuا ف uuيما خ uuلقت ألج uuله ب uuل اس uuتعملوه uuا ل uuزي uuادة
وسائل التدمير والحروب بدالً عن نعمة السالم والسرور.
وملuا وصuل الuباب إلuى جّ uدة ارتuدى لuباس اإلحuرام وركuب جuمالً وشuرع فuي سuيره إلuى مّ uكة وأ ّuمuا
الuuقدوس فّ u
uفضل أن يuuسير مuuرافً uقا لuuه عuuلى قuuدمuuيه مuuن جّ uدة إلuuى تuuلك املuuديuuنة املuuقدسuuة .ومuuع أن
الحuuرارة كuuانuuت فuuي تuuلك الuuجهات مuuرتuuفعة بuuدرجuuة أن الuuحجاج لuuم يuuتمكنوا مuuن الuuقيام بuuالuuطواف
بuuمالبuuسهم الuuعاديuuة فuuأتuّ uموا هuuذه املuuناسuuك بuuلباس اإلحuuرام .ولuuكن الuuباب لuuم يuuرض مuuع ذلuuك أن
يخ uuلع ع uuمام uuته أو ع uuباءت uuه اح uuترا ًمuuا وب uuكل ه uuدوء وب uuساط uuة أت ّ uم امل uuناس uuك وال uuطواف ح uuول ال uuكعبة
بمالبسه العادية.
وف uuي آخ uuر ي uuوم م uuن أي uuام ال uuحج ق uuاب uuل ال uuباب امل uuيرزا م uuحيط ال uuكرم uuان uuي ع uuند الحج uuر األس uuود
فuuأخuuذ بuuيده وخuuاطuuبه قuuائ uالً" :يuuا مuuحيط إنّuuك تuuعتبر نuuفسك أكuuبر رجuuال الuuشيخية ومuuن مuuشاهuuير
مفسuuري تuuعالuuيم الuuشيخ أحuuمد األحuuسائuuي فuuاآلن انuuظر ،تuuرانuuا واقuuفني فuuي أقuuدس مuuزار وفuuي
ّu
ه uuذا اإلق uuليم امل uuبارك ي uuقدر االن uuسان أن ي uuتبني ال uuحق م uuن ال uuباط uuل واله uuدى م uuن ال uuضالل uuة واآلن
أق uuول ل uuك إنّ uuه ال ي uuوج uuد أح uuد ف uuي الش uuرق أو ال uuغرب ي uuقدر أن ي ّ uدع uuي أنّ uuه ال uuباب ال uuذي ي uuوص uuل
اإلنuuسان إلuuى مuuعرفuuة اهلل غuuيري ،وبuuرهuuانuuي هuuو عuuني الuuبرهuuان الuuذي أتuuى بuuه محuuمد رسuuول اهلل
uحة دعuوتuي .وعuليك أن تuختار فuإ ّuمuا أن
فuاسuأل مuنّي عuما تuشاء اآلن فuسأجuيبك بuآيuات تuثبت ص ّ
ت uuخضع خ uuضو ًع uuا ت uuا ًم uuا ألم uuري أو تُ uuعرض ع uuنه .وإذا اخ uuترت اإلع uuراض ف uuال أت uuرك ي uuدك ح uuتى
تuuعلن لuuلعموم إعuuراضuuك عuuن الuuحق الuuذي ادعuuيته لuuيحيى مuuن حuيّ عuuن بuيّنة ويهuuلك مuuن هuuلك عuuن
بيّنة ويتضح سبيل الحق لكافة الخلق".
ف uuاض uuطرب امل uuيرزا م uuحيط م uuن ه uuذه امل uuباه uuلة وق uuد به uuت م uuن دق uuة ت uuوج uuيهها وج uuالل uuها وع uuظمتها
uس أمuuام هuuذا الuuشاب كuuأنّuuه عuuصفور مuuحصور فuuي قuuبضة نسuuر عuuظيم رغuً uما عuuما هuuو عuuليه
وأحّ u
uسن والuقوة والuعلم .فuأجuاب" :يuا سuيدي مuن أول يuوم وقuعت فuيه عuيني عuليك شuعرت
مuن تuق ُّدم ال ّ
بuuأنّuuي وجuuدت مuuن هuuو مuuطلوب فuuؤادي ومuuرغuuوبuuي وإنّuuي أرفuuض كuuل مuuن ال يuuعترف بuuك بuuل أحuuتقر
ذرة مuن ال ّ
uشك فuي طuهارتuك وقuداسuتك فuأرجuوك أن تuعفو عuني ضuعفي
كuل مuن يuبقى فuي قuلبه ّ
وإن شuاء اهلل سuأحuلف يuمني الuطاعuة لuك فuي هuذا املuكان املuقدس وأقuوم عuلى نuصرة أمuرك ،وإن
لuuم أكuuن صuuاد ًقuuا فuuيما ادعuuيت أو كuuان فuuي قuuلبي مuuا يuuخالuuف مuuا أقuuررت بuuه بuuلسانuuي فuuإ ّنuuي أع uدّ
ّنuuفسي غuuير أهuuل لuuرحuuمة رسuuول اهلل ".وكuuان الuuباب يسuuتمع لuuكلماتuuه وهuuو عuuارف بuuضعف روحuuه
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ِ
وذل uuة ن uuفسه ف uuقال" :ح ً uقا ل uuقد ت uuبني ال uuحق م uuن ال uuباط uuل ف uuأشه uuدك ي uuا ق uuدوس ،ي uuا م uuن آم uuنت ب uuي
وأشهuد تuربuة رسuول اهلل فuي هuذه الuساعuة عuلى مuا دار بuيني وبuينك واهلل أعuظم شuاهuد لuي وهuو
الuبصير الuعالuم الuحكيم .فuيا مuحيط ،اذكuر كuل مuا يuشغل بuالuك واسuأل مuا تuريuد  ".وإطuاعً uة ألمuر
الuuباب سuuأل املuuيرزا مuuحيط جuuملة أسuuئلة وكuuتب الuuباب جuuوابًuuا عuuلى هuuذه األسuuئلة الuuتي كuuانuuت قuuد
أشuuغلت ذهuuن املuuيرزا مuuحيط وسuuماهuuا "صuuحيفة بuuني الحuuرمuuني" ولuuكن ويuuا لuuألسuuف كuuان املuuيرزا
م uuحيط ع uuاج uزًا ع uuن م uuقاوم uuة ال uuعظمة ال uuساح uuقة ال uuتي أظه uuره uuا ل uuه ال uuباب ول uuم َي ِ u
uف ب uuالعه uuد ال uuذي
قطعه على نفسه وسافر إلى كربالء موطنه ومرض وتوفي هناك.
وبuuعد أن أت ّ uم الuuباب مuuناسuuك الuuحج فuuي مuuكة كuuتب رسuuالuuة إلuuى الشuuريuuف يuuبني لuuه فuuيها بuuوضuuوح
ت uuا ّم م uuعال uuم رس uuال uuته .وط uuلب م uuنه أن ي uuقوم وي uuعتنق دع uuوت uuه وأ ْمuَ uره وس ّ uلم ال uuباب ت uuلك ال uuرس uuال uuة م uuع
بuعض كuتابuات أُخuرى إلuى الuقدوس وأ َuم َuره أن يuقدمuها إلuى الشuريuف وملuا كuان الشuريuف مuنهم ًكا
فuي األمuور الuدنuيويuة لuم يuصغ لuلنداء اإللuهيّ .ولuكن مل ّا َuعuلِم بuاسuتشهاد الuباب وأ ّن الuذيuن قuتلوه
أرادوا أ ّن ي uuطفئوا ب uuقتله ذل uuك ال uuنور ال uuذي أش uuعله ف uuي ت uuلك ال uuبالد وأ ّن ت uuأث uuير أم uuره ازداد م uuنذ
حuصول تuلك الuشهادة وانتشuر بuني جuميع األمuم واألفuراد صuاح قuائuالً" :أال لuعنة اهلل عuلى هuؤالء
األشرار الذين عاملوا في املاضي آبائنا الطاهرين بنفس هذه املعاملة".
وف uuي ذات ي uuوم أث uuناء ق uuيام ال uuباب ل uuلصالة ق uuريu uبًا م uuن إح uuدى اآلب uuار ف uuجأة ظه uuر ب uuدوي م uuتن ّقل
uطروحuu uا ع uuلى األرض وف uuيه ك uuتاب uuات ال uuباب وأوراق uuه واخ uuتفى
واخ uuتطف الخ uuرج ال uuذي ك uuان م u
ً
بسuuرعuuة وسuuط الصحuuراء فuuقام الuuخادم الuuحبشي لuuيتبعه ولuuكن سuuيده مuuنعه وأشuuار إلuuيه بuuيده أن
يُ uكف عuن اتuباعuه وقuال لuه" :لuو أذنuتك فuي تuتبعه ألدركuته وعuاقuبته ولuكن هuذه األوراق والuكتابuات
سuuوف تuuصل بuuواسuuطة هuuذا الuuبدوي إلuuى املuuقر الuuذي لuuواله ال يuuمكن إيuuصالuuها إلuuيه بuuسهولuuة فuuال
تحزن لهذا الحادث أل ّن ذلك هو أمر اهلل املق ّدر".
وسuuافuuر الuuباب مuuن مuuكة إلuuى املuuديuuنة فuuي أول محuuرم سuuنة  1261هجuuر ّيuuة )الجuuمعة  10يuuنايuuر
 1845مuuيالد ّيuuة( وإذ كuuان يuuقترب مuuنها تuuذكuuر الuuحوادث املuuؤملuuة الuuتي خّ uلدت ذكuuرى ذلuuكم الuuذي
عuuاش ومuuات بuuني جuuدرانuuها وتج ّ uلت أمuuام عuuينيه مuuن خuuالل تuuلك املuuناظuuر تuuلك الuuق ّوة املuuحيية الuuتي
ظهuرت مuن ذلuك الuفذّ الuخالuد بuجاللuها املuعهود وكuان يuكثر مuن الuصالة واملuناجuاة كuلما اقuترب مuن
ذلك الحرم املقدس الذي ض ّم بقايا جثمان رسول اهلل.
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الفصل الثامن
إقامة الباب في شيراز بعد الحج
وع uuاد ال uuباب إل uuى م uuوط uuنه ون uuزل ف uuي ب uuوشه uuر ب uuعد غ uuياب دام ت uuسعة أشه uuر ق uuمري uuة .وب uuينما ك uuان
uقيما فuuي بuuوشهuuر طuuلب الuuقدوس ملuuقابuuلته وبuuكل شuuفقة أمuuره أن يuuسافuuر إلuuى شuuيراز وقuuال لuuه:
مً u
"إ ّن أيuام صuحبتك لuي قuد قuاربuت االنuتهاء .وقuد أتuت سuاعuة االفuتراق الuذي ال يuعقبه اجuتماع إالّ
فuuي مuuلكوت اهلل .فuuفي هuuذا الuuعالuuم الuuترابuuي لuuم يuuكن لuuك حُّ u
ظ االجuuتماع بuuي سuuوى تuuسعة أشهuuر
فuانuية .وهuناك فuي عuالuم األبuديّuة يuنتظرنuا االجuتماع األبuدي بuالuفرح والسuرور وسuوف تuغمسك يuد
الuuقضاء فuuي بحuuر مuuن الuuبالء لuuوجuuه اهلل وسuuأتuuبعك وانuuغمس مuuعك فuuي أعuuماقuuه فuuابuuتهج بسuuرور
وف uuرح ع uuظيم ألنّ uuك ان uuتخبت ل uuلملكوت ح uuامu uالً ل uuواء ذل uuك الحش uuد ال uuذي س uuوف تح uّ uل ب uuه ال uuرزاي uuا
وال uuفجائ uuع وس uuتكون ف uuي ط uuليعة ذل uuك ال uuجيش ال uuنبيل ال uuذي سيتج uuرع ك uuأس ال uuشهادة الس uuمه.
وفuuي شuuوارع شuuيراز سuuوف تuuنزل عuuليك كuuل اإلهuuانuuات والشuuدائuuد ويuuصيب جuuسمك أش ّ uد أنuuواع
uدي مuuن
األذى ولuuكنك سuuوف تuuتغلب عuuلى نuuكبات األعuuداء ويuuطول عuuمرك إلuuى أن تuuحضر بuuني يّ u
ه uuو م uuقصود م uuحبتنا وع uuبادت uuنا وس uuتنسى ف uuي م uuحضره ك uuل أل uuم وأذى أص uuاب uuك وت uuؤيّ uuدك ج uuنود
الuغيب وتuعلن شuجاعuتك وعuظمتك لuكل الuعالuم .وسuيكون نuصيبك االبuتهاج الuذي ال يuوصuف فuي
امل uuلكوت األب uuدي ".ث uuم أع uuطاه ال uuباب م uuكتو ًب uuا إل uuى ال uuحاج امل uuيرزا ال uuسيد ع uuلي خ uuال uuه ي uuخبره ف uuيه
بسuuالمuuة رجuuوعuuه إلuuى بuuوشهuuر وكuuذلuuك سّ uلمه نuuسخة مuuن "الuuخصائuuل السuuبعة" وهuuي رسuuالuuة ذكuuر
فuuيها الشuuروط األسuuاس ّ uية الuuتي يuuجب عuuلى الuuذيuuن آمuuنوا بuuاألمuuر الجuuديuuد واعuuترفuuوا بuuدعuuوتuuه أن
ي uuسيروا ب uuمقتضاه uuا .ومل uuا وص uuل ال uuقدوس إل uuى ش uuيراز زار خ uuال ال uuباب امل uuيرزا ال uuسيد ع uuلي
وأخ uuبره ب uuال uuدع uuوة الج uuدي uuدة ف uuكان خ uuال ال uuباب أ ّول م uuن آم uuن واع uuتنق األم uuر ف uuي ش uuيراز ب uuدع uuوة
القدوس بعد حروف الحي.
وخ uuصص امل uuيرزا ال uuسيد ع uuلي ب uuاق uuي ح uuيات uuه ل uuلدف uuاع ع uuن األم uuر وإع uuالء ك uuلمة ال uuباب إل uuى أن
ان uuض ّم إل uuى الشه uuداء الس uuبع ف uuي طه uuران .أم uuا ال uuشخص ال uuثان uuي ال uuذي ق uuاب uuله ال uuقدوس ف uuي
شuيراز فuكان اسuم اهلل األصuدق املuالّ صuادق الخuراسuانuي وهuو الuذي أعuطاه رسuالuة "الuخصائuل
السuuبعة" وأمuuره بuuضرورة إجuuراء كuّ uل مuuحتويuuاتuuها .وأخuuذ الuuقدوس وامل uالّ صuuادق يuuدعuuوان الuuناس
uهارا ب uuدون أدن uuى خ uuوف إل uuى ق uuبول ال uuرس uuال uuة .ف uuقام ال uuعلماء ب uuضوض uuاء وج uuلبة وس uuاد اله uuرج
جً u
واملuرج ومuاجuت املuديuنة بuأسuرهuا .واضuطرب حuبل األمuن واخ ّ
uتل الuنظام وبuأمuر مuن حuاكuم فuارس
ق uuبض ع uuليهما وأم uuر أن يح uuرق uuوا ل uuحى ك uuل م uuنهما وأن ي uuثقب أن uuفاه uuما ويخ uuزم uuا وي uuرب uuطا ب uuحبل
درسuا قuاسuيًا حuيًّا
ًu u
ويuطاف بuهما عuلى هuذه الuحالuة ُuمuقيديuن فuي جuميع أنuحاء املuديuنة لuيكون ذلuك
لجuuميع أهuuالuuي شuuيراز لuuيعلموا عuuقاب ال ُ uكفر .وكuuان امل uالّ صuuادق يuuصغي بuuسكون راف ً uعا عuuينيه
إلى السماء يتلو قوله:
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"ربَّuuنا إنّuuنا سuuمعنا مuuناديًuuا يuuنادي لuuإليuuمان أن آمuuنوا بuuربuuكم فuuآمuuنا ربَّuuنا فuuاغuuفر لuuنا ذنuuوبuuنا وكّ uفر
عuنّا سuيّئآتuنا وتuوفّuنا مuع األبuرار) ".الuقرآن  .(3:193وسّ uلم االثuنان أمuرهuما لuلقضاء وهuما عuلى
ث uuبات ع uuظيم وق uuام امل uuأم uuورون ب uuإي uuقاع ال uuعقاب وت uuنفيذه ب uuكل ن uuشاط وق ّ uوة وب uuعد ذل uuك نُ uuفيا م uuن
ش uuيراز .وب uuتعذي uuبهما ح uuازا ق uuصب الس uuبق ف uuي م uuيدان االض uuطهاد ال uuواق uuع ف uuي أرض إي uuران .
)املالّ علي البسطامي كان أول شهيد إالّ أنه أصابه االضطهاد في أرض العراق(.
وقuuد حuuكى شuuاهuuد عuuيان لهuuذه الuuفاجuuعة ولuuم يuuكن مuuؤمuنًا قuuال" :كuuنت حuuاضuً uرا إذ كuuانuuوا يجuuلدون
املuالّ صuادق وكuنت أرى كuيف كuان مضطهuدوه يuتناوبuون الجuلد عuلى كuتفيه الuدامuيتني واسuتمر
جuu uلده حuu uتى انuu uتهكت قuu uواه ولuu uم يuu uكن أحuu uد يuu uصدق أن امل u uالّ صuu uادق وهuu uو طuu uاعuu uن فuu uي الuu uسن
الجuلد الuوحuشي و ُكuنّا نuعجب
جuلدة مuن هuذا َ u
وضuعيف الuبنية يuقدر أن يتحuمل أكuثر مuن خuمسني َ u
م uuن رب uuاط uuة ج uuأش uuه إذ ع uuلمنا أن ع uuدد الج uuلدات ق uuد زاد ع uuلى ال uuتسعمائ uuة وم uuع ذل uuك ك uuان ث uuاب uuت
األركuان رابuط الuجأش ولuم تuتغير بuشاشuة وجuهه .وكuانuت تuلوح عuلى وجuهه ابuتسامuة وهuو واضuع
يuده عuلى فuمه وهuو يظهuر عuدم املuباالة بuالuضربuات الuتي كuانuت تuمطر عuليه .وقuد اجتهuدت حuتى
وصuلت إلuيه بuعد نuفيه مuن املuديuنة وسuألuته ملuاذا كuان يuضع يuده عuلى فuمه وأظهuرت لuه تuعجبي مuن
أنّuuه كuuان يuuبتسم فuuأ ّكuuد لuuي قuuائ uالً’ :كuuنت شuuديuuد الuuتألuuم فuuي السuuبع جuuلدات األولuuى وأمuuا بuuاقuuي
الجuuلد ك uuان ي uuنزل ع uuلى ج uuسمي أم ال ف uuقد أح uuاط
الج uuلدات ف uuلم أح uuس ب uuها وك uuنت أت uuعجب ه uuل َ u
روح uuي اح uuساس ف uuرح وانش uuراح ال م uuزي uuد ع uuليه وك uuنت أجته uuد أن أُخ uuفي إح uuساس uuي وأم uuنع
ضuحكي وهuكذا عuلمت أن ر َّبuنا املuنجي الuقديuر يuغ ّير األلuم بuالuراحuة والحuزن بuالسuرور فuي أقuل
من ملح البصر ،تعالت قدرته فوق إدراكات خلقه الفانني"‘.
وتuuحول االضuuطهاد نuuحو شuuخص الuuباب فuuأرسuuل الuuحاكuuم حسuuني خuuان اإليuuروانuuي إلuuى بuuوشهuuر
خ uuيال uuة م uuن ح uuرس uuه ال uuخاص وأع uuطاه uuم أوام uuر مش ّ uددة ل uuلقبض ع uuلى ال uuباب وت uuكبيله ب uuالح uuدي uuد
وإحuضاره أمuامuه فuي شuيراز .فuيقول رئuيس هuؤالء الحuرس مuا يuلي" :فuفي طuريuقنا إلuى بuوشهuر
uبريّ uuة ش uuابًّ uuا ي uuتمنطق ح uuزا ًم uuا أخ uuضر ويَ uuعت ّم ب uuعمام uuة ص uuغيرة ك uuما ك uuان uuت ع uuادة
وج uuدن uuا ف uuي ال ِّ u
ال uuسادات األش uuراف ال uuذي uuن ي uuحترف uuون ال uuتجارة وك uuان م uuمتطيًا ج uuواده وخ uuلفه ح uuبشي يح uuرس
أمuu uتعته وعuu uندمuu uا اقuu uتربuu uنا مuu uنه س ّ u uلم عuu uلينا وسuu uألuu uنا عuu uن وجهuu uتنا وكuu uنت أريuu uد أن أخuu uفي عuu uنه
uتبسم قuuائuالً’ :إ ّن الuuحاكuuم أرسuuلكم لuuلقبض عuuليّ فuuهائuuنذا اعuuملوا بuuي كuuما تuuريuuدون
مuuأمuuوريuuتنا فّ u
وحuضرت ملuقابuلتكم كuي أوفّuر عuليكم الuسير وسهuلت لuكم املuأمuوريuة فuي الuبحث عuنّي ‘.فuدهشuت
uسما بuالuحق
مuن إجuابuته وأظهuرت اسuتعدادي لuتركuه واالرتuحال عuنه بuعي ًدا فuاقuترب مuني وقuال’ :ق ً
uقر قuuدرتuuه ومuuعرفuuته إنّuuي فuuي جuuميع
الuuذي خuuلق االنuuسان وم uيّزه عuuن جuuميع خuuلقه وجuuعل قuuلبه مّ u
أدوار حuياتuي لuم أتuك ّلم إال بuالuحق ولuم يuكن لuي قuصد سuوى تuق ّدم أبuناء جuنسي تuار ًكuuا راحuتي
ولuuم أكuuن سuuببًا فuuي حuuزن أو أذى أحuuد وإنّuuي أعuuلم أنuuكم تuuبحثون عuuني لuuذلuuك فuuضلت أن أقuuدم
نuفسي بuدالً مuن أن تuتعرضuوا لuلمسؤولuية أو تتحuملوا مuشق ًة غuير الزمuة ‘.فحuركuت هuذه الuكلمات
uت حuuاالً عuuن جuuوادي وقuبّلت ركuuابuuه وقuuلت لuuه’ :يuuا نuuور عuuني رسuuول اهلل أقuuسمت
أعuuماق قuuلبي ونuuزلُ u
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لuuك بuuالuuذي خuuلقك وأعuuطاك الuuق ّوة واملuuقام األعuuلى بuuأن تuuقبل رجuuائuuي وتهuuرب مuuن هuuذا املuuكان وال
أرض uuى أن ي uuقع رج uuل م uuثلك م uuن س uuالل uuة ال uuرس uuول ف uuري uuسة ل uuلوح uuشية وال uuدس uuائ uuس ال uuخبيثة‘.
فuuأجuuابuuني الuuشاب’ :لuuن أحuuول وجuuهي عuuن أمuuر اهلل وقuuضائuuه فuuهو كuuهفي وولuuيي ومuuلجئي وإلuuى
uضرنuي وال أن يuبطل حuكم اهلل وإذا أتuت سuاعuتي
أن تuأتuي سuاعuتي األخuيرة ال يuقدر أحuد أن ي ّ
فuما أعuظم سuروري بتج ّuرع كuأس الuشهادة ألجuل اسuمه فuهائuنذا سuلمني لuيد سuيدك وال تuخف
ألنه لن يلومك في ذلك أحد"‘.
وب uuعد أن ح uuضر ال uuباب ال َمuuه حس uuني خ uuان ع uuلى س uuلوك uuه وق uuال ل uuه ب uuغضب" :ألس uuت ذل uuك ال uuرج uuل
الuذي يّ uدعuي أنّuه مuبتدع أمٍ uر جuدي ٍuد يuلغي أوامuر الuقرآن املuقدسuة؟" فuأجuاب الuباب بuسكون" :يuا
أيuuها الuuذيuuن آمuuنوا ان جuuاءكuuم فuuاسuuق بuuنبأ فuuتبينوا أن تuuصيبوا قuuو ًمuuا بuuجهالuuة فuuتصبحوا عuuلى مuuا
ف uuعلتم ن uuادم uuني) ".ال uuقرآن .(6:49ف uuأث uuارت ه uuذه ال uuكلمات حس uuني خ uuان وص uuاح ق uuائu uالً" :م uuاذا
تuقول؟ هuل يuجوز أن تنسuب الuينا الجهuل وعuدم الuتبصر؟" وأمuر حuارسuه أن يuصفع الuباب عuلى
وجuuهه فuuكانuuت الuuلطمة شuuديuuدة بuuدرجuuة أن عuuمامuuته وقuuعت عuuلى األرض ولuuكن أبuuا تuuراب – إمuuام
الج uuمعة ف uuي ش uuيراز -ال uuذي ك uuان ح uuاض uً uرا ف uuي ذل uuك االج uuتماع ان uuتقد ع uuمل حس uuني خ uuان وأم uuر
بuuإعuuادة عuuمامuuة الuuباب وأخuuذ يuuسأل الuuباب بuuخصوص األمuuر الجuuديuuد .فuuامuuتنع الuuباب ان يuuكون
نuائuب الuقائuم املuوعuود أو الuواسuطة بuينه وبuني املuؤمuنني .وبuعد ذلuك سّ uلم الuباب إلuى حuفظ وكuفالuة
خاله امليرزا سيد علي بشرط أن يسلمه في أي وقت يطلب منه ذلك.
أمuuا املفسuuدون فتشuuبثوا بuuكل وسuuيلة لتحuuريuuك إحuuساس وإشuuعال هuuياج الجuuمهور فuuاضuuطر أبuuو
تuراب أن يuطلب مuن الuباب الuحضور إلuى مسجuد الuوكuيل .ووصuل الuباب إلuى املسجuد مuع خuالuه
ال uuحاج ال uuسيد ع uuلي وط uuلب م uuنه أب uuو ت uuراب ب uuكل ت uuرح uuيب أن ي uuصعد امل uuنبر ويخ uuطب ف uuي ال uuناس
فuuتقدم الuuباب ووقuuف عuuلى الuuدرجuuة األولuuى مuuن املuuنبر وخuuطب فuuي الuuحاضuuريuuن فuuطلب مuuنه إمuuام
الجuمعة أن يuصعد املuنبر فuصعد درجuتني أُخuريuني وقuال" :إ ّن غuضب اهلل عuلى كuل مuن يuعتبرنuي
وك uuيالً ع uuن اإلم uuام أو ال uuباب إل uuيه وإ ّن غ uuضب اهلل ع uuلى م uuن ينس uuب ال uيّ ان uuكار وح uuدان uuية اهلل أو
ان uuكار ن uuب ّوة مح uuمد خ uuات uuم ال uuنبيني أو رس uuال uuة أي رس uuول م uuن ُرس uuل اهلل أو وص uuاي uuة ع uuلي أم uuير
املuؤمuنني أو أي أحuد مuن األئuمة الuذيuن خuلفوه ".ثuم صuعد إلuى ذروة املuنبر وعuانuقه إمuام الجuمعة
وقuuال لuuه" :اذهuuب إلuuى مuuنزلuuك وأدي الuuصالة هuuناك ".كuuذلuuك أمuuر الuuحاج الuuسيد عuuلي أن يuuرافuuقه
إلuuى املuuنزل وكuuان هuuذا الuuتدبuuير مuuن إمuuام الجuuمعة خuuوفًuuا مuuن اعuuتداء بuuعض الحuuمقى لuuالضuuرار
ردحuا مuن الuزمuن فuي مuنزلuه بuعيشة
بuشخص الuباب أو ايuقاع حuياتuه فuي خuطر .وأمuضى الuباب ً u
هuuادئuuة مuuع أسuuرتuuه واقuuربuuائuuه .وفuuي تuuلك األثuuناء احuuتفل بuuأول عuuيد لuuلنوروز بuuعد إعuuالن الuuرسuuالuuة
وك uuان ق uuد وق uuع ف uuي ال uuيوم ال uuعاش uuر م uuن شه uuر رب uuيع األول س uuنة  1261هج uuريّ uuة )م uuارس س uuنة
 1845ميالديّة(.
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وك uuان ال uuبعض م uuمن ح uuضر ه uuذه ال uuحادث uuة ف uuي مسج uuد ال uuوك uuيل وس uuمع أق uuوال ال uuباب ق uuد أع uuجب
ب uuال uuطري uuقة ال uuحكيمة ال uuتي ب uuها ن uuجح ه uuذا ال uuشاب ف uuي اس uuكات م uuقاوم uuيه ال uuعنيدي uuن ب uuدون أن
يuuساعuuده أحuuد فuuي ذلuuك .فuuلم يuuمض عuuلى تuuلك الuuحادثuuة وقuuت طuuويuuل حuuتى عuuرف الجuuميع رسuuالuuة
الباب وجاللها.
ومبش uً uرا ب uuقرب ظ uuهور رب uuيع
ّu u
وك uuان ن uuوروز ت uuلك ال uuسنة ح uuافu uالً ب uuأن uuباء امل uuعتنقني ل uuألم uuر الج uuدي uuد
روحuuانuuي ظهuuرت بuuوادره ومuّ uرت نuuسائuuمه فuuي أنuuحاء الuuبالد وخuuرج الuuكثيرون مuuن أشهuuر الuuرجuuال
والuعلماء مuن جuمود وبuرود الuغفلة واسuتنشقوا عuطر أنuفاس ذلuك األمuر الuذي جuاوز طuيب رائuحته
حدود إيران .

الفصل التاسع
إقامة الباب في شيراز بعد الحج
ملuا انتشuر تuالمuيذ الuباب فuي أنuحاء الuبالد أعuلنوا بuدون خuوف أو وجuل لجuمهور مuواطuنيهم تuلك
ال uuق ّوة امل ُuuحيية ل uuلدي uuن الح uuدي uuث ال uuوالدة ف uuانتش uuر ص uuيت ال uuباب ف uuي األط uuراف ووص uuل إل uuى آذان
ال uuذي uuن ت uuبوؤا أع uuلى م uuراك uuز الس uuلطة س uuواء ف uuي ال uuعاص uuمة أم ف uuي األري uuاف .واش uuتد ال uuبحث
والتحuري مuن الuرؤسuاء واملuرؤوسuني وكuان لuلبابuية أتuباع عuديuدون فuي كuل فuرع مuن فuروع الuحياة
ولuكثير مuنهم أهuمية خuاصuة فuمنهم األكuابuر ومuنهم أعuضاء فuي الuهيئة الuديuنية ومuنهم ضuباط فuي
ال uuعسكري uuة وت uuجار .وأخ uuذت ال uuده uuشة وال uuحيرة ك uuل ال uuذي uuن س uuمعوا م uuن أف uuواه ُرس uuل ال uuباب ت uuلك
بشuuرت ب uuظهوره وك uuان ع uuظماء ال uuدول uuة ورؤس uuاء ال uuدي uuان uuة دائ uuبني ع uuلى
ال uuعالم uuات وال uuدالئ uuل ال uuتي ّ u
الuبحث والتحuري بuأنuفسهم ويuوفuدون مuن يuثقون بuهم مuن الuقادريuن لuلبحث والuتنقيب عuن حuقيقة
وصفة هذه الحركة العظيمة.
وتح ّuرك محuمد شuاه أي ً
uضا لuلتحقق مuن هuذه األخuبار والuبحث فuي صuفتها فuأوفuد الuسيد يuحيى
الuuدارابuuي )الuuوحuuيد -وهuuو لuuقب أعuuطي لuuلسيد يuuحيى الuuدارابuuي مuuن الuuباب ( أحuuد أشهuuر عuuلماء
uيرا فuي الuرعuايuا ملuقابuلة الuباب ولuكتابuة تuقريuر عuن حuقيقة الuحال
الuعصر وأفuصحهم وأكuثرهuم تuأث ً
ونuuتيجة بuuحثه .وكuuان لuuلشاه ثuuقة تuuا ّمuuة فuuي إنuuصافuuه وملuuا وصuuل الuuسيد يuuحيى إلuuى شuuيراز قuuابuuل
الuباب فuي مuنزل الuحاج املuيرزا الuسيد عuلي )خuال الuباب( وأخuذ يuلفت نuظر الuباب إلuى املuسائuل
الuعويuصة املuشكلة املسuتعصية واآليuات املuتشابuهة فuي الuقرآن ونuبوات أئuمة الuديuن وكuان الuباب
يشuuرع فuuي بuuيان الuuجواب املuuقنع املuuختصر لuuكل سuuؤال ،وكuuانuuت سuuالسuuة أجuuوبuuته واخuuتصارهuuا
uس فuي نuفسه
مuما أثuار إعuجاب ودهuشة الuسيد يuحيى الuذي رأى نuفسه مuغلو ًبuا عuلى أمuره وأح ّ
بشعور أزال كبرياءه ومحا منه محبة الرئاسة.
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أمuuا فuuي املuuقابuuلة الuuثانuuية وجuuد الuuسيد يuuحيى لuuفرط دهشuuته أنuuه نَuuسي جuuميع األسuuئلة الuuتي كuuان
قuuد عuuزم عuuلى إلuuقائuuها عuuلى الuuباب فuuأخuuذ الuuباب يuuجيب عuuلى األسuuئلة الuuتي نuuسيها آنuuذاك فuuكان
ي uuذ ّuك uuره ب uuها .ووص uuف ال uuسيد ي uuحيى ذل uuك ق uuائ uالً" :ك uuنت أش uuعر إذ ذاك أنّ uuي أن uuام ن uuو ًم uuا ع uuمي ًقا
وك uuان uuت ك uuلمات uuه وإج uuاب uuات uuه ع uuلى امل uuسائ uuل ال uuتي ن uuسيت أن أس uuأل uuها ت uuوق uuظني م uuن س uuبات uuي
فuuاضuuطربuuت نuuفسي مuuن تuuراكuuم وتuuزاحuuم أفuuكاري .فuuصممت فuuي املuuقابuuلة الuuثالuuثة أن أطuuلب مuuنه
uفسيرا ل uuسورة ال uuكوث uuر )ال uuقرآن (108وع uuزم uuت أن ال أذك uuر ه uuذا ال uuطلب ل uuه ش uuفا ًهuuا
ف uuي س uّ uري ت u
ً
uصحة رسuالuته الuسماويuة واعuتنقت أمuره
فuإذا أتuى بuالuتفسير مuن تuلقاء نuفسه اقuتنعت إذ ذاك ب ّ
وإال فuuال أعuuترف بuuه .وبمجuuرد تشuّ uرفuuي شuuعرت بuuخوف لuuم أكuuن أعuuلم سuuببه وكuuنت أرتuuجف وأنuuا
أنuظر إلuى وجuهه وكuنت غuير قuادر عuلى الuوقuوف عuلى قuدمuيّ ومل ّuا شuاهuد الuباب حuالuتي قuام مuن
مuuقعده وأخuuذ بuuيدي وأجuuلسني بuuجانuuبه وقuuال’ :اطuuلب مuuني كuuل مuuا يuuرومuuه قuuلبك أذكuuره ت ً uوّا لuuك‘.
فuuبقيت مuuتعجبًا وبuuدون حuuراك فuuتبسم وهuuو يuuنظر ال uيّ وقuuال’ :إذا فسuuرت لuuك سuuورة الuuكوثuuر هuuل
ت uuعترف أ ّن ك uuالم uuي ه uuو م uuن روح اهلل وأنّ uuه ال ع uuالق uuة ل uuه ب uuالسح uuر ‘.ف uuلما س uuمعته ي uuذك uuر ذل uuك
أجهشuuت بuuالuuبكاء ومuuا قuuدرت أن أتuuكلم بuuشيء وطuuلب الuuدواة والuuقرطuuاس ثuuم ابuuتدأ تuuفسيره عuuلى
"سuورة الuكوثuر" فuكانuت اآليuات تuتموج مuن قuلمه بسuرعuة مuدهuشة ال تuكاد تuص ّدق وكuانuت لuطافuته
وظuuرافuuة صuuوتuuه ولuuحنه وق ّ uوة بuuيانuuه املuuهيب أدهشuuتني وح uيّرتuuني واسuuتمر عuuلى هuuذا املuuنوال إلuuى
ال uuغروب ول uuم ي uuقف ح uuتى أت ّ uم ت uuفسير ال uuسورة وك uuان ق uuلبي ي uuخفق وص uuرت ك uuامل uuجنون م uuن ش ّ uدة
تuuأثuuري وكuuنت عuuلى وشuuك اإلغuuماء ثuuالث مuuرات فuuكان يuuنعش قuuوتuuي بuuرش مuuاء الuuورد عuuلى وجuuهي
ف uuأس uuتعيد ق uuوت uuي .ووص uuل إي uuمان uuي ب uuعظمة األم uuر إذ ذاك إل uuى درج uuة ل uuو اج uuتمعت ج uuميع ق uuوات
األرض وتحزّبت ض ّدي ال تقدر أن تق ّلل شيئًا منه".
وبuعد ذلuك سuافuر الuسيد يuحيى الuدارابuي إلuى أطuراف إيuران ودعuا الuناس فuي كuل مuديuنة وقuريuة
إلuuى األمuuر الجuuديuuد مuuن رؤوس املuuنابuuر .ومuuمن بuuحث عuuن األمuuر أيً u
uضا بuuد ّقuuة مuuن الuuعلماء األعuuالم
uحجة الuزنuجانuي وكuان
واعuتنقه املuالّ محuمد عuلي مuن أهuالuي زنuجان وهuو الuذي سuماه الuباب بuال ّ
حجة اإلسالم.
لقبه ّ
وأمuا الuقدوس فuبعد مuا طuرد مuن شuيراز سuافuر إلuى كuرمuان ثuم يuزد وأردكuان ونuائuني وأردسuتان
وإصuuفهان وكuuاشuuان وقuuم وطهuuران وفuuي كuuل هuuذه املuuدن نuuجح فuuي غuuرس املuuبادىء الجuuديuuدة فuuي
قuuلوب سuuامuuعيه وقuuام بuuكل شuuجاعuuة عuuلى تuuرويuuجها .وفuuي طهuuران تشuّ uرف بuuمقابuuلة حuuضرة بuuهاء
اهلل .وكuانuت والuدتuه )زوجuة أبuيه( تuتمنى أن تuراه يuتز ّوج وكuان يuجيبها بuقولuه" :إ ّن يuوم عuرسuي لuم
يuحن بuعد وإ ّن ذلuك الuيوم سuيكون بuال شuك مuهيبًا وال يuكون الuعرس داخuل املuنزل بuل فuي الuعراء
وت uuحت ق uبّة ال uuسماء ف uuي وس uuط س uuبزه م uuيدان )م uuكان ف uuي ب uuلدة ب uuارف uuروش( وأم uuام ن uuظر ج uuميع
ال uuناس – ه uuناك ي uuكون ع uuرس uuي وه uuناك أش uuاه uuد ب uuغية آم uuال uuي ".وب uuعد م uuضي ث uuالث س uuنوات
استشهد القدوس في سبزه ميدان.
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ولuم تuكن املuعامuالت الuوحuشية وال االضuطهاد والuزجuر بuمانuع لuتالمuيذ الuباب وأعuوانuهم مuن إتuمام
م uuقاص uuده uuم ب uuل اس uuتمروا ث uuاب uuتني ف uuي اي uuمان uuهم ب uuال م uuلل وب uuإخ uuالص uuهم ال uuذي ال ت uuشوب uuه ش uuائ uuبة
وثuباتuهم املuنقطع الuنظير تuمكنوا مuن أن يظهuروا ملuواطuنيهم تuأثuير ذلuك اإليuمان الuذي قuامuوا عuلى
ترويجه.
وفuي الuنوروز الuتالuي لuدعuوة الuباب  21-ربuيع األ ّول سuنة  1262هجuريّuة )املuوافuق سuنة 1846
مuuيالديّuuة( كuuان الuuباب فuuي شuuيراز مuuتمت ًعا بuuالuuراحuuة والuuسكون مuuع أسuuرتuuه وأهuuله واحuuتفل بهuuدوء
ب uuعيد ال uuنوروز ف uuي م uuنزل uuه وحس uuب ع uuادت uuه أس uuدى إل uuى زوج uuته ووال uuدت uuه ع uuالئ uuم امل uuحبة وال uuفضل.
فرح قلبيهما وأزال همومهما وأوصى بجميع أمالكه لهما.
وبحكمة نصائحه ولطف محبّته ّ
ولuuم تuuدرك والuuدة الuuباب أهuuمية رسuuالuuته وبuuقيت م ّ uدة غuuير عuuاملuuة بuuعظمة الuuق ّوة املuuودعuuة فuuي األمuuر
الجuديuد وملuا قuاربuت أواخuر حuياتuها عuلمت قuدر تuلك األمuانuة املuنقطعة الuنظير .وكuان حuضرة بuهاء
اهلل ه uuو ال uuذي م ّ uكنها م uuن اك uuتشاف ذل uuك ال uuكنز امل uuكنون ال uuذي ب uuقي م ّ uدة ط uuوي uuلة م uuحجو ًب uuا ع uuن
أنuuظارهuuا .واعuuترفuuت بuuاألمuuر وعuuاشuuت حuuتى أواخuuر الuuقرن الuuثالuuث عشuuر الهجuuري )اكuuتوبuuر سuuنة
رب الuعزّة .وأمuا
1882مuيالد ّيuة( .وتuوفuيت وهuي عuاملuة تuما ًuمuا بuالuفضل واملuوهuبة الuتي مuنحها لuها ّ
زوجuة الuباب فuكانuت خuالفًuا لuوالuدتuه قuد اطّلعت عuلى جuالل األمuر فuي أوائuل اشuراقuه وشuعرت مuن
الuبدايuة بuغزارة قّ uوتuه ولuم يuفق عuليها أحuد مuن جuيلها فuي قuوة الuعبادة وال فuي قuوة اإليuمان سuوى
الuuطاهuuرة .وقuuد أعuuلمها الuuباب بمسuuتقبل آالمuuه وكuuشف أمuuام عuuينيها أهuuمية تuuلك الuuحوادث الuuتي
س uuتحصل ف uuي ذل uuك ال uuيوم وأم uuره uuا أن ال ت uuذي uuع ه uuذا الس uّ uر إل uuى وال uuدت uuه ون uuصحها أن ت uuصبر
وتمتثل إلرادة اهلل.
وبuعد أن أنuهى الuباب شuؤون مuنزلuه انuتقل إلuى الuحاج املuيرزا الuسيد عuلي )خuالuه( وهuناك د ّقuuت
سuuاعuuة آالمuuه املuuنتظرة .وعuuرف أن املuuصائuuب املخuuزونuuة لuuه ال يuuمكن أن تuuتأ ّ
خuuر وأنّuuه سuuوف يuuؤخuuذ
وسuط عuاصuفة الuبغض واالضuطهاد ويحuمل مuنها سuريً uعا إلuى مuيدان الuشهادة الuتي هuي تuاج
فخر حياته.
وفuuي هuuذه األثuuناء كuuان حسuuني خuuان حuuاكuuم فuuارس يuuعمل كuuل جهuuده إليuuقاع الuuباب فuuي املuuشاكuuل
ليحuuط مuuنزلuuته فuuي نuuظر الuuناس وكuuانuuت نuuيران عuuدواتuuه الuuخامuuدة قuuد عuuادت لuuالشuuتعال إذ عuuلم أن
الuباب اليuزال يuواصuل مuجهوداتuه بuدون حuصول أي تuعرض لuه وأنّuه لuم يuزل يuقابuل الuكثيريuن مuن
أصuحابuه .فuأرسuل عuبد الحuميد خuان لuتنفيذ األمuر وهجuم عuلى مuنزل الuحاج املuيرزا الuسيد عuلي
وقuuبضوا عuuلى الuuباب ومل ّuا وصuuلوا إلuuى الuuسوق رأوا أهuuالuuي املuuديuuنة يهuuرعuuون فuuي كuuل مuuكان وهuuم
ي uuصيحون م uuن األل uuم والح uuزن ف uuعلم أن ال uuوب uuاء )ال uuكول uuيرا( ق uuد ظه uuر ف uuجأة وأ ّن ال uuناس ي uuموت uuون
بس uuرع uuة .وف uuزع ع uuبد الح uuميد خ uuان م uuن ه uuذا ال uuخبر واس uuرع إل uuى م uuنزل حس uuني خ uuان وع uuلم أنّ
حسuني خuان وأهuل املuنزل هجuروه بuعد أن ضuرب الuوبuاء أفuراد أسuرتuه .فuعزم عuبد الحuميد خuان
إذ ذاك عuuلى أخuuذ الuuباب إلuuى مuuنزلuuه لuuحفظه هuuناك حuuتى تuuصله أوامuuر مuuن الuuحاكuuم .وملuuا اقuuترب
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مuن مuنزلuه أزعuجه صuوت الuنحيب والuبكاء مuن أفuراد األسuرة وكuان الuوبuاء قuد ضuرب ابuنه وصuار
عuuلى شuuفا الهuuالك .فuuوقuuع عuuلى أقuuدام الuuباب وتuuضرع إلuuيه بuuاك uيًا أن يuuنقذ حuuياة ابuuنه وسuuألuuه أن
يuغفر لuه سuابuق تuعديuاتuه وسuيئآتuه .وكuان الuباب فuي ذلuك الuوقuت يuتوضuأ لuصالة الفجuر فuأمuره أن
يuuأخuuذ بً u
uعضا مuuن املuuاء الuuذي يغسuuل بuuه وجuuهه ويuuطلب مuuن نجuuله أن يشuuربuuه فuuذلuuك كuuفيل بuuنجاتuuه
مuuن املuuوت .ومuuا كuuاد عuuبد الحuuميد خuuان يuuشاهuuد شuuفاء نجuuله حuuتى كuuتب لuuلحاكuuم يuuعلمه بuuاألمuuر
تهج uuمه ع uuلى ال uuباب وق uuال ل uuه" :ارح uuم ن uuفسك وال uuذي uuن أوالك اهلل رع uuاي uuتهم".
وي uuرج uuوه أن ي uuترك ّ u
ف uuأج uuاب حس uuني خ uuان ب uuإط uuالق س uuراح ال uuباب واع uuطائ uuه الح uuري uuة ل uuيذه uuب ح uuيث ي uuشاء وبمج uuرد
وصuuول هuuذه األخuuبار إلuuى طهuuران ولuuفت نuuظر الuuشاه إلuuيها صuuدر أمuuره بuuعزل حسuuني خuuان مuuن
وظيفته وأرسل األمر إلى شيراز.

الفصل العاشر
رحلة الباب إلى إصفهان
ف uuي ص uuيف ) 1262س uuنة  1846م uuيالديّ uuة( و ّدع ال uuباب م uuوط uuنه ش uuيراز وس uuاف uuر إل uuى إص uuفهان
ومل uuا اق uuترب م uuن ض uuواح uuي امل uuدي uuنة ك uuتب خ uuطابً uuا إل uuى م uuنوچه uuر خ uuان م uuعتمد ال uuدول uuة ،وال uuي ذل uuك
اإلق uuليم وط uuلب إل uuيه أن ي uuعني ل uuه م uuكان اإلق uuام uuة .ف uuأم uuر م uuعتمد ال uuدول uuة س uuلطان ال uuعلماء – إم uuام
الجuمعة فuي إصuفهان وهuو أكuبر رجuال الuديuن فuي الuدولuة أن يسuتقبل الuباب ويuضيفه فuي مuنزلuه
ويظهuر لuه كuل تuرحuاب وإكuرام .وكuان يuحف الuباب االحuترام واإلجuالل مuن جuميع الuجهات حuتى
أنّ uuه ف uuي ي uuوم ج uuمعة ب uuينما ك uuان راجً u uعا م uuن الح uّ uمام إل uuى امل uuنزل اج uuتمع ج uuمهور م uuن ال uuناس
وأخuu uذوا يuu uتشاحuu uنون عuu uلى اقuu uتسام املuu uاء الuu uذي اسuu uتعمله فuu uي الuu uوضuu uوء وكuu uان املuu uعجبون بuu uه
واملتحمسون له يعتقدون في طهارتها وقدرتها على شفاء أمراضهم وأسقامهم.
وذات لuيلة بuعد الuعشاء أخuذ إمuام الجuمعة الuعجب مuن صuفات وأخuالق ضuيفه الuشاب ومuحاسuن
أح uuوال uuه وط uuلب م uuنه أن يفس uuر ل uuه س uuورة وال uuعصر )ال uuقرآن (103ف uuأخ uuذ ال uuباب ي uuكتب بس uuرع uuة
مuuدهuuشة وبuuدون أدنuuى تuuأ ّمuuل مuuا طuuلب مuuضيفه وكuuانuuت ق ّ uوة بuuيانuuه قuuد أدهشuuت سuuامuuعيه الuuذيuuن
سحروا من صوته وقاموا حاالً بما فيهم إمام الجمعة وقبّلوا طرف ردائه.
ُ
uتشارا فuي مuديuنة إصuفهان حuضر لuزيuارتuه جّ uم غuفير مuن الuزوار مuن
وملuا زادت شهuرة الuباب ان
ً
ك ّuل مuكان ملuعرفuة الuحقائuق الuديuنية وكuثيرون حuضروا طuلبًا لuلشفاء مuن األمuراض واآلالم .وجuاء
uسا وسuط أشهuر عuلماء إصuفهان
مuعتمد الuدولuة نuفسه ذات مuرة لuزيuارتuه .وبuينما كuان الuباب جuال ً
وط uuلب م uuنه م uuعتمد ال uuدول uuة ب uuيانً uuا ع uuن ص uuحة ال uuنبوة ال uuخاص uuة وك uuذل uuك ط uuلب م uuن ال uuحاض uuري uuن أن
يظهuuروا الuuبراهuuني والuuحجج عuuلى صuuحة مuuعتقدهuuم املuuذكuuور لuuيكون دلuuيالً كuuاف ً uيا لّ u
uكل مuuن يuuنكره،
فuuلم يuuقدر أحuuد مuuن الuuحاضuuريuuن عuuلى إجuuابuuة الuuطلب ولuuك ّن الuuباب قuuال لuuه" :هuuل تuuريuuد أن يuuكون
ال uّ uر ّد ك uuتاب ً uة أو ش uuفا ًهuuا ع uuلى س uuؤال uuك؟ "ف uuقال ل uuه" :ب uuل ر ًدّا ك uuتاب ً uيا وي uuكون ب uuحيث ال ي uuقنع ف uuقط
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ال uu uذي uu uن ه uu uم ح uu uاض uu uرون ف uu uي ه uu uذا املج uu uلس ب uu uل ي uu uكون م uu uع ّل ًما ومه u uذّبً uu uا ل uu uألج uu uيال ال uu uحاض uu uرة
واملس uuتقبلة ".ف uuأخ uuذ ال uuباب ق uuلمه وش uuرع ف uuي ال uuكتاب uuة وف uuي أق uّ uل م uuن س uuاع uuتني م uuأل أك uuثر م uuن
خ uuمسني ص uuحيفة ب uuبحث مس uuتفيض ع uuن أص uuل وك uuيفية ت uuأث uuير اإلس uuالم وك uuان uuت قّ u uوة ع uuبارات uuه
وسuالسuتها ومuتانuتها ودقuة جuميع تuفاصuيلها قuد أعuطت املuوضuوع الuذي يuعالuجه طuابuع االمuتياز
الuذي لuم يuغب عuن ذهuن أحuد مuن الuحاضuريuن .وفuي كuتابuته أدلuى بuالuحجج الuقو ّيuة بuشجاعuة تuا ّمuة
حuتى أن املسuتمعني لuتالوة اآليuات أخuذتuهم الuدهuشة مuن عuظمة وحuيه ولuم يجuرؤ أحuد أن يuنبس
بuuأقuّ uل اعuuتراض فuuضالً عuuن أن يuuرد عuuلنًا عuuلى شuuيء مuuن عuuباراتuuه ولuuم يuuقدر املuuعتمد أن يuuخفي
حuuماسuuه وسuuروره وصuuاح قuuائ uالً" :اسuuمعوا إنuuي لuuم أكuuن إلuuى هuuذا الuuيوم اعuuتقد بuuقلبي اعuuتقا ًدا
جuاز ًuمuا فuي ديuني ولuكنّي اآلن أعuترف بuأنّuي صuرت مuؤمuنًا حً uقا بuالuديuن الuذي جuاء بuه رسuول اهلل
وذلuuك مuuن أثuuر بuuيانuuات هuuذا الuuشاب والحuuمد هلل وإنّuuي أشهuuد بuuالuuقوة الuuخارجuuة عuuن طuuاقuuة البشuuر
أي تعليم أرضي أن يهبها ألحد".
التي يتحلى بها هذا الشاب تلك القوة التي ال يقدر ّ
وسuببت شهuرة الuباب اآلخuذة فuي االزديuاد واملuقام الuرفuيع الuذي وصuل إلuيه ،الحسuد والuقلق فuي
املuديuنة ولuكن رأى قuليل مuن الuعقالء أ َّن األوفuق هuو االمuتناع عuن أعuمال الuعداء لuشخص الuباب
ورسuالuته ألنّuهم شuعروا أ ّن مuثل هuذه األعuمال ال تuفيد إالّ فuي إعuالء شuأنuه وتuثبيت مuقامuه .وكuان
األشuرار يuر ّوجuون االشuاعuات بuتقاريuر كuاذبuة وكuانuت هuذه الuتقاريuر تuصل إلuى طهuران وتuعرض
عuuلى الuuحاج املuuيرزا آقuuاسuuي رئuuيس وزراء محuuمد شuuاه وظّ uن هuuذا الuuوزيuuر املتعجuuرف املuuتغطرس
أن يuuميل الuuشاه ذات يuuوم إلuuى مuuحبّة الuuباب وذلuuك يuuؤول طuuب ًعا إلuuى سuuقوطuuه وكuuذلuuك خuuشي أن
uلسا يج uuمع ف uuيه ال uuباب م uuع ال ّ u
uشاه وت uuي ّقن ال uuحاج ب uuأنّ uuه ل uuو تّ u uم ه uuذا
ي uuرت uuب م uuعتمد ال uuدول uuة مج ً u
uلب الuuشاه ويسuuتحوذ عuuلى قuuلبه الuuرقuuيق بuuجاذبuuيته.
االجuuتماع فuuإ ّن ذلuuك املuuذهuuب الجuuديuuد يuuأخuuذ بّ u
وملuا تuمكنت مuنه هuذه الuهواجuس أرسuل إلuى إمuام الجuمعة خuطابًuا شuديً uدا وبّuخه فuيه عuلى إهuمالuه
ال uuعظيم ف uuي ح uuراس uuة م uuصال uuح ال uuدي uuن .ومل uuا ع uuلم م uuعتمد ال uuدول uuة ب uuذل uuك أرس uuل إل uuى إم uuام الج uuمعة
وط uuلب م uuنه ح uuضوره م uuع م uuضيفه مل uuنزل uuه وأس uّ uر م uuعتمد ال uuدول uuة إل uuى إم uuام الج uuمعة ق uuائ uالً" :إنّ uuي
أخuuاف مuuن تuuدابuuير أعuuداء الuuسيد الuuباب وقuuد أمuuر الuuشاه بuuإحuuضاره إلuuى طهuuران وإنّuuي مuuضطر
أن أعuمل الuترتuيبات إلرسuالuه وأرى أن يuمكث فuي مuنزلuي حuتى يuحني الuوقuت ملuغادرة مuديuنتنا".
فوافقه إمام الجمعة على ذلك وعاد إلى منزله منفر ًدا.
وك uuان ق uuد م uuكث ال uuباب أرب uuعني ي uuو ًمuuا ف uuي م uuنزل إم uuام الج uuمعة .وق uuبل ان uuتقال uuه إل uuى م uuنزل م uuعتمد
ال uuدول uuة ك uuان امل uuيرزا اب uuراه uuيم وه uuو وال uuد س uuلطان الشه uuداء وأخ امل uuيرزا مح uuمد ع uuلي النه uuري ق uuد
دعuا الuباب لuولuيمة عuنده وكuان سuلطان الشهuداء وأخuوه مuحبوب الشهuداء يخuدمuان عuلى املuائuدة
وه uuما ط uuفالن ف uuي س uuن ال uuعاش uuرة وال uuحادي uuة عش uuرة .وف uuي ت uuلك ال uuليلة أث uuناء ت uuناول ال uuطعام ط uuلب
املuuيرزا ابuuراهuuيم مuuن الuuباب قuuائuالً" :إ َّن أخuuي املuuيرزا محuuمد )محuuمد عuuلي النهuuري( لuuيس لuuه ابuuن
فuأرجuوك أن تهuبه مuرغuوب فuؤاده ".فuأخuذ الuباب ب ً
uعضا مuن الuطعام وطuلب مuنه أن يuعطيه لuلميرزا
مح uuمد ع uuلي وزوج uuته وأن ي uuتقاس uuماه ف uuيتم ل uuهما م uuراده uuما .وف uuعالً ح uuصل ذل uuك وح uuملت زوج uuة

!41

املuuيرزا محuuمد عuuلي وولuuدت بuuنتًا اقuuترنuuت فuuيما بuuعد بuuالuuغصن األعuuظم) .إشuuارة إلuuى زواج مuuنيرة
خانم بحضرة عبد البهاء(.
وأثuارت هuذه الuتبجيالت واالحuترامuات املuوجuهة نuحو الuباب عuداوة عuلماء إصuفهان فuقرروا فuيما
بuuينهم عuuقد اجuuتماع وفuuيه حuّ uرروا خuuطا ًبuuا خuuتموه مuuن جuuميع الuuرؤسuuاء الuuديuuنيني فuuي تuuلك املuuديuuنة
وحكموا فيه على الباب باإلعدام.
ومل uuا ع uuلم م uuعتمد ال uuدول uuة ب uuال uuحكم ال uuصادر م uuن ع uuلماء إص uuفهان رتّ uuب ح uuملة إلل uuغاء ت uuأث uuير ه uuذه
uروسuuا بخuuمسمائuuة مuuن الuuخيالuuة
الuuفتوى الuuقاسuuية فuuأصuuدر أوامuuره بuuمغادرة الuuباب إصuuفهان محu ً u
uيتوجuuه عuuند غuuروب الuuشمس إلuuى جuuهة طهuuران .ثuuم أصuuدر األوامuuر املشّ uددة عuuلى أن يuuعود فuuي
لuّ u
كuل فuرسuخ مuائuة مuن الuخيالuة إلuى إصuفهان وأس ّuر إلuى قuائuد املuائuة األخuيرة وهuو رجuل يuثق بuه أن
ي uuعود ب uuطري uuق آخ uuر غ uuير م uuعروف م uuع العش uuرة ال uuباق uuية م uuن رج uuال uuه امل uuوث uuوق ب uuهم إل uuى إص uuفهان.
وي uuعدل uuوا س uuيره uuم ب uuطري uuقة ي uuعودون ب uuها ب uuال uuباب إل uuى إص uuفهان ق uuبل الفج uuر ف uuي ال uuيوم ال uuتال uuي
ويسلمونه له.
وقuuد نuuفذت فuuعالً هuuذه الuuطريuuقة وعuuاد الuuباب فuuي سuuاعuuة غuuير مuuتوقuuعة إلuuى املuuديuuنة وأوصuuلوه إلuuى
مuنزل مuعتمد الuدولuة الuخاص امل ُuسمى بuعمارة خuورشuيد ودخuل إلuى غuرفuته الuخصوصuية .وكuان
الuحاكuم املuذكuور يuتولuى أمuر الuباب ويuقوم عuلى خuدمuته ويuهيّء مuا يuلزم لuراحuته واطuمئنانuه .ومuكث
ال uuباب ف uuي ذل uuك امل uuنزل أرب uuعة أشه uuر .ول uuم ي uuسمح لج uuميع أص uuحاب uuه امل uuقيمني ف uuي إص uuفهان أن
يuuروه سuuوى ثuuالثuuة مuuنهم وهuuم املuالّ عuuبد الuuكريuuم الuuقزويuuني الuuذي اسuuتلم مuuن سuuيده الuuباب بuuعض
املكاتيب وأمره أن ينسخها بمعونة السيد حسني اليزدي والشيخ حسن الزنوزي.
وقuد عuرض مuعتمد الuدولuة رغuبته بuأن يuسافuر إلuى طهuران بuإذن الuباب ويuعمل جهuده حuتى يuميل
قuلب الuشاه وحuكام ومuلوك األرض إلuى األمuر فuأجuابuه الuباب قuائuالً" :جuازاك اهلل عuلى مuقاصuدك
uيرا ف uuإ ّن ه uuذه ال uuنيّة ال uuسام uuية أث uuمن م uuن ال uuفعل ن uuفسه ول uuك ّن أيّ uuام uuك وأيّ uuام uuي ف uuي ه uuذه
ال uuنبيلة خ ً u
الuدنuيا محuدودة ولuم يuق ّدر اهلل الuقديuر نuصرة أمuره بuالuطرق الuتي نuتص ّورهuا ونuحبّها بuل بuواسuطة
املuu uساكuu uني واملسuu uتضعفني والuu uدمuu uاء الuu uتي تuu uسفك فuu uي سuu uبيله يuu uحقق الuu uقديuu uر أمuu uره ويuu uحفظه
ويuuصونuuه .وقuuد بuuقي لuuك اآلن فuuي الuuحياة الuuدنuuيا ثuuالثuuة أشهuuر وتuuسعة أيuuام فuuقط وبuuعدهuuا تuuعود
بuإيuمانuك ويuقينك إلuى املuسكن األبuدي ".فuفرح مuعتمد الuدولuة بهuذه الuكلمات وأسuلم األمuر إلرادة
اهلل وابuuتدأ يسuuتعد لuuلفراق الuuذي أنuuبأه بuuه الuuباب بuuوضuuوح تuuا ّم .وكuuان مuuعتمد الuuدولuuة فuuي أيّuuامuuه
uلما بuuطبيعة
األخuuيرة دائuuم الuuحضور مuuع الuuباب وفuuي سuuاعuuات اجuuتماعuuه بuuه كuuان يuuزداد يuuقينًا وعً u
ال uuروح ال uuتي أح uuيت إي uuمان uuه .وق uuال م uuعتمد ال uuدول uuة ل uuلباب" :أف uuكر ف uuيك وأرت uuجف إذ أع uuلم أنّ uuي
س uuأف uuارق uuك وأت uuرك uuك ل uuتقدي uuر وارث ق uuاس م uuثل ج uuورج uuني خ uuان )اب uuن خ uuال uuه( ف uuإنّ uuه س uuيكشف أم uuر
وجuuودك فuuي هuuذا املuuنزل وأخuuاف عuuليك أن يuuؤذيuuك إيuuذا ًء بuuلي ًغا ".فuuأجuuابuuه الuuباب" :ال تuuخف إنّuuي
سّ uلمت أمuري إلuى اهلل وعuليه تuوكuلت ولuقد مّ uن عuليّ قّ uوة مuن عuنده بuحيث لuو أرغuب أن أقuلب هuذه
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األح uu uجار إل uu uى ج uu uواه uu uرم uu uما ال ع uu uدل ل uu uها وأث uu uبت ف uu uي ق uu uلب أش uu uقى املج uu uرم uu uني أع uu uلى أش uu uكال
االسuuتقامuuة واإلخuuالص ألقuuدر ولuuكن اخuuترت بuuنفسي أن أُع uذّب بuuيد أعuuدائuuي حuuتى يuuقضي اهلل
أمرا كان مفعوالً".
ً
uمقر ال uuباب ف uuي ع uuمارة خ uuورش uuيد
وب uuعد ق uuليل م uuن وف uuاة م uuعتمد ال uuدول uuة ع uuلم ج uuورج uuني خ uuان ب ّ u
وبuuاالحuuتياطuuات الuuتي أخuuذهuuا مuuعتمد الuuدولuuة لحuuمايuuة الuuباب فuuأرسuuل رسuuوالً إلuuى طهuuران لuuيخبر
محuمد شuاه بuذلuك .وملuا كuان الuشاه كuبير الuثّقة فuي مuعتمد الuدولuة املuتوفuي عuلم أ ّن رغuبة الuحاكuم
األكuيدة كuانuت فuي انuتهاز الuفرصuة لuترتuيب اجuتماع بuينه وبuني الuباب وأن َuمuنيّته عuاجuلته وحuالuت
دون تuuنفيذ ذلuuك فuuأصuuدر أمuً uرا مuuلكيًّا بuuدعuuوة الuuباب إلuuى دار السuuلطنة وأمuuر جuuورجuuني خuuان أنْ
يuu uرسuu uل الuu uباب فuu uي الuu uخفاء بuu uصحبة حuu uرس مuu uن الuu uخيّالuu uة إلuu uى طهuu uران وأن يظهuu uر لuu uه مuu uنتهى
االعتبار أثناء سفره وأن يبقي رحلته في حيّز الكتمان.
وبuu uعد مuu uنتصف الuu uليل ارتحuu uل الuu uباب مuu uن مuu uديuu uنة إصuu uفهان إلuu uى جuu uهة طهuu uران تuu uب ًعا لuu uألوامuu uر
الصادرة.

الفصل الحادي عشر
إقامة الباب في كاشان
وفuي مuساء الuيوم الuذي وصuل فuيه الuباب إلuى كuاشuان وهuو فuي طuريuقه إلuى طهuران كuان الuحاج
املuيرزا جuانuي املuشهور بuپرپuا وهuو مuن مuشاهuير تuلك املuديuنة قuد رأى فuي مuنامuه رؤيuا كuأنuه واقuف
uسمى بuuباب الuuعطار إذ رأى فuuجأة الuuباب
فuuي سuuاعuuة مuuتأخuuرة مuuن الuuعصر عuuلى بuuاب املuuديuuنة املّ u
راكuبًا جuواده وكuان فuي حuراسuة عuدد مuن الuخ ّيالuة وعuندمuا اقuترب سّ uلم عuليه قuائuالً" :سuوف نuكون
ضuيوفًuا عuليك مّ uدة ثuالث لuيال فuاسuتعد لuلقائuنا ".وملuا اسuتيقظ شuعر مuن قuوة رؤيuاه أنّuها حuقيقة
فuuأخuuذ ت ً uوّا فuuي إعuuداد مuuنزلuuه لuuنزول ضuuيفه ثuuم ذهuuب تuuلك الuuليلة إلuuى بuuاب الuuعطار وانuuتظر هuuناك
مuجيء الuباب وفuيما كuان يuمعن الuنظر فuي األفuق عuايuن عuلى بُuعد هuيئة خuيّالuة حuاضuرة نuحو بuاب
املuديuنة وملuا أسuرع لuلقائuهم عuرف الuباب وهuو مuحاط بحuرسuه .فuاقuترب مuنه الuحاج املuيرزا جuانuي
ب uuفرح وان uuحنى وق uuال ل uuه ال uuباب" :س uuنكون ض uuيوف uuك م uuدة ث uuالث ل ٍ u
uيال .وغً u uدا ه uuو ي uuوم ال uuنوروز
فuuسنحتفل بuuه سuuويّuuة فuuي مuuنزلuuك ".وبuuعد جuuدال بuuني الحuuرس تuuرك الuuباب لحuuراسuuة املuuيرزا جuuانuuي
وقuuال لuuه الuuباب" :لuuوال إرادتuuي مuuا كuuان يuuمكن إقuuناعuuهم بuuأن يس ّ uلمونuuي الuuيك فuuكل شuuيء مuuوكuuول
إلuuى قuuبضة قuuدرتuuه وال يسuuتحيل عuuليه فuuهو يuuزيuuل كuuل صuuعوبuuة ويuuتغ ّلب عuuلى كuuل املuuوانuuع ".وكuuان
وصuول الuباب إلuى مuنزل الuحاج املuيرزا جuانuي مuساء الuيوم الuسابuق لuلنوروز الuثالuث مuن إعuالن
الuuدعuuوة وهuuو يuuوافuuق الuuيوم الuuثانuuي مuuن شهuuر ربuuيع الuuثانuuي سuuنة  1263هجuuريّuuة )سuuنة 1847
ميالديّة(.
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وفuuي صuuبيحة الuuيوم الuuثانuuي بuuعد الuuنوروز س ّ uلم املuuيرزا جuuانuuي للحuuرس الuuباب الuuذي كuuان أمuuانuuة
لديه وبقلب مملوء بالحزن واألسى و ّدعه الوداع األخير املؤثر.

الفصل الثاني عشر
رحلة الباب من كاشان إلى تبريز
وس uuار ال uuباب ب uuرف uuقة الح uuرس ف uuي ط uuري uuق ُقuuم .2وك uuان uuت ج uuاذب uuيته ال uuساح uuرة امل uuمزوج uuة ب uuال uuكمال
والuوقuار والuلطف والuرزانuة قuد غuيّرت صuفات حuراسuه وجuعلتهم مuنقاديuن لuه فuطرحuوا كuل أفuكارهuم
uليما إلرادتuuه ورضuuاه .وكuuانuuت إحuuساسuuات الuuباب قuuد غuuرسuuت الuuثقة فuuي قuuلوب الuuذيuuن
وآرائuuهم تسً u
رافقوه فلم يروا ضرورة ملراقبته لش ّدة اطمئنانهم منه.
وكuuانuuوا فuuي الuuطريuuق إذ بuuرسuuول وصuuل فuuجأة مuuن طهuuران ومuuعه أمuuر كuuتابuuي مuuن الuuحاج املuuيرزا
آقuاسuي إلuى محuمد بuيك چuاپuارچuي – رئuيس الحuرس -بuأن يuذهuبوا تً uوّا بuالuباب إلuى بuلدة كuلني
وبuuالuuنظر إلuuى عuuدم صuuالحuuية املuuنازل فuuي تuuلك الuuقريuuة أمuuر محuuمد بuuيك أن تuuضرب خuuيمة ألجuuل
الuباب حuتى تuصله أوامuر جuديuدة .وأمuا مuن إصuفهان إلuى طهuران ،فuفي كuل مuكان كuان الuناس
يuuتكلمون ويuuتهامuuسون ويuuصرخuuون مuuن الuuظلم الuuالحuuق بuuالuuباب .ونuuصبت الuuخيمة عuuلى سuuفح تuلّ
جميل تكتنفه الحدائق واملروج من كل
وس ّر الباب من هدوء تلك الجهة ونضارة خضرتها وخرير مياه جداولها.
الجهات ُ
ووصuuل لuuزيuuارة الuuباب بuuعض مuuن أصuuحاب حuuضرة بuuهاء اهلل ومuuنهم امل uالّ محuuمد مهuuدي ال َ uكنْدي
وهuو الuذي أرسuله حuضرة بuهاء اهلل مuع خuطاب مuختوم وبuعض الهuدايuا لuلباب وبمج ّuرد وصuولuها
ليده شعر بسرور غير عادي وته ّلل وجهه وأغدق على الرسول عبارات ُ
الشكر واالمتنان.
وأث uuرت ه uuذه ال uuرس uuال uuة ال uuتي وص uuلت ف uuي س uuاع uuة ال uuحيرة وال uuتوق uuف وج ّ uددت ف uuي ال uuباب ن uuشاطً uuا
ون uuفثت ف uuي روح uuه ت uuأك uuيد ال uuفوز وال uuنصر وأص uuبح ي uuنطق ب uuعبارات ال ُ u
uشكر وامل uuدح واألم uuل وب uuدا
عuu uلى وجuu uهه فuu uرح لuu uم يuu uفارقuu uه حuu uتى وردت أخuu uبار الuu uفاجuu uعة الuu uعظيمة بuu uسقوط شuu uجعان قuu uلعة
طبرسي فاحتجبت من ُمحياه تلك االبتسامة وزال من قلبه الفرح واالبتهاج.
وظهuرت عuلى ُمuuحيّا الuباب الuرزانuة والuجالل والuثّقة وكuانuت أقuوالuه متشuبعة بuقوة فuائuقة فuلم يuقدر
أحuد أن يuسألuه عuن سuبب هuذا الuتغيير الuعظيم الuحاصuل فuي أقuوالuه وأفuعالuه وكuذلuك لuم يuشأ هuو
ب uuنفسه أن ي uuخبر أح ً uدا .وأق uuام ال uuباب م uuدة أس uuبوع uuني ف uuي ه uuذا امل uuكان ي uuتمتع بج uuمال ال uuطبيعة.
) (2ثاني األماكن املقدسة في إيران ويوجد فيها جدث أخت اإلمام الرضا فاطمة املعصومة .عاشت وتوفيت هناك .وفيها
أيضا مدافن كثيرة مللوكها ومن بينهم فتح علي شاه ومحمد شاه.
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وسuuاد الuuسكون والهuuدوء إلuuى أن وصuuل خuuطاب مuuن محuuمد شuuاه نuuفسه إلuuى الuuباب وفuuيه يuuقول:
"ولuuو أنّuuنا نuuو ّد مuuقابuuلتك إالّ أنّuuنا نجuuد أنuuفسنا غuuير قuuادريuuن عuuلى اسuuتقبالuuك فuuي طهuuران بuuما هuuو
الئuuق لuuك ألنّuuنا عuuلى جuuناح الuuسفر مuuن الuuعاصuuمة وقuuد أمuuرنuuا أن تُuuرسuuل إلuuى مuuاه كuuو وأصuuدرنuuا
ال uuتعليمات ال uuالزم uuة إل uuى ع uuلي خ uuان م uuحاف uuظ ال uuقلعة أن ي uuعام uuلك ب uuاإلج uuالل واالح uuترام .وأم uuلنا
وعuزمuنا أن نuطلب حuضورك لuدى عuودتuنا إلuى سuريuر السuلطنة وفuي ذلuك الuوقuت نuقدر أن نuحكم
أي ازع uuاج وأنّ uuك ال ت uuتأ ّ
أي ح uuيف
خuuر أن ت uuخبرن uuا ع uuن ّ
ف uuي م uuسأل uuتك ون uuعتقد أنّ uuنا ل uuم نس uuبب ل uuك ّ
يuuصيبك ونuuتمنى لuuك أن تسuuتمر فuuي الuuدعuuاء والuuتوفuuيق لuuنا والuuسعادة ملuuملكتنا ".وكuuان ذلuuك فuuي
ربيع الثاني سنة 1263هجر ّية )يوافق  19مارس 17-أبريل سنة  1847ميالد ّية(.
ومuuما ال شuuك فuuيه أن الuuحاج املuuيرزا آقuuاسuuي كuuان مuuسؤوالً عuuن إرسuuال مuuثل هuuذا الخuuطاب إلuuى
الuuباب والuuحامuuل عuuلى ذلuuك خuuوفuuه لuuئالّ تuuكون املuuقابuuلة مuuع الuuشاه سuuببًا فuuي خuuلعه وسuuلبه مuuقامuuه
الuذي يuتمتع بuه وسuلطته الuتّا ّمuuة عuلى كuافuة أمuور الuحكومuة .وأخuذ يح ّuرض مuليكه عuلى نuقل مuثل
uقوي إلuى ركuن بuعيد مuن أركuان املuملكة وبهuذه الuوسuيلة يتخّ uلص مuن الuه ّم الuذي
هuذا الuخصم ال ّ
دائما يساوره فما أعظم خطأه وأش ّد ضالله.
كان
ً
أمuا الuوزيuر الuحاج املuيرزا آقuاسuي فuقد فََ uق َد مuقامuه ورتuبته وأضuاع ثuروتuه وضuاعuت مuنه أمuالكuه
الuعديuدة الuتي كuان قuد اسuتولuى عuليها بuالuظلم مuن األهuالuي املuساكuني وذلuك بuعد سuنتني فuقط مuن
اص uuداره األم uuر ب uuحبس ال uuباب ف uuي ج uuبال آذرب uuاي uuجان امل uuوح uuشة وص uuادرت ال uuحكوم uuة ج uuميع
مuuمتلكاتuuه وغuuضب عuuليه مuuليكه وطuuرده مuuن طهuuران بuuالuuذ ّلuuة والuuهوان ووقuuع فuuريuuسة لuuلمرض والuuفقر
وضاع منه األمل وهبط في الذّ ّل وخمد ذكره في كربالء حتى وافته املنيّة.
وقuد أ ُ ِمuuر الuباب بuالuذهuاب إلuى تuبريuز تً uوّا وصuحبه الحuرس أنuفسهم تuحت إمuرة محuمد بuيك إلuى
إقuليم آذربuايuجان الuشمالuي الuغربuي وص ّuرح لuه أن يuنتخب رفuي ًقا واحً uدا وخuاد ًuمuا أي ً
uضا مuن بuني
أتuuباعuuه أثuuناء اقuuامuuته فuuي ذلuuك اإلقuuليم .فuuانuuتخب الuuسيد حسuuني الuuيزدي والuuسيد حuuسن أخuuاه.
وامuuتنع أن يuuصرف عuuلى نuuفسه املuuبالuuغ الuuتي أعuuطتها الuuحكومuuة لuuه ملuuصاريuuف الuuرحuuلة .وصuuرف
جuميع تuلك املuبالuغ عuلى املuساكuني واملuحتاجuني وخuصص لuنفقاتuه واحuتياجuاتuه الuضرور ّيuة املuبالuغ
التي ربحها من التجارة في بوشهر وشيراز.
وملuا كuانuت األوامuر أُعuطيت ملuنعه مuن الuدخuول إلuى الuبالد الuتي يuمر بuها فuي طuريuقه إلuى تuبريuز
ح uuضر خ uuارج ت uuلك امل uuدن ف uuوج م uuن أح uبّائ uuه م uuمن ع uuلموا ب uuقرب م uuجيء م uuحبوب uuهم وت uuمكنوا م uuن
uحبوسuا
ًu u
uحجة الuزنuجانuي )املuالّ محuمد عuلي( بuعد يuومuني بuأمuر الuباب وكuان م
مuقابuلته .وقuد َuعuلِم ال ّ
فuي الuعاصuمة فuأرسuل وطuلب مuن أصuحابuه فuي بuلدتuه أن يسuتع ّدوا ويuقومuوا مuع االحuتراس الuتّامّ
أي ج uuهة ي uuشاء ف uuاج uuتمع ع uuدد م uuن
ويجته uuدوا ف uuي ان uuتهاز ال uuفرص uuة ألخ uuذ ال uuباب وإرس uuال uuه إل uuى ّ
uحجة ووصuلوا إلuى مuكان الحuرس
املuؤمuنني فuي قuزويuن وطهuران وذهuب الجuميع بuناء عuلى أمuر ال ّ
ف uuي س uuاع uuة م uuتأخ uuرة م uuن ال uuليل ووج uuدوه uuم ن uuائ uuمني ف uuاق uuترب uuوا م uuن ال uuباب ورج uuوه أن يه uuرب م uuعهم
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فuأجuابuهم بuربuاطuة جuأش قuائuالً" :إ ّن جuبال آذربuايuجان أي ً
uضا لuها حuقوق "،ونuصحهم بuكل مuحبة
أن يعودوا إلى منازلهم ويتركوا ما اعتزموا عليه.
وملuuا اقuuترب الuuركuuب مuuن بuuاب تuuبريuuز وشuuعر محuuمد بuuيك )رئuuيس الحuuرس( بuuأن سuuاعuuة الuuفراق مuuن
مuسجونuه قuد دنuت حuضر أمuامuه وبuأعuني دامuعة رجuاه أن يuغفر لuه تuقصيره وتuع ّديuه وقuال لuه" :ان
uصرت فuuي أداء واجuuبي فuuي خuuدمuuتك كuuما يuuنبغي
الuuسفر مuuن إصuuفهان كuuان طuuويuالً ُمuuمالً وقuuد قّ u
لuذلuك اسuتميحك الuعذر وأرجuوك أن تuباركuني ".فuأجuابuه الuباب قuائuالًُ " :كuuن مuطمئنًّا فuإنّuي أعuدك
أن تuu uكون أحuu uد أصuu uحابuu uي والuu uذيuu uن يuu uتبعون أمuu uري سuu uوف يuu uباركuu uونuu uك إلuu uى األبuu uد ويuu uعظمونuu uك
uضرع uuوا إل uuى
ويمج uuدون ع uuملك وي uuرف uuعون اس uuمك ".وف uuعل ب uuاق uuي الح uuرس ك uuما ف uuعل رئ uuيسهم وت ّ u
مuسجونuهم أن يuباركuهم وقuبّلوا أقuدامuه وودعuوه الuوداع األخuير بuدمuوع مuنهمرة وأظهuر الuباب لuكلّ
مuuنهم عuuنايuuاتuuه وأ ّكuuد دعuuوتuuه لuuهم فuuي صuuلواتuuه وس ّ uلموه بuuعد الuuتر ّدد الuuكثير إلuuى يuuد حuuاكuuم تuuبريuuز
الuuذي كuuان ول uيّ عهuuد محuuمد شuuاه .وكuuان هuuؤالء الuuرفuuقاء الuuذيuuن شuuاهuuدوا بuuأعuuينهم حuuكمة الuuباب
وق ّ uوت uuه ال uuفائ uuقة ع uuن ح uuدود البش uuري uuة ق uuد أخ uuبروا ك uّ uل م uuن ق uuاب uuلهم ب uuعجائ uuب أح uuوال uuه ال uuتي رأوه uuا
وسمعوها وساعدوا بذلك على نشر األمر الجديد.
وأهuاجuت أخuبار اقuتراب الuباب مuن تuبريuز األحuباء فuيها وخuرجuوا جuمي ًعا ملuقابuلته ولuك ّن املuوظuفني
أبuوا أن يuسمحوا لuهم بuأن يuقتربuوا مuنه أو يuلتمسوا بuركuته .ولuكن أحuد الشuبان لuم يuقدر أن يuمنع
ن uuفسه وهج uuم وه uuو ح uuاف uuي األق uuدام واخ uuترق ب uuاب امل uuدي uuنة ول uuم يس uuتطع ع uuدم رؤي uuة وج uuه م uuحبوب uuه
فجuuرى مuuسافuuة نuuصف فuuرسuuخ ) 3كuuيلومuuترات تuuقري uبًا( حuuتى وصuuل إلuuى الuuخيالuuة الuuذيuuن كuuانuuوا
سuائuريuن فuي املuقدمuة أمuام الuباب ورحuب بuهم ب ّ
uكل فuرح وأمuسك بuطرف رداء أحuدهuم وقuبّل ركuابuه
وصuuاح قuuائً u
ال وهuuو يuuبكي" :أنuuتم رفuuقاء مuuحبوبuuي لuuذلuuك أعuزّكuuم أكuuثر مuuن قuّ uرة عuuيني ".وكuuان هuuذا
املسuuلك والuuحنني الuuزائuuد قuuد بهuuرهuuم فuuسمحوا لuuه فuuي الuuحال بuuإجuuابuuة طuuلبه فuuي املuuثول بuuني يuuدي
سuuيده وبمجuuرد أن وقuuع نuuظره عuuليه صuuاح بuuفرح ٍ زائuuد ووقuuع عuuلى وجuuهه بuuاك ً uيا فuuنزل الuuباب مuuن
جuواده وعuانuقه ومuسح دمuوعuه وهّ uدأ روع قuلبه وبuاركuه ولuكن لuم يuتم ّكن اآلخuرون إالّ بuإلuقاء نuظرهuم
على محبوبهم من ُبعد واكتفوا بذلك لشفاء غليل فؤادهم.
وملuuا وصuuل الuuباب إلuuى تuuبريuuز أدخuuلوه إحuuدى املuuنازل الuuتي أُعuuدت لuuحبسه فuuي تuuلك املuuديuuنة .ثuuم
نuuقلوه إلuuى غuuرفuuة فuuي الuuقلعة املuuجاورة ملسجuuد عuuلي شuuاه .وكuuانuuت تحuuرسuuه جuuوقuuة مuuن الuuنصيريّuuة
ولuuم يuuتمكن أحuuد مuuن مuuقابuuلته سuuواء مuuن الuuعا ّمuuة أم مuuن أنuuصاره سuuوى الuuسيّد حسuuني الuuيزدي
وأخuuيه .وكuuانuuت الuuفرقuuة الuuتي أنuuتخبت لحuuراسuuته مuuن بuuني الuuسكان فuuي بuuلدة خuuمسه هuuي نuuفس
الuuفرقuuة الuuتي انuuتخبت السuuتشهاده بuuإطuuالق الuuرصuuاص عuuليه .وأثuuارت حuuادثuuة وصuuول الuuباب إلuuى
تuبريuز ض ّuجة كuبيرة بuني األهuالuي واجuتمع جّ uم غuفير ملuشاهuدة دخuولuه املuديuنة وكuثير مuنهم ح ّuركuهم
إيuمانuهم وإخuالصuهم لuيشاهuدوه ويuؤكuدوا لuه خuضوعuهم .وبuينما كuان يuسير فuي الuشوارع كuان
ص uuياح الج uuماه uuير ي uuتر ّدد م uuن ك uّ uل ال uuجهات وك uuان أغ uuلب الج uuمهور ال uuذي uuن رأوا وج uuهه ي uuح ّيون uuه
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بuuصياح "اهلل أكuuبر" وكuuان غuuيرهuuم يuuرحuuب بuuه ويهuuلل والuuبعض يuuطلب مuuن اهلل نuuزول الuuبركuuات مuuن
القدير عليه والبعض اآلخر أخذ يقبّل التراب الذي تحت أقدامه باحترام.
ومكث الباب في تبريز مدة أربعني يو ًما.

الفصل الثالث عشر
حبس الباب في قلعة ماه كو
ومuuا رواه الuuسيد حسuuني الuuيزدي قuuال" :فuuي م ّ uدة العشuuرة أ ّيuuام األولuuى الuuتي تuuلت حuuبس الuuباب
فuuي تuuبريuuز لuuم يuuعلم أحuuد مuuاذا سuuيكون مuuصير أمuuره وكuuثرت اإلشuuاعuuات فuuي املuuديuuنة وذات يuuوم
تuجاسuرت عuلى سuؤالuه إذا كuان سيسuتمر عuلى الuبقاء فuي ذلuك املuكان أو أنuه سuينتقل إلuى جuهة
uورا’ :إنّ uuنا س uuنمكث م ّ uدة ال ت uuقل ع uuن ت uuسعة أشه uuر م uuحبوس uuني ف uuي ال uuجبل
أخ uuرى ف uuأج uuاب uuني ف ً u
الuuباسuuط  -مuuاه كuuو ،ثuuم نuuنتقل مuuنه إلuuى الuuجبل الشuuديuuد  -چهuuريuuق) "‘.جuuبل بuuاسuuط يuuوافuuق جuuبل
الجuَّ uمل وك uuذل uuك ج uuبل ش uuدي uuد ي uuواف uuق ج uuبل چه uuري uuق ف uuعدد األ ّول  72وع uuدد
م uuاه ك uuو ف uuي ح uuساب ُ u
الuثانuي  (318وهuذان الuجبالن هuما مuن سuلسلة جuبال خuوي ويuقعان عuلى جuانuبي املuديuنة الuتي
تحمل هذا االسم.
وقuلعة مuاه كuو عuبارة عuن بuناء صخuري ذي أربuعة أبuراج ويuقع عuلى قuمة جuبل وفuي أسuفله مuديuنة
مuاه كuو ويuقع عuلى حuدود املuمالuك الuعثمانuية والuروسuية .وكuان اسuم الuضابuط املuسؤول عuن الuقلعة
عuuلي خuuان املuuاه كuuوئuuي .وسuuكان املuuديuuنة مuuن األكuuراد وهuuم مuuن أهuuل الuuسنّة .وأ ّمuuا الuuباب فuuبلطف
صuفاتuه ودمuاثuة أخuالقuه الuتي ال شuبه لuها أوقuد الحuماس فuي قuلوب الuسكان فuكانuوا ك ّuل صuباح
ي uuبدأون أع uuمال uuهم ب uuأن ي uuبحثوا ع uuن م uuكان ي uuقدرون أن ي uuفوزوا ف uuيه ب uuنظرة ل uuوج uuهه وي uuناج uuون uuه
ويuطلبون مuنه الuبركuة فuي عuملهم الuيومuيّ .وعuند حuصول مuشاجuرة أو خuصام يسuرعuون إلuى ذلuك
املكان ويو ّلون وجوههم تلقاء السجن ويحلفون باسمه أن يقول كل منهم الصدق.
وحuuكى الuuسيّد حسuuني الuuيزدي قuuائ uالً" :فuuي األسuuبوعuuني األ ّولuuني لuuم يuuسمح ألحuuد بuuزيuuارة الuuباب
و ُكuنّا أنuا وأخuي الuوحuيديuن املuسموح لuهما بuمالقuاتuه وكuنت فuي ك ّuل يuوم أنuزل إلuى املuديuنة ومuعي
أحuد الحuراس لشuراء الuلوازم الuضروريّuة وأ ّuمuا الuشيخ حuسن الuزنuوزي الuذي وصuل إلuى مuاه كuو
كuuان يuuقوم كuuواسuuطة بuuني املuuؤمuuنني الuuذيuuن كuuانuuوا يuuأتuuون لuuلزيuuارة وبuuني الuuسيد حuuسن أخuuي الuuذي
كuuانuuت الuuعرائuuض تuuصل بuuواسuuطته مuuن املuuؤمuuنني إلuuى مuuوالهuuم وتuuرسuuل األجuuوبuuة بuuواسuuطته أيً u
uضا
إل uuى ال uuشيخ ح uuسن ال uuزن uuوزي .وف uuي ذات ي uuوم أع uuلم ال uuباب أخ uuي أنّ uuه س uuيطلب ب uuنفسه م uuن ع uuلي
خuان أن يuخفّف الشّ uدة وأن يuأذن لuلمؤمuنني بuالuزيuارة .وفuي الuيوم الuتالuي فuي وقuت مuب ّكر دهuشنا
لuطرق الuباب فuجأة وعuرفuنا صuوت عuلي خuان وهuو يuتناقuش مuع الحuرس وجuاء أحuدهuم وأخuبرنuي
uصمم عuuلى الuuتصريuuح لuuه بuuالuuدخuuول ملuuقابuuلة الuuباب .فuuأوصuuلت
بuuأ ّن مuuحافuuظ الuuقلعة )عuuلي خuuان( مّ u
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الuرسuالuة وأُمuرت أن أُدخuله حuاالً .وإذ شuرعuت بuالخuروج مuن الuغرفuة املuجاورة لuغرفuة الuباب وجuدت
uتعجب
عuuلي خuuان واقuفًا عuuلى الuuعتبة بuuهيئة خuuضوع تuuا ّم وتظهuuر عuuلى وجuuهه عuuالئuuم الuuخشوع والّ u
عuu uلى غuu uير املuu uعتاد .وبuu uكل خuu uضوع وبuu uكمال األدب ر ّد عuu uليّ السuu uالم ورجuu uانuu uي أن أصuّ u uرح لuu uه
ب uuال uuدخ uuول مل uuقاب uuلة ال uuباب .ف uuأخ uuذت uuه إل uuى ال uuغرف uuة ال uuتي ي uuقطنها ال uuباب وك uuان uuت رك uuبتاه ت uuرت uuعشان
ورحuuب بuuه فuuاقuuترب عuuلي خuuان
وظهuuرت فuuي بuuاطuuنه هuuيجان لuuم يuuقدر عuuلى إخuuفائuuه .فuuقام الuuباب ّu
uعظيما لuه وارتuمى عuلى أقuدامuه وقuال’ :خّ uلصني مuن حuيرتuي فuإنّuي أسuتحلفك اهلل أن
وانuحنى ت
ً
تuuزيuuل شuuكوكuuي فuuإنّuuي عuuندمuuا اقuuتربuuت مuuن بuuاب املuuديuuنة وأنuuا مuuمتطي جuuوادي فuuي وقuuت الفجuuر
رأيuuتك بuuعيني فuuجأة بuuجانuuب النهuuر واق uفًا تuuص ّلي .وكuuانuuت يuuداك وعuuيناك مuuرتuuفعتني إلuuى الuuسماء
ف uuوق uuفت أالح uuظك وان uuتظرت ح uuتى أت uuممت ال uuصالة ألق uuترب م uuنك وأوبّ uuخك ع uuلى ال uuتجاس uuر ب uuترك
الuقلعة بuدون إذنuي .وفuجأة شuعرت بuخوف شuديuد ورجuعت إلuى الحuرس ألوبّuخهم عuلى إهuمالuهم
ولuuكنّي دهشuuت إذ وجuuدت الuuباب الuuخارجuuي والuuداخuuلي مuuغلقني ولuuم يuuفتحا إال بuuناء عuuلى طuuلبي
uعجبي وارتuuبت أن يuuكون عuuقلي قuuد
uسا أمuuامuuي مuuما أوجuuب تّ u
فuuدخuuلت عuuندك واآلن وجuuدتuuك جuuالً u
فuارقuني ‘.فuأجuابuه الuباب قuائuالً’ :إ ّن الuذي رأيuت هuو حuق ال يuنكر .وإنّuك تuبخس قuدر هuذا األمuر
وتuuحتقر صuuاحuuبه ولuuم يuuشأ اهلل بuuرحuuمته أن يuuوقuuعك فuuي الuuعقاب بuuل أراد أن يظهuuر الuuحق أمuuام
عuينيك وبهuدايuة إلuهيّة أوقuع فuي قuلبك مuحبة ولuيّه لuتعترف بuق ّوة األمuر الuتي لuن تقهuر ‘.وقuلبت هuذه
ال uuحادث uuة ق uuلب ع uuلي خ uuان ك uuليّة .وه uuدأت ه uuذه ال uuكلمات اض uuطراب uuه واخ uuضعت وح uuشيّته وأزال uuت
ع uuداوت uuه .وط uuلب ع uuلي خ uuان م uuن ال uuباب أن ي uuغفر ل uuه س ّ uيئآت uuه وذه uuب ت ً uوّا وأح uuضر ال uuشيخ ح uuسن
uدي الuباب .ولuم يuأل عuلي خuان جهً uدا فuي ضuمن الحuدود امل َُ u
خ ّولuة لuه فuي
الuزنuوزي لuلمثول بuني ي ّ
عuuمل كuuل مuuا مuuن شuuأنuuه تuuخفيف وطuuأة األسuuر عuuلى الuuباب وكuuان بuuاب الuuقلعة مuuغل ًقا أثuuناء الuuليل
يصرح لكل من يريد الدخول لزيارة الباب".
وأ ّما في النهار فكان ّ
uصص الuباب كuل وقuته لuكتابuة الuبيان الuفارسuي وهuو مuن أهuم وأشهuر
وأثuناء حuبسه فuي الuقلعة خ ّ
وبشuر بuظهور جuديuد يuأتuي بuعده
كuتبه وفuيه شuرع الuقوانuني والuقواعuد لuألمuر الجuديuد وب ّuني وأوضuح ّu u
وطuuلب مuuن أتuuباعuuه الuuقيام لuuلبحث عuuن مuuن يظهuuره اهلل )إشuuارة إلuuى حuuضرة بuuهاء اهلل( وح uذّرهuuم
من أن يأ ّولوا األسرار واإلشارات املوجودة في البيان بطريقة تمنع االعتراف بأمره.
وكuان صuوت الuباب وهuو يuملي تuعالuيمه ومuبادئuه مuسمو ًعuuا بuوضuوح فuي سuفح الuجبل الuذي كuان
ي uuر ّدد ه uuو وال uuوادي ص uuوت uuه وك uuان uuت ن uuغمة ت uuرت uuيل اآلي uuات ت uuفيض م uuن ف uuمه وه uuي تُ uuشنّف األس uuماع
وتuuخترق الuuقلوب واألرواح وتتحuuرك لuuندائuuه الuuقلوب مuuن أعuuماقuuها وكuuان إلرخuuاء حuuبل الuuقيود الuuتي
فuرضuت عuلى الuباب األثuر الجuميل فuي تuشجيع الuكثيريuن مuن أصuحابuه وأتuباعuه عuلى الuحضور
من األقاليم املختلفة في إيران لزيارته في قلعة ماه كو.
وع uuلى ه uuذا ال uuنحو أم uuضى ال uuباب ال uuصيف والخ uuري uuف ب uuني ج uuدران ت uuلك ال uuقلعة وت uuال ذل uuك ش uuتاء
قuuارس وكuuان املuuاء الuuذي يسuuتعمله فuuي الuuوضuuوء وصuuل لuuدرجuuة مuuن الuuبرودة الuuثلجيّة أن قuuطراتuuه
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كuuانuuت تuuلمع عuuلى وجuuهه بuuما فuuيها مuuن الuuثلج .ووافuuق ابuuتداء ذلuuك الuuفصل شهuuر محuuرم مuuن سuuنة
 1264هجريّة) -يبدأ  9ديسمبر  1847إلى  8يناير سنة  1848ميالديّة(.
uقيما ف uuي مشه uuد وم uuشغوالً ف uuي نش uuر األم uuر
وك uuان امل uالّ حس uuني البش uuروئ uuي ف uuي ذل uuك ال uuوق uuت م ً u
الجuuديuuد .وعuuزم عuuلى الuuسفر إلuuى آذربuuايuuجان قuuائ uالً" :إنّuuي أقuuسمت أن أسuuير عuuلى قuuدم uيّ كuuل
املسافة التي تفصلني عن املحبوب فلن أنثني عن عزمي حتى أصل إلى مرغوبي".
وكuuان امل ُuالّ حسuuني فuuي طuuريuuقه إلuuى طهuuران يuuقابuuل األحuuباء بuuكل تuuرحuuاب وحuuماس فuuي مuuختلف
uوصuuل إل uuى امل uuثول أم uuام ح uuضرة ب uuهاء اهلل وب uuعد التح uuدث م uuعه ق uuام
امل ُuuدن ال uuتي م uّ uر ف uuيها وق uuد ت u u uّ u
للسفر إلى آذربايجان.
ّ
وفuي الuليلة الuسابuقة قuبل وصuولuه إلuى مuاه كuو الuتي كuانuت فuي مuساء الuنوروز الuرابuع مuن إعuالن
دعuuوة الuuباب ووافuuق فuuي تuuلك الuuسنة أي  1264هجuuريuuة ) 1848مuuيالديuuة( الuuيوم الuuثالuuث عشuuر
م uuن شه uuر رب uuيع ال uuثان uuي رأى ع uuلي خ uuان رؤي uuا ف uuقال" :رأي uuت ك uuأنّ uuي أُخ uuبرت ف uuجأة ب uuعزم زائ uuر
مuuقدس -سuuيدنuuا محuuمد الuuرسuuول – عuuلى املuuجيء إلuuى مuuاه كuuو وأنّuuه سuuوف يuuحضر إلuuى الuuقلعة
ل uuيزور ال uuباب ول uuيهنّئه ب uuعيد ال uuنوروز فخ uuرج uuت ج uuريً uuا مل uuقاب uuلته وأن uuا مش uuتاق ألُقّ u uدم خ uuضوع uuي
وتuuرحuuيبي لuuه وبuuفرح ال يuuوصuuف أسuuرعuuت لuuناحuuية النهuuر وملuuا وصuuلت رأيuuت اثuuنني قuuادمuuني نuuحوي
ف uuأس uuرع uuت إل uuى االرت uuماء ع uuلى أق uuدام األ ّول وان uuحنيت ألُق uبّل ط uuرف ردائ uuه وإذ ذاك اس uuتيقظت
uوضuuأت وص ّ uليت وذهuuبت إلuuى تuuلك الuuبقعة الuuتي رأيuuت
uصحة رؤيuuاي قuuمت وتu u ّ u
فuuجأة وإذ أيuuقنت بّ u
ف uuيها ف uuي ال uuرؤي uuا وج uuه رس uuول اهلل وم uuا ك uuدت أص uuل ح uuتى ع uuجبت ل uuرؤي uuتي ال uuرج uuلني ال uuلذي uuن
أي تuف ّكر وقuعت
شuاهuدتuهما فuي الuرؤيuا يuمشيان الuواحuد خuلف اآلخuر ويuسيران نuحوي وبuدون ّ
عuلى قuدم الuزائuر وقuبّلته بuإخuالص ورجuوتuه هuو ورفuيقه أن يuركuبا الuجواديuن الuتي قuد أمuرت أحuد
أتباعي أن يأتي بهما.
"فuuقال الuuشخص الجuuليل’ :ال فuuإنّuuي آلuuيت عuuلى نuuفسي أن أُتuّ uمم رحuuلتي عuuلى قuuدمuيّ وسuuأسuuير
إلuى ق ّuمة الuجبل وهuناك أزور املuسجون "‘.وجuعلت هuذه الuحادثuة عuلي خuان يuشعر بuاحuترام زائuد
فuي مسuلكه نuحو الuباب وأصuبح يuقينه فuي ص ّuحة األمuر وقّ uوتuه أعuظم مuن ذي قuبل وبuخشوع تuامّ
تuuبع امل ُuالّ حسuuني )الuuذي كuuان هuuو الuuزائuuر( إلuuى أن وصuuل إلuuى بuuاب الuuقلعة ومuuا كuuادت أعuuني امل ُuالّ
حس uuني ت uuقع ع uuلى وج uuه س uuيده ال uuذي ك uuان واق uفًا ع uuلى ال uuعتبة ح uuتى وق uuف ف uuجأة وان uuحنى أم uuام uuه
وم uuكث ب uuجان uuبه دون ح uuراك .ف uuم ّد ال uuباب ذراع uuه وع uuان uuقه ب uuكل ش uuوق وس uuار ب uuه م uuاس ً uكا ي uuده إل uuى
غرفته ثم دعا أحبّائه ملقابلته واحتفل بعيد النوروز.
ولuuم يuuكن يuuسمح ألحuuد سuuوى حسuuني الuuيزدي وأخuuيه بuuاملuuكث داخuuل الuuقلعة أثuuناء الuuليل ولuuكن فuuي
ذل uuك ال uuيوم ذه uuب ع uuلي خ uuان إل uuى ال uuباب وق uuال ل uuه" :إذا ك uuنت ت uuرغ uuب ف uuي أن ي uuبقى م uuعك امل ُ uالّ
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حسuني هuذه الuليلة فuإنّuي ال أمuانuع بuل أكuون رهuني إشuارتuك ".وكuان أتuباع الuباب يuفدون عuليه فuي
ماه كو وكان يسمح لهم باملثول أمامه ت ًوّا وبدون أي حائل.
وذات يuuوم كuuان الuuباب يuuتأ ّمuuل فuuي املuuناظuuر املuuجاورة مuuن سuuطح الuuقلعة ورأى مuuن نuuاحuuية الuuغرب
كuيف أن نهuر أرس يuنحني فuي تuعاريuجه فuي مجuراه فuالuتفت إلuى امل ُالّ حسuني وقuال" :هuذا هuو
النهر وهذا هو الشاطىء الذي كتب عنه الشاعر حافظ:
الصبا،
’يا نسيم ّ
إذا مررت بشاطىء نهر أرس،
فقبّل األرض في ذاك الوادي،
وعطّر مشام أنفاسك من عبير طيبها"‘.
uلمالّ حسuuني عuuن جuuميع الuuحوادث الuuتي سuuتحصل فuuي الuuقريuuب الuuعاجuuل الuuواحuuدة بuuعد
ثuuم تuuنبأ لُ u
األخuرى وأمuره أن ال يuخبر بuها أحً uدا وقuال لuه الuباب" :سuوف يuنقلونuنا إلuى جuبل آخuر وقuبل أن
uقرك سuuتصلك أخuuبار انuuتقالuuنا مuuن مuuاه كuuو ".وت ّ uم تuuنبؤ الuuباب سuuري ً uعا) -نُuِ uقل إلuuى
تuuصل إلuuى مّ u
چه uuري uuق( .ف uuاألش uuخاص ال uuذي uuن ك uuان uuوا ي uuتجسسون ع uuلى ح uuرك uuات وأع uuمال ع uuلي خ uuان أرس uuلوا
uفصالً إلuى الuحاج املuيرزا آقuاسuي واتuهموه )عuلي خuان( فuيه بuإخuالصuه لuلمسجون وأثّuر
تuقري ًuرا م ّ
ال uuخوف ع uuلى ال uuحاج امل uuيرزا آق uuاس uuي واس uuتول uuى ع uuليه ال uuغضب ل uuدرج uuة أنّ uuه أص uuدر أم uً uرا ب uuنقل
الباب إلى قلعة چهريق.
وبuعد مuرور عشuريuن يuو ًمuuا مuن الuنوروز و ّدع الuباب أهuالuي مuاه كuو الuذيuن عuرفuوا قّ uوة شuخصيته
ال uuعظيمة وس uuم ّو أخ uuالق uuه أث uuناء ال uuتسعة أشه uuر ال uuتي ق uuضاه uuا ف uuي ال uuحبس وك uuان امل ُ uالّ حس uuني
الuuذي فuuارق مuuاه كuuو بuuأمuuر الuuباب ال يuuزال فuuي تuuبريuuز إذ سuuمع بuuأخuuبار الuuنقل إلuuى چهuuريuuق كuuما
س uuبق وت uuنبأ ب uuه ال uuباب .وك uuان ال uuباب ق uuد أوص uuاه أن يجته uuد وي uuشعل ف uuي ق uuلوب األح uuباء ن uuيران
مuuحبّة الجuuمال اإللuuهيّ ويuuسعى فuuي تuuقويuuة إيuuمانuuهم فuuي أمuuره وطuuلب مuuنه أن يuuنتقل مuuن طهuuران
إلى مازندران حيث سينكشف له الكنز اإللهيّ املستور.
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الفصل الرابع عشر
سفر املالّ حسني إلى مازندران
وكuuان امل uالّ حسuuني وف ً uيّا لuuلتعليمات الuuتي أُعuuطيت لuuه ولuuذلuuك كuuان يuuمكث فuuي كuّ uل بuuلدة وقuuريuuة مuuن
ت uuلك ال uuتي أم uuره ال uuباب ب uuزي uuارت uuها ويج uuمع األح uuباء ف uuيها وي uuوص uuل ل uuهم رس uuال uuة امل uuحبّة وال uuتح ّيات
وتuuأكuuيدات مuuواله املuuحبوب وكuuان يُuuحيي فuuيهم الحuuماس ويuuنصحهم عuuلى أن يuuبقوا ثuuابuuتني عuuلى
أمuuره .ووصuuل إلuuى مuuازنuuدران شuuو ًقuuا ملuuشاهuuدة أمuuر الuuكنز املuuكنون الuuذي وعuuده مuuواله بuuظهوره لuuه
وف uuي طه uuران تش uّ uرف ب uuمقاب uuلة ح uuضرة ب uuهاء اهلل وح uuصل م uuنه ع uuلى امل uuعون uuة ال uuتي م ّ uكنته م uuن أن
يواجه املخاطر التي اكتنفته بش ّدة في أواخر حياته بشجاعة وجرأة.
وفuuي تuuلك األيّuuام كuuان الuuقدوس قuuاطuنًا فuuي بuuارفuuروش وكuuان يuuعاشuuر جuuميع الuuناس عuuلى اخuuتالف
طuuبقاتuuهم وبسuuبب لuuطف مuuعاشuuرتuuه واتuuساع دائuuرة مuuعارفuuه اكتسuuب مuuحبّة واعuuجاب سuuكان تuuلك
املuuديuuنة .وملuuا وصuuل امل uالّ حسuuني إلuuى بuuارفuuروش ذهuuب ت ً uوّا إلuuى مuuنزل الuuقدوس الuuذي اسuuتضافuuه
ب uuكل ت uuرح uuاب .ومل ّuuا س uuنحت ل uuه ال uuفرص uuة أن ي uuنظر ف uuي ك uuتاب uuات ال uuق ّدوس وأدرك س uّ uموه uuا اع uuترف
بuقيمة املuواهuب الuخاصuة الuتي مuنحت لuه فuشعر بuأ ّن مuن أ ّول واجuباتuه أن يuخضع ُ uكuل ّي ًة لuلقدوس
ال uuذي تج uuلت ف uuي م uuرآة ف uuؤاده أش ّ uعة ش uuمس م uuواله امل uuحبوب وأص uuبح ره uuن إش uuارت uuه وأخ uuذ ي uتّبع
خطواته ويسير طبق إرادته.
وقuد طuلب الuق ّدوس مuن املuالّ حسuني أن يuذهuب إلuى خuراسuان ويتّخuذ مuسكنًا لuهم ليسuتقبلوا فuيه
الضيوف وكل محب من طالّب الهداية إلى معني الحياة األبديّة.
وقuuام املuالّ حسuuني فuuريً uدا ومuuنقط ًعا عuuن كuuل مuuا سuuوى اهلل وسuuافuuر إلuuى مشهuuد ولuuم يuuكن لuuه أثuuناء
سuيره إلuى خuراسuان سuوى الuرغuبة فuي إتuمام أوامuر الuقدوس والuوفuاء لuه بuوعuده الuثابuت .واشuترى
امل uالّ حسuuني قuuطعة أرض وش ّ uيد عuuليها مuuنزالً وأسuuماهuuا بuuالuuباب ّ uية .ووصuuل الuuقدوس إلuuى مشهuuد
uهمة وحuuماسuuة إلuuى
وسuuكن فuuي ذلuuك املuuنزل وجuuاءت جuuموع ال uزّوار الuuذيuuن أع ّ uدهuuم امل uالّ حسuuني بّ u
اعuتناق األمuر ورغuبوا بuاخuتيارهuم فuي االنuضمام تuحت رايuته .وكuانuت يuقظة املuالّ حسuني وانuتباهuه
لuلعمل عuلى نشuر املuعارف الuتي جuاء بuها األمuر الجuديuد والuطريuقة املُثلى الuتي قuام بuها الuقدوس
عuuلى تهuuذيuuب أتuuباعuuه قuuد أحuuدثuuت مuuوجuuة شuuديuuدة مuuن الحuuماس عuّ uمت جuuميع أنuuحاء مuuديuuنة مشهuuد
uارجuuا مuuن حuuدود خuuراسuuان وأصuuبح مuuنزل الuuبابuيّة مuuكانًuuا لجuuميع
وسuuرعuuان مuuا انتشuuر تuuأثuuيرهuuا خuً u
املخلصني الذين عزموا عز ًما أكي ًدا إلظهار القوى العظيمة التي يكنّها إيمانهم باألمر.
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الفصل الخامس عشر
سفر الطاهرة من كربالء إلى خراسان
وأخ uuذت ال uuحجب امل uuان uuعة م uuن ظ uuهور ال uuدي uuن اإلل uuهيّ ف uuي خ uuراس uuان ت uuتالش uuى واش uuتعلت ال uuنار
اإللuuه ّية فuuي قuuلوب أهuuلها حuuتى أذابuuت وأحuuرقuuت أعuuظم املuuوانuuع والuuعقبات فuuي طuuريuuق االعuuتراف
النهائي باألمر.
ف uuزادت ال uuنار املش uuتعلة ف uuي ال uuقلوب ب uuدرج uuة أن ش uuعر الج uuميع ح uuتى ف uuي األق uuال uuيم ال uuنائ uuية ف uuي
إي uuران ب uuق ّوة اح uuيائ uuها ل uuلنفوس وخ uuاب ظ ّ uن ال uuذي uuن أم uuروا ب uuإب uuعاد ص uuاح uuب األم uuر مظه uuر الج uuمال
اإللuuهيّ وفuuصله عuuن أتuuباعuuه رغuuبة مuuنهم فuuي أن يuuتمكنوا بهuuذه الuuوسuuيلة مuuن إطuuفاء شuuعلة مuuحبّته
uارا ربّ uu uان u uيّة ف uu uي ص uu uدور األح uu uباب
امل uu uوق uu uدة ف uu uي ال uu uقلوب وف uu uي خ uu uراس uu uان أش uu uعل ال uu uقدوس ن ً u u
واألصحاب.
وكuذلuك فuي كuربuالء خuارج الحuدود الuغربuية أشuعل نuور الuطاهuرة )ق ّuرة الuعني( الuذي أضuاء جuميع
إي uuران ،وارت uuفع ال uuنداء ال uuغيبي م uuن ش uuرق وغ uuرب امل uuملكة آم uً uرا ه uuذي uuن ال uuنوري uuن أن يس uuرع uuا إل uuى
أرض ال uuطاء )طه uuران( فج uuر املج uuد وم uuوط uuن ح uuضرة ب uuهاء اهلل وأن ي uuتمثّال أم uuام uuه وي uuطيعا أم uuره
ويطوفا حول كوكب هدايته ويش ّدا أزره ويهيّئا الطريق إلعالن وحيه.
واتuبا ًuعuا لuألمuر اإللuهيّ نuزل لuوح مuن قuلم الuباب فuي تuلك األيّuام الuتي كuان الuقدوس ال يuزال فuيها
قuuاط uنًا فuuي مشهuuد وفuuي ذلuuك الuuلوح يuuأمuuر جuuميع األحuuباء فuuي إيuuران بuuاإلسuuراع إلuuى خuuراسuuان
uماسuا عuا ًuمuا ووصuل إلuى سuمع الuطاهuرة الuتي كuانuت
وانتشuر هuذا االمuر بسuرعuة الuبرق وأوجuد ح ًu u
إذ ذاك مuقيمة فuي كuربuالء وتuعمل جهuدهuا التuساع نuطاق األمuر الuذي اعuتنقته .وكuانuت الuطاهuرة
uصحته طuuو ًعuuا فuuرأت فuuي نuuفسها أ ّن فجuuر يuuوم
قuuد اكuuتشفت بuuوجuuدانuuها حuuقيقة األمuuر واعuuترفuuت بّ u
اهلل املuuوعuuود قuuد طuuلع مuuن مuuديuuنة شuuيراز بuuدون أن يuuعلمها أحuuد ويuuدعuuوهuuا .وحuّ uررت رسuuالuuة ملuuنبع
هذا النور تعرض فيه إخالصها وخضوعها.
uثيرا فuuي
وكuuان ر ّد الuuباب السuuريuuع عuuلى قuuبولuuها اعuuتناق األمuuر قuuد أحuuيى فuuيها الحuuماس وزاد كً u
شuuجاعuuتها فuuقامuuت عuuلى نشuuر تuuعالuuيمه بuuكل ق ّ uوتuuها وعuuملت بّ u
uكل شuuجاعuuة عuuلى إحuuداث انuuقالب
فuuكري لuuتغيير عuuادات وأخuuالق األهuuالuuي .فuuكان مuuن يuuقابuuلها فuuي كuuربuuالء ينجuuذب مuuن فuuصاحuuتها
وسحuر بuيانuها ويuشعر بuالuخضوع مuن أثuر كuلماتuها وال يuقدر أحuد أن يuقاوم لuطفها أو االنuضمام
إل uuى ل uuوائ uuها وك uuان ال ّ u
uكل يشه uuد ب uuكمال أخ uuالق uuها وس uuم ّوه uuا وي uuعجبون ب uuشخصيتها امل uuده uuشة
ويuقتنعون بuصدق يuقينها .وقuامuت الuطاهuرة عuلى مuكافuحة تuع ّدد الuزوجuات وثuارت عuلى تuحجيب
املرأة.

!52

ومuuن بuuني الuuذيuuن أقuuبلوا إلuuى األمuuر بuuتبليغ الuuطاهuuرة الuuشيخ صuuالuuح الuuكريuuمي وهuuو عuuربuuي قuuاطuuن
فuي كuربuالء فuكان أ ّول مuن اسuتشهد فuي سuبيل هuذا األمuر فuي طهuران .وقuد أشuعلت الuطاهuرة
ق uuلوب ال uuعدي uuد م uuن ال uuعرب والعج uuم ودع uuتهم ل uuنصرة أم uuر اهلل ب uuأع uuمال uuهم وم uuا ُق ّ uدر ل uuهم م uuن س uuفك
دمائهم وتضحية حياتهم.
uوجuuه أص uالً إلuuى أتuuباعuuه فuuي إيuuران قuuد وصuuل أيً u
uضا إلuuى املuuؤمuuنني خuuارج
وكuuان نuuداء الuuباب املuّ u
إي uuران ف uuأج uuاب uuت ال uuطاه uuرة ال uuنداء ف uuي ال uuحال وب ّ u
uكل ف uuرح وإج uuالل اق uuتفى أث uuره uuا ج ّ uم غ uuفير م uuن
املخلصني وأظهروا جمي ًعا رغبتهم واستعدادهم للسفر ت ًوّا إلى خراسان.
وأقuامuت الuطاهuرة فuي طuريuقها مuدة مuن الuزمuن فuي مuنزل والuدهuا فuي قuزويuن .وفuي هuذه االثuناء
uجة اإلسuالم عuلى يuد املuالّ عuبد اهلل مuن سuكان شuيراز وهuو أحuد
وقuعت حuادثuة قuتل املuالّ تuقي ح ّ
املخuuلصني مuuن أتuuباع الuuشيخ أحuuمد األحuuسائuuي والuuسيّد كuuاظuuم الuuرشuuتي .ومل ّuا لuuم يُuuعلم الuuقاتuuل
ح uuاالً انته uuز ال uuناس ال uuفرص uuة ل uuلتشفي واالن uuتقام وع uuزم uuوا أن ي uuنزل uuوا ه uuذا االن uuتقام ب uuال uuطاه uuرة.
uراسuا وأمuرن أن ال يuسمحن لuها
ونuجحوا فuي حuبسها فuي مuنزل والuدهuا وجuعلوا عuليها نuسوة ح ًu u
uلتوضuuؤ فuuقط .وأرسuuل الuuذيuuن قuuبض عuuليهم مuuن األتuuباع فuuي هuuذه الuuحادثuuة
بuuمغادرة الuuغرفuuة اال لu u ّ u
إلى طهران وسجنوا هناك.
وعuuلم حuuضرة بuuهاء اهلل الuuذي كuuان قuuاط uنًا إذ ذاك فuuي طهuuران بuuحال ومuuصير هuuؤالء املuuسجونuuني
الuuذيuuن كuuانuuوا مuuساعuuديuuن ومuuعاونuuني لuuلطاهuuرة .فuuأرسuuل حuuضرتuuه مuuساعuuدة إلنuuقاذهuuم وطuuلب مuuن
مuحافuظ املuديuنة تuخفيف وطuأة الuحبس عuليهم .فuأطuلق املuذكuور سuراح الuبعض م ّuمن كuانuوا غuير
قuادريuن عuلى تح ّuمل ثuقل السuالسuل والuقيود وعuمل جهuده فuي تuخفيف حuبس الuباقuني وإذ حuركuته
األطuماع لuلحصول عuلى املuال مuن حuضرة بuهاء اهلل أخuبر رؤسuائuه بuاألمuر قuائuالً" :إ ّن بuهاء اهلل
يم ُّد هؤالء املحبوسني باملساعدة والطعام".
ُ
فuابuتدأ املuوظuفون بuدورهuم فuي الuسعي لuلحصول عuلى مuا يuمكن الuحصول عuليه مuن املuنافuع مuن
uتجوا ع uuلى ع uuمله وات uuهموه ب uuاالش uuتراك م uuع
ك uuرم ح uuضرة ب uuهاء اهلل وج uuوده .ف uuطلبوه أم uuام uuهم واح ّ u
هuؤالء املuحبوسuني فuي جuريuمتهم فuأجuاب حuضرة بuهاء اهلل" :إ ّن مuحافuظ املuديuنة أظهuر لuي شّ uدة
ضuيقهم وآالمuهم وشهuد أمuامuي بuبراءتuهم وطuلب مuني مuساعuدتuهم واآلن تuتهمونuني بجuريuمة أنuا
بuu uريء مuu uنها جuu uزاء عuu uلى املuu uساعuu uدة الuu uتي أسuu uديuu uتها بuu uناء عuu uلى طuu uلبه ".ولuu uكنّهم لuu uم يuu uقبلوا أن
يuuسمحوا لuuحضرة بuuهاء اهلل أن يuuعود إلuuى مuuنزلuuه آمuuلني أن يuuخيفوه بuuالuuعقاب فuuكان حuuبسه أ ّول
ضuير أصuابuه فuي سuبيل أمuر اهلل وأ ّول حuبس قuضاه فuي سuبيل أحuبّائuه ومuكث عuلى هuذه الuحالuة
وتأسفهم العظيم.
بضعة أيّام إلى أن أُخلي سبيله بعد ابداء اعتذارهم املتكرر
ّ
uجة اإلسuuالم ا ّدعuuى الuuورثuuه بuuأنّ
وبuuما أ ّن امل ُuالّ عuuبد اهلل كuuان قuuد أقuّ uر بuuأنّuuه هuuو قuuاتuuل املuالّ تuuقي حّ u
uلما فuكان
الuقاتuل هuو الuشيخ صuالuح وحuصلوا عuلى أمuر بuالuقبض عuليه ورضuوا ألنuفسهم قuتله ظ ً
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سج uuلوا ب uuدم uuائ uuهم
أ ّول م uuن س uuفك دم uuه ف uuي أرض إي uuران ف uuي س uuبيل أم uuر اهلل وه uuو أ ّول ال uuذي uuن ّ u
امل uuسفوك uuة ن uuصرة دي uuن اهلل امل uuقدس .وب uuينما ك uuان ي uuقاد إل uuى مح uuل ال uuشهادة ك uuان وج uuهه ي uuتألأل
uماسuuا وأسuرع إلuى مuكان الuتنفيذ وقuابuل الuجالد كuأنّuه يuقابuل صuاحuبًا عuزيuزًا وصuديً uقا
uرحuا وح ً u
ف ًu
uميما .وكuuانuuت تuuتساقuuط مuuن فuuمه كuuلمات األمuuل والuuنصر بuuدون انuuقطاع وصuuاح بuuفرح عuuند دنuuو
حً u
أجله" :إنّي تركت آمال واعتقاد القوم منذ عرفتك يا َمن أنت أملي ويقيني".
uصب جuام كuأس انuتقامuهم وإشuباعuه ويuروون
وأخuذ ورثuة املuالّ تuقي يuنقبون عuن وسuائuل جuديuدة ل ّ
ظuuمأهuuم لuuلدمuuاء فuuالuuتفتوا إلuuى الuuطاهuuرة نuuفسها فuuلما عuuلمت بuuقصدهuuم وهuuي فuuي حuuبسها كuuتبت
الuرسuالuة اآلتuية إلuى املُالّ محuمد الuذي ورث مuقام أبuيه املuالّ تuقي وأصuبح إمuام الجuمعة املuعروف
فuي قuزويuن وقuالuت لuه" :إنّuهم عuبثًا يuريuدون أن يُuطفئوا نuور اهلل بuأفuواهuهم ويuأبuى اهلل إالّ أن يuتمّ
ن uuوره ول uuو ك uuره ال uuكاف uuرون‘ )ال uuقرآن (32:9ف uuإذا ك uuان األم uuر ال uuذي أت uuبعه ه uuو ال uuحق ،وك uuان ال uّ uربُّ
الuuذي أعuuبده هuuو اإللuuه الuuواحuuد الuuحق فuuانuuه قuuبل مuuرور تuuسعة أيuuام يخّ uلصني مuuن ظuuلمكم وإن لuuم
uرارا فuي أن تuعملوا بuي مuا تuشاؤون وتuكونuون أثuبتم فuساد اعuتقادي ".واخuتار
يuفعل تuكونuون أح ً
املuالّ محuمد أن يuتجاهuل هuذه املuباهuلة ألنّuه ال يuقدر أن يuقبلها وسuعى فuي االحuتيال بuكل وسuيلة
يتمم مقصوده.
أن ّ
وقuu uبل الuu uساعuu uة الuu uتي عuu uينتها الuu uطاهuu uرة رغuu uب حuu uضرة بuu uهاء اهلل فuu uي خuu uالصuu uها مuu uن حuu uبسها
وإح uuضاره uuا إل uuى طه uuران وأن تظه uuر ص uuدق ك uuالم uuها وته uuدم ال uuتدب uuيرات ال uuتي أع ّ uدوه uuا ل uuقتلها
ف uuدع uuى مح uuمد ه uuادي ف uuره uuادي وأوك uuل إل uuيه أم uuر ن uuقلها إل uuى م uuنزل uuه ف uuي طه uuران وأع uuطاه خ uuطابً uuا
مuuختو ًمuuا ليسّ uلمه إلuuى الuuطاهuuرة بuuواسuuطة زوجuuته خuuاتuuون جuuان وأمuuره أن يuuطلب مuuنها أن تuuرتuuدي
لuباس سuائuلة لuتدخuل إلuى املuنزل الuذي حبسuت فuيه الuطاهuرة وتuدفuع لuها الخuطاب وأن يuنتظر هuو
على باب املنزل حتى تأتي إليه.
وقuuام محuuمد هuuادي عuuلى تuuنفيذ تuuعليمات حuuضرة بuuهاء اهلل مuuطمئنًا بuuتأكuuيداتuuه فuuلم يuuعترضuuه فuuي
أي مuuانuuع وأ ّدى الخuuدمuuة املuuطلوبuuة عuuلى أت ّ uم وجuuه وتuuمكن مuuن انuuقاذ الuuطاهuuرة سuuاملuuة فuuي
طuuريuuقه ّ
الuساعuة املuعينة .وقuد أثّuر نuقلها الuفجائuي الuخفيّ مuن قuزويuن دهuشة بuني األحuباء واألعuداء عuلى
الuسواء .وأخuذوا يuبحثون عuنها طuوال الuليل فuي جuميع املuنازل وخuابuوا فuي سuعيهم ويuئسوا مuن
وجuuودهuuا .وكuuان إتuuمام الuuوعuuد الuuذي نuuطقت بuuه قuuد ح uيّر مuuقاومuuيها حuuتى أش ّ uدهuuم تuuعصبًا وقuuليل
م uuنهم م uuن أدرك قّ u uوة األم uuر ال uuخارج uuة ع uuن ال uuطاق uuة البش uuريّ uuة .ف uuاع uuترف uuوا ح uuاالً ب uuصحة ال uuدع uuوة
واعتنقوا األمر.
وفuuي الuuساعuuة املuuعيّنة بuuمعرفuuة الuuطاهuuرة لuuخالصuuها أصuuبحت فuuي كuuنف حuuفظ حuuضرة بuuهاء اهلل
وق uuد ع uuرف uuت ي uuقينًا م uuن ه uuو ال uuذي ذه uuبت مل uuقاب uuلته .وك uuان uuت ع uuامل uuة ب uuقداس uuة وف uuضل ال uuذي أن uuقذه uuا
uصحته
بuعطفه ورحuمته وكuما قuبلت أمuر الuباب مuن تuلقاء نuفسها وبuدون دعuوة مuن أحuد اعuترفuت ب ّ
كذلك أدركت بفراستها مجد حضرة بهاء اهلل املقبل.
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فuuلم تuuمض االّ بuuضع أيّuuام عuuلى وصuuول الuuطاهuuرة إلuuى طهuuران حuuتى عuuزم حuuضرة بuuهاء اهلل عuuلى
أن يuuرسuuلها إلuuى خuuراسuuان بuuصحبة األحuuباء الuuذيuuن اسuuتع ّدوا لuuلرحuuيل لuuذلuuك اإلقuuليم وكuuذلuuك عuuزم
هو ً
أيضا على الرحيل من العاصمة إلى تلك الناحية بعد بضع أيّام.

الفصل السادس عشر
مؤتمر بدشت
وبuعد قuيام الuطاهuرة لuرحuلتها أمuر حuضرة بuهاء اهلل أخuاه اآلقuا كuليم ليُج ّ uهuز مuا يuلزم لuسفره إلuى
خراسان وأوصاه بأسرته.
uقر إق uuام uuته وح uuضر ل uuلترح uuيب ب uuه
ومل uuا وص uuل إل uuى ش uuاه uuرود ق uuاب uuله ال uuقدوس ال uuذي ت uuرك مشه uuد م ّ u
بمجuuرد أن سuuمع بuuقدومuuه .وكuuان جuuميع إقuuليم خuuراسuuان فuuي تuuلك األيّuuام يuuتم ّ
خض بuuاالضuuطراب
الشuديuد وكuانuت املuساعuي الuتي قuام بuها املuالّ حسuني والuقدوس مuع الحuماس الuذي ظهuر مuنهما
وارت uuفاع ن uuدائ uuهما ق uuد أي uuقظ األه uuال uuي م uuن ن uuوم uuهم وأش uuعل ف uuي ق uuلوب ال uuبعض م uuنهم خ uuال uuص
uتعصب والشuuرور .وجuuاء لuuلبحث
اإليuuمان واإلخuuالص كuuما أثuuار فuuي صuuدور اآلخuuريuuن غuuرائuuز الّ u
ج uuمهور ك uuبير م uuن ن uuواح uuي مشه uuد إل uuى م uuنزل امل uالّ حس uuني ال uuذي ك uuان ي uuق ّدم uuهم إل uuى ال uuقدوس
وارت uuفع ال uuنداء ب uuاس uuم أم uuر اهلل وت uuردد ص uuداه ف uuي ك uuل ال uuجهات .وح uuصل االض uuطراب واس uuتعد
األم uuير ح uuمزه م uuيرزا ب uuعساك uuره وأرس uuل ف uuرق uuة إل uuى امل uuدي uuنة وم uuعها ت uuعليمات ب uuال uuقبض ع uuلى امل uالّ
حس uuني ب uuمعون uuة ح uuاك uuم امل uuدي uuنة واح uuضاره ع uuنده وذل uuك ل uuكي ي uuمحو ذل uuك ال uuهياج ال uuذي اش uuتعل
هناك.
ثuم كuتب األمuير خuطابًuا إلuى املuالّ حسuني ألuحّ فuيه بuالuرغuبة الشuديuدة فuي أن يuنقل مuسكنه بuضع
أيّuuام فuuقط إلuuى مuuعسكره وأ ّكuuد لuuه بuuأنّuuه يuuريuuد أن يحuuميه مuuن هuuجوم أعuuدائuuه الuuهائuuجني .وبuuوصuuول
هuذه الuرسuالuة قّ uدمuها املuال حسuني إلuى الuقدوس الuذي أمuره أن يسuتجيب لuطلب األمuير وأ ّكuuد لuه
أي ضuuرر مuuن ذلuuك أ ّمuuا أنuuا فuuسأسuuافuuر هuuذه الّ uليلة إلuuى مuuازنuuدران
الuuقدوس بuuقولuuه" :لuuن يuuصيبك ّ
وسuuتكون إن شuuاء اهلل فuuي املسuuتقبل عuuلى رأس جuuماعuuة كuuبيرة مuuن املuuؤمuuنني تuuتق ّدمuuكم الuuرايuuات
الuuسود وتuuغادر مشهuuد وتuuجتمع مuuعي .ويuuكون اجuuتماعuuنا فuuي املuuكان الuuذي يuuعيّنه اهلل الuuقديuuر".
ف uuأط uuاع امل uالّ حس uuني أم uuره ب uuكل ف uuرح وف uuي ع uuصر ذل uuك ال uuيوم رك uuب امل uالّ حس uuني وس uuار ب uuاله uuدوء
ِ
والعزّة إلى معسكر حمزه ميرزا.
فuي تuلك الuليلة أحuضر الuقدوس محuمد بuاقuر الuقائuني مuع جuماعuة مuن أشهuر أتuباعuه وأمuرهuم أن
يظهروا الطاعة التّامة للمالّ حسني وأن يأتمروا بكل ما يطلب منهم عمله.
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وو ّدع الuقدوس أصuحابuه وارتحuل مuن مشهuد مuع بuعض أتuباعuه إلuى بuدشuت وكuان وصuولuهم إلuى
uلما سuأل
تuلك الuقريuة فuي سuاعuة الفجuر ووجuدوا هuناك جuماعuة كuثيرة عuرفuوا أنّuهم مuن األحuباء ف ّ
ال uuقدوس ع uuن ال uuقصد م uuن ذل uuك االج uuتماع ق uuيل ل uuه أ ّن ج uuمو ًع uuا ح uuضرت م uuن إص uuفهان وق uuزوي uuن
وغيرها من بالد إيران وهم جمي ًعا منتظرون ورود حضرة بهاء اهلل في رحلته إلى خراسان.
وك uuان ال uuصيف ق uuد اب uuتدأ وب uuوص uuول ح uuضرة ب uuهاء اهلل اس uuتأج uuر ث uuالث ح uuدائ uuق ،واح uuدة ل uuلقدوس
uفرا ومuu uن وقuu uت
وأخuu uرى لuu uلطاهuu uرة والuu uثالuu uثة لuu uنفسه وكuu uان عuu uدد املuu uجتمعني فuu uي بuu uدشuu uت  81نً u u
uفرقuهم كuانuوا ضuيوفًuا عuلى حuضرة بuهاء اهلل .وكuان يُuسمى كuل فuرد بuاسuم
حuضورهuم إلuى يuوم ت ّ
سuuميت ُقuّ uرة الuuعني
جuuديuuد وسuّ uمى نuuفسه بuuالuuبهاء وسuuمى آخuuر حuuروف الuuحيّ بuuالuuقدوس .وكuuذلuuك ُ u
بالطاهرة.
وفuuي كuuل يuuوم مuuن أيّuuام ذلuuك االجuuتماع املuuشهود كuuان يُuuلغى تuuقليد مuuن الuuتقالuuيد املuuعروفuuة وبuuذلuuك
uحجب ال uuناش uuئة م uuن ت uuقدي uuس ال uuتقال uuيد وأُزي uuلت األص uuنام ال uuتي ك uuان ي uuعبده uuا ال uuناس
أُخ uuرق uuت ال ُ u
ع uuبادة ع uuمياء .ول uuم ُي uuدرك س uuوى ال uuقليل م uuن ال uuحاض uuري uuن ب uuأن ح uuضرة ب uuهاء اهلل ه uuو ال uuذي ك uuان
مصدر جميع هذه التغييرات ذات األثر البعيد وأنه هو الذي حددها بدون خوف وال وجل.
وف uuي أح uuد ت uuلك األيّ uuام ح uuضرت ال uuطاه uuرة ف uuجأة وب uuدون ح uuجاب أم uuام أع uuني ج uuميع ال uuحاض uuري uuن
فuأخuذت الuناس الuدهuشة ووقuف الُ uك ّل حuائuريuن أمuام هuذا املuنظر غuير املuنتظر .وكuان يuعلو وجuهها
الuuكرامuuة والuثّقة وخuuاطuuبت الجuuمع وقuuالuuت" :إ ّن هuuذا الuuيوم يuuوم عuuيد وسuuرور عuuا ّم وهuuو الuuيوم الuuذي
فuuيه تُّ u
uفك قuuيود املuuاضuuي ".وكuuان ذلuuك الuuيوم الuuتاريuuخيّ واأليّuuام الuuتي تuuلته قuuد أثّuuرت فuuي أخuuالق
uغييرا فُ uuجائu uيًّا ك uuليًّا .وح uuصل
وع uuوائ uuد وح uuياة امل uuؤم uuنني امل uuجتمعني ف uuتغيّرت ط uuري uuقة ال uuعبادة ت ً u
امل uuقصود م uuن ه uuذا االج uuتماع امل uuشهود ألن الu uنّداء ب uuال uuنظام الج uuدي uuد ك uuان ب uuمثاب uuة ال uuنفخ ف uuي
الuuصور فuُ uمسحت الuuتقالuuيد الuuعقيمة املُجuuمع عuuليها والuuتي كuuانuuت تُuuقيّد ضuuمائuuر الuuناس و ُمuuحيت
بكل جسارة وبغير وجل.
فuuتهيأت الuuطريuuق إلعuuالن األحuuكام والuuقواعuuد الجuuديuuدة الuuتي جuuاء بuuها األمuuر الجuuديuuد وعuuزم بuuقية
uتمرت رحuلة حuضرة بuهاء اهلل فuي
الجuمع املحتشuد فuي بuدشuت عuلى الuرحuيل إلuى مuازنuدران .واس ّ
بدشت اثنني وعشرين يو ًما.
وعuuاد حuuضرة بuuهاء اهلل إلuuى نuuور وفuuي تuuلك األثuuناء كuuان الuuبعض يuuسعون فuuي إشuuعال الuuغضب
فuي قuلب محuمد شuاه ضّ uد حuضرة بuهاء اهلل .وا ّدعuوا عuليه بuأنّuه أكuبر ُمuهيّج لجuميع االضuطرابuات
uيرا فuuي حuuمل الuuشاه عuuلى إصuuدار األمuuر بuuالuuقبض عuuليه
الuuتي وقuuعت فuuي مuuازنuuدران ونuuجحوا أخً u
وإرساله إلى العاصمة )طهران(.
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وحuبس فuي سuاري .وأ ّuمuا بuاقuي رفuاقuه فuتفرقuوا فuي
وفuي تuلك األيّuام وقuع الuقدوس فuي يuد أعuدائuه ُ u
ج uuميع ال uuجهات وم uuع ك uّ uل م uuنهم أخ uuبار ال uuحوادث ال uuعظيمة ال uuتي وق uuعت ف uuي ب uuدش uuت ل uيُخبر ب uuها
أقرانه من املؤمنني.

الفصل السابع عشر
حبس الباب في قلعة چهريق
وس ِّ uل َم الحuuراسuuة يuuحيى
ونُuِ uقل الuuباب بuuنا ًء عuuلى أمuuر الuuحاج املuuيرزا آقuuاسuuي إلuuى قuuلعة چهuuريuuق ُu u
خuuان الuuكردي وكuuان الuuوزيuuر قuuد أصuuدر الuuتعليمات املُش ّ uددة الuuصريuuحة إلuuى يuuحيى خuuان يuuأمuuره
uصرح ألحuد أن يuقابuل املuسجون ونuبّه عuليه أن ال يuقتفي أثuر عuلي خuان املuاه كuوئuي
فuيها أن ال ي ّ
الuuذي أهuuمل وخuuالuuف األوامuuر الuuتي تس ّ uلمها .ومuuكث الuuباب ثuuالثuuة أشهuuر فuuي قuuلعة چهuuريuuق قuuبل
ن uuقله إل uuى ت uuبري uuز مل uuحاك uuمته .وف uuي ن uuهاي uuة شه uuر ش uuعبان س uuنة  1264هج uuر ّي uuة ) 3ي uuول uuيو -أ ّول
والسخرية.
تحمل اإلهانة
أغسطس سنة 1848ميالد ّية( نُ ِق َل الباب إلى تبريز وفيها
ُّ
ّ
ورغ ًuما عuلى صuرامuة األمuر الuصادر إلuيه مuن الuحاج املuيرزا آقuاسuي صuاحuب الuنفوذ والسuلطان
كuان يuحيى خuان غuير قuادر عuلى تuنفيذه ألنّuه سuرعuان مuا شuعر بuق ّوة مuسجونuه السحuريّuة ونuسي
مuا كuان عuليه مuن الuواجuب .فuمن مuبدأ األمuر نuفذت مuحبّة الuباب إلuى قuلبه .ووصuلت املuحبّة الuتي
أشuعلها الuباب فuي قuلوب الuذيuن كuانuوا يuقطنون چهuريuق لuدرجuة أنّuهم كuانuوا فuي كuل صuباح قuبل
س فuيه ويuنظرون مuن بُuعد
أن يuبتدئuوا أعuمالuهم الuيومuيّة يuو ّلuون وجuوهuهم شuطر الuسجن الuذي ُu
حِ uب َ
uتضرع uuون ب uuاس uuمه ويس uuتنزل uuون ال uuبرك uuات م uuنه ويسج uuدون ع uuلى
إل uuى ال uuقلعة ال uuتي ي uuقطنها ث uuم ي u
ّ
الuتراب طuالuبني إحuياء أرواحuهم بuنفحاتuه و ُيuخبر بuعضهم ب ً
uعضا بuالuعجائuب الuتي شuاهuدوهuا مuن
ق ّوته ومجده .ولم يرفض يحيى خان دخول أي شخص إلى القلعة.
وح uuصلت ح uuوادث أق uuلقت راح uuة ال uuحكوم uuة أث uuناء اع uuتقال ال uuباب ف uuي چه uuري uuق واتّ uuضح أن َجً u uمّا
uفيرا م uuن أشه uuر ع uuلماء وأش uuراف وم uuوظ uuفي ال uuحكوم uuة ف uuي ب uuلدة خ uuوي اع uuتنقوا أم uuر امل uuسجون
غً u
وأصuuبحوا مuuن أتuuباعuuه ومuuن بuuينهم أحuuد املuuوظuuفني املuuشهود لuuهم بuuالشهuuرة والuuق ّوة األدبuيّة الuuعالuuية
واس uuمه امل uuيرزا أس uuد اهلل .وف uuي ت uuلك ال uuسنة أم uuر ال uuباب أرب uuعني م uuن أت uuباع uuه أن ي uuكتب ك uuل م uuنهم
uحة األمuر مسuتن ًدا عuلى اآليuات واألحuاديuث .فuأطuاعuوا أمuره ونuالuت رسuالuة
رسuالuة يُuثبت فuيها ص ّ
امل uuيرزا أس uuد اهلل إع uuجاب ال uuباب وك uuان uuت أع uuاله uuما ج uuمي ًعا ف uuي ت uuقدي uuره .ف uuأع uuطاه ال uuباب ل uuقب –
الuديّuان -وأنuزل لuه لuوح الحuروفuات الuذي قuال فuيه أنّuه لuو لuم يuكن لuدى نuقطة الuبيان )إشuارة إلuى
uحة أمuuره سuuوى هuuذا الuuلوح الuuذي لuuن تuuقدر كuuل الuuعلوم أن
الuuباب وهuuو مuuن ألuuقابuuه( دلuuيال عuuلى صّ u
uفسيرا لهuذا الuلوح وقuد ب ّuني فuيه الuبراهuني
تُظهuر مuثله لuكفى .وقuد نuزّل مuن قuلم حuضرة بuهاء اهلل ت
ً
الuساطuعة الuدا ّلuuة عuلى ضuرورة ظuهورمuن ُيظهuره اهلل )إشuارة إلuى حuضرة بuهاء اهلل( مuن تuفسير
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كuلمات الuباب فuي ذلuك الuلوح وأ ّن ظuهوره يuكون قuبل مuضي تuسعة عشuر سuنة مuن إعuالن دعuوة
الباب.
وكuuان محuuمد عuuلي الuuزنuuوزي امل ُuل ّقب بuuاألنuuيس ضuuمن الuuذيuuن سuuمعوا بuuرسuuالuuة الuuباب فuuي تuuبريuuز
uأجuجت فuيه نuيران الuشوق لuإلسuراع إلuى چهuريuق لuلقائuه وأشuعلت فuيه هuذه الuكلمات شuو ًقuuا ال
وت ّ u
يُقهuuر لشuuرب كuuأس الuuشهادة فuuي سuuبيله .وقuuد تuuم ّكن الuuسيد عuuلي الuuزنuuوزي -زوج والuuدتuuه -مuuن
حuبسه فuي املuنزل وتشuديuد املuراقuبة عuليه فuمرض مuن هuذا الuوضuع .وأثuناء إقuامuة الuشيخ حuسن
uثيرا م uuا س uuمع م uuن ال uuسيد ع uuلي ال uuزن uuوزي وه uuو م uuن أق uuرب uuائ uuه ي uuندب ح uظّ
ال uuزن uuوزي ف uuي ت uuبري uuز ك ً u
مح uuمد ع uuلي وي uuقول" :يظه uuر ع uuليه أنّ uuه ف uuقد ُرش uuده وأنّ uuه ج uuلب ع uuليّ ال uuعار بس uuلوك uuه ف uuاجته uuد أن
ت uuقنعه أن يُ uuخفي اع uuتقاده وته ّ uدئ روع ق uuلبه ".وي uuقول ال uuشيخ ح uuسن ال uuزن uuوزي" :ول uuذل uuك اع uuتدت
زيuارتuه فuي ك ّuل يuوم وأرى دمuوعuه تجuري دو ًuمuا مuن عuينيه وملuا رحuل الuباب مuن تuبريuز ذهuبت يuو ًuمuا
لuرؤيuته .فuتعجبت مuن مuنظره ألنuي رأيuت أمuارات الuفرح بuاديuة عuلى وجuهه وتهuلل وجuهه الuلطيف
بش uً uرا ع uuند ل uuقائ uuي وق uuال ل uuي وه uuو ي uuعان uuقني’ :إ ّن أع uuني امل uuحبوب ق uuد ن uuظرت ه uuذا ال uuوج uuه ورأت
عuيناي وجuهه .فuدعuني أحuكي لuك سuبب سuروري فuبعد أن أرجuع الuباب إلuى چهuريuق وبuينما أنuا
وجهuت قuلبي إلuيه ونuاجuيته قuائuالً" :تuرى يuا مuحبوبuي أسuري وعجuزي وتuعلم
مuحبوس فuي غuرفuتي ّ
كuuم أحّ uن شuuو ًقuuا لuuلنظر إلuuى وجuuهك .فuuارفuuع بuuأنuuوار وجuuهك هuuذه الuuظلمة الuuتي تُuuخ ّيم عuuلى قuuلبي".
وغuلب عuليّ الuتأثuر بuدرجuة انuي فuقدت شuعوري وفuجأة سuمعت صuوت الuباب يuناديuني ويuأمuرنuي
ب uuال uuقيام ورأي uuت ج uuمال وج uuهه ظ uuاه uً uرا أم uuام uuي .وك uuان ي uuبتسم وه uuو ي uuنظر ال uيّ ف uuان uuدف uuعت ن uuحوه
وطuرحuت نuفسي عuلى قuدمuيه .فuقال لuي" :افuرح فuان الuساعuة قuادمuة أل ّن فuي هuذه املuديuنة سuأعّ uلق
أمuام أعuني الجuماهuير وأقuع فuريuسة لuنار الuناس ولuن أنuتخب أحً uدا خuالفuك لuيشاركuني فuي تج ّuرع
ح uuرت م uuن ج uuمال ه uuذه
وس ِ u
ك uuأس ال uuشهادة وت uuأ ّuك uuد أن ه uuذا ال uuوع uuد ال uuذي أع uuدك ب uuه س uuيتحققُ ".
الuرؤيuا ومل ّا صuحوت وجuدت نuفسي غuريً uقا فuي بحuر مuن السuرور الuذي ال تuحجبه جuميع أحuزان
الuuعالuuم ‘.فuuنصحته بuuالuuصبر وأن يuuكتم أمuuره فuuوعuuدنuuي أنّuuه سuuوف ال يuuبوح بهuuذا السuّ uر وأسuuرعuuت
uتمر الuشاب إلuى يuوم شuهادتuه فuي حuالuة
إلuى والuده وأخuبرتuه بuبرئuه ونuجحت فuي ف ّuك أسuره .واس ّ
فرح وسكون تا ّم".
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الفصل الثامن عشر
محاكمة الباب في تبريز
وكuuان الuuباب عuuامل ًuا بuuدنuuو سuuاعuuته ولuuذلuuك فuّ uرق أتuuباعuuه الuuذيuuن اجuuتمعوا حuuولuuه فuuي چهuuريuuق وانuuتظر
األمر بدعوته إلى تبريز بسكون ورضا.
uاص uuة ت uuتمخض ب uuأف uuجع االض uuطراب uuات .وأه uuاج uuت أخ uuبار ق uuرب وص uuول ال uuباب
وك uuان uuت ت uuبري uuز خ u u uّ u
مuuخاوف الuuسكان وأثuuارت قuuلوب عuuلماء آذربuuايuuجان وكuuان هuuؤالء وحuuدهuuم مuuن بuuني جuuميع سuuكان
تuبريuز الuذيuن لuم يشuتركuوا فuي املuظاهuرة الuو ّديuة الuتي حuيّوا بuها رجuوع الuباب إلuى مuديuنتهم وكuان
حuuماس الuuناس لهuuذه األخuuبار زائ ً uدا بuuدرجuuة أ ّن الuuحكومuuة قuّ uررت أن تuuكون إقuuامuuة الuuباب خuuارج
أب uuواب امل uuدي uuنة .ول uuم يتش uّ uرف ب uuلقائ uuه إالّ ال uuذي uuن أراد ه uuو م uuقاب uuلتهم وأ ّمuu uا غ uuيره uuم ف uuمنعوا م uuن
الحصول على هذا الشرف.
وكuuان حجuuز الuuباب خuuارج أبuuواب املuuديuuنة غuuير كٍ u
uاف فuuي تهuuدئuuة الuuهيجان الuuذي سuuاد فuuيها وك uلّ
uذرعuت بuه السuلطة وك ّuل احuتراس صuدر مuنهم لuم يuزد املuوقuف إالّ شّ uدة ولuم يuنذر إالّ بuسوء
عuمل ت ّ
الuعاقuبة .وأصuدر الuحاج مuيرزا آقuاسuي أوامuره بuدعuوة الuرؤسuاء الuديuنيني فuي تuبريuز إلuى سuراي
حuuاكuuم آذربuuايuuجان بuuقصد مuuحاكuuمة الuuباب وإطuuفاء أمuuره وتuuأثuuيره .وكuuان مuuن بuuني املuuدعuuويuuن لهuuذا
uسمى ن uuظام ال uuعلماء م uuع ّلم ن uuاص uuر ال uuدي uuن م uuيرزا ول uيّ العه uuد
االج uuتماع ال uuحاج امل uالّ مح uuمود امل ُّ u
)ول uuد ف uuي  17ي uuول uuيو 1831م uuيالد ّي uuة وأص uuبح ش uuا ًه uuا ف uuي  18س uuبتمبر س uuنة  1848م uuيالد ّي uuة(
وكuuان نuuاصuuر الuuديuuن مuuيرزا حuuاضuً uرا فuuي هuuذا االجuuتماع واكuuت ّ
ظ ج ّ uم غuuفير عuuند املuuدخuuل بuuفارغ
الصبر للتمكن من أن يفوزوا بنظرة إلى الباب.
ومل uuا دخ uuل ال uuباب ل uuم يج uuد م uuقع ًدا ش uuاغ uً uرا ع uuدا م uuقعد واح uuد ك uuان أ ُ ِuع ّ uد ل uuول uيّ العه uuد .فس ّ uلم ع uuلى
الج uuميع وب uuدون أي ت uuر ّدد ذه uuب وج uuلس ف uuي امل uuقعد ال uuخال uuي .وك uuان uuت م uuهاب uuة ش uuخصه وال uuجالل
ال uu uذي ع uu uال وج uu uهه وروح ال uu uق ّوة ال uu uتي أش uu uرق uu uت م uu uن ك uu uمال ه uu uيكله ق uu uد س uu uحقت أرواح ج uu uميع
املuuوجuuوديuuن وسuuاد عuuليهم فuuجأة صuuمت عuuجيب ولuuم يuuقدر أحuuد مuuنهم أن يuuنبس بuuبنت شuuفة وقuuطع
ن uuظام ال uuعلماء ال uuصمت امل ُuuخيّم ع uuليهم إذ س uuأل ال uuباب" :م uuن ت uuكون وم uuا ه uuو ا ّدع uuاؤك وم uuا ه uuي
الuرسuالuة الuتي أتuيت بuها؟" فuأجuاب ثuالثًuا’" :انuي أنuا املuوعuود‘ وأنuا الuذي دعuوتuموه مuدة ألuف سuنة
وتuuقومuuون عuuند سuuماع اسuuمه وكuuنتم تشuuتاقuuون لuuلقائuuه عuuند مuuجيئه وتuuدعuuون اهلل بuuتعجيل سuuاعuuة
ظuuهوره .الuuحقّ أقuuول لuuكم أ ّن طuuاعuuتي واجuuبة عuuلى أهuuل الشuuرق والuuغرب ".فuuلم يجuuرؤ أحuuد عuuلى
ال uuكالم ومل uuا أع uuلن ال uuباب أن uuه ه uuو امل uuوع uuود أخ uuذ ال uuرع uuب ج uuميع ال uuحاض uuري uuن ونّ u uكسوا رؤوس uuهم
مuuرتuuبكني وهuuم بuuصمت .وتuuشاور الuuذيuuن كuuانuuت بuuيدهuuم مuuقالuuيد األمuuور م ً uعا فuuي الuuوسuuائuuل الuuتي
يuقومuون عuلى اتuخاذهuا ملuقاومuة نuجاح هuذا األمuر فuأشuار الuبعض مuنهم إلuى دعuوتuه ملجuمع آخuر
ي uuوق uuع ع uuليه ف uuيه ع uuقاب ص uuارم ب uuحكم م uuن األع uuضاء ألنّ uuه ف uuي املج uuمع األ ّول ج uuلس ف uuي امل uuقعد
uيرا اتuuفقوا عuuلى أن
املuuخصص لuuولuيّ العهuuد ولuuكن نuuاصuuر الuuديuuن مuuيرزا لuuم يuuقبل هuuذا الحuّ uل .وأخً u
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يuحضروا الuباب إلuى مuنزل املuيرزا عuلي أصuغر الuذي كuان شuيخ اإلسuالم فuي تuبريuز وعuزم عuلى
إنuجاز الuعقاب بuنفسه وبuيده فuضرب الuباب بuالuعصا عuلى قuدمuيه إحuدى عشuرة م ّuرة .وفuي نuفس
uالش uuلل وت uuوف uuي وب uuعد وف uuات uuه أُل uuغي م uuنصب ش uuيخ اإلس uuالم ف uuي
ال uuسنة أص uuيب ذل uuك ال uuطاغ uuية ب u uّ u
تبريز.
هuuذا وقuuد أعuuادوا الuuباب مuuن تuuبريuuز إلuuى چهuuريuuق ووكuuلوا لحuuراسuuته يuuحيى خuuان وظّ uن الuuناس أنّuuه
س uuوف ي uuترك ادع uuاءه م uuن ج uuراء ته uuدي uuده ف uuي مج uuلسهم إالّ أ ّن ذل uuك االج uuتماع ق uuد م ّ uكنه م uuن أن
uبني ح uuقيقة م uuدع uuاه ع uuلنًا وب uuكل ج uuسارة أم uuام أك uuبر ه uuيئة دي uuنية ف uuي ع uuاص uuمة آذرب uuاي uuجان وأنْ
يّ u
ي uuتغ ّلب ب uuكالم م uuختصر م uuفيد ع uuلى ك uuل ح uuجج م uuعترض uuيه .وك uuان إع uuالن ال uuدع uuوة ق uuد انتش uuر ف uuي
uماسuuا ش uuدي ً uدا
ط uuول ال uuبالد وع uuرض uuها وح uّ uرك م uّ uرة أخ uuرى إح uuساس uuات امل uuؤم uuنني واه uuاج ف uuيهم ح u ً u
وق ّوى مركزهم وكان مق ّدمة للحوادث العظيمة التي كانت سوف تجتاح البالد.

الفصل التاسع عشر
ملحمة مازندران
وفuuي شهuuر شuuعبان )يuuولuuيو( الuuذي وقuuعت فuuيه اإلهuuانuuة عuuلى الuuباب فuuي تuuبريuuز رجuuع امل uالّ حسuuني
مuuن مuuعسكر األمuuير حuuمزه مuuيرزا إلuuى مشهuuد ومuuنها عuuزم عuuلى الuuسفر إلuuى كuuربuuالء مuuصحوبًuuا
بمن أراد.
وب uuينما ك uuان املu uالّ حس uuني ف uuي مشه uuد إذ وص uuل رس uuول يح uuمل ع uuمام uuة ال uuباب وق uuد ق uuال ال uuباب
لuuلرسuuول أن يuuقول لuuلمالّ حسuuني" :قuuل لuuه زيّuuن رأسuuك بuuعمامuuتي الuuخضراء عuuالمuuة نسuuبي وانشuuر
الuرايuة الuسوداء وأسuرع إلuى الجuزيuرة الuخضراء )لuقب ملuازنuدران وبuالتحuديuد يuطلق أحuيانًuا عuلى
قلعة الشيخ طبرسي( وساعد حبيبي القدوس".
وبمجuرد وصuول هuذه الuرسuالuة قuام املuالّ حسuني عuلى تuنفيذ إرادة مuواله وتuرك مشهuد ملuكان يuبعد
عuuنها فuuرس ً u
خا واح ً uدا ) 6كuuيلومuuترات تuuقري uبًا( ورفuuع فuuيه الuuرايuuة الuuسوداء ووضuuع عuuمامuuة الuuباب
عuuلى رأسuuه وجuuمع أصuuحابuuه وركuuب جuuواده وأمuuر الجuuميع أن يuuسافuuروا إلuuى الجuuزيuuرة الuuخضراء
وتuuبعه أصuuحابuuه جuuمي ًعا بحuuماس .وكuuان عuuددهuuم مuuائuuتني واثuuنني وكuuان ذلuuك الuuيوم الuuتاريuuخي هuuو
 19شuعبان سuنة  1264هجuر ّيuة ) 21يuولuيو سuنة  1848مuيالد ّيuة( .وعuند نuزولuهم فuي كuل بuلدة
uمرون ع uuليها ك uuان ي uuنادي امل uالّ حس uuني وأص uuحاب uuه ب uuدون خ uuوف وال وج uuل ب uuظهور ال uuيوم
وق uuري uuة ي ّ u
الج uuدي uuد وي uuدع uuون ال uuناس الع uuتناق أم uuر ال uuحقّ وي uuنض ّم ل uuلسفر م uuعهم ن uuفر م uuن امل uuؤم uuنني ال uuذي uuن
ي uuنتخبون uuهم م uuن ب uuني الج uuموع املحتش uuدة ح uuول uuهم .وف uuيما ه uuم ع uuلى ال uuطري uuق وص uuل رس uuول م uuن
طه uuران إل uuى مشه uuد م uuعلنًا وف uuاة امل uuلك مح uuمد ش uuاه وك uuان ذل uuك ف uuي ال uuسادس م uuن ش uuوال4 -
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س uuبتمبر س uuنة  1848م uuيالديّ uuة .وارت uuقى ال uuوارث الش uuرع uuي األم uuير ال uuصغير ح uuاك uuم آذرب uuاي uuجان
ناصر الدين ميرزا إلى العرش.
وفuuي الuuيوم الuuتالuuي عuuزم املuالّ حسuuني عuuلى الuuرحuuيل إلuuى مuuازنuuدران ومuuعه أصuuحابuuه وأمuuرهuuم بuuعد
صuالة الuصبح بuأن يuتركuوا مuا عuندهuم وقuال لuهم" :اتuركuوا مuمتلكاتuكم ولuيكتف ك ّuل واحuد بuجواده
وسuالحuه واتuركuوا مuا عuداهuا حuتى يuعلم ال ّ
uكل بuأن هuؤالء الجuماعuة مuن أحuباء اهلل ال يuرغuبون فuي
حuuفظ مuuمتلكاتuuهم فuuكيف بuuالuuرغuuبة فuuي أخuuذ مuuمتلكات غuuيرهuuم ".فuuأطuuاعuuوا جuuمي ًعا األمuuر وامuuتطوا
ظهور جيادهم وتبعوه بفرح عظيم.
وبuينما هuم فuي الuطريuق اعuترضuهم جuمهور مuن الuناس املسّ uلحني ومuعهم الuذخuيرة وال ِuع ّدة وكuانuت
uتوحuuش وصّ uوبuuوا نuuيران أسuuلحتهم عuuليهم .فuuسقط عuuدد
تظهuuر عuuلى وجuuوهuuهم غuuبرة االفuuتراس والّ u
م uuن الشه uuداء ف uuرف uuع امل uالّ حس uuني ع uuينيه إل uuى ال uuسماء ون uuاج uuى ربّ uuه ق uuائ uالً" :إل uuهي إل uuهي ت uuرى
نuصيب أحuبّائuك املخuلصني وتشهuد مuا قuابuل بuه هuؤالء الuقوم أحuبّائuك وإنّuك تuعلم أنّuا مuا قuصدنuا
سuوى هuدايuتهم إلuى طuريuق الuحق وإعuالمuهم بuظهور أمuرك .وإنّuك أمuرتuنا أن نuدافuع عuن أنuفسنا
ضّ uد املuuهاجuuمني .واتuuبا ًعuuا ألمuuرك أقuuوم اآلن مuuع أصuuحابuuي لuuص ّد اعuuتدائuuهم الuuذي واجuuهونuuا بuuه".
واس ّ
uتل سuيفه وهuمز جuواده فuي وسuط األعuداء واقuتفى أثuر أحuدهuم الuذي كuان قuد احuتمى فuي
شج uuرة وهج uuم ع uuليه امل uالّ حس uuني وب uuضرب uuة واح uuدة ق uuطعه ه uuو وج uuذع الشج uuرة وك uuان uuت ق uuوة ه uuذه
ال ّ u
uضرب uuة امل uuده uuشة ق uuد أرب uuكت ال uuعد ّو وش ّ uلت ح uuرك uuته وه uuرب الج uuميع م uuذع uuوري uuن م uuن أم uuام ه uuذه
املهارة والق ّوة والفت ّوة .وكانت هذه الحادثة األولى من نوعها وتشهد بشهامة املالّ حسني.
وشuقّ املuالّ حسuني طuريuقه وسuط صuفوف األعuداء وهuو غuير شuاعuر بuما يuطلق عuليه مuن الuقذائuف
uوجuه إلuى مuنزل سuعيد الuعلماء وهuو أكuبر عuالuم فuي بuارفuروش وصuاح
وذهuب تً uوّا إلuى بuارفuروش وت ّ u
uرب دي ٍ u
ق uuائ uالً" :ف uuلينزل ه uuذا ال uuذي ح uّ uرض أه uuال uuي ه uuذه امل uuدي uuنة إلش uuهار ح ٍ u
uنية وخ uبّأ ن uuفسه ب uuني
حuuيطان مuuنزلuuه فهuuل نuuسي أن الuuذي ُيشهuuر حuuر ًبuuا ديuuنية يuuجب عuuليه أن يuuكون عuuلى رأس أتuuباعuuه
وبuأعuمالuه ُيuثير حuماسuهم وإخuالصuهم ".وكuان صuوت املuالّ حسuني قuد أسuكت أصuوات الجuماهuير
وأخ uuضع أه uuال uuي ب uuارف uuروش ف uuرف uuعوا أص uuوات uuهم م uuنادي uuن – األم uuان األم uuان  .-وف uuي ع uuصر ذل uuك
الuيوم مuنح املuالّ حسuني أهuالuي بuارفuروش األمuان الuذي طuلبوه وفuاه بuالuكلمات اآلتuية" :يuا أتuباع
الuuرسuuول ملuuاذا هجuuمتم عuuلينا فهuuل هuuذه املuuعامuuلة هuuي مuuا أمuuركuuم بuuه الuuرسuuول وهuuل هuuي الuuتسامuuح
الذي أمركم به في معاملة املؤمنني أو الكافرين".
وذهب املالّ حسني إلى خان سبزه ميدان في بارفروش وأمر أصحابه بإغالق باب الخان.
وفuي املuساء سuأل املuالّ حسuني إذا كuان أحuد مuن أتuباعuه يuفدي نuفسه ويuطلع عuلى سuطح الuخان
وي uuؤذّن .ف uuأج uuاب ط uuلبه ش uuاب ب uuفرح ع uuظيم .وم uuا ك uuاد ه uuذا ال uuشاب ي uuنطق ب uuاألذان وي uuقول -اهلل
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أكuبر -حuتى وافuاه طuلقٌ نuاري أوقuعه قuتيالً .وتuاله شuخص آخuر ثuم ثuالuث إلكuمال اآلذان ولuكنّهم
أصيبوا نفس ما أصاب األ ّول.
وكuان وقuوع الuثالuث سuببًا فuي أن يuفتح املuالّ حسuني بuاب الuخان وأن يuقوم مuع أصuحابuه لuر ّد هuذا
الuهجوم غuير املuنتظر .وأعuطى إشuارة لuضرب املuهاجuمني الuذيuن اجuتمعوا أمuام الuباب ونuجح فuي
uتضرعuني لuلرحuمة .وكuان الuنصر شuامuالً لuدرجuة أن عuد ًدا مuن
تشuتيتهم وعuادوا طuالuبني األمuان م
ّ
أعuuيان ورؤسuuاء املuuديuuنة تuuد ّ
خuuلوا وطuuلبوا الuuرحuuمة واألمuuان نuuيابuuة عuuن مuuواطuuنيهم .واقuuترحuuوا عuuلى
املuالّ حسuني ملuصلحة الuطرفuني أن يuسافuر مuع األصuحاب إلuى بuلدة آمuل فuوافuق املuالّ حسuني عuلى
اقتراحهم.
وفuي نuصف الuليل نuادى سuعيد الuعلماء أحuد رجuالuه خسuرو قuادي كuالئuي وأس ّuر إلuيه رغuبته فuي
أن يuغدر بuالجuماعuة أثuناء سuيره مuعهم ومuعه مuائuة مuن الuخيّالuة وأن يuقتلهم عuن بuكرة أبuيهم .وأذن
املuالّ حسuuني ألصuuحابuuه بuuالuuرحuuيل إلuuى آمuuل وبمجuّ uرد ولuuوج الجuuماعuuة فuuي الuuطريuuق أعuuطى خسuuرو
uوحuش وغuدروا بuهم وقuتلوا مuنهم
قuادي كuالئuي إشuارة لuلهجوم .فuوقuع رجuالuه عuلى الجuماعuة بuكل ت ّ u
كبيرا.
عد ًدا
ً
وملuا سuمع املuالّ حسuني أصuوات الuتعذيuب احuتجّ عuلى غuدر خسuرو بuهم وارتuفع صuياح أصuحابuه
بuنداء -يuا صuاحuب الuزمuان -هuاجuمني عuلى الuذيuن غuدروا بuهم وأر ّدوهuم جuمي ًعا قuتلى ومuن بuينهم
خسuuرو قuuادي كuuالئuuي .وجuuمع املuالّ حسuuني أصuuحابuuه وسuuاروا حuuتى وصuuلوا إلuuى ضuuريuuح الuuشيخ
طuuبرسuuي )أحuuمد بuuن أبuuي طuuالuuب الuuطبرسuuي( وهuuو أحuuد رواة الحuuديuuث عuuن أئuuمة الuuديuuن ومuuدفuuنه
مزار السكان املجاورين.
وك uuان ي uuوم وص uuول uuهم ف uuي ال uuراب uuع عش uuر م uuن ذي ال uuقعدة ) 12اك uuتوب uuر س uuنة  1848م uuيالد ّي uuة(
وأعuطى املuالّ حسuني الuتعليمات األ ّولuية لuتصميم الuقلعة الuتي أراد تuشييدهuا لuلدفuاع إلuى املuيرزا
محuمد بuاقuر الuقائuني .وأمuر املuالّ حسuني أتuباعuه بuالuبدء فuي بuناء الuقلعة الuتي ص ّuممها وشuجعهم
uثيرا م uuا ي uuباغ uuتهم ه uuجوم أه uuال uuي ال uuقرى امل uuجاورة
ع uuلى إت uuمام uuها .وك uuان uuوا أث uuناء االش uuتغال ك ً u
بتحريض من سعيد العلماء وكان هجوم كل منهم يُر ّد ويُهزم.
uص تuالمuيذ الuسيد كuاظuم ومuعه
ومuا كuاد الuبناء ان يuت ّم حuتى وصuل الuشيخ أبuو تuراب وهuو مuن أخ ّ
أخ uuبار وص uuول ح uuضرة ب uuهاء اهلل ف uuأس uuرع امل uالّ حس uuني ت ً uوّا إل uuى أص uuحاب uuه وأم uuره uuم أن ي uuه ّيئوا
أنuuفسهم السuuتقبالuuه .ويuuحكى مuuا يuuلي" :وبمجuّ uرد أن رآه امل uالّ حسuuني تuuق ّدم نuuحوه وعuuانuuقه وكuuان
األصuحاب عuاجuزيuن عuن إدراك مuا شuاهuده املuالّ حسuني فuي حuضرة بuهاء اهلل .فuما كuان أعuظم
شuوقuه إذ تuل ّقاه بuني ذراعuيه ومuا كuان أعuظم اغuتباطuه وفuرح قuلبه عuند لuقائuه فuكأنuه كuان غuار ًقuا فuي
بحuر مuن اإلعuجاب بuه غuير شuاعuر بuنا جuمي ًعا .وكuان يuتأ ّمuل فuي وجuهه بuدرجuة أخuذت بuمجامuع لuبّه
حuتى أنّuنا مuكثنا واقuفني بuجانuبه مuنتظريuن صuدور اإلذن لuنا بuالجuلوس ولuكنّه كuان مuشغوالً عuنّا
!62

ول uuم ي uuصدر ل uuنا إذن ب uuالج uuلوس إالّ م uuن ح uuضرة ب uuهاء اهلل ن uuفسه وك uuان سح uuر ب uuيان uuه ق uuد أثّ uuر ف uuي
رغما عن أنّنا ما كنّا نعرف تلك الق ّوة الفائقة التي كانت مستورة في طيّ كلماته".
نفوسنا ً
وأثuناء زيuارة حuضرة بuهاء اهلل طuاف بuالuقلعة وقuال إ ّن الuشيء الuوحuيد الuذي يuنقص هuذه الuقلعة
هuو حuضور الuقدوس الuذي كuان مuسجونًuا فuي مuنزل رئuيس املجتهuديuن املuيرزا محuمد تuقي فuي
سuuاري وأشuuار إلuuى امل uالّ حسuuني أن يuuسأل املuuيرزا محuuمد تuuقي أن يس ّ uلمه الuuقدوس وأ ّكuuد لuuلمالّ
حسني قائالً" :إ ّن خوف اهلل واتّقاء عقابه سيرغمانه أن يسلم أسيره بدون تر ّدد".
وأرس uuل املu uالّ حس uuني ع uuد ًدا م uuن أص uuحاب uuه إل uuى س uuاري ل uuيطلبوا م uuن املجته uuد أن ي uuطلق س uuراح
سuuجينه وبمجuuرد أن وصuuلت الuuرسuuالuuة إلuuى املuuيرزا محuuمد تuuقي أخuuذت قّ uوتuuها بuuمجامuuع لuبّه وأ ّكuuد
لuuلرسuuول بuuقولuuه" :إنّuuي اعuuتبرتuuه )الuuقدوس( ضuuيفًا مuuحتر ًمuuا بuuل إنّuuه قuuاطuuن فuuي مuuنزلuuه وال يuuليق ان
أُدعuuى إلطuuالق سuuراحuuه أو فuّ uك قuuيده ألنّuuه ُمuuخيّر فuuي الuuبقاء أو الuuذهuuاب كuuما يuuشاء وإذا فّ u
uضل
الذهاب فاني أرغب في مرافقته إلى حيث يذهب".
وأمuuر حuuضرة بuuهاء اهلل الجuuميع قuuبل مuuبارحuuته لuuلقلعة بuuالuuصبر واإلنuuابuuة إلuuى إرادة الuuقديuuر وقuuال
لuuهم" :إن شuuاء اهلل سuuوف نuuزوركuuم مuّ uرة أخuuرى فuuي نuuفس املuuكان فuuقد انuuتخبكم اهلل أن تuuكونuuوا
uؤس uuسي دي uuنه .وإ ّن ج uuند اهلل ه uuم ال uuغال uuبون ف uuمهما ح uuدث ف uuال uuنصر
ط uuليعة ج uuيشه وج uuنده وم u uّ u
مضمون لكم ".وعاد حضرة بهاء اهلل من هناك بطريق نور إلى طهران.
وكuان حuبس الuقدوس فuي مuنزل املuيرزا محuمد تuقي قuد اسuتمر  95يuو ًمuuا وكuان املجتهuد يuعامuله
بّ u
uكل اح uuترام رغ uuم ح uuبسه وس uuمح ل uuه ب uuمقاب uuلة األص uuحاب م uuن ال uuذي uuن ح uuضروا اج uuتماع ب uuدش uuت.
وكuان الuقدوس يuأمuر ك ّuل مuن يuزوره بuأن ينخuرط فuي سuلك أصuحاب الuرايuة الuسوداء الuتي رفuعها
امل uالّ حسuuني .وكuuانuuت هuuذه الuuرايuuة هuuي الuuتي تuuك ّلم عuuنها رسuuول اهلل بuuقولuuه" :إذا رأيuuتم الuuرايuuات
الuuسود أقuuبلت مuuن خuuراسuuان فuuأسuuرعuuوا إلuuيها ولuuو حuuب ًوا عuuلى الuuثلج فuuإنّuuها بuuشيرة بuuظهور خuuليفة
اهلل املهدي".
وكuان قuد رفuع هuذا الَ uع َلم بuأمuر مuن الuباب بuاسuم الuقدوس وبuأيuدي املuالّ حسuني ونشuر عuلى طuول
الuطريuق مuن مشهuد إلuى ضuريuح الuشيخ طuبرسuي .وملّ uدة أحuد عشuر شه ًuرا مuن أول شuعبان سuنة
 1264هجuريّuة إلuى آخuر جuمادى الuثانuي سuنة  1265هجuريّuة ) 3يuولuيو -أول أغسuطس سuنة
 1848و  24اب uuري uuل  23-م uuاي uuو س uuنة  1849م uuيالديّ uuة( ك uuان ه uuذا الَ u uع َلم ال uuذي ي uuشير إل uuى
امل uu uملكة ال uu uسماويّ uu uة ي uu uتم ّوج دائ uً u uما ف uu uوق رؤوس ذل uu uك الج uu uمع م uu uن ال uu uفرس uu uان وي uu uنادي ال uu uذي uu uن
يشاهدونه أن يرفضوا هذا العالم وينصروا أمر اهلل.
وكuuانuuت أخuuبار ُقuuرب حuuضور الuuقدوس إلuuى الuuقلعة قuuد حuّ uركuuت جuuميع املuuوجuuوديuuن ومل ّuا اقuuترب مuuنه
uماسuuا وج ّ uددت قuuواهuuم وقuuام امل uالّ
أرسuuل رسuuوالً إلعuuالن مuuجيئه فuuأحuuدثuuت هuuذه األخuuبار فuuيهم حu ً u
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حسuني بحuماس زائuد ومuعه األحuباء وأسuرع ملuقابuلة زائuره املuنتظر وابuتهجت قuلوبuهم مuن مuالقuاتuه
وذهuبوا جuمي ًعا إلuى ضuريuح الuشيخ طuبرسuي وكuانuت أ ّول الuكلمات الuتي تuفوه بuها الuقدوس بuعد
أن ت uuرج uuل واس uuتند إل uuى ال uuضري uuح" :بَ uِ uقيّ ُة اهلل خ uuير ل uuكم إن ك uuنتم م uuؤم uuنني" )ال uuقرآن (86:11
وبهuuذه الuuعبارة تuّ uمت نuuب ّوة الuuرسuuول حuuيث يuuقول فuuي الحuuديuuث" :وعuuند ظuuهور املهuuدي يuuسند ظهuuره
إل uuى ال uuكعبة وي uuخاط uuب أت uuباع uuه وي uuقول – ب uuق ّية اهلل خ uuير ل uuكم إن ك uuنتم م uuؤم uuنني ".-ول uuم ي uuقصد
ال uu uقدوس ب uu uبق ّية اهلل أحً u u uدا خ uu uالف ح uu uضرة ب uu uهاء اهلل .وي uu uقول امل uu uيرزا مح uu uمد ف uu uروغ uu uي أح uu uد
uرجuل الuقدوس واسuند ظهuره إلuى الuضريuح وسuمعته يuتفوه
الuحاضuريuن" :كuنت مuوجuو ًدا عuندمuا ت ّ u
بهuذه الuكلمات ومuا كuاد يuنطق بuها حuتى ذكuر اسuم حuضرة بuهاء اهلل ثuم الuتفت إلuى املuالّ حسuني
وسuuألuuه عuuنه .فuuأخuuبره أنuuه عuuازم عuuلى الuuعودة إلuuى هuuذا املuuكان إن شuuاء اهلل ".وأ ّكuuد الuuقدوس بuuأن
سر األمر )إشارة إلى حضرة بهاء اهلل( سينكشف في الوقت املعلوم.
ّ
وك uuان إك uuمال ب uuناء ال uuقلعة وت uuموي uuنها ب uuكل م uuا ي uuلزم uuها ل uuلدف uuاع ق uuد أح uuيى ح uuماس أص uuحاب امل uالّ
حس uuني وأث uuار ان uuده uuاش األه uuال uuي امل uuجاوري uuن وك uuان uuوا ي uuعجبون ب uuالس uuرع uuة ال uuفائ uuقة ال uuتي ت ّ uم ب uuها
بuناؤهuا .وكuان ك ّuل مuن سuبق لuه رؤيuتها يuمتدحuها وانuتقل املuدح مuن فuم ٍ إلuى آخuر حuتى وصuل إلuى
آذان سuu uعيد الuu uعلماء فuu uاشuu uتعلت فuu uي صuu uدره نuu uيران الحسuu uد والuu uحقد وأصuu uدر أمuً u uرا بuu uمنع أي
شuخص مuن االقuتراب مuنها وتuكفير الuذيuن كuانuوا سuببًا فuي بuنائuها وأمuر الجuميع بuمقاطuعة املuالّ
حسuuني .ورغuً uما عuuن صuuدور أوامuuره املشuuددة كuuان الuuبعض ال يuuعبأون بuuها ويuuعملون كuّ uل مuuا فuuي
وسuuعهم ملuuساعuuدة الuuذيuuن اضطهuuدوا بuuغير ذنuuب .وح ّ uلت املuuصائuuب والشuuدائuuد عuuلى املuuحصوريuuن
عuلى شuأن أنّuهم مuا كuانuوا يجuدون ضuروريuات الuحياة إالّ أنّuهم كuانuوا فuي أشّ uد أوقuات الuحاجuة
تأتيهم النجدة اإللهيّة فجأة ويفتح لهم باب الخالص على غير انتظار.
ف uuان uuزع uuج س uuعيد ال uuعلماء م uuن ذل uuك واش uuتعل غ uuضبه وك uuتب إل uuى ن uuاص uuر ال uuدي uuن ش uuاه ال uuذي ت uuبوأ
الuuعرش حuuدي uثًا وأسهuuب فuuي الuuكالم عuuلى األضuuرار الuuتي تهuuدد املuuملكة وقuuال" :ال يuuوجuuد نuuصر
مuؤ ّuكuد لuتثبيت حuكمك غuير مuحو هuذا الuديuن املuمقوت وأ ّمuا إذا تuرددت فuي سuياسuتك وأظهuرت لuهم
أق ّuل تuسامuح فuإنّuي أشuعر بuواجuبي فuي تحuذيuرك بuأنّuه سuوف يuأتuي قuريuبًا ذلuك الuيوم الuذي فuيه ال
ي uuقتصر األم uuر ع uuلى خ uuضوع أه uuل م uuازن uuدران وح uuده uuم ب uuل إ ّن ج uuميع إي uuران م uuن أق uuصاه uuا إل uuى
أقصاها سوف تخضع ألمرهم".
uدرب ع uuلى أم uuور امل uuملكة أح uuال امل uuوض uuوع ع uuلى ال uuضباط
ومل ّ uuا ك uuان ن uuاص uuر ال uuدي uuن ش uuاه غ uuير م ّ u
uحا وواف uuق ال uuشاه
أي ت uuدب uuير ي uuرون uuه ص uuال ً u
ورؤس uuاء ال uuجيش ف uuي م uuازن uuدران وأم uuره uuم أن يتخ uuذوا ّ
وأصuدر فuرمuانًuا إلuى عuبد اهلل خuان الuتركuمانuي فuي مuازنuدران يuمنحه السuلطة الuتّا ّمuة إلخuماد نuار
هؤالء الجماعة.
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وفuuي مّ uدة قuuصيرة جuuمع عuuبد اهلل خuuان جً u
ارا مuuك ّونًuuا مuuن اثuuني عشuuر ألuuف نuuفر وجuuمعهم
uيشا جuّ uر ً
uتقر حuuتى ش ّ uدد الuuحصار ومuuنع
فuuي قuuريuuة مشuuرفuuة عuuلى قuuلعة طuuبرسuuي .ومuuا كuuاد املuuعسكر يسّ u
إرسuال الuخبز إلuى أصuحاب املuالّ حسuني حuتى أنّuه قuطع املuاء عuنهم .وكuان مuن املسuتحيل عuلى
املuuحصوريuuن أن يخuuرجuuوا مuuن الuuقلعة تuuحت نuuيران املuuعسكر وأمuuر عuuبد اهلل خuuان بuuإطuuالق الuuنار
عuلى ك ّuل مuن يتج ّuرأ مuن األصuحاب عuلى الخuروج لجuلب املuاء .وكuان الuقدوس إذ ذاك عuند غuروب
الuuشمس يuuنظر إلuuى ذلuuك الuuجيش الجuّ uرار مuuن شuuرفuuة الuuقلعة فuuقال لuuلمالّ حسuuني" :إن شuuاء اهلل
س uuتمطر ال uuسماء ه uuذه ال uuليلة وي uuتبعه س uuقوط ال uuثلج الش uuدي uuد وي uuساع uuد ذل uuك ف uuي ص ّ uد ه uuجوم uuهم
املد ّبر".
وفuuي تuuلك الuuليلة فuuاضuuت األرض مuuن هuuطول املuuطر الuuذي أتuuلف الuuكثير مuuن امل َuؤُونuuة إتuuالفًuuا تuuا ًمّuuا
واجuتمع داخuل الuقلعة مuاء يuكفي للشuرب ملّ uدة طuويuلة .وفuي الuليلة الuسابuقة لuلخامuس مuن مح ّuرم
س uuنة  1265هج uuري uuة )أول دي uuسمبر س uuنة  1848م uuيالدي uuة( ع uuزم ال uuقدوس ع uuلى الخ uuروج م uuن
القلعة.
ومل uuا ح uuان uuت ال uuساع uuة امل uuع ّدة ل uuلهجوم م uuن ذل uuك ال uuجيش رغ uً uما م uuن ال uuخسائ uuر ال uuتي أص uuاب uuته ك uuان
ال uuقدوس ق uuد ع uuزم ع uuلى ش ّ uن غ uuارة ع uuليهم وتش uuتيت ق uuواه uuم وخ uuرج م uuن ب uuاب ال uuقلعة وم uuعه امل uالّ
حسuuني وبuuاقuuي األصuuحاب وبمجuuرد خuuروجuuهم صuuاحuuوا – يuuا صuuاحuuب الuuزمuuان – فuuأوجuuبت هuuذه
الuصيحة ذُع ًuرا فuي مuعسكر األعuداء فهuربuوا ُمشuتّتني عuلى هuيئة ُuمuزريuة وارتuفع نuداء الuنصر مuن
ج uuان uuب األص uuحاب وت uuمكن امل uالّ حس uuني وال uuقدوس م uuن أس uuر ع uuدد ك uuبير م uuنهم .وق uuتل ف uuي ه uuذه
املوقعة عبد اهلل خان التركماني.
ومل ّ uuا تّ u uم ش uuمل ال uuقوات ال uuتي ك uuان ي uuقوده uuا ع uuبد اهلل خ uuان ،ح ٍ u
uينئذ أم uuر ال uuقدوس ج uuماع uuة م uuن
املuؤمuنني أن يuحفروا خuند ًقuuا حuول الuقلعة لحuمايuتها مuن هuجوم جuديuد ومuضت تuسعة عشuر يuو ًمuuا
أتموا الحفر.
بذل فيها الجماعة جهدهم حتى ّ
ووصuuل االمuuير مهuuدي قuuلي مuuيرزا إلuuى الuuقلعة عuuلى رأس جuuيش عuuظيم وبuuنا ًء عuuلى أمuuر الuuشاه
بuعث بuرسuول إلuى املuالّ حسuني لuكي يuعلم مuا هuو املuقصود مuن مuجهوداتuه فuأجuاب املuالّ حسuني:
"أخuuبر س uيّدك أنّuuنا ال غuuرض لuuنا فuuي قuuلب أسuuس املuuملكة أو فuuي اغuuتصاب ُمuuلك نuuاصuuر الuuديuuن
uخص سuوى عuلماء الuديuن فuي هuذه املuملكة
شuاه .وأن أمuرنuا يuختص بuظهور الuقائuم املuوعuود وال ي ّ
وإنّ uuنا ي uuمكننا أن ن uuثبت ح uuقيقة ال uuرس uuال uuة ب uuكل األدل uuة ال uuساط uuعة وال uuبراه uuني ال uuقاط uuعة ".ف uuتأثّ uuر
الuرسuول مuن صuدق دفuاع املuالّ حسuني عuن األمuر بuدرجuة أنّuه بuكى وقuال املuالّ حسuني" :قuل لuألمuير
uحة الuدعuوة الuتي
أن يuأمuر الuعلماء أن يuحضروا إلuى هuذا املuكان ويuطلبوا مuنّا الuبراهuني عuلى ص ّ
جuاء بuها الuباب وبuحيث يuكون الuقرآن هuو الuحكم الuفصل بuيننا ثuم بuعد ذلuك يuحكم األمuير بuنفسه
أي ً u
uضا ع uuلى أم uuرن uuا وي uuأم uuر م uuا ي uuراه م uuناس uبًا ".ف uuاق uuتنع ال uuرس uuول ول uuكن ال uuوع uuد ل uuم ي uuنفذ واس uuتعدّ
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األمuuير مهuuدي قuuلي مuuيرزا لuuلهجوم عuuلى الuuقلعة بuuكيفية لuuم يعهuuد لuuها مuuثيل ووقuuف بuuجنوده عuuلى
أكمة مشرفة على القلعة وأمر بإطالق النيران.
وم uuا ك uuاد ال uuنهار ي uuطلع ح uuتى ص uuدر األم uuر م uuن ال uuقدوس ل uuألص uuحاب ب uuفتح أب uuواب ال uuقلعة وخ uuرج
وتuu uبعه امل u uالّ حسuu uني وبuu uاقuu uي األبuu uطال واقتحuu uموا اسuu uتحكامuu uات األمuu uير وهجuu uموا عuu uلى غuu uرفuu uته
الuخصوصuيّة فهuرب األمuير وحuصل لuعسكره جuزع وخuوف مuما أصuاب سuيّدهuم وهuربuوا مuن أمuام
هؤالء الجماعة القليلة التي لم تخضعهم الجحافل الكثيرة.
وف uuي ص uuباح ذل uuك ال uuيوم ال uuذي ت ّ uم ف uuيه ه uuذا ال uuنصر ج uuمع امل uالّ حس uuني أن uuصاره ح uuول ال uuقدوس
ولuu uكنّهم فuu uوجuu uئوا بuu uهجوم جuu uديuu uد مuu uن جهuu uتني مuu uن ذلuu uك الuu uجيش وأحuu uاطuu uوا بuu uالuu uقدوس وبuu uاقuu uي
األصuحاب وأطuلقوا عuليهم أكuثر مuن ألuف رصuاصuة أصuابuت إحuداهuا الuقدوس فuي فuمه وكسuرت
بuuعض أسuuنانuuه وجuuرحuuت لuuسانuuه .وهجuuم املuالّ حسuuني مuuع بuuاقuuي األصuuحاب عuuلى األعuuداء ودارت
أخيرا نجحوا في تشتيت القوات.
معركة حامية حتى
ً
وت uuمكن املu uالّ حس uuني ب uuعد ان uuتصاره وان uuدح uuار ج uuيش األم uuير مه uuدي ق uuلي م uuيرزا أن ي uuعود ه uuو
uحا وبuuحالuuة يuuؤسuuف عuuليها ولuuكنّه
والجuuماعuuة إلuuى الuuقلعة إلصuuالحuuها وأعuuادوا إلuuيها الuuقدوس جuuريً u
كuuتب أمuً uرا إلuuى األحuuباب أن يuuكفّوا عuuن بuuكائuuهم وكuuتب لuuهم" :عuuلينا أن نuuرضuuى بuuإرادة اهلل وأن
ن uuكون ث uuاب uuتني ف uuي س uuاع uuة االم uuتحان .ول uuو أن ج uuسمي ي uuتأل uuم ول uuك ّن روح uuي مس uuتبشرة م uuتن ّعمة
بالسرور وشكري هلل ال حد له".
وك uuان ح uuصول ه uuذه ال uuحادث uuة ف uuي ال uuخام uuس والعش uuري uuن م uuن شه uuر مح uّ uرم س uuنة  1265هج uuر ّي uuة
) 21ديuسمبر  1848مuيالد ّيuة( وفuي مسuتهل ذلuك الشهuر نuفسه قuام حuضرة بuهاء اهلل لuوفuاء مuا
وع uuد ب uuه امل uالّ حس uuني وخ uuرج م uuن ن uuور إل uuى ق uuلعة ط uuبرس uuي م uuع ع uuدد م uuن أص uuحاب uuه ول uuكن ق uuبض
عليهم في الطريق وأخذوا إلى آمل.
وبuu uقي حuu uضرة بuu uهاء اهلل وأصuu uحابuu uه مuu uحبوسuu uني م ّ u uدة ولuu uكن أراد الuu uحاكuu uم املuu uنتدب أن يuu uحفظ
املuuسجون مuuن هuuجوم الuuناس فuuأخuuذه س ً uرّا إلuuى مuuنزلuuه ورغuً uما مuuن احuuتجاج الuuغوغuuاء أخuuذ بuuاقuuي
uعرضuني لuها .وبuعد بuضعة
uقر الuحكومuة وبuذلuك نuجوا مuن املuهالuك الuتي كuانuوا م ّ
املuسجونuني إلuى م ّ
أيام عمل ترتيبًا لنقل حضرة بهاء اهلل وأصحابه إلى طهران.
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الفصل العشرون
ملحمة مازندران
وتجuّ uمعت قuuوات األمuuير مهuuدي قuuلي مuuيرزا بuuعد االنهuuزام الuuذي أصuuابuuها وعuuادوا لuuتنظيم قuuواهuuم
لuuلهجوم عuuلى س ّ uكان قuuلعة طuuبرسuuي .فuuوجuuد األحuuباء أنuuفسهم مuّ uرة أخuuرى مuuحاصuuريuuن بuuجحفل
ع uuظيم أخ uuذ ي uuعمل ت uuسع ح uuواج uuز كخ uuطوط دف uuاع .وأل uuجأت ق ّ uلة امل uuياه امل uuحصوري uuن ل uuحفر ب uuئر
uوضuuأ
داخuuلها .وفuuي عuuصر الuuثامuuن مuuن شهuuر ربuuيع األول )أ ّول فuuبرايuuر سuuنة  1849مuuيالديّuuة( تu u ّ u
املuالّ حسuني وارتuدى مuالبuسه الجuديuدة وزيّuن رأسuه بuعمامuة الuباب واسuتع ّد لuلقتال وعuند اقuتراب
uارجuuا هuuو وثuuالثuuمائuuة
نجuuمة الuuصباح امuuتطى جuuواده وأعuuطى اإلشuuارة لuuفتح بuuاب الuuقلعة ور ّكuuب خً u
وثuالثuة عشuر مuن أصuحابuه لuلقاء الuعدو .وهجuم املuالّ حسuني عuلى االسuتحكام األ ّول وهuكذا عuلى
الuuثانuuي والuuثالuuث واخuuترقuuها بسuuرعuuة وبuuسالuuة وك ّ uلما تuuق ّدم وقuuع الuuرعuuب بuuني صuuفوف األعuuداء وح uلّ
ف uuيهم ال uuيأس وال uuذع uuر وأخ uuذت uuهم الّ u uده uuشة واس uuتمروا ع uuلى ه uuذا ال uuحال ح uuتى اخ uuترق uuوا ب uuاق uuي
االس uuتحكام uuات ود ّم uuروه uuا .وف uuي ه uuذه األث uuناء تسّ u uلق أح uuد األع uuداء شج uuرة وأخ uuفى ن uuفسه ب uuني
ال حسuني وأصuحابuه .وكuان جuواد املّ u
أغuصانuها وتuم ّكن مuن مuراقuبة حuركuات املّ u
ال حسuني قuد عuثر
فuي حuبل مuربuوط فuي إحuدى الuخيام املuجاورة وقuبل أن يuتمكن مuن تخuليصه أصuابuته رصuاصuة
فuuي صuuدره .وجuuاء لنجuuدتuuه إثuuنان مuuن أصuuحابuuه وحuuماله إلuuى الuuقلعة .وبuuقي مuuعه الuuقدوس وحuuده
وبuعد مuضي وقuت قuصير أمuر الuقدوس بuفتح الuباب ودخuول األصuحاب فuقال لuهم الuقدوس" :لuقد
uادرا بuuال uنّطق بuuها مuuن قuuبل ".وكuuان
و ّدعuuته الuuوداع األخuuير وشuuاركuuته فuuي األمuuور الuuتي لuuم يuuكن قً u
امل uالّ حس uuني ق uuد ت uuوف uuي وك uuان uuت ت uuبدو ع uuلى وج uuهه اب uuتسام uuة ل uuطيفة وك uuان الس uuالم س uuائ ً uدا ع uuلى
م uuحيّاه .وح uuضر ال uuقدوس دف uuنه ول uفّه ف uuي ق uuميصه ووض uuع الجس uuد ف uuي ال uuقبر ب uuيده ف uuي ال uuجهة
الuuجنوبuuية املuuالصuuقة لuuضريuuح الuuشيخ طuuبرسuuي .وكuuان ذلuuك فuuي سuuاعuuة الفجuuر فuuي الuuتاسuuع مuuن
ربيع األول سنة  1265هجريّة ) 2فبراير سنة  1849ميالديّة(.
وكuان عuدد األيuام مuن يuوم أن هuوجuم املuالّ حسuني وأصuحابuه لuيوم اسuتشهاده مuائuة وسuتة عشuر
يuuو ًمuuا وهuuي مuuفعمة بuuالuuوقuuائuuع واألعuuمال الuuتي بuuلغت فuuيها الuuشجاعuuة إلuuى ح ّ uد أ ّن أعuuدى األعuuداء
اضطروا لالعتراف بها وللدهشة من ق ّوتها.
وكuان املuالّ حسuني يخuرج مuن جuميع هuذه املuواقuع الuحامuية الuوطuيس ظuاف ًuرا رغuم احuتشاد الuقوات
الuuعظيمة املuuنظّمة ضّ uده .وكuuان عuuمره سuuتة وثuuالثuuني عuuا ًمuuا عuuندمuuا شuuرب كuuأس الّ u
uشهادة وكuuان لuuه
uعرف فuي كuربuالء بuالuسيد كuاظuم الuرشuتي وجuلس لuديuه يuتلقى
مuن الuعمر ثuمانuية عشuر سuنة مل ّا ت ّ
مما أ ّهله لقبول رسالة الباب.
منه الدروس ّ
وتح ّuرك الuعدو وبuعزم جuديuد وكuان الuخوف قuد بuلغ أشّ uده فuي ذلuك اإلقuليم مuن هuياج األهuالuي مuن
جuuراء االنuuكسارات املuuتتالuuية وابuuتدأوا يuuميلون إلuuى الuuديuuن الجuuديuuد .ومuّ uرة أخuuرى فuuتح بuuاب الuuقلعة
واخuuترق األصuuحاب الuuصفوف فuuي املuuعسكر فهuuرب الuuجيش بuuأجuuمعه بuuارتuuباك عuuظيم أمuuام هuuذه
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جuا عuند األصuحاب وقuوى رابuطتهم وذ ّuكuرهuم
الهجuمة الuعنيفة وكuان انهuزامuهم الuتا ّم قuد أحuدث فَ َuر ً u
مuّ uرة أخuuرى بuuكفايuuة الuuق ّوة الuuتي مuuنحها لuuهم إيuuمانuuهم .وملuuا نuuفذ الuuطعام مuuن عuuندهuuم أكuuلوا لuuحوم
الuخيل والجuلود املuنزوعuة مuن السuروج الuتي غuنموهuا مuن املuعسكر وتح ّuملوا بuكل شuجاعuة وثuبات
جميع املصائب التي أحاطتهم.
وفuي يuوم الuنوروز الuذي وقuع فuي الuرابuع والعشuريuن مuن ربuيع الuثانuي سuنة  1265هجuريّuة )سuنة
 1849مuu uيالديّuu uة( أشuu uار الuu uقدوس لuu uألصuu uحاب بuu uقرب مuu uجيء امuu uتحانuu uات تجuu uلب فuu uي اثuu uرهuu uا
اسuuتشهاد جuuماعuuة كuuبيرة مuuنهم .وبuuعد بuuضعة أيّuuام عuuسكرت بuuالuuقرب مuuن الuuقلعة فuuيالuuق عuuظيمة
تuحت إمuرة مهuدي قuلي مuيرزا وأخuذ الuجيش لuبضعة أيّuام يuطلق الuنيران عuلى الuقلعة .ودهuشوا
م uu uن أن ن uu uيران م uu uداف uu uعهم ل uu uم ت uu uنجح ف uu uي خ uu uفض أص uu uوات ال uu uصالة واالب uu uتهاج ال uu uتي ك uu uان
uليما تuuا ًمّuuا كuuما كuuانuuوا يuuنتظرون فuuإ ّن آذان
املuuحاصuuرون يuuرفuuعونuuها .وبuuدالً مuuن تسuuليم الuuقلعة تسً u
امل uuؤذن وت uuالوة اآلي uuات ال uuقرآن uuية ون uuغمات األف uuراح ب uuال uuشكر واالم uuتنان ك uuان uuت ت uuصل إل uuى آذان uuهم
بuuدون انuuقطاع .ومuuضت أيّuuام لuuم يظهuuر فuuيها عuuالمuuة عuuلى عuuودة الuuهجوم واسuuتمر الuuحصار مّ uدة
أربuuعة أشهuuر وقuuد قuuال الuuقدوس" :ومuuنذ أن الuuتجأنuuا إلuuى الuuقلعة كuuان قuuصدنuuا الuuوحuuيد الuuذي لuuم
ي uuتغ ّير ه uuو اث uuبات س uuم ّو ال uuدع uuوة ب uuأع uuمال uuنا واس uuتعدادن uuا ل uuلتّضحية وس uuفك دم uuائ uuنا ف uuي س uuبيل
ديننا".
وبuعد مuضي ذلuك الuوقuت وم ّuرة أخuرى هجuم رجuال املuعسكر عuلى الuقلعة ألجuل االسuتيالء عuليها
عuuنوة وكuuان األمuuير مهuuدي قuuلي مuuيرزا قuuد أخuuذتuuه الuuحيرة مuuما شuuاهuuد مuuن قّ uوة خuuصومuuه الuuتي ال
بأي وسيلة تم ّكنهم من إنهاء هذه املأمورية.
ح ّد لها .وأخذ
يحرض عسكره على أن يحتالوا ّ
ّ
وف uuي ص uuبيحة األرب uuعاء ال uuسادس عش uuر م uuن ج uuمادى ال uuثان uuي ) 9م uuاي uuو س uuنة 1849م uuيالدي uuة(
وص uuل رس uuول م uuن األم uuير مه uuدي ق uuلي م uuيرزا وط uuلب أن ي uuنتدب اث uuنان م uuن ط uuرف امل uuحصوري uuن
لuuلمفاوضuuة بuuأمuuل الuuوصuuول إلuuى حuّ uل سuuلمي لuuلمسائuuل املuuتع ّلقة بuuني الuuطرفuuني .وقuuال األمuuير لuuهم:
"إ ّن الuعداء بuيننا قuد اسuتمر طuويuالً بuال مuوجuب .وقuد تuحارب الuطرفuان مّ uدة وانuتهكت قuواهuا ومuن
رغuuبتي األكuuيدة الuuوصuuول إلuuى حuّ uل سuuلمي لّ u
uفض الuuخالفuuات الuuتي بuuيننا ".ثuuم تuuناول املuuصحف
الشuuريuuف وكuuتب عuuلى هuuامuuش الuuفاتuuحة الuuكلمات اآلتuuية لuuلقدوس تuuأيuuي ًدا لuuدعuuوتuuه – "أحuuلف بهuuذا
الuuكتاب املuuقدس وبuuحقّ مuuن أنuuزلuuه وبuuالuuرسuuالuuة الuuتي جuuاءت بهuuذه اآليuuات أنّuuه ال قuuصد لuuي سuuوى
تuوطuيد السuالم واملuحبّة بuيننا فuاخuرجuوا مuن مuعقلكم وتuأ ّuكuدوا أنّuه لuن تuمتد إليuذائuكم أي يuد وأنّuكم
سuuتكونuuون أنuuتم وأصuuحابuuكم فuuي حuuفظ اهلل ومحuuمد رسuuولuuه ونuuاصuuر الuuديuuن شuuاه مuuليكنا .وأقuuسم
أي شuuخص سuuواء فuuي الuuجيش أو الuuجهات املuuجاورة وإذا
لuuكم بشuuرفuuي أنّuuه لuuن يuuعتدي عuuليكم ّ
كuuان لuuي غuuرض آخuuر فuuي نuuفسي خuuالف مuuا ب uيّنت فuuعليّ غuuضب اهلل املuuنتقم الuuجبار ".ثuuم خuuتم
الuكتابuة بuختمه وأرسuله إلuى الuقدوس مuع تuحيّاتuه .وتسuلم الuقدوس الuقرآن مuن يuد الuرسuول وقuبّله
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بuاحuترام .ثuم أمuر أتuباعuه تً uوّا أن يسuتع ّدوا ملuبارحuة الuقلعة قuائuالً" :إنّuنا بuإجuابuتنا لuطلبهم نuعطيهم
الفرصة أن يفوا بصدق ما عاهدوا اهلل عليه".
وتuركuوا الuقلعة ووصuلوا إلuى الuخيمة الuتي أعّ uدهuا األمuير لuهم .ونuصح الuقدوس األصuحاب قuائuالً:
"عuuليكم أن تظهuuروا االنuuقطاع الuuك ّلي وتuuكونuuوا مuuثاالً لuuغيركuuم وبuuذلuuك يuuرتuuفع صuuيت األمuuر ويuuعلو
مجده".
وبuuعد مuuرور سuuاعuuات مuuن الuuغروب أحuuضروا لuuهم طuuعام الuuعشاء مuuن املuuعسكر .وأمuuا األمuuير ويuuا
ل uuألس uuف ف uuلم يَ ِ u
uف ب uuوع uuده وب uuدالً م uuن ال uuذه uuاب إل uuى خ uuيمة ال uuقدوس دع uuاه م uuع ال uuكثيري uuن م uuن
األصuuحاب إلuuى الuuحضور إلuuى املuuعسكر .ومل ّuا حuuضروا وقuuعوا أسuuرى فuuي أيuuديuuهم وقuuامuuوا إلuuى
الuuقلعة ونهuuبوا كuّ uل مuuا وجuuدوه فuuيها وهuuدمuuوهuuا نuuهائ uيًّا ثuuم أحuuاطuuوا بuuباقuuي األصuuحاب واألسuuرى
كبيرا منهم.
وأطلقوا عليهم الرصاص وأعدموا عد ًدا
ً
وت uّ uمت ه uuذه املج uuزرة ال uuفظيعة وأك uuمل األم uuير ع uuمله ورج uuع إل uuى ب uuارف uuروش م uuصحو ًب uuا ب uuال uuقدوس
ووصuلها يuوم الجuمعة بuعد الظهuر فuي الuثامuن عشuر مuن جuمادى الuثانuي ) 11مuايuو سuنة 1849
ميالديّة(.
وخuuرج سuuعيد الuuعلماء مuuع بuuقيّة الuuعلماء فuuي املuuديuuنة لuuلترحuuيب بuuاألمuuير وإلسuuداء تuuهانuuيهم لuuعودتuuه
uنصورا ولuuم تظهuuر رغuuبة األمuuير فuuيما يuuختص بuuالuuقدوس بuuل كuuان مuuتر ّد ًدا فuuي سuuياسuuته نuuحوه
مu
ً
أي أذى إلuuيه .وكuuان أص uالً يuuأمuuل إيuuفاده إلuuى طهuuران لتسuuليمه لuuيد مuuليكه
ويuuمانuuع فuuي إيuuصال ّ
ليتخ ّلص من املسؤول ّية امللقاة على عاتقه.
أ ّمuuا سuuعيد الuuعلماء فuuأشuuعل نuuيران الuuتعصب وأثuuار إحuuساس الجuuمهور فuuهاجuuت جuuميع أهuuالuuي
uدي م uuن ك uuل
ب uuارف uuروش ول uuكن األم uuير مه uuدي ق uuلي م uuيرزا ق uّ uرر م uuا ي uuأت uuي وق uuال" :إنّ uuي أغس uuل ي ّ u
مuuسؤول uيّة إليuuصال األذى بهuuذا الuuرجuuل فuuافuuعلوا بuuه مuuا شuuئتم وانuuتم تuuكونuuون مuuسؤولuuني أمuuام اهلل
ع uuن ذل uuك ف uuي ي uuوم ال uuقيام uuة ".وارتح uuل األم uuير إل uuى س uuاري وإذ خ ّ uوف uuته س uuطوة ال uuعلماء ت uuناس uuى
يuمينه الuذي حuلفه وسّ uلم الuقدوس إلuيهم .وبuأمuر مuن سuعيد الuعلماء هجuم أهuالuي بuارفuروش عuلى
الuuقدوس وأوقuuعوا عuuلى جسuuده أنuuواع الuuتعذيuuب وبuuشهادة حuuضرة بuuهاء اهلل تحuّ uمل هuuذا الuuشاب
الuذي كuان فuي مuقتبل عuمره مuن اآلالم والuتعذيuب مuا ال يuوصuف وتج ّuرع املuوت بuكيفية لuم يuالقuها
أحuد فuي سuاعuة أجuله وقuد أثuنى عuليه حuضرة بuهاء اهلل ولّ uقبه بuالuنقطة األخuرى )الuنقطة األولuى
هو من ألقاب الباب(.
uأمل uuه وت uuعذي uuبه ي uuنطق ب uuمسام uuحة أع uuدائ uuه وي uuقول" :اغ uuفر ي uuا إل uuهي ل uuهؤالء
وك uuان ال uuقدوس أث uuناء ت u ّ u
املuعتديuن وعuامuلهم بuرحuمتك ألنّuهم لuيس لuهم عuلم بuاألمuر الuذي آمuنا بuه وإنّuي اجتهuدت أن أظهuر
لهم طريق نجاتهم فانظر كيف قاموا عند ذلك على قتلي وإعدامي.
!69

فuأظهuر لuهم يuا إلuهي طuريuق الuحق وبّ uدل جهuلهم بuالuعلم والuعرفuان وكuفّر عuن ذنuوبuهم بuالuتّصديuق
واإليمان ".وصاح قائالً" :ليت أ ّمي كانت معي لتشهد بعينها بهاء عرسي".
وقuuد جuّ uردوه مuuن مuuالبuuسه وأوقuuعوا مuuن رأسuuه عuuمامuuته وسuuاروا بuuه فuuي الuuشوارع حuuافuuي الuuقدمuuني
uاري الuuرأس مuuكبّالً بuuالحuuديuuد ويuuتبعه جuuميع أهuuالuuي الuuبلدة بuuالuuتوبuuيخ والuuتأنuuيب وهجuuموا عuuليه
عَ u
بuالuسنان واملuغارف وقuطّعوا جسuده إربًuا ثuم أشuعلوا الuنار فuيه .وفuي مuنتصف الuليل جuمع بuعض
أصuحابuه مuا تuب ّقى مuن جسuده ودفuنوه فuي سuبزه مuيدان )بuارفuروش فuي محuل ال يuبعد عuن مuكان
اسuتشهاده – وكuان ذلuك فuي  23جuمادى الuثانuي سuنة  1265هجuريّuة ) 16مuايuو سuنة 1849
ميالديّة(.
وكuuان وقuuوع هuuذه الuuحادثuuة مuuن الuuفظاعuuة بuuما كuuان حuuتى أ ّن الuuباب فuuي حuuبسه فuuي چهuuريuuق كuuان
غuير قuادر عuلى الuكتابuة أو اإلمuالء مّ uدة سuتّة أشهuر فحuزنuه الuعميق الuذي شuعر بuه أوقuف صuوت
الوحي وأسكت قلمه طوال هذه املدة.

الفصل الحادي والعشرون
شهداء طهران السبعة
وذات ي uuوم ف uuي طه uuران ق uuاب uuل ال uuنبيل واس uuمه ي uuار مح uuمد – ُولَِ u uد ف uuي  18ص uuفر س uuنة 1247
هجuر ّيuة ) 29يuولuيو سuنة  1831مuيالد ّيuة( فuي بuلدة زرنuد -قuابuل الuحاج املuيرزا الuسيد عuلي خuال
الuuباب الuuذي كuuان قuuد رجuuع مuuن چهuuريuuق وقuuال" :بمجuّ uرد أن رأيuuته سحuuرنuuي كuuمال هuuيئته وصuuفاء
وحuسن أخuالقuه ".وقuد كuان اآلقuا كuليم )أخ حuضرة بuهاء اهلل(
وجuهه ولuطف طuلعته وشّ uدة تuقواه ُ u
ذات مuuرة أل uحّ عuuليه فuuي أن يuuترك طهuuران الuuتي كuuانuuت إذ ذاك فuuي غuuليان شuuديuuد فuuأجuuابuuه خuuال
الuباب قuائuالً" :وملuاذا أهuرب أو أخuاف عuلى نuفسي ف ّ
uلعل نuصيبي أن أشuترك فuي املuأدبuة اإللuهيّة
ال uuتي بس uuطتها ي uuد ال uuقدرة للمخ uuلصني ".وك uuان مح uuرك uuو ال uuفنت وال uuقالق uuل ق uuد ب uuذل uuوا جه uuده uuم ف uuي
إثuuارة املuuشاكuuل فuuي تuuلك املuuديuuنة وس ّ uلمت أسuuماء وعuuناويuuن نuuحو خuuمسني مuuن األحuuباء الuuقاطuuنني
فuuي طهuuران إلuuى محuuمود خuuان الuuوالuuي الuuذي أمuuر بuuالuuقبض عuuليهم جuuمي ًعا .فuuقبض عuuلى أربuuعة
ح uuبسوا ف uuي م uuنزل مح uuمود خ uuان ك uuالن uuتر –
عش uuر م uuنهم وأح uuضروا أم uuام أرب uuاب الس uuلطة ث uuم ُ u
ال uuوال uuي م uuن ال uuيوم األ ّول إل uuى ال uuيوم ال uuثان uuي والعش uuري uuن م uuن شه uuر رب uuيع ال uuثان uuي س uuنة 1266
هج uuريّ uuة ) 14ف uuبراي uuر –  15م uuارس س uuنة  1850م uuيالديّ uuة( .وك uuان ال uuباب ق uuد أش uuار إل uuى أن
ال uuنوروز ال uuسادس ب uuعد إع uuالن ال uuدع uuوة – أي ن uuوروز ت uuلك ال uuسنة ه uuو آخ uuر ن uuوروز يشه uuده ع uuلى
األرض.
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ومل uuا ت uuأ ّuك uuد مضطه uuدوه uuم م uuن عج uuزه uuم ع uuن ر ّده uuم ع uuن إي uuمان uuهم رف uuعوا األم uuر إل uuى أم uuير ال uuنظام
امل uuيرزا ت uuقيّ رئ uuيس وزراء ن uuاص uuر ال uuدي uuن ش uuاه وك uuان امل uuلك ف uuي ت uuلك األي uuام ال ي uuتدخ uuل ف uuي أم uuور
الuدولuة الuخاصuة بuالuفئة املuعذّبuة وال يuعلم بuاألحuكام الuصادرة عuلى أفuرادهuا وكuان لuرئuيس الuوزراء
سuلطة تuا ّمuة لuينفذ فuيهم مuا شuاء وال يuقدر أحuد أن يuراجuعه فuي أحuكامuه أو يuعترض عuلى طuريuقة
حuuكمه وسuuلطته .فuuأصuuدر أمuً uرا مه ّ uد ًدا األربuuعة عشuuر مuuسجونًuuا بuuإعuuدامuuهم إذا لuuم يuuرجuuعوا عuuن
مuعتقدهuم .ثuم أفuرج عuن بuعضهم واسuتشهد الuباقuون وهuم شهuداء طهuران السuبعة .وأ ّولuهم كuان
uتجار فuي
الuحاج املuيرزا الuسيد عuلي واملّ uلقب بuالuخال األعuظم وهuو خuال الuباب وأحuد مuشاهuير ال ّ
شيراز وهو نفس الخال الذي كان يعتني بالباب بعد وفاة والده.
وملuا طuلب أمuير الuنظام مuن الuحاج املuيرزا الuسيد عuلي االرتuداد عuن مuعتقده أجuابuه" :يuا صuاحuب
ال uuسعادة إذا ك uuان غ uuيري م uّ uمن ش uuرب ك uuأس ال uuشهادة ق uuبلي ب uuفرح ق uuد رف uuض ق uuبول م uuثل ه uuذا
الuuعرض فuuاعuuلم بuuأنّuuي لسuuت بuuأقuuل مuuنهم رغuuبة فuuي رفuuضه ألنّuuي إذا ارتuuددت عuuن الuuحق الuuصريuuح
فuuي هuuذا الuuديuuن لuuكان ذلuuك بuuمثابuuة االرتuuداد عuuن جuuميع األديuuان الuuتي سuuبقته وإنuuكاري لuuرسuuالuuة
ع uuيسى وم uuوس uuى وج uuميع االن uuبياء ال uuساب uuقني واهلل ي uuعلم أن ك uuل م uuا ع uuلمته وس uuمعته وق uuرأت uuه م uuن
أق uuوال وأع uuمال ال uuرس uuل ال uuساب uuقني ك uuان ل uuي الش uuرف ب uuأن أش uuاه uuده ب uuنفسي م uuن ذل uuك ال uuشاب
املuحبوب – مuنذ حuداثuته لuغايuة بuلوغuه سuن الuثالثuني مuن عuمره .وال أطuلب مuنك إالّ أن أكuون أ ّول
من يضع حياته فداء في سبيله".
وذهuل األمuير مuن هuذا الuجواب وحuصل لuه يuأس وبuدون أن يuتكلم كuلمة واحuدة أشuار بuأن يuؤخuذ
ويuuقتل .وإذ أخuuذوا الuuحاج املuuيرزا الuuسيد عuuلي لuuلقتل نuuادى الجuuمهور الuuذي هجuuم حuuولuuه قuuائ uالً:
"اس uuمعوا م uuني أيّ uuها ال uuناس إنّ uuي ق uuد أس uuلمت ن uuفسي ك uuفداء ف uuي س uuبيل أم uuر اهلل .وإن ج uuميع
األهuuالuuي يشهuuدون بuuاسuuتقامuuتي وشuuرف أرومuuتي وانuuتسابuuي لuuلرسuuول .ومل ّ uدة ألuuف سuuنة دعuuوتuuم
وك uّ uررت uuم ال uuدع uuاء أن يظه uuر ال uuقائ uuم امل uuوع uuود .وع uuند ذك uuر اس uuمه ت uuصيحون م uuن أع uuماق ق uuلوب uuكم
عج uuل الّ u uلهم ف uuرج uuه وأزل ك uuل ع uuائ uuق ف uuي س uuبيل ظ uuهوره -واآلن إذا أت uuى امل uuوع uuود
وت uuقول uuون – ّ u
uحبوسuا وقuمتم
ًu u
أبuعدتuموه فuي املuنفى بuال ُمuuعني فuي أقuصى وأبuعد ُركuن مuن أركuان آذربuايuجان م
عuلى قuتل ومuحو أصuحابuه وإنّuي إذا دعuوت اهلل عuليكم ألجuاب دعuوتuي ولuكنّي ال أفuضل ذلuك بuل
إلuuى آخuuر نuuفس مuuن حuuياتuuي أدعuuوه أن يuuمحو وصuuمة جuuريuuمتكم ويuuرشuuدكuuم أن تuuنتبهوا مuuن ُرقuuاد
غفلتكم".
uوجuه بuوجuهه إلuى الuسماء صuائ ًuحا" :يuا إلuهي أنuت تuرى وتuشاهuد كuيف يuذبuحون
وخuلع عuمامuته وت ّ u
ابuuن رسuuولuuك الuuكريuuم وبuuدون ذنuuب جuuناه" ثuuم تuuال قuuول املuuولuuوي )شuuاعuuر صuuوفuuي 1273-1207
ميالديّة وصاحب كتاب املثنوي(:
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" إلى كم اذبح من ألم االنفصال
الحب رأسا".
فأقطع رأسي حتى يعطيني
ّ
ومن بعض أقوال الشهداء ما يلي:
 "إن حuuياة هuuذه الuuقطرات مuuن الuuدمuuاء هuuي تuuافuuهة ولuuو كuuانuuت الuuدنuuيا جuuميعها مuuلكي فuuإنّتuضحية رأسuي ملuحبوبuي فuي نuظري أمuر بuسيط ولuو كuانuت لuي ألuف حuياة لuفديuتها تuحت
أقدام أحبّائه".
"عجuلوا بuذبuحي فuإنّuكم بهuذا تuسقونuني كuأس الuحياة السuرمuديّuة فuإنّuكم ولuو قuطعتم هuذا
ّu
الuuنفس الuuضعيف فuuاملuuعبود سuuوف ُيجuuزيuuني بuuآالف عuuديuuدة مuuن حuuياة غuuيرهuuا مuuما اليuuقدر
أحد على تص ّورها".
 "اس uuتمعوا ل uuكلمات uuي أن uuتم ال uuذي uuن ت ّ uدع uuون أن uuكم أت uuباع رس uuول اهلل ف uuإ ّن مح uuم ًدا ش uuمسالهuدايuة الuذي قuام فuي سuابuق الuعصر فuي أفuق الuحجاز قuد قuام ثuانuية الuيوم فuي شuخص
ع uuلي مح uuمد م uuن أف uuق رب uuيع ش uuيراز وم uuنه أش uuرق uuت ن uuفس األن uuوار وأض uuاء ب uuذات ال uuضياء
والوردة هي نفس الوردة في أي حديقة أزهرت وفي وقت ظهرت وتفتّحت".
 "مuuا أعuuظم الuuزيuuنة والuuجالل فuuي هuuذا الuuيوم الuuذي ت ّ uم فuuيه نuuجاحuuي فuuي الuuحصول عuuلىفخ uuر ت uuاج ال uuشهادة .واملج uuد وال uuعظمة ل uuلباب ال uuذي أش uuعل م uuثل ه uuذا اإلخ uuالص ف uuي
صدور أحبّائه والذي منحهم ق ّوة أكبر وأعظم من سطوة امللوك".
_" إلهي إلهي لتشتعل نارك باستمرار في باطني ولتحرق شعلتها وجودي".
بح َuم َّيا هuذا
 "لuيت الuذي أشuعلت يuده روحuي كuان حuاض ًuرا لuيرانuي فuال تuظنّونuي سuكرانًuا ُ uuحب مuuحبوبuuي الuuذي وهuuبني قّ uوة وسuuلطانًuuا يحسuuدنuuي عuuليه
الuuعالuuم فuuقد امuuتألت روحuuي بّ u
امللوك".
وكuuان شuuوق الجuuميع فuuي الuuتسابuuق إلuuى مuuيدان الuuشهادة قuuد أدهuuش الجuuماهuuير الuuحاضuuرة ولuuم
uادرا مuu uثل هuu uذه الuu uقسوة الuu uجامuu uحة فuu uي مuu uعامuu uلة أهuu uل هuu uذا الuu uديuu uن الuu uعظيم.
تشهuu uد عuu uني إالّ نً u u
واض uuطرب uuت ال uuبالد واس uuو ّد وج uuه األرض ب uuال uuفظائ uuع وك uuان uuت امل uuملكة م uuن خ uuراس uuان ع uuلى ح uuدود
إيuران الشuرقuية لuغايuة تuبريuز مuكان اسuتشهاد الuباب ومuن امل ُuدن الuشمالuيّة فuي زنuجان وطهuران
إلuuى املuuدن الuuجنوبuuية الuuتي امuuت ّدت لuuغايuuة نuuيريuuز فuuي إقuuليم فuuارس فuuي اضuuطراب وظuuالم حuuالuuك
م uuما يُنب• ب uuطلوع أن uuوار األم uuر ال uuذي س uuيعلنه الحس uuني امل uuنتظر )ح uuضرة ب uuهاء اهلل( وه uuو أق uuوى
مما أعلنه الباب بنفسه.
وأبهى ّ
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وفuي تuلك األيuام كuانuت الuطاهuرة بuعد انuفضاض الجuمع فuي بuدشuت قuد قuطنت فuي جuهة نuور مuن
وحبس uuت ه uuي أي ً u
uضا ف uuي ال uuدور األع uuلى م uuن م uuنزل
إق uuليم م uuازن uuدران ث uuم وص uuلت إل uuى طه uuران ُ
مح uuمود خ uuان ال uuوال uuي وم uuع أن uuها ك uuان uuت م uuسجون uuة وأس uuيرة إالّ أنّ uuها ك uuان uuت ت uuعام uuل ب uuاالح uuترام
واالعتبار.

الفصل الثاني والعشرون
ملحمة نيريز
وكuuان الuuسيد الuuدارابuuي امل ُuل ّقب بuuالuuوحuuيد مuuشغوالً فuuي األيّuuام األولuuى مuuن حuuصار قuuلعة طuuبرسuuي
فuuي نشuuر الuuتعالuuيم األمuuر ّيuuة وكuuان يuuسافuuر مuuن مuuديuuنة إلuuى مuuديuuنة يuuعلن الuuتعالuuيم الuuتي أتuuى بuuها
م uuواله ب uuدون خ uuوف وال وج uuل ون uuجح ف uuي ت uuبليغ ع uuدد غ uuفير م uuن األت uuباع وك uuان رجu uالً ذا شه uuرة
واسuعة ونuفوذ وملuا رجuع إلuى يuزد حuيث كuانuت تuسكن عuائuلته فuي الuيوم األ ّول مuن شهuر جuمادى
األ ّول س uuنة  1266هج uuر ّي uuة ) 1850م uuيالد ّي uuة( ج uuاء ال uuعلماء امل uuشهورون واألع uuيان ف uuي امل uuدي uuنة
الستقباله.
وانتهuuز وحuuيد الuuفرصuuة وأبuuلغ الجuuمع الuuحاضuuر الuuتعالuuيم األسuuاس uيّة وانجuuذب الuuبعض انجuuذابًuuا
كuuليًّا واعuuتنقوا األمuuر حuuاالً وكuuانuuت فuuصاحuuته وق ّ uوة بuuيانuuه وعuuدم خuuوفuuه فuuي إظuuهار أمuuر الuuحق قuuد
أش uuعلت ن uuيران ال uuحقد ف uuي ب uuعض ال uuناس وع uuزم uuوا ع uuلى إن uuهاء ح uuيات uuه .واس uuتمر ه uuذا ال uuنشاط
واالنجuذاب مuدة أربuعني يuو ًمuا بuني املuؤمuنني الuغيوريuن نuسا ًء ورجuاالً .وكuان مuنزل وحuيد هuو املuركuز
األم uuري لج uuموع امل uuؤم uuنني وأ ّم uuا ح uuاك uuم امل uuدي uuنة ف uuأص uuدر أوام uuره أن ت uuقوم ق ّ uوة مس ّ uلحة ل uuحصار
املuنزل .وأرسuل وحuيد أحuد أصuحابuه وأمuره أن يخuطب فuي الuناس عuلنًا فuي الuشوارع واألسuواق
ويuuطلب مuuن جuuميع الuuس ّكان اعuuتناق أمuuر صuuاحuuب الuuزمuuان وزاد بuuقولuuه" :إنّuuي ال أنuuوي أن أثuuير
ح uuر ًب uuا دي uuن ّية فليح uuذروا إنّ uuهم إذا أص uّ uروا ع uuلى ح uuصار م uuنزل uuي واس uuتمروا ف uuي أع uuمال ال uuهجوم
ع uuليه ف uuإنّ uuي أك uuون م uuضط ًرّا ل uuلدف uuاع وأن أق uuاوم uuهم وأش uتّت ش uuملهم ".ف uuوق uuع ال uuرع uuب ف uuي ق uuلوب
املستمعني وعزم األهالي الخائفون على ترك أسلحتهم واالمتناع عن إيذاء وحيد.
وفuuي ذلuuك األثuuناء اسuuتعد وحuuيد ملuuبارحuuة يuuزد .وقuuد سuuار فuuي الuuطريuuق املuuؤدي إلuuى نuuيريuuز وكuuان
يuuدعuuو الuuناس إلuuى األمuuر الجuuديuuد واجتهuuد فuuي أن يُuuشعل نuuار مuuحبّة اهلل فuuي قuuلوب الuuذيuuن وجuuد
ف uuيهم اس uuتعدا ًدا ل uuسماع ال uuنداء .ومل uuا وص uuلت أخ uuبار م uuجيئه إل uuى ن uuيري uuز خ uuرج ج uuميع األه uuال uuي
uاصuا
لuلقائuه .ومuا كuاد زيuن الuعابuديuن الuحاكuم بخuروج األهuالuي لuلترحuيب بuه حuتى أرسuل رسuوالً خ ً u u u
uصر عuuلى الuuطاعuuة لuuوحuuيد فuuلم يuuعبأ أحuuد بuuانuuذاره وبuuالuuعكس
يuuنذرهuuم بuuعزمuuه عuuلى قuuتل كuّ uل مuuن ُيّ u
اشت ّد تمسكهم به.
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وك uuان وح uuيد يخ uuطب ف uuي الج uuموع وي uuطلب م uuنهم أن ي uuعترف uuوا ب uuرس uuال uuة ال uuباب .وق uuال ل uuهم" :إنّ
وأمجuuده ألنّuuه مّ uكنني أن
ّu
غuuرضuuي مuuن املuuجيء لuuنيريuuز هuuو إعuuالن أمuuر اهلل وإنّuuي أشuuكره تuuعالuuى
أنفث في قلوبكم رسالته".
ومuuا كuuان قuuبول الuuدعuuوة بuuمانuuع مuuن إثuuارة زيuuن الuuعابuuديuuن فuuأمuuر بجuuمع جuuيش بuuقصد مuuحو األمuuر
uيرا .ومل ّuuا َعuuلِ َم وحuuيد بuuتدابuuير الuuحاكuuم أمuuر
وأراد مuuن تuuدبuuيره الuuهجوم ال uفُجائuuي وأخuuذ وحuuيد أسً u
أصuuحابuuه أن يuuدخuuلوا قuuلعة خuuواجuuه وجuuعلها مuuق ًرّا لuuهم .وعuuند طuuلوع الفجuuر خuuرج جuuماعuuة مuuنهم
بuأمuر مuن وحuيد وبسuرعuة فuائuقة شuتّتوا شuمل املuحاصuريuن لuلقلعة .وهuذه الهuزيuمة الuتّا ّمuة الuفُجائuيّة
أث uuارت أوه uuام وم uuخاوف األم uuير ف uuيروز م uuيرزا ن uuصرت ال uuدول uuة ح uuاك uuم ش uuيراز وأع uuطى أوام uuره
الس uuتئصال ش uuأف uuة ال uuذي uuن اح uuتلوا ال uuقلعة وط uuلب إل uuى وح uuيد ب uuإل uuحاح أن ي uuترك ن uuيري uuز آم uالً ف uuي
اطفاء نيران الهياج الذي اشتعل.
ولuuكن زيuuن الuuعابuuديuuن ضuuاعuuف مuuجهوداتuuه وفuuجأة حuuاصuuر الuuقلعة بجuuموع ال عuuدد لuuها مuuن رجuuالuuه
وابuuتدأوا فuuي حuuفر خuuنادق حuuولuuها .ومuuا كuuاد يuuت ّم هuuذا الuuعمل حuuتى أطuuلق الuuنيران عuuليهم ورجuuع
امل uuهاج uuمون واخ uuتبأوا داخ uuل خ uuنادق uuهم .وك uuان uuت ت uuلك اله uuزي uuمة ق uuد أق uuنعت زي uuن ال uuعاب uuدي uuن خ uuان
أي مuuجهود يuuبذل إلخuuضاع وحuuيد وأصuuحابuuه بuuطريuuق امل ُuuحاربuuة فuuالuuتجأوا
ورجuuالuuه بuuعدم فuuائuuدة ّ
uيرا إلuى طُuرق أخuرى كuما حuصل لuجيش األمuير مهuدي قuلي مuيرزا الuذي عجuز عuن إخuضاع
أخ ً
ُمuu uحارب uuيه ف uuي امل uuيدان ف uuلجأ إل uuى الخ uuداع وال ّ u
uغش وه uuي أس uuلحة ال uuجبناء .ف uuأوق uuفوا ال uuهجوم
وأرسuلوا رسuالuة إلuى املuحصوريuن قuائuلني" :إنّuنا كuنّا لuغايuة اآلن جuاهuلني حuقيقة إيuمانuكم فuقمنا
أي غuuرض
ضّ uدكuuم وأردنuuا إبuuادة ديuuنكم وفuuي األيّuuام األخuuيرة عuuلمنا أ ّن حuuركuuاتuuكم لuuم يُuuقصد بuuها ّ
س uuياس uuي وإنّ uuه ال ي uuوج uuد ب uuينكم م uuن ي uuرغ uuب ف uuي ق uuلب ق uuواع uuد ال uuدول uuة .فليخ uuرج م uuنكم م uuندوب uuون
وي uuقاب uuلون uuا ف uuي امل uuعسكر ح uuيث ي uuمكننا ف uuي ظ uuرف ب uuضعة أيّ uuام أن ن uuتحقق م uuن ص uuدق دع uuواك uuم.
وهuuذا الuuقرآن الuuذي نuuختم عuuليه بuuأخuuتامuuنا هuuو أكuuبر شuuاهuuد عuuلى صuuدق ُمuuرادنuuا وأ ّن غuuضب اهلل
ورسuuولuuه عuuلينا إذا ُuك uنّا نuuقصد أن نخuuدعuuكم ".فuuاسuuتلم وحuuيد الuuقرآن بuuكل احuuترام وقuuال" :إنuuي
عuالuم تuما ًuمuا بخuداعuهم ولuكن أرى مuن واجuبي أن أجuيب طuلبهم وانتهuز الuفرصuة فuي أن أكuشف
مرة أخرى عن حقائق األمر املحبوب أمامهم".
ّ
وبهuذه الuكلمات و ّدع أصuحابuه وخuرج مuع عuدد مuنهم مuن الuقلعة إلuى املuعسكر حuيث طuلبوا مuنه
أن يuرسuل بخّ u
ط يuده رسuالuة لuباقuي أصuحابuه املuقيمني فuي الuقلعة يُuخبرهuم بuحصول الuصلح بuني
الuuفريuuقني وأن يuuنضموا إلuuى املuuعسكر أو يuuرجuuعوا إلuuى مuuنازلuuهم .فuuكتب تuuلك الuuرسuuالuuة ولuuكنّه فuuي
رس uuال uuة أخ uuرى أرس uuلها س ً uرّا أخ uuبر أص uuحاب uuه أن ال ينخ uuدع uuوا ب uuتداب uuير ال uuعد ّو وح uذّره uuم م uuن أن
يuuسمحوا ألنuuفسهم بuuالuuوقuuوع فuuي الخuuدعuuة .ولuuكن لuuم تuuصل هuuذه الuuرسuuالuuة إلuuى أصuuحابuuه وحسuuب
الرسالة األولى طرح الكثيرون أسلحتهم وعادوا إلى نيريز واستشهد عدد كبير منهم.
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uشجع زي uuن ال uuعاب uuدي uuن ورج uuال uuه بس uuبب تش uتّت أص uuحاب وح uuيد أخ uuذوا ي uuفكرون ف uuي
وب uuعد أن ت ّ u
ال uuطري uuقة ال uuتي تخ ّ uلصهم م uuن ال uuيمني ال uuتي ح uuلفوه uuا وأن يش uuرع uuوا ف uuي ذب uuح وح uuيد .ون uuادوا ف uuي
الuحال عuلى جuميع الuذيuن ُقuتلت أقuاربuهم فuي املuعركuة لuتنفيذ حuكم الuقتل الuذي صuدر عuلى وحuيد.
وحuuاالً تuuق ّدم ثuuالثuuة مuuن هuuؤالء وطuuرحuuوا الuuعمامuuة مuuن رأسuuه ول uفّوهuuا عuuلى رقuuبته وأوثuuقوه بuuجواده
وسuuحبوه بهuuذه الuuكيف ّية فuuي جuuميع شuuوارع املuuديuuنة .وقuuد أنuuهى وحuuيد حuuياتuuه الشuuريuuفة الuuباسuuلة
الuuساطuuعة وامل ُuفعمة بuuالuuحوادث والuuتي امuuتازت بuuسعة الuuعلم والuuشهامuuة الuuفائuuقة وروح الuuتضحية
ال uuنادرة امل uuثال والج uuدي uuرة ب uuأن ت uuت ّوج ب uuمثل ه uuذا ال uuقتل ال uuذي أت ّ uم ب uuه ش uuهادت uuه .ووق uuع ذل uuك ف uuي
الثامن عشر من شهر شعبان سنة  1266هجر ّية ) 29يونيو سنة  1850ميالد ّية(.
وبعد عشرة أيّام من تلك الحادثة أُطلق الرصاص على الباب في تبريز.

الفصل الثالث والعشرون
استشهاد الباب
وانتشuuرت أخuuبار املuuأسuuاة الuuتي بuuها خuuتمت حuuادثuuة حuuصار الuuنيريuuز فuuي طuuول الuuبالد وعuuرضuuها
uماسuا مuريً uعا فuي قuلوب الuذيuن سuمعوهuا .وكuان أمuير الuنظام املuيرزا تuقي خuان رئuيس
وأشuعلت ح ًu u
uتكررة ومuuن ق ّ uوة اإليuuمان الشuuديuuدة
وزراء نuuاصuuر الuuديuuن شuuاه مuuرعuuوبًuuا مuuن مuuظاهuuر الحuuماس املّ u
الuuتي كuuانuuت ال تuuتزعuuزع .ومuuع أن الuuجيوش انuuتصرت فuuي كuuل مuuكان وأفuuنت اتuuباع امل uالّ حسuuني
uحا ولuuكن مuuع ذلuuك فuuي نuuظر الuuناس كuuانuuت الuuروح املحuّ uركuuة لهuuذه
ووحuuيد وقuuضت عuuليهم قuuتالً وذبً u
ال uuبسال uuة ال uuنادرة غ uuير م uuقهورة وش uuوك uuتها ل uuم تكس uuر ب uuعد .وك uuان uuت ت uuلك ال uuطاع uuة ال uuتي يس uuدي uuها
uمس بuuأذى ولuuم
uتفرقuuون لuuقائuuدهuuم الuuروحuuي املuuحبوس ال تuuزال بuuاقuuية عuuلى حuuالuuها ،لuuم تُّ u
األحuuباء املّ u
يuuنجح أي عuuالج فuuي تuuقويuuض تuuلك الuuطاعuuة أو إبuuادة األمuuر .وعuuلى الuuعكس بuuدالً مuuن إخuuمادهuuا
ازدادت تuuلك الuuروح اشuuتعاالً ونuuفوذًا أكuuثر مuuن ذي قuuبل وفuuضالً عuuن ذلuuك كuuان الuuذي أشuuعل هuuذه
uادرا عuلى نشuر نuفوذه ألقuصى حّ uد .وكuانuت
الuروح وغuذّاهuا ال يuزال حuيًّا ورغ ًuما عuن وحuدتuه كuان ق ً
الuرقuابuة املسuتمرة غuير قuادرة عuلى صّ uد الuتيّار الuذي طuغى عuلى وجuه الuبالد وكuان تuفكير رئuيس
وزراء نuاصuر الuديuن شuاه أ ّن اسuتمرار وجuود الuباب كuانuت بuمثابuة الuق ّوة املح ّuركuة لهuذا األمuر فuإذا
أطف• ه uuذا ال uuنور وم uuنع ف uuيضان ذل uuك ال uuينبوع ف uuإ ّن ال uuزوب uuعة س uuوف تخ uuمد .ول uuذل uuك رأى ه uuذا
الوزير أ ّن أحسن وسيلة لذلك هو قتل الباب.
وأرسuل أمuير الuنظام األوامuر لuنواب حuمزه مuيرزا حuاكuم آذربuايuجان بuأن يuرسuل ويُuحضر الuباب
uشهورا بuني أمuراء الuعائuلة املuالuكة بuر ّقuة قuلبه ودمuاثuة أخuالقuه إالّ أنّ
إلuى تuبريuز وكuان نuواب حuمزه م
ً
uصا فuي كuتم غuرضuه الuحقيقي فuي ذلuك الuطلب عuن االمuير وملuا كuان نuواب
أمuير الuنظام كuان حuري ً
حuمزه قuد ظّ uن أ ّن الuغرض هuو تuمكني الuباب مuن الuعودة إلuى مuنزلuه أرسuل أحuد ضuباطuه املuوثuوق
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uقر ح uuبسه إل uuى ت uuبري uuز ون uبّهه إل uuى إس uuداء أق uuصى ح ّ uد م uuن
ب uuهم إلح uuضار ال uuباب م uuن چه uuري uuق م ّ u
االحترام إليه.
وكuuان الuuباب قuuبل وصuuول الuuضابuuط بuuأربuuعني يuuو ًمuuا إلuuى چهuuريuuق قuuد جuuمع أوراقuuه واأللuuواح الuuتي
مuuعه ووضuuعها مuuع قuuلمه ودواتuuه واخuuتامuuه وخuuواتuuمه فuuي صuuندوق وس ّ uلمها لuuلمالّ بuuاقuuر الuuتبريuuزي
أحuuد حuuروف الuuحي وأعuuطاه أيً u
uضا خuuطابًuuا ليسّ uلمه لuuلميرزا أحuuمد )املuالّ عuuبد الuuكريuuم الuuقزويuuني
وسuuماه حuuضرة بuuهاء اهلل بuuاملuuيرزا أحuuمد( كuuاتuuب وحuuيه ،وفuuيه وضuuع مuuفتاح الuuصندوق وأوصuuاه
أي ش uuخص
ب uuأن ي uuحاف uuظ ع uuلى ال uuودي uuعة وأ ّكuuد ل uuه ق uuداس uuة م uuحتوي uuات uuها وأن ي uuخفي ال uuودي uuعة ع uuن ّ
خuالف املuيرزا أحuمد .ورحuل املuالّ بuاقuر وأوصuل األمuانuة فuي أواسuط شهuر شuعبان ) 12يuونuيو-
 11يuuولuuيو سuuنة  1850مuuيالديuuة( .وفuuتح املuuيرزا أحuuمد الuuصندوق أمuuام بuuعض الuuحاضuuريuuن ومuuن
بuuني األشuuياء الuuتي كuuانuuت فuuيها لuuفافuuة ورق أزرق مuuن أجuuود األنuuواع وفuuيه دبuuج الuuباب بخuuط يuuده
الuبديuع مuن نuوع الشكسuته وعuلى هuيئة نجuمة خuماسuيّة نuح ًوا مuن خuمسمائuة آيuة جuميعها عuبارة
uوجuuه املuuيرزا أحuuمد فuuي نuuفس الuuيوم
عuuن اشuuتقاقuuات مuuن كuuلمة بuuهاء .وأعuuيد املuuلف إلuuى مuuكانuuه وتuّ u
إلuuى طهuuران .وقuuبل ارتuuحالuuه أخuuبر الuuحاضuuريuuن أ ّن كuّ uل مuuا يuuمكنه أن يuuبوح بuuه هuuو أن الuuرسuuالuuة
تأمر بتوصيل األمانة إلى يد حضرة بهاء اهلل في طهران.
وفuي چهuريuق نuفذ ذلuك الuضابuط األوامuر الuتي وصuلته مuن نuواب حuمزه مuيرزا وأوصuل الuباب إلuى
تuبريuز .وبuعد مuرور ثuالثuة أيّuام مuن وصuول الuباب جuاء أمuر جuديuد مuن الuوزيuر الuكبير لuألمuير نuواب
ح uuمزه م uuيرزا ح uuاك uuم آذرب uuاي uuجان أن يُ uuنفّذ ح uuكم اإلع uuدام ع uuلى امل uuسجون ي uuوم وص uuول ال uuفرم uuان
أي شuuخص يuuعلن اعuuتقاده فuuيه وأصuuدر أمuuره إلuuى الuuق ّوة الuuتي كuuانuuت تuuحت رئuuاسuuة
وكuuذلuuك عuuلى ّ
سuام خuان األرمuني رئuيس فuرقuة األرامuنة أن تuطلق عuليه الuرصuاص فuي سuاحuة الuعسكريّuة فuي
تبريز وهي الكائنة في وسط املدينة.
وكuuان األمuuير قuuد أظهuuر دهشuuته لuuحامuuل الuuفرمuuان املuuيرزا حuuسن خuuان وزيuuر ال uنّظام وأخ الuuوزيuuر
األكuبر وقuال لuه" :الuعمل الuذي أوكuله الuيّ عuمل ال ُيجuريuه إال األنuذال" .فuأبuلغ املuيرزا حuسن خuان
أخuuاه )الuuوزيuuر األكuuبر( بuuرفuuض األمuuير فuuأمuuره أخuuوه أن يجuuري بuuنفسه الuuفرمuuان بuuتمامuuه وحuuاالً.
وأراد املuuيرزا حuuسن أن يuuوصuuل هuuذه الuuتعليمات الجuuديuuدة إلuuى األمuuير ولuuكن خuuاب مuuسعاه فuuلم
يuuعبأ بuuرفuuض األمuuير نuuواب حuuمزه وأصuuدر أوامuuره أن يuuنقل الuuباب مuuع حuuاشuuيته مuuن املuuنزل الuuذي
كuان يuقطنه إلuى إحuدى غuرف املuعسكر .وأمuر سuام خuان أن يuرسuل عشuرة مuن رجuالuه ليحuرسuوا
حuبس فuيها ونuزعuت مuنه الuعمامuة والحuزام وهuما عuالمuتا الشuرف والuسيادة.
مuدخuل الuغرفuة الuتي ُ u
ثuم أخuذوه مuع الuسيد حسuني الuيزدي كuاتuب وحuيه وأحuد حuروف الuحي إلuى غuرفuة أخuرى أُعuدت
دائما يتمناها.
لحبسه وكانت هي نذير الساعة األخيرة التي كان
ً
وقuuد ظهuuر فuuي مuuديuuنة تuuبريuuز فuuي ذلuuك الuuيوم هuuياج واضuuطراب شuuديuuد وجuuاءت ال uطّامuuة الuuكبرى
uبوسuuا
ال uuتي تظه uuر ي uuوم ال uuقيام uuة حس uuب اع uuتقاد ال uuناس ف uuلم تشه uuد ت uuلك امل uuدي uuنة م uuطل ًقا ي uuو ًم uuا ع u ً u
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قuuمطريuً uرا مuuثل ذلuuك الuuيوم الuuذي أخuuذ فuuيه االضuuطراب جuuميع األهuuالuuي وأحuuضر فuuيه الuuباب إلuuى
م uuكان اس uuتشهاده وإذ اق uuترب ال uuباب م uuن س uuاح uuة امل uuعسكر ظه uuر ف uuجأة ش uuاب اخ uuترق ال uuزح uuام
مقتح ًuما كuل الuصعاب واملuخاطuر الuتي تuواجuه مuثل هuذا الuعمل وكuان وجuهه شuاحuبًا وهuو حuافuي
الuuقدمuuني وأشuuعث الuuشعر مuuنهوك الuuقوى ورمuuى نuuفسه عuuلى أقuuدام الuuباب وأمuuسك بuuطرف ردائuuه
uضرع إلuيه بحuرقuة قuائuالً" :ال تuبعدنuي عuنك يuا سuيدي أيuنما ذهuبت فuاجuعلني أتuبعك ".فuقال لuه
وت ّ
الuباب" :يuا محuمد عuلي )الuزنuوزي( ُقuم وتuأ ّ uكuد أنّuك سuتكون مuعي وغً uدا سuتشاهuد مuا يuقضي بuه
اهلل ".وك uuذل uuك هج uuم اث uuنان م uuن األت uuباع وأك ّ uدا إل uuيه ط uuاع uuتهما وت uuع ّلقهما ب uuه ف ُ uقبض ع uuلى ه uuذي uuن
الuشخصني ومuعهما محuمد عuلي الuزنuوزي ووضuع الجuميع فuي غuرفuة واحuدة مuع الuباب والuسيد
حسني يزدي.
uرورا لuم يُuشاهuد عuليه مuن
وقuال الuسيد حسuني" :فuي تuلك الuليلة أضuاء وجuه الuباب ف ً u
uرحuا وتهّ uلل س ً
قuuبل .وكuuان يuuتكلم مuuعنا بuuالuuفرح واالنuuبساط غuuير مٍ u
uبال بuuالuuعاصuuفة الuuتي أُثuuيرت حuuولuuه وقuuال لuuنا:
’غً uدا بuاك ًuرا سuيكون يuوم اسuتشهادي فuمن مuنكم يuقوم اآلن وبuيديuه يُuنهي حuياتuي فuإنّuي أف ّ
uضل
أن أذُبuuح بuuيد حuuبيب بuuدالً مuuن الuuعدو ‘.فuuانuuهمرت الuuدمuuوع مuuن أعuuيننا عuuندمuuا سuuمعنا ذلuuك الuuطلب
وك uنّا نuuجفل مuuن فuuكرة إنuuهاء حuuياة ثuuمينة مuuثل حuuياتuuه بuuأيuuديuuنا .وامuuتنعنا وبuuقينا سuuاكuuتني .ولuuكن
املuيرزا محuمد عuلي قuام فuجأة وأعuلن اسuتعداده بuإطuاعuة كuل مuا يuأمuر بuه الuباب .فuقمنا وأجuبرنuاه
عuuلى االمuuتناع مuuن تuuنفيذ ذلuuك فuuقال الuuباب’ :إ ّن هuuذا الuuشاب الuuذي قuuام ل ُ uينفّذ مuuشيئتي سuuوف
يحصل معي على الشهادة وهو الذي أختاره ليشاركني فخر لبس تاج الشهادة"‘.
وفuي الuصباح الuباكuر أمuر املuيرزا حuسن خuان أن يuأتuي الuفراش بuاشuي بuالuباب ويuحضره أمuام
ك uuبار مجته uuدي امل uuدي uuنة وي uuحصل م uuنهم ع uuلى ال uuحكم ب uuاإلع uuدام ومل uuا ش uuرع ال uuباب ف uuي م uuغادرة
املuعسكر سuألuه الuسيد حسuني الuيزدي مuاذا يuعمل فuنصحه الuباب قuائuالً" :ال تظهuر إيuمانuك حuتى
uصصوا لuuسماع األمuuور الuuتي ال يuuعرفuuها سuuواك".
يuuمكنك فuuي الuuوقuuت املuuعلوم أن تuuخبر الuuذيuuن خّ u
وك uuان ال uuسيد حس uuني مش uuتغالً ب uuامل uuحادث uuة م uuعه إذ ج uuاء ال uuفراش ب uuاش uuي ألخ uuذه وق uuطع ع uuليهم
الحuuديuuث وأمuuسك الuuسيد حسuuني مuuن يuuده وسuuحبه جuuان uبًا وأخuuذ فuuي تuuوبuuيخه فuuأشuuار الuuباب إلuuى
الuفراش بuاشuي وحuذّره قuائuالً" :إلuى أن أكuون قuد أتuممت مuا أريuد أن أقuولuه لuلسيد حسuني آلخuر
أي قّ uوة أرضّ uية أن تuمنعني مuن ذلuك ولuو اجuتمع الuعالuم كuله كuجيش واحuد حuولuي
كuلمة ال تuقدر ّ
ل uuن ي uuقدر أن ي uuمنعني م uuن إت uuمام م uuا أق uuصده م uuن األق uuوال إل uuى آخ uuر ك uuلمة ".ف uuده uuش ال uuفراش
ب ب uuل أم uuر ال uuس ّيد حس uuني أن ي uuقوم وي uuتبعه
ب uuاش uuي م uuن م uuثل ه uuذا التحّ u uدي الج uuريء ول uuم ُيu uج ِ ْ
منصرفًا.
uحوا ع uuليه أن ي uuرت uuد ع uuن
ومل uuا أدخ uuلوا امل uuيرزا مح uuمد ع uuلي ال uuزن uuوزي أم uuام مج uuمع املُجته uuدي uuن وأل ّ u
إي uuمان uuه ص uuاح ق uuائu uالً" :ال ي uuمكن أبً u uدا أن أرف uuض سu uيّدي .ف uuهو ج uuوه uuر إي uuمان uuي وه uuو م uuقصود
فسّ uلم
عuبادتuي الuح ّقة وفuيه وجuدت جuنّتي وفuي اتuباع شuريuعته اسuتدلuلت عuلى سuفينة نuجاتuيu ُ ".
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امل uuيرزا مح uuمد ع uuلي إل uuى س uuام خ uuان وأم uuروه أن يُ uuنفّذ ف uuيه ح uuكم اإلع uuدام إذا أص uّ uر ع uuلى ع uuدم
ارتuuداده عuuن ديuuنه .ثuuم أحuuضر الuuباب أمuuام امل uالّ محuuمد املuuامuuقانuuي وهuuو أحuuد مuuشاهuuير تuuالمuuذة
الuuشيخ أحuuمد األحuuسائuuي وفuuي الuuحال أصuuدر عuuليه حuuكم اإلعuuدام .ومل ّuا حuuصل الuuفراش بuuاشuuي
ع uuلى ح uuكم اإلع uuدام م uuن الس uuلطات امل uuدن uيّة وال uuدي uuنيّة ف uuي امل uuملكة س ّ uلم امل uuسجون إل uuى ي uuد س uuام
خان وأمره أن يتق ّدم للتنفيذ.
حuuسن س uuلوك امل uuسجون وإذ خ uuشي أن
وك uuان س uuام خ uuان ف uuي ه uuذه األث uuناء ق uuد ت uuأثّ uuر ج ً uدّا م uuن ُ u
أي ضuغينة
يuكون عuمله جuالuبًا لuغضب اهلل قuال لuلباب" :إنّuي أعuتنق الuديuانuة املuسيحيّة وال أحuمل ّ
فuuإذا كuuان أمuuرك الuuحق فuuم ّكني مuuن عuuدم سuuفك دمuuك وتخuuليص نuuفسي ".فuuقال لuuه الuuباب" :اتّuuبع
الuuتعليمات الuuتي أُعuuطيت لuuك وإذا كuuان مuuقصدك صuuاد ًقuuا فuuإ ّن الuuقديuuر يuuم ّكنك أن تتخ ّ uلص مuuن
اضطرابك".
وكuuان سuuام خuuان قuuد أمuuر أن ُيuuدقّ مuuسمار فuuي الuuعمود الuuذي يuuفصل بuuاب الuuغرقuuة الuuتي يuuشغلها
ال uuسيد حس uuني ع uuن م uuدخ uuل ال uuغرف uuة امل uuجاورة وأن ي uuرب uuط ح uuبالن به uuذا امل uuسمار وي uuعلق ال uuباب
وصuuاحuuبه كuuل واحuuد فuuي حuuبل مuuفترقuuني فَuَ uرجuuا املuuيرزا محuuمد عuuلي الuuزنuuوزي مuuن سuuام خuuان أن
ي uuوض uuع ب uuطري uuقة ي uuكون ج uuسمه در ًعuuا ل uuجسم ال uuباب .وك uuان ال uuباب م uuالز ًمuuا ل uuلسكوت وك uuان وج uuهه
uغيرا وهuيئته وأحuوالuه املuمتازة ويuداه الuبيضاوان
الجuميل الuباهuت يuعلو لuحي ًة سuوداء وشuاربًuا ص ً
وم uuالب uuسه ال uuبسيطة ال uuبال uuغة ال uuنظاف uuة ،ج uuميع ذل uuك أوج uuب ف uuي ق uuلوب ال uuناظ uuري uuن ال uّ uرح uuمة وال uثّقة.
وع ّ uلق امل uuيرزا مح uuمد ع uuلي ب uuحيث ك uuان uuت رأس uuه ع uuلى ص uuدر س uيّده وبمج uuرد رب uuطهما اص uuطف
الuuفيلق ثuuالث صuuفوف وكuuل صuuف عuuبارة عuuن مuuائuuتني وخuuمسني رج uالً وأمuuر كuّ uل صuuف أن يuuطلق
ال uuرص uuاص ب uuدوره إل uuى أن ي uuت ّم إط uuالق ج uuميع رص uuاص ال uuفيلق .ف uuارت uuفع دخ uuان ال uuرص uuاص م uuن
س uuبعمائ uuة وخ uuمسني ب uuندق uuية وام uuتأل ال uuجو ب uuال uuدخ uuان ح uuتى أظ uuلمت ال uuظهيرة وك uuان ال uuناس ق uuد
اج uuتمعوا ف uuي ك uuل م uuكان ح uuتى ع uuلى أس uuقف امل uuعسكر وامل uuنازل امل uuجاورة وشه uuد ه uuذا ال uuحادث
يقرب من عشرة آالف نفس.
املحزن املؤثر ما ُ
uعجبه أن صuاحuب ورفuيق الuباب
ومuا كuاد الuدخuان يuنقشع حuتى ُدهuش الجuمهور إذ رأى لuفرط ت ّ
uأي ض uuرر وأ ّم uuا ال uuباب ف uuاخ uuتفى م uuن أم uuام uuهم ب uuغير أن
ك uuان واقu uفًا حً u uيّا أم uuام uuهم ول uuم ُي uuصب ب ّ u
إربً uuا .وك uuان uuت ن uuجات uuهما م uuن ال uطّلقات
ي uuصاب ب uuأذى وم uuع أن ال uuحبال ال uuتي ُرب uuطا ب uuها ت uuقطعت ْ
ال uuناري uuة إح uuدى املعج uuزات وص uuاح uuت الج uuماه uuير املحتش uuدة ب uuان uuزع uuاج" :إ ّن ال uuسيّد ع uuلي مح uuمد
uسا ف uuي ن uuفس
uيرا وج uuدوه ج uuال ً u
ال uuباب اخ uuتفى ".وج uuعلوا ي uuبحثون ع uuنه وه uuم ف uuي ذُع uuر وك uuرب وأخ ً u
ال uuغرف uuة ال uuتي ك uuان ف uuيها الّ u uليلة امل uuاض uuية م uuشغوالً ب uuإك uuمال الح uuدي uuث ال uuذي ك uuان ي uuري uuد إك uuمال uuه
واإلفاضة به للسيد حسني حينما قطعه عليهم الفراش باشي.
uليما م uu uن
وك uu uان uu uت تظه uu uر ع uu uلى وج uu uهه إم uu uارات اله uu uدوء وال uu uسكينة وك uu uان ج uu uسمه ق uu uد ب uu uقي س ً u u
ال uuرص uuاص .وق uuال ال uuباب إذ ذاك ل uuلفراش ب uuاش uuي" :إ ّن ح uuدي uuثي م uuع ال uuس ّيد حس uuني ق uuد ان uuتهى
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فuuتق ّدم اآلن وكuّ uمل مuuقصدك ".فuuتر ّدد الuuرجuuل فuuي تuuنفيذ عuuمله ورفuuض أن يuuؤ ّدي واجuuبه وفuuي تuuلك
عما حدث في كل مكان.
اللحظة ترك املكان واستعفى من عمله وتح ّدث ّ
وكuuان سuuام خuuان أيً u
صuuعق مuuن حuuصول الuuحادثuuة بهuuذه الuuكيف ّية ومuuن قّ uوة األمuuر امل ُuخيفة.
uضا قuuد ُ u u
خ uuل ه uuو أو ف uuيلقه ف uuي أي ع uuمل
ف uuأم uuر رج uuال uuه أن ي uuترك uuوا امل uuعسكر ف uuي ال uuحال وام uuتنع أن ي uuتد ّu
أي ضuuرر لuuلباب .وأقuuسم وهuuو يuuترك الuuساحuuة أنّuuه ال يuuعود مuّ uرة أخuuرى لهuuذا الuuعمل
يuuحصل مuuنه ّ
ولو ُحكم عليه باإلعدام.
ومuuا كuuاد سuuام خuuان يuuمتنع عuuن الuuعمل حuuتى تuuق ّدم آقuuا جuuان خuuان خuuمسه ضuuابuuط الuuفيلق الuuذي
uسمى ب uuالخ uuمسه وت uuط ّوع ل uuتنفيذ األم uuر .فُ u uع ِّلق ال uuباب وص uuاح uuبه م uّ uرة أخ uuرى ب uuنفس ال uuكيفية
يّ u
uسابuقة وعuلى نuفس الuحائuط واصuطف الuفيلق صuفوفًuا واسuتعدوا إلطuالق الuنار عuليهما وعuلى
ال ّ
لحما ود ًما.
إربًا واختلطا كتلة واحدة ً
املرة األولى تمزّق الجسدان ْ
العكس من ّ
وكuu uانuu uت آخuu uر كuu uلمات الuu uباب للجuu uماهuu uير املحتشuu uدة حuu uينما كuu uان الuu uجيش عuu uلى شuu uفا إطuu uالق
ال uuرص uuاص م uuا ي uuلي" :أي uuها ال uuجيل امل uuلتوي ل uuو آم uuنتم ب uuي ألص uuبح ك uّ uل واح uuد م uuنكم م uuثل ه uuذا
ال uuشاب ال uuذي ه uuو ف uuي درج uuة أع uuلى م uuنكم يُ uuضحي ب uuنفسه ف uuي س uuبيلي .وس uuيأت uuي ال uuيوم ال uuذي
سوف تعترفون بي وفي ذلك اليوم ال أكون معكم".
وفuي نuفس اللحuظة الuتي أطuلق فuيها الuرصuاص جuاءت زوبuعة شuديuدة غuير عuاديuة وانتشuرت فuي
كuل أنuحاء املuديuنة .وهuبّت زوابuع تuرابuيّة كuثيفة ُمuuخيفة وحuجبت نuور الuشمس وبuقيت املuديuنة فuي
ظالم حالك من الظهر إلى الليل.
وقuد وقuع اسuتشهاد الuباب فuي يuوم األحuد ظه ًuرا فuي الuثامuن والعشuريuن مuن شهuر شuعبان سuنة
 1266هجuريّuة ) 9يuولuيو سuنة  1850مuيالديّuة( .وكuان عuمره إذ ذاك واحً uدا وثuالثuني سuنة قuمريّuة
وسبعة أشهر وسبعة وعشرين يو ًما من يوم ميالده في شيراز.
جuثّتا الuباب وصuاحuبه املuختلطتان قuد نُuقلتا مuن سuاحuة املuعسكر
وفuي مuساء الuيوم نuفسه كuانuت ُu
إل uuى ال uuخندق خ uuارج ب uuاب امل uuدي uuنة وك uuان يح uuرس uuهما ح uuراس ب uuال uuتناوب ول uuكن أص uuحاب ال uuباب
تuuم ّكنوا فuuي مuuنتصف ال ّ uليلة نuuفسها مuuن نuuقل الuuجثّتني مuuن الuuخندق إلuuى مuuعمل حuuريuuر مuuلك أحuuد
أحuuباء مuuيالن ووضuuعهما فuuي صuuندوق خشuuبي .وقuuد كuuان إذ ذاك حuuضرة بuuهاء اهلل فuuي طهuuران
uاص uuا إل uuى ت uuبري uuز لح uuمل ال uuجثتني إل uuى ال uuعاص uuمة.
وأم uuر اآلق uuا ك uuليم أخ uuاه أن ُي uuوف uuد رس uuوالً خ u u u ً u
ووصلت الجثتان إلى طهران ونقال إلى مكان أمني.
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الفصل الرابع والعشرون
ملحمة زنجان
إ ّن ال uuعوام uuل ال uuتي س uبّبت اش uuتعال االض uuطراب uuات ف uuي م uuازن uuدران ون uuيري uuز ه uuي ب uuعينها ال uuتي
أشuعلت زنuجان أي ً
uضا ومuا حuولuها فuي وقuت اسuتشهاد الuباب فuي تuبريuز .وكuانuت عuاصuفة زنuجان
أفuظع مuن جuميع مuا سuبقتها مuن الuنكبات وأشuنع املuآسuي فuي تuاريuخ هuذا األمuر .وكuان بuطلها
uحجة وهuو مuن أقuدر عuلماء عuصره
uحجة الuزنuجانuي واسuمه املuالّ محuمد عuلي وقuد لّ uقبه الuباب بuال ّ
ال ّ
وب uuال ري uuب م uuن أك uuبر ن uuاص uuري األم uuر .وف uuي زن uuجان أخ uuذ يخ uuطب ف uuي الج uuماه uuير املحتش uuدة
ث الuناس بuترك جuميع أنuواع املuفاسuد وشuجعهم
uحا إيّuاهuم بuترك الuنّفس والuهوى وأخuذ يuح ُّ
نuاص ً
بسuلوكuه ومuثالuه أن يuتبعوا األمuر الجuديuد .وكّ uلما ازداد الuهياج ازداد إخuالص أصuحابuه وأتuباعuه
uحجة مuuن
إلuuى أن عuuرض الuuحاج املuuيرزا آقuuاسuuي األمuuر عuuلى محuuمد شuuاه فuuأمuuر الuuشاه بuuنقل الّ u
uحجة فuuي
زنuuجان إلuuى الuuعاصuuمة .وكuuانuuت السuuلطات املح ّ uليّة قuuد عuuملت تuuرتuuيبًا لuuضمان غuuياب الّ u
uمر الuباب فuيه فuي تuلك املuديuنة )زنuجان( خuوفًuا مuن حuصول مuا ال تحuمد عuقباه إذا
الuوقuت الuذي ي ّ
uحجة فuي طuريuقه إلuى الuعاصuمة فuقد
uحجة مuع الuباب .وأ ّuمuا األصuحاب الuذيuن تuبعوا ال ّ
اجuتمع ال ّ
أمرهم بأن يعودوا إلى املدينة ملقابلة الباب.
uحجة إلuى طهuران أحuضروه أمuام الuحاج املuيرزا آقuاسuي الuذي أظهuر لuه اشuمئزازه
وملuا وصuل ال ّ
uحجة ق uuائ uالً" :إ ّن ذل uuك ال uuسيّد م uuن ش uuيراز ه uuو ن uuفس ال uuذي
م uuن س uuلوك uuه ف uuي زن uuجان ف uuأج uuاب uuه ال ّ u
تuنتظره أنuت وجuميع مuن عuلى األرض بuشوق فuهو مuوالنuا وهuو املخّ uلص املuوعuود ".ورغ ًuما مuن أنuه
حuuكم بuuكفره وأمuuر بuuإعuuدامuuه فuuإ ّن محuuمد شuuاه اسuuتمر فuuي مuuنحه اإلنuuعامuuات ألنّuuه كuuان غuuير مuuبال
ل uuتصدي uuق االدع uuاءات ال uuتي ك uuان ي uuعتقد ب uuأن uuها ن uuتيجة الحس uuد وال uuغيرة ال uuصادرت uuني م uuن أع uuداء
الحجة.
ّ
ومل ّuا عجuز الuحاج املuيرزا آقuاسuي عuن أن يuخالuف الuرغuبة املuلك ّية سuعى أن ُيuخفي حسuده ولuكن
uحجة فuuي الuuواقuuع كuuان سuuجينًا فuuي طهuuران فuuلم يuuكن يuuقدر عuuلى مuuغادرة أبuuواب الuuعاصuuمة ولuuم
الّ u
ي uuكن ُي uuسمح ل uuه ب uuمحادث uuة م uuن ي uuري uuد م uuن أص uuحاب uuه .وك uuان uuت ت uuعزي uuته ال uuوح uuيدة ف uuي ت uuلك األ ّي uuام
االت uuصال ال uuدائ uuم ب uuحضرة ب uuهاء اهلل ُمس uuتم ًدّا م uuنه ال uuق ّوة ال uuتي م َّ uكنته ف uuي مس uuتقبل األ ّي uuام أن
يuمتاز بuأعuمالuه الuتي لuم تuكن أق ّuل شuهامuة مuن أعuمال هuؤالء األصuحاب فuي أظuلم الuساعuات فuي
قuuلعة طuuبرسuuي .وكuuان أمuuير الuuنظام رئuuيس الuuوزراء الجuuديuuد قuuد وطّuuد الuuعزم عuuلى أن يش ّ uدد فuuي
uحجة والuuبحث عuuن طuuريuuقة إلعuuدامuuه .وملuuا أخuuطر بuuالخuuطر الuuذي كuuان يه ّ uدد حuuياتuuه عuuزم
حuuبس الّ u
uحجة إل uuى م uuوط uuنه زن uuجان فه uuرع uuت ج uuموع امل uuحبّني
ع uuلى م uuغادرة طه uuران وب uuطري uuقة م uuا وص uuل ال ّ u
لuuلترحuuيب بuuه .وقuuد أزعuuج هuuذا األمuuر األمuuير أرسuuالن خuuان مجuuد الuuدولuuة ع ّ uم نuuاصuuر الuuديuuن شuuاه
وحاكم زنجان وأخذ يتآمر س ًرّا على إعدامه.
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وأ ّuمuا األصuحاب فuي زنuجان فuبدت مuنهم جuمي ًعا ال ّuرغuبة الشuديuدة بuتنفيذ األحuكام الجuديuدة بuكل
حuuماس تuuاركuuني الuuتقالuuيد والuuعوائuuد الuuقديuuمة .وكuuان الuuناس فuuي تuuلك األثuuناء يحuّ uرضuuون بuuعضهم
عuلى قuتل مuن يuمكنهم أن يuقبضوا عuليه واتuفقوا فuيما بuينهم أن ال يسuتريuحوا حuتى يُuطفئوا تuلك
الuuنار املuuوقuuدة واجuuبروا الuuحاكuuم عuuلى أن يُuuطلق مuuناديًuuا يuuنادي فuuي زنuuجان بuuأ ّن كuّ uل مuuن يuuريuuد أن
الحجة وأصحابه فإنّه يجعل حياته في خطر.
ينضم إلى
ّ
وكuuان مuuن هuuذا الجuuزاء أن انuuقسم األهuuالuuي إلuuى فuuريuuقني ومuuعسكريuuن مuuتحاربuuني وكuuان بuuمثابuuة
امuتحان شuديuد لuلذيuن كuانuوا مuتردديuن فuي قuبول األمuر واحuداث أعuظم الuحوادث املuؤثuرة وأوجuب
تuuفريuuق األبuuناء واإلخuuوة واألقuuارب عuuن بuuعضهم الuuبعض ووقuuعت زنuuجان فuuريuuسة ألعuuظم وأقuuسى
هuu uياج وارتuu uفع الuu uضجيج مuu uن أفuu uراد األسuu uر املuu uنقسمة إلuu uى عuu uنان الuu uسماء مuu uن ش ّ u uدة الuu uيأس
املuuمزوج بuuصيحات الشuuتائuuم الuuتي كuuان يuuقذف بuuها الuuبعض فuuي تهuuديuuداتuuه وتuuقابuuلها صuuيحات
uحجة.
الuفرح الuصادرة مuن الuذيuن افuترقuوا عuن ذويuهم وأقuربuائuهم وعuشائuرهuم وانuضموا لuنصرة ال ّ
uحجة يuنصح الuبابuيني أن ال يuتع ّدوا عuلى أحuد وأن يuدافuعوا عuن أنuفسهم فuقط ويuنبههم
وأخuذ ال ّ
أن ال ي uuسفكوا دم uuاء أح uuد ب uuدون م uuقتض وأن ت uuكون م uuهمتهم ال uuوح uuيدة ق uuاص uuرة ع uuن ال uuدف uuاع
uقره إلuuى قuuلعة عuuلي مuuردان
واملuuحافuuظة عuuلى عuuدم خuuرق ُu
حuuرمuuة األطuuفال والuuنساء ونuuقل الّ u
uحجة مّ u
خuان فuي زنuجان .وابuتدأت الحuرب بuني الuفريuقني بuكيف ّية لuم تشهuد مuثلها زنuجان وأطuلق املuدافuع
عuuلى قuuلعة عuuلي مuuردان خuuان حuuيث كuuان املuuحاصuuرون )الuuبابuuيون( يuuدافuuعون ويuuقاومuuون الuuهجوم
الحجة.
ببسالة طب ًقا ألوامر
ّ
وكuuانuuت أريuuاح الuuبغضاء عuuلى اشuuتدادهuuا غuuير قuuادرة عuuلى إطuuفاء لuuهيب ذلuuك الحuuماس امللتهuuب
الuذي تجّ uلى فuي تuلك الuقلوب الuباسuلة .وكuان الuرجuال والuنساء يشuتغلون بحuماس ال مuزيuد عuليه
لuتقويuة اسuتحكامuات الuقلعة وبuناء كuل مuا كuان يuد ّuمuر مuنها .وكuانuوا يuصرفuون أوقuات الuفراغ فuي
الuصالة ولuم يuكن حuماس الuنساء فuي ذلuك الuحصار بuأق ّuل مuن حuماس وحuرارة الuرجuال .وكuانuت
ق ّ uوة امل uuحصوري uuن تظه uuر ك uuأنّ uuها ال ي uuمكن أن ت uuتزع uuزع إل uuى األب uuد وأ ّن م uuوارده uuم ال ت uuفنى .وق uuام
مح uuمد خ uuان امل uuعروف ب uuاألم uuير ت uuوم uuان ق uuائ uuد ال uuقوات ف uuي زن uuجان وع uuزم أن ي uuلجأ إل uuى إخ uuضاع
امل uuحصوري uuن إخ uuضا ًعuuا ك ّ uل ًيا ب uuوس uuائ uuل الخ uuداع .ف uuاع uuتقد أه uuال uuي زن uuجان وال uuقرى امل uuجاورة أنّ
uحجة وأنّuuه عuuزم عuuلى
نuuاصuuر الuuديuuن شuuاه قuuد أمuuر األمuuير تuuومuuان بuuاملuuفاوضuuة لuuلصلح بuuينه وبuuني الّ u
إنهاء األمر والحالة الراهنة التعيسة بأسرع ما يمكن.
uلحجة نuيّته لuuلحصول عuuلى
وأرسuuل األمuuير تuuومuuان خuuطابًuuا يuuدعuuو فuuيه املuuحصوريuuن لuuلصلح وأ ّكuuد لّ u
ال uuوف uuاق وأرف uuق ب uuال uuكتاب ن uuسخة م uuن ال uuقرآن ال uuكري uuم وك uuتب" :إ ّن م uuليكي س uuام uuحك وإنّ uuي أُق uuسم
بهuذا أنّuك وأصuحابuك فuي حuفظ وحuمايuة املuلك .وهuذا كuتاب اهلل شuاهuدي عuلى أنّuه إذا أراد أحuد
الخروج من القلعة فإنّه يكون آمنًا من أي خطر".
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uحجة الuقرآن بuاالحuترام مuن يuد الuرسuول وقuال" :إ ّن خuيانuات مuازنuدران ونuيريuز ال تuزال
فuاسuتلم ال ّ
عuالuقة فuي األذهuان .فuما فuعلوه مuعهم يuريuدون أن يuفعلوا مuثله مuعنا .ولuكن مuع ذلuك نuجيبهم إلuى
uحجة ب uuعثة
ط uuلبهم اح uuترا ًمuuا ل uuلقرآن ون uuرس uuل إل uuى م uuعسكره uuم ع uuد ًدا م uuن األص uuحاب ".وأرس uuل ال ّ u
إلuى األمuير تuومuان الuذي اسuتقبلهم بuالشuتائuم وبuلهجة الuتأنuيب الشuديuد فuقال لuه أحuدهuم" :إنّuي
أحuمل الuقرآن فuي يuدي وفuيه اإلقuرار الuذي اخuترتuم بuأنuفسكم كuتابuته .فهuل مuا سuمعته اآلن هuو
مuكافuأتuنا عuلى إجuابuتكم لuطلبكم ".فuازداد غuضب األمuير تuومuان وأمuر بuطرح الuوفuد فuي سuرداب
وحuبسهم .ومuن شّ uدة يuأسuه نuظّم األمuير تuومuان قّ uوات فuرقuته وأمuر أن تهجuم عuلى الuقلعة واسuتمرّ
uهارا مل ّ u uدة شه uu uر ح uu uتى أض uu uعفت ص uu uفوف األص uu uحاب وزادت ف uu uي
ال uu uحصار وال uu uقتال ل uu uيالً ون ً u u
ضuuيقهم .وابuuتدأ ضuuرب الuuبناء بuuاملuuدافuuع ضuuربًuuا شuuدي ً uدا حuuتى ته ّ uددت الuuقلعة بuuالتخuuريuuب .وفuuي
uحجة بuطلقة فuي ذراعuه وهuو يuؤ ّدي فuريuضة الuوضuوء ومuا كuاد خuبر جuرحuه
هuذه األثuناء أصuيب ال ّ
ي uuصل إل uuى أس uuماع األص uuحاب ح uuتى ت uuرك uuوا أس uuلحتهم وأس uuرع uuوا إل uuيه .وانته uuز رج uuال األم uuير
تuومuان إذ ذاك فuرصuة تuغيّب مuقاومuيهم واشuت ّد هuجومuهم عuلى الuقلعة وتuمكنوا مuن الuدخuول مuنها
وقتل الكثيرون أثناء هذه املالحم.
وفuu uي صuu uباح الuu uيوم الuu uخامuu uس مuu uن شهuu uر ربuu uيع األ ّول سuu uنة  1267هجuu uر ّيuu uة ) 8يuu uنايuu uر سuu uنة
uحجة بuعد أن قuاسuى آال ًuمuا شuديuدة مuن جuرحuه ملّ uدة تuسعة عشuر يuو ًuمuا.
1851مuيالد ّيuة( تuوفuي ال ّ
وم ْuلء األرض ذهuبًا ومuا فuي الuعالuم
وقuبل وفuاتuه قuال" :يuا إلuهي ولuو أ ّن عuندي آالفًuا مuن الuنفوس ِ u
من فخر لفديت الجميع في سبيلك ّ
بكل فرح".
وأمuا أصuحابuه فuبالuرغuم مuن وفuاة قuائuدهuم اسuتمروا عuلى أن يuواجuهوا الuقوات بuكل حuماس و َعuزَم
األمuير تuومuان أن يُuبيد الuبقيّة الuباقuية مuن هuذه الuفئة ال ّuراسuخة وابuتدأت املuذبuحة عuلى شuكل لuم
يس uuبق ل uuه م uuثيل ف uuي ق uuسوت uuها ووح uuشيتها .وق uuام األه uuال uuي ع uuلى ارت uuكاب ك uuل ف uuظاع uuة وت uuمثيل
بuأسuراهuم .ورغ ًuما عuن كuل هuذه اإلهuانuات والuقسوة والuتعذيuب لuم يuسمع أ ّن أحً uدا مuنهم رجuع عuن
إي uuمان uuه أو ت uuك ّلم ب uuكلمة واح uuدة ض ّ uد م uuعذّب uuيه ول uuم يخ uuرج م uuن ش uuفاه uuهم ك uuلمة اس uuتياء ول uuم يظه uuر
عuuلى وجuuوهuuهم أي أثuuر لuuألسuuف واألسuuى .فuuلم تuuفلح أي مuuقاومuuة فuuي إطuuفاء تuuلك الuuشعلة الuuتي
أضاءت أنوارها قلوبهم.
واملuكان الuذي كuان مشهً uدا ألعuظم اآلالم والuذي كuان مuيدانًuا ملuثل هuذه الuفروسuيّة سuماه الuباب-
دائما مقترنًا باسمه الشريف.
األرض األعلى -وهو لقب يبقى
ً
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الفصل الخامس والعشرون
رحلة حضرة بهاء اهلل إلى كربالء
الفصل السادس والعشرون
االعتداء على حياة الشاه وآثار ذلك
وك uuان ال uuنوروز ال uuساب uuع ب uuعد إع uuالن دع uuوة ال uuباب ق uuد وق uuع ف uuي ال uuيوم ال uuسادس عش uuر م uuن شه uuر
جuمادى األ ّول سuنة  1267هجuريّuة )1851مuيالديّuة( وفuي تuلك الuسنة فuي أواخuر الuربuيع وفuي
أوائuل أيّuام شهuر شuعبان )أ ّول يuونuيو – 30يuونuيو سuنة  1851مuيالديّuة( تuرك حuضرة بuهاء اهلل
ال uuعاص uuمة طه uuران إل uuى ك uuرب uuالء .وف uuي ط uuري uuقه إل uuى ت uuلك امل uuدي uuنة امل uuقدس uuة م uuكث ب uuضع أيّ uuام ف uuي
ب uuغداد وه uuي امل uuدي uuنة امل uuع ّدة الس uuتقبال uuه م uّ uرة أخ uuرى وال uuتي ف uuيها ن uuشأ أم uuره وان uuكشف ل uuلعال uuم
أج uuمع .وك uuان ح uuضرة ب uuهاء اهلل ف uuي زي uuارت uuه ل uuكرب uuالء ق uuد ت uuقاب uuل وه uuو ي uuسير ف uuي ش uuوارع uuها م uuع
ال uuشيخ ح uuسن ال uuزن uuوزي ال uuذي أوك uuل إل uuيه االط uuالع ع uuلى الس uّ uر ال uuذي س uuيذي uuعه ف uuيما ب uuعد ف uuي
بغداد.
فuي الuنوروز الuثامuن مuن دعuوة الuباب الuذي وقuع فuي الuيوم الuسابuع والعشuريuن مuن شهuر جuمادى
األ ّول سuنة  1268هجuريّuة )1852مuيالديّuة( كuان حuضرة بuهاء اهلل فuي الuعراق مuشغوالً بنشuر
uماسuا ومuقدرة فuي األيّuام األولuى لuألمuر فuي نuور ومuازنuدران .واسuتمرّ
الuتعالuيم وكuان قuد أظهuر ح ًu u
مش uuتغالً ب uuمواالة امل uuجهودات وت uuرت uuيب األم uuور وإن uuهاض ال uuهمم م uuن أص uuحاب ال uuباب امل uuتفرق uuني.
فuكان هuو الuضياء الuذي انuبثق فuي الuظالم املuحيط بuاألصuحاب لuخوفuهم مuما شuاهuدوه مuن واقuعة
االسuuتشهاد الuuقاسuuي الuuذي حuuصل لuuرئuuيسهم املuuحبوب مuuن جuuهة ومuuن جuuهة أخuuرى مuuن نuuصيب
أص uuحاب uuه امل uuفجع .وك uuان ح uuضرة ب uuهاء اهلل وح uuده ي uuنفث ف uuيهم روح ال uuشجاع uuة ال uuالزم uuة وال uuق ّوة
لتح ّuمل اآلالم الuعديuدة الuتي غuمرتuهم وتuم ّكن مuن إعuدادهuم لتح ّuمل املuشاق الuتي كuانuت وسuتكون
من نصيبهم.
وفuي ربuيع تuلك الuسنة كuان أمuير الuنظام تuقي خuان رئuيس وزراء نuاصuر الuديuن شuاه قuد قuتل بuناء
عuلى أمuر املuلك فuي الح ّuمام الuخاص فuي قuصره فuي قuريuة فuني قuريuبًا مuن كuاشuان وذلuك بuعد أن
عجuز عuن إيuقاف تuيار تuقدم الuديuن الuذي بuذل الجهuد فuي سuحقه ب ّ
uكل قّ uوة فuخابuت آمuالuه وزالuت
دولuuته وبuuقيت مuuعالuuم الuuحياة الuuتي أراد إطuuفاء أنuuوارهuuا سuuاملuuة .وخuuلفه املuuيرزا آقuuا خuuان الuuنوري
وكuuان لuuقبه اعuuتماد الuuدولuuة الuuذي رأى فuuي افuuتتاح حuuكمه أن يuuصلح بuuني الuuحكومuuة وبuuني حuuضرة
uارة
ب uuهاء اهلل ال uuذي اع uuتبره م uuن أك uuفأ ت uuالم uuذة ال uuباب .ف uuأرس uuل ل uuه خ uuطابً uuا م uuصحوبً uuا ب uuدع uuوة ح ّ u
لuلرجuوع إلuى طهuران وأظهuر لuه فuيه شuوقuه لuلغايuة .وقuبل وصuول ذلuك الخuطاب كuان حuضرة بuهاء
اهلل قuuد صuّ uمم عuuلى الuuرجuuوع مuuن الuuعراق إلuuى إيuuران .فuuوصuuل إلuuى الuuعاصuuمة فuuي شهuuر رجuuب
خ رئuيس الuوزراء
ورحuب بuه جuعفر قuلي خuان أ ّ
)مuن  21ابuريuل 21-مuايuو سuنة  1852مuيالد ّيuة(u ّ .
وكان مل ّدة شهر مضيفه وهرع ملقابلته عدد كبير من أعيان العاصمة ومن مشاهير رجالها.
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وواصuuل حuuضرة بuuهاء اهلل الuuسير إلuuى أن وصuuل إلuuى قuuريuuة افuuجه )لuuواسuuان( مuuن أمuuالك رئuuيس
الuوزراء إذ وصuلت األخuبار عuن مuحاولuة اغuتيال نuاصuر الuديuن شuاه .وارتuكبت هuذه الجuريuمة فuي
نهاية شهر شوال سنة  1268هجر ّية ) 15أغسطس سنة  1852ميالد ّية(.
وفuي الuصباح ملuا خuرج املuلك راكuبًا جuواده لuلتنزّه وكuانuت جuماعuة مuن الuخيّالuة تuتق ّدمuه قuليالً فuي
امل uuسير إذ ب uuثالث رج uuال واق uuفني -واح uuد ع uuلى ال uuيمني ي uuدع uuى ص uuادق ال uuتبري uuزي واث uuنان ع uuلى
ال uuشمال وه uuم ف uuتح اهلل ح uuكاك ال uuقمي وال uuحاج ق uuاس uuم ال uuنيري uuزي -ك uuأنّ uuهم ب uuاالن uuتظار ومل ّuuا وص uuل
إلuuيهم صuuاحuuوا عuuلى عجuuل" :عuuندنuuا عuuريuuضة" ولuuكنّهم بuuدالً مuuن بuuقائuuهم فuuي أمuuاكuuنهم كuuما هuuو
املuعتاد أمuسك أحuدهuم بuالسuرج وأطuلق اآلخuران الuنار عuلى املuلك فuأصuابuوه فuي يuده فuقط .وقuد
قuام هuؤالء الجهuالء عuلى هuذا الuعمل الuشنيع لuينتقموا لuدمuاء اخuوانuهم املuذبuوحuني ومuما ي ّ
uدل عuلى
ح uu uماق uu uتهم أنّ uu uهم ب uu uدالً م uu uن أن يس uu uتعملوا األس uu uلحة ال uu uتي ت uu uضمن ن uu uجاح ق uu uصده uu uم ع uّ u uمروا
مس ّ uدس uuات uuهم ب uuال uّ uر ّ
ش ال uuذي ال يس uuتعمله أي ع uuاق uuل إلج uuراء م uuثل ذل uuك ال uuعمل .ف uuلو ك uuان ع uuملهم
ن uuاشu uئًا ع uuن ت uuدب uuير ش uuخص ع uuاق uuل مل uuا أج uuاز ب uuأن ي uuنفذ غ uuرض uuهم ب uuمثل ت uuلك اآلالت ال uuناق uuصة
املعطّلة.
uتعصب شuuريuuر ضuuعيف الuuعقل والuuذي كuuان محuuل سخuuط
وهuuذا الuuعمل الuuذي ال يuuصدر إالّ عuuن مّ u
ح uuضرة ب uuهاء اهلل ،ك uuان ب uuمثاب uuة اإلش uuارة واإلي uuماء الن uuفجار أن uuواع ج uuدي uuدة م uuن االض uuطهادات
وال uuتعذي uuب وامل uuظال uuم ل uuم يس uuبق ل uuها ن uuظير .أ ّم uuا ال uuعاص uuفة ال uuتي ن uuتجت ع uuن ه uuذا ال uuعمل أوق uuعت
الuّ uرعuuب والuuفزع فuuي طهuuران .وأتuuت عuuلى الuuبقية الuuباقuuية مuuن األحuuباء الuuذيuuن نuuجوا مuuن املuuصائuuب
uعرضuuوا إلuuيها بسuuبب إيuuمانuuهم .وكuuانuuت الuuعاصuuفة عuuلى أش ّ uدهuuا وس uبّبت
واملuuفاجuuع الuuتي طuuاملuuا تّ u
س uuجن ح uuضرة ب uuهاء اهلل وب uuعض ك uuبار أص uuحاب uuه ف uuي س uuرادي uuب م uuظلمة ق uuذرة م uuل ّوث uuة ب uuالح uuمى
ووضuuعت فuuي عuuنقه السuuالسuuل الuuغليظة مuّ uما ال يuuوضuuع إال فuuي أعuuناق أخuuطر املجuuرمuuني .وتحuuمل
ثuقلها مuا ال ي ّ
uقل عuن أربuعة أشهuر وكuانuت مuن الشّ uدة بuحيث بuقيت آثuارهuا فuي جسuده إلuى آخuر
أ ّيام حياته.
وأخ uuذ ال uuبعض ي uuبذل uuون الجه uuد ف uuي ت uuشوي uuه س uuمعة األم uuر وم uuقاص uuده ع uuند أرب uuاب الس uuلطة ف uuلما
وق uuعت ح uuادث uuة م uuحاول uuة اغ uuتيال ال uuشاه اتخ uuذه uuا األع uuداء ذري uuعة ل uuلتدل uuيل ع uuلى م uuا ي uuلصقون uuه م uuن
أنuuواع ال uتّهم بuuاألمuuر وتuuهيأت لuuهم الuuفرص ألن يuuنبّهوا الuuح ّكام فuuي جuuميع املuuملكة إلuuى ضuuرورة
الuu uقضاء عuu uليه بuu uأسuu uرع مuu uا يuu uمكن .وقuu uيل لuu uحضرة بuu uهاء اهلل" :إ ّن والuu uدة الuu uشاه قuu uد اشuu uتعلت
بuuالuuغضب واتuuهمتك عuuلنًا أمuuام الuuحاشuuية والuuناس بuuأنّuuك ربّuuما تuuكون قuuد أردت قuuتل ابuuنها ".وفuuي
ال uuصباح ال uuثان uuي رك uuب ح uuضرة ب uuهاء اهلل ب uuكل ه uuدوء واط uuمئنان م uuن ل uuواس uuان مح uuل اق uuام uuته إل uuى
مuu uعسكر الuu uجيش املuu uلكي الuu uذي كuu uان مuu uراب u uطًا فuu uي نuu uياوران فuu uي إقuu uليم شuu uمران حuu uيث وقuu uعت
الحادثة.

!84

وكuuانuuت أخuuبار وصuuول حuuضرة بuuهاء اهلل قuuد أدهشuuت ضuuباط الuuجيش املuuلكي .وانuuدهuuش نuuاصuuر
الuuديuuن شuuاه نuuفسه مuuن الخuuطوة الجuuريuuئة وغuuير املuuنتظرة الuuتي حuuصلت مuuن شuuخص مuuتهم بuuأنّuuه
املحرض األكبر على حياة الشاه.
ّ
uجة فuuي جuuيش نuuاصuuر الuuديuuن شuuاه .فuuإ ّن أوامuuر املuuلك الuuحتم ّية الuuتي
وفuuي ذلuuك الuuيوم حuuصلت ضّ u
تuبعت املuحاولuة فuي قuتله قuد أحuدثuت إشuاعuات شuنيعة وهuيّجت أقuسى أنuواع املuشاعuر فuي قuلوب
أه uuال uuي ال uuجهات امل uuجاورة .وزاد ال uuهياج ف uuي طه uuران وان uuدل uuعت ن uuيران uuه ب uuلهيب غ uuضب م uuتفاق uuم.
واشuuت ّد االضuuطراب واالرتuuباك فuuي كuّ uل أنuuحاء الuuعاصuuمة .وكuuانuuت أقuّ uل إشuuارة أو إيuuماء أو كuuلمة
تuكفي إليuقاع الuبريء فuي اضuطهاد وعuذاب ال يuقدر الuقلم عuلى وصuفه واتحuد الجuميع وتuكاتuفوا
على ما يؤملون ان يكون ضربة قاضية على األمر.
ولuم يuكن فuي نuظرهuم عuدو أكuبر مuن حuضرة بuهاء اهلل إذ كuان الuباب قuد اسuتشهد ورأوا مuن أ ّول
واجuuباتuuهم الuuقبض عuuليه وسuuجنه واعuuتقدوا أ ّن روح الuuباب قuuد دخuuلت فuuيه وهuuي تuuلك الuuروح الuuتي
ت uuم ّكنت م uuن إح uuداث ت uuغيير ت uuا ّم ف uuي ع uuوائ uuد وأخ uuالق م uuواط uuنيه .وف uuي ال uuطري uuق م uuن ش uuمران إل uuى
والسخ uuر ّي uuة.
طه uuران ج uّ uرد ح uuضرة ب uuهاء اهلل م uuن م uuالب uuسه ع ّ uدة م uّ uرات وان uuهال uuت ع uuليه اإله uuان uuات
ّ
uعرضuuا ألش ّ uعة الuuشمس الuuصيف ّية
واضuuطر أن يuuسير املuuسافuuة عuuاري الuuرأس حuuافuuي الuuقدمuuني مu u ً u
املح uuرق uuة إل uuى أن أدخ uuلوه الس uuرداب .وك uuان األه uuال uuي ي uuرج uuمون uuه ط uuوال ال uuطري uuق ويس uuبون uuه ألنّ
األع uuداء أق uuنعوه uuم ب uuأنّ uuه ه uuو ال uuعد ّو ال ّ uلدود ل uuلملك وال uuهادم مل uuلكه .وت uuقصر ال uuعبارات ع uuن وص uuف
ف uuظاع uuة امل uuعام uuلة ال uuتي ق uuاس uuاه uuا أث uuناء أخ uuذه إل uuى س uuياه چ uuال )وي uuعني ال uuبئر ال uuسوداء( ف uuي
طهران.
وكuان الuسياه چuال أصuالً عuبارة عuن خuزان مuياه إلحuدى الح ّuمامuات الuعمومuيّة فuي طهuران وهuو
ع uuبارة ع uuن س uuرداب ت uuحت األرض ي uuحبس ف uuيه أدن uuى أن uuواع املج uuرم uuني وك uuان uuت ق uuذارات uuه وظ uuلمته
وطuبيعة املuسجونuني فuيه قuد جuعلت املuكان أوبuأ مuكان يuمكن أن يuحكم عuلى انuسان بuالuسجن فuيه
فuuكانuuت قuuدمuuاه مuuوضuuوعuuتان فuuي املuuقطرة وعuuنقه فuuي سuuلسلة قuuرا گهuuر وهuuي مuuشهورة فuuي عuuموم
uقرا .ول uuم ي uuعط ل uuحضرة ب uuهاء اهلل أي أن uuواع
ب uuالد إي uuران ب uuأنّ uuها أث uuقل أن uuواع األغ uuالل وزنً uuا وع ً u
الطعام أو الشراب مل ّدة ثالثة أ ّيام وثالث ليالي.
uورا وأ ّuمuا رفuيقاه
أ ّuمuا الuشاب صuادق الuتبريuزي فuقد كuان نuصيبه قuاسuيًا فهجuموا عuليه وذبuحوه ف ً
فuuتح اهلل حuuكاك الuuقمي والuuحاج قuuاسuuم الuuنيريuuزي ا ّلuuلذيuuن نuuجحا فuuي جuuرح الuuشاه فuأُخuuذا و ُعuذّبuuا
زورا بuذنuوب
إلuى أن تuوفuيا .وفuي ك ّuل يuوم كuانuوا يuأتuون بuأبuريuاء جuدد يuسفكون دمuائuهم بuاتuهامuهم ً
لuuم يuuقترفuuونuuها وكuuانuuوا يuuعذّبuuونuuهم بّ u
uكل وسuuيلة جuuهنّم ّية يuuع ّدونuuها ملuuعاقuuبة هuuؤالء الuuبؤسuuاء الuuذيuuن لuuم
ي uuحاك uuموا ول uuم ُي uuسأل uuوا ول uuم ُي uuسمح ل uuهم ب uuاس uuتعمال ح ّ uقهم ال uuطبيعي ف uuي ال uuدف uuاع ع uuن أن uuفسهم
وإثبات برائتهم.
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وفuي تuلك األيّuام أثuناء الuهياج املuتواصuل والuعاصuفة الuتي مuاجuت بuها الuعاصuمة )طهuران( والuتي
ه uبّت ع uuليها بش uuدة وق uuسوة ح uuصل اس uuتشهاد ت uuلميذ آخ uuر م uuن ت uuالم uuيذ ال uuباب وه uuي ال uuطاه uuرة-
ام uuرأة ل uuم ت uuكن أق uuل ش uuجاع uuة وال ع uuظمة م uuن الشه uuداء ال uuساب uuقني .ف uuكان م uuكثها ف uuي طه uuران
مuuحفوفًuuا بuuعالئuuم املuuحبّة واالعuuتبار الuuزائuuد مuuن وجuuهاء الuuنسوة فuuي الuuعاصuuمة فuuوصuuلت إلuuى ذُروة
ال ُ uعلى والح uuظوة وك uuان uuت تس uuتقبل ال uuزائ uuري uuن ال uuعدي uuدي uuن وك uuان uuت تُظه uuر ل uuلنسوة ك uuيف أن ال uuدي uuن
الجuuديuuد أعuuطاهuuن حuuر ّيuuة واحuuترا ًمuuا .ومuuن بuuني هuuؤالء الuuنسوة زوجuuة محuuمود خuuان الuuوالuuي الuuذي
أُودع uuت ف uuي م uuنزل uuه وف uuي ح uuراس uuته وك uuان uuت تخ uuدم ال uuطاه uuرة ب ّ u
uكل ح uuماس وت uuشارك uuها ف uuي ع uuملها
بuuتوثuuيق ُعuuرى ألuuفتها مuuع بuuاقuuي الuuنسوة .وقuuالuuت زوجuuة الuuوالuuي مuuا يuuلي" :ذات لuuيلة بuuينما كuuانuuت
الuطاهuرة فuي مuنزلuي طuلبتني لuلحضور أمuامuها فuوجuدتuها ُمuزيّuنة لuلغايuة ومuرتuديuة بuذلuة مuن الحuريuر
األبuيض .وكuانuت الuغرفuة ُuمuعطّرة بuأحuسن األطuياب .فuأظهuرت دهشuتي مuن مuثل هuذا املuنظر غuير
الuعادي .فuقالuت’ :إنّuي أسuتع ّد لuلقاء املuحبوب وأريuد أن أخّ uلصك مuن املuتاعuب الuتي تuالقuينها فuي
سuبيل سuجني ‘.فuذهuلت فuي ابuتداء األمuر ثuم بuكيت مuن فuكرة االفuتراق مuنها فuقالuت لuتطمئنني:
ث الuuيك آخuuر رغuuباتuuي .أل ّن الuuساعuuة الuuتي
’ال تuuبك أل ّن سuuاعuuة الحuuزن لuuم تuuأت بuuعد وأريuuد أن أب ّ u
أتجرع فيها كأس الشهادة قد أسرعت في االقتراب.
سيقبض عليّ فيها والتي سوف
ّ
وأط uuلب م uuنك أن ت uuسمحي لنج uuلك أن ي uuراف uuقني إل uuى م uuكان إع uuدام uuي ول uuيؤ ّكuu uد ع uuلى الح uّ uراس
سّ uلم أليuديuهم أن ال ُيuجبرونuي عuلى خuلع هuذه الuثياب .ومuن رغuبتي أن
والuجالّديuن الuذي سuوف أ ُ َ u
يuuطرح جسuuدي فuuي بuuئر وأن تuuمأل بuuعد ذلuuك بuuالuuتراب واألحuuجار .وآخuuر طuuلباتuuي أن ال تuuسمحي
ألحuد بuأن يuدخuل غuرفuتي فuمن اآلن إلuى الuوقuت الuذي يuأتuي لخuروجuي مuن هuذا املuنزل أريuد أن ال
ي uuقطع أح uuد ص uuلوات uuي .ف uuفي ه uuذا ال uuيوم اع uuتزم uuت ال uuصوم وال أق uuطع ه uuذا ال uuصوم ح uuتى أق uuاب uuل
مuuحبوبuuي ‘.وأمuuرتuuني مuuع هuuذه الuuكلمات أن أغuuلق الuuغرفuuة وال أفuuتحها حuuتى تuuدقّ سuuاعuuة الuuفراق.
وأوج uuبت ع uuليّ م uuحبتها ال uuعظيمة ط uuاع uuتها .ول uuوال رغ uuبتي ف uuي ت uuنفيذ رغ uuبات uuها م uuا ك uuنت أس uuمح
لuنفسي أن أبuتعد عuنها ولuو للحuظة واحuدة .فuأغuلقت بuاب الuغرفuة وعuدت إلuى مخuدعuي فuي حuالuة
ج uuزع وح uuزن ع uuميق وم uuكثت ب uuال ن uuوم م uuكتئبة ع uuلى ف uuراش uuي .وأف uuجع ق uuلبي ع uuلمي ب uuدن uuو س uuاع uuة
’رب إذا شuئت امuنع عuنها الuكأس الuذي تuرغuب
شuهادتuها وكuنت أنuاجuي ربّuي فuي يuأسuي وأقuولّ :
فuي تج ّuرعuه ‘.فuفي تuلك الuليلة كuنت مuن شuدة قuلقي أقuوم وأذهuب إلuى عuتبة غuرفuتها وأبuقى هuناك
ص uuام uuتة اس uuتمع إل uuى م uuا يخ uuرج م uuن ف uuمها م uuن امل uuناج uuاة ون uuغمات امل uuدائ uuح ف uuي م uuحبوب uuها وإذ
م uuضت أرب uuع س uuاع uuات م uuن ال uuليل س uuمعت دقّ ال uuباب .وأس uuرع uuت إل uuى نج uuلي وأخ uuبرت uuه ب uuرغ uuبات
ال uuطاه uuرة ف uuأق uuسم أن ي uuنفّذ ك uّ uل م uuا ت uuأم uuر ب uuه .ومل uuا ف uuتح نج uuلي ال uuباب أخ uuبرن uuي أن ال uuفراش uuني
امل ُuرسuuلني مuuن عuuزيuuز خuuان الuuقائuuد كuuانuuوا واقuuفني عuuلى الuuباب الuuخارجuuي يuuطلبون تسuuليم الuuطاهuuرة
ألي uuدي uuهم ف uuان uuزع uuجت م uuن ال uuخبر وذه uuبت إل uuى ب uuاب uuها وف uuتحته ب uuيد م uuرت uuعشة ووج uuدت uuها ُمuu uقنّعة
و ُمسuتعدة لuترك الuغرفuة .وعuندمuا دخuلت الuغرفuة كuانuت تuتمشى وتuرتّuل مuناجuاة جuامuعة بuني الحuزن
والuuنصر .وبمجuuرد أن رأتuuني اقuuتربuuت وق uبّلتني وو ّدعuuتني ورافuuقها نجuuلي وغuuابuuت عuuن أنuuظاري
ف uuكم ش uuعرت ل uuلوق uuت وال uuساع uuة ب uuضرب uuات الح uuزن واألس uuى وأن uuا أش uuاه uuد ج uuمال ه uuيكلها ي uuبتعد
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ت uuدري uuجيًّا م uuن أم uuام uuي .وام uuتطت ال uuجواد ال uuذي أرس uuله ل uuها ال uuقائ uuد وح uuرس uuها نج uuلي وج uuملة م uuن
الخ ّ uدام الuuذيuuن مuuشوا عuuلى جuuانuuبيها وذهuuبت إلuuى حuuديuuقة اإليuuلخانuuي )وهuuو مuuيدان فuuسيح فuuي
ّ
محل استشهادها.
طهران( التي كانت
"وبuuعد مuuرور ثuuالث سuuاعuuات عuuاد نجuuلي ووجuuهه ُمuuغطى بuuالuuدمuuوع وقuuال وهuuو يuuبكي’ :وملuuا وصuuلنا
uرجuuلت الuuطاهuuرة ونuuادتuuني وطuuلبت مuuني أن أكuuون وسuuيطًا بuuينها وبuuني السuuردار وقuuالuuت" :إنّuuهم
تuّ u
ع uuلى م uuا يظه uuر ي uuري uuدون خ uuنقي وق uuد أع uuددت م uuنذ زم uuن م uuنديu uالً ح uuري uuريًّ uuا ليس uuتعمل ف uuي ه uuذا
الuغرض .وأنuا أعuطيه لuك وأريuد أن تuقنعهم أن يسuتعملوه فuي أخuذ روحuي ".ووجuدت الuقائuد فuي
حuu uالuu uة سuu uكر وأمuu uر أن تuu uخنق الuu uطاهuu uرة وتuu uطرح فuu uي الuu uبئر .فuu uذهuu uبت إلuu uى اثuu uنني مuu uن الخ ّ u uدام
وأعuuطيتهما املuuنديuuل فuuأجuuابuuا طuuلبها ول uفّا املuuنديuuل حuuول رقuuبتها حuuتى أسuuلمت الuuروح .وأسuuرعuuت
إلuuى البُسuuتانuuي الuuذي أرشuuدنuuي لuuبئر حuuفرت حuuدي uثًا وتuuركuuت قuuبل أن يuuنتهي الuuحفر وبuuمساعuuدة
آخuuريuuن أنuuزلuuنا الجسuuد فuuي قuuبره ومuuألنuuا الuuبئر بuuالuuتراب واألحuuجار كuuما أرادت هuuي بuuنفسها .ثuuم
uفرق الuقوم وهuم فuي حuزن وسuكون عuلى تuلك الuروح الuطاهuرة الuتي أنuارت مuملكتهم بuضياء لuن
ت ّ
يزول إلى األبد"‘.
وكuان اسuم تuلك الuسيدة الuخالuدة فuاطuمة وهuو االسuم الuذي س ّuماهuا بuه والuدهuا وولuدت فuي قuزويuن
سuuنة 1233هجuuريّuuة ) 1818-1817مuuيالديّuuة( وهuuي نuuفس الuuسنة الuuتي ُولَِ uد فuuيها حuuضرة بuuهاء
اهلل وبلغت وقت استشهادها السادسة والثالثني من عمرها.
ومuن الuشخصيات الuبارزة أي ً
uضا مuن بuني تuالمuيذ الuباب الuذي لuقي حuتفه فuي أيّuام االضuطراب
الuذي حuصل إذ ذاك فuي طهuران الuسيد حسuني الuيزدي الuذي كuان كuاتuبًا لuوحuيه فuي قuلعة مuاه
كو وچهريق .فسجن في سرداب تحت األرض في طهران وانتهى حبسه باستشهاده.
أ ّuمuا مuا أصuاب بuاقuي أصuحاب الuباب الuذيuن كuان لuهم حّ u
ظ مuشاركuتهم الuسجن مuع حuضرة بuهاء
ّ
uيتفضل عuنهم قuائuالً" :إ ّن جuميع الuذيuن قuضوا نuحبهم أثuناء تuلك الuعاصuفة الuتي هuبّت فuي
اهلل ف
طهuuران كuuانuuوا مuuسجونuuني مuuعي فuuي سuuياه چuuال وز ّج الجuuميع فuuي غuuرفuuة واحuuدة وكuuانuuت أرجuuلنا
م uuقيّدة ب uuالس uuالس uuل ووض uuعت ح uuول رق uuاب uuنا أث uuقل األغ uuالل وك uuان ال uuهواء ال uuذي نس uuتنشقه م uuل ّوثً uuا
ب uuأك uuره رائ uuحة ب uuينما األرض ال uuتي ج uuلسنا ع uuليها م uuكس ّوة ب uuاألوس uuاخ والحش uuرات ول uuم ي uuسمح
لuشعاع الuنور أن يuخترق ذلuك الuبئر املuوبuوء وكuنّا مuزجuوجuني صuفّني وأوجuهنا مuتقابuلة وكuان أحuد
ال uuصفني ي uuرتّ uuل’ :ق uuل اهلل ي uuكفي م uuن ك uّ uل ش uuيء ‘.وي uuجيب ال uuصف ال uuثان uuي’ :وع uuلى اهلل ف uuليتو ّuك uuل
املتو ّكلون"‘.
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وك uuان ت uuرت uuيل ه uuؤالء امل uuسجون uuني وارت uuفاع أص uuوات uuهم امل uuفرح uuة ت uuخترق ال uuج ّو ف uuي س uuاع uuات الفج uuر
وي uuمتلىء الس uuرداب م uuن ت uuردي uuد ال uuصوت ال uuذي ك uuان ي uuخترق ح uuيطان uuه فَ uيَ ِ
صل إل uuى آذان ن uuاص uuر
ال uuدي uuن ش uuاه ومل ّ uuا ك uuان ق uuصره ق uuريu uبًا م uuن مح uّ uل ال uuسجن ك uuان دائ uً uما ي uuصيح ق uuائu uالً" :م uuا ه uuذه
األصuuوات الuuتي أسuuمعها ".فuuيجيبونuuه" :هuuذه أصuuوات الuuبابuuيني ومuuناجuuاتuuهم فuuي سuuجنهم ".ولuuم
uتمر املuuسجونuuون عuuلى اظuuهاره رغuuم فuuظائuuع
يuuزد الuuشاه عuuلى ذلuuك ولuuم يuuمنع الحuuماس الuuذي اسّ u
سجنهم.
وبuuدالً مuuن شuuكواهuuم مuuن تuuلك املuuعامuuلة كuuانuuت ألuuسنتهم تuuلهج بuuالuuشكر الuuذي كuuانuuوا بuuه يuuؤاسuuون
uسجانuuون ويuuنادون أحuuد األصuuحاب بuuاسuuمه
اشuuتداد وطuuئة سuuجنهم وفuuي كuّ uل يuuوم كuuان يuuدخuuل الّ u
ويuأمuرونuه بuالuوقuوف والuسير خuلفهم إلuى مuكان اإلعuدام .فuكان صuاحuب ذلuك االسuم يُuجيب ذلuك
ال uuنداء ب uuكل اش uuتياق .وإذا تخ ّ uلص م uuن ق uuيوده ي uuقوم وي uuقترب م uuن الج uuميع ب ّ u
uكل ف uuرح وي uuعان uuقهم
ويذهب ليحوز فخر الشهادة.
واش uuتعلت ن uuيران ال uuهياج ف uuي ال uuعاص uuمة وام uuت ّدت أي ً u
uضا إل uuى ال uuبالد امل uuجاورة وس uبّبت الخ uuراب
والuuدمuuار لuuلعديuuد مuuن األبuuريuuاء مuuن بuuني الuuرع ّ uية .وفuuي تuuاكuuور مuuن أعuuمال مuuازنuuدران هuuدمuuوا مuuنزل
حuضرة بuهاء اهلل الuذي ورثuه مuن والuده الuوزيuر والuذي كuان هuو املuالuك الuوحuيد لuه وسuلبوا وأحuرقuوا
محتوياته.
ول uuم ي uuقدر ال uuقلم أن ي uuصف امل uuذاب uuح ال uuتي وق uuعت وال م uuنظر اآلالم وال uuعذاب ال uuذي ك uuان ي uuحتمله
تمسكهم بإيمانهم.
هؤالء األبطال األبرياء وتلك النسوة واألطفال في سبيل
ّ
uعرضuuة لuuألخuuطار واملuuتاعuuب بuuيد الuuقدرة اإللuuه ّية الuuتي
وأ ّمuuا حuuضرة بuuهاء اهلل فuuقد نuuجت حuuياتuuه املّ u
ان uuتخبته ل uuعمل مس uuتقبل ل uuم ي uuكن ق uuد ح uuان إع uuالن uuه وتخّ u uلص م uuن س uuجنه ب uuعد أن اع uuترف املu uالّ
س ّuمي بuالuعظيم( بuأنّuه هuو مح ّuرض صuادق الuتبريuزي
الuشيخ عuلي )أحuد املuؤمuنني بuالuباب الuذي ُ u u
لالعتداء على الشاه.
ف uuكان الع uuتراف ع uuظيم أث uuره ف uuي خ uuالص ح uuضرة ب uuهاء اهلل وب uuذل uuك أرادت الُ u uقدرة اإلل uuهيّة أن
ضuuا لuuه .وابuuتعدت وتuuح ّولuuت عuuن حuuضرة بuuهاء اهلل صuuيحات
uعر ً u u
تuuصونuuه مuuن الخuuطر الuuذي كuuان ُمّ u
الuuغضب واالنuuتقام الuuتي كuuانuuت مuuص ّوبuuة نuuحوه .وابuuتدأت ح ّ uدة هuuذه االتuuهامuuات االدعuuائuuية تهuuبط
أي يuد فuي
بuالuتدريuج وازداد يuقني أربuاب السuلطة فuي طهuران بuأ ّن حuضرة بuهاء اهلل لuم يuكن لuه ّ
املؤامرة على حياة الشاه وأفرج عنه من الحبس في سياه چال.
ومuuا كuuاد حuuضرة بuuهاء اهلل يuuحصل عuuلى حuuر ّيuuته حuuتى تسّ uلم أمuً uرا مuuن الuuحكومuuة بuuأنّuuه فuuي ظuuرف
شه uuر م uuن ذل uuك ال uuتاري uuخ ع uuليه أن ي uuغادر طه uuران ه uuو وأس uuرت uuه خ uuارج ح uuدود إي uuران .ف uuاخ uuتار
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حuuضرتuuه أن يuuسافuuر إلuuى الuuعراق وكuuان خuuروجuuه مuuن طهuuران هuuو وأفuuراد أسuuرتuuه فuuي الuuيوم األ ّول
من شهر ربيع الثاني سنة 1269هجريّة ) 12يناير سنة  1853ميالديّة(.

الدين البهائي
فuuي مuuا يuuلي نuuبذة مuuختصرة عuuن الuuديuuن الuuبهائuuي وقuuد أدرجuuت فuuي هuuذا املuuلخص تuuنويuً uرا لuuلقارئ
الكريم.
يتفضل حضرة بهاء اهلل في "الكتاب األقدس":
"عuuاشuuروا مuuع األديuuان بuuالuَّ uروح والuّ uريuuحان ليجuuدوا مuuنكم عuuرف الuّ uرحuuمن إيّuuاكuuم أن تuuأخuuذكuuم
حميّة الجاهليّة بني البريّة كل بُ ِد َء من اهلل ويعود إليه إنّه ملبدء الخلق ومرجع العاملني".
يuرجuع تuاريuخ الuديuن الuبهائuي إلuى عuام  1844عuندمuا أعuلن شuاب فuي مuديuنة شuيراز فuي إيuران
يuبلغ الuخامuسة والعشuريuن مuن عuمره أنّuه– الuباب  -إذ أ ّن رسuالuته هuي مuدخuل الuعصر الحuديuث
إلuuى الuuرسuuالuuة ال ُ uعظمى الuuتي بشuuر بuuها وهuuي رسuuالuuة مuuن وصuuفه الuuباب بuuأنّuuه أعuuظم مuuنه شuuأنًuuا
uؤسuuس
uيوحuuد ويu ّ u
وتuuنبّأ بuuمجيئه كuّ uل مuuن سuuبقه مuuن األنuuبياء والuuرسuuل .كuuما أ ّكuuد أ ّن هuuذا املuuوعuuود سuّ u
مuملكة اهلل عuلى األرض .واضطهuد الuباب كuغيره مuن الuرسuل الuذيuن سuبقوه فuعذّب وسuجن وش ّuرد
مدة ستة أعوام وختمت حياته باالستشهاد في مدينة تبريز في إيران.
وتuuحقق مuuا وعuuد بuuه الuuباب فظهuuر حuuضرة بuuهاء اهلل واسuuمه املuuيرزا حسuuني عuuلي وكuuان مuuن أنuuبل
األسuر اإليuرانuية .ولuد فuي طهuران فuي  12تشuريuن الuثانuي سuنة  1817وكuان صuعوده فuي 29
أيuuار  1892فuuي س ّ uن الuuخامuuسة والسuuبعني بuuعد أربuuعني سuuنة مuuن سuuلسلة حuuوادث عuuديuuدة مuuن
االضطهاد والنفي والحبس.
uظيما فuuي الشuuرق والuuغرب إبuuان عهuuد حuuضرة عuuبد
وانتشuuر الuuديuuن الجuuديuuد انu
uتشارا واس ً uعا وعً u
ً
الuuبهاء ابuuن حuuضرة بuuهاء اهلل وهuuو الuuذي ع ّ uينه والuuده مuuب ّينًا ملuuبادئuuه ومuuثالً لuuلحياة الuuكامuuلة الuuتي
ووصuuى حuuضرة عuuبد الuuبهاء فuuي آخuuر أيّuuامuuه لuuحضرة شuuوقuuي أفuuندي أكuuبر أحuuفاده
ّu u u
بشuuر بuuها.
ّu
ليكون وليًّا لألمر ومبيّنًا آليات اهلل.
الuبهائuيون بuعد إيuمانuهم بuواحuدانuية اهلل يuؤمuنون بuوحuدة الuرسuل الuذيuن هuم فuي الuحقيقة مuظاهuر
الuوحuي االلuهي ويuعتقد الuبهائuيون أ ّن اهلل يجّ uدد رسuالuته إلuى االنuسان مuن وقuت إلuى آخuر عuند
انحuuدار االنuuسانuيّة إلuuى املuuفاسuuد والuuفوضuuى واالنuuحالل أل ّن اإلنuuسان فuuي نuuظر الuuديuuانuuة الuuبهائuيّة
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ال يuuنقذه إالّ تجuuديuuد الuuتعالuuيم اإللuuهيّة بuuظهور مuuعلم إلuuهيّ أل ّن الuuربuuيع الuuروحuuي ضuuروري لuuلبعث
الروحي ضرورة الربيع املوسمي لبعث الطبيعة وتجديدها.
إن الدين البهائي يؤ ّكد عد ًدا من املبادئ الدين ّية واإلنسان ّية واالجتماع ّية واالقتصاد ّية منها:
-

تحري الحقيقة لينجو العالم من ظلمة التقاليد واألوهام.
ّ
وحدة العالم اإلنساني.
إ ّن ال uuدي uuن ي uuجب أن ي uuكون س uuبب األل uuفة وامل uuحبّة وي uuجب أن ي uuطاب uuق ال uuعلم وال uuعقل ف uuال
يكون عبارة عن التقاليد.
uتعصب
uتعصب ال uu u uسياسu u u uيّ وال ّ u u u
uتعصب ال uu u uجنسيّ وال ّ u u u
ان ال uu u uتعصب ال uu u uدي uu u uني وال ّ u u u
االقتصادي ك ّلها هادمة للبنيان االنساني.
ّ
ايجاد لسان واحد يكون عا ًمّا بني البشر.
مساواة النساء بالرجال مساواة تامة.
تأسيس محكمة عدل دولية كبرى غايتها تحقيق السلم العاملي.
حuل املuشاكuل االقuتصاد ّيuة حuالًّ يuعتمد عuلى تuحقيق الuعدالuة االجuتماعuية وعuلى األسuس
اإلنسانية الروح ّية التي سنّها اهلل للبشر.
ان ال uuدي uuن ه uuو ال uuحصن ال uuحصني ف uuإذا ت uuزل uuزل ب uuنيان ال uuدي uuن ووه uuنت ق uuوائ uuمه ان uuفتحت
ّ
واختل نظام العالم.
أبواب الهرج واملرج

يuدعuو حuضرة بuهاء اهلل كuل إنuسان أن يuعرف الuكماالت املuودعuة فuيه فuاالنuسان الuذي ُ
خuuلِق عuلى
صورة اهلل ومثاله مقامه رفيع نبيل ومن كلماته:
"يuا ابuن الuروح خuلقتك غuن ًيّا كuيف تuفتقر وصuنعتك عuزيuزًا بuم تس ّ
uتذل ومuن جuوهuر الuعلم أظهuرتuك
uأرج uuع ال uuبصر ال uuيك
ل uuم تس uuتعلم ع uuن دون uuي وم uuن ط uuني ال ّ u
uحب ع uuجنتك ك uuيف تش uuتغل ب uuغيري فَ ْ u
مقتدرا قيو ًما".
قادرا
قائما
لتجدني فيك
ً
ً
ً
)الكلمات املكنونة(

"قuل أن اتحuدوا فuي كuلمتكم واتuفقوا فuي رأيuكم واجuعلوا إشuراقuكم أفuضل مuن عuشيّكم وغuدكuم
أحuسن مuن أمuسكم .فuضل اإلنuسان فuي الخuدمuة والuكمال ال فuي الuزيuنة والuثروة واملuال .اجuعلوا
أقuuوالuuكم مuuق ّدسuuة عuuن الuuزيuuغ والuuهوى وأعuuمالuuكم مuuنزّهuuة عuuن الuuريuuب والuuريuuا ...لuuيس الفخuuر لuuحبّكم
لحب أبناء جنسكم".
أنفسكم بل
ّ
)لوح الحكمة(
************
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تفشي الوباء 95 -سفره إلى إصفهان 97 -تفسيره لسورة والعصر 97 -الحكم الصادر عليه من علماء إصفهان 100 -تنبؤه عن وفاة منوچهر خان ،معتمد الدولة 101 - صرفه ثالثة أيام في منزل الحاج ميرزا جاني 104 -فرحه من الهديّة والرسالة من حضرة بهاء اهلل 107 -الuترحuيب بuه مuن األهuالuي فuي تuبريuز وخuاصuة مuن أحuد الشuبان 110 حبسه في ماه كو 117 -ح uuبسه ف uuي ق uuلعة چه uuري uuق - 141 – 138 – 136– 122 -167
-

جمع أوراقه واأللواح التي معه – 182 -180
إصدار حكم اإلعدام عليه – 185 - 184 -182
طلب سام خان – 186
نجاته من الطلقات النّار ّية – 187
استشهاده – 190

باقر التبريزي  ،املال

180 -

بهاء اهلل  ،امليرزا
حسني علي

 94 – 93 – 72 – 70 -66 – 61 – 60 – 52 – 31– 129 – 128 -126 – 124 – 120 – 119 -107
– 153 -152 – 150 – 138 – 132 -131 – 130
– – 194 – 191 – 173 -166 – 159 – 154
208 - 203 – 202 – 201 – 200 -199
 ميالده – 26 ذهابه إلى نور وتاكور 64 - -رؤيا والده – 68
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-

في بدشت – 135 – 134 – 133
حبسه في سياه چال – 204 – 202
هدم منزله في تاكور – 209
مغادرته إيران – 210

ت
تقي خان  ،امليرزا

 أم uuير ال uuنظام  ،ال uuوزي uuر االك uuبر رئ uuيس وزراء ن uuاص uuر ال uuدي uuنشاه – 200 – 194 – 179 – 170

تقي  ،املالّ

حجة االسالم – 130 – 129 – 128
ّ

ج
جاني  ،الحاج امليرزا

 -مل ّقب بپرپا – 105 – 104 – 58

جعفر قلي خان

 -أخ آقا خان النّوري ،اعتماد الدولة – 200

جورجني خان

103 – 102 -

ح
حسن خان  ،امليرزا

 وزي uuر ال uuنظام  ،أخ أم uuير ال uuنظام امل uuيرزا ت uuقي خ uuان ال uuوزي uuراألكبر185-182 -

حسن الزنوزي ،الشيخ

199 – 139 -118 -117 -101 -28 -

حسن اليزدي

 -أخ حسني اليزدي -117-109-

حسني البشروئي  ،املالّ

-

ب uu uاب ال uu uباب -60 -49 -48 -46 -34 - 33 -28 -27 -
179-133-132 -124-122-121-72 -61
مقابلته مع الباب في شيراز – 34
كلمات وداع الباب له – 51
وصوله إلى طهران – 58
سفره إلى خراسان 62-
وصوله إلى قلعة ماه كو 120 -
تنفيذ إرادة الباب – 144
في بارفروش 148 -146-145-
فuuي قuuلعة الuuشيخ الuuطبرسuuي -154 -153 -152 -150-
158 -157 -156 -155

 دفاع املالّ حسني عن األمر – 125!93

 دفاع املالّ حسني عن األمر – 125 استشهاده 162-160-حسني خان اإليرواني

 -حاكم إقليم فارس 96 -95 -94 -87 - 86 -

حسني اليزدي ،السيد

 أخ حuu u u u uسن الuu u u u uيزدي – -117 -116 -112 -109-101208 -188 -187 - 186 -185 -184 -121

حروف الحيّ

 -أسماؤهم 134 – 84 – 52 - 50 – 48 – 17 -

خاتون جان

 -زوجة محمد هادي فرهادي 130 -

خسرو قادي كالئي

150 -148 -
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خ
ز
زين العابدين خان

 -حاكم نيريز – 177 -176 -175

س
سام خان

188 -187 -186 -184 -182 -

سعيد العلماء

 أك u u u u u uبuu u u uر ع uu u u u u uال uu u u u u uم ف uu u u u u uي166-155-154-150-148

سلطان الشهداء

100 -

سلطان العلماء

 -إمام الجمعة في إصفهان – 100 - 99 – 97
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ب uu u u u u uارف uu u u u u uروش -146

ص
صادق التبريزي

210 – 204 -201 -

صادق الخراساني ،املالّ

 -اسم اهلل األصدق85 – 84 -

صالح ،امليرزا

 -باالرتباط مع مدرسة پامنار 58-

صالح البرقاني  ،املالّ

50 -

صالح الكريمي  ،الشيخ

129 -127 -

ط
الطاهرة

-

الطّبرسي ،الشيخ

 -أحمد بن أبي طالب – 162 – 154 – 153 – 150

قرة العني – 132 – 127 – 126 – 50
فاطمةّ ،
ميالدها – 208
إجابتها للنداء – 128
حبسها في قزوين – 128
نجاتها بواسطة حضرة بهاء اهلل – 131 – 130
في بدشت – 134 – 133
حبسها في طهران – 205 – 173
استشهادها – 207 – 206

ع
عابد ،الشيخ

 -معلم الباب – 50
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عباس ،امليرزا

 امل uuعروف ب uuامل uuيرزا ب uuزرگ ال uنّوري وال uuد ح uuضرة ب uuهاء اهلل –60 - 26

عبد البهاء

100 – 58 -

عبد الحميد خان

95 -

عبد الكريم القزويني ،املال  -كuuاتuuب وحuuي الuuباب سuّ uماه حuuضرة بuuهاء اهلل بuuاملuuيرزا أحuuمد
الكاتب – 180 – 101
عبد اهلل ،املالّ

129 – 128 -

عبداهلل خان التركماني

157 – 156 – 155 -

عزيز خان

 -قائد – 206

علي ،الحاج امليرزا سيد

 خuuال الuuباب املuuل ّقب بuuالuuخال األعuuظم – – 88 – 84 – 50171 – 170 – 168 – 95 – 94 – 91

علي ،املالّ الشيخ

ُ -ل ّقب بالعظيم – 210

علي أصغر

 -شيخ اإلسالم في تبريز – 143

علي البسطاني ،املالّ

 85 – 52 – 33 وصوله مع األصحاب إلى شيراز – 46 -مقابلته مع الباب – 48
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علي الزنوزي ،السيد

139 -

علي خان املاه كوئي

 مuuحافuuظ قuuلعة مuuاه كuuو – – 118 – 117 – 116 – 108136 – 122 – 121 – 120

ف
فَتْح اهلل حكاك القمي

204 – 210 -

فتح علي شاه

22 -

فيروز ميرزا

 -األمير نصرت الدولة حاكم شيراز – 176

ق
قاسم النيريزي ،الحاج

204 – 201 -

القدوس ،محمد علي

-

– 124 - 93 -92 -84 - 81 - 78 – 74 - 51 - 50
152 – 44 -135 -134 -133 -132 -126 -125
وصوله إلى شيراز 49 -
وداع الباب له – 83
ف uu u uي ق uu u uلعة ال uu u uشيخ ال uu u uطبرس uu u uي – -156 -154 - 153
166 -165 -164 -163 -162 - 158 -157
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 استشهاده 167ك
كاظم الرشتي ،السيد

 - 33 -32 -31 -30 -29 -28 -27 -24 -23 -22162 – 150 -128 -50 -40 -39

م
محبوب الشهداء

100 -

محمد  ،املالّ

 -ابن املالّ تقي إمام الجمعة في قزوين – 130

محمد باقر

 -ابن أخت املالّ حسني البشروئي – 33

محuuمد بuuاقuuر الuuرشuuتي ،الuuحاج 28 – 27 -
السيد
محمد باقر القائني ،امليرزا

150 -133 -72 -

محمد بيك چاپارچي

 -رئيس الحرس110 -109 -106 -

محمد تقي ،امليرزا

153 – 152 -

محمد حسن

 -أخ املالّ حسني البشروئي33 -

محمد خان

 األمuير تuومuان ،قuائuد الuقوات فuي زنuجان – 197 – 196– 198
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محمد رضا ،السيد

 -والد الباب 50 – 26 -

محمد زرندي

 -أو يار محمد املل ّقب بالنبيل األعظم – 168 – 28

محمد شاه

 -145 -135 -110 -107 -102 -99 -90 -70192

محمد علي ،املالّ

uحجة الuu u uزنuu u uجانuu u uي-195 -194 -192 -109 -92 -
 الّ u u u198 -197

محمد علي

 -زوج أخت الطاهرة 50 -

محمد علي الزنوزي

 امل uu u uل ّقب ب uu u uاألن uu u uيس -186 -185 -184 -139 -138 -187

محمد علي النهري ،امليرزا

100 – 58 -

محمد فروغي ،امليرزا

154 -

محمد املامقاني ،املالّ

186 -

محمد املع ّلم ،املالّ

58 -

محمد مهدي ال َكندي ،املالّ

107 -

محمد هادي فرهادي

131 – 130 -

محمود ،الحاج املالّ

 -نظام العلماء مع ّلم ناصر الدين شاه – 142

محمود خان كالنتر

 -الوالي – 205 – 173 – 168
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محيط الكرماني،امليرزا

81 – 80 - 78 -

منوچهر خان

 م uu u uعتمد ال uu u uدول uu u uة -102 - 101 -100 - 99 -98 -97103

منيرة خانم

100 – 58 -

مهدي قلي ،امليرزا

176 – 166 – 164 -163 -160 -158 -157 -

موسى ،امليرزا

 أخ ح uuضرة ب uuهاء اهلل امل uuعروف ب uuاآلق uuا ك uuليم – 60 – 58– 191 – 168 – 132 – 61

ن
ناصر الدين شاه

 -170 -164 -157 -155 -145 -143 -142209 -203 -201 -200 -196 -194 -179

نظام العلماء

 -انظر الحاج املالّ محمود

نواب حمزه ،امليرزا

 -حاكم آذربايجان184 -182 -180 -144 -132 -

نوروز ،املالّ

28 -

ي
يحيى الدارابي

 -املل ّقب بالوحيد – 179 – 174 – 90
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 مقابلته للباب في شيراز – 92 – 91 سفره لنيريز – 176 – 175 استشهاده 177 -يحيى خان الكردي

143 - 138 – 136 -
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دليل أعالم األماكن والكتب
صفحة
أ
 210 – 204باب العطّار

 -في كاشان 104-

البابيّة

125 -72 -

بارفروش

 -بابل – 166 -165 -148 -146 -124 -50

بدشت

173 -153 -135 -133 -

بغداد

199 -52 -

البقيع

 -مقبرة – 24

بوشهر

109 -86 - 84 -83 -74 -51 -33 -

البيان الفارسي

119 -

آذربايجان

 -171 -145 -143 -141 -120 -109 -108182 -180

آمل

148 -

األحساء

20 -

أردستان

93 -

أردكان

93 -

أرس

 -نهر – 122

إصفهان

 -103 -101 -100 -98 -97 -93 -58 -27133 -110 -106

أفجه

 لواسان – 210 -127 -126 -119 -92 - 89 -85 -66 -27 -26- 200 -155 -129 -128
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ب
ت
الجبل الباسط

 -ماه كو – 116

الجبل الشديد

 -چهريق116 -

ج ّدة

78 -74 -

الجزيرة الخضراء

144 -

جيالن

22 -

چهريق

 ق u u u u u uلu uع uuة-143 -141 -139 -138 -136 -122 -208 -182 -180 -168 -167

تاكور

209 -64 -

تبريز

 -136 -122 -116 -114 -112 -110 -109-180 -178 -173 -144 -143 -141 -139
192 -191 -184 -182
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ج
ح
الحجاز

78 -74 -44 -

حديقة اإليلخاني في طهران

207 -

خ
خوي

 -مدينة – وسلسلة جبال – 138 – 116

الراية السوداء

153 – 144 – 133 -

الرسالة السلطان ّية

22 -

خراسان

 -131 -128 -127 -126 -125 -72 -62 -23173 – 133 -132

الخصائل السبعة

84 -

خمسه

 -بلدة – 112

خواجه

 -قلعة – 175
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ر
زرند

168 -

زنجان

196 -195 -194 -193 -192 -173 -92 -

ز
س
ساري

166 – 152 – 135 -

سبزه ميدان

 س uuاح uuة ف uuي ب uuلدة ب uuارف uuروش وأخ uuرى ب uuنفس االس uuم ف uuيطهران – 167 - 148 – 93

سياه چال

 -البئر السوداء – 120 - 208 - 204

ش
شاهرود

132 -

شرح الزيارة لألحسائي

23 -

شمران

203 -
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شيراز

 -86 -85 -84 -83 -66 - 50 -34 -30 -26 -22-128 -127 -109 -97 -96 -93 -92 -91
194 -193 -176 -170

ص
صحيفة بني الحرمني

81 -

ط
طبرسي

 -قلعة194 -174 -160 -159 -144 -107 -72 -

طهران

 93 – 84 – 58 – 52 – 51 – 26 – 23 – 22– – 103 – 2-1 – 101 – 100 – 99 – 96
– 120 – 109 – 108 – 107 – 106 – 104
– 130 – 128 – 127 – 126 – 124 – 123
– 166 – 159 – 153 – 145 – 135 -131
– 199 – 194 – 192 – 191 – 173 – 168
- 208 – 205 – 204 – 203 – 202 – 200
210
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ع
العراق

210 – 200 -

عمارة خورشيد

102 – 101 -

علي مردان خان

 -قلعة في زنجان – 196 – 195

ف
فارس

84 – 78 -

فني

 -كاشان – 200

ق
قزوين

 – 133 – 131 – 130 – 128 – 109 – 50208

القسطنطينية

52 -

قم

106 – 93 -

ك
كاشان

200 – 104 – 93 – 58 -

كربالء

 109 – 81 – 31 – 30 – 29 – 24 – 20199 – 162 – 144 – 127 – 126-

كرمان

92 -

كرمانشاه

26 – 23 -

كلني

106 -
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الكوفة

44 -

ل
لواسان

202 – 201 -

لوح الحروفات

138 -

م
مازندران

 – 124 – 123 – 66 – 64 – 60 – 50 – 23– 173 – 155 – 145 – 144 – 135 – 133
200 - 197 – 192

ماه كو

 – 121 – 120 – 119 – 117 – 116 – 108208 – 122

مدرسة امليرزا صالح

58 -

املدينة

82 – 44 – 24 -

مسجد اإليلخاني

46 – 44 – 38 – 34 -

مسجد علي شاه

112 -

مسجد الكوفة

44 – 33 -

مسجد الوكيل

89- 88 -

مشهد

 132 – 126 – 125 – 120 – 72 – 23 – 22– 153 - 145 – 144 – 133

م ّكة

82 - 81 – 78 – 51 – 44 -
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ميالن

191 -

ن
نائني

93 -

النّجف

33 – 22 – 20 -

نور

 – 135 – 68 – 66 – 64 – 60 – 58 – 23200 – 173 – 159 – 153

نياوران

203 -

نيريز

 – 192 – 179 – 177 – 176 – 175 – 173197

ي
يزد

175 - 174 – 92 – 22 -
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بعض الكتب البهائية
من آثار حضرة بهاء اهلل
الكلمات املكنونة
ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك والرؤساء
مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل
The Hidden Words
Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh
Tablets of Bahá’u’lláh Revealed after the Kitab-i-Aqdas
من آثار حضرة عبد البهاء
املفاوضات
من مكاتيب حضرة عبد البهاء
Some Answered Questions
Selections from the Writings of ‘Adbdu’l-Bahá
من آثار حضرة شوقي أفندي
كتاب القرن البديع
God Passes By
The Promised Day is Come
كتب متفرقة
بهاء اهلل والعصر الجديد

أس ُل ُمنت
 -جون ْ
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 ڤيْل.ملكوت األب السماوي املوعود – ڤرجي ڤ
- The Babby H.M. Balyuzi
- Bahá’u’lláh and the New Eraby J.E. Esslemont
- The Promise of all Agesby George Townshend
- Encyclopedia Britannica Book of the Year, 1992
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