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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 1932. وقد ترجمه وهذّبه من اللغة الفارسية شوقي أفندي رباني 
وهو يتضّمن الجزء األول من التاريخ الذي كتبه محمد زرندي امللّقب بالنبيل االعظم. وقد 

أعيد طبعه بالّلغة االنگليزية أكثر من مرّة وتُرجم إلى عّدة لغات، ومنها الّلغة العربية 
بمجهود السيد عبد الجليل سعد وذلك سنة 1940. إالّ أّن الطبعة العربية نفذت ولم يعاد 

طبعه إلى حينه.

إن األهمية القصوى لهذا الكتاب تتّضح من بيان شوقي أفندي حيث تفّضل في حزيران 
:1932

"أشــعر مــن واجــبي أن أدعــو جــميع املــؤمــنني ... أن يــعتبروا مــن اآلن فــصاعــًدا تــاريــخ الــنبيل 
(كــتاب مــطالــع األنــوار) املــتضّمن وقــائــع مــثيرة ومــلهمة ، كــوثــيقة أســاســية إلعــادة بــناء بــرنــامــج 
تـــعليمي وكـــمرجـــع دراســـي ال يـــضاهـــى فـــي مـــدارســـهم الـــصيفية وكـــرفـــيق ال تـــقّدر قـــيمته فـــي 
أوقـات الـفراغ وكممهّـــد ال بُـّد مـنه لـلذيـن يـعّدون أنـفسهم لـزيـارة مـوطـن حـضرة بـهاء اهلل وكـأداة 

ال تُخطىء في تبديد الكآبة واألوهام التي تعصف بالبشرية ." 
                                                                          (مترجم)

لـذلـك فـإّن الهـدف الـذي حـفزنـي إلعـداد هـذا الـتلخيص لـلترجـمة الـعربـية لـتاريـخ نـبيل الـزرنـدي 
املــعروف بــمطالــع األنــوار هــو تــسهيل دراســة هــذا الــكتاب الــهاّم ألولــئك الــذيــن يــوّدون االطــالع 
عـلى األحـداث الـتي جـرت فـي تـاريـخ الـديـن الـبابـي وبـدايـة الـديـن الـبهائـي وأخـّص بـالـذّكـر هـنا 
الــــجيل الــــّشاب الــــذي قــــد يــــشّجعه وجــــود مــــلّخص لــــذلــــك الــــكتاب الــــنّفيس فــــيُقبل عــــلى قــــراءتــــه 
والـوقـوف عـلى أحـداث الـبطولـة الـتي نسـتطيع ان نسـتلهم مـنها الـكثير فـي خـضّم االمـتحانـات 

التي يمّر بها اإلنسان في سنوات حياته. 

وإذا سـمع الـقارىء الـكريـم عـن الـديـانـة الـبهائـية فـليرجـع إلـى كـلمات مـاري مـلكة رومـانـيا الـتي 
اعتنقت البهائية وكتبت في مقالة نُشرت في سنة 1926 وجاء فيها ما يلي: 

"... إنّـــي أوصـــيكم جـــميًعا إذا مـــا طـــرق ســـمعكم اســـم بـــهاء اهلل أو عـــبد الـــبهاء (الـــبهائـــية) أال 
تــــنبذوا تــــعالــــيمها وراء ظــــهوركــــم بــــل ابــــحثوا كــــتبها واجــــعلوا كــــلماتــــها الــــبهية الــــحامــــلة للســــالم 
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والــفيّاضــة بــاملــحبة واملــفعمة بــالــعظات تــنفذ إلــى أعــماق قــلوبــكم كــما نــفذت إلــى أعــماق قــلبي 
واستقرّت في صميم فؤادي. 

قـد ال يـكون لـحياتـنا املـملوءة بـاملـشاغـل واألعـمال مـتّسع لـلديـن والـعقيدة فـي هـذا الـزمـان، وقـد 
يـكون لـلمرء ديـن يـكفيه ويـرضـيه، ولـكن الـتعالـيم الـبهائـية تـوافـق مـن لـه ديـن ومـن لـيس لـه ديـن 

فعليكم بها ثم عليكم بها لتكونوا من السعداء."
                                                                          (مترجم)

                                                                       
وأوّد أن أقـّدم شـكري لـدائـرة الـوثـائـق الـّسمعيّة الـبصريّـة فـي املـركـز الـعاملـي الـبهائـي إلرسـالـها 
صـورًا فـوتـوغـرافـية لجـميع الـصور املـطبوعـة فـي هـذا املـلّخص، وكـذلـك لجـميع الـذيـن لـم يـتوانـوا 
عــن تــشجيعي إلنــجاز هــذا الــعمل املــتواضــع، أخــّص بــالــذّكــر فــي هــذا املــجال الــدكــتور وحــيد 

بهمردي.
   

 وأخــيرًا أتــقّدم مــن الــقرّاء الــكرام بــاالعــتذار لــكل نــقص ســيالحــظونــه فــي ثــنايــا هــذا املــلّخص 
وأن يعودوا إلى الكتاب األصل ملا فيه من تفاصيل دقيقة وقيّمة.

                                                    نگار نور الدين زين
                                     بيروت- األول من رضوان سنة 154ب
                                             املوافق 21 نيسان سنة 1997م
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مقدمة
        

اشــتهرت الــديــانــة الــبهائــية اآلن فــي جــميع أنــحاء الــعالــم وجــاء الــوقــت الــذي فــيه يهــتم الــقرّاء 
بـتصفّح تـاريـخ الـنبيل الـفريـد الـذي يشـرح نـشوء الـبابـية وتـطورهـا وبـدايـة الـديـانـة الـبهائـية وهـو 
يـتضّمن مـالحـم واسـتشهادات مـناظـرهـا مـؤثّـرة مـروعـة وحـوادثـها مـفجعة مـتعّددة. ومـع أّن هـذا 
الــكتاب ال يــتوسّــــــع فــي شــرح مــبادئ حــضرة بــهاء اهلل وتــعالــيمه وأحــكامــه وأيــًضا تــلك املــتعّلقة 
بمبشـــرّه مـــن قـــبل – الـــباب- إالّ أنـــه يـــتميّز فـــي كـــونـــه يجسّـــــــد مـــنتهى روح الـــتضحية والـــتفانـــي 

واالستقامة املتناهية لدى املؤمنني األوائل.  
      

وكــــان الــــنبيل بــــنفسه مشــــتركًــــــا  فــــي بــــعض األدوار الــــتي يــــقّصها ورقَــــم بــــقلمه الــــفريــــد جــــميع 
حـوادث الـذيـن اسـتشهدوا، رجـاالً  ونـساًء، بـغير رحـمة وال شـفقة وسـرد أحـوال األمـر ومـا لـحقه 

من اإلهانات التي ال مثيل لها في التاريخ.

وكــانــت كــتابــته بــلغة واضــحة سهــلة كــوصــفه لــلباب وكــوصــفه الخــالص أتــباعــه الــذيــن احــتملوا 
الـــــظلم بـــــشجاعـــــة وإقـــــدام وأحـــــيانًـــــا بـــــشغف وهـــــيام تـــــلقاء حـــــنق وغـــــيظ الـــــذيـــــن أشـــــعلوا نـــــيران 
الــتعّصبات فــي قــلوب الــعوام املتعطّشــني لــسفك الــدمــاء. وكــان الــنبيل بــنفسه يــعلم أّن الــتاريــخ 
واملــعلومــات الــتي دّونــها ســوف ال تــقتصر فــي ذيــوعــها عــلى أهــل وطــنه وأنّــها ال بــّد وأن تُــذاع 

في القريب العاجل شرًقا وغربًا حتى تعّم العالم.

وكـــان حـــضرة عـــبد الـــبهاء، رغـــم املـــظالـــم الـــتي وقـــعت، يـــقول فـــي كـــتابـــه "الـــرســـالـــة املـــدنـــيّة" مـــا 
تــرجــمته: "إن إيــران كــانــت فــي األزمــان الــخالــية قــلب الــعالــم وأضــاءت جــميع األمــم كــالســراج 
الـــوهّــــاج وأخـــذ مجـــدهـــا وســـعادتـــها يظهـــران فـــي أفـــق اإلنـــسانـــية كـــالفجـــر الـــصادق وانتشـــرت 
أنـــوار املـــعرفـــة وأضـــاءت أمـــم الشـــرق والـــغرب. وامـــتاز الـــفرس مـــن بـــني مـــلل األرض بـــأنّـــهم أمّـــة 
الـــفتوحـــات ويفخـــرون بـــعلمهم ومـــدنـــيّتهم وكـــانـــت أقـــطارهـــم مـــركـــزًا لـــلعلوم واملـــعارف والـــصنائـــع 

ومعدنًا للتربية والثقافة ومنبًعا للفضائل والكماالت."

ومـــن أول يـــوم قـــام فـــيه الـــباب عـــلى الـــدعـــوة تـــنبأ بـــاملـــصير الـــذي ســـيعطيه مـــواطـــنوه لـــتعالـــيمه 
وبــالــنصيب الــذي ســوف يــالقــيه ولــكن مــع عــلمه بــذلــك املــصير لــم يــمتنع عــن إعــالن دعــوتــه بــكل 
صــراحــة وال عــن إظــهار أمــره. وكــان إعــالن ظــهوره مــدهــًشا خــطيرًا فــإنــه أظهــر نــفسه بــأنــه هــو 
الــقائــم املــوعــود والــرســول الجــليل واملــسيح املــنتظر الــذي كــان الــعالــم اإلســالمــي يــترقّــب ظــهوره 
بــــفارغ الــــصبر. وأضــــاف إلــــى ذلــــك أنّــــه الــــباب الــــذي مــــنه يظهــــر آخــــر، هــــو أعــــظم مــــنه لــــلعالــــم 

االنساني.
  

فبسـبب الـتعّصب املـوجـود فـي الـنفوس اتّحـدت الـقّوة التشـريـعيّة (الـديـنيّة) مـع الـقّوة الـتنفيذيّـة 
(املـدنـيّة) قـلبًا وقـالـبًا وقـامـت عـلى قـمع وقـلع هـذه الـطائـفة واشـتعلت نـار الـفتنة فـي كـل الـجهات 
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وأخــذوا فــي مــعاقــبتهم وتــعذيــبهم بــنهايــة الــقسوة واجتهــدوا فــي قــتلهم لَــعّل يــطفئوا هــذه الــنار 
ويخمدوا هذه النفوس املشتعلة. 

ومـع أّن الـنار أخـمدت فـإنّـها لـم تطفئ بـل كـانـت تشـتعل فـي قـلوب األصـحاب واملـنفينّي الـذيـن 
انــتقلوا بــها مــن قــطر إلــى آخــر بــينما هــم يــرتحــلون وحــتى فــي مــوطــنهم فــي إيــران  كــانــت قــد 
تـأّسسـت وتـأصّـــــــــلت تـاصّـــــــــالً عـميًقا يـصعب مـعه إطـفاؤهـا بـالـقّوة الـغاشـمة بـل بـقي ومـيض الـنار 

في القلوب منتظرًا هبوب أنفاٍس من الروح ليضطرم إلى لهب نار مشتعلة ال تنطفىء.

تــاريــخ الــنبيل هــو مجــموعــة مــن الــحقائــق الــتي دّونــت بــالــصدق والــدقّــة فــي زمــان حــياة حــضرة 
بــــهاء اهلل وابــــتدأ محــــمد زرنــــدي املــــلقب – بــــالــــنبيل االعــــظم – فــــي تــــدويــــن هــــذا الــــتاريــــخ ســــنة 
1888 مــيالديــة بــمساعــدة املــيرزا مــوســى – املــعروف بــاآلقــا كــليم (أخ حــضرة بــهاء اهلل) وتــمّ 
انــجازه فــي مــدة ســنة ونــصف الــسنة وروجــعت بــعض فــصولــه ووافــق عــليها حــضرة بــهاء اهلل 

وفصول أخرى وافق عليها حضرة عبد البهاء.

ويــــشمل الــــكتاب تــــاريــــخ الــــتطّورات الــــتي أّدت إلــــى إعــــالن دعــــوة الــــباب ســــنة 1260 هجــــريــــة 
(1844 مــيالديــة) إلــى وفــاة حــضرة بــهاء اهلل ســنة 1892 مــيالديــة، والجــزء األول مــنه، وهــذا 
تـــــــلخيصه، يـــــــنتهي بـــــــنفي حـــــــضرة بـــــــهاء اهلل مـــــــن إيـــــــران فـــــــي ســـــــنة 1269 هجـــــــريـــــــة (1853 

ميالدية). 

وســتسمر قــراءة هــذا الــتاريــخ عــلى تــوالــي األزمــان ملــا يــحويــه مــن صــور الــشهامــة والــشجاعــة 
واإليمان الذي ال يتزعزع.
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أسماء حروف الحي

1-املالّ حسني البشروئي-  باب الباب  - أول من آمن
2-محمد حسن- أخ املالّ حسني البشروئي 

3-محمد باقر- ابن أخته 
4-املالّ علي البسطامي   

5-املالّ خدا بخش القوچاني-  سّمي باملالّ علي فيما بعد 
6-مالّ حسن البجستاني 
7-السيّد حسني اليزدي 

8-امليرزا محمد روضه خان اليزدي 
9-سعيد الهندي 

10-املالّ محمود الخوئي 
11-املالّ جليل األورومي 

12-املالّ أحمد أبدالي املراغئي 
13-املالّ باقر التبريزي 

14-املالّ يوسف األردبيلي 
15-امليرزا هادي بن املالّ عبد الوهاب القزويني 

16-امليرزا محمد علي القزويني
17-الطاهرة

18-القدوس- محمد علي البارفروشي
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الصورة غير متوفرة
محمد زرندي امللّقب- بالنبيل االعظم
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الفصل األول 
رسالة الشيخ أحمد األحسائي

ولـــد الـــشيخ أحـــمد األحـــسائـــي فـــي رجـــب ســـنة 1166 هجـــريـــة (24 أبـــريـــل – 24 مـــايـــو ســـنة 
1753 مــــيالديــــة) فــــي بــــلدة األحــــساء فــــي الــــشمال الشــــرقــــي مــــن بــــالد الــــعرب. كــــانــــت حــــينئذ 
شـمس الـحقيقة مـختفية مـن أثـر الجهـل والـتعّصب والـفساد فـطلب الـشيخ أحـمد بحـماس مـن 
جـميع أتـباعـه وأصـحابـه أن يـنتبهوا مـن نـوم غـفلتهم ويـهيئوا الـطريـق لـلذي سـوف يظهـر بـينهم 
عــند تــمام األيــام. وقــد أضــاءت فــي روحــه شــعلة االعــتقاد بــأنــه ال يــمكن ألي اصــالح إالّ بــأمــر 
جـديـد كـما تشهـد بـذلـك جـميع الـكتب الـسماويـة. وكـان الـشيخ أحـمد يـعلم بـأّن اهلل اخـتاره لـيعدّ 

قلوب الناس لقبول الحق الذي سوف يظهر عن قريب .
  

كــان الــشيخ أحــمد مــنقطًعا عــن كــل مــا ســوى اهلل، وخــصص مــا بــقي مــن حــياتــه لــلمهمة الــتي 
رأى نـــفسه مـــضطرًّا لـــلقيام بـــها وســـافـــر ولـــه مـــن الـــعمر 40 ســـنة إلـــى الـــنجف وكـــربـــالء وهـــناك 
اطّلع عـلى افـكار الـعلماء وآرائـهم ومـشاربـهم واشـتهر بـأنّـه مـن أقـدر املفسـريـن لـلكتاب وأصـبح 
مـــن املجتهـــديـــن واعـــترف جـــميع اقـــرانـــه الـــذيـــن أقـــامـــوا فـــي تـــلك الـــّجهات أو أتـــوا إلـــيها لـــلزيـــارة 
بـــمقدرتـــه الـــفائـــقة عـــلى حـــّل املـــعضالت الـــديـــنية واالطّــالع عـــلى األســـرار اإللـــهيَّة. فـــوجـــد نـــفسه 
مـحاطًا بـعدد غـفير مـن الـتالمـيذ والـباحـثني الـذيـن كـانـوا يـسألـونـه عـن أمـور كـثيرة تـتعلق بـدقـائـق 

الدين وكان قادرًا على حّلها .

 مـن الـنجف قـصد مشهـد ومـن هـناك وصـل إلـى شـيراز الـبلدة الـتي سـتر فـيها الـكنز اإللـهيّ. 
وملّـا تــّم مــا أراد مــن بــذر الــبذور اإللــهيَّة فــي قــلوب الــذيــن أوجــد فــيهم االســتعداد لــقبول نــدائــه 
رحـل إلـى يـزد ومـكث فـيها مـّدةً مـن الـزمـن وأخـذ ينشـر الـحقائـق. وفـي تـلك الـبلدة كـتب مـعظم 
كـــتبه ورســـائـــله وكـــان صـــيته وشهـــرتـــه قـــد وصـــال إلـــى درجـــة أن ســـلطان إيـــران فَـــتْح عـــلي شـــاه 
أرســل لــه خــطابًــا بخــط يــده مــن طهــران طــلب مــنه فــيه شــرح بــعض الــتعالــيم الــديــنية الــتي لــم 

يقدر العلماء على بيانها فأجابه برسالة تسمى"بالرسالة السلطانية". 
 

وفـي تـلك االيـام الـتي كـان الـشيخ األحـسائـي يسـتعد فـيها لـلرحـيل مـن يـزد جـاء لـزيـارتـه الـسيد 
كــاظــم الــرشــتي مــن بــلدتــه جــيالن. ولــم يــمكث مــعه ســوى بــضع أســابــيع حــتى واجــهه الــشيخ 
أحــــــمد بهــــــذه الــــــكلمات: "الــــــزم بــــــيتك وال تــــــحضر مجــــــلسي، والــــــذيــــــن يــــــريــــــدون مــــــن تــــــالمــــــيذي 
وأصــحابــي أن يتحــروا مــسألــة تــحيروا فــيها يــذهــبون الــيك ويــتعلمونــها مــنك، فــإنّــك بــفضل اهلل 
ومـوهـبته الـتي مـنحها لـك سـتحل لـهم املـشكالت مـما يـطمئن قـلوبـهم وسـتحيي بـقوة بـيانـك ديـن 

جّدك محمد الذي أهمله الناس."
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وبــعد أن ســّلم الــشيخ أحــمد تــالمــيذه لحــراســة الــسيد كــاظــم ارتحــل إلــى خــراســان حــيث نشــر 
تـــعالـــيمه وواصـــل أعـــمالـــه بحـــماس زائـــد. فـــكان يحـــّل املـــعضالت األمـــور عـــلى عـــقول الـــباحـــثني 
ويـهيّىء الـطريـق ملـجيء املظهـر اإللـهيّ. وفـي تـلك املـديـنة (مشهـد) ازداد شـعوره بـقرب مـجيء 
الـيوم الـذي يـولـد فـيه املـوعـود، وبـأن الـساعـة املـوعـودة كـانـت تـقترب بسـرعـة. ومـن نـاحـية بـلدة نـور 
فـي إقـليم مـازنـدران كـان يـشاهـد عـالئـم تـشعشع أنـوار الجـمال مـّما جـعله يـنادي بـقرب انـبثاق 

فجر ظهور املوعود كما أشارت إليه النبوات في األحاديث. 

فــــولــــى الــــشيخ أحــــمد وجــــهه شــــطر إقــــليم نــــور وســــافــــر فــــعالً إلــــى طهــــران ومــــعه الــــسيد كــــاظــــم 
وبــعض الــتالمــيذ. وملّـا عــلم شــاه إيــران بــقرب مــجيء الــشيخ أحــمد إلــى الــعاصــمة أمــر جــميع 
األعـيان واملـوظـفني فـي طهـران بـالخـروج السـتقبالـه وأن يـرحـبوا بـه غـايـة الـترحـيب. وزاره الـشاه 

بنفسه ووصفه بأنه فخر أّمته وزينة رعيّته.

ومــن طهــران ذهــب الــشيخ أحــمد إلــى كــرمــانــشاه، وهــناك انــتخب جــماعــة مــن أخــلص مــريــديــه 
ووجّــــه اهـتمامـه إلـيهم وأمـرهـم أن يـكونـوا عـلى أهـبة االسـتعداد لـنصرة األمـر الجـديـد املـوعـود. 
وفـي سـلسلة كـتبه ورسـائـله الـتي حـّررهـا، وخـاصـة فـي كـتابـه املـعروف "بشـرح الـزيـارة"، عـّدد 
مــناقــب األئــّمة بــلغة عــالــية مــمتازة وجــعل جــّل اهــتمامــه اإلشــارة الــواردة فــي أقــوالــهم بــالنســبة 

لظهور املوعود.

وبـينما كـان الـشيخ أحـمد فـي كـرمـانـشاه كـان عـدد كـبير مـن الـطالب والـتالمـيذ يـحضرون إلـى 
مـنزلـه ودروسـه فـلم يـكن يـعير اهـتمامًــا خـاصًـــــــــا ألحـد مـن أتـباعـه سـوى الـسيد كـاظـم وتـبنّي أنـه 

أفرده من بني الجماهير الذين التفّوا حوله وأعّده بكل قوته إلتمام عمله بعد وفاته. 

وسـافـر الـشيخ أحـمد إلـى كـربـالء حـيث كـان الـسيد كـاظـم مـوجـوًدا هـناك أيـًضا. وقـبل مـبارحـته 
تـلك املـديـنة أوصـى بـالـسيد كـاظـم خـليفة لـه وزّوده بسـّر رسـالـته وطـلب إلـيه أن يـبذل الجهـد فـي 
إشـعال قـلب كـل بـاحـث بـما يـجعل بـاطـنه مـتوقـًدا، وكـانـت كـلماتـه الـوداعـية لـه هـي كـما يـلي: "ال 
ة واجتهـــد لـــيل نـــهار فـــي أن تـــزيـــل  تـــضيّع الـــوقـــت بـــل اغـــتنم كـــل ســـاعـــة تـــمّر، واشـــدد أزر الـــهمَّ
بـــعون اهلل ومـــحبته وقـــدرتـــه، تـــلك الـــحجب والـــغشاوة الـــتي أعـــمت الـــناس. فـــالـــحق أقـــول لـــك أنّ 
الـساعـة قـريـبة، تـلك الـتي طـلبت مـن اهلل أن يـنجيني مـن مـشاهـدتـها ألن زلـزلـة الـساعـة شـيء 
عــظيم فــأســأل اهلل أن يــنجيك مــن مــحنة ذلــك الــيوم َوهَـــولــه ألنــنا كــالنــا ال نــقدر أن نتحــمل قــّوتــها 
الــجارفــة، وسيحــمل ثــقلها غــيرنــا مــمن هــم أشــّد بــأسًــــــا وقــّوة، رجــال قــلوبــهم مــقدســة عــن أهــواء 

هذا العالم وقّوتهم مستمدة من قّوة اهلل القدير."
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وفــي كــربــالء اجتهــد الــسيد كــاظــم فــي نشــر تــعالــيم الــشيخ أحــمد وإكــمالــها ودافــع عــن أمــره 
وأجاب عن كل سؤال مما حيّر عقول أتباعه.

وتــــوفــــي الــــشيخ أحــــمد وكــــان عــــمره 81 عــــامًــــا ودفــــن جســــده فــــي مــــقبرة "الــــبقيع" فــــي املــــديــــنة 
املنّورة وراء حائط مرقد الرسول. 
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الصورة غير متوفرة
صورة  مرسومة للميرزا بزرگ – والد حضرة بهاء اهلل
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وفـــي تـــلك االيـــام فـــي ســـاعـــة الفجـــر فـــي الـــيوم الـــثانـــي مـــن محـــرم ســـنة 1233 هجـــريـــة (12 
نــوفــمبر ســنة 1817 مــيالديــة) ولــد فــي طهــران مــولــود مــن عــائــلة الــنُّورّي الشــريــفة وكــان والــده 
) عـباس املـعروف بـاملـيرزا بـزرگ وزيـرًا مـشهورًا فـي إيـران ، وكـان املـولـود هـو حـضرة  1املـيرزا (

بــهاء اهلل واســمه املــيرزا حســني عــلي، ولــد مَـــْن قــّدر لــه أْن يهــب الــعالــم نــعًما ال تــحصى. وكــان 
الــشيخ أحــمد مــطّلًعا عــلى ذلــك وأراد أن يــمضي بــقية أيــامــه فــي مــوطــن هــذا املــولــود اإللــهيّ 

ولكنه اضطر أن يستسلم ألمر اهلل ويغادر مدينة محبوبه إلى كرمانشاه.
 

وفـي شـيراز فـي األول مـن محـرّم سـنة 1235 هجـريـة (20 أكـتوبـر سـنة 1819 مـيالديـة) ولـد 
الـــباب املـــدعـــو عـــلي محـــمد فـــي بـــيت مـــشهور بـــالشـــرف مـــن الـــعترة الـــنبويـــة وكـــان والـــده الـــسيد 
محــمد رضــا مــن ذّريّــة الــرســول، وطــابــق تــاريــخ والدتــه الحــديــث املــروّي عــن اإلمــام عــلي أمــير 
املـــؤمـــنني حـــيث يـــقول: "أنـــا أصـــغر مـــن ربـــي بـــسنتني." وبـــقي ســـّر هـــذا الحـــديـــث مســـتورًا إالّ 
لــلذيــن بــحثوا وعــرفــوا حــقيقة هــذه الــرســالــة الجــديــدة. وقــال الــباب فــي أول كــتبه وأعــظمها عــن 
حــضرة بــهاء اهلل: "يــا بــقيّة اهلل قــد فــديــت بــكلي لــك ورضــيت الســّب فــي ســبيلك ومــا تــمنيت إالّ 

القتل في محبتك وكفى باهلل العليّ ُمْعتََصًما قديًما ."  

1()  لقب كان يطلق في إيران على ذوي املرتبة االجتماعية املرموقة.
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الفصل الثاني 
رسالة السيد كاظم الرشتي

أحـزنـت أخـبار وفـاة الـشيخ أحـمد قـلب الـسيد كـاظـم وامـتأل مـنها أسـى، ولـكنه قـام إلتـمام عـمله 
الـــذي أوصـــاه بـــه عـــلى الـــرغـــم مـــن مـــعارضـــة األعـــداء ووجـــد نـــفسه فـــريـــسة لـــعداوة الـــكثير مـــن 
الـناس، فـقّرر الـحصول عـلى مـساعـدة أحـد أعـاظـم رجـال الـديـن فـي إيـران وكـان مـن الـزّعـماء 
الـبارزيـن وهـو الـحاج الـسيد محـمد بـاقـر الـرشـتي الـذي كـان مـقيًما فـي إصـفهان والـذي كـانـت 
تـــمتد ســـلطته خـــارج حـــدود تـــلك املـــديـــنة. فـــالـــتفت الـــسيد كـــاظـــم إلـــى أحـــد تـــالمـــيذه وهـــو املـــالّ 
حســـني البشـــروئـــي املـــدعـــو بـــاب الـــباب (وكـــان أول مـــن آمـــن بـــالـــباب ولـــذلـــك لـــّقبه بهـــذا الـــلقب) 
وخــاطــبه قــائــالً: "قــم أنــت وأتــمم هــذه املــأمــوريــة ألنــي أعــتبرك كُــــْفًء لــها وســوف يــساعــدك اهلل 
الــقديــر عــليها ويــكّلل أعــمالــك بــالــنجاح." فــوثــب املــالّ حســني بــكل فــرح وقــبّل طــرف رداء ســيده 
وابــــتسم لــــه بــــالــــطاعــــة وقــــام تــــوًّا لــــرحــــلته. وبــــانــــقطاع تــــاّم وعــــزم شــــريــــف اضــــطلع بــــاعــــباء هــــذه 
املـــأمـــوريـــة وعـــندمـــا وصـــل إلـــى إصـــفهان طـــلب فـــي الـــحال الـــحضور أمـــام الـــسيد محـــمد بـــاقـــر 
الـرشـتي. وبـدون خـوف وبـكل شـجاعـة وإقـدام وثـقة وجـرأة وقـّوة خـاطـب الـسيد محـمد بـاقـر مـّما 
أوجب الدهشة عند السيد واستمر املالّ حسني في اظهار الحق والدفاع عن األمر، فاقتنع

الـــسيد محـــمد بـــاقـــر وأصـــدر فـــتوى يـــثبت فـــيها عـــلّو مـــقام الـــشيخ أحـــمد األحـــسائـــي والـــسيد 
كاظم الرشتي، وأن كل من يخالفهما يخالف في الوقت نفسه دين الرسول بذاته.

وملـا أتـّم املـالّ حسـني مـهمته أرسـل الـفتوى إلـى مـواله الـسيد كـاظـم الـرشـتي. ومـا كـاد الخـطاب 
يــصل إلــى الــسيد كــاظــم حــتى ابــتهج وأرســل إلــيه الــجواب مــقّدرًا كــفاءتــه عــلى أداء املــأمــوريــة 
وقـيامـه بـها خـير قـيام. وقـد تـوفـي الـسيد محـمد بـاقـر الـرشـتي قـبل دعـوة الـباب ولـكنه بـقي إلـى 

آخر لحظة من حياته من أشدِّ أنصار السيد كاظم وأكبر املعجبني به.

وكــان الــسيد كــاظــم عــلى تــمام الــعلم بــاقــتراب الــساعــة الــتي يظهــر فــيها املــوعــود وبــالــحجبات 
الـــتي تـــمنع الـــباحـــثني مـــن إدراك جـــمال الـــظهور املســـتور ومـــعرفـــته. وقـــد بـــذل جهـــده تـــدريـــجيًّا 
وبـــحكمة إلزالـــة تـــلك الـــحجب والـــعقبات الـــتي تـــقف فـــي ســـبيل كـــنز اهلل املســـتور، وكـــان يـــقول 
ن  لــتالمــيذه عــن عــالئــم الــظهور بــأنــه مــن نســل شــريــف مــن ســاللــة رســول اهلل وهــو حــديــث الــسِّ
وعـــلمه لـــدنـــيّ ولـــيس مســـتفاًدا مـــن تـــعالـــيم الـــشيخ أحـــمد األحـــسائـــي. وأنـــه مـــعتدل الـــقامـــة وال 

يشرب الدخان وعلى غاية من االستقامة والصالح والتقوى .

وحـــكى الـــشيخ حـــسن الـــزنـــوزي لـــلنبيل قـــائـــالّ: "كـــنت أصـــرف الـــوقـــت دائـــًما فـــي خـــدمـــة الـــسيد 
كـاظـم الـذي كـنت دائـم الـتعلق بـه، وذات يـوم فـي الفجـر أيـقظني املـالّ نـوروز أحـد أتـباع الـسيد 
كـاظـم وأمـرنـي بِـَولَـه أن أقـوم وأتـبعه، فـقمت وذهـبنا سـويّـة إلـى مـنزل الـسيد كـاظـم حـيث وجـدنـاه 
مســـتعًدا لـــلذهـــاب مـــعنا قـــائـــالً: "قـــد حـــضر شـــخص جـــليل الـــقدر وواجـــب عـــلينا نـــحن االثـــنني 
زيـارتـه" وكـان الفجـر قـد انـبثق ونـحن نـسير فـي شـوارع كـربـالء ووصـلنا إلـى مـنزل كـان شـاب 
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واقـفًا عـلى بـابـه كـأنّـَه يـنتظر مـقابـلتنا وهـو يـلبس عـمامـة خـضراء ويظهـر عـلى مـحيّاه الـخشوع 
والــّلطف الــذي ال أقــدر أن أصــفه.  وتــقدَّم نــحونــا بــبطء وعــانــق الــسيد كــاظــم بــكل مــحبة وكــان 
شــــغفه ولــــطفه فــــي مــــعانــــقة الــــسيد ال يــــقّل عــــن احــــترام الــــسيد الــــعميق لــــه. وقــــد قــــابــــل أشــــواق 
الـشاب املـتكررة واحـترامـه بـالـتزام الـسكوت وإحـناء الـرأس. وسـرعـان مـا أخـذنـا إلـى غـرفـة عُــليا 
مـزيّـنة بـالـزهـور ومـعطّرة بـأرَوح الـطيب وأمـرنـا بـالجـلوس وكـان السـرور قـد شـملنا بـدرجـة أنـنا لـم 
نـــكن نـــشعر بـــاملـــقاعـــد الـــتي جـــلسنا عـــليها. وشـــاهـــدنـــا كـــوبًـــا مـــن فـــّضة مـــوضـــوعًـــــا فـــي وســـط 
: ’وســــقاهــــم ربّــــهم شــــرابًــــا  الحجــــرة وســــرعــــان مــــا مــــأله مــــضيفنا ونــــاولــــه لــــلسيد كــــاظــــم قــــائــــالً
طــهورًا‘ (الــقرآن21:76). فــأمــسك الــسيد الــكأس مــن يــده وانتهــله وامــتأل هــيكله بســرور فــائــق 
عــن الحــّد وأنــا أيــًضا أعــطانــي كــوبًــا مــن ذلــك املشــروب ولــم يــخاطــبني بــأيــة كــلمة. وكُـــّل مــا دار 
مــن الحــديــث كــان عــن اآليــة الــقرآنــية الــسابــقة ثــم بــعد هــنيهة قــام مــضيفنا وودعــنا حــتى عــتبة 
بـاب املـنزل. وأنـا كـدت أذوب مـن الـتعجب ولـم أقـدر أن أعـبّر عـن شـّدة إكـرامـه وتـرحـيبه وجـالل 
هـيكله وجـمال ذلـك الـوجـه. وكـم كـانـت دهشـتي عـظيمة إذ رأيـت أُسـتاذي قـد نَهَــل ذلـك املشـروب 
بــــدون أدنــــى تــــرّدد مــــن الــــكأس الــــفضي مــــع أن اســــتعمال هــــذا املــــعدن ُمحــــرّم حســــب أحــــكام 
االسـالم. ولـم يـمكنني أن أُعـّلل سـبب شـّدة احـترام الـسيد وإجـاللـه لـذلـك الـشاب. وبـعد ثـالثـة 
أيـام رأيـت ذلـك الـشاب جـالـًسا وسـط حـلقة تـالمـيذ الـسيد كـاظـم قـريـبًا مـن الـعتبة وكـان يسـتمع 
لـــــلدرس بـــــأدب ووقـــــار وبمجـــــرّد أن وقـــــعت عـــــني الـــــسيد كـــــاظـــــم عـــــلى ذلـــــك الـــــشاب ســـــكت عـــــن 
: ’مــاذا أقــول لــكم زيــادة عــن ذلــك،‘  الــتّدريــس فــترجــاه أحــد تــالمــيذه أن يســتمر فــأجــاب قــائــالً
ولـــفت وجـــهه نـــحو شـــخص الـــباب ثـــم قـــال: ’إّن الـــحّق أظهـــر مـــن شـــعاع الـــشمس الـــواقـــع عـــلى 
حـــضن هـــذا الـــشاب.‘ وفـــي الـــحني الحـــظت أّن أشـــّعة الـــشمس كـــانـــت واقـــعة فـــي ُحجْــــــر هـــذا 
الــشاب الــذي زرنــاه أخــيرًا وقــد ســمعت مــن أســتاذي مــرارًا بــأن ضــالل هــذا الــجيل هــو بــدرجــة 
أنّــه لــو أشــار بــإصــبعه إلــى املــوعــود وقــال: ’هــذا هــو مــحبوب قــلبي وقــلبكم،‘ ألنــكروه ومــا قــبلوه. 
وقــد رأيــت ذلــك الــسيّد يــشير بــإصــبعه إلــى ُحجْـــــر ذلــك الــشاب ومــع ذلــك لــم يــفقه أحــد املــعنى 
املـقصود مـن االشـارة. وأمـا أنـا فـكنت مـقتنًعا بـأن الـسيد ال يـمكن أن يـكون هـو املـوعـود وكـنت 
كـثيرًا مـا أشـعر بـاشـتياق ملـقابـلة هـذا الـشاب الـغريـب الجـذّاب، وعـلمت أنـه قـاطـن فـي شـيراز 
وأنـه يشـتغل بـالـتجارة وكـانـت روحـي مـتعّلقة بـه حـتى سـمعت بـأن شـابًّـا فـي شـيراز اّدعـى أنّـه 
الــباب، فخــطر فــي بــالــي أنّــه ال بُــّد وأن يــكون ذلــك الــشاب هــو مــحبوب قــلبي الــذي رأيــته فــي 

كربالء.

"فـسافـرت إلـى شـيراز وكـنت مـالزمًــا لـلباب بـاسـتمرار إلـى أن رجـعت إلـى كـربـالء كـما أمـرنـي 
: ’عـليك أن تـذهـب إلـى كـربـالء وتـمكث فـيها حـتى تـرى بـعينك جـمال وجـه الحسـني املـوعـود  قـائِـالً
كـما هـو مـقّدر لـك، وعـندمـا تـنظر إلـى وجـهه املُـضيء تَـذَكّـــرنـي وقـّدم إلـيه مـحبتي وخـضوعـي.‘ 
فـفي كـربـالء وقـعت عـيني ألول مـرة عـلى حـضرة بـهاء اهلل فـما أذكـر عـن ذلـك الـوجـه الـذي رأيـته 
أن جـمال ذلـك الـوجـه وكـمال هـيئته ولـطف مـحيّاه الـذي ال يـقدر الـقلم عـلى وصـفه وكـذلـك ملـحاتـه 
الـنافـذة ونـضارة وجـهه واعـتدال قـوامـه وحـالوة ابـتسامـه وغـزارة ضـفائـر شـعره الـسوداء املـتدلـية 
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عـــلى كـــتفيه قـــد أثّـــرت فـــي نـــفسي تـــأثـــيرًا عـــميًقا فـــقال لـــي: ’أحـــمد اهلل ألنـــك بـــقيت فـــي كـــربـــالء 
حـتى رأيـت بـعينيك وجـه الحسـني املـوعـود.‘ فـتذكـرت إذ ذاك كـالم الـباب فحـركـت هـذه الـكلمات 
لُــبّي إلــى أعــمق درجــة وشــعرت بــأنــي مــجبور فــي ذلــك الــوقــت عــلى أن أعــلن بــكل روحــي وبــما 
: ’صـبرًا فـإنَّ الـساعـة  أوتـيت مـن قـّوة نـبأ ظـهور الحسـني املـوعـود. ولـكنه هـمس فـي أذنـي قـائـالً
آتـية قـريـبًا ولـكنها لـم تـدق بـعد فـأطـمئن واصـبر.‘  ومـنذ ذلـك الـوقـت زالـت جـميع أحـزانـي وطـفح 
الســــرور فــــي قــــلبي وكــــنت إذ ذاك فــــقيرًا جــــدًّا إالّ أّن جــــميع كــــنوز األرض تــــالشــــت مــــن أمــــام 

عيني عندما قارنتها بما أمتلك وهذا من فضل اهلل يعطيه ملن يشاء."  

وإذ قـاربـت أيـام الـسيد كـاظـم عـلى االنـتهاء كـان يـعظ مـريـديـه إمـا سـرًّا وإمـا عـالنـية بـقولـه: "يـا 
أحـــبائـــي حـــذار حـــذار أن تخـــدعـــكم الـــدنـــيا بـــغرورهـــا واحـــذروا أن تـــنسوا اهلل وتـــزدادوا غـــرورًا 
عــلى غــروركــم عــليكم بــرفــض الــلذّات الــدنــيويــة واملــمتلكات األرضــيّة واألهــل فــي طــلب مــرغــوب 
قـــلوبـــكم وقـــلبي. وتـــفرقـــوا فـــي كـــل جـــهة وتخـــّلوا عـــن مـــتعّلقات الـــدنـــيا وادعـــوا ربـــكم تـــضرّعًــــا أن 
يهـديـكم وال تَـهنوا فـي عـزمـكم حـتى تجـدوا مـن اخـتفى خـلف حـجاب الـعظمة وواظـبوا عـلى ذلـك 
حـتى أّن مـوالكـم وهـاديـكم الـحقيقي يـساعـدكـم بـفضله ويـمّن عـليكم بـمعرفـته فـكونـوا ثـابـتني إلـى 
أن يـختاركـم أصـحابًـا لـه وتـكونـوا نـاصـري أمـر املـوعـود. هـنيئًا ملـن يشـرب مـنكم كـأس الـشهادة 

في سبيله."

وفـي سـّن السـتني مـن عـمره وّدع الـسيد كـاظـم هـذا الـعالـم وتـرك وراءه جـماعـة مـن األصـحاب 
املخلصني زهدوا في الدنيا وما فيها، وانتشروا في البالد يبحثون عن املوعود.
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الفصل الثالث
إعالن دعوة الباب

أمـا دعـوة املـالّ حسـني البشـروئـي إلـى كـربـالء فـي أول محـرّم سـنة 1260 هجـريّـة (22 يـنايـر 
سـنة 1844 مـيالديّـة) فـقد انعشـت قـلوب املحـزونـني مـن تـالمـيذ الـسيد كـاظـم الـرشـتي وجـددت 
آمـــالـــهم فـــي املـــثابـــرة والـــدأب عـــلى الـــبحث عـــن مـــحبوبـــهم. وكـــان الـــسيد كـــاظـــم يـــأمـــرهـــم مـــرارًا 
وتــــكرارًا أن يهجــــروا مــــنازلــــهم ويــــتفرقــــوا فــــي الــــبالد ويطهــــروا قــــلوبــــهم مــــن كــــل غــــرض دنــــيوي 

ويخصصوا أنفسهم للبحث عن املوعود الذي كان يشير إلى قرب ظهوره.

وبـعد أن حـّث املـالّ حسـني أقـرانـه عـلى الـسفر سـافـر هـو إلـى الـنجف ومـعه أخـوه محـمد حـسن 
وابــن أخــته محــمد بــاقــر حــيث جــاء أيــًضا املــالّ عــلي البســطامــي الــذي كــان مــن أشهــر تــالمــيذ 
الـــسيد كـــاظـــم. ووصـــل املـــالّ حســـني إلـــى مسجـــد الـــكوفـــة حـــيث قـــام عـــلى الـــعبادة والخـــلوة ملـــدة 
أربـعني يـومًــا. وبـعد ذلـك واصـل سـيره إلـى بـوشهـر عـلى الخـليج الـفارسـي وهـناك ابـتدأ يـسأل 
عـــن مـــحبوب قـــلبه وفـــيها اســـتنشق طـــيب األنـــفاس الـــتي عـــبقت مـــّمن كـــان يـــقطن تـــلك املـــديـــنة 

مشتغالً فيها كتاجر بسيط وشاهد روائح القدس التي مألت أرجاء تلك املدينة.

ولـكن لـم يـقدر عـلى املـكث فـي بـوشهـر وأحـّس أن شـيئًا يجـذبـه إلـى الـشمال نـحو شـيراز حـتى 
إذا وصـــل إلـــيها طـــلب مـــن رفـــيقيه أن يـــذهـــبا إلـــى مسجـــد اإليـــلخانـــي ويـــنتظراه هـــناك إلـــى أن 

يلحقهما وأخبرهما أنّه سوف يصلي معهما صالة املغرب إْن شاَء اهلل.

وفــي ذلــك الــيوم بــينما كــان املــالّ يــتمشى قــبل الــغروب بــبضع ســاعــات خــارج ســور املــديــنة إذ 
أبـصر فـجأة شـابًـا وضّـــــــــاح الـجبني البـًسا عـمامـة خـضراء قـد أقـبل إلـيه وحـيّاه بـابـتسامـة مـرحّــــبًا 
بـوصـولـه بـالسـالمـة وعـانـق املـالّ حسـني بـمحبة واخـالص كـأنـه صـديـق قـديـم. وقـال املـالّ حسـني 
عـن تـلك املـقابـلة الـتاريـخية: "إن الـشاب الـذي قـابـلني خـارج أبـواب شـيراز أدهـشني بـاشـارات 
مـحبته وألـحّ فـي دعـوتـي لـزيـارتـه ألسـتريـح قـليالً مـن وعـثاء الـسفر وسـألـته أن يـعفيني مـن ذلـك 
ألن رفــيقيّ قــد عــمال تــرتــيبًا لــنزولــي فــي هــذه املــديــنة وهــما بــانــتظار رجــوعــي فــقال: ’اتــركــهما 
لحـراسـة اهلل فـهو ال شـك حـافـظهما‘. وملّـا تـفّوه بـذلـك أمـرنـي بـاتـباعـه وكـنت قـد تـأثـرت جـدًّا مـن 
الــــلطف الــــذي واجــــهني بــــه أثــــناء مــــحادثــــته وملّـــا تــــبعته ازداد تــــعجبي مــــن هــــذه املــــفاجــــأة ومــــن 
حُــــسن ذوقـه وحـالوة صـوتـه وكـمال هـيئته ولـم تـمض بـرهـة وجـيزة حـتى وجـدت نـفسي عـند بـاب 
مــنزل ظــريــف، طــرق بــابــه فــفتح لــه خــادم حــبشي وملــا دخــل عــلى الــعتبة أمــرنــي بــاتــباعــه قــائــالً: 
"ادخــلوهــا بســالم آمــنني" (الــقرآن15:46). وكــانــت تــحيته بــقّوٍة وجــالٍل نــفذا إلــى أعــماق قــلبي 
واسـتبشرت خـيرًا مـن الـفال الـحسن الـصادر مـن هـذه الـكلمات الـتي خـاطـبني بـها وأنـا واقـف 
عــلى عــتبة أول مــنزل دخــلته فــي شــيراز، تــلك املــديــنة الــتي ســبق أن طــفح الســرورعــلى قــلبي 
مــن تــأثــير جــّوهــا ســرورًا ال مــزيــد عــليه وقــلت فــي نــفسي لَـــعّلي أصــل إلــى بــغيتي أو تــقربــني 
هـــذه الـــزيـــارة إلـــى مـــن أبـــحث عـــنه وتـــقّصر عـــلي مـــّدة انـــتظاري الـــطويـــلة وبـــحثي الـــشاق وإذ 
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دخـلت املـنزل وتـبعت مـضيفي إلـى غـرفـته شـعرت بسـرور ال مـزيـد عـليه وبمجـرد أن جـلسنا أمـر 
بـالطشـت واإلبـريـق وأمـرنـي أن أغسـل يـداي وقـدمـاي مـن وعـثاء الـسفر فـاسـتأذنـت مـنه ألغسـل 
فــي الــغرفــة املــجاورة ولــكنه رفــض وشــرع يــصّب املــاء بــنفسه عــلى يــدّي. ثــم نــاولــني مشــروبًــا 
لــطيفًا وطــلب الــسماور وجهّـــز الــشاي بــنفسه ونــاولــني مــنه. وبــعد أن غــمرنــي بــلطفه طــلبت مــنه 
االنـصراف وقـلت بـأن صـالة املـغرب قـد اقـتربـت ووعـدت أصـحابـي أن ألـتحق بـهم فـي مسجـد 
اإليـلخانـي فـبكل احـترام وهـدوء أجـابـني: ’ال بُـّد وأنـك تـكون قـد عـّلقت عـودتـك عـلى مـشيئة اهلل 
ويظهـــر أنـــه مـــا أراد ذلـــك فـــال تـــخف مـــن خـــلف الـــوعـــد.‘ وكـــان بـــهاؤه واطـــمئنانـــه قـــد أســـكتانـــي 
وقـمت فـأعـدت وضـوئـي وابـتدأت فـي الـصالة وأخـذ هـو أيـًضا يـصلي بـجانـبي وأثـناء الـصالة 

ارتاحت نفسي من تحيّرها من غرابة هذه املقابلة ومن البحث الذي تعّلقت به.

 "وكــــانــــت تــــلك الــــليلة الــــعشيّة الــــّسابــــقة عــــلى 5 جــــمادى األول ســــنة 1260 هجــــريــــة (املــــوافــــق 
مــساء 22 مــايــو ســنة 1844 مــيالديــة ويــقع يــوم 23 مــايــو فــي يــوم الخــميس). وكــان مــضيفي 
: ’مـن ذا الـذي تـعتبره خـلفًا  الـشاب ابـتدأ يـحادثـني بـعد الـغروب بـنصف سـاعـة وسـألـني قـائـالً
لــلسيد كــاظــم رئــيًسا لــكم وهــل أعــطاكــم مــعلمكم أوصــافًــا مــفّصلًة وامــتيازاٍت فــي مــوعــودكــم؟‘ 
فـقلت: ’نـعم فـإنّـه مـن السـاللـة الـطاهـرة والـعترة الـنبويـة ومـن ذريّـة فـاطـمة وأمـا سـنّه فـأكـثر مـن 
العشـريـن وأقـل مـن الـثالثـني وعـنده عـلم لـُدنّـي وهـو مـتوسـط الـقامـة ويـمتنع عـن شـرب الـدخـان 
وخــال مــن الــعيوب والــعاهــات الــجسمانــية.‘ فــسكت هــنيهة ثــم قــال بــصوت جــهوري: ’انــظر هــل 
تــــرى هــــذه الــــعالمــــات فــــي شــــخصي؟‘ ثــــم عــــّدد الــــعالمــــات وأظهــــر أنــــها جــــميعها تــــنطبق عــــليه 
فــحصلت عــندي دهــشة كــبيرة وقــلت لــه فــي أدب: ’إن الــذي نــنتظره هــو شــخص قــدســي لــيس 
فــوق قــداســته ويُظهــر مــن األمــر مــا لــه قــّوة فــائــقة وشــرائــطه وعــالئــمه عــديــدة فــكم أشــار الــسيد 
كـاظـم إلـى سـعة عـلمه وكـم كـان يـقول إن عـلومـي بـالنسـبة لـعلمه كـقطرة مـن بحـر مـما وهـبه اهلل 
وإّن جـميع مـا حـصلته لـم يـكن إالّ كـذرّة مـن الـتراب فـي مـقابـلة اتـساع مـعارفـه والـفرق بـينهما 
شـاسـع.‘ ومـا كـدت أتـفوه بهـذه الـكلمات حـتى شـعرت بـالـخوف والخجـل بـدرجـة لـم أتـمكن مـن 
إخـفائـها ووبـخت ضـميري وعـزمـت عـلى تـغيير أسـلوبـي وتـخفيف حـّدتـي وعـاهـدت اهلل بـأنـه لـو 
عــاد لــلموضــوع فــإنــي أقــول لــه بــكل خــضوع: إذا أردت أن تــؤســس دعــوتــك فــإنــك تخــلصني وال 
شــك مــن عِــــْبِء االنــتظار والــتشّوق الــذي أثــقل كــاهــلي وأكــون مــديــنًا لــك لهــذا الــخالص. وكــنت 
فــي ابــتداء طــلبي وبــحثي قــد جــعلت أمــام عــيني عــالمــتني أعــرف بــهما صــحة دعــوى املــوعــود 
وهـــما أوالً رســـالـــة ألّـــفتها تـــختص بـــاألمـــور واألحـــوال الـــغامـــضة واألقـــوال املـــتشابـــهة والـــتعالـــيم 
الـباطـنية الـصادرة مـن الـشيخ أحـمد والـسيد كـاظـم وصـّممت عـلى أن الـذي يحـّل هـذه املـسائـل 
أســّلمه زمــام أمــري وثــانــيًا أطــلب مــنه أن يُــملي عــليّ تــفسيرًا عــلى ســورة يــوســف بــلغة وطــريــقة 
مــغايــرة لــألصــول املــعروفــة فــي زمــانــنا ذلــك ألنــي ســبق أن طــلبت مــن الــسيد تــفسيرًا عــلى هــذه 
: ’إن هـــذا لـــيس فـــي مـــقدوري فـــإن الـــذي يـــأتـــي بـــعدي وهـــو أعـــظم مـــني  الـــسورة فـــامـــتنع قـــائـــالً
سـيكتب تـفسيرًا لـها بـدون أن يـطلبه أحـد وهـذا الـتفسير هـو أكـبر األدلّـة عـلى رفـعة شـأنـه وعـلو 

مقامه وأكبر شاهد على صدق دعوته.‘
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"وبـينما كـنت مشـتغالً بحـل هـذه األمـور فـي عـقلي قـال لـي مـضيفي مـرة أخـرى: ’أمـعن الـنظر 
هـالّ يـمكن أن يـكون الـشخص الـذي يـعنيه الـسيد كـاظـم إنـما هـو أنـا؟‘ فـاضـطررت إذ ذاك أن 
أقـدم لـه نـسخة مـن الـرسـالـة الـتي كـانـت مـعي وسـألـته هـل لـك أن تـقرأ هـذا الـكتاب وتـتصفحه 
بــــعني الــــرضــــا وتــــصفح عــــما تجــــده فــــيه مــــن ضــــعفي وتــــقصيري، فــــأجــــابــــني إلــــى طــــلبي وفــــتح 
الـكتاب ونـظر فـي بـعض صـفحاتـه ثـم أغـلقه وابـتدأ يـخاطـبني وفـي ظـرف بـضعة دقـائـق كـشف 
لــي عــن جــميع األســرار الــتي فــيه وحــّل جــميع مــعضالتــه وملــا أتــّم مــا أردتــه فــي بــرهــة قــصيرة 
فسّــــــر لـي أيـًضا كـثيرًا مـن الـحقائـق الـتي لـم تـوجـد فـي كـتابـات الـشيخ أحـمد وال الـسيد كـاظـم 
وهــذه الــحقائــق الــتي لــم أســمعها مــن قــبل كــانــت تــتلى بــطالوة مــبهجة وقــّوة فــائــقة ثــم قــال لــي: 
’لـو لـم تـكن ضـيفي لـكان مـوقـفك خـطيرًا ولـكن الـرحـمة اإللـهيّة شـملتك فـإن هلل أن يـمتحن عـباده 
ولــيس لــلعباد أن يــمتحنوه بــما عــندهــم مــن املــوازيــن فهــل تــعتبر الــحقيقة املشــرقــة فــي بــاطــني 
عـاجـزة أو تـتهم عـلمي بـالـنقص حـاشـا اهلل بـل يـنبغي فـي هـذا الـيوم ملـلل األرض فـي الشـرق 
والـغرب أن يسـرعـوا إلـى هـذه الـعتبة وعـندهـا ينشـدون فـضل الـرحـمن وكـل مـن يـترّدد فـي ذلـك 
فـــهو فـــي خســـران مـــبني. أفـــال يشهـــد أهـــل األرض أن الـــغرض األصـــلي مـــن خـــلقهم إنـــما هـــو 
مــــعرفــــة اهلل وعــــبادتــــه. إذًا يــــنبغي لــــهم أن يــــقومــــوا بــــأنــــفسهم ويــــبذلــــوا الجهــــد كــــما قــــمت أنــــت 
ويـطلبوا، بـاالسـتقامـة والـثبات، مـحبوبـهم املـوعـود.‘ ثـم شـرع يـقول: ’واآلن وقـت انـزال الـتفسير 
عـلى سـورة يـوسـف‘- وأخـذ قـلمه وبسـرعـة ال تـكاد تـصّدق نـزلـت سـورة املُـلك وهـو أول بـاب مـن 
تــفسيره عــلى ســورة يــوســف (املــعروف بــقيوم االســماء). وكــانــت قــّوة تــأثــير كــلماتــه قــد زادتــها 
حـالوة الـصوت الـذي كـان يـتلوهـا بـه ولـم يـتوقـف لحـظة أثـناء تـالوة اآليـات الـتي نـزلـت مـن قـلمه 
حــتى تــّمت الــسورة. وكــنت جــالــًسا اســتمع مــأســورًا مــن سحــر صــوتــه وقــّوة بــيانــه وأخــيرًا قــمت 
وأنــا أقــدم رجــالً وأؤخــر أخــرى واســتأذنــت مــنه فــي االنــصراف فــأمــرنــي بــابــتسامــة بــالجــلوس 
: ’إذا انـصرفـت عـلى هـذه الـحال فـإن كـل مـن يـراك يـقول أن هـذا الـغالم قـد فـقد رشـده.‘  قـائـالً
وكـــانـــت الـــساعـــة إذ ذاك الـــثانـــية وإحـــدى عشـــر دقـــيقة بـــعد الـــغروب مـــن لـــيلة 5 جـــمادى األول 
ســــنة 1260 هجــــريــــة (23 مــــايــــو ســــنة 1844 مــــيالديــــة). ثــــم قــــال لــــي: ’إن هــــذه الــــليلة وهــــذه 
الـساعـة سـيحتفل بـها فـي األيّـام اآلتـية كـأعـظم األعـياد وأهـمها فـاشـكر اهلل الـذي أوصـلك إلـى 

مرغوب قلبك وأشربك من رحيق كالمه املختوم، طوبى للذين هم إليه واصلون.‘ 

"ثــم الــتفت الــيّ وخــاطــبني بــقولــه: ’يــا مــن هــو أول مــن آمــن بــي حــًقا إنــني أنــا بــاب اهلل وأنــت 
بــاب الــباب وال بُــدَّ أن يــؤمــن بــي ثــمانــي عشــرة نــفًسا مــن تــلقاء أنــفسهم ويــعترفــون بــرســالــتي 
وسينشـدنـي كـل واحـد مـنهم عـلى انـفراد بـدون أن يـدعـوهـم أحـد أو يـنبّههم إلـيها وعـندمـا يـتمّ 
عـــددهـــم يـــجب انـــتخاب أحـــدهـــم ملـــرافـــقتي إلـــى الـــحج إلـــى مـــكة واملـــديـــنة وهـــناك أبـــّلغ الـــرســـالـــة 
اإللــهيّة إلــى شــريــف مــكة ثــم أرجــع إلــى الــكوفــة وفــي مسجــد تــلك املــديــنة أُظهــر األمــر وعــليك 
اآلن أن تــكتم عــن أصــحابــك وعــن كــل شــخص آخــر هــذا األمــر وواصــل االنــقطاع فــي مسجــد 
ــــر مـن سـلوكـك أو هـيئتك  اإليـلخانـي وواظـب عـلى الـدرس فـيه واحـذر أن تُظهـر مـكنون هـذا السّـِ
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إلـى وقـت مـفارقـتي لـلحجاز وسـأعـنّي لـكل مـن الـثمانـي عشـرة نـفًسا رسـالـته ومـهمته وسـأعـرفـهم 
كــيفية تــبليغ كــلمة اهلل وإحــياء الــنفوس.‘ وملّـا أتــّم هــذه الــكلمات أمــرنــي بــاالنــصراف. وأمــا أنــا 
فــأحسســت بــوجــود قــّوة وشــجاعــة ال يــقدر الــعالــم بــأجــمعه عــلى مــقاومــتها بــل لــو اجــتمع أهــل 
األرض ومـــا عـــندهـــم مـــن قـــّوة لـــرأيـــت فـــي نـــفسي مـــن الـــجسارة مـــا أقـــاوم بـــه هـــجومـــهم وحـــدي 

فكأن الوجود أمامي كقبضة من تراب في يدّي.

  "وفــي هــذه االثــناء كــان الــباب يــدعــونــي لــزيــارتــه ويــرســل لــي ذلــك الــخادم الــحبشي بــرســالــة 
املـــحبة والـــترحـــيب وكـــلما زرتـــه كـــنت أصـــرف الـــليل بـــتمامـــه عـــنده وأبـــقى مســـتيقظًا إلـــى مـــطلع 
الفجــر لــدى أقــدامــه مــبهوتًــا مــن حــالوة حــديــثه مــتناســيًا الــدنــيا ومــا فــيها. وقــال لــي مــضيفي 
ذات لــيلة: ’ســوف يــأتــي بــاكــرًا ثــالثــة عشــر شــخًصا مــن أصــحابــك وعــليك أن تظهــر لــكل مــنهم 
مــــحبتك الــــزائــــدة وال تــــتركــــهم وشــــأنــــهم ألنــــهم خــــصصوا حــــياتــــهم لــــطلب املــــحبوب وادع اهلل أن 

يمّكنهم بَمنِّه وَكرَمه على أن يسيروا باطمئنان في هذا الصراط.‘

"وفـــــي صـــــبيحة ذلـــــك الـــــيوم فـــــي وقـــــت الفجـــــر بـــــعد عـــــودتـــــي مـــــن مـــــنزل الـــــباب جـــــاء املـــــالّ عـــــلي 
البســطامــي إلــى مسجــد اإليــلخانــي ومــعه بــاقــي أصــحابــه الــذيــن أخــبرنــي عــنهم الــباب. وفــي 
الــحال قــمت لــهم بــواجــب الــضيافــة وبــعد مــرور بــضعة أيــام كــّلمني املــالّ عــلي نــيابــة عــن بــاقــي 
: ’إنـــك لـــتعلم عَــــظيم ثـــقتنا فـــيك...وطـــبًقا ألمـــرك قـــد تـــركـــنا أوطـــانـــنا لـــلبحث عـــن  أصـــحابـــه قـــائـــالً
مـوعـودنـا املـحبوب واآلن نـرى فـي مـالمـح وجـهك أن الـترقـب قـد انـتهى وان االضـطراب قـد زال 
ولـذلـك نـرجـوك أن تـخبرنـا عـن سـبب ذلـك حـتى نتخـلص نـحن أيـًضا مـن عِــبء االنـتظار والـشك.‘ 
فـأجـبته: ’... ال تـطمح فـي أن تـنال مـني هـذا املـرغـوب وثـق بـه فـسوف يسـّدد خـطواتـك ويهـدئ 

روع قلبك.‘ "

فـأسـرع املـالّ عـلي إلـى أصـحابـه وأخـبرهـم بـما دار بـينه وبـني املـالّ حسـني مـن الحـديـث وأشـعل 
في قلوبهم الرغبة في البحث وتفرقوا للخلوة طالبني بالصوم والتضرّع كشف الحجاب الذي 
حـال بـينهم وبـني مـعرفـة مـحبوبـهم. وفـي ثـالـث لـيالـي الخـلوة بـينما كـان املـالّ عـلي البسـطامـي 
مســتغرقًـــا فــي الــصالة رأى رؤيــا فظهــر أمــام عــينيه نــور تحــرّك أمــامــه فــتبعه وهــو مــأخــوذ مــن 
بـهجته إلـى أن أدى بـه ذلـك إلـى مـحبوبـه املـوعـود فـانـتبه فـي تـلك الـساعـة فـي نـصف الـليل وهـو 
مــغتبط فــرحًـــــا وفــتح بــاب مخــدعــه وأســرع إلــى املــالّ حســني وارتــمى فــي أحــضانــه وعــانــقه املــالّ 
حسـني بـغايـة املـحبة قـائـالً: "الحـمد هلل الـذي هـدانـا ومـا كُـــنا لنهـتدي لـوال أن هـدانـا اهلل." وفـي 
فجـــــر ذلـــــك الـــــيوم ذهـــــب املـــــالّ حســـــني يـــــتبعه املـــــالّ عـــــلي إلـــــى مـــــنزل الـــــباب فـــــرأيـــــا ذلـــــك الـــــخادم 
الـحبشي واقـفًا عـلى الـباب فـعرفـهما وحـيّاهـما قـائـالً: "قـبل الفجـر أمـرنـي سـيدي أن أفـتح بـاب 
: ’إنــه ســيحضر فــي الــصباح بــاكــرًا ضــيفان فــباســمي رحّـــــب  املــنزل وأنــتظر عــلى عــتبته قــائــالً

بهما وُقل لهما ادخال بسالم باسم اهلل.‘"
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وكــانــت مــقابــلة املــالّ عــلي البســطامــي مــع الــباب شــبيهة بــمقابــلة املــالّ حســني ولــم تــختلف عــنها 
إالّ فـي أن املـقابـلة الـسابـقة كـانـت تـدور حـول الـحجج والـبراهـني عـلى رسـالـة الـباب بـينما فـي 
هـذه الـدفـعة سـادت روح الـخضوع والـخشوع الـتّام وامـتألت الـغرفـة بـالـحياة مـن أثـر تـلك الـقوة 
الــسماويــة. وكــذلــك وجــد كــل واحــد مــن مــرافــقي املــالّ عــلي االثــني عشــر اآلخــريــن مــحبوبــه كــلٌّ 
بـدوره وبـكامـل سَــــــعيه وجـدِّه فـرآه الـبعض فـي الـرؤيـا والـبعض اآلخـر أثـناء صـلواتـه ومـنهم مـن 
وجـــده أثـــناء تـــأمّــــالتـــه وتشـــرّف هـــؤالء بـــحضرة الـــباب وُدعـــوا بحـــروف الـــحيّ وكـــمل مـــنهم ســـبعة 

عشر حرفًا وُعيّنوا رُسالً للباب وأُمناء لدينه وناشرين لنفحاته.

وتـــكلم الـــباب أثـــناء مـــحادثـــته مـــع املـــالّ حســـني ذات لـــيلة قـــائـــالً: "قـــد آمـــن ســـبعة عشـــر حـــرفًـــا 
وانـــضموا لـــلواء ديـــن اهلل ولـــم يـــبق إال حـــرف واحـــد إلتـــمام الـــعدد فـــعلى هـــؤالء الحـــروف الـــقيام 

لدعوة األمر وتأسيس دين اهلل وسيأتي الحرف األخير في الليلة القادمة ليكمل العدد."

فــفي الــيوم الــتالــي فــي الــغروب بــينما كــان الــباب راجــًعا إلــى مــنزلــه مــتبوعًــــا بــاملــالّ حســني إذ 
ظهــر شــاب عــليه غــبار الــسفر واقــترب مــن املــالّ حســني وعــانــقه وســألــه إذا كــان قــد وصــل إلــى 
بُـغيته فـاجتهـد املـال حسـني أن يهـّدئ روعـه وطـلب مـنه أن يـترقـب ووعـد بـارشـاده فـلم يـقبل ذلـك 
الــشاب أن يــلتفت إلــى نُــصحه ووجّـــــه نــظره إلــى الــباب وقــال لــلمالّ حســني: "ملــاذا تــكتم عــني. 
فـإنـي أعـرفـه مـن هـيئته وإنـي أشهـد فـي سـّري أنـه ال يـقدر أحـد خـالفـه فـي الشـرق والـغرب أن 
يـّدعـي أنـه الـحّق." فـدهـش املـالّ حسـني مـن كـلماتـه واعـتذر إلـيه وطـلب مـنه أن يـضبط حـواسـه 
حـتى يـأتـي الـوقـت الـذي يـقدر فـيه أن يـبوح لـه بـالـحق وتـركـه مسـرعًــا نـحو الـباب وأخـبره بـما دار 
بـينه وبـني ذلـك الـشاب مـن الحـديـث فـأجـابـه الـباب: "ال تـدهـش مـن ذلـك املسـلك فـانـنا كُـــنا فـي 
عـالـم الـروح نـتحادث مـع ذلـك الـشاب ونـعرفـه مـن قـبل وكـنا نـنتظر قـدومـه فـاذهـب إلـيه وأحـضره 

أمامنا."
     

وقـد كـمل عـدد الـتالمـيذ املـنتخبني بـقبول الـقدوس لـدعـوة الـباب واسـمه محـمد عـلي ويـنتمي مـن 
طــرف والــدتــه إلــى ســاللــة اإلمــام الــحسن أكــبر أحــفاد الــرســول وكــان مــولــده فــي بــارفــروش فــي 
إقـــليم مـــازنـــدران وامـــتاز عـــن بـــقية األصـــحاب بـــالهـــدوء والـــسكينة ودمـــاثـــة األخـــالق. وملـــا وصـــل 
الــقدوس إلــى شــيراز واعــتنق األمــر كــان لــه مــن الــعمر اثــنان وعشــرون عــامًــا. ومــع صــغر ســنّه 

أظهر شجاعة نادرة وإيمانًا تامًّا لم يصل إليه أحد خالفه من اتباع مواله.

أمـا جـميع حـروف الـحي فـقد تشـرفـوا بـحضور الـباب مـا عـدا الـطاهـرة (وكـانـت مـن ذُريّـة املـالّ 
صــالــح الــبرقــانــي مــن أشهــر أُســر قــزويــن) ودعــاهــا الــسيد كــاظــم الــرشــتي قُـــرّة الــعني ووافــق 
الــباب عــلى لــقب الــطاهــرة لــها فــأرســلت لــه خــطابًــا مــع زوج أخــتها املــدعــو محــمد عــلي وطــلبت 

منه أن يقول للباب: 
"ملعات وجهك أشرقت             وضياء طلعتك اعتلى

قالت ألست بربكم                    قلنا بلى قلنا بلى."
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أمــــا الــــباب فــــاســــمه الــــسيد عــــلي محــــمد وُولِــــَد فــــي شــــيراز فــــي أول شهــــر محــــرّم ســــنة 1235 
هجـريّـة (20 أكـتوبـر سـنة 1819 مـيالديّـة) مـن بـيت مـشهور بـالشـرف واالنـتماء إلـى الـرسـول 
وأعـلن دعـوتـه بـعد أن بـلغ مـن الـعمر خـمًسا وعشـريـن سـنة وأربـعة أشهـر وأربـعة أيـام. وتـوفـي 
والـده محـمد رضـا وهـو طـفل وكَـــفَله خـالـه الـحاج املـيرزا الـسيد عـلي أحـد الشهـداء فـي األمـر. 
وسـلمه خـالـه إلـى مـعلم يـدعـى الـشيخ عـابـد ومـما قـال عـنه مـعلمه أنّـَه: "ال يـمكن مـعامـلته كـطفل 
عــادي ألنــي أشــاهــد فــيه قــّوة عــظيمة." وكــانــت تظهــر عــليه يــومًـــا فــيومًـــا عــالئــم الــحكمة الــفائــقة 
الحـــّد والـــخارجـــة عـــن حـــدود البشـــريـــة حـــتى اضـــطّر أخـــيرًا خـــالـــه إلـــى إخـــراجـــه مـــن املـــدرســـة 

وإشراكه معه في التجارة وفيها أظهر نجابة وعظمة وقّوة ال يصل إليها إالّ القليلون. 
   

وبـعد بـضعة سـنني وفـي سـن الـثانـية والعشـريـن تـزوج الـباب وولِـد لـه ابـن يـدعـى أحـمد – تـوفـي 
وهـو طـفل. وكـان الـباب وسـيم الـطلعة حـليًما سـاكـنًا زائـد الـفصاحـة والـبالغـة وسـريـع الـكتابـة. 
كـان دائـًما يُـرى بـهيئة الـخشوع والـخضوع واالنجـذاب والـلُّطف وكـمال املُحيّا مـما ال تـقدر أيّ 
عـبارة عـلى وصـفه. وكـان الجـميع يشهـدون بـطهارة أخـالقـه ونـبالـة صـفاتـه ونـكران ذاتـه وشـدة 
صــدقــه وتــقواه وكــان أصــدقــاؤه يــؤكــدون أنّــه لــم يــفتح فــاهًـــا إال بــما حــرّك أعــماق الــقلوب وكــان 
يســّر املــتديــنني املــتمسكني لشــدة احــترامــه لــلرســول واألئــمة وأصــحابــهم فــي كــل عــباراتــه وفــي 

الوقت نفسه كان في أحاديثه الخاصة يبهج أرواح املستمعني ويُحدث فيهم اشتعاالً. 

وكـان الـباب يـصرف غـالـب أوقـات الـتجارة فـي بـوشهـر وفـي وقـت الـصالة والـعبادة كـان يـتوجـه 
دائًما إلى جهة طهران شماالً حيث سوف يُشرق كوكب الحق على العالم.

) ملــرافــقته إلــى مــكة وقــال لــلمالّ حســني  اخــتار الــباب الــقدوس (الــثامــن عشــر مــن حــروف الــحيّ
ر الــذيــل وقــم لــتبليغ أمــري وال تــخف  البشــروئــي: "إن أيــام اجــتماعــنا قــد قــاربــت االنــتهاء فــشمِّ

ألن رب العهد يساعدك ويحيطك بحفظه وينقلك من نصر إلى نصر.

فَســر فــي الــبالد وقُــم عــلى الــنداء بــصوت مــرتــفع وقــل: ’اســتيقظوا اســتيقظوا قــد فُــتح بــاب اهلل 
بح بــأشــعته عــلى جــميع الــعالــم وظهــر املــوعــود فمهّـــدوا الــطريــق أمــامــه يــا أُمــم  وســطع نــور الــصُّ
األرض وال تحـــرمـــوا أنـــفسكم مـــن بـــدائـــع فـــضله وال تـــغمضوا أعـــينكم عـــن ســـاطـــع بـــهائـــه.‘ وملّــا 
تـصل إلـى طهـران فـي تـلك املـديـنة سِــــّر لـو كُــِشَف النـقلبت األرض إلـى جـنّات عـدن (إشـارة إلـى 

حضرة بهاء اهلل) وأصبو إلى أنك سوف تشارك في ذلك الفضل وتعترف ببهائه ومجده."

وكـــذلـــك أحـــضر الـــباب املُــال عـــلي البســـطامـــي وتـــكلم مـــعه بـــكلمات املـــحبة والســـرور وأمـــره أن 
يــسافــر ويــبلغ أمــره فــذهــب وهــو مســتسلم إلرادة املــولــى ومســتعد ألن يــسفك دمــه فــي ســبيله 
وأخـــذ يـــتكلم عـــن ظـــهور الـــباب بـــال خـــوف وال وجـــل فـــقامـــوا عـــليه ووجّــــــهوا إلـــيه إهـــانـــات شـــديـــدة 
وأوثـــــــــقوه بـــــــــاألغـــــــــالل وأرســـــــــلوه إلـــــــــى بـــــــــغداد وأُودع الـــــــــسجن هـــــــــناك. ويـــــــــقال إنـــــــــه نُـــــــــفي إلـــــــــى 
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القســـطنطينية ويـــعتقد الـــبعض أنّـــه أثـــناء الـــطريـــق مـــرض وتـــوفـــي ويـــعتقد الـــبعض اآلخـــر أنـــه 
تجـرع كـأس الـشهادة. ومـهما يـكن أمـر خـتام حـياتـه فـهو أول مـن تـألـم وضـحى فـي سـبيل اهلل 

وأول من وضع حياته على مذبح التضحية.

ودعــا الــباب بــاقــي حــروف الــحيّ وأمــر كــل واحــد بــمهمة خــاصــة وودعــهم قــائــالً: "يــا أصــحابــي 
األعـــزاء أنـــتم حـــامـــلون لـــلواء اهلل فـــي هـــذا الـــيوم وإنّـــكم مـــختارون أُمـــناء عـــلى ســـرّه. فـــعلى كـــلٍّ 
مـنكم أْن تظهـر مـنه صـفات اهلل وأن تتجـلى فـي أقـوالـه وأفـعالـه عـالئـم الـصدق والـقّوة والـعظمة 
حـــتى أن أعـــضاء جـــسمكم تشهـــد بـــنبالـــة مـــقصدكـــم وطـــهارة حـــياتـــكم وصـــدق إيـــمانـــكم وعـــلوّ 
مـنزلـتكم ألنـي أقـول لـكم إن هـذا هـو الـيوم الـذي تـكلم عـنه اهلل فـي كـتابـه (الـقرآن). تـفكروا فـي 
كـــلمات املـــسيح إلـــى تـــالمـــيذه عـــندمـــا أرســـلهم لـــتبليغ أمـــر اهلل قـــال لـــهم وهـــو يـــأمـــرهـــم بـــالـــقيام 
إلتــــمام املــــأمــــوريــــة املــــكلفني بــــها: ’إنّــــكم كــــالــــنار املشــــتعلة فــــي ظــــالم الــــليل املــــوقــــدة عــــلى ذروة 
الــجبل. فــليكن نــوركــم ســاطــًعا أمــام جــميع األنــظار ولــتكن طــهارة أخــالقــكم وشــدة انــقطاعــكم 
عـلى شـأن يـتقرب أهـل األرض بـها إلـى األب الـسماوي مـنبع الـطهارة والـفضل ويـتعرفـون إلـيه 
فــأنــتم أبــناؤه الــروحــانــيون عــليكم أن تظهــروا بــأعــمالــكم فــضائــله وتشهــدوا بــعظمته فــأنــتم مــلح 
ـــكم إذا دخــــلتم  األرض فــــإذا فســــد املــــلح فــــبماذا يُــــمّلح.  يــــجب أن يــــكون انــــقطاعــــكم بــــحيث أنّـَ
مـديـنة لـتبليغ أمـر اهلل فـال تـنتظروا مـكافـأة مـن أهـلها بـل إذا خـرجـتم مـنها فـانـفضوا الـغبار مـن 
أقــدامــكم فــكما دخــلتموهــا طــاهــريــن كــذلــك اخــرجــوا مــنها طــاهــريــن ألنــي الــحق أقــول لــكم إنّ 
أبـاكـم الـسماوي مـعكم ويـنظر الـيكم فـإذا كـنتم أمـناء ألمـره فـإنّـَه يـدفـع أليـديـكم كـل ثـروة الـعالـم 
ويـــرفـــعكم عـــلى حـــكام ومـــلوك األرض.‘ فـــيا حـــروفـــي الـــحق أقـــول لـــكم إّن هـــذا الـــيوم هـــو أرفـــع 
وأجـّل مـن أيـام الـرّسـل الـسابـقني فـأنـتم شهـداء فجـر يـوم اهلل املـوعـود الـشاربـون مـن كـأس وحـيه 
املــختوم فــاغســلوا قــلوبــكم عــن أدران الــشهوات فــي هــذه الــدنــيا واجــعلوا زيــنتكم فــضائــل املــأل 
األعـلى... فـقد انتهـت األيـام الـتي كـانـت فـيها الـعبادة املـقرونـة بـالكسـل والـفتور كـافـية واآلن قـد 
أتـى الـوقـت الـذي ال تـصعد فـيه األعـمال إلـى عـرشـه إال إذا كـانـت طـاهـرة نـقيّة وال تـكون مـقبولـة 
لـديـه إال إذا كـانـت خـالـية مـن أثـر الـدنـس ... فـقد دعـاكـم ربـكم إلـى هـذا املـقام وسـتصلون إلـيه 
إذا ُدســـتم تـــحت أقـــدامـــكم كـــل رغـــبة وشـــهوة أرضـــية فـــأنـــتم الحـــروف األولـــى الـــتي نـــبتت مـــن 
الــــنقطة األولــــى (الــــباب) فــــتضرعــــوا إلــــى اهلل أن ال تــــعوقــــكم الــــشؤون األرضــــية وال الــــشهوات 
الــدنــيويــة ألنــي أُعــدكــم ملــجيء يــوم عــظيم. وأمّـــا ســّر ذلــك الــيوم فمســتور ال يــنكشف اآلن ألنّ 
مــولــود ذلــك الــيوم الجــديــد يــفوق أعــقل وأشــرف الــناس فــي هــذا الــزمــان فــانتشــروا فــي جــميع 
الــــجهات وأعــــّدوا الــــطريــــق ملــــجيئه بــــأقــــدامٍ ثــــابــــتٍة وقــــلوٍب طــــاهــــرٍة وال تــــنظروا إلــــى ضــــعفكم بــــل 

اجعلوا أنظاركم دائًما متوجهة إلى القوة القاهرة من ربكم وإلهكم القدير." 
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بهـذه الـكلمات أحـيى الـباب إيـمان تـالمـيذه وخـّصص لـكلٍّ مـنهم إقـليًما يـقوم فـيه عـلى الـتبليغ 
وأمــــرهــــم جــــميًعا أن يــــمتنعوا عــــن اإلشــــارة إلــــى اســــمه وشــــخصه وأن يــــنادوا فــــقط بــــأن بــــاب 
املـوعـود قـد انـفتح وأن حـجته كـامـلة وبـرهـانـه قـائـم وأن كـل مـن يـؤمـن بـه فـقد آمـن بجـميع أنـبياء 

اهلل ومن أنكره فقد أنكر أولياءه. 

الفصل الرابع 
سفر املالّ حسني إلى طهران

وكــانــت الــكلمات الــتي خــاطــبه بــها الــباب تــترّدد فــي آذان املــالّ حســني أثــناء ســياحــته فــأيــنما 
ذهـب وفـي أي مجـمع كـان، كـان يـخاطـب الجـمهور بـكل جـرأة ويـبلغهم الـرسـالـة الـتي عهـد بـها 
إلــيه الــسيد املــحبوب وشــرع الــناس يــعارضــون آراء املــالّ حســني بــكل جــرأة وجــهالــة بــقولــهم إنّــه 
يـــدعـــونـــا بـــكل قـــّوة وشـــجاعـــة ألمـــر جـــديـــد آخـــر أقـــوى وأثـــبت ويـــقول عـــن صـــاحـــبه أنّـــه ذو كـــتاب 
سـماوي ولـكن املـالّ حسـني لـم يـقع فـريـسة لـتدابـير األعـداء واسـتمر فـي عـمله بـدون أي عـائـق. 
ومــن بــني أشــراف إصــفهان الــذيــن اعــترفــوا بــاألمــر املــيرزا محــمد عــلي النهــري الــذي اقــترنــت 

ابنته بالغصن االعظم. (زواج حضرة عبد البهاء بمنيرة خانم ).

وكــانــت رحــلة املــالّ حســني إلــى إصــفهان نــصرًا لــلباب وآمــن الــعديــدون وســافــر مــن هــناك إلــى 
كـاشـان وكـان أول مـن آمـن فـي كـاشـان الـحاج مـيرزا جـانـي املـلقب پـرپـا. ووصـل املـالّ حسـني 
إلـى طهـران ونـزل فـي إحـدى غـرف مـدرسـة املـيرزا صـالـح الـتي تـسمى بـمدرسـة پـامـنار. ومـما 
رواه املــــيرزا مــــوســــى كــــليم أخ حــــضرة بــــهاء اهلل مــــا يــــأتــــي: "ســــمعت املــــالّ محــــمد املــــعلم أحــــد 
أهـــالـــي نـــور والـــذي كـــان قـــاطـــنًا فـــي نـــفس املـــدرســـة- أي مـــدرســـة املـــيرزا صـــالـــح فـــي طهـــران-  
يــقول: ’إنــني زرت املــالّ حســني فــي غــرفــته وملــا ســألــني عــن مــوطــني أجــبت أنّــي مــن نــور فــي 
: ’أخـبرنـي هـل يـوجـد الـيوم مـن بـني أفـراد عـائـلة املـرحـوم املـيرزا بـزرگ  مـازنـدران‘ فـسألـني قـائـالً
الـنُّورّي (والـد حـضرة بـهاء اهلل) الـذي اشـتهر بـأخـالقـه وآدابـه وعـلومـه مـن قـام مـقامـه فـي حـفظ 
هـــذا الـــبيت الـــشهير؟‘ فـــأجـــبته: ’نـــعم يـــوجـــد بـــني أنـــجالـــه اآلن مـــن امـــتاز بـــسمّو األخـــالق الـــتي 
اشـتهر بـها والـده. وقـد بـرهـن بـطهارة حـياتـه وعـلو كـعبه ومـحبته وشـفقته وحـريّـته بـأنّـه السـليل 
الشــريــف لــذلــك الــوالــد.‘ فــسألــني عــن أعــمالــه فــأجــبته: ’إنّــه يــؤاســي الــفقير ويــطعم الــجائــع.‘ 
وســألــني عــن رتــبته فــأجــبته: ’لــيس لــه لــقب ســوى أنّــه صــاحــب املــسكني والــغريــب وأمّـــا اســمه 
فحســــني عــــلي وعــــمره ثــــمان وعشــــرون ســــنة.‘ وكــــان املــــالّ حســــني يــــسأل أســــئلته بــــلهف وكــــنت 
مـتعجبًا مـن حـالـة السـرور الـتي كـانـت تـبدو عـليه عـندمـا كـان يـسمع اإلجـابـة عـن كـل سـؤال ثـم 
الــتفت الــيّ بــوجــه مــفعم بــالســرور واالطــمئنان وقــال لــي: ’هــل لــك أن تــوصــل إلــيه وديــعة مــني؟‘ 
فــأجــبته: ’نــعًما ومــرحــبًا.‘ فــأعــطانــي مــلفًا فــي قــطعة قــماش وأمــرنــي أن أســلمها لــه بــاكــرًا عــند 
: ’إذا تـكرم بـاإلجـابـة فـأعـلمني بـرّده.‘ فـأخـذت مـنه املـلف وعـند طـلوع الـشمس  الفجـر وزاد قـائـالً
ذهـبت لـتنفيذ رغـبته فـلما وصـلت إلـى مـنزل حـضرة بـهاء اهلل وجـدت أخـاه املـيرزا مـوسـى واقـفًا 
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بـجوار الـباب ومـا كـدت أعـلمه بـمهمتي حـتى ذهـب داخـل املـنزل وعـاد مـرحّــــبًا بـي. فـدخـلت إلـى 
حــــضوره وقــــّدمــــت املــــلف إلــــى املــــيرزا مــــوســــى الــــذي وضــــعه أمــــام حــــضرة بــــهاء اهلل فــــأمــــرنــــي 
بـالجـلوس وفـتح املـلف ونـظر فـي مـحتويـاتـه وابـتدأ يـقرأ بـعض عـباراتـه بـصوت مـرتـفع وجـلست 
مـفتونًـا مـن اسـتماعـي لـحالوة صـوتـه ونـغماتـه وبـعد أن أتـّم قـراءة صـحيفة مـن املـلف الـتفت إلـى 
أخـيه وقـال لـه: ’يـا مـوسـى مـاذا تـقول ألـيس كـل مـن يـعتقد بـالـقرآن ويـعترف بـمنبعه الـسماوي 
ال يـسعه أن يـتردد ولـو لحـظة فـي أّن هـذه الـكلمات قـد تجـلت بـنفس الـقوة املـحيية لـألرواح وإال 
فـإنّـه يخـطئ فـي حـكمه ويـضل عـن صـراط الـعدل؟‘ ولـم يـزد عـلى ذلـك إالّ أنّـه أمـرنـي بـأن آخـذ 
مــعي إلــى املــالّ حســني هــديّــة مــن الــسكر وعــلبة مــن الــشاي وأن أبــّلغه تــقديــره ومــحبّته. (وكــان 
الـــشاي وذلـــك الـــنوع مـــن الـــسكر نـــادريـــن فـــي ذلـــك الـــوقـــت فـــي إيـــران وكـــان يـــتبادلـــها الـــعظماء 

برسم الهدايا).

"فـــقمت مـــفعًما بـــالـــفرح ورجـــعت إلـــى املـــالّ حســـني وســـّلمته الهـــديّـــة وأبـــلغته الـــرســـالـــة فـــما أشـــدّ 
فـرحـه واغـتباطـه إذْ ذاك فـال تـقدر الـكلمات أن تـعبّر عـن شـّدة تـأثـره فـقام عـند ابـالغـه الـرسـالـة 
عـلى قـدمـيه وأحـنى رأسـه وأخـذ الهـديـة مـن يـدي وقـبلها بـلهف شـديـد ثـم عـانـقني وقـبلني. وقـد 
كـــنت مـــتعجبًا مـــن ســـلوك املـــالّ حســـني وقـــلت فـــي نـــفسي مـــاذا عـــسى أن تـــكون الـــصلة الـــتي 
جـمعت هـذيـن الـروحنـي ومـا الـذي أشـعل مـثل هـذه الـصحبة الـحارة فـي قـلبيهما وملـاذا ظهـر مـن 
املـالّ حسـني مـثل هـذا السـرور عـند نـظره ملـثل هـذه الهـديـة الـبسيطة مـن طـرف حـضرة بـهاءاهلل 
مع أن أبّهة امللك والعزّ ال أهمية لهما في نظره وكنت متحيّرًا في فكري ولم أتمكن من حّل 

ذلك اللغز. 

"ولـم تـمض أيـام حـتى سـافـر املـالّ حسـني إلـى خـراسـان وعـند الـوداع قـال لـي: ’ال تـخبر أحـًدا 
بــــما ســــمعت وشــــاهــــدت فــــاجــــعل ذلــــك ســــرًّا مــــكتومًـــــا فــــي صــــدرك وال تــــفش اســــمه ألّن الــــذيــــن 
يحســدونــه عــلى مــقامــه ســيقومــون لــضرّه واطــلب مــن اهلل الــقديــر أن يــحفظه فــبواســطته يــرفــع 
املســتضعفون ويــغنى الــفقراء ويــعزّ املــساكــني وســيبقى ســّر األمــر مــحجوبًــا اآلن عــن أنــظارنــا 
فـعلينا أن نـرفـع نـداء هـذا الـيوم الجـديـد ونـدعـو جـميع األمـم واألقـوام إلـى هـذه الـرسـالـة الـربـانـية 
وســوف يــفدي الــكثيرون فــي هــذه املــديــنة أرواحــهم فــي هــذا الســبيل. ومــن هــذه الــدمــاء تــرتــوي 

شجرة اهلل وتنمو حتى يستظل في ظّلها جميع الخالئق.‘"
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الفصل الخامس 
رحلة حضرة بهاء اهلل إلى مازندران

كــان أول مــا قــام بــه حــضرة بــهاء اهلل مــن الــرحــالت لنشــر تــعالــيم الــباب فــي مــوطــنه نــور فــي 
إقــليم مــازنــدران. فــانــتقل إلــى تــاكــور محــل وجــود أمــالك والــده وحــيث يــوجــد لــه فــيه قــصر وكــان 
ألبـيه الـوزيـر املـرحـوم مـنزلـة يحسـده عـليها أقـرانـه فـكانـت ثـروتـه الـواسـعة وسـاللـته الـعريـقة فـي 
النسـب وكـرامـته الـتي ال تـدانـى ورتـبته الـعالـية مـوضـع إعـجاب كـل مـن عـرفـه. وملـا زار حـضرة 
بـهاء اهلل إقـليم نـور حـضر ملـقابـلته جـّم غـفير مـن املـوظـفني واألعـيان فـي تـلك الـناحـية ورحـبوا بـه 
الــــترحــــيب الــــالئــــق وكــــانــــوا جــــميًعا مشــــتاقــــني ألن يــــعلموا مــــنه شــــيئًا عــــن حــــياة الــــشاه وأعــــمال 
الـوزراء وأمـور املـملكة نـظرًا لـلمركـز االجـتماعـي الـذي كـان يـشغله فـلم يظهـر لـهم حـضرة بـهاء 
اهلل اهـتمامًــا خـاصًــــــــــا بهـذه األحـوال ولـكنه دعـاهـم إلـى األمـر الجـديـد بـكل فـصاحـة ونـطق بـليغ 
وإقـــناع وكـــان الـــذيـــن يســـتمعون إلـــيه يـــندهـــشون مـــن عـــظيم اهـــتمام رجـــل فـــي مـــقامـــه ومـــركـــزه 
لــألمــور الــتي هــي مــن خــصائــص عــلماء الــديــن وكــانــوا يجــدون أنــفسهم مــضطريــن لــالعــتراف 
بـرجـحان أدلّــته وغـير قـادريـن عـلى الـتقليل مـن أهـمية ذلـك األمـر الـذي كـان يـبينه بـقدرة فـائـقة 
وكــانــوا يــعجبون بــعلو كــعبه فــي الــعلوم وحــماســة ومــتانــة أفــكاره ويــتأثــرون مــن شــّدة انــقطاعــه 

وتبتله.

وكـــان كـــل مـــن يتشـــرف بـــحضور حـــضرة بـــهاء اهلل أو يـــسمع مـــنه دعـــوة الـــباب ورســـالـــته يـــتأثـــر 
وينجــذب مــن بــيانــه عــلى شــأن يــقوم عــلى نشــر وإذاعــة الــكلمة بــني أهــل نــور وإعــالن فــضائــل 
املـــعلم الـــشهير. وهـــرع الجـــميع مـــن مـــوطـــفني ومـــزارعـــني وعـــلماء عـــلى مـــسكن حـــضرة بـــهاء اهلل 
وانــتبهوا مــن غــفلتهم وآمــن الــكثيرون بــاألمــر الــذي كــان يــدعــو إلــيه. وكــانــت زيــارة حــضرة بــهاء 
اهلل لــنور ذات نــتائــج بــاهــرة ومــّكنت األمــر الجــديــد الــنشأة مــن االنــتشار الــزائــد. وكســب قــلوب 
أهـل نـور وحـرّك أرواحـهم وأدخـلهم تـحت لـواء الـديـن الجـديـد بـطهارة حـياتـه وفـصاحـته الجـذّابـة 
ووقــار هــيئته ومــنطقيّة بــراهــينه وعــالئــم مــحبته وهــكذا كــان تــأثــير كــلماتــه وأفــعالــه وأقــوالــه وهــو 
يـدعـو إلـى األمـر الجـديـد ويظهـر مجـده ملـواطـنيه فـي نـور حـتى كـأن الشجـر والحجـر يـحيى مـن 
أمـواج الـقّوة الـروحـانـية الـتي كـانـت تـصدر مـن شـخصه وكـأن جـميع األشـياء قـد اسـتمّدت قـّوة 
واكتســبت حــياة جــديــدة وكــأنّــها بــلسان حــالــها تــنادي بــأعــلى الــنداء: "انــظروا إلــى جــمال اهلل 
وبــهائــه فــقد ظهــر وجــاء بــكل مجــده." واســتمر أهــالــي نــور بــعد فــراق حــضرة بــهاء اهلل لــهم فــي 
نشـر األمـر وتـثبيت أسـسه وتحـمل الـكثير مـنهم أشـدَّ أنـواع االضـطهاد ألجـله. وشـرب الـبعض 
اآلخـــر كـــأس الـــشهادة بـــكل ســـرور فـــي ســـبيله. واشـــتهرت بـــالد مـــازنـــدران وخـــاصـــة بـــالد نـــور 
بـــأنـــها كـــانـــت أول بـــالد قـــبلت الـــرســـالـــة اإللـــهيّة مـــن بـــني جـــميع األقـــالـــيم فـــي إيـــران وكـــانـــت أّول 
أرٍض ســـطعت عـــليها أشـــّعة شـــمس الـــحقيقة الـــتي ارتـــفعت فـــي شـــيراز وكـــان إقـــليم نـــور أول 
الــبلدان الــتي أعــلنت نــبأ ارتــفاع وظــهور نجــم الهــدايــة الــربــانــية أخــيرًا لــيضيء ويشــرق بــنوره 

على األرض كلها.
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وملـا كـان حـضرة بـهاء اهلل طـفالً رأى والـده الـوزيـر فـي الـرؤيـا أّن بـهاء اهلل يسـبح فـي مـحيط ال 
حـــّد لـــه وكـــان جـــسمه يـــلمع عـــلى املـــياه بـــضياء أنـــار البحـــر وكـــانـــت شـــعراتـــه الـــسوداء الـــحالـــكة 
املـتدلـية حـول رأسـه فـوق املـياه تسـبح عـلى األمـواج وحـامـت حـولـه جـملة أسـماك تـعّلق كـل مـنها 
بـطرف شـعرة مـن شـعراتـه بـكل ثـبات وجـميعها قـد بهـرهـا ضـياء وجـهه فـكانـت تـتبعه أيـنما تـوجـه 
ومــع وفــرة عــددهــا وشــّدة تــعلقها بــشعره لــم تــنفصل مــنه شــعرة واحــدة ولــم يــحصل لــجسمه أي 

ضرر بل كان يتحرك فوق املياه بغير مشّقة وبدون عائق والجميع يتبعونه.

وإذ تـأثـر الـوزيـر مـن هـذه الـرؤيـا اسـتدعـى مفسّـــــرًا لـألحـالم مـشهورًا فـي تـلك األرجـاء ليفسّـــــرهـا 
لــه فــقال هــذا الــرجــل الــذي كــأنــه أوحــى إلــيه بــجالل حــياة حــضرة بــهاء اهلل املســتقبلية: "أيــها 
الـــوزيـــر إّن البحـــر املـــحيط الـــذي رأيـــته إنـــما هـــو عـــالـــم الـــوجـــود وإن ابـــنك ســـيعلو عـــليه وحـــيًدا 
فـــريـــًدا وال يـــعوقـــه عـــائـــق عـــن أيـــة جـــهة يـــريـــد الـــتوجـــه إلـــيها وال يـــقدر أحـــد أن يـــقف فـــي ســـبيل 
تـقدمـه. وأمّــا األسـماك الـعديـدة هـي عـبارة عـن االضـطراب الـذي سيحـدث بـني األمـم واألقـوام 
الـــــذيـــــن ســـــيجتمعون حـــــولـــــه ويـــــتعّلقون بـــــه وبـــــقدرة حـــــمايـــــة اهلل الـــــقديـــــر ال يـــــنالـــــه أذى مـــــن هـــــذا 

االضطراب بل يبقى ساملًا عاليًا بمفرده على بحر الحياة."

وبـعد الـتعبير أوصـلوا املفسّــــــر إلـى حـضرة بـهاء اهلل فـلما نـظر إلـى وجـهه وتـقاطـيعه ُسحـَر مـن 
جـمال طـلعته وبُهِــَر مـن حُــــسن سـيماه وكـانـت كـل ملـحة مـن ملـحات وجـهه تُـنبىء عـن بـهاء بـاطـنه 
وكـان عـظيم إعـجابـه وشـدة إطـرائـه لـحضرة بـهاء اهلل بـدرجـة أن الـوزيـر أصـبح مـن ذلـك الـتاريـخ 
ــــــر قــد أنــعش آمــالــه فــيه وقــوى ثــقته بــه وأصــبح  أشــّد تــعلًقا بنجــله وكــان مــا تــكلم بــه ذلــك املفسّـِ

كيعقوب ال يرى إال سعادة ابنه يوسف يكتنفه بحماية محبته.

وكـان الـحاج املـيرزا آقـاسـي رئـيس وزراء محـمد شـاه يُظهـر احـترامًـا شـديـًدا لـحضرة بـهاء اهلل 
ولــكن فــيما بــعد حــاول أن يــعانــده ووجــد نــفسه أخــيرًا عــاجــزًا تــمامًـــا كــلما حــاول إلــصاق تــهمة 
بـــــه. وقـــــد ظهـــــرت رئـــــاســـــة حـــــضرة بـــــهاء اهلل عـــــلى مـــــعانـــــديـــــه فـــــي كـــــثير مـــــن الـــــحوادث وأوجـــــبت 
انـــــتصاراتـــــه لـــــه صـــــيتًا ومـــــقامًــــــا وشهـــــرةً فـــــي جـــــميع الـــــجهات ودهـــــش الـــــناس عـــــلى اخـــــتالف 
مـــقامـــاتـــهم مـــن نـــجاحـــه الـــباهـــر فـــي الخـــروج ســـاملًــا مـــن أعـــظم املـــخاطـــر. وفـــكروا أن الـــعنايـــة 
الـــربـــانـــية ال بُـــّد وأن تـــكون هـــي الـــتي أوجـــبت ســـالمـــته فـــي جـــميع هـــذه الـــحوادث ولـــم يـــخضع 
حـــضرتـــه وال مـــرة واحـــدة إلـــى طـــمع وغـــرور وخـــيانـــة الـــذيـــن حـــولـــه مـــع أنّـــه كـــان مـــحاطًــا بـــأعـــظم 
املـخاطـر. وفـي أثـناء مـعاشـرتـه لـكبار رجـال الـدولـة والـديـن لـم يـخضع إلـى آرائـهم ولـم يـوافـقهم 
عـــلى مـــشاربـــهم فـــكان فـــي مـــجامـــعهم يـــقوم عـــلى اشـــهار أمـــر الـــحق ومـــساعـــدتـــه بـــدون وجـــل 

ويحافظ على حقوق املظلومني ويدافع عن الضعفاء ويحامي عن األبرياء.
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الفصل السادس 
سفر املالّ حسني إلى خراسان

                 
وبـعد مـقابـلة املـالّ حسـني حـضرة بـهاء اهلل وانـتعاشـه مـن مـحادثـته قـام بـالـسفر إلـى خـراسـان 
وفــي أثــناء زيــارتــه لهــذا اإلقــليم ظهــرت مــنه آثــار الــقّوة الــتي أحــياهــا فــيه الــباب أثــناء تــوديــعه 
إيـاه. وكـان الـناس فـي كـل مـكان يسـتمعون لـه بـلهف ويـبحثون عـنه مـتعّجبني ويـقبلون الـدعـوة 
بــسهولــة. وكــان أول مــن آمــن فــي خــراســان املــيرزا أحــمد األزغــندي وهــو أشهــر وأعــلم عــلماء 
عــصره فــي ذلــك اإلقــليم وكــانــت أخــالقــه الــسامــية وشــّدة تــقواه قــد زادت فــي شهــرتــه. وأيــًضا 
آمــن املــيرزا محــمد بــاقــر الــقائــني الــذي صــرف بــقية حــياتــه فــي اإلقــامــة فــي مشهــد واشــتعلت 
مــحبة الــباب فــي قــلبه عــلى شــأٍن لــم يــقدر عــلى مــعارضــتها أو الــتقليل مــن أهــميتها لــديــه وملــا 
كـــان عـــليه مـــن الـــشهامـــة والـــقّوة والـــخضوع الـــتّام والـــصدق فـــي جـــميع أطـــوار حـــياتـــه أصـــبح 
مـــهابًـــا مـــن أعـــدائـــه ومـــنبع قـــّوة روحـــيَّة ألحـــبّائـــه واجتهـــد بـــكل قـــّوتـــه الزالـــة كـــل عـــقبة فـــي ســـبيل 
انـتشار األمـر واسـتمّر بـنشاط ال يـفنى إلـى آخـر نـسمة مـن حـياتـه حـتى وقـع شـهيًدا فـي قـلعة 

طبرسي. وكان منزله في مدينة مشهد معروفًا وحتى اآلن باسم-البابية-.

الفصل السابع 
حج الباب إلى مكة واملدينة

وعـزم الـباب عـلى الـحج إلـى الـحجاز وتـرك زوجـته فـي حـمايـة والـدتـه وكـان الـقدوس هـو الـرفـيق 
الـوحـيد لـه مـا عـدا الـخادم الـحبشي وذهـب أوالً إلـى بـوشهـر، تـلك املـديـنة الـتي كـان فـيها متجـر 
خـالـه ومـن هـناك اسـتقّل مـركـبًا سـارت بـه مـدة شهـريـن سـيرًا بـطيئًا واهـتاج البحـر بـالـعواصـف 
حــتى رســت الــسفينة عــلى شــواطــىء جــّدة. وكــان ذلــك فــي اكــتوبــر ســنة 1844 مــيالديــة. ولــم 
تـــــمنعه مـــــشاق الـــــسفر مـــــن االســـــتمرار فـــــي الـــــصالة بـــــانـــــتظام ومـــــداومـــــة االبـــــتهال والـــــتضرع. 
واشـــتغل الـــباب بـــاإلمـــالء عـــلى الـــقدوس بـــاأللـــواح الـــتي كـــان يـــوحـــى بـــها إلـــيه وكـــانـــا يشـــتغالن 
بـاطـمئنان وهـدوء حـتى فـي الـوقـت الـذي كـانـت فـيه الـسفينة مـضطربـة والـركـاب مـذعـوريـن مـن 
الــــريــــاح الــــعاصــــفة فــــلم يــــمنعهما ذلــــك عــــن الــــعمل ولــــم تــــتغيّر بــــشاشــــة وجــــههما مــــن اشــــتداد 
الـعواصـف وانـقالب البحـر وهـياجـه. وأشـار الـباب إلـى هـذه املـشاق بـقولـه: "ونـاجـينا الـقديـر أن 
يُسهّــل سـبيل الـسفر فـي الـبحار ويـقّلل مـشاقـه ويـمحو أخـطاره." فـلم يـمض وقـت قـصير حـتى 
اسـتجيب الـدعـاء وظهـرت عـالئـم التحسـني فـي وسـائـل املـواصـالت البحـريّـة وأصـبح الخـليج بـعد 
أن لـــم يـــكن فـــيه ســـفينة واحـــدة بُـــخاريـــة مـــمتلئًا بـــأســـطول مـــن الـــسفن الـــعظيمة الـــتي تـــقدر أن 

تنقل جميع الحجاج من أهالي فارس بالراحة التّاّمة إلى الحجاز في بضعة أيام .
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أمّـا األمـم الـغربـية الـتي ظهـرت فـيها الـثورة الـصناعـية فـجأة، فـلم تـدرك املـنبع الـذي ظهـرت مـنه 
تـلك الـقّوة الـعظيمة الـتي غـيّرت جـميع مـرافـق الـحياة. إّن تـاريـخها نـفسه يشهـد بـأنّـه فـي سـنة 
الـظهور األعـظم ظهـرت فـيهم بـوادر الـثورة الـصناعـية واالقـتصاديـة عـلى شـأن أقـّروا بـأنـفسهم 
بــأنــه لــم يــحصل لــها مــثيل فــي تــاريــخ الــعالــم االنــسانــي ولشــّدة انــهماكــهم فــي تــفاصــيل هــذه 
الـقّوة املحـرّكـة الجـديـدة تـناسـوا مـصدرهـا تـدريـجيًّا وعَــموا عـن الـغرض الـذي مـن أجـله أعـطاهـم 
ذو الــــقدرة هــــذه الــــقّوة الــــعجيبة. فــــلم يســــتعملوهــــا فــــيما خــــلقت ألجــــله بــــل اســــتعملوهــــا لــــزيــــادة 

وسائل التدمير والحروب بدالً عن نعمة السالم والسرور.

وملـا وصـل الـباب إلـى جـّدة ارتـدى لـباس اإلحـرام وركـب جـمالً وشـرع فـي سـيره إلـى مـّكة وأمّــا 
الــقدوس فــفّضل أن يــسير مــرافــًقا لــه عــلى قــدمــيه مــن جــّدة إلــى تــلك املــديــنة املــقدســة. ومــع أن 
الحــرارة كــانــت فــي تــلك الــجهات مــرتــفعة بــدرجــة أن الــحجاج لــم يــتمكنوا مــن الــقيام بــالــطواف 
بــمالبــسهم الــعاديــة فــأتــّموا هــذه املــناســك بــلباس اإلحــرام. ولــكن الــباب لــم يــرض مــع ذلــك أن 
يخـــلع عـــمامـــته أو عـــباءتـــه احـــترامًـــا وبـــكل هـــدوء وبـــساطـــة أتـــّم املـــناســـك والـــطواف حـــول الـــكعبة 

بمالبسه العادية. 

   وفـــي آخـــر يـــوم مـــن أيـــام الـــحج قـــابـــل الـــباب املـــيرزا مـــحيط الـــكرمـــانـــي عـــند الحجـــر األســـود 
فــأخــذ بــيده وخــاطــبه قــائــالً: "يــا مــحيط إنّــك تــعتبر نــفسك أكــبر رجــال الــشيخية ومــن مــشاهــير 
مفسّـــــــري تــعالــيم الــشيخ أحــمد األحــسائــي فــاآلن انــظر، تــرانــا واقــفني فــي أقــدس مــزار وفــي 
هـــذا اإلقـــليم املـــبارك يـــقدر االنـــسان أن يـــتبني الـــحق مـــن الـــباطـــل والهـــدى مـــن الـــضاللـــة واآلن 
أقـــول لـــك إنّـــه ال يـــوجـــد أحـــد فـــي الشـــرق أو الـــغرب يـــقدر أن يـــّدعـــي أنّـــه الـــباب الـــذي يـــوصـــل 
اإلنــسان إلــى مــعرفــة اهلل غــيري، وبــرهــانــي هــو عــني الــبرهــان الــذي أتــى بــه محــمد رســول اهلل 
فـاسـأل مـنّي عـما تـشاء اآلن فـسأجـيبك بـآيـات تـثبت صـّحة دعـوتـي. وعـليك أن تـختار فـإمّــا أن 
تـــخضع خـــضوعًــــا تـــامًــــا ألمـــري أو تُـــعرض عـــنه. وإذا اخـــترت اإلعـــراض فـــال أتـــرك يـــدك حـــتى 
تــعلن لــلعموم إعــراضــك عــن الــحق الــذي ادعــيته لــيحيى مــن حــيّ عــن بــيّنة ويهــلك مــن هــلك عــن 

بيّنة ويتضح سبيل الحق لكافة الخلق."

فـــاضـــطرب املـــيرزا مـــحيط مـــن هـــذه املـــباهـــلة وقـــد بهـــت مـــن دقـــة تـــوجـــيهها وجـــاللـــها وعـــظمتها 
وأحــّس أمــام هــذا الــشاب كــأنّــه عــصفور مــحصور فــي قــبضة نســر عــظيم رغــًما عــما هــو عــليه 
مـن تـقدُّم الـّسن والـقوة والـعلم. فـأجـاب: "يـا سـيدي مـن أول يـوم وقـعت فـيه عـيني عـليك شـعرت 
بــأنّــي وجــدت مــن هــو مــطلوب فــؤادي ومــرغــوبــي وإنّــي أرفــض كــل مــن ال يــعترف بــك بــل أحــتقر 
كـل مـن يـبقى فـي قـلبه ذرّة مـن الـّشك فـي طـهارتـك وقـداسـتك فـأرجـوك أن تـعفو عـني ضـعفي 
وإن شـاء اهلل سـأحـلف يـمني الـطاعـة لـك فـي هـذا املـكان املـقدس وأقـوم عـلى نـصرة أمـرك، وإن 
لــم أكــن صــادقًــا فــيما ادعــيت أو كــان فــي قــلبي مــا يــخالــف مــا أقــررت بــه بــلسانــي فــإنّــي أعــدّ 
ّنــفسي غــير أهــل لــرحــمة رســول اهلل." وكــان الــباب يســتمع لــكلماتــه وهــو عــارف بــضعف روحــه 
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وِذلـــة نـــفسه فـــقال: "حـــًقا لـــقد تـــبني الـــحق مـــن الـــباطـــل فـــأشهـــدك يـــا قـــدوس، يـــا مـــن آمـــنت بـــي 
وأشهـد تـربـة رسـول اهلل فـي هـذه الـساعـة عـلى مـا دار بـيني وبـينك واهلل أعـظم شـاهـد لـي وهـو 
الـبصير الـعالـم الـحكيم. فـيا مـحيط، اذكـر كـل مـا يـشغل بـالـك واسـأل مـا تـريـد ." وإطـاعـًة ألمـر 
الــباب ســأل املــيرزا مــحيط جــملة أســئلة وكــتب الــباب جــوابًــا عــلى هــذه األســئلة الــتي كــانــت قــد 
أشــغلت ذهــن املــيرزا مــحيط وســماهــا "صــحيفة بــني الحــرمــني" ولــكن ويــا لــألســف كــان املــيرزا 
مـــحيط عـــاجـــزًا عـــن مـــقاومـــة الـــعظمة الـــساحـــقة الـــتي أظهـــرهـــا لـــه الـــباب ولـــم يَـــِف بـــالعهـــد الـــذي 

قطعه على نفسه وسافر إلى كربالء موطنه ومرض وتوفي هناك.

وبــعد أن أتــّم الــباب مــناســك الــحج فــي مــكة كــتب رســالــة إلــى الشــريــف يــبني لــه فــيها بــوضــوح 
تـــاّم مـــعالـــم رســـالـــته. وطـــلب مـــنه أن يـــقوم ويـــعتنق دعـــوتـــه وأمْـــرَه وســـّلم الـــباب تـــلك الـــرســـالـــة مـــع 
بـعض كـتابـات أُخـرى إلـى الـقدوس وأمَــرَه أن يـقدمـها إلـى الشـريـف وملـا كـان الشـريـف مـنهمًكا 
فـي األمـور الـدنـيويـة لـم يـصغ لـلنداء اإللـهيّ. ولـكن ملّا عَــلِم بـاسـتشهاد الـباب وأّن الـذيـن قـتلوه 
أرادوا أّن يـــطفئوا بـــقتله ذلـــك الـــنور الـــذي أشـــعله فـــي تـــلك الـــبالد وأّن تـــأثـــير أمـــره ازداد مـــنذ 
حـصول تـلك الـشهادة وانتشـر بـني جـميع األمـم واألفـراد صـاح قـائـالً: "أال لـعنة اهلل عـلى هـؤالء 

األشرار الذين عاملوا في املاضي آبائنا الطاهرين بنفس هذه املعاملة."

وفــــي ذات يــــوم أثــــناء قــــيام الــــباب لــــلصالة قــــريــــبًا مــــن إحــــدى اآلبــــار فــــجأة ظهــــر بــــدوي مــــتنّقل 
واخــــتطف الخــــرج الــــذي كــــان مــــطروحًـــــــا عــــلى األرض وفــــيه كــــتابــــات الــــباب وأوراقــــه واخــــتفى 
بســرعــة وســط الصحــراء فــقام الــخادم الــحبشي لــيتبعه ولــكن ســيده مــنعه وأشــار إلــيه بــيده أن 
يـُكف عـن اتـباعـه وقـال لـه: "لـو أذنـتك فـي تـتبعه ألدركـته وعـاقـبته ولـكن هـذه األوراق والـكتابـات 
ســوف تــصل بــواســطة هــذا الــبدوي إلــى املــقر الــذي لــواله ال يــمكن إيــصالــها إلــيه بــسهولــة فــال 

تحزن لهذا الحادث ألّن ذلك هو أمر اهلل املقّدر."

وســافــر الــباب مــن مــكة إلــى املــديــنة فــي أول محــرم ســنة 1261 هجــريّــة (الجــمعة 10 يــنايــر  
1845 مــيالديّــة) وإذ كــان يــقترب مــنها تــذكــر الــحوادث املــؤملــة الــتي خــّلدت ذكــرى ذلــكم الــذي 
عــاش ومــات بــني جــدرانــها وتجــّلت أمــام عــينيه مــن خــالل تــلك املــناظــر تــلك الــقّوة املــحيية الــتي 
ظهـرت مـن ذلـك الـفذّ الـخالـد بـجاللـها املـعهود وكـان يـكثر مـن الـصالة واملـناجـاة كـلما اقـترب مـن 

ذلك الحرم املقدس الذي ضّم بقايا جثمان رسول اهلل.
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الفصل  الثامن 
إقامة الباب في شيراز بعد الحج

وعـــاد الـــباب إلـــى مـــوطـــنه ونـــزل فـــي بـــوشهـــر بـــعد غـــياب دام تـــسعة أشهـــر قـــمريـــة. وبـــينما كـــان 
مــقيًما فــي بــوشهــر طــلب الــقدوس ملــقابــلته وبــكل شــفقة أمــره أن يــسافــر إلــى شــيراز وقــال لــه: 
"إّن أيـام صـحبتك لـي قـد قـاربـت االنـتهاء. وقـد أتـت سـاعـة االفـتراق الـذي ال يـعقبه اجـتماع إالّ 
فــي مــلكوت اهلل. فــفي هــذا الــعالــم الــترابــي لــم يــكن لــك حــظُّ االجــتماع بــي ســوى تــسعة أشهــر 
فـانـية. وهـناك فـي عـالـم األبـديّـة يـنتظرنـا االجـتماع األبـدي بـالـفرح والسـرور وسـوف تـغمسك يـد 
الــقضاء فــي بحــر مــن الــبالء لــوجــه اهلل وســأتــبعك وانــغمس مــعك فــي أعــماقــه فــابــتهج بســرور 
وفــــرح عــــظيم ألنّــــك انــــتخبت لــــلملكوت حــــامــــالً لــــواء ذلــــك الحشــــد الــــذي ســــوف تحــــّل بــــه الــــرزايــــا 
والـــفجائـــع وســـتكون فـــي طـــليعة ذلـــك الـــجيش الـــنبيل الـــذي سيتجـــرع كـــأس الـــشهادة الســـمه. 
وفــي شــوارع شــيراز ســوف تــنزل عــليك كــل اإلهــانــات والشــدائــد ويــصيب جــسمك أشــّد أنــواع 
األذى ولــكنك ســوف تــتغلب عــلى نــكبات األعــداء ويــطول عــمرك إلــى أن تــحضر بــني يــدّي مــن 
هـــو مـــقصود مـــحبتنا وعـــبادتـــنا وســـتنسى فـــي مـــحضره كـــل ألـــم وأذى أصـــابـــك وتـــؤيّـــدك جـــنود 
الـغيب وتـعلن شـجاعـتك وعـظمتك لـكل الـعالـم. وسـيكون نـصيبك االبـتهاج الـذي ال يـوصـف فـي 
املـــلكوت األبـــدي." ثـــم أعـــطاه الـــباب مـــكتوبًـــا إلـــى الـــحاج املـــيرزا الـــسيد عـــلي خـــالـــه يـــخبره فـــيه 
بســالمــة رجــوعــه إلــى بــوشهــر وكــذلــك ســّلمه نــسخة مــن "الــخصائــل الســبعة" وهــي رســالــة ذكــر 
فــيها الشــروط األســاســيّة الــتي يــجب عــلى الــذيــن آمــنوا بــاألمــر الجــديــد واعــترفــوا بــدعــوتــه أن 
يــــسيروا بــــمقتضاهــــا. وملــــا وصــــل الــــقدوس إلــــى شــــيراز زار خــــال الــــباب املــــيرزا الــــسيد عــــلي 
وأخـــبره بـــالـــدعـــوة الجـــديـــدة فـــكان خـــال الـــباب أّول مـــن آمـــن  واعـــتنق األمـــر فـــي شـــيراز بـــدعـــوة 

القدوس بعد حروف الحي.

وخـــصص املـــيرزا الـــسيد عـــلي بـــاقـــي حـــياتـــه لـــلدفـــاع عـــن األمـــر وإعـــالء كـــلمة الـــباب إلـــى أن 
انــــضّم إلــــى الشهــــداء الســــبع فــــي طهــــران. أمــــا الــــشخص الــــثانــــي الــــذي قــــابــــله الــــقدوس فــــي 
شـيراز فـكان اسـم اهلل األصـدق املـالّ صـادق الخـراسـانـي وهـو الـذي أعـطاه رسـالـة "الـخصائـل 
الســبعة" وأمــره بــضرورة إجــراء كــّل مــحتويــاتــها. وأخــذ الــقدوس واملــالّ صــادق يــدعــوان الــناس 
جـــهارًا بـــدون أدنـــى خـــوف إلـــى قـــبول الـــرســـالـــة. فـــقام الـــعلماء بـــضوضـــاء وجـــلبة وســـاد الهـــرج 
واملـرج ومـاجـت املـديـنة بـأسـرهـا. واضـطرب حـبل األمـن واخـتّل الـنظام وبـأمـر مـن حـاكـم فـارس 
قـــبض عـــليهما وأمـــر أن يحـــرقـــوا لـــحى كـــل مـــنهما وأن يـــثقب أنـــفاهـــما ويخـــزمـــا ويـــربـــطا بـــحبل 
ويـطاف بـهما عـلى هـذه الـحالـة مُــقيديـن فـي جـميع أنـحاء املـديـنة لـيكون ذلـك درسًـــــا قـاسـيًا حـيًّا 
لجــميع أهــالــي شــيراز لــيعلموا عــقاب الــُكفر. وكــان املــالّ صــادق يــصغي بــسكون رافــًعا عــينيه 

إلى السماء يتلو قوله:
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"ربّـَـنا إنّــنا ســمعنا مــناديًــا يــنادي لــإليــمان أن آمــنوا بــربــكم فــآمــنا ربّـَـنا فــاغــفر لــنا ذنــوبــنا وكــفّر 
عـنّا سـيّئآتـنا وتـوفّـنا مـع األبـرار." (الـقرآن 3:193). وسـّلم االثـنان أمـرهـما لـلقضاء وهـما عـلى 
ثـــبات عـــظيم وقـــام املـــأمـــورون بـــإيـــقاع الـــعقاب وتـــنفيذه بـــكل نـــشاط وقـــّوة وبـــعد ذلـــك نُـــفيا مـــن 
شـــيراز. وبـــتعذيـــبهما حـــازا قـــصب الســـبق فـــي مـــيدان االضـــطهاد الـــواقـــع فـــي أرض إيـــران . 

(املالّ علي البسطامي كان أول شهيد إالّ أنه أصابه االضطهاد في أرض العراق).

وقــد حــكى شــاهــد عــيان لهــذه الــفاجــعة ولــم يــكن مــؤمــنًا قــال: "كــنت حــاضــرًا إذ كــانــوا يجــلدون 
املـالّ صـادق وكـنت أرى كـيف كـان مضطهـدوه يـتناوبـون الجـلد عـلى كـتفيه الـدامـيتني واسـتمر 
جـــــلده حـــــتى انـــــتهكت قـــــواه ولـــــم يـــــكن أحـــــد يـــــصدق أن املـــــالّ صـــــادق وهـــــو طـــــاعـــــن فـــــي الـــــسن 
وضـعيف الـبنية يـقدر أن يتحـمل أكـثر مـن خـمسني جَــــلدة مـن هـذا الجَــــلد الـوحـشي وكُــنّا نـعجب 
مـــن ربـــاطـــة جـــأشـــه إذ عـــلمنا أن عـــدد الجـــلدات قـــد زاد عـــلى الـــتسعمائـــة ومـــع ذلـــك كـــان ثـــابـــت 
األركـان رابـط الـجأش ولـم تـتغير بـشاشـة وجـهه. وكـانـت تـلوح عـلى وجـهه ابـتسامـة وهـو واضـع 
يـده عـلى فـمه وهـو يظهـر عـدم املـباالة بـالـضربـات الـتي كـانـت تـمطر عـليه. وقـد اجتهـدت حـتى 
وصـلت إلـيه بـعد نـفيه مـن املـديـنة وسـألـته ملـاذا كـان يـضع يـده عـلى فـمه وأظهـرت لـه تـعجبي مـن 
: ’كــنت شــديــد الــتألــم فــي الســبع جــلدات األولــى وأمــا بــاقــي  أنّــه كــان يــبتسم فــأكّــــد لــي قــائــالً
الجـــلدات فـــلم أحـــس بـــها وكـــنت أتـــعجب هـــل الجَــــــلد كـــان يـــنزل عـــلى جـــسمي أم ال فـــقد أحـــاط 
روحــــي احــــساس فــــرح وانشــــراح ال مــــزيــــد عــــليه وكــــنت أجتهــــد أن أُخــــفي إحــــساســــي وأمــــنع 
ضـحكي وهـكذا عـلمت أن ربّـَنا املـنجي الـقديـر يـغيّر األلـم بـالـراحـة والحـزن بـالسـرور فـي أقـل 

من ملح البصر، تعالت قدرته فوق إدراكات خلقه الفانني.‘" 

وتــحول االضــطهاد نــحو شــخص الــباب فــأرســل الــحاكــم حســني خــان اإليــروانــي إلــى بــوشهــر 
خـــيالـــة مـــن حـــرســـه الـــخاص وأعـــطاهـــم أوامـــر مشـــّددة لـــلقبض عـــلى الـــباب وتـــكبيله بـــالحـــديـــد 
وإحـضاره أمـامـه فـي شـيراز. فـيقول رئـيس هـؤالء الحـرس مـا يـلي: "فـفي طـريـقنا إلـى بـوشهـر 
يّـــة شـــابًّـــا يـــتمنطق حـــزامًــــا أخـــضر ويَـــعتّم بـــعمامـــة صـــغيرة كـــما كـــانـــت عـــادة  وجـــدنـــا فـــي الـــبرِّ
الــــسادات األشــــراف الــــذيــــن يــــحترفــــون الــــتجارة وكــــان مــــمتطيًا جــــواده وخــــلفه حــــبشي يحــــرس 
أمـــــتعته وعـــــندمـــــا اقـــــتربـــــنا مـــــنه ســـــّلم عـــــلينا وســـــألـــــنا عـــــن وجهـــــتنا وكـــــنت أريـــــد أن أخـــــفي عـــــنه 
: ’إّن الــحاكــم أرســلكم لــلقبض عــليّ فــهائــنذا اعــملوا بــي كــما تــريــدون  مــأمــوريــتنا فــتبّسم قــائــالً
وحـضرت ملـقابـلتكم كـي أوفّـر عـليكم الـسير وسهـلت لـكم املـأمـوريـة فـي الـبحث عـنّي.‘ فـدهشـت 
مـن إجـابـته وأظهـرت اسـتعدادي لـتركـه واالرتـحال عـنه بـعيًدا فـاقـترب مـني وقـال: ’قـسًما بـالـحق 
الــذي خــلق االنــسان ومــيّزه عــن جــميع خــلقه وجــعل قــلبه مــقّر قــدرتــه ومــعرفــته إنّــي فــي جــميع 
أدوار حـياتـي لـم أتـكّلم إال بـالـحق ولـم يـكن لـي قـصد سـوى تـقّدم أبـناء جـنسي تـاركًـــا راحـتي 
ولــم أكــن ســببًا فــي حــزن أو أذى أحــد وإنّــي أعــلم أنــكم تــبحثون عــني لــذلــك فــضلت أن أقــدم 
نـفسي بـدالً مـن أن تـتعرضـوا لـلمسؤولـية أو تتحـملوا مـشقًة غـير الزمـة.‘ فحـركـت هـذه الـكلمات 
أعــماق قــلبي ونــزلــُت حــاالً عــن جــوادي وقــبّلت ركــابــه وقــلت لــه: ’يــا نــور عــني رســول اهلل أقــسمت 
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لــك بــالــذي خــلقك وأعــطاك الــقّوة واملــقام األعــلى بــأن تــقبل رجــائــي وتهــرب مــن هــذا املــكان وال 
أرضــــى أن يــــقع رجــــل مــــثلك مــــن ســــاللــــة الــــرســــول فــــريــــسة لــــلوحــــشية والــــدســــائــــس الــــخبيثة.‘ 
فــأجــابــني الــشاب: ’لــن أحــول وجــهي عــن أمــر اهلل وقــضائــه فــهو كــهفي وولــيي ومــلجئي وإلــى 
أن تـأتـي سـاعـتي األخـيرة ال يـقدر أحـد أن يـضرّنـي وال أن يـبطل حـكم اهلل وإذا أتـت سـاعـتي 
فـما أعـظم سـروري بتجـرّع كـأس الـشهادة ألجـل اسـمه فـهائـنذا سـلمني لـيد سـيدك وال تـخف 

ألنه لن يلومك في ذلك أحد.‘"

وبـــعد أن حـــضر الـــباب المَـــه حســـني خـــان عـــلى ســـلوكـــه وقـــال لـــه بـــغضب: "ألســـت ذلـــك الـــرجـــل 
الـذي يـّدعـي أنّـه مـبتدع أمـٍر جـديـٍد يـلغي أوامـر الـقرآن املـقدسـة؟" فـأجـاب الـباب بـسكون: "يـا 
أيــها الــذيــن آمــنوا ان جــاءكــم فــاســق بــنبأ فــتبينوا أن تــصيبوا قــومًــا بــجهالــة فــتصبحوا عــلى مــا 
فــــعلتم نــــادمــــني." (الــــقرآن6:49). فــــأثــــارت هــــذه الــــكلمات حســــني خــــان وصــــاح قــــائــــالً: "مــــاذا 
تـقول؟ هـل يـجوز أن تنسـب الـينا الجهـل وعـدم الـتبصر؟" وأمـر حـارسـه أن يـصفع الـباب عـلى 
وجــهه فــكانــت الــلطمة شــديــدة بــدرجــة أن عــمامــته وقــعت عــلى األرض ولــكن أبــا تــراب – إمــام 
الجـــمعة فـــي شـــيراز- الـــذي كـــان حـــاضـــرًا فـــي ذلـــك االجـــتماع انـــتقد عـــمل حســـني خـــان وأمـــر 
بــإعــادة عــمامــة الــباب وأخــذ يــسأل الــباب بــخصوص األمــر الجــديــد. فــامــتنع الــباب ان يــكون 
نـائـب الـقائـم املـوعـود أو الـواسـطة بـينه وبـني املـؤمـنني. وبـعد ذلـك سـّلم الـباب إلـى حـفظ وكـفالـة 

خاله امليرزا سيد علي بشرط أن يسلمه في أي وقت يطلب منه ذلك.

أمــا املفســدون فتشــبثوا بــكل وســيلة لتحــريــك إحــساس وإشــعال هــياج الجــمهور فــاضــطر أبــو 
تـراب أن يـطلب مـن الـباب الـحضور إلـى مسجـد الـوكـيل. ووصـل الـباب إلـى املسجـد مـع خـالـه 
الـــحاج الـــسيد عـــلي وطـــلب مـــنه أبـــو تـــراب بـــكل تـــرحـــيب أن يـــصعد املـــنبر ويخـــطب فـــي الـــناس 
فــتقدم الــباب ووقــف عــلى الــدرجــة األولــى مــن املــنبر وخــطب فــي الــحاضــريــن فــطلب مــنه إمــام 
الجـمعة أن يـصعد املـنبر فـصعد درجـتني أُخـريـني وقـال: "إّن غـضب اهلل عـلى كـل مـن يـعتبرنـي 
وكـــيالً عـــن اإلمـــام أو الـــباب إلـــيه وإّن غـــضب اهلل عـــلى مـــن ينســـب الـــيّ انـــكار وحـــدانـــية اهلل أو 
انــــكار نــــبّوة محــــمد خــــاتــــم الــــنبيني أو رســــالــــة أي رســــول مــــن رُســــل اهلل أو وصــــايــــة عــــلي أمــــير 
املـؤمـنني أو أي أحـد مـن األئـمة الـذيـن خـلفوه." ثـم صـعد إلـى ذروة املـنبر وعـانـقه إمـام الجـمعة 
وقــال لــه: "اذهــب إلــى مــنزلــك وأدي الــصالة هــناك." كــذلــك أمــر الــحاج الــسيد عــلي أن يــرافــقه 
إلــى املــنزل وكــان هــذا الــتدبــير مــن إمــام الجــمعة خــوفًــا مــن اعــتداء بــعض الحــمقى لــالضــرار 
بـشخص الـباب أو ايـقاع حـياتـه فـي خـطر. وأمـضى الـباب ردحًــــا مـن الـزمـن فـي مـنزلـه بـعيشة 
هــادئــة مــع أســرتــه واقــربــائــه. وفــي تــلك األثــناء احــتفل بــأول عــيد لــلنوروز بــعد إعــالن الــرســالــة 
وكــــان قــــد وقــــع فــــي الــــيوم الــــعاشــــر مــــن شهــــر ربــــيع األول ســــنة 1261 هجــــريّــــة (مــــارس ســــنة 

1845 ميالديّة).
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وكـــان الـــبعض مـــمن حـــضر هـــذه الـــحادثـــة فـــي مسجـــد الـــوكـــيل وســـمع أقـــوال الـــباب قـــد أعـــجب 
بــــالــــطريــــقة الــــحكيمة الــــتي بــــها نــــجح هــــذا الــــشاب فــــي اســــكات مــــقاومــــيه الــــعنيديــــن بــــدون أن 
يــساعــده أحــد فــي ذلــك. فــلم يــمض عــلى تــلك الــحادثــة وقــت طــويــل حــتى عــرف الجــميع رســالــة 

الباب وجاللها.

وكــــان نــــوروز تــــلك الــــسنة حــــافــــالً بــــأنــــباء املــــعتنقني لــــألمــــر الجــــديــــد ومبشّــــــــرًا بــــقرب ظــــهور ربــــيع 
روحــانــي ظهــرت بــوادره ومــرّت نــسائــمه فــي أنــحاء الــبالد وخــرج الــكثيرون مــن أشهــر الــرجــال 
والـعلماء مـن جـمود وبـرود الـغفلة واسـتنشقوا عـطر أنـفاس ذلـك األمـر الـذي جـاوز طـيب رائـحته 

حدود إيران .

الفصل التاسع 
إقامة الباب في شيراز بعد الحج

ملـا انتشـر تـالمـيذ الـباب فـي أنـحاء الـبالد أعـلنوا بـدون خـوف أو وجـل لجـمهور مـواطـنيهم تـلك 
الـــقّوة املُــحيية لـــلديـــن الحـــديـــث الـــوالدة فـــانتشـــر صـــيت الـــباب فـــي األطـــراف ووصـــل إلـــى آذان 
الــــذيــــن تــــبوؤا أعــــلى مــــراكــــز الســــلطة ســــواء فــــي الــــعاصــــمة أم فــــي األريــــاف. واشــــتد الــــبحث 
والتحـري مـن الـرؤسـاء واملـرؤوسـني وكـان لـلبابـية أتـباع عـديـدون فـي كـل فـرع مـن فـروع الـحياة 
ولـكثير مـنهم أهـمية خـاصـة فـمنهم األكـابـر ومـنهم أعـضاء فـي الـهيئة الـديـنية ومـنهم ضـباط فـي 
الـــعسكريـــة وتـــجار. وأخـــذت الـــدهـــشة والـــحيرة كـــل الـــذيـــن ســـمعوا مـــن أفـــواه رُســـل الـــباب تـــلك 
الـــعالمـــات والـــدالئـــل الـــتي بشّـــــــرت بـــظهوره وكـــان عـــظماء الـــدولـــة ورؤســـاء الـــديـــانـــة دائـــبني عـــلى 
الـبحث والتحـري بـأنـفسهم ويـوفـدون مـن يـثقون بـهم مـن الـقادريـن لـلبحث والـتنقيب عـن حـقيقة 

وصفة هذه الحركة العظيمة.

وتحـرّك محـمد شـاه أيـًضا لـلتحقق مـن هـذه األخـبار والـبحث فـي صـفتها فـأوفـد الـسيد يـحيى 
الــدارابــي (الــوحــيد- وهــو لــقب أعــطي لــلسيد يــحيى الــدارابــي مــن الــباب ) أحــد أشهــر عــلماء 
الـعصر وأفـصحهم وأكـثرهـم تـأثـيرًا فـي الـرعـايـا ملـقابـلة الـباب ولـكتابـة تـقريـر عـن حـقيقة الـحال 
ونــتيجة بــحثه. وكــان لــلشاه ثــقة تــامّـــة فــي إنــصافــه وملــا وصــل الــسيد يــحيى إلــى شــيراز قــابــل 
الـباب فـي مـنزل الـحاج املـيرزا الـسيد عـلي (خـال الـباب) وأخـذ يـلفت نـظر الـباب إلـى املـسائـل 
الـعويـصة املـشكلة املسـتعصية واآليـات املـتشابـهة فـي الـقرآن ونـبوات أئـمة الـديـن وكـان الـباب 
يشــرع فــي بــيان الــجواب املــقنع املــختصر لــكل ســؤال، وكــانــت ســالســة أجــوبــته واخــتصارهــا 
مـما أثـار إعـجاب ودهـشة الـسيد يـحيى الـذي رأى نـفسه مـغلوبًـا عـلى أمـره وأحـّس فـي نـفسه 

بشعور أزال كبرياءه ومحا منه محبة الرئاسة.
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أمــا فــي املــقابــلة الــثانــية وجــد الــسيد يــحيى لــفرط دهشــته أنــه نَــسي جــميع األســئلة الــتي كــان 
قــد عــزم عــلى إلــقائــها عــلى الــباب فــأخــذ الــباب يــجيب عــلى األســئلة الــتي نــسيها آنــذاك فــكان 
يـــذكّـــــره بـــها. ووصـــف الـــسيد يـــحيى ذلـــك قـــائـــالً: "كـــنت أشـــعر إذ ذاك أنّـــي أنـــام نـــومًــــا عـــميًقا 
وكــــانــــت كــــلماتــــه وإجــــابــــاتــــه عــــلى املــــسائــــل الــــتي نــــسيت أن أســــألــــها تــــوقــــظني مــــن ســــباتــــي 
فــاضــطربــت نــفسي مــن تــراكــم وتــزاحــم أفــكاري. فــصممت فــي املــقابــلة الــثالــثة أن أطــلب مــنه 
فـــي ســـّري تـــفسيرًا لـــسورة الـــكوثـــر (الـــقرآن108) وعـــزمـــت أن ال أذكـــر هـــذا الـــطلب لـــه شـــفاهًــــا 
فـإذا أتـى بـالـتفسير مـن تـلقاء نـفسه اقـتنعت إذ ذاك بـصّحة رسـالـته الـسماويـة واعـتنقت أمـره 
وإال فــال أعــترف بــه. وبمجــرد تشــرّفــي شــعرت بــخوف لــم أكــن أعــلم ســببه وكــنت أرتــجف وأنــا 
أنـظر إلـى وجـهه وكـنت غـير قـادر عـلى الـوقـوف عـلى قـدمـيّ وملّـا شـاهـد الـباب حـالـتي قـام مـن 
مــقعده وأخــذ بــيدي وأجــلسني بــجانــبه وقــال: ’اطــلب مــني كــل مــا يــرومــه قــلبك أذكــره تــوًّا لــك.‘ 
فــبقيت مــتعجبًا وبــدون حــراك فــتبسم وهــو يــنظر الــيّ وقــال: ’إذا فســرت لــك ســورة الــكوثــر هــل 
تــــعترف أّن كــــالمــــي هــــو مــــن روح اهلل وأنّــــه ال عــــالقــــة لــــه بــــالسحــــر.‘ فــــلما ســــمعته يــــذكــــر ذلــــك 
أجهشــت بــالــبكاء ومــا قــدرت أن أتــكلم بــشيء وطــلب الــدواة والــقرطــاس ثــم ابــتدأ تــفسيره عــلى 
"سـورة الـكوثـر" فـكانـت اآليـات تـتموج مـن قـلمه بسـرعـة مـدهـشة ال تـكاد تـصّدق وكـانـت لـطافـته 
وظــرافــة صــوتــه ولــحنه وقــّوة بــيانــه املــهيب أدهشــتني وحــيّرتــني واســتمر عــلى هــذا املــنوال إلــى 
الـــغروب ولـــم يـــقف حـــتى أتـــّم تـــفسير الـــسورة وكـــان قـــلبي يـــخفق وصـــرت كـــاملـــجنون مـــن شـــّدة 
تــأثــري وكــنت عــلى وشــك اإلغــماء ثــالث مــرات فــكان يــنعش قــوتــي بــرش مــاء الــورد عــلى وجــهي 
فـــأســـتعيد قـــوتـــي. ووصـــل إيـــمانـــي بـــعظمة األمـــر إذ ذاك إلـــى درجـــة لـــو اجـــتمعت جـــميع قـــوات 

األرض وتحزّبت ضّدي ال تقدر أن تقّلل شيئًا منه."

وبـعد ذلـك سـافـر الـسيد يـحيى الـدارابـي إلـى أطـراف إيـران ودعـا الـناس فـي كـل مـديـنة وقـريـة 
إلــى األمــر الجــديــد مــن رؤوس املــنابــر. ومــمن بــحث عــن األمــر أيــًضا بــدقّــة مــن الــعلماء األعــالم 
واعـتنقه املـالّ محـمد عـلي مـن أهـالـي زنـجان وهـو الـذي سـماه الـباب بـالـحّجة الـزنـجانـي وكـان 

لقبه حّجة اإلسالم.

وأمـا الـقدوس فـبعد مـا طـرد مـن شـيراز سـافـر إلـى كـرمـان ثـم يـزد وأردكـان ونـائـني وأردسـتان 
وإصــفهان وكــاشــان وقــم وطهــران وفــي كــل هــذه املــدن نــجح فــي غــرس املــبادىء الجــديــدة فــي 
قــلوب ســامــعيه وقــام بــكل شــجاعــة عــلى تــرويــجها. وفــي طهــران تشــرّف بــمقابــلة حــضرة بــهاء 
اهلل. وكـانـت والـدتـه (زوجـة أبـيه) تـتمنى أن تـراه يـتزّوج وكـان يـجيبها بـقولـه: "إّن يـوم عـرسـي لـم 
يـحن بـعد وإّن ذلـك الـيوم سـيكون بـال شـك مـهيبًا وال يـكون الـعرس داخـل املـنزل بـل فـي الـعراء 
وتـــحت قـــبّة الـــسماء فـــي وســـط ســـبزه مـــيدان (مـــكان فـــي بـــلدة بـــارفـــروش) وأمـــام نـــظر جـــميع 
الــــناس – هــــناك يــــكون عــــرســــي وهــــناك أشــــاهــــد بــــغية آمــــالــــي." وبــــعد مــــضي ثــــالث ســــنوات 

استشهد القدوس في سبزه ميدان.
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ولـم تـكن املـعامـالت الـوحـشية وال االضـطهاد والـزجـر بـمانـع لـتالمـيذ الـباب وأعـوانـهم مـن إتـمام 
مـــقاصـــدهـــم بـــل اســـتمروا ثـــابـــتني فـــي ايـــمانـــهم بـــال مـــلل وبـــإخـــالصـــهم الـــذي ال تـــشوبـــه شـــائـــبة 
وثـباتـهم املـنقطع الـنظير تـمكنوا مـن أن يظهـروا ملـواطـنيهم تـأثـير ذلـك اإليـمان الـذي قـامـوا عـلى 

ترويجه.

وفـي الـنوروز الـتالـي لـدعـوة الـباب -21 ربـيع األّول سـنة 1262 هجـريّـة (املـوافـق سـنة 1846 
مــيالديّــة) كــان الــباب فــي شــيراز مــتمتًعا بــالــراحــة والــسكون مــع أســرتــه وأهــله واحــتفل بهــدوء 
بـــعيد الـــنوروز فـــي مـــنزلـــه وحســـب عـــادتـــه أســـدى إلـــى زوجـــته ووالـــدتـــه عـــالئـــم املـــحبة والـــفضل. 

وبحكمة نصائحه ولطف محبّته فرّح قلبيهما وأزال همومهما وأوصى بجميع أمالكه لهما.

ولــم تــدرك والــدة الــباب أهــمية رســالــته وبــقيت مــّدة غــير عــاملــة بــعظمة الــقّوة املــودعــة فــي األمــر 
الجـديـد وملـا قـاربـت أواخـر حـياتـها عـلمت قـدر تـلك األمـانـة املـنقطعة الـنظير. وكـان حـضرة بـهاء 
اهلل هـــو الـــذي مـــّكنها مـــن اكـــتشاف ذلـــك الـــكنز املـــكنون الـــذي بـــقي مـــّدة طـــويـــلة مـــحجوبًـــا عـــن 
أنــظارهــا. واعــترفــت بــاألمــر وعــاشــت حــتى أواخــر الــقرن الــثالــث عشــر الهجــري (اكــتوبــر ســنة 
1882مـيالديّـة). وتـوفـيت وهـي عـاملـة تـمامًــا بـالـفضل واملـوهـبة الـتي مـنحها لـها رّب الـعزّة. وأمـا 
زوجـة الـباب فـكانـت خـالفًـا لـوالـدتـه قـد اطّلعت عـلى جـالل األمـر فـي أوائـل اشـراقـه وشـعرت مـن 
الـبدايـة بـغزارة قـّوتـه ولـم يـفق عـليها أحـد مـن جـيلها فـي قـوة الـعبادة وال فـي قـوة اإليـمان سـوى 
الــطاهــرة. وقــد أعــلمها الــباب بمســتقبل آالمــه وكــشف أمــام عــينيها أهــمية تــلك الــحوادث الــتي 
ســــتحصل فــــي ذلــــك الــــيوم وأمــــرهــــا أن ال تــــذيــــع هــــذا الســــّر إلــــى والــــدتــــه ونــــصحها أن تــــصبر 

وتمتثل إلرادة اهلل.

وبـعد أن أنـهى الـباب شـؤون مـنزلـه انـتقل إلـى الـحاج املـيرزا الـسيد عـلي (خـالـه) وهـناك دقّــت 
ســاعــة آالمــه املــنتظرة. وعــرف أن املــصائــب املخــزونــة لــه ال يــمكن أن تــتأخّـــر وأنّــه ســوف يــؤخــذ 
وسـط عـاصـفة الـبغض واالضـطهاد ويحـمل مـنها سـريـًعا إلـى مـيدان الـشهادة الـتي هـي تـاج 

فخر حياته.

وفــي هــذه األثــناء كــان حســني خــان حــاكــم فــارس يــعمل كــل جهــده إليــقاع الــباب فــي املــشاكــل 
ليحــط مــنزلــته فــي نــظر الــناس وكــانــت نــيران عــدواتــه الــخامــدة قــد عــادت لــالشــتعال إذ عــلم أن 
الـباب اليـزال يـواصـل مـجهوداتـه بـدون حـصول أي تـعرض لـه وأنّـه لـم يـزل يـقابـل الـكثيريـن مـن 
أصـحابـه. فـأرسـل عـبد الحـميد خـان لـتنفيذ األمـر وهجـم عـلى مـنزل الـحاج املـيرزا الـسيد عـلي 
وقــبضوا عــلى الــباب وملّـا وصــلوا إلــى الــسوق رأوا أهــالــي املــديــنة يهــرعــون فــي كــل مــكان وهــم 
يـــصيحون مـــن األلـــم والحـــزن فـــعلم أن الـــوبـــاء (الـــكولـــيرا) قـــد ظهـــر فـــجأة وأّن الـــناس يـــموتـــون 
بســـرعـــة. وفـــزع عـــبد الحـــميد خـــان مـــن هـــذا الـــخبر واســـرع إلـــى مـــنزل حســـني خـــان وعـــلم أنّ 
حسـني خـان وأهـل املـنزل هجـروه بـعد أن ضـرب الـوبـاء أفـراد أسـرتـه. فـعزم عـبد الحـميد خـان 
إذ ذاك عــلى أخــذ الــباب إلــى مــنزلــه لــحفظه هــناك حــتى تــصله أوامــر مــن الــحاكــم. وملــا اقــترب 
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مـن مـنزلـه أزعـجه صـوت الـنحيب والـبكاء مـن أفـراد األسـرة وكـان الـوبـاء قـد ضـرب ابـنه وصـار 
عــلى شــفا الهــالك. فــوقــع عــلى أقــدام الــباب وتــضرع إلــيه بــاكــيًا أن يــنقذ حــياة ابــنه وســألــه أن 
يـغفر لـه سـابـق تـعديـاتـه وسـيئآتـه. وكـان الـباب فـي ذلـك الـوقـت يـتوضـأ لـصالة الفجـر فـأمـره أن 
يــأخــذ بــعًضا مــن املــاء الــذي يغســل بــه وجــهه ويــطلب مــن نجــله أن يشــربــه فــذلــك كــفيل بــنجاتــه 
مــن املــوت. ومــا كــاد عــبد الحــميد خــان يــشاهــد شــفاء نجــله حــتى كــتب لــلحاكــم يــعلمه بــاألمــر 
ويــــرجــــوه أن يــــترك تهجّـــــــمه عــــلى الــــباب وقــــال لــــه: "ارحــــم نــــفسك والــــذيــــن أوالك اهلل رعــــايــــتهم." 
فــــأجــــاب حســــني خــــان بــــإطــــالق ســــراح الــــباب واعــــطائــــه الحــــريــــة لــــيذهــــب حــــيث يــــشاء وبمجــــرد 
وصــول هــذه األخــبار إلــى طهــران ولــفت نــظر الــشاه إلــيها صــدر أمــره بــعزل حســني خــان مــن 

وظيفته وأرسل األمر إلى شيراز.

الفصل العاشر 
رحلة الباب إلى إصفهان

فـــي صـــيف 1262 (ســـنة 1846 مـــيالديّـــة) وّدع الـــباب مـــوطـــنه شـــيراز وســـافـــر إلـــى إصـــفهان 
وملـــا اقـــترب مـــن ضـــواحـــي املـــديـــنة كـــتب خـــطابًـــا إلـــى مـــنوچهـــر خـــان مـــعتمد الـــدولـــة، والـــي ذلـــك 
اإلقـــليم وطـــلب إلـــيه أن يـــعني لـــه مـــكان اإلقـــامـــة. فـــأمـــر مـــعتمد الـــدولـــة ســـلطان الـــعلماء – إمـــام 
الجـمعة فـي إصـفهان وهـو أكـبر رجـال الـديـن فـي الـدولـة أن يسـتقبل الـباب ويـضيفه فـي مـنزلـه 
ويظهـر لـه كـل تـرحـاب وإكـرام. وكـان يـحف الـباب االحـترام واإلجـالل مـن جـميع الـجهات حـتى 
أنّــــه فــــي يــــوم جــــمعة بــــينما كــــان راجــــًعا مــــن الحــــّمام إلــــى املــــنزل اجــــتمع جــــمهور مــــن الــــناس 
وأخـــــذوا يـــــتشاحـــــنون عـــــلى اقـــــتسام املـــــاء الـــــذي اســـــتعمله فـــــي الـــــوضـــــوء وكـــــان املـــــعجبون بـــــه 

واملتحمسون له يعتقدون في طهارتها وقدرتها على شفاء أمراضهم وأسقامهم.

وذات لـيلة بـعد الـعشاء أخـذ إمـام الجـمعة الـعجب مـن صـفات وأخـالق ضـيفه الـشاب ومـحاسـن 
أحــــوالــــه وطــــلب مــــنه أن يفســــر لــــه ســــورة والــــعصر (الــــقرآن103) فــــأخــــذ الــــباب يــــكتب بســــرعــــة 
مــدهــشة وبــدون أدنــى تــأمّـــل مــا طــلب مــضيفه وكــانــت قــّوة بــيانــه قــد أدهشــت ســامــعيه الــذيــن 

ُسحروا من صوته وقاموا حاالً بما فيهم إمام الجمعة وقبّلوا طرف ردائه.

وملـا زادت شهـرة الـباب انـتشارًا فـي مـديـنة إصـفهان حـضر لـزيـارتـه جـّم غـفير مـن الـزوار مـن 
كـّل مـكان ملـعرفـة الـحقائـق الـديـنية وكـثيرون حـضروا طـلبًا لـلشفاء مـن األمـراض واآلالم. وجـاء 
مـعتمد الـدولـة نـفسه ذات مـرة لـزيـارتـه. وبـينما كـان الـباب جـالـًسا وسـط أشهـر عـلماء إصـفهان 
وطـــلب مـــنه مـــعتمد الـــدولـــة بـــيانًـــا عـــن صـــحة الـــنبوة الـــخاصـــة وكـــذلـــك طـــلب مـــن الـــحاضـــريـــن أن 
يظهــروا الــبراهــني والــحجج عــلى صــحة مــعتقدهــم املــذكــور لــيكون دلــيالً كــافــيًا لــكّل مــن يــنكره، 
فــلم يــقدر أحــد مــن الــحاضــريــن عــلى إجــابــة الــطلب ولــكّن الــباب قــال لــه: "هــل تــريــد أن يــكون 
الـــرّّد كـــتابـــًة أو شـــفاهًــــا عـــلى ســـؤالـــك؟ "فـــقال لـــه: "بـــل ردًّا كـــتابـــيًا ويـــكون بـــحيث ال يـــقنع فـــقط 
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الــــــذيــــــن هــــــم حــــــاضــــــرون فــــــي هــــــذا املجــــــلس بــــــل يــــــكون مــــــعّلًما ومهــــــذّبًــــــا لــــــألجــــــيال الــــــحاضــــــرة 
واملســــتقبلة." فــــأخــــذ الــــباب قــــلمه وشــــرع فــــي الــــكتابــــة وفــــي أقــــّل مــــن ســــاعــــتني مــــأل أكــــثر مــــن 
خــــمسني صــــحيفة بــــبحث مســــتفيض عــــن أصــــل وكــــيفية تــــأثــــير اإلســــالم وكــــانــــت قــــّوة عــــباراتــــه 
وسـالسـتها ومـتانـتها ودقـة جـميع تـفاصـيلها قـد أعـطت املـوضـوع الـذي يـعالـجه طـابـع االمـتياز 
الـذي لـم يـغب عـن ذهـن أحـد مـن الـحاضـريـن. وفـي كـتابـته أدلـى بـالـحجج الـقويّـة بـشجاعـة تـامّـة 
حـتى أن املسـتمعني لـتالوة اآليـات أخـذتـهم الـدهـشة مـن عـظمة وحـيه ولـم يجـرؤ أحـد أن يـنبس 
بــأقــّل اعــتراض فــضالً عــن أن يــرد عــلنًا عــلى شــيء مــن عــباراتــه ولــم يــقدر املــعتمد أن يــخفي 
حــماســه وســروره وصــاح قــائــالً: "اســمعوا إنــي لــم أكــن إلــى هــذا الــيوم اعــتقد بــقلبي اعــتقاًدا 
جـازمًــا فـي ديـني ولـكنّي اآلن أعـترف بـأنّـي صـرت مـؤمـنًا حـًقا بـالـديـن الـذي جـاء بـه رسـول اهلل 
وذلــك مــن أثــر بــيانــات هــذا الــشاب والحــمد هلل وإنّــي أشهــد بــالــقوة الــخارجــة عــن طــاقــة البشــر 

التي يتحلى بها هذا الشاب تلك القوة التي ال يقدر أّي تعليم أرضي أن يهبها ألحد."

وسـببت شهـرة الـباب اآلخـذة فـي االزديـاد واملـقام الـرفـيع الـذي وصـل إلـيه، الحسـد والـقلق فـي 
املـديـنة ولـكن رأى قـليل مـن الـعقالء أنَّ األوفـق هـو االمـتناع عـن أعـمال الـعداء لـشخص الـباب 
ورسـالـته ألنّـهم شـعروا أّن مـثل هـذه األعـمال ال تـفيد إالّ فـي إعـالء شـأنـه وتـثبيت مـقامـه. وكـان 
األشـرار يـرّوجـون االشـاعـات بـتقاريـر كـاذبـة وكـانـت هـذه الـتقاريـر تـصل إلـى طهـران وتـعرض 
عــلى الــحاج املــيرزا آقــاســي رئــيس وزراء محــمد شــاه وظــّن هــذا الــوزيــر املتعجــرف املــتغطرس 
أن يــميل الــشاه ذات يــوم إلــى مــحبّة الــباب وذلــك يــؤول طــبًعا إلــى ســقوطــه وكــذلــك خــشي أن 
يــــرتــــب مــــعتمد الــــدولــــة مجــــلًسا يجــــمع فــــيه الــــباب مــــع الــــّشاه وتــــيّقن الــــحاج بــــأنّــــه لــــو تــــّم هــــذا 
االجــتماع فــإّن ذلــك املــذهــب الجــديــد يــأخــذ بــلّب الــشاه ويســتحوذ عــلى قــلبه الــرقــيق بــجاذبــيته. 
وملـا تـمكنت مـنه هـذه الـهواجـس أرسـل إلـى إمـام الجـمعة خـطابًـا شـديـًدا وبّـخه فـيه عـلى إهـمالـه 
الـــعظيم فـــي حـــراســـة مـــصالـــح الـــديـــن. وملـــا عـــلم مـــعتمد الـــدولـــة بـــذلـــك أرســـل إلـــى إمـــام الجـــمعة 
وطـــلب مـــنه حـــضوره مـــع مـــضيفه ملـــنزلـــه وأســـّر مـــعتمد الـــدولـــة إلـــى إمـــام الجـــمعة قـــائـــالً: "إنّـــي 
أخــاف مــن تــدابــير أعــداء الــسيد الــباب وقــد أمــر الــشاه بــإحــضاره إلــى طهــران وإنّــي مــضطر 
أن أعـمل الـترتـيبات إلرسـالـه وأرى أن يـمكث فـي مـنزلـي حـتى يـحني الـوقـت ملـغادرة مـديـنتنا." 

فوافقه إمام الجمعة على ذلك وعاد إلى منزله منفرًدا.

وكـــان قـــد مـــكث الـــباب أربـــعني يـــومًـــا فـــي مـــنزل إمـــام الجـــمعة. وقـــبل انـــتقالـــه إلـــى مـــنزل مـــعتمد 
الـــدولـــة كـــان املـــيرزا ابـــراهـــيم وهـــو والـــد ســـلطان الشهـــداء وأخ املـــيرزا محـــمد عـــلي النهـــري قـــد 
دعـا الـباب لـولـيمة عـنده وكـان سـلطان الشهـداء وأخـوه مـحبوب الشهـداء يخـدمـان عـلى املـائـدة 
وهـــما طـــفالن فـــي ســـن الـــعاشـــرة والـــحاديـــة عشـــرة. وفـــي تـــلك الـــليلة أثـــناء تـــناول الـــطعام طـــلب 
املــيرزا ابــراهــيم مــن الــباب قــائــالً: "إنَّ أخــي املــيرزا محــمد (محــمد عــلي النهــري) لــيس لــه ابــن 
فـأرجـوك أن تهـبه مـرغـوب فـؤاده." فـأخـذ الـباب بـعًضا مـن الـطعام وطـلب مـنه أن يـعطيه لـلميرزا 
محــــمد عــــلي وزوجــــته وأن يــــتقاســــماه فــــيتم لــــهما مــــرادهــــما. وفــــعالً حــــصل ذلــــك وحــــملت زوجــــة 
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املــيرزا محــمد عــلي وولــدت بــنتًا اقــترنــت فــيما بــعد بــالــغصن األعــظم. (إشــارة إلــى زواج مــنيرة 
خانم بحضرة عبد البهاء).

وأثـارت هـذه الـتبجيالت واالحـترامـات املـوجـهة نـحو الـباب عـداوة عـلماء إصـفهان فـقرروا فـيما 
بــينهم عــقد اجــتماع وفــيه حــّرروا خــطابًــا خــتموه مــن جــميع الــرؤســاء الــديــنيني فــي تــلك املــديــنة 

وحكموا فيه على الباب باإلعدام.

وملـــا عـــلم مـــعتمد الـــدولـــة بـــالـــحكم الـــصادر مـــن عـــلماء إصـــفهان رتّـــب حـــملة إللـــغاء تـــأثـــير هـــذه 
الــفتوى الــقاســية فــأصــدر أوامــره بــمغادرة الــباب إصــفهان محــروسًـــــــا بخــمسمائــة مــن الــخيالــة 
لــيتوجّـــــه عــند غــروب الــشمس إلــى جــهة طهــران. ثــم أصــدر األوامــر املشــّددة عــلى أن يــعود فــي 
كـل فـرسـخ مـائـة مـن الـخيالـة إلـى إصـفهان وأسـّر إلـى قـائـد املـائـة األخـيرة وهـو رجـل يـثق بـه أن 
يـــعود بـــطريـــق آخـــر غـــير مـــعروف مـــع العشـــرة الـــباقـــية مـــن رجـــالـــه املـــوثـــوق بـــهم إلـــى إصـــفهان. 
ويـــعدلـــوا ســـيرهـــم بـــطريـــقة يـــعودون بـــها بـــالـــباب إلـــى إصـــفهان قـــبل الفجـــر فـــي الـــيوم الـــتالـــي 

ويسلمونه له. 

وقــد نــفذت فــعالً هــذه الــطريــقة وعــاد الــباب فــي ســاعــة غــير مــتوقــعة إلــى املــديــنة وأوصــلوه إلــى 
مـنزل مـعتمد الـدولـة الـخاص املُـسمى بـعمارة خـورشـيد ودخـل إلـى غـرفـته الـخصوصـية. وكـان 
الـحاكـم املـذكـور يـتولـى أمـر الـباب ويـقوم عـلى خـدمـته ويـهيّء مـا يـلزم لـراحـته واطـمئنانـه. ومـكث 
الـــباب فـــي ذلـــك املـــنزل أربـــعة أشهـــر. ولـــم يـــسمح لجـــميع أصـــحابـــه املـــقيمني فـــي إصـــفهان أن 
يــروه ســوى ثــالثــة مــنهم وهــم املــالّ عــبد الــكريــم الــقزويــني الــذي اســتلم مــن ســيده الــباب بــعض 

املكاتيب وأمره أن ينسخها بمعونة السيد حسني اليزدي والشيخ حسن الزنوزي.
    

وقـد عـرض مـعتمد الـدولـة رغـبته بـأن يـسافـر إلـى طهـران بـإذن الـباب ويـعمل جهـده حـتى يـميل 
قـلب الـشاه وحـكام ومـلوك األرض إلـى األمـر فـأجـابـه الـباب قـائـالً: "جـازاك اهلل عـلى مـقاصـدك 
الـــنبيلة خـــيرًا فـــإّن هـــذه الـــنيّة الـــسامـــية أثـــمن مـــن الـــفعل نـــفسه ولـــكّن أيّـــامـــك وأيّـــامـــي فـــي هـــذه 
الـدنـيا محـدودة ولـم يـقّدر اهلل الـقديـر نـصرة أمـره بـالـطرق الـتي نـتصّورهـا ونـحبّها بـل بـواسـطة 
املـــــساكـــــني واملســـــتضعفني والـــــدمـــــاء الـــــتي تـــــسفك فـــــي ســـــبيله يـــــحقق الـــــقديـــــر أمـــــره ويـــــحفظه 
ويــصونــه. وقــد بــقي لــك اآلن فــي الــحياة الــدنــيا ثــالثــة أشهــر وتــسعة أيــام فــقط وبــعدهــا تــعود 
بـإيـمانـك ويـقينك إلـى املـسكن األبـدي." فـفرح مـعتمد الـدولـة بهـذه الـكلمات وأسـلم األمـر إلرادة 
اهلل وابــتدأ يســتعد لــلفراق الــذي أنــبأه بــه الــباب بــوضــوح تــاّم. وكــان مــعتمد الــدولــة فــي أيّــامــه 
األخــيرة دائــم الــحضور مــع الــباب وفــي ســاعــات اجــتماعــه بــه كــان يــزداد يــقينًا وعــلًما بــطبيعة 
الــــروح الــــتي أحــــيت إيــــمانــــه. وقــــال مــــعتمد الــــدولــــة لــــلباب: "أفــــكر فــــيك وأرتــــجف إذ أعــــلم أنّــــي 
ســـأفـــارقـــك وأتـــركـــك لـــتقديـــر وارث قـــاس مـــثل جـــورجـــني خـــان (ابـــن خـــالـــه) فـــإنّـــه ســـيكشف أمـــر 
وجــودك فــي هــذا املــنزل وأخــاف عــليك أن يــؤذيــك إيــذاًء بــليًغا." فــأجــابــه الــباب: "ال تــخف إنّــي 
سـّلمت أمـري إلـى اهلل وعـليه تـوكـلت ولـقد مـّن عـليّ قـّوة مـن عـنده بـحيث لـو أرغـب أن أقـلب هـذه 
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األحــــــجار إلــــــى جــــــواهــــــرمــــــما ال عــــــدل لــــــها وأثــــــبت فــــــي قــــــلب أشــــــقى املجــــــرمــــــني أعــــــلى أشــــــكال 
االســتقامــة واإلخــالص ألقــدر ولــكن اخــترت بــنفسي أن أُعــذّب بــيد أعــدائــي حــتى يــقضي اهلل 

أمرًا كان مفعوالً."
  

وبــــعد قــــليل مــــن وفــــاة مــــعتمد الــــدولــــة عــــلم جــــورجــــني خــــان بــــمقّر الــــباب فــــي عــــمارة خــــورشــــيد 
وبــاالحــتياطــات الــتي أخــذهــا مــعتمد الــدولــة لحــمايــة الــباب فــأرســل رســوالً إلــى طهــران لــيخبر 
محـمد شـاه بـذلـك. وملـا كـان الـشاه كـبير الـثّقة فـي مـعتمد الـدولـة املـتوفـي عـلم أّن رغـبة الـحاكـم 
األكـيدة كـانـت فـي انـتهاز الـفرصـة لـترتـيب اجـتماع بـينه وبـني الـباب وأن مَــنيّته عـاجـلته وحـالـت 
دون تــنفيذ ذلــك فــأصــدر أمــرًا مــلكيًّا بــدعــوة الــباب إلــى دار الســلطنة وأمــر جــورجــني خــان أنْ 
يـــــرســـــل الـــــباب فـــــي الـــــخفاء بـــــصحبة حـــــرس مـــــن الـــــخيّالـــــة إلـــــى طهـــــران وأن يظهـــــر لـــــه مـــــنتهى 

االعتبار أثناء سفره وأن يبقي رحلته في حيّز الكتمان.

وبـــــعد مـــــنتصف الـــــليل ارتحـــــل الـــــباب مـــــن مـــــديـــــنة إصـــــفهان إلـــــى جـــــهة طهـــــران تـــــبًعا لـــــألوامـــــر 
الصادرة.

الفصل الحادي عشر 
إقامة الباب في كاشان

وفـي مـساء الـيوم الـذي وصـل فـيه الـباب إلـى كـاشـان وهـو فـي طـريـقه إلـى طهـران كـان الـحاج 
املـيرزا جـانـي املـشهور بـپرپـا وهـو مـن مـشاهـير تـلك املـديـنة قـد رأى فـي مـنامـه رؤيـا كـأنـه واقـف 
فــي ســاعــة مــتأخــرة مــن الــعصر عــلى بــاب املــديــنة املــسّمى بــباب الــعطار إذ رأى فــجأة الــباب 
راكـبًا جـواده وكـان فـي حـراسـة عـدد مـن الـخيّالـة وعـندمـا اقـترب سـّلم عـليه قـائـالً: "سـوف نـكون 
ضـيوفًـا عـليك مـّدة ثـالث لـيال فـاسـتعد لـلقائـنا." وملـا اسـتيقظ شـعر مـن قـوة رؤيـاه أنّـها حـقيقة 
فــأخــذ تــوًّا فــي إعــداد مــنزلــه لــنزول ضــيفه ثــم ذهــب تــلك الــليلة إلــى بــاب الــعطار وانــتظر هــناك 
مـجيء الـباب وفـيما كـان يـمعن الـنظر فـي األفـق عـايـن عـلى بُـعد هـيئة خـيّالـة حـاضـرة نـحو بـاب 
املـديـنة وملـا أسـرع لـلقائـهم عـرف الـباب وهـو مـحاط بحـرسـه. فـاقـترب مـنه الـحاج املـيرزا جـانـي 
بــــفرح وانــــحنى وقــــال لــــه الــــباب: "ســــنكون ضــــيوفــــك مــــدة ثــــالث لــــياٍل. وغــــًدا هــــو يــــوم الــــنوروز 
فــسنحتفل بــه ســويّــة فــي مــنزلــك." وبــعد جــدال بــني الحــرس تــرك الــباب لحــراســة املــيرزا جــانــي 
وقــال لــه الــباب: "لــوال إرادتــي مــا كــان يــمكن إقــناعــهم بــأن يســّلمونــي الــيك فــكل شــيء مــوكــول 
إلــى قــبضة قــدرتــه وال يســتحيل عــليه فــهو يــزيــل كــل صــعوبــة ويــتغّلب عــلى كــل املــوانــع." وكــان 
وصـول الـباب إلـى مـنزل الـحاج املـيرزا جـانـي مـساء الـيوم الـسابـق لـلنوروز الـثالـث مـن إعـالن 
الــدعــوة وهــو يــوافــق الــيوم الــثانــي مــن شهــر ربــيع الــثانــي ســنة 1263 هجــريّــة (ســنة 1847 

ميالديّة).
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وفــي صــبيحة الــيوم الــثانــي بــعد الــنوروز ســّلم املــيرزا جــانــي للحــرس الــباب الــذي كــان أمــانــة 
لديه وبقلب مملوء بالحزن واألسى وّدعه الوداع األخير املؤثر.

الفصل الثاني عشر 
رحلة الباب من كاشان إلى تبريز

. وكـــانـــت جـــاذبـــيته الـــساحـــرة املـــمزوجـــة بـــالـــكمال  2وســـار الـــباب بـــرفـــقة الحـــرس فـــي طـــريـــق قُـــم

والـوقـار والـلطف والـرزانـة قـد غـيّرت صـفات حـراسـه وجـعلتهم مـنقاديـن لـه فـطرحـوا كـل أفـكارهـم 
وآرائــهم تســليًما إلرادتــه ورضــاه. وكــانــت إحــساســات الــباب قــد غــرســت الــثقة فــي قــلوب الــذيــن 

رافقوه فلم يروا ضرورة ملراقبته لشّدة اطمئنانهم منه.

وكــانــوا فــي الــطريــق إذ بــرســول وصــل فــجأة مــن طهــران ومــعه أمــر كــتابــي مــن الــحاج املــيرزا 
آقـاسـي إلـى محـمد بـيك چـاپـارچـي – رئـيس الحـرس- بـأن يـذهـبوا تـوًّا بـالـباب إلـى بـلدة كـلني 
وبــالــنظر إلــى عــدم صــالحــية املــنازل فــي تــلك الــقريــة أمــر محــمد بــيك أن تــضرب خــيمة ألجــل 
الـباب حـتى تـصله أوامـر جـديـدة. وأمـا مـن إصـفهان إلـى طهـران، فـفي كـل مـكان كـان الـناس 
يــتكلمون ويــتهامــسون ويــصرخــون مــن الــظلم الــالحــق بــالــباب. ونــصبت الــخيمة عــلى ســفح تــلّ 

جميل تكتنفه الحدائق واملروج من كل 

الجهات وُسّر الباب من هدوء تلك الجهة ونضارة خضرتها وخرير مياه جداولها.

ووصــل لــزيــارة الــباب بــعض مــن أصــحاب حــضرة بــهاء اهلل ومــنهم املــالّ محــمد مهــدي الــَكنْدي 
وهـو الـذي أرسـله حـضرة بـهاء اهلل مـع خـطاب مـختوم وبـعض الهـدايـا لـلباب وبمجـرّد وصـولـها 

ليده شعر بسرور غير عادي وتهّلل وجهه وأغدق على الرسول عبارات الُشكر واالمتنان.

وأثـــرت هـــذه الـــرســـالـــة الـــتي وصـــلت فـــي ســـاعـــة الـــحيرة والـــتوقـــف وجـــّددت فـــي الـــباب نـــشاطًـــا 
ونـــفثت فـــي روحـــه تـــأكـــيد الـــفوز والـــنصر وأصـــبح يـــنطق بـــعبارات الـــُشكر واملـــدح واألمـــل وبـــدا 
عـــــلى وجـــــهه فـــــرح لـــــم يـــــفارقـــــه حـــــتى وردت أخـــــبار الـــــفاجـــــعة الـــــعظيمة بـــــسقوط شـــــجعان قـــــلعة 

طبرسي فاحتجبت من ُمحياه تلك االبتسامة وزال من قلبه الفرح واالبتهاج.

وظهـرت عـلى مُــحيّا الـباب الـرزانـة والـجالل والـثّقة وكـانـت أقـوالـه متشـبعة بـقوة فـائـقة فـلم يـقدر 
أحـد أن يـسألـه عـن سـبب هـذا الـتغيير الـعظيم الـحاصـل فـي أقـوالـه وأفـعالـه وكـذلـك لـم يـشأ هـو 
بـــنفسه أن يـــخبر أحـــًدا. وأقـــام الـــباب مـــدة أســـبوعـــني فـــي هـــذا املـــكان يـــتمتع بجـــمال الـــطبيعة. 

)  ثاني األماكن املقدسة في إيران ويوجد فيها جدث أخت اإلمام الرضا فاطمة املعصومة. عاشت وتوفيت هناك. وفيها  )2

أيضا مدافن كثيرة مللوكها ومن بينهم فتح علي شاه ومحمد شاه.
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وســاد الــسكون والهــدوء إلــى أن وصــل خــطاب مــن محــمد شــاه نــفسه إلــى الــباب وفــيه يــقول: 
"ولــو أنّــنا نــوّد مــقابــلتك إالّ أنّــنا نجــد أنــفسنا غــير قــادريــن عــلى اســتقبالــك فــي طهــران بــما هــو 
الئــق لــك ألنّــنا عــلى جــناح الــسفر مــن الــعاصــمة وقــد أمــرنــا أن تُــرســل إلــى مــاه كــو وأصــدرنــا 
الـــتعليمات الـــالزمـــة إلـــى عـــلي خـــان مـــحافـــظ الـــقلعة أن يـــعامـــلك بـــاإلجـــالل واالحـــترام. وأمـــلنا 
وعـزمـنا أن نـطلب حـضورك لـدى عـودتـنا إلـى سـريـر السـلطنة وفـي ذلـك الـوقـت نـقدر أن نـحكم 
فـــي مـــسألـــتك ونـــعتقد أنّـــنا لـــم نســـبب لـــك أّي ازعـــاج وأنّـــك ال تـــتأخّــــر أن تـــخبرنـــا عـــن أّي حـــيف 
يــصيبك ونــتمنى لــك أن تســتمر فــي الــدعــاء والــتوفــيق لــنا والــسعادة ملــملكتنا." وكــان ذلــك فــي 

ربيع الثاني سنة 1263هجريّة (يوافق 19 مارس-17 أبريل سنة 1847 ميالديّة).

ومــما ال شــك فــيه أن الــحاج املــيرزا آقــاســي كــان مــسؤوالً عــن إرســال مــثل هــذا الخــطاب إلــى 
الــباب والــحامــل عــلى ذلــك خــوفــه لــئالّ تــكون املــقابــلة مــع الــشاه ســببًا فــي خــلعه وســلبه مــقامــه 
الـذي يـتمتع بـه وسـلطته الـتّامّــة عـلى كـافـة أمـور الـحكومـة. وأخـذ يحـرّض مـليكه عـلى نـقل مـثل 
هـذا الـخصم الـقوّي إلـى ركـن بـعيد مـن أركـان املـملكة وبهـذه الـوسـيلة يتخـّلص مـن الـهّم الـذي 

كان دائًما يساوره فما أعظم خطأه وأشّد ضالله.

أمـا الـوزيـر الـحاج املـيرزا آقـاسـي فـقد فَـَقَد مـقامـه ورتـبته وأضـاع ثـروتـه وضـاعـت مـنه أمـالكـه 
الـعديـدة الـتي كـان قـد اسـتولـى عـليها بـالـظلم مـن األهـالـي املـساكـني وذلـك بـعد سـنتني فـقط مـن 
اصــــداره األمــــر بــــحبس الــــباب فــــي جــــبال آذربــــايــــجان املــــوحــــشة وصــــادرت الــــحكومــــة جــــميع 
مــمتلكاتــه وغــضب عــليه مــليكه وطــرده مــن طهــران بــالــذلّــة والــهوان ووقــع فــريــسة لــلمرض والــفقر 

وضاع منه األمل وهبط في الذّّل وخمد ذكره في كربالء حتى وافته املنيّة.

وقـد أُمِـــر الـباب بـالـذهـاب إلـى تـبريـز تـوًّا وصـحبه الحـرس أنـفسهم تـحت إمـرة محـمد بـيك إلـى 
إقـليم آذربـايـجان الـشمالـي الـغربـي وصـرّح لـه أن يـنتخب رفـيًقا واحـًدا وخـادمًــا أيـًضا مـن بـني 
أتــباعــه أثــناء اقــامــته فــي ذلــك اإلقــليم. فــانــتخب الــسيد حســني الــيزدي والــسيد حــسن أخــاه. 
وامــتنع أن يــصرف عــلى نــفسه املــبالــغ الــتي أعــطتها الــحكومــة لــه ملــصاريــف الــرحــلة. وصــرف 
جـميع تـلك املـبالـغ عـلى املـساكـني واملـحتاجـني وخـصص لـنفقاتـه واحـتياجـاتـه الـضروريّـة املـبالـغ 

التي ربحها من التجارة في بوشهر وشيراز.

وملـا كـانـت األوامـر أُعـطيت ملـنعه مـن الـدخـول إلـى الـبالد الـتي يـمر بـها فـي طـريـقه إلـى تـبريـز 
حـــضر خـــارج تـــلك املـــدن فـــوج مـــن أحـــبّائـــه مـــمن عـــلموا بـــقرب مـــجيء مـــحبوبـــهم وتـــمكنوا مـــن 
مـقابـلته. وقـد عَــلِم الـحّجة الـزنـجانـي (املـالّ محـمد عـلي) بـعد يـومـني بـأمـر الـباب وكـان مـحبوسًــــــا 
فـي الـعاصـمة فـأرسـل وطـلب مـن أصـحابـه فـي بـلدتـه أن يسـتعّدوا ويـقومـوا مـع االحـتراس الـتّامّ 
ويجتهـــدوا فـــي انـــتهاز الـــفرصـــة ألخـــذ الـــباب وإرســـالـــه إلـــى أّي جـــهة يـــشاء فـــاجـــتمع عـــدد مـــن 
املـؤمـنني فـي قـزويـن وطهـران وذهـب الجـميع بـناء عـلى أمـر الـحّجة ووصـلوا إلـى مـكان الحـرس 
فـــي ســـاعـــة مـــتأخـــرة مـــن الـــليل ووجـــدوهـــم نـــائـــمني فـــاقـــتربـــوا مـــن الـــباب ورجـــوه أن يهـــرب مـــعهم 
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فـأجـابـهم بـربـاطـة جـأش قـائـالً: "إّن جـبال آذربـايـجان أيـًضا لـها حـقوق،" ونـصحهم بـكل مـحبة 
أن يعودوا إلى منازلهم ويتركوا ما اعتزموا عليه.

وملــا اقــترب الــركــب مــن بــاب تــبريــز وشــعر محــمد بــيك (رئــيس الحــرس) بــأن ســاعــة الــفراق مــن 
مـسجونـه قـد دنـت حـضر أمـامـه وبـأعـني دامـعة رجـاه أن يـغفر لـه تـقصيره وتـعّديـه وقـال لـه: "ان 
الــسفر مــن إصــفهان كــان طــويــالً مُــمالً وقــد قــّصرت فــي أداء واجــبي فــي خــدمــتك كــما يــنبغي 
لـذلـك اسـتميحك الـعذر وأرجـوك أن تـباركـني." فـأجـابـه الـباب قـائـالً: "كُـــن مـطمئنًّا فـإنّـي أعـدك 
أن تـــــكون أحـــــد أصـــــحابـــــي والـــــذيـــــن يـــــتبعون أمـــــري ســـــوف يـــــباركـــــونـــــك إلـــــى األبـــــد ويـــــعظمونـــــك 
ويمجـــدون عـــملك ويـــرفـــعون اســـمك." وفـــعل بـــاقـــي الحـــرس كـــما فـــعل رئـــيسهم وتـــضرّعـــوا إلـــى 
مـسجونـهم أن يـباركـهم وقـبّلوا أقـدامـه وودعـوه الـوداع األخـير بـدمـوع مـنهمرة وأظهـر الـباب لـكلّ 
مــنهم عــنايــاتــه وأكّـــد دعــوتــه لــهم فــي صــلواتــه وســّلموه بــعد الــترّدد الــكثير إلــى يــد حــاكــم تــبريــز 
الــذي كــان ولــيّ عهــد محــمد شــاه. وكــان هــؤالء الــرفــقاء الــذيــن شــاهــدوا بــأعــينهم حــكمة الــباب 
وقـــّوتـــه الـــفائـــقة عـــن حـــدود البشـــريـــة قـــد أخـــبروا كـــّل مـــن قـــابـــلهم بـــعجائـــب أحـــوالـــه الـــتي رأوهـــا 

وسمعوها وساعدوا بذلك على نشر األمر الجديد. 

وأهـاجـت أخـبار اقـتراب الـباب مـن تـبريـز األحـباء فـيها وخـرجـوا جـميًعا ملـقابـلته ولـكّن املـوظـفني 
أبـوا أن يـسمحوا لـهم بـأن يـقتربـوا مـنه أو يـلتمسوا بـركـته. ولـكن أحـد الشـبان لـم يـقدر أن يـمنع 
نـــفسه وهجـــم وهـــو حـــافـــي األقـــدام واخـــترق بـــاب املـــديـــنة ولـــم يســـتطع عـــدم رؤيـــة وجـــه مـــحبوبـــه 
فجــرى مــسافــة نــصف فــرســخ (3 كــيلومــترات تــقريــبًا) حــتى وصــل إلــى الــخيالــة الــذيــن كــانــوا 
سـائـريـن فـي املـقدمـة أمـام الـباب ورحـب بـهم بـكّل فـرح وأمـسك بـطرف رداء أحـدهـم وقـبّل ركـابـه 
وصــاح قــائــالً وهــو يــبكي: "أنــتم رفــقاء مــحبوبــي لــذلــك أعــزّكــم أكــثر مــن قــرّة عــيني." وكــان هــذا 
املســلك والــحنني الــزائــد قــد بهــرهــم فــسمحوا لــه فــي الــحال بــإجــابــة طــلبه فــي املــثول بــني يــدي 
ســيده وبمجــرد أن وقــع نــظره عــليه صــاح بــفرحٍ زائــد ووقــع عــلى وجــهه بــاكــيًا فــنزل الــباب مــن 
جـواده وعـانـقه ومـسح دمـوعـه وهـّدأ روع قـلبه وبـاركـه ولـكن لـم يـتمّكن اآلخـرون إالّ بـإلـقاء نـظرهـم 

على محبوبهم من بُعد واكتفوا بذلك لشفاء غليل فؤادهم.

وملــا وصــل الــباب إلــى تــبريــز أدخــلوه إحــدى املــنازل الــتي أُعــدت لــحبسه فــي تــلك املــديــنة. ثــم 
نــقلوه إلــى غــرفــة فــي الــقلعة املــجاورة ملسجــد عــلي شــاه. وكــانــت تحــرســه جــوقــة مــن الــنصيريّــة 
ولــم يــتمكن أحــد مــن مــقابــلته ســواء مــن الــعامّـــة أم مــن أنــصاره ســوى الــسيّد حســني الــيزدي 
وأخــيه. وكــانــت الــفرقــة الــتي أنــتخبت لحــراســته مــن بــني الــسكان فــي بــلدة خــمسه هــي نــفس 
الــفرقــة الــتي انــتخبت الســتشهاده بــإطــالق الــرصــاص عــليه. وأثــارت حــادثــة وصــول الــباب إلــى 
تـبريـز ضـّجة كـبيرة بـني األهـالـي واجـتمع جـّم غـفير ملـشاهـدة دخـولـه املـديـنة وكـثير مـنهم حـرّكـهم 
إيـمانـهم وإخـالصـهم لـيشاهـدوه ويـؤكـدوا لـه خـضوعـهم. وبـينما كـان يـسير فـي الـشوارع كـان 
صــــياح الجــــماهــــير يــــترّدد مــــن كــــّل الــــجهات وكــــان أغــــلب الجــــمهور الــــذيــــن رأوا وجــــهه يــــحيّونــــه 
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بــصياح "اهلل أكــبر" وكــان غــيرهــم يــرحــب بــه ويهــلل والــبعض يــطلب مــن اهلل نــزول الــبركــات مــن 
القدير عليه والبعض اآلخر أخذ يقبّل التراب الذي تحت أقدامه باحترام.

ومكث الباب في تبريز مدة أربعني يوًما.

الفصل الثالث عشر 
حبس الباب في قلعة ماه كو

ومــا رواه الــسيد حســني الــيزدي قــال: "فــي مــّدة العشــرة أيّــام األولــى الــتي تــلت حــبس الــباب 
فــي تــبريــز لــم يــعلم أحــد مــاذا ســيكون مــصير أمــره وكــثرت اإلشــاعــات فــي املــديــنة وذات يــوم 
تـجاسـرت عـلى سـؤالـه إذا كـان سيسـتمر عـلى الـبقاء فـي ذلـك املـكان أو أنـه سـينتقل إلـى جـهة 
أخـــرى فـــأجـــابـــني فـــورًا: ’إنّـــنا ســـنمكث مـــّدة ال تـــقل عـــن تـــسعة أشهـــر مـــحبوســـني فـــي الـــجبل 
الــباســط - مــاه كــو، ثــم نــنتقل مــنه إلــى الــجبل الشــديــد - چهــريــق.‘" (جــبل بــاســط يــوافــق جــبل 
ل وكـــذلـــك جـــبل شـــديـــد يـــوافـــق جـــبل چهـــريـــق فـــعدد األّول 72 وعـــدد  مـــاه كـــو فـــي حـــساب الجُــــــمَّ
الـثانـي 318) وهـذان الـجبالن هـما مـن سـلسلة جـبال خـوي ويـقعان عـلى جـانـبي املـديـنة الـتي 

تحمل هذا االسم.

وقـلعة مـاه كـو عـبارة عـن بـناء صخـري ذي أربـعة أبـراج ويـقع عـلى قـمة جـبل وفـي أسـفله مـديـنة 
مـاه كـو ويـقع عـلى حـدود املـمالـك الـعثمانـية والـروسـية. وكـان اسـم الـضابـط املـسؤول عـن الـقلعة 
عــلي خــان املــاه كــوئــي. وســكان املــديــنة مــن األكــراد وهــم مــن أهــل الــسنّة. وأمّـــا الــباب فــبلطف 
صـفاتـه ودمـاثـة أخـالقـه الـتي ال شـبه لـها أوقـد الحـماس فـي قـلوب الـسكان فـكانـوا كـّل صـباح 
يــــبدأون أعــــمالــــهم بــــأن يــــبحثوا عــــن مــــكان يــــقدرون أن يــــفوزوا فــــيه بــــنظرة لــــوجــــهه ويــــناجــــونــــه 
ويـطلبون مـنه الـبركـة فـي عـملهم الـيومـيّ. وعـند حـصول مـشاجـرة أو خـصام يسـرعـون إلـى ذلـك 

املكان ويوّلون وجوههم تلقاء السجن ويحلفون باسمه أن يقول كل منهم الصدق. 

وحــكى الــسيّد حســني الــيزدي قــائــالً: "فــي األســبوعــني األّولــني لــم يــسمح ألحــد بــزيــارة الــباب 
وكُـــنّا أنـا وأخـي الـوحـيديـن املـسموح لـهما بـمالقـاتـه وكـنت فـي كـّل يـوم أنـزل إلـى املـديـنة ومـعي 
أحـد الحـراس لشـراء الـلوازم الـضروريّـة وأمّــا الـشيخ حـسن الـزنـوزي الـذي وصـل إلـى مـاه كـو 
كــان يــقوم كــواســطة بــني املــؤمــنني الــذيــن كــانــوا يــأتــون لــلزيــارة وبــني الــسيد حــسن أخــي الــذي 
كــانــت الــعرائــض تــصل بــواســطته مــن املــؤمــنني إلــى مــوالهــم وتــرســل األجــوبــة بــواســطته أيــًضا 
إلـــى الـــشيخ حـــسن الـــزنـــوزي. وفـــي ذات يـــوم أعـــلم الـــباب أخـــي أنّـــه ســـيطلب بـــنفسه مـــن عـــلي 
خـان أن يـخفّف الشـّدة وأن يـأذن لـلمؤمـنني بـالـزيـارة. وفـي الـيوم الـتالـي فـي وقـت مـبّكر دهـشنا 
لـطرق الـباب فـجأة وعـرفـنا صـوت عـلي خـان وهـو يـتناقـش مـع الحـرس وجـاء أحـدهـم وأخـبرنـي 
بــأّن مــحافــظ الــقلعة (عــلي خــان) مــصّمم عــلى الــتصريــح لــه بــالــدخــول ملــقابــلة الــباب. فــأوصــلت 
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الـرسـالـة وأُمـرت أن أُدخـله حـاالً. وإذ شـرعـت بـالخـروج مـن الـغرفـة املـجاورة لـغرفـة الـباب وجـدت 
عــلي خــان واقــفًا عــلى الــعتبة بــهيئة خــضوع تــاّم وتظهــر عــلى وجــهه عــالئــم الــخشوع والــتعّجب 
عـــــلى غـــــير املـــــعتاد. وبـــــكل خـــــضوع وبـــــكمال األدب رّد عـــــليّ الســـــالم ورجـــــانـــــي أن أصـــــرّح لـــــه 
بـــالـــدخـــول ملـــقابـــلة الـــباب. فـــأخـــذتـــه إلـــى الـــغرفـــة الـــتي يـــقطنها الـــباب وكـــانـــت ركـــبتاه تـــرتـــعشان 
وظهــرت فــي بــاطــنه هــيجان لــم يــقدر عــلى إخــفائــه. فــقام الــباب ورحّـــــب بــه فــاقــترب عــلي خــان 
وانـحنى تـعظيًما لـه وارتـمى عـلى أقـدامـه وقـال: ’خـّلصني مـن حـيرتـي فـإنّـي أسـتحلفك اهلل أن 
تــزيــل شــكوكــي فــإنّــي عــندمــا اقــتربــت مــن بــاب املــديــنة وأنــا مــمتطي جــوادي فــي وقــت الفجــر 
رأيــتك بــعيني فــجأة بــجانــب النهــر واقــفًا تــصّلي. وكــانــت يــداك وعــيناك مــرتــفعتني إلــى الــسماء 
فـــوقـــفت أالحـــظك وانـــتظرت حـــتى أتـــممت الـــصالة ألقـــترب مـــنك وأوبّـــخك عـــلى الـــتجاســـر بـــترك 
الـقلعة بـدون إذنـي. وفـجأة شـعرت بـخوف شـديـد ورجـعت إلـى الحـرس ألوبّـخهم عـلى إهـمالـهم 
ولــكنّي دهشــت إذ وجــدت الــباب الــخارجــي والــداخــلي مــغلقني ولــم يــفتحا إال بــناء عــلى طــلبي 
فــدخــلت عــندك واآلن وجــدتــك جــالــًسا أمــامــي مــما أوجــب تــعّجبي وارتــبت أن يــكون عــقلي قــد 
: ’إّن الـذي رأيـت هـو حـق ال يـنكر. وإنّـك تـبخس قـدر هـذا األمـر  فـارقـني.‘ فـأجـابـه الـباب قـائـالً
وتــحتقر صــاحــبه ولــم يــشأ اهلل بــرحــمته أن يــوقــعك فــي الــعقاب بــل أراد أن يظهــر الــحق أمــام 
عـينيك وبهـدايـة إلـهيّة أوقـع فـي قـلبك مـحبة ولـيّه لـتعترف بـقّوة األمـر الـتي لـن تقهـر.‘ وقـلبت هـذه 
الـــحادثـــة قـــلب عـــلي خـــان كـــليّة. وهـــدأت هـــذه الـــكلمات اضـــطرابـــه واخـــضعت وحـــشيّته وأزالـــت 
عـــداوتـــه. وطـــلب عـــلي خـــان مـــن الـــباب أن يـــغفر لـــه ســـيّئآتـــه وذهـــب تـــوًّا وأحـــضر الـــشيخ حـــسن 
الـزنـوزي لـلمثول بـني يـدّي الـباب. ولـم يـأل عـلي خـان جهـًدا فـي ضـمن الحـدود املُـَخّولـة لـه فـي 
عــمل كــل مــا مــن شــأنــه تــخفيف وطــأة األســر عــلى الــباب وكــان بــاب الــقلعة مــغلًقا أثــناء الــليل 

وأّما في النهار فكان يّصرح لكل من يريد الدخول لزيارة الباب."

وأثـناء حـبسه فـي الـقلعة خـّصص الـباب كـل وقـته لـكتابـة الـبيان الـفارسـي وهـو مـن أهـم وأشهـر 
كـتبه وفـيه شـرع الـقوانـني والـقواعـد لـألمـر الجـديـد وبـنّي وأوضـح وبشّـــــر بـظهور جـديـد يـأتـي بـعده 
وطــلب مــن أتــباعــه الــقيام لــلبحث عــن مــن يظهــره اهلل (إشــارة إلــى حــضرة بــهاء اهلل) وحــذّرهــم 

من أن يأّولوا األسرار واإلشارات املوجودة في البيان بطريقة تمنع االعتراف بأمره. 

وكـان صـوت الـباب وهـو يـملي تـعالـيمه ومـبادئـه مـسموعًـــا بـوضـوح فـي سـفح الـجبل الـذي كـان 
يـــرّدد هـــو والـــوادي صـــوتـــه وكـــانـــت نـــغمة تـــرتـــيل اآليـــات تـــفيض مـــن فـــمه وهـــي تُـــشنّف األســـماع 
وتــخترق الــقلوب واألرواح وتتحــرك لــندائــه الــقلوب مــن أعــماقــها وكــان إلرخــاء حــبل الــقيود الــتي 
فـرضـت عـلى الـباب األثـر الجـميل فـي تـشجيع الـكثيريـن مـن أصـحابـه وأتـباعـه عـلى الـحضور 

من األقاليم املختلفة في إيران لزيارته في قلعة ماه كو. 

وعـــلى هـــذا الـــنحو أمـــضى الـــباب الـــصيف والخـــريـــف بـــني جـــدران تـــلك الـــقلعة وتـــال ذلـــك شـــتاء 
قــارس وكــان املــاء الــذي يســتعمله فــي الــوضــوء وصــل لــدرجــة مــن الــبرودة الــثلجيّة أن قــطراتــه 
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كــانــت تــلمع عــلى وجــهه بــما فــيها مــن الــثلج. ووافــق ابــتداء ذلــك الــفصل شهــر محــرم مــن ســنة 
1264 هجريّة- (يبدأ 9 ديسمبر 1847 إلى 8 يناير سنة 1848 ميالديّة).

وكـــان املـــالّ حســـني البشـــروئـــي فـــي ذلـــك الـــوقـــت مـــقيًما فـــي مشهـــد ومـــشغوالً فـــي نشـــر األمـــر 
الجــديــد. وعــزم عــلى الــسفر إلــى آذربــايــجان قــائــالً: "إنّــي أقــسمت أن أســير عــلى قــدمــيّ كــل 

املسافة التي تفصلني عن املحبوب فلن أنثني عن عزمي حتى أصل إلى مرغوبي." 

وكــان املُـالّ حســني فــي طــريــقه إلــى طهــران يــقابــل األحــباء بــكل تــرحــاب وحــماس فــي مــختلف 
املُــدن الـــتي مـــّر فـــيها وقـــد تـــوصّـــــــــــل إلـــى املـــثول أمـــام حـــضرة بـــهاء اهلل وبـــعد التحـــدث مـــعه قـــام 

للّسفر إلى آذربايجان.

وفـي الـليلة الـسابـقة قـبل وصـولـه إلـى مـاه كـو الـتي كـانـت فـي مـساء الـنوروز الـرابـع مـن إعـالن 
دعــوة الــباب ووافــق فــي تــلك الــسنة أي 1264 هجــريــة (1848 مــيالديــة) الــيوم الــثالــث عشــر 
مـــن شهـــر ربـــيع الـــثانـــي رأى عـــلي خـــان رؤيـــا فـــقال: "رأيـــت كـــأنّـــي أُخـــبرت فـــجأة بـــعزم زائـــر 
مــقدس- ســيدنــا محــمد الــرســول – عــلى املــجيء إلــى مــاه كــو وأنّــه ســوف يــحضر إلــى الــقلعة 
لــــيزور الــــباب ولــــيهنّئه بــــعيد الــــنوروز فخــــرجــــت جــــريًــــا ملــــقابــــلته وأنــــا مشــــتاق ألُقــــّدم خــــضوعــــي 
وتــرحــيبي لــه وبــفرح ال يــوصــف أســرعــت لــناحــية النهــر وملــا وصــلت رأيــت اثــنني قــادمــني نــحوي 
فـــأســـرعـــت إلـــى االرتـــماء عـــلى أقـــدام األّول وانـــحنيت ألُقـــبّل طـــرف ردائـــه وإذ ذاك اســـتيقظت 
فــجأة وإذ أيــقنت بــصّحة رؤيــاي قــمت وتــوضّــــــــــأت وصــّليت وذهــبت إلــى تــلك الــبقعة الــتي رأيــت 
فــــيها فــــي الــــرؤيــــا وجــــه رســــول اهلل ومــــا كــــدت أصــــل حــــتى عــــجبت لــــرؤيــــتي الــــرجــــلني الــــلذيــــن 
شـاهـدتـهما فـي الـرؤيـا يـمشيان الـواحـد خـلف اآلخـر ويـسيران نـحوي وبـدون أّي تـفّكر وقـعت 
عـلى قـدم الـزائـر وقـبّلته بـإخـالص ورجـوتـه هـو ورفـيقه أن يـركـبا الـجواديـن الـتي قـد أمـرت أحـد 

أتباعي أن يأتي بهما.

 "فــقال الــشخص الجــليل: ’ال فــإنّــي آلــيت عــلى نــفسي أن أُتــّمم رحــلتي عــلى قــدمــيّ وســأســير 
إلـى قـّمة الـجبل وهـناك أزور املـسجون.‘" وجـعلت هـذه الـحادثـة عـلي خـان يـشعر بـاحـترام زائـد 
فـي مسـلكه نـحو الـباب وأصـبح يـقينه فـي صـّحة األمـر وقـّوتـه أعـظم مـن ذي قـبل وبـخشوع تـامّ 
تــبع املُـالّ حســني (الــذي كــان هــو الــزائــر) إلــى أن وصــل إلــى بــاب الــقلعة ومــا كــادت أعــني املُـالّ 
حســـني تـــقع عـــلى وجـــه ســـيده الـــذي كـــان واقـــفًا عـــلى الـــعتبة حـــتى وقـــف فـــجأة وانـــحنى أمـــامـــه 
ومـــكث بـــجانـــبه دون حـــراك. فـــمّد الـــباب ذراعـــه وعـــانـــقه بـــكل شـــوق وســـار بـــه مـــاســـًكا يـــده إلـــى 

غرفته ثم دعا أحبّائه ملقابلته واحتفل بعيد النوروز.

ولــم يــكن يــسمح ألحــد ســوى حســني الــيزدي وأخــيه بــاملــكث داخــل الــقلعة أثــناء الــليل ولــكن فــي 
ذلــــك الــــيوم ذهــــب عــــلي خــــان إلــــى الــــباب وقــــال لــــه: "إذا كــــنت تــــرغــــب فــــي أن يــــبقى مــــعك املُـــالّ 
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حسـني هـذه الـليلة فـإنّـي ال أمـانـع بـل أكـون رهـني إشـارتـك." وكـان أتـباع الـباب يـفدون عـليه فـي 
ماه كو وكان يسمح لهم باملثول أمامه توًّا وبدون أي حائل.

وذات يــوم كــان الــباب يــتأمّـــل فــي املــناظــر املــجاورة مــن ســطح الــقلعة ورأى مــن نــاحــية الــغرب 
كـيف أن نهـر أرس يـنحني فـي تـعاريـجه فـي مجـراه فـالـتفت إلـى املاُلّ حسـني وقـال: "هـذا هـو 

النهر وهذا هو الشاطىء الذي كتب عنه الشاعر حافظ:

 ’يا نسيم الّصبا،
   إذا مررت بشاطىء نهر أرس،        

فقبّل األرض في ذاك الوادي، 
وعطّر مشام أنفاسك من عبير طيبها.‘"

 ثــم تــنبأ لــلُمالّ حســني عــن جــميع الــحوادث الــتي ســتحصل فــي الــقريــب الــعاجــل الــواحــدة بــعد 
األخـرى وأمـره أن ال يـخبر بـها أحـًدا وقـال لـه الـباب: "سـوف يـنقلونـنا إلـى جـبل آخـر وقـبل أن 
تــصل إلــى مــقرّك ســتصلك أخــبار انــتقالــنا مــن مــاه كــو." وتــّم تــنبؤ الــباب ســريــًعا- (نُــِقل إلــى 
چهـــريـــق). فـــاألشـــخاص الـــذيـــن كـــانـــوا يـــتجسسون عـــلى حـــركـــات وأعـــمال عـــلي خـــان أرســـلوا 
تـقريـرًا مـفّصالً إلـى الـحاج املـيرزا آقـاسـي واتـهموه (عـلي خـان) فـيه بـإخـالصـه لـلمسجون وأثّـر 
الـــخوف عـــلى الـــحاج املـــيرزا آقـــاســـي واســـتولـــى عـــليه الـــغضب لـــدرجـــة أنّـــه أصـــدر أمـــرًا بـــنقل 

الباب إلى قلعة چهريق.

وبـعد مـرور عشـريـن يـومًــا مـن الـنوروز وّدع الـباب أهـالـي مـاه كـو الـذيـن عـرفـوا قـّوة شـخصيته 
الـــعظيمة وســـمّو أخـــالقـــه أثـــناء الـــتسعة أشهـــر الـــتي قـــضاهـــا فـــي الـــحبس وكـــان املُــالّ حســـني 
الــذي فــارق مــاه كــو بــأمــر الــباب ال يــزال فــي تــبريــز إذ ســمع بــأخــبار الــنقل إلــى چهــريــق كــما 
ســـبق وتـــنبأ بـــه الـــباب. وكـــان الـــباب قـــد أوصـــاه أن يجتهـــد ويـــشعل فـــي قـــلوب األحـــباء نـــيران 
مــحبّة الجــمال اإللــهيّ ويــسعى فــي تــقويــة إيــمانــهم فــي أمــره وطــلب مــنه أن يــنتقل مــن طهــران 

إلى مازندران حيث سينكشف له الكنز اإللهيّ املستور.
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الفصل الرابع عشر 
سفر املالّ حسني إلى مازندران

وكــان املــالّ حســني وفــيًّا لــلتعليمات الــتي أُعــطيت لــه ولــذلــك كــان يــمكث فــي كــّل بــلدة وقــريــة مــن 
تـــلك الـــتي أمـــره الـــباب بـــزيـــارتـــها ويجـــمع األحـــباء فـــيها ويـــوصـــل لـــهم رســـالـــة املـــحبّة والـــتحيّات 
وتــأكــيدات مــواله املــحبوب وكــان يُــحيي فــيهم الحــماس ويــنصحهم عــلى أن يــبقوا ثــابــتني عــلى 
أمــره. ووصــل إلــى مــازنــدران شــوقًــا ملــشاهــدة أمــر الــكنز املــكنون الــذي وعــده مــواله بــظهوره لــه 
وفـــي طهـــران تشـــرّف بـــمقابـــلة حـــضرة بـــهاء اهلل وحـــصل مـــنه عـــلى املـــعونـــة الـــتي مـــّكنته مـــن أن 

يواجه املخاطر التي اكتنفته بشّدة في أواخر حياته بشجاعة وجرأة.

وفــي تــلك األيّــام كــان الــقدوس قــاطــنًا فــي بــارفــروش وكــان يــعاشــر جــميع الــناس عــلى اخــتالف 
طــبقاتــهم وبســبب لــطف مــعاشــرتــه واتــساع دائــرة مــعارفــه اكتســب مــحبّة واعــجاب ســكان تــلك 
املــديــنة. وملــا وصــل املــالّ حســني إلــى بــارفــروش ذهــب تــوًّا إلــى مــنزل الــقدوس الــذي اســتضافــه 
بـــكل تـــرحـــاب. وملّــا ســـنحت لـــه الـــفرصـــة أن يـــنظر فـــي كـــتابـــات الـــقّدوس وأدرك ســـّموهـــا اعـــترف 
بـقيمة املـواهـب الـخاصـة الـتي مـنحت لـه فـشعر بـأّن مـن أّول واجـباتـه أن يـخضع كُـــليًّة لـلقدوس 
الـــذي تجـــلت فـــي مـــرآة فـــؤاده أشـــّعة شـــمس مـــواله املـــحبوب وأصـــبح رهـــن إشـــارتـــه وأخـــذ يـــتّبع 

خطواته ويسير طبق إرادته.

وقـد طـلب الـقّدوس مـن املـالّ حسـني أن يـذهـب إلـى خـراسـان ويتّخـذ مـسكنًا لـهم ليسـتقبلوا فـيه 
الضيوف وكل محب من طالّب الهداية إلى معني الحياة األبديّة.

وقــام املــالّ حســني فــريــًدا ومــنقطًعا عــن كــل مــا ســوى اهلل وســافــر إلــى مشهــد ولــم يــكن لــه أثــناء 
سـيره إلـى خـراسـان سـوى الـرغـبة فـي إتـمام أوامـر الـقدوس والـوفـاء لـه بـوعـده الـثابـت. واشـترى 
املــالّ حســني قــطعة أرض وشــيّد عــليها مــنزالً وأســماهــا بــالــبابــيّة. ووصــل الــقدوس إلــى مشهــد 
وســكن فــي ذلــك املــنزل وجــاءت جــموع الــزّوار الــذيــن أعــّدهــم املــالّ حســني بــهّمة وحــماســة إلــى 
اعـتناق األمـر ورغـبوا بـاخـتيارهـم فـي االنـضمام تـحت رايـته. وكـانـت يـقظة املـالّ حسـني وانـتباهـه 
لـلعمل عـلى نشـر املـعارف الـتي جـاء بـها األمـر الجـديـد والـطريـقة املُثلى الـتي قـام بـها الـقدوس 
عــلى تهــذيــب أتــباعــه قــد أحــدثــت مــوجــة شــديــدة مــن الحــماس عــّمت جــميع أنــحاء مــديــنة مشهــد 
وســرعــان مــا انتشــر تــأثــيرهــا خــارجًـــــا مــن حــدود خــراســان وأصــبح مــنزل الــبابــيّة مــكانًــا لجــميع 

املخلصني الذين عزموا عزًما أكيًدا إلظهار القوى العظيمة التي يكنّها إيمانهم باألمر.
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الفصل الخامس عشر 
سفر الطاهرة من كربالء إلى خراسان

وأخــــذت الــــحجب املــــانــــعة مــــن ظــــهور الــــديــــن اإللــــهيّ فــــي خــــراســــان تــــتالشــــى واشــــتعلت الــــنار 
اإللــهيّة فــي قــلوب أهــلها حــتى أذابــت وأحــرقــت أعــظم املــوانــع والــعقبات فــي طــريــق االعــتراف 

النهائي باألمر.

فـــزادت الـــنار املشـــتعلة فـــي الـــقلوب بـــدرجـــة أن شـــعر الجـــميع حـــتى فـــي األقـــالـــيم الـــنائـــية فـــي 
إيـــران بـــقّوة احـــيائـــها لـــلنفوس وخـــاب ظـــّن الـــذيـــن أمـــروا بـــإبـــعاد صـــاحـــب األمـــر مظهـــر الجـــمال 
اإللــهيّ وفــصله عــن أتــباعــه رغــبة مــنهم فــي أن يــتمكنوا بهــذه الــوســيلة مــن إطــفاء شــعلة مــحبّته 
املــــــوقــــــدة فــــــي الــــــقلوب وفــــــي خــــــراســــــان أشــــــعل الــــــقدوس نــــــارًا ربّــــــانــــــيّة فــــــي صــــــدور األحــــــباب 

واألصحاب.

وكـذلـك فـي كـربـالء خـارج الحـدود الـغربـية أشـعل نـور الـطاهـرة (قـرّة الـعني) الـذي أضـاء جـميع 
إيـــران، وارتـــفع الـــنداء الـــغيبي مـــن شـــرق وغـــرب املـــملكة آمـــرًا هـــذيـــن الـــنوريـــن أن يســـرعـــا إلـــى 
أرض الـــطاء (طهـــران) فجـــر املجـــد ومـــوطـــن حـــضرة بـــهاء اهلل وأن يـــتمثاّل أمـــامـــه ويـــطيعا أمـــره 

ويطوفا حول كوكب هدايته ويشّدا أزره ويهيّئا الطريق إلعالن وحيه.

واتـباعًــا لـألمـر اإللـهيّ نـزل لـوح مـن قـلم الـباب فـي تـلك األيّـام الـتي كـان الـقدوس ال يـزال فـيها 
قــاطــنًا فــي مشهــد وفــي ذلــك الــلوح يــأمــر جــميع األحــباء فــي إيــران بــاإلســراع إلــى خــراســان 
وانتشـر هـذا االمـر بسـرعـة الـبرق وأوجـد حـماسًـــــا عـامًــا ووصـل إلـى سـمع الـطاهـرة الـتي كـانـت 
إذ ذاك مـقيمة فـي كـربـالء وتـعمل جهـدهـا التـساع نـطاق األمـر الـذي اعـتنقته. وكـانـت الـطاهـرة 
قــد اكــتشفت بــوجــدانــها حــقيقة األمــر واعــترفــت بــصّحته طــوعًـــا فــرأت فــي نــفسها أّن فجــر يــوم 
اهلل املــوعــود قــد طــلع مــن مــديــنة شــيراز بــدون أن يــعلمها أحــد ويــدعــوهــا. وحــّررت رســالــة ملــنبع 

هذا النور تعرض فيه إخالصها وخضوعها.

وكــان رّد الــباب الســريــع عــلى قــبولــها اعــتناق األمــر قــد أحــيى فــيها الحــماس وزاد كــثيرًا فــي 
شــجاعــتها فــقامــت عــلى نشــر تــعالــيمه بــكل قــّوتــها وعــملت بــكّل شــجاعــة عــلى إحــداث انــقالب 
فــكري لــتغيير عــادات وأخــالق األهــالــي. فــكان مــن يــقابــلها فــي كــربــالء ينجــذب مــن فــصاحــتها 
وسحـر بـيانـها ويـشعر بـالـخضوع مـن أثـر كـلماتـها وال يـقدر أحـد أن يـقاوم لـطفها أو االنـضمام 
إلــــى لــــوائــــها وكــــان الــــكّل يشهــــد بــــكمال أخــــالقــــها وســــمّوهــــا ويــــعجبون بــــشخصيتها املــــدهــــشة 
ويـقتنعون بـصدق يـقينها. وقـامـت الـطاهـرة عـلى مـكافـحة تـعّدد الـزوجـات وثـارت عـلى تـحجيب 

املرأة.
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ومــن بــني الــذيــن أقــبلوا إلــى األمــر بــتبليغ الــطاهــرة الــشيخ صــالــح الــكريــمي وهــو عــربــي قــاطــن 
فـي كـربـالء فـكان أّول مـن اسـتشهد فـي سـبيل هـذا األمـر فـي طهـران. وقـد أشـعلت الـطاهـرة 
قـــلوب الـــعديـــد مـــن الـــعرب والعجـــم ودعـــتهم لـــنصرة أمـــر اهلل بـــأعـــمالـــهم ومـــا قُـــّدر لـــهم مـــن ســـفك 

دمائهم وتضحية حياتهم. 

وكــان نــداء الــباب املــوجّـــــه أصــالً إلــى أتــباعــه فــي إيــران قــد وصــل أيــًضا إلــى املــؤمــنني خــارج 
إيـــران فـــأجـــابـــت الـــطاهـــرة الـــنداء فـــي الـــحال وبـــكّل فـــرح وإجـــالل اقـــتفى أثـــرهـــا جـــّم غـــفير مـــن 

املخلصني وأظهروا جميًعا رغبتهم واستعدادهم للسفر توًّا إلى خراسان.

وأقـامـت الـطاهـرة فـي طـريـقها مـدة مـن الـزمـن فـي مـنزل والـدهـا فـي قـزويـن. وفـي هـذه االثـناء 
وقـعت حـادثـة قـتل املـالّ تـقي حـّجة اإلسـالم عـلى يـد املـالّ عـبد اهلل مـن سـكان شـيراز وهـو أحـد 
املخــلصني مــن أتــباع الــشيخ أحــمد األحــسائــي والــسيّد كــاظــم الــرشــتي. وملّـا لــم يُــعلم الــقاتــل 
حـــاالً انتهـــز الـــناس الـــفرصـــة لـــلتشفي واالنـــتقام وعـــزمـــوا أن يـــنزلـــوا هـــذا االنـــتقام بـــالـــطاهـــرة. 
ونـجحوا فـي حـبسها فـي مـنزل والـدهـا وجـعلوا عـليها نـسوة حـراسًـــــا وأمـرن أن ال يـسمحن لـها 
بــمغادرة الــغرفــة اال لــلتوضّــــــــــؤ فــقط. وأرســل الــذيــن قــبض عــليهم مــن األتــباع فــي هــذه الــحادثــة 

إلى طهران وسجنوا هناك.  

وعــلم حــضرة بــهاء اهلل الــذي كــان قــاطــنًا إذ ذاك فــي طهــران بــحال ومــصير هــؤالء املــسجونــني 
الــذيــن كــانــوا مــساعــديــن ومــعاونــني لــلطاهــرة. فــأرســل حــضرتــه مــساعــدة إلنــقاذهــم وطــلب مــن 
مـحافـظ املـديـنة تـخفيف وطـأة الـحبس عـليهم. فـأطـلق املـذكـور سـراح الـبعض مـّمن كـانـوا غـير 
قـادريـن عـلى تحـّمل ثـقل السـالسـل والـقيود وعـمل جهـده فـي تـخفيف حـبس الـباقـني وإذ حـركـته 
األطـماع لـلحصول عـلى املـال مـن حـضرة بـهاء اهلل أخـبر رؤسـائـه بـاألمـر قـائـالً: "إّن بـهاء اهلل 

يُمدُّ هؤالء املحبوسني باملساعدة والطعام."

فـابـتدأ املـوظـفون بـدورهـم فـي الـسعي لـلحصول عـلى مـا يـمكن الـحصول عـليه مـن املـنافـع مـن 
كـــرم حـــضرة بـــهاء اهلل وجـــوده. فـــطلبوه أمـــامـــهم واحـــتّجوا عـــلى عـــمله واتـــهموه بـــاالشـــتراك مـــع 
هـؤالء املـحبوسـني فـي جـريـمتهم فـأجـاب حـضرة بـهاء اهلل: "إّن مـحافـظ املـديـنة أظهـر لـي شـّدة 
ضـيقهم وآالمـهم وشهـد أمـامـي بـبراءتـهم وطـلب مـني مـساعـدتـهم واآلن تـتهمونـني بجـريـمة أنـا 
بـــــريء مـــــنها جـــــزاء عـــــلى املـــــساعـــــدة الـــــتي أســـــديـــــتها بـــــناء عـــــلى طـــــلبه." ولـــــكنّهم لـــــم يـــــقبلوا أن 
يــسمحوا لــحضرة بــهاء اهلل أن يــعود إلــى مــنزلــه آمــلني أن يــخيفوه بــالــعقاب فــكان حــبسه أّول 
ضـير أصـابـه فـي سـبيل أمـر اهلل وأّول حـبس قـضاه فـي سـبيل أحـبّائـه ومـكث عـلى هـذه الـحالـة 

بضعة أيّام إلى أن أُخلي سبيله بعد ابداء اعتذارهم املتكرر وتأّسفهم العظيم.

وبــما أّن املُـالّ عــبد اهلل كــان قــد أقــّر بــأنّــه هــو قــاتــل املــالّ تــقي حــّجة اإلســالم اّدعــى الــورثــه بــأنّ 
الـقاتـل هـو الـشيخ صـالـح وحـصلوا عـلى أمـر بـالـقبض عـليه ورضـوا ألنـفسهم قـتله ظـلًما فـكان 
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أّول مــــن ســــفك دمــــه فــــي أرض إيــــران فــــي ســــبيل أمــــر اهلل وهــــو أّول الــــذيــــن سجّــــــلوا بــــدمــــائــــهم 
املـــسفوكـــة نـــصرة ديـــن اهلل املـــقدس. وبـــينما كـــان يـــقاد إلـــى محـــل الـــشهادة كـــان وجـــهه يـــتألأل 
فـرحًــــا وحـماسًــــــا وأسـرع إلـى مـكان الـتنفيذ وقـابـل الـجالد كـأنّـه يـقابـل صـاحـبًا عـزيـزًا وصـديـًقا 
حــميًما. وكــانــت تــتساقــط مــن فــمه كــلمات األمــل والــنصر بــدون انــقطاع وصــاح بــفرح عــند دنــو 

أجله: "إنّي تركت آمال واعتقاد القوم منذ عرفتك يا َمن أنت أملي ويقيني."

وأخـذ ورثـة املـالّ تـقي يـنقبون عـن وسـائـل جـديـدة لـصّب جـام كـأس انـتقامـهم وإشـباعـه ويـروون 
ظــمأهــم لــلدمــاء فــالــتفتوا إلــى الــطاهــرة نــفسها فــلما عــلمت بــقصدهــم وهــي فــي حــبسها كــتبت 
الـرسـالـة اآلتـية إلـى املاُلّ محـمد الـذي ورث مـقام أبـيه املـالّ تـقي وأصـبح إمـام الجـمعة املـعروف 
فـي قـزويـن وقـالـت لـه: "إنّـهم عـبثًا يـريـدون أن يُـطفئوا نـور اهلل بـأفـواهـهم ويـأبـى اهلل إالّ أن يـتمّ 
نـــوره ولـــو كـــره الـــكافـــرون‘ (الـــقرآن32:9) فـــإذا كـــان األمـــر الـــذي أتـــبعه هـــو الـــحق، وكـــان الـــرّبُّ 
الــذي أعــبده هــو اإللــه الــواحــد الــحق فــانــه قــبل مــرور تــسعة أيــام يخــّلصني مــن ظــلمكم وإن لــم 
يـفعل تـكونـون أحـرارًا فـي أن تـعملوا بـي مـا تـشاؤون وتـكونـون أثـبتم فـساد اعـتقادي." واخـتار 
املـالّ محـمد أن يـتجاهـل هـذه املـباهـلة ألنّـه ال يـقدر أن يـقبلها وسـعى فـي االحـتيال بـكل وسـيلة 

أن يتّمم مقصوده.

وقـــــبل الـــــساعـــــة الـــــتي عـــــينتها الـــــطاهـــــرة رغـــــب حـــــضرة بـــــهاء اهلل فـــــي خـــــالصـــــها مـــــن حـــــبسها 
وإحـــضارهـــا إلـــى طهـــران وأن تظهـــر صـــدق كـــالمـــها وتهـــدم الـــتدبـــيرات الـــتي أعـــّدوهـــا لـــقتلها 
فـــدعـــى محـــمد هـــادي فـــرهـــادي وأوكـــل إلـــيه أمـــر نـــقلها إلـــى مـــنزلـــه فـــي طهـــران وأعـــطاه خـــطابًـــا 
مــختومًــا ليســّلمه إلــى الــطاهــرة بــواســطة زوجــته خــاتــون جــان وأمــره أن يــطلب مــنها أن تــرتــدي 
لـباس سـائـلة لـتدخـل إلـى املـنزل الـذي حبسـت فـيه الـطاهـرة وتـدفـع لـها الخـطاب وأن يـنتظر هـو 

على باب املنزل حتى تأتي إليه.

وقــام محــمد هــادي عــلى تــنفيذ تــعليمات حــضرة بــهاء اهلل مــطمئنًا بــتأكــيداتــه فــلم يــعترضــه فــي 
طــريــقه أّي مــانــع وأّدى الخــدمــة املــطلوبــة عــلى أتــّم وجــه وتــمكن مــن انــقاذ الــطاهــرة ســاملــة فــي 
الـساعـة املـعينة. وقـد أثّـر نـقلها الـفجائـي الـخفيّ مـن قـزويـن دهـشة بـني األحـباء واألعـداء عـلى 
الـسواء. وأخـذوا يـبحثون عـنها طـوال الـليل فـي جـميع املـنازل وخـابـوا فـي سـعيهم ويـئسوا مـن 
وجــودهــا. وكــان إتــمام الــوعــد الــذي نــطقت بــه قــد حــيّر مــقاومــيها حــتى أشــّدهــم تــعصبًا وقــليل 
مــــنهم مــــن أدرك قــــّوة األمــــر الــــخارجــــة عــــن الــــطاقــــة البشــــريّــــة. فــــاعــــترفــــوا حــــاالً بــــصحة الــــدعــــوة 

واعتنقوا األمر.

وفــي الــساعــة املــعيّنة بــمعرفــة الــطاهــرة لــخالصــها أصــبحت فــي كــنف حــفظ حــضرة بــهاء اهلل 
وقـــد عـــرفـــت يـــقينًا مـــن هـــو الـــذي ذهـــبت ملـــقابـــلته. وكـــانـــت عـــاملـــة بـــقداســـة وفـــضل الـــذي أنـــقذهـــا 
بـعطفه ورحـمته وكـما قـبلت أمـر الـباب مـن تـلقاء نـفسها وبـدون دعـوة مـن أحـد اعـترفـت بـصّحته 

كذلك أدركت بفراستها مجد حضرة بهاء اهلل املقبل.
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فــلم تــمض االّ بــضع أيّــام عــلى وصــول الــطاهــرة إلــى طهــران حــتى عــزم حــضرة بــهاء اهلل عــلى 
أن يــرســلها إلــى خــراســان بــصحبة األحــباء الــذيــن اســتعّدوا لــلرحــيل لــذلــك اإلقــليم وكــذلــك عــزم 

هو أيًضا على الرحيل من العاصمة إلى تلك الناحية بعد بضع أيّام.

الفصل السادس عشر 
مؤتمر بدشت

وبـعد قـيام الـطاهـرة لـرحـلتها أمـر حـضرة بـهاء اهلل أخـاه اآلقـا كـليم ليُجهّـــز مـا يـلزم لـسفره إلـى 
خراسان وأوصاه بأسرته.

وملـــا وصـــل إلـــى شـــاهـــرود قـــابـــله الـــقدوس الـــذي تـــرك مشهـــد مـــقّر إقـــامـــته وحـــضر لـــلترحـــيب بـــه 
بمجــرد أن ســمع بــقدومــه. وكــان جــميع إقــليم خــراســان فــي تــلك األيّــام يــتمّخض بــاالضــطراب 
الشـديـد وكـانـت املـساعـي الـتي قـام بـها املـالّ حسـني والـقدوس مـع الحـماس الـذي ظهـر مـنهما 
وارتــــفاع نــــدائــــهما قــــد أيــــقظ األهــــالــــي مــــن نــــومــــهم وأشــــعل فــــي قــــلوب الــــبعض مــــنهم خــــالــــص 
اإليــمان واإلخــالص كــما أثــار فــي صــدور اآلخــريــن غــرائــز الــتعّصب والشــرور. وجــاء لــلبحث 
جـــمهور كـــبير مـــن نـــواحـــي مشهـــد إلـــى مـــنزل املـــالّ حســـني الـــذي كـــان يـــقّدمـــهم إلـــى الـــقدوس 
وارتـــفع الـــنداء بـــاســـم أمـــر اهلل وتـــردد صـــداه فـــي كـــل الـــجهات. وحـــصل االضـــطراب واســـتعد 
األمـــير حـــمزه مـــيرزا بـــعساكـــره وأرســـل فـــرقـــة إلـــى املـــديـــنة ومـــعها تـــعليمات بـــالـــقبض عـــلى املـــالّ 
حســـني بـــمعونـــة حـــاكـــم املـــديـــنة واحـــضاره عـــنده وذلـــك لـــكي يـــمحو ذلـــك الـــهياج الـــذي اشـــتعل 

هناك. 
 

 ثـم كـتب األمـير خـطابًـا إلـى املـالّ حسـني ألـحّ فـيه بـالـرغـبة الشـديـدة فـي أن يـنقل مـسكنه بـضع 
أيّــام فــقط إلــى مــعسكره وأكّـــد لــه بــأنّــه يــريــد أن يحــميه مــن هــجوم أعــدائــه الــهائــجني. وبــوصــول 
هـذه الـرسـالـة قـّدمـها املـال حسـني إلـى الـقدوس الـذي أمـره أن يسـتجيب لـطلب األمـير وأكّـــد لـه 
الــقدوس بــقولــه: "لــن يــصيبك أّي ضــرر مــن ذلــك أمّـــا أنــا فــسأســافــر هــذه الــّليلة إلــى مــازنــدران 
وســتكون إن شــاء اهلل فــي املســتقبل عــلى رأس جــماعــة كــبيرة مــن املــؤمــنني تــتقّدمــكم الــرايــات 
الــسود وتــغادر مشهــد وتــجتمع مــعي. ويــكون اجــتماعــنا فــي املــكان الــذي يــعيّنه اهلل الــقديــر." 
فـــأطـــاع املـــالّ حســـني أمـــره بـــكل فـــرح وفـــي عـــصر ذلـــك الـــيوم ركـــب املـــالّ حســـني وســـار بـــالهـــدوء 

والِعزّة إلى معسكر حمزه ميرزا.

فـي تـلك الـليلة أحـضر الـقدوس محـمد بـاقـر الـقائـني مـع جـماعـة مـن أشهـر أتـباعـه وأمـرهـم أن 
يظهروا الطاعة التّامة للمالّ حسني وأن يأتمروا بكل ما يطلب منهم عمله. 

!55



ووّدع الـقدوس أصـحابـه وارتحـل مـن مشهـد مـع بـعض أتـباعـه إلـى بـدشـت وكـان وصـولـهم إلـى 
تـلك الـقريـة فـي سـاعـة الفجـر ووجـدوا هـناك جـماعـة كـثيرة عـرفـوا أنّـهم مـن األحـباء فـلّما سـأل 
الـــقدوس عـــن الـــقصد مـــن ذلـــك االجـــتماع قـــيل لـــه أّن جـــموعًــــا حـــضرت مـــن إصـــفهان وقـــزويـــن 
وغيرها من بالد إيران وهم جميًعا منتظرون ورود حضرة بهاء اهلل في رحلته إلى خراسان.

وكـــان الـــصيف قـــد ابـــتدأ وبـــوصـــول حـــضرة بـــهاء اهلل اســـتأجـــر ثـــالث حـــدائـــق، واحـــدة لـــلقدوس 
وأخـــــرى لـــــلطاهـــــرة والـــــثالـــــثة لـــــنفسه وكـــــان عـــــدد املـــــجتمعني فـــــي بـــــدشـــــت 81 نـــــفرًا ومـــــن وقـــــت 
حـضورهـم إلـى يـوم تـفرّقـهم كـانـوا ضـيوفًـا عـلى حـضرة بـهاء اهلل. وكـان يُـسمى كـل فـرد بـاسـم 
جــديــد وســّمى نــفسه بــالــبهاء وســمى آخــر حــروف الــحيّ بــالــقدوس. وكــذلــك سُـــــــميت قُـــرّة الــعني 

بالطاهرة.
  

وفــي كــل يــوم مــن أيّــام ذلــك االجــتماع املــشهود كــان يُــلغى تــقليد مــن الــتقالــيد املــعروفــة وبــذلــك 
أُخـــرقـــت الـــُحجب الـــناشـــئة مـــن تـــقديـــس الـــتقالـــيد وأُزيـــلت األصـــنام الـــتي كـــان يـــعبدهـــا الـــناس 
عـــبادة عـــمياء. ولـــم يُـــدرك ســـوى الـــقليل مـــن الـــحاضـــريـــن بـــأن حـــضرة بـــهاء اهلل هـــو الـــذي كـــان 

مصدر جميع هذه التغييرات ذات األثر البعيد وأنه هو الذي حددها بدون خوف وال وجل.
   

وفـــي أحـــد تـــلك األيّـــام حـــضرت الـــطاهـــرة فـــجأة وبـــدون حـــجاب أمـــام أعـــني جـــميع الـــحاضـــريـــن 
فـأخـذت الـناس الـدهـشة ووقـف الـُكّل حـائـريـن أمـام هـذا املـنظر غـير املـنتظر. وكـان يـعلو وجـهها 
الــكرامــة والــثّقة وخــاطــبت الجــمع وقــالــت: "إّن هــذا الــيوم يــوم عــيد وســرور عــاّم وهــو الــيوم الــذي 
فــيه تُــفّك قــيود املــاضــي." وكــان ذلــك الــيوم الــتاريــخيّ واأليّــام الــتي تــلته قــد أثّــرت فــي أخــالق 
وعــــوائــــد وحــــياة املــــؤمــــنني املــــجتمعني فــــتغيّرت طــــريــــقة الــــعبادة تــــغييرًا فُــــجائــــيًّا كــــليًّا. وحــــصل 
املــــقصود مــــن هــــذا االجــــتماع املــــشهود ألن الــــنّداء بــــالــــنظام الجــــديــــد كــــان بــــمثابــــة الــــنفخ فــــي 
الــصور فــُمسحت الــتقالــيد الــعقيمة املُجــمع عــليها والــتي كــانــت تُــقيّد ضــمائــر الــناس ومُـــحيت 

بكل جسارة وبغير وجل.
  

فــتهيأت الــطريــق إلعــالن األحــكام والــقواعــد الجــديــدة الــتي جــاء بــها األمــر الجــديــد وعــزم بــقية 
الجـمع املحتشـد فـي بـدشـت عـلى الـرحـيل إلـى مـازنـدران. واسـتمرّت رحـلة حـضرة بـهاء اهلل فـي 

بدشت اثنني وعشرين يوًما.

وعــاد حــضرة بــهاء اهلل إلــى نــور وفــي تــلك األثــناء كــان الــبعض يــسعون فــي إشــعال الــغضب 
فـي قـلب محـمد شـاه ضـّد حـضرة بـهاء اهلل. واّدعـوا عـليه بـأنّـه أكـبر مُـهيّج لجـميع االضـطرابـات 
الــتي وقــعت فــي مــازنــدران ونــجحوا أخــيرًا فــي حــمل الــشاه عــلى إصــدار األمــر بــالــقبض عــليه 

وإرساله إلى العاصمة (طهران).   
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وفـي تـلك األيّـام وقـع الـقدوس فـي يـد أعـدائـه وحُــــبس فـي سـاري. وأمّــا بـاقـي رفـاقـه فـتفرقـوا فـي 
جـــميع الـــجهات ومـــع كـــّل مـــنهم أخـــبار الـــحوادث الـــعظيمة الـــتي وقـــعت فـــي بـــدشـــت لـــيُخبر بـــها 

أقرانه من املؤمنني.

الفصل السابع عشر 
حبس الباب في قلعة چهريق

ونُــِقل الــباب بــناًء عــلى أمــر الــحاج املــيرزا آقــاســي إلــى قــلعة چهــريــق وسُـــــــلَِّم الحــراســة يــحيى 
خــان الــكردي وكــان الــوزيــر قــد أصــدر الــتعليمات املُشــّددة الــصريــحة إلــى يــحيى خــان يــأمــره 
فـيها أن ال يـصرّح ألحـد أن يـقابـل املـسجون ونـبّه عـليه أن ال يـقتفي أثـر عـلي خـان املـاه كـوئـي 
الــذي أهــمل وخــالــف األوامــر الــتي تســّلمها. ومــكث الــباب ثــالثــة أشهــر فــي قــلعة چهــريــق قــبل 
نــــقله إلــــى تــــبريــــز ملــــحاكــــمته. وفــــي نــــهايــــة شهــــر شــــعبان ســــنة 1264 هجــــريّــــة (3 يــــولــــيو- أّول 

خرية. أغسطس سنة 1848ميالديّة) نُِقَل الباب إلى تبريز وفيها تحّمل اإلهانة والسُّ

ورغـًما عـلى صـرامـة األمـر الـصادر إلـيه مـن الـحاج املـيرزا آقـاسـي صـاحـب الـنفوذ والسـلطان 
كـان يـحيى خـان غـير قـادر عـلى تـنفيذه ألنّـه سـرعـان مـا شـعر بـقّوة مـسجونـه السحـريّـة ونـسي 
مـا كـان عـليه مـن الـواجـب. فـمن مـبدأ األمـر نـفذت مـحبّة الـباب إلـى قـلبه. ووصـلت املـحبّة الـتي 
أشـعلها الـباب فـي قـلوب الـذيـن كـانـوا يـقطنون چهـريـق لـدرجـة أنّـهم كـانـوا فـي كـل صـباح قـبل 
أن يـبتدئـوا أعـمالـهم الـيومـيّة يـولّـون وجـوهـهم شـطر الـسجن الـذي حُــــِبَس فـيه ويـنظرون مـن بُـعد 
إلـــى الـــقلعة الـــتي يـــقطنها ثـــم يـــتضرّعـــون بـــاســـمه ويســـتنزلـــون الـــبركـــات مـــنه ويسجـــدون عـــلى 
الـتراب طـالـبني إحـياء أرواحـهم بـنفحاتـه ويُـخبر بـعضهم بـعًضا بـالـعجائـب الـتي شـاهـدوهـا مـن 

قّوته ومجده. ولم يرفض يحيى خان دخول أي شخص إلى القلعة.
 

ا  وحـــصلت حـــوادث أقـــلقت راحـــة الـــحكومـــة أثـــناء اعـــتقال الـــباب فـــي چهـــريـــق واتّـــضح أن جَــــــمًّ
غـــفيرًا مـــن أشهـــر عـــلماء وأشـــراف ومـــوظـــفي الـــحكومـــة فـــي بـــلدة خـــوي اعـــتنقوا أمـــر املـــسجون 
وأصــبحوا مــن أتــباعــه ومــن بــينهم أحــد املــوظــفني املــشهود لــهم بــالشهــرة والــقّوة األدبــيّة الــعالــية 
واســـمه املـــيرزا أســـد اهلل. وفـــي تـــلك الـــسنة أمـــر الـــباب أربـــعني مـــن أتـــباعـــه أن يـــكتب كـــل مـــنهم 
رسـالـة يُـثبت فـيها صـّحة األمـر مسـتنًدا عـلى اآليـات واألحـاديـث. فـأطـاعـوا أمـره ونـالـت رسـالـة 
املـــيرزا أســـد اهلل إعـــجاب الـــباب وكـــانـــت أعـــالهـــما جـــميًعا فـــي تـــقديـــره. فـــأعـــطاه الـــباب لـــقب – 
الـديّـان- وأنـزل لـه لـوح الحـروفـات الـذي قـال فـيه أنّـه لـو لـم يـكن لـدى نـقطة الـبيان (إشـارة إلـى 
الــباب وهــو مــن ألــقابــه) دلــيال عــلى صــّحة أمــره ســوى هــذا الــلوح الــذي لــن تــقدر كــل الــعلوم أن 
تُظهـر مـثله لـكفى. وقـد نـزّل مـن قـلم حـضرة بـهاء اهلل تـفسيرًا لهـذا الـلوح وقـد بـنّي فـيه الـبراهـني 
الـساطـعة الـدالّــة عـلى ضـرورة ظـهورمـن يُظهـره اهلل (إشـارة إلـى حـضرة بـهاء اهلل) مـن تـفسير 
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كـلمات الـباب فـي ذلـك الـلوح وأّن ظـهوره يـكون قـبل مـضي تـسعة عشـر سـنة مـن إعـالن دعـوة 
الباب.

وكــان محــمد عــلي الــزنــوزي املُـلّقب بــاألنــيس ضــمن الــذيــن  ســمعوا بــرســالــة الــباب فــي تــبريــز 
وتـأجّــــجت فـيه نـيران الـشوق لـإلسـراع إلـى چهـريـق لـلقائـه وأشـعلت فـيه هـذه الـكلمات شـوقًــا ال 
يُقهــر لشــرب كــأس الــشهادة فــي ســبيله. وقــد تــمّكن الــسيد عــلي الــزنــوزي- زوج والــدتــه- مــن 
حـبسه فـي املـنزل وتشـديـد املـراقـبة عـليه فـمرض مـن هـذا الـوضـع. وأثـناء إقـامـة الـشيخ حـسن 
الـــزنـــوزي فـــي تـــبريـــز كـــثيرًا مـــا ســـمع مـــن الـــسيد عـــلي الـــزنـــوزي وهـــو مـــن أقـــربـــائـــه يـــندب حـــظّ 
محـــمد عـــلي ويـــقول: "يظهـــر عـــليه أنّـــه فـــقد رُشـــده وأنّـــه جـــلب عـــليّ الـــعار بســـلوكـــه فـــاجتهـــد أن 
تـــقنعه أن يُـــخفي اعـــتقاده وتهـــّدئ روع قـــلبه." ويـــقول الـــشيخ حـــسن الـــزنـــوزي: "ولـــذلـــك اعـــتدت 
زيـارتـه فـي كـّل يـوم وأرى دمـوعـه تجـري دومًــا مـن عـينيه وملـا رحـل الـباب مـن تـبريـز ذهـبت يـومًــا 
لـرؤيـته. فـتعجبت مـن مـنظره ألنـي رأيـت أمـارات الـفرح بـاديـة عـلى وجـهه وتهـلل وجـهه الـلطيف 
بشــــرًا عــــند لــــقائــــي وقــــال لــــي وهــــو يــــعانــــقني: ’إّن أعــــني املــــحبوب قــــد نــــظرت هــــذا الــــوجــــه ورأت 
عـيناي وجـهه. فـدعـني أحـكي لـك سـبب سـروري فـبعد أن أرجـع الـباب إلـى چهـريـق وبـينما أنـا 
مـحبوس فـي غـرفـتي وّجهـت قـلبي إلـيه ونـاجـيته قـائـالً: "تـرى يـا مـحبوبـي أسـري وعجـزي وتـعلم 
كــم أحــّن شــوقًــا لــلنظر إلــى وجــهك. فــارفــع بــأنــوار وجــهك هــذه الــظلمة الــتي تُــخيّم عــلى قــلبي." 
وغـلب عـليّ الـتأثـر بـدرجـة انـي فـقدت شـعوري وفـجأة سـمعت صـوت الـباب يـناديـني ويـأمـرنـي 
بـــالـــقيام ورأيـــت جـــمال وجـــهه ظـــاهـــرًا أمـــامـــي. وكـــان يـــبتسم وهـــو يـــنظر الـــيّ فـــانـــدفـــعت نـــحوه 
وطـرحـت نـفسي عـلى قـدمـيه. فـقال لـي: "افـرح فـان الـساعـة قـادمـة ألّن فـي هـذه املـديـنة سـأعـّلق 
أمـام أعـني الجـماهـير وأقـع فـريـسة لـنار الـناس ولـن أنـتخب أحـًدا خـالفـك لـيشاركـني فـي تجـرّع 
كـــأس الـــشهادة وتـــأكّـــــد أن هـــذا الـــوعـــد الـــذي أعـــدك بـــه ســـيتحقق." وُسحِــــــرت مـــن جـــمال هـــذه 
الـرؤيـا وملّا صـحوت وجـدت نـفسي غـريـًقا فـي بحـر مـن السـرور الـذي ال تـحجبه جـميع أحـزان 
الــعالــم.‘ فــنصحته بــالــصبر وأن يــكتم أمــره فــوعــدنــي أنّــه ســوف ال يــبوح بهــذا الســّر وأســرعــت 
إلـى والـده وأخـبرتـه بـبرئـه ونـجحت فـي فـّك أسـره. واسـتمّر الـشاب إلـى يـوم شـهادتـه فـي حـالـة 

فرح وسكون تاّم."
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الفصل الثامن عشر
محاكمة الباب في تبريز

وكــان الــباب عــاملًـا بــدنــو ســاعــته ولــذلــك فــّرق أتــباعــه الــذيــن اجــتمعوا حــولــه فــي چهــريــق وانــتظر 
األمر بدعوته إلى تبريز بسكون ورضا.

وكـــانـــت تـــبريـــز خـــاصّـــــــــــة تـــتمخض بـــأفـــجع االضـــطرابـــات. وأهـــاجـــت أخـــبار قـــرب وصـــول الـــباب 
مــخاوف الــسكان وأثــارت قــلوب عــلماء آذربــايــجان وكــان هــؤالء وحــدهــم مــن بــني جــميع ســكان 
تـبريـز الـذيـن لـم يشـتركـوا فـي املـظاهـرة الـوّديـة الـتي حـيّوا بـها رجـوع الـباب إلـى مـديـنتهم وكـان 
حــماس الــناس لهــذه األخــبار زائــًدا بــدرجــة أّن الــحكومــة قــّررت أن تــكون إقــامــة الــباب خــارج 
أبــــواب املــــديــــنة. ولــــم يتشــــرّف بــــلقائــــه إالّ الــــذيــــن أراد هــــو مــــقابــــلتهم وأمّـــــا غــــيرهــــم فــــمنعوا مــــن 

الحصول على هذا الشرف.  
   

وكــان حجــز الــباب خــارج أبــواب املــديــنة غــير كــاٍف فــي تهــدئــة الــهيجان الــذي ســاد فــيها وكــلّ 
عـمل تـذرّعـت بـه السـلطة وكـّل احـتراس صـدر مـنهم لـم يـزد املـوقـف إالّ شـّدة ولـم يـنذر إالّ بـسوء 
الـعاقـبة. وأصـدر الـحاج مـيرزا آقـاسـي أوامـره بـدعـوة الـرؤسـاء الـديـنيني فـي تـبريـز إلـى سـراي 
حــاكــم آذربــايــجان بــقصد مــحاكــمة الــباب وإطــفاء أمــره وتــأثــيره. وكــان مــن بــني املــدعــويــن لهــذا      
االجـــتماع الـــحاج املـــالّ محـــمود املُــسّمى نـــظام الـــعلماء مـــعّلم نـــاصـــر الـــديـــن مـــيرزا ولـــيّ العهـــد 
(ولـــد فـــي 17 يـــولـــيو1831 مـــيالديّـــة وأصـــبح شـــاهًــــا فـــي 18 ســـبتمبر ســـنة 1848 مـــيالديّـــة) 
وكــان نــاصــر الــديــن مــيرزا حــاضــرًا فــي هــذا االجــتماع واكــتّظ جــّم غــفير عــند املــدخــل بــفارغ 

الصبر للتمكن من أن يفوزوا بنظرة إلى الباب.

وملـــا دخـــل الـــباب لـــم يجـــد مـــقعًدا شـــاغـــرًا عـــدا مـــقعد واحـــد كـــان أُعِــــّد لـــولـــيّ العهـــد. فســـّلم عـــلى 
الجـــميع وبـــدون أي تـــرّدد ذهـــب وجـــلس فـــي املـــقعد الـــخالـــي. وكـــانـــت مـــهابـــة شـــخصه والـــجالل 
الــــــذي عــــــال وجــــــهه وروح الــــــقّوة الــــــتي أشــــــرقــــــت مــــــن كــــــمال هــــــيكله قــــــد ســــــحقت أرواح جــــــميع 
املــوجــوديــن وســاد عــليهم فــجأة صــمت عــجيب ولــم يــقدر أحــد مــنهم أن يــنبس بــبنت شــفة وقــطع 
نـــظام الـــعلماء الـــصمت املُــخيّم عـــليهم إذ ســـأل الـــباب: "مـــن تـــكون ومـــا هـــو اّدعـــاؤك ومـــا هـــي 
الـرسـالـة الـتي أتـيت بـها؟" فـأجـاب ثـالثًـا: "’انـي أنـا املـوعـود‘ وأنـا الـذي دعـوتـموه مـدة ألـف سـنة 
وتــقومــون عــند ســماع اســمه وكــنتم تشــتاقــون لــلقائــه عــند مــجيئه وتــدعــون اهلل بــتعجيل ســاعــة 
ظــهوره. الــحّق أقــول لــكم أّن طــاعــتي واجــبة عــلى أهــل الشــرق والــغرب." فــلم يجــرؤ أحــد عــلى 
الــــكالم وملــــا أعــــلن الــــباب أنــــه هــــو املــــوعــــود أخــــذ الــــرعــــب جــــميع الــــحاضــــريــــن ونــــّكسوا رؤوســــهم 
مــرتــبكني وهــم بــصمت. وتــشاور الــذيــن كــانــت بــيدهــم مــقالــيد األمــور مــًعا فــي الــوســائــل الــتي 
يـقومـون عـلى اتـخاذهـا ملـقاومـة نـجاح هـذا األمـر فـأشـار الـبعض مـنهم إلـى دعـوتـه ملجـمع آخـر 
يــــوقــــع عــــليه فــــيه عــــقاب صــــارم بــــحكم مــــن األعــــضاء ألنّــــه فــــي املجــــمع األّول جــــلس فــــي املــــقعد 
املــخصص لــولــيّ العهــد ولــكن نــاصــر الــديــن مــيرزا لــم يــقبل هــذا الحــّل. وأخــيرًا اتــفقوا عــلى أن 
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يـحضروا الـباب إلـى مـنزل املـيرزا عـلي أصـغر الـذي كـان شـيخ اإلسـالم فـي تـبريـز وعـزم عـلى 
إنـجاز الـعقاب بـنفسه وبـيده فـضرب الـباب بـالـعصا عـلى قـدمـيه إحـدى عشـرة مـرّة. وفـي نـفس 
الـــسنة أصـــيب ذلـــك الـــطاغـــية بـــالشّــــــــلل وتـــوفـــي وبـــعد وفـــاتـــه أُلـــغي مـــنصب شـــيخ اإلســـالم فـــي 

تبريز.

هــذا وقــد أعــادوا الــباب مــن تــبريــز إلــى چهــريــق ووكــلوا لحــراســته يــحيى خــان وظــّن الــناس أنّــه 
ســـوف يـــترك ادعـــاءه مـــن جـــراء تهـــديـــده فـــي مجـــلسهم إالّ أّن ذلـــك االجـــتماع قـــد مـــّكنه مـــن أن 
يـــبنّي حـــقيقة مـــدعـــاه عـــلنًا وبـــكل جـــسارة أمـــام أكـــبر هـــيئة ديـــنية فـــي عـــاصـــمة آذربـــايـــجان وأنْ 
يـــتغّلب بـــكالم مـــختصر مـــفيد عـــلى كـــل حـــجج مـــعترضـــيه. وكـــان إعـــالن الـــدعـــوة قـــد انتشـــر فـــي 
طـــول الـــبالد وعـــرضـــها وحـــرّك مـــرّة أخـــرى إحـــساســـات املـــؤمـــنني واهـــاج فـــيهم حـــماسًـــــــا شـــديـــًدا 

وقّوى مركزهم وكان مقّدمة للحوادث العظيمة التي كانت سوف تجتاح البالد. 

الفصل التاسع عشر 
ملحمة مازندران

وفــي شهــر شــعبان (يــولــيو) الــذي وقــعت فــيه اإلهــانــة عــلى الــباب فــي تــبريــز رجــع املــالّ حســني 
مــن مــعسكر األمــير حــمزه مــيرزا إلــى مشهــد ومــنها عــزم عــلى الــسفر إلــى كــربــالء مــصحوبًــا 

بمن أراد. 

وبــــينما كــــان املــــالّ حســــني فــــي مشهــــد إذ وصــــل رســــول يحــــمل عــــمامــــة الــــباب وقــــد قــــال الــــباب 
لــلرســول أن يــقول لــلمالّ حســني: "قــل لــه زيّــن رأســك بــعمامــتي الــخضراء عــالمــة نســبي وانشــر 
الـرايـة الـسوداء وأسـرع إلـى الجـزيـرة الـخضراء (لـقب ملـازنـدران وبـالتحـديـد يـطلق أحـيانًـا عـلى 

قلعة الشيخ طبرسي) وساعد حبيبي القدوس."

وبمجـرد وصـول هـذه الـرسـالـة قـام املـالّ حسـني عـلى تـنفيذ إرادة مـواله وتـرك مشهـد ملـكان يـبعد 
عــنها فــرســًخا واحــًدا (6 كــيلومــترات تــقريــبًا) ورفــع فــيه الــرايــة الــسوداء ووضــع عــمامــة الــباب 
عــلى رأســه وجــمع أصــحابــه وركــب جــواده وأمــر الجــميع أن يــسافــروا إلــى الجــزيــرة الــخضراء 
وتــبعه أصــحابــه جــميًعا بحــماس. وكــان عــددهــم مــائــتني واثــنني وكــان ذلــك الــيوم الــتاريــخي هــو 
19 شـعبان سـنة 1264 هجـريّـة (21 يـولـيو سـنة 1848 مـيالديّـة). وعـند نـزولـهم فـي كـل بـلدة 
وقـــريـــة يـــمّرون عـــليها كـــان يـــنادي املـــالّ حســـني وأصـــحابـــه بـــدون خـــوف وال وجـــل بـــظهور الـــيوم 
الجـــديـــد ويـــدعـــون الـــناس العـــتناق أمـــر الـــحّق ويـــنضّم لـــلسفر مـــعهم نـــفر مـــن املـــؤمـــنني الـــذيـــن 
يــــنتخبونــــهم مــــن بــــني الجــــموع املحتشــــدة حــــولــــهم. وفــــيما هــــم عــــلى الــــطريــــق وصــــل رســــول مــــن 
طهــــران إلــــى مشهــــد مــــعلنًا وفــــاة املــــلك محــــمد شــــاه وكــــان ذلــــك فــــي الــــسادس مــــن شــــوال- 4 
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ســـبتمبر ســـنة 1848 مـــيالديّـــة. وارتـــقى الـــوارث الشـــرعـــي األمـــير الـــصغير حـــاكـــم آذربـــايـــجان 
ناصر الدين ميرزا إلى العرش. 

وفــي الــيوم الــتالــي عــزم املــالّ حســني عــلى الــرحــيل إلــى مــازنــدران ومــعه أصــحابــه وأمــرهــم بــعد 
صـالة الـصبح بـأن يـتركـوا مـا عـندهـم وقـال لـهم: "اتـركـوا مـمتلكاتـكم ولـيكتف كـّل واحـد بـجواده 
وسـالحـه واتـركـوا مـا عـداهـا حـتى يـعلم الـكّل بـأن هـؤالء الجـماعـة مـن أحـباء اهلل ال يـرغـبون فـي 
حــفظ مــمتلكاتــهم فــكيف بــالــرغــبة فــي أخــذ مــمتلكات غــيرهــم." فــأطــاعــوا جــميًعا األمــر وامــتطوا 

ظهور جيادهم وتبعوه بفرح عظيم.

وبـينما هـم فـي الـطريـق اعـترضـهم جـمهور مـن الـناس املسـّلحني ومـعهم الـذخـيرة والـِعّدة وكـانـت 
تظهــر عــلى وجــوهــهم غــبرة االفــتراس والــتوحّــــش وصــّوبــوا نــيران أســلحتهم عــليهم. فــسقط عــدد 
مـــن الشهـــداء فـــرفـــع املـــالّ حســـني عـــينيه إلـــى الـــسماء ونـــاجـــى ربّـــه قـــائـــالً: "إلـــهي إلـــهي تـــرى 
نـصيب أحـبّائـك املخـلصني وتشهـد مـا قـابـل بـه هـؤالء الـقوم أحـبّائـك وإنّـك تـعلم أنّـا مـا قـصدنـا 
سـوى هـدايـتهم إلـى طـريـق الـحق وإعـالمـهم بـظهور أمـرك. وإنّـك أمـرتـنا أن نـدافـع عـن أنـفسنا 
ضــّد املــهاجــمني. واتــباعًـــا ألمــرك أقــوم اآلن مــع أصــحابــي لــصّد اعــتدائــهم الــذي واجــهونــا بــه." 
واسـتّل سـيفه وهـمز جـواده فـي وسـط األعـداء واقـتفى أثـر أحـدهـم الـذي كـان قـد احـتمى فـي 
شجـــرة وهجـــم عـــليه املـــالّ حســـني وبـــضربـــة واحـــدة قـــطعه هـــو وجـــذع الشجـــرة وكـــانـــت قـــوة هـــذه 
الـــّضربـــة املـــدهـــشة قـــد أربـــكت الـــعدّو وشـــّلت حـــركـــته وهـــرب الجـــميع مـــذعـــوريـــن مـــن أمـــام هـــذه 

املهارة والقّوة والفتّوة. وكانت هذه الحادثة األولى من نوعها وتشهد بشهامة املالّ حسني.

وشـّق املـالّ حسـني طـريـقه وسـط صـفوف األعـداء وهـو غـير شـاعـر بـما يـطلق عـليه مـن الـقذائـف 
وذهـب تـوًّا إلـى بـارفـروش وتـوجّـــه إلـى مـنزل سـعيد الـعلماء وهـو أكـبر عـالـم فـي بـارفـروش وصـاح 
قـــائـــالً: "فـــلينزل هـــذا الـــذي حـــرّض أهـــالـــي هـــذه املـــديـــنة إلشـــهار حـــرٍب ديـــنيٍة وخـــبّأ نـــفسه بـــني 
حــيطان مــنزلــه فهــل نــسي أن الــذي يُشهــر حــربًــا ديــنية يــجب عــليه أن يــكون عــلى رأس أتــباعــه 
وبـأعـمالـه يُـثير حـماسـهم وإخـالصـهم." وكـان صـوت املـالّ حسـني قـد أسـكت أصـوات الجـماهـير 
وأخـــضع أهـــالـــي بـــارفـــروش فـــرفـــعوا أصـــواتـــهم مـــناديـــن – األمـــان األمـــان -. وفـــي عـــصر ذلـــك 
الـيوم مـنح املـالّ حسـني أهـالـي بـارفـروش األمـان الـذي طـلبوه وفـاه بـالـكلمات اآلتـية: "يـا أتـباع 
الــرســول ملــاذا هجــمتم عــلينا فهــل هــذه املــعامــلة هــي مــا أمــركــم بــه الــرســول وهــل هــي الــتسامــح 

الذي أمركم به في معاملة املؤمنني أو الكافرين." 

وذهب املالّ حسني إلى خان سبزه ميدان في بارفروش وأمر أصحابه بإغالق باب الخان. 

وفـي املـساء سـأل املـالّ حسـني إذا كـان أحـد مـن أتـباعـه يـفدي نـفسه ويـطلع عـلى سـطح الـخان 
ويــــؤذّن. فــــأجــــاب طــــلبه شــــاب بــــفرح عــــظيم. ومــــا كــــاد هــــذا الــــشاب يــــنطق بــــاألذان ويــــقول- اهلل 
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أكـبر- حـتى وافـاه طـلٌق نـاري أوقـعه قـتيالً. وتـاله شـخص آخـر ثـم ثـالـث إلكـمال اآلذان ولـكنّهم 
أصيبوا نفس ما أصاب األّول. 

وكـان وقـوع الـثالـث سـببًا فـي أن يـفتح املـالّ حسـني بـاب الـخان وأن يـقوم مـع أصـحابـه لـرّد هـذا 
الـهجوم غـير املـنتظر. وأعـطى إشـارة لـضرب املـهاجـمني الـذيـن اجـتمعوا أمـام الـباب ونـجح فـي 
تشـتيتهم وعـادوا طـالـبني األمـان مـتضرّعـني لـلرحـمة. وكـان الـنصر شـامـالً لـدرجـة أن عـدًدا مـن 
أعــيان ورؤســاء املــديــنة تــدخّـــلوا وطــلبوا الــرحــمة واألمــان نــيابــة عــن مــواطــنيهم. واقــترحــوا عــلى 
املـالّ حسـني ملـصلحة الـطرفـني أن يـسافـر مـع األصـحاب إلـى بـلدة آمـل فـوافـق املـالّ حسـني عـلى 

اقتراحهم.

وفـي نـصف الـليل نـادى سـعيد الـعلماء أحـد رجـالـه خسـرو قـادي كـالئـي وأسـّر إلـيه رغـبته فـي 
أن يـغدر بـالجـماعـة أثـناء سـيره مـعهم ومـعه مـائـة مـن الـخيّالـة وأن يـقتلهم عـن بـكرة أبـيهم. وأذن 
املــالّ حســني ألصــحابــه بــالــرحــيل إلــى آمــل وبمجــرّد ولــوج الجــماعــة فــي الــطريــق أعــطى خســرو 
قـادي كـالئـي إشـارة لـلهجوم. فـوقـع رجـالـه عـلى الجـماعـة بـكل تـوحّــــش وغـدروا بـهم وقـتلوا مـنهم 

عدًدا كبيرًا.

وملـا سـمع املـالّ حسـني أصـوات الـتعذيـب احـتجّ عـلى غـدر خسـرو بـهم وارتـفع صـياح أصـحابـه 
بـنداء -يـا صـاحـب الـزمـان- هـاجـمني عـلى الـذيـن غـدروا بـهم وأرّدوهـم جـميًعا قـتلى ومـن بـينهم 
خســرو قــادي كــالئــي. وجــمع املــالّ حســني أصــحابــه وســاروا حــتى وصــلوا إلــى ضــريــح الــشيخ 
طــبرســي (أحــمد بــن أبــي طــالــب الــطبرســي) وهــو أحــد رواة الحــديــث عــن أئــمة الــديــن ومــدفــنه 

مزار السكان املجاورين. 

وكــــان يــــوم وصــــولــــهم فــــي الــــرابــــع عشــــر مــــن ذي الــــقعدة (12 اكــــتوبــــر ســــنة 1848 مــــيالديّــــة) 
وأعـطى املـالّ حسـني الـتعليمات األّولـية لـتصميم الـقلعة الـتي أراد تـشييدهـا لـلدفـاع إلـى املـيرزا 
محـمد بـاقـر الـقائـني. وأمـر املـالّ حسـني أتـباعـه بـالـبدء فـي بـناء الـقلعة الـتي صـّممها وشـجعهم 
عــــلى إتــــمامــــها. وكــــانــــوا أثــــناء االشــــتغال كــــثيرًا مــــا يــــباغــــتهم هــــجوم أهــــالــــي الــــقرى املــــجاورة 

بتحريض من سعيد العلماء وكان هجوم كل منهم يُرّد ويُهزم.

ومـا كـاد الـبناء ان يـتّم حـتى وصـل الـشيخ أبـو تـراب وهـو مـن أخـّص تـالمـيذ الـسيد كـاظـم ومـعه 
أخـــبار وصـــول حـــضرة بـــهاء اهلل فـــأســـرع املـــالّ حســـني تـــوًّا إلـــى أصـــحابـــه وأمـــرهـــم أن يـــهيّئوا 
أنــفسهم الســتقبالــه. ويــحكى مــا يــلي: "وبمجــرّد أن رآه املــالّ حســني تــقّدم نــحوه وعــانــقه وكــان 
األصـحاب عـاجـزيـن عـن إدراك مـا شـاهـده املـالّ حسـني فـي حـضرة بـهاء اهلل. فـما كـان أعـظم 
شـوقـه إذ تـلّقاه بـني ذراعـيه ومـا كـان أعـظم اغـتباطـه وفـرح قـلبه عـند لـقائـه فـكأنـه كـان غـارقًـا فـي 
بحـر مـن اإلعـجاب بـه غـير شـاعـر بـنا جـميًعا. وكـان يـتأمّـل فـي وجـهه بـدرجـة أخـذت بـمجامـع لـبّه 
حـتى أنّـنا مـكثنا واقـفني بـجانـبه مـنتظريـن صـدور اإلذن لـنا بـالجـلوس ولـكنّه كـان مـشغوالً عـنّا 
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ولـــم يـــصدر لـــنا إذن بـــالجـــلوس إالّ مـــن حـــضرة بـــهاء اهلل نـــفسه وكـــان سحـــر بـــيانـــه قـــد أثّـــر فـــي 
نفوسنا رغًما عن أنّنا ما كنّا نعرف تلك القّوة الفائقة التي كانت مستورة في طيّ كلماته." 

وأثـناء زيـارة حـضرة بـهاء اهلل طـاف بـالـقلعة وقـال إّن الـشيء الـوحـيد الـذي يـنقص هـذه الـقلعة 
هـو حـضور الـقدوس الـذي كـان مـسجونًـا فـي مـنزل رئـيس املجتهـديـن املـيرزا محـمد تـقي فـي 
ســاري وأشــار إلــى املــالّ حســني أن يــسأل املــيرزا محــمد تــقي أن يســّلمه الــقدوس وأكّــــد لــلمالّ 

حسني قائالً: "إّن خوف اهلل واتّقاء عقابه سيرغمانه أن يسلم أسيره بدون ترّدد." 

وأرســــل املــــالّ حســــني عــــدًدا مــــن أصــــحابــــه إلــــى ســــاري لــــيطلبوا مــــن املجتهــــد أن يــــطلق ســــراح 
ســجينه وبمجــرد أن وصــلت الــرســالــة إلــى املــيرزا محــمد تــقي أخــذت قــّوتــها بــمجامــع لــبّه وأكّـــد 
لــلرســول بــقولــه: "إنّــي اعــتبرتــه (الــقدوس) ضــيفًا مــحترمًــا بــل إنّــه قــاطــن فــي مــنزلــه وال يــليق ان 
أُدعــى إلطــالق ســراحــه أو فــّك قــيده ألنّــه مُـــخيّر فــي الــبقاء أو الــذهــاب كــما يــشاء وإذا فــّضل 

الذهاب فاني أرغب في مرافقته إلى حيث يذهب." 

وأمــر حــضرة بــهاء اهلل الجــميع قــبل مــبارحــته لــلقلعة بــالــصبر واإلنــابــة إلــى إرادة الــقديــر وقــال 
لــهم: "إن شــاء اهلل ســوف نــزوركــم  مــرّة أخــرى فــي نــفس املــكان فــقد انــتخبكم اهلل أن تــكونــوا 
طــــليعة جــــيشه وجــــنده ومــــؤسّــــــــسي ديــــنه. وإّن جــــند اهلل هــــم الــــغالــــبون فــــمهما حــــدث فــــالــــنصر 

مضمون لكم." وعاد حضرة بهاء اهلل من هناك بطريق نور إلى طهران.

وكـان حـبس الـقدوس فـي مـنزل املـيرزا محـمد تـقي قـد اسـتمر 95 يـومًــا وكـان املجتهـد يـعامـله 
بـــكّل احـــترام رغـــم حـــبسه وســـمح لـــه بـــمقابـــلة األصـــحاب مـــن الـــذيـــن حـــضروا اجـــتماع بـــدشـــت. 
وكـان الـقدوس يـأمـر كـّل مـن يـزوره بـأن ينخـرط فـي سـلك أصـحاب الـرايـة الـسوداء الـتي رفـعها 
املــالّ حســني. وكــانــت هــذه الــرايــة هــي الــتي تــكّلم عــنها رســول اهلل بــقولــه: "إذا رأيــتم الــرايــات 
الــسود أقــبلت مــن خــراســان فــأســرعــوا إلــيها ولــو حــبًوا عــلى الــثلج فــإنّــها بــشيرة بــظهور خــليفة 

اهلل املهدي." 

وكـان قـد رفـع هـذا الـَعَلم بـأمـر مـن الـباب بـاسـم الـقدوس وبـأيـدي املـالّ حسـني ونشـر عـلى طـول 
الـطريـق مـن مشهـد إلـى ضـريـح الـشيخ طـبرسـي. وملـّدة أحـد عشـر شهـرًا مـن أول شـعبان سـنة 
1264 هجـريّـة إلـى آخـر جـمادى الـثانـي سـنة 1265 هجـريّـة (3 يـولـيو- أول أغسـطس سـنة 
1848 و 24 ابــــريــــل -23 مــــايــــو ســــنة 1849 مــــيالديّــــة)  كــــان هــــذا الــــَعَلم الــــذي يــــشير إلــــى 
املــــــملكة الــــــسماويّــــــة يــــــتمّوج دائــــــًما فــــــوق رؤوس ذلــــــك الجــــــمع مــــــن الــــــفرســــــان ويــــــنادي الــــــذيــــــن 

يشاهدونه أن يرفضوا هذا العالم وينصروا أمر اهلل.

وكــانــت أخــبار قُــرب حــضور الــقدوس إلــى الــقلعة قــد حــرّكــت جــميع املــوجــوديــن وملّـا اقــترب مــنه 
أرســل رســوالً إلعــالن مــجيئه فــأحــدثــت هــذه األخــبار فــيهم حــماسًـــــــا وجــّددت قــواهــم وقــام املــالّ 
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حسـني بحـماس زائـد ومـعه األحـباء وأسـرع ملـقابـلة زائـره املـنتظر وابـتهجت قـلوبـهم مـن مـالقـاتـه 
وذهـبوا جـميًعا إلـى ضـريـح الـشيخ طـبرسـي وكـانـت أّول الـكلمات الـتي تـفوه بـها الـقدوس بـعد 
أن تــــرجــــل واســــتند إلــــى الــــضريــــح: "بَــــِقيُّة اهلل خــــير لــــكم إن كــــنتم مــــؤمــــنني" (الــــقرآن 86:11) 
وبهــذه الــعبارة تــّمت نــبّوة الــرســول حــيث يــقول فــي الحــديــث: "وعــند ظــهور املهــدي يــسند ظهــره 
إلــــى الــــكعبة ويــــخاطــــب أتــــباعــــه ويــــقول – بــــقيّة اهلل خــــير لــــكم إن كــــنتم مــــؤمــــنني-." ولــــم يــــقصد 
الـــــــقدوس بـــــــبقيّة اهلل أحـــــــًدا خـــــــالف حـــــــضرة بـــــــهاء اهلل. ويـــــــقول املـــــــيرزا محـــــــمد فـــــــروغـــــــي أحـــــــد 
الـحاضـريـن: "كـنت مـوجـوًدا عـندمـا تـرجّــــل الـقدوس واسـند ظهـره إلـى الـضريـح وسـمعته يـتفوه 
بهـذه الـكلمات ومـا كـاد يـنطق بـها حـتى ذكـر اسـم حـضرة بـهاء اهلل ثـم الـتفت إلـى املـالّ حسـني 
وســألــه عــنه. فــأخــبره أنــه عــازم عــلى الــعودة إلــى هــذا املــكان إن شــاء اهلل." وأكّـــد الــقدوس بــأن 

سّر األمر (إشارة إلى حضرة بهاء اهلل) سينكشف في الوقت املعلوم.

وكـــان إكـــمال بـــناء الـــقلعة وتـــمويـــنها بـــكل مـــا يـــلزمـــها لـــلدفـــاع قـــد أحـــيى حـــماس أصـــحاب املـــالّ 
حســـني وأثـــار انـــدهـــاش األهـــالـــي املـــجاوريـــن وكـــانـــوا يـــعجبون بـــالســـرعـــة الـــفائـــقة الـــتي تـــّم بـــها 
بـناؤهـا. وكـان كـّل مـن سـبق لـه رؤيـتها يـمتدحـها وانـتقل املـدح مـن فـمٍ إلـى آخـر حـتى وصـل إلـى 
آذان ســـــعيد الـــــعلماء فـــــاشـــــتعلت فـــــي صـــــدره نـــــيران الحســـــد والـــــحقد وأصـــــدر أمـــــرًا بـــــمنع أي 
شـخص مـن االقـتراب مـنها وتـكفير الـذيـن كـانـوا سـببًا فـي بـنائـها وأمـر الجـميع بـمقاطـعة املـالّ 
حســني. ورغــًما عــن صــدور أوامــره املشــددة كــان الــبعض ال يــعبأون بــها ويــعملون كــّل مــا فــي 
وســعهم ملــساعــدة الــذيــن اضطهــدوا بــغير ذنــب. وحــّلت املــصائــب والشــدائــد عــلى املــحصوريــن 
عـلى شـأن أنّـهم مـا كـانـوا يجـدون ضـروريـات الـحياة إالّ أنّـهم كـانـوا فـي أشـّد أوقـات الـحاجـة 

تأتيهم النجدة اإللهيّة فجأة ويفتح لهم باب الخالص على غير انتظار.

فـــانـــزعـــج ســـعيد الـــعلماء مـــن ذلـــك واشـــتعل غـــضبه وكـــتب إلـــى نـــاصـــر الـــديـــن شـــاه الـــذي تـــبوأ 
الــعرش حــديــثًا وأسهــب فــي الــكالم عــلى األضــرار الــتي تهــدد املــملكة وقــال: "ال يــوجــد نــصر 
مـؤكّــد لـتثبيت حـكمك غـير مـحو هـذا الـديـن املـمقوت وأمّـا إذا تـرددت فـي سـياسـتك وأظهـرت لـهم 
أقـّل تـسامـح فـإنّـي أشـعر بـواجـبي فـي تحـذيـرك بـأنّـه سـوف يـأتـي قـريـبًا ذلـك الـيوم الـذي فـيه ال 
يـــقتصر األمـــر عـــلى خـــضوع أهـــل مـــازنـــدران وحـــدهـــم بـــل إّن جـــميع إيـــران مـــن أقـــصاهـــا إلـــى 

أقصاها سوف تخضع ألمرهم."

وملّـــا كـــان نـــاصـــر الـــديـــن شـــاه غـــير مـــدرّب عـــلى أمـــور املـــملكة أحـــال املـــوضـــوع عـــلى الـــضباط 
ورؤســـاء الـــجيش فـــي مـــازنـــدران وأمـــرهـــم أن يتخـــذوا أّي تـــدبـــير يـــرونـــه صـــالـــًحا ووافـــق الـــشاه 
وأصـدر فـرمـانًـا إلـى عـبد اهلل خـان الـتركـمانـي فـي مـازنـدران يـمنحه السـلطة الـتّامّـة إلخـماد نـار 

هؤالء الجماعة. 
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وفــي مــّدة قــصيرة جــمع عــبد اهلل خــان جــيًشا جــرّارًا مــكّونًــا مــن اثــني عشــر ألــف نــفر وجــمعهم 
فــي قــريــة مشــرفــة عــلى قــلعة طــبرســي. ومــا كــاد املــعسكر يســتقّر حــتى شــّدد الــحصار ومــنع 
إرسـال الـخبز إلـى أصـحاب املـالّ حسـني حـتى أنّـه قـطع املـاء عـنهم. وكـان مـن املسـتحيل عـلى 
املــحصوريــن أن يخــرجــوا مــن الــقلعة تــحت نــيران املــعسكر وأمــر عــبد اهلل خــان بــإطــالق الــنار 
عـلى كـّل مـن يتجـرّأ مـن األصـحاب عـلى الخـروج لجـلب املـاء. وكـان الـقدوس إذ ذاك عـند غـروب 
الــشمس يــنظر إلــى ذلــك الــجيش الجــرّار مــن شــرفــة الــقلعة فــقال لــلمالّ حســني: "إن شــاء اهلل 
ســـتمطر الـــسماء هـــذه الـــليلة ويـــتبعه ســـقوط الـــثلج الشـــديـــد ويـــساعـــد ذلـــك فـــي صـــّد هـــجومـــهم 

املدبّر." 

وفــي تــلك الــليلة فــاضــت األرض مــن هــطول املــطر الــذي أتــلف الــكثير مــن املَـُؤونــة إتــالفًــا تــامًّـــا 
واجـتمع داخـل الـقلعة مـاء يـكفي للشـرب ملـّدة طـويـلة. وفـي الـليلة الـسابـقة لـلخامـس مـن محـرّم 
ســــنة 1265 هجــــريــــة (أول ديــــسمبر ســــنة 1848 مــــيالديــــة) عــــزم الــــقدوس عــــلى الخــــروج مــــن 

القلعة.

وملـــا حـــانـــت الـــساعـــة املـــعّدة لـــلهجوم مـــن ذلـــك الـــجيش رغـــًما مـــن الـــخسائـــر الـــتي أصـــابـــته كـــان 
الـــقدوس قـــد عـــزم عـــلى شـــّن غـــارة عـــليهم وتشـــتيت قـــواهـــم وخـــرج مـــن بـــاب الـــقلعة ومـــعه املـــالّ 
حســني وبــاقــي األصــحاب وبمجــرد خــروجــهم صــاحــوا – يــا صــاحــب الــزمــان – فــأوجــبت هــذه 
الـصيحة ذُعـرًا فـي مـعسكر األعـداء فهـربـوا ُمشـتّتني عـلى هـيئة مُــزريـة وارتـفع نـداء الـنصر مـن 
جـــانـــب األصـــحاب وتـــمكن املـــالّ حســـني والـــقدوس مـــن أســـر عـــدد كـــبير مـــنهم. وقـــتل فـــي هـــذه 

املوقعة عبد اهلل خان التركماني.
   

وملّـــا تــــّم شــــمل الــــقوات الــــتي كــــان يــــقودهــــا عــــبد اهلل خــــان، حــــينئٍذ أمــــر الــــقدوس جــــماعــــة مــــن 
املـؤمـنني أن يـحفروا خـندقًــا حـول الـقلعة لحـمايـتها مـن هـجوم جـديـد ومـضت تـسعة عشـر يـومًــا 

بذل فيها الجماعة جهدهم حتى أتّموا الحفر. 

ووصــل االمــير مهــدي قــلي مــيرزا إلــى الــقلعة عــلى رأس جــيش عــظيم وبــناًء عــلى أمــر الــشاه 
بـعث بـرسـول إلـى املـالّ حسـني لـكي يـعلم مـا هـو املـقصود مـن مـجهوداتـه فـأجـاب املـالّ حسـني: 
"أخــبر ســيّدك أنّــنا ال غــرض لــنا فــي قــلب أســس املــملكة أو فــي اغــتصاب مُـــلك نــاصــر الــديــن 
شـاه. وأن أمـرنـا يـختص بـظهور الـقائـم املـوعـود وال يـخّص سـوى عـلماء الـديـن فـي هـذه املـملكة 
وإنّــــنا يــــمكننا أن نــــثبت حــــقيقة الــــرســــالــــة بــــكل األدلــــة الــــساطــــعة والــــبراهــــني الــــقاطــــعة." فــــتأثّــــر 
الـرسـول مـن صـدق دفـاع املـالّ حسـني عـن األمـر بـدرجـة أنّـه بـكى وقـال املـالّ حسـني: "قـل لـألمـير 
أن يـأمـر الـعلماء أن يـحضروا إلـى هـذا املـكان ويـطلبوا مـنّا الـبراهـني عـلى صـّحة الـدعـوة الـتي 
جـاء بـها الـباب وبـحيث يـكون الـقرآن هـو الـحكم الـفصل بـيننا ثـم بـعد ذلـك يـحكم األمـير بـنفسه 
أيـــًضا عـــلى أمـــرنـــا ويـــأمـــر مـــا يـــراه مـــناســـبًا." فـــاقـــتنع الـــرســـول ولـــكن الـــوعـــد لـــم يـــنفذ واســـتعدّ 
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األمــير مهــدي قــلي مــيرزا لــلهجوم عــلى الــقلعة بــكيفية لــم يعهــد لــها مــثيل ووقــف بــجنوده عــلى 
أكمة مشرفة على القلعة وأمر بإطالق النيران. 

ومـــا كـــاد الـــنهار يـــطلع حـــتى صـــدر األمـــر مـــن الـــقدوس لـــألصـــحاب بـــفتح أبـــواب الـــقلعة وخـــرج 
وتـــــبعه املـــــالّ حســـــني وبـــــاقـــــي األبـــــطال واقتحـــــموا اســـــتحكامـــــات األمـــــير وهجـــــموا عـــــلى غـــــرفـــــته 
الـخصوصـيّة فهـرب األمـير وحـصل لـعسكره جـزع وخـوف مـما أصـاب سـيّدهـم وهـربـوا مـن أمـام 

هؤالء الجماعة القليلة التي لم تخضعهم الجحافل الكثيرة.

وفـــي صـــباح ذلـــك الـــيوم الـــذي تـــّم فـــيه هـــذا الـــنصر جـــمع املـــالّ حســـني أنـــصاره حـــول الـــقدوس 
ولـــــكنّهم فـــــوجـــــئوا بـــــهجوم جـــــديـــــد مـــــن جهـــــتني مـــــن ذلـــــك الـــــجيش وأحـــــاطـــــوا بـــــالـــــقدوس وبـــــاقـــــي 
األصـحاب وأطـلقوا عـليهم أكـثر مـن ألـف رصـاصـة أصـابـت إحـداهـا الـقدوس فـي فـمه وكسـرت 
بــعض أســنانــه وجــرحــت لــسانــه. وهجــم املــالّ حســني مــع بــاقــي األصــحاب عــلى األعــداء ودارت 

معركة حامية حتى أخيرًا نجحوا في تشتيت القوات.

وتــــمكن املــــالّ حســــني بــــعد انــــتصاره وانــــدحــــار جــــيش األمــــير مهــــدي قــــلي مــــيرزا أن يــــعود هــــو 
والجــماعــة إلــى الــقلعة إلصــالحــها وأعــادوا إلــيها الــقدوس جــريــًحا وبــحالــة يــؤســف عــليها ولــكنّه 
كــتب أمــرًا إلــى األحــباب أن يــكفّوا عــن بــكائــهم وكــتب لــهم: "عــلينا أن نــرضــى بــإرادة اهلل وأن 
نـــكون ثـــابـــتني فـــي ســـاعـــة االمـــتحان. ولـــو أن جـــسمي يـــتألـــم ولـــكّن روحـــي مســـتبشرة مـــتنّعمة 

بالسرور وشكري هلل ال حد له."

وكـــان حـــصول هـــذه الـــحادثـــة فـــي الـــخامـــس والعشـــريـــن مـــن شهـــر محـــرّم ســـنة 1265 هجـــريّـــة 
(21 ديـسمبر 1848 مـيالديّـة) وفـي مسـتهل ذلـك الشهـر نـفسه قـام حـضرة بـهاء اهلل لـوفـاء مـا 
وعـــد بـــه املـــالّ حســـني وخـــرج مـــن نـــور إلـــى قـــلعة طـــبرســـي مـــع عـــدد مـــن أصـــحابـــه ولـــكن قـــبض 

عليهم في الطريق وأخذوا إلى آمل.

وبـــــقي حـــــضرة بـــــهاء اهلل وأصـــــحابـــــه مـــــحبوســـــني مـــــّدة ولـــــكن أراد الـــــحاكـــــم املـــــنتدب أن يـــــحفظ 
املــسجون مــن هــجوم الــناس فــأخــذه ســرًّا إلــى مــنزلــه ورغــًما مــن احــتجاج الــغوغــاء أخــذ بــاقــي 
املـسجونـني إلـى مـقّر الـحكومـة وبـذلـك نـجوا مـن املـهالـك الـتي كـانـوا مـعرّضـني لـها. وبـعد بـضعة 

أيام عمل ترتيبًا لنقل حضرة بهاء اهلل وأصحابه إلى طهران. 
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الفصل العشرون 
ملحمة مازندران

وتجــّمعت قــوات األمــير مهــدي قــلي مــيرزا بــعد االنهــزام الــذي أصــابــها وعــادوا لــتنظيم قــواهــم 
لــلهجوم عــلى ســّكان قــلعة طــبرســي. فــوجــد األحــباء أنــفسهم مــرّة أخــرى مــحاصــريــن بــجحفل 
عـــظيم أخـــذ يـــعمل تـــسع حـــواجـــز كخـــطوط دفـــاع. وألـــجأت قـــّلة املـــياه املـــحصوريـــن لـــحفر بـــئر 
داخــلها. وفــي عــصر الــثامــن مــن شهــر ربــيع األول (أّول فــبرايــر ســنة 1849 مــيالديّــة) تــوضّــــــــــأ 
املـالّ حسـني وارتـدى مـالبـسه الجـديـدة وزيّـن رأسـه بـعمامـة الـباب واسـتعّد لـلقتال وعـند اقـتراب 
نجــمة الــصباح امــتطى جــواده وأعــطى اإلشــارة لــفتح بــاب الــقلعة وركّـــب خــارجًــــا هــو وثــالثــمائــة 
وثـالثـة عشـر مـن أصـحابـه لـلقاء الـعدو. وهجـم املـالّ حسـني عـلى االسـتحكام األّول وهـكذا عـلى 
الــثانــي والــثالــث واخــترقــها بســرعــة وبــسالــة وكــّلما تــقّدم وقــع الــرعــب بــني صــفوف األعــداء وحــلّ 
فــــيهم الــــيأس والــــذعــــر وأخــــذتــــهم الــــّدهــــشة واســــتمروا عــــلى هــــذا الــــحال حــــتى اخــــترقــــوا بــــاقــــي 
االســــتحكامــــات ودمّــــروهــــا. وفــــي هــــذه األثــــناء تســــّلق أحــــد األعــــداء شجــــرة وأخــــفى نــــفسه بــــني 
أغـصانـها وتـمّكن مـن مـراقـبة حـركـات املـالّ حسـني وأصـحابـه. وكـان جـواد املـالّ حسـني قـد عـثر 
فـي حـبل مـربـوط فـي إحـدى الـخيام املـجاورة وقـبل أن يـتمكن مـن تخـليصه أصـابـته رصـاصـة 
فــي صــدره. وجــاء لنجــدتــه إثــنان مــن أصــحابــه وحــماله إلــى الــقلعة. وبــقي مــعه الــقدوس وحــده 
وبـعد مـضي وقـت قـصير أمـر الـقدوس بـفتح الـباب ودخـول األصـحاب فـقال لـهم الـقدوس: "لـقد 
وّدعــته الــوداع األخــير وشــاركــته فــي األمــور الــتي لــم يــكن قــادرًا بــالــنّطق بــها مــن قــبل." وكــان 
املـــالّ حســـني قـــد تـــوفـــي وكـــانـــت تـــبدو عـــلى وجـــهه ابـــتسامـــة لـــطيفة وكـــان الســـالم ســـائـــًدا عـــلى 
مـــحيّاه. وحـــضر الـــقدوس دفـــنه ولـــفّه فـــي قـــميصه ووضـــع الجســـد فـــي الـــقبر بـــيده فـــي الـــجهة 
الــجنوبــية املــالصــقة لــضريــح الــشيخ طــبرســي. وكــان ذلــك فــي ســاعــة الفجــر فــي الــتاســع مــن 

ربيع األول سنة 1265 هجريّة (2 فبراير سنة 1849 ميالديّة).

وكـان عـدد األيـام مـن يـوم أن هـوجـم املـالّ حسـني وأصـحابـه لـيوم اسـتشهاده مـائـة وسـتة عشـر 
يــومًـــا وهــي مــفعمة بــالــوقــائــع واألعــمال الــتي بــلغت فــيها الــشجاعــة إلــى حــّد أّن أعــدى األعــداء 

اضطروا لالعتراف بها وللدهشة من قّوتها. 

وكـان املـالّ حسـني يخـرج مـن جـميع هـذه املـواقـع الـحامـية الـوطـيس ظـافـرًا رغـم احـتشاد الـقوات 
الــعظيمة املــنظّمة ضــّده. وكــان عــمره ســتة وثــالثــني عــامًــا عــندمــا شــرب كــأس الــّشهادة وكــان لــه 
مـن الـعمر ثـمانـية عشـر سـنة ملّا تـعرّف فـي كـربـالء بـالـسيد كـاظـم الـرشـتي وجـلس لـديـه يـتلقى 

منه الدروس مّما أّهله لقبول رسالة الباب.

وتحـرّك الـعدو وبـعزم جـديـد وكـان الـخوف قـد بـلغ أشـّده فـي ذلـك اإلقـليم مـن هـياج األهـالـي مـن 
جــراء االنــكسارات املــتتالــية وابــتدأوا يــميلون إلــى الــديــن الجــديــد. ومــرّة أخــرى فــتح بــاب الــقلعة 
واخــترق األصــحاب الــصفوف فــي املــعسكر فهــرب الــجيش بــأجــمعه بــارتــباك عــظيم أمــام هــذه 
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الهجـمة الـعنيفة وكـان انهـزامـهم الـتاّم قـد أحـدث فَـرَجًــــا عـند األصـحاب وقـوى رابـطتهم وذكّــرهـم 
مــرّة أخــرى بــكفايــة الــقّوة الــتي مــنحها لــهم إيــمانــهم. وملــا نــفذ الــطعام مــن عــندهــم أكــلوا لــحوم 
الـخيل والجـلود املـنزوعـة مـن السـروج الـتي غـنموهـا مـن املـعسكر وتحـّملوا بـكل شـجاعـة وثـبات 

جميع املصائب التي أحاطتهم.

وفـي يـوم الـنوروز الـذي وقـع فـي الـرابـع والعشـريـن مـن ربـيع الـثانـي سـنة 1265 هجـريّـة (سـنة 
1849 مـــــيالديّـــــة) أشـــــار الـــــقدوس لـــــألصـــــحاب بـــــقرب مـــــجيء امـــــتحانـــــات تجـــــلب فـــــي اثـــــرهـــــا 
اســتشهاد جــماعــة كــبيرة مــنهم. وبــعد بــضعة أيّــام عــسكرت بــالــقرب مــن الــقلعة فــيالــق عــظيمة 
تـحت إمـرة مهـدي قـلي مـيرزا وأخـذ الـجيش لـبضعة أيّـام يـطلق الـنيران عـلى الـقلعة. ودهـشوا 
مـــــــن أن نـــــــيران مـــــــدافـــــــعهم لـــــــم تـــــــنجح فـــــــي خـــــــفض أصـــــــوات الـــــــصالة واالبـــــــتهاج الـــــــتي كـــــــان 
املــحاصــرون يــرفــعونــها. وبــدالً مــن تســليم الــقلعة تســليًما تــامًّـــا كــما كــانــوا يــنتظرون فــإّن آذان 
املـــؤذن وتـــالوة اآليـــات الـــقرآنـــية ونـــغمات األفـــراح بـــالـــشكر واالمـــتنان كـــانـــت تـــصل إلـــى آذانـــهم 
بــدون انــقطاع. ومــضت أيّــام لــم يظهــر فــيها عــالمــة عــلى عــودة الــهجوم واســتمر الــحصار مــّدة 
أربــعة أشهــر وقــد قــال الــقدوس: "ومــنذ أن الــتجأنــا إلــى الــقلعة كــان قــصدنــا الــوحــيد الــذي لــم 
يــــتغيّر هــــو اثــــبات ســــمّو الــــدعــــوة بــــأعــــمالــــنا واســــتعدادنــــا لــــلتّضحية وســــفك دمــــائــــنا فــــي ســــبيل 

ديننا."

وبـعد مـضي ذلـك الـوقـت ومـرّة أخـرى هجـم رجـال املـعسكر عـلى الـقلعة ألجـل االسـتيالء عـليها 
عــنوة وكــان األمــير مهــدي قــلي مــيرزا قــد أخــذتــه الــحيرة مــما شــاهــد مــن قــّوة خــصومــه الــتي ال 
حّد لها. وأخذ يحرّض عسكره على أن يحتالوا بأّي وسيلة تمّكنهم من إنهاء هذه املأمورية. 

وفـــي صـــبيحة األربـــعاء الـــسادس عشـــر مـــن جـــمادى الـــثانـــي (9 مـــايـــو ســـنة 1849مـــيالديـــة) 
وصـــل رســـول مـــن األمـــير مهـــدي قـــلي مـــيرزا وطـــلب أن يـــنتدب اثـــنان مـــن طـــرف املـــحصوريـــن 
لــلمفاوضــة بــأمــل الــوصــول إلــى حــّل ســلمي لــلمسائــل املــتعّلقة بــني الــطرفــني. وقــال األمــير لــهم: 
"إّن الـعداء بـيننا قـد اسـتمر طـويـالً بـال مـوجـب. وقـد تـحارب الـطرفـان مـّدة وانـتهكت قـواهـا ومـن 
رغــبتي األكــيدة الــوصــول إلــى حــّل ســلمي لــفّض الــخالفــات الــتي بــيننا." ثــم تــناول املــصحف 
الشــريــف وكــتب عــلى هــامــش الــفاتــحة الــكلمات اآلتــية لــلقدوس تــأيــيًدا لــدعــوتــه – "أحــلف بهــذا 
الــكتاب املــقدس وبــحّق مــن أنــزلــه وبــالــرســالــة الــتي جــاءت بهــذه اآليــات أنّــه ال قــصد لــي ســوى 
تـوطـيد السـالم واملـحبّة بـيننا فـاخـرجـوا مـن مـعقلكم وتـأكّــدوا أنّـه لـن تـمتد إليـذائـكم أي يـد وأنّـكم 
ســتكونــون أنــتم وأصــحابــكم فــي حــفظ اهلل ومحــمد رســولــه ونــاصــر الــديــن شــاه مــليكنا. وأقــسم 
لــكم بشــرفــي أنّــه لــن يــعتدي عــليكم أّي شــخص ســواء فــي الــجيش أو الــجهات املــجاورة وإذا 
كــان لــي غــرض آخــر فــي نــفسي خــالف مــا بــيّنت فــعليّ غــضب اهلل املــنتقم الــجبار." ثــم خــتم 
الـكتابـة بـختمه وأرسـله إلـى الـقدوس مـع تـحيّاتـه. وتسـلم الـقدوس الـقرآن مـن يـد الـرسـول وقـبّله 
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بـاحـترام. ثـم أمـر أتـباعـه تـوًّا أن يسـتعّدوا ملـبارحـة الـقلعة قـائـالً: "إنّـنا بـإجـابـتنا لـطلبهم نـعطيهم 
الفرصة أن يفوا بصدق ما عاهدوا اهلل عليه."

وتـركـوا الـقلعة ووصـلوا إلـى الـخيمة الـتي أعـّدهـا األمـير لـهم. ونـصح الـقدوس األصـحاب قـائـالً: 
"عــليكم أن تظهــروا االنــقطاع الــكّلي وتــكونــوا مــثاالً لــغيركــم وبــذلــك يــرتــفع صــيت األمــر ويــعلو 

مجده."

وبــعد مــرور ســاعــات مــن الــغروب أحــضروا لــهم طــعام الــعشاء مــن املــعسكر. وأمــا األمــير ويــا 
لــــألســــف فــــلم يَــــِف بــــوعــــده وبــــدالً مــــن الــــذهــــاب إلــــى خــــيمة الــــقدوس دعــــاه مــــع الــــكثيريــــن مــــن 
األصــحاب إلــى الــحضور إلــى املــعسكر. وملّـا حــضروا وقــعوا أســرى فــي أيــديــهم وقــامــوا إلــى 
الــقلعة ونهــبوا كــّل مــا وجــدوه فــيها وهــدمــوهــا نــهائــيًّا ثــم أحــاطــوا بــباقــي األصــحاب واألســرى 

وأطلقوا عليهم الرصاص وأعدموا عدًدا كبيرًا منهم.

وتـــّمت هـــذه املجـــزرة الـــفظيعة وأكـــمل األمـــير عـــمله ورجـــع إلـــى بـــارفـــروش مـــصحوبًـــا بـــالـــقدوس 
ووصـلها يـوم الجـمعة بـعد الظهـر فـي الـثامـن عشـر مـن جـمادى الـثانـي (11 مـايـو سـنة 1849 

ميالديّة).

وخــرج ســعيد الــعلماء مــع بــقيّة الــعلماء فــي املــديــنة لــلترحــيب بــاألمــير وإلســداء تــهانــيهم لــعودتــه 
مــنصورًا ولــم تظهــر رغــبة األمــير فــيما يــختص بــالــقدوس بــل كــان مــترّدًدا فــي ســياســته نــحوه 
ويــمانــع فــي إيــصال أّي أذى إلــيه. وكــان أصــالً يــأمــل إيــفاده إلــى طهــران لتســليمه لــيد مــليكه 

ليتخّلص من املسؤوليّة امللقاة على عاتقه. 

أمّـــا ســعيد الــعلماء فــأشــعل نــيران الــتعصب وأثــار إحــساس الجــمهور فــهاجــت جــميع أهــالــي 
بــــارفــــروش ولــــكن األمــــير مهــــدي قــــلي مــــيرزا قــــّرر مــــا يــــأتــــي وقــــال: "إنّــــي أغســــل يــــدّي مــــن كــــل 
مــسؤولــيّة إليــصال األذى بهــذا الــرجــل فــافــعلوا بــه مــا شــئتم وانــتم تــكونــون مــسؤولــني أمــام اهلل 
عـــن ذلـــك فـــي يـــوم الـــقيامـــة." وارتحـــل األمـــير إلـــى ســـاري وإذ خـــّوفـــته ســـطوة الـــعلماء تـــناســـى 
يـمينه الـذي حـلفه وسـّلم الـقدوس إلـيهم. وبـأمـر مـن سـعيد الـعلماء هجـم أهـالـي بـارفـروش عـلى 
الــقدوس وأوقــعوا عــلى جســده أنــواع الــتعذيــب وبــشهادة حــضرة بــهاء اهلل تحــّمل هــذا الــشاب 
الـذي كـان فـي مـقتبل عـمره مـن اآلالم والـتعذيـب مـا ال يـوصـف وتجـرّع املـوت بـكيفية لـم يـالقـها 
أحـد فـي سـاعـة أجـله وقـد أثـنى عـليه حـضرة بـهاء اهلل ولـّقبه بـالـنقطة األخـرى (الـنقطة األولـى 

هو من ألقاب الباب).

وكـــان الـــقدوس أثـــناء تـــأملّـــــــه وتـــعذيـــبه يـــنطق بـــمسامـــحة أعـــدائـــه ويـــقول: "اغـــفر يـــا إلـــهي لـــهؤالء 
املـعتديـن وعـامـلهم بـرحـمتك ألنّـهم لـيس لـهم عـلم بـاألمـر الـذي آمـنا بـه وإنّـي اجتهـدت أن أظهـر 

لهم طريق نجاتهم فانظر كيف قاموا عند ذلك على قتلي وإعدامي.
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فـأظهـر لـهم يـا إلـهي طـريـق الـحق وبـّدل جهـلهم بـالـعلم والـعرفـان وكـفّر عـن ذنـوبـهم بـالـتّصديـق 
واإليمان." وصاح قائالً: "ليت أّمي كانت معي لتشهد بعينها بهاء عرسي."

وقــد جــرّدوه مــن مــالبــسه وأوقــعوا مــن رأســه عــمامــته وســاروا بــه فــي الــشوارع حــافــي الــقدمــني 
عــارَي الــرأس مــكباّلً بــالحــديــد ويــتبعه جــميع أهــالــي الــبلدة بــالــتوبــيخ والــتأنــيب وهجــموا عــليه 
بـالـسنان واملـغارف وقـطّعوا جسـده إربًـا ثـم أشـعلوا الـنار فـيه. وفـي مـنتصف الـليل جـمع بـعض 
أصـحابـه مـا تـبّقى مـن جسـده ودفـنوه فـي سـبزه مـيدان (بـارفـروش فـي محـل ال يـبعد عـن مـكان 
اسـتشهاده – وكـان ذلـك فـي 23 جـمادى الـثانـي سـنة 1265 هجـريّـة (16 مـايـو سـنة 1849 

ميالديّة).

وكــان وقــوع هــذه الــحادثــة مــن الــفظاعــة بــما كــان حــتى أّن الــباب فــي حــبسه فــي چهــريــق كــان 
غـير قـادر عـلى الـكتابـة أو اإلمـالء مـّدة سـتّة أشهـر فحـزنـه الـعميق الـذي شـعر بـه أوقـف صـوت 

الوحي وأسكت قلمه طوال هذه املدة.

الفصل الحادي والعشرون 
شهداء طهران السبعة

وذات يــــوم فــــي طهــــران قــــابــــل الــــنبيل واســــمه يــــار محــــمد – ُولِــــَد فــــي 18 صــــفر ســــنة 1247 
هجـريّـة (29 يـولـيو سـنة 1831 مـيالديّـة) فـي بـلدة زرنـد- قـابـل الـحاج املـيرزا الـسيد عـلي خـال 
الــباب الــذي كــان قــد رجــع مــن چهــريــق وقــال: "بمجــرّد أن رأيــته سحــرنــي كــمال هــيئته وصــفاء 
وجـهه ولـطف طـلعته وشـّدة تـقواه وحُــــسن أخـالقـه." وقـد كـان اآلقـا كـليم (أخ حـضرة بـهاء اهلل) 
ذات مــرة ألــحّ عــليه فــي أن يــترك طهــران الــتي كــانــت إذ ذاك فــي غــليان شــديــد فــأجــابــه خــال 
الـباب قـائـالً: "وملـاذا أهـرب أو أخـاف عـلى نـفسي فـلعّل نـصيبي أن أشـترك فـي املـأدبـة اإللـهيّة 
الـــتي بســـطتها يـــد الـــقدرة للمخـــلصني." وكـــان محـــركـــو الـــفنت والـــقالقـــل قـــد بـــذلـــوا جهـــدهـــم فـــي 
إثــارة املــشاكــل فــي تــلك املــديــنة وســّلمت أســماء وعــناويــن نــحو خــمسني مــن األحــباء الــقاطــنني 
فــي طهــران إلــى محــمود خــان الــوالــي الــذي أمــر بــالــقبض عــليهم جــميًعا. فــقبض عــلى أربــعة 
عشــــر مــــنهم وأحــــضروا أمــــام أربــــاب الســــلطة ثــــم حُـــــــبسوا فــــي مــــنزل محــــمود خــــان كــــالنــــتر – 
الـــوالـــي مـــن الـــيوم األّول إلـــى الـــيوم الـــثانـــي والعشـــريـــن مـــن شهـــر ربـــيع الـــثانـــي ســـنة 1266 
هجــــريّــــة (14 فــــبرايــــر – 15 مــــارس ســــنة 1850 مــــيالديّــــة). وكــــان الــــباب قــــد أشــــار إلــــى أن 
الـــنوروز الـــسادس بـــعد إعـــالن الـــدعـــوة – أي نـــوروز تـــلك الـــسنة هـــو آخـــر نـــوروز يشهـــده عـــلى 

األرض.
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وملـــا تـــأكّـــــد مضطهـــدوهـــم مـــن عجـــزهـــم عـــن رّدهـــم عـــن إيـــمانـــهم رفـــعوا األمـــر إلـــى أمـــير الـــنظام 
املـــيرزا تـــقيّ رئـــيس وزراء نـــاصـــر الـــديـــن شـــاه وكـــان املـــلك فـــي تـــلك األيـــام ال يـــتدخـــل فـــي أمـــور 
الـدولـة الـخاصـة بـالـفئة املـعذّبـة وال يـعلم بـاألحـكام الـصادرة عـلى أفـرادهـا وكـان لـرئـيس الـوزراء 
سـلطة تـامّـة لـينفذ فـيهم مـا شـاء وال يـقدر أحـد أن يـراجـعه فـي أحـكامـه أو يـعترض عـلى طـريـقة 
حــكمه وســلطته. فــأصــدر أمــرًا مهــّدًدا األربــعة عشــر مــسجونًــا بــإعــدامــهم إذا لــم يــرجــعوا عــن 
مـعتقدهـم. ثـم أفـرج عـن بـعضهم واسـتشهد الـباقـون وهـم شهـداء طهـران السـبعة. وأّولـهم كـان 
الـحاج املـيرزا الـسيد عـلي واملـّلقب بـالـخال األعـظم وهـو خـال الـباب وأحـد مـشاهـير الـتّجار فـي 

شيراز وهو نفس الخال الذي كان يعتني بالباب بعد وفاة والده.

وملـا طـلب أمـير الـنظام مـن الـحاج املـيرزا الـسيد عـلي االرتـداد عـن مـعتقده أجـابـه: "يـا صـاحـب 
الـــسعادة إذا كـــان غـــيري مـــّمن شـــرب كـــأس الـــشهادة قـــبلي بـــفرح قـــد رفـــض قـــبول مـــثل هـــذا 
الــعرض فــاعــلم بــأنّــي لســت بــأقــل مــنهم رغــبة فــي رفــضه ألنّــي إذا ارتــددت عــن الــحق الــصريــح 
فــي هــذا الــديــن لــكان ذلــك بــمثابــة االرتــداد عــن جــميع األديــان الــتي ســبقته وإنــكاري لــرســالــة 
عـــيسى ومـــوســـى وجـــميع االنـــبياء الـــسابـــقني واهلل يـــعلم أن كـــل مـــا عـــلمته وســـمعته وقـــرأتـــه مـــن 
أقــــوال وأعــــمال الــــرســــل الــــسابــــقني كــــان لــــي الشــــرف بــــأن أشــــاهــــده بــــنفسي مــــن ذلــــك الــــشاب 
املـحبوب – مـنذ حـداثـته لـغايـة بـلوغـه سـن الـثالثـني مـن عـمره. وال أطـلب مـنك إالّ أن أكـون أّول 

من يضع حياته فداء في سبيله." 

وذهـل األمـير مـن هـذا الـجواب وحـصل لـه يـأس وبـدون أن يـتكلم كـلمة واحـدة أشـار بـأن يـؤخـذ 
ويــقتل. وإذ أخــذوا الــحاج املــيرزا الــسيد عــلي لــلقتل نــادى الجــمهور الــذي هجــم حــولــه قــائــالً: 
"اســـمعوا مـــني أيّـــها الـــناس إنّـــي قـــد أســـلمت نـــفسي كـــفداء فـــي ســـبيل أمـــر اهلل. وإن جـــميع 
األهــالــي يشهــدون بــاســتقامــتي وشــرف أرومــتي وانــتسابــي لــلرســول. وملــّدة ألــف ســنة دعــوتــم 
وكــــّررتــــم الــــدعــــاء أن يظهــــر الــــقائــــم املــــوعــــود. وعــــند ذكــــر اســــمه تــــصيحون مــــن أعــــماق قــــلوبــــكم 
وتــــقولــــون – عجّـــــــل الــــّلهم فــــرجــــه وأزل كــــل عــــائــــق فــــي ســــبيل ظــــهوره- واآلن إذا أتــــى املــــوعــــود 
أبـعدتـموه فـي املـنفى بـال مُــعني فـي أقـصى وأبـعد رُكـن مـن أركـان آذربـايـجان مـحبوسًــــــا وقـمتم 
عـلى قـتل ومـحو أصـحابـه وإنّـي إذا دعـوت اهلل عـليكم ألجـاب دعـوتـي ولـكنّي ال أفـضل ذلـك بـل 
إلــى آخــر نــفس مــن حــياتــي أدعــوه أن يــمحو وصــمة جــريــمتكم ويــرشــدكــم أن تــنتبهوا مــن رُقــاد 

غفلتكم." 

وخـلع عـمامـته وتـوجّــــه بـوجـهه إلـى الـسماء صـائـًحا: "يـا إلـهي أنـت تـرى وتـشاهـد كـيف يـذبـحون 
ابــن رســولــك الــكريــم وبــدون ذنــب جــناه" ثــم تــال قــول املــولــوي (شــاعــر صــوفــي 1273-1207 

ميالديّة وصاحب كتاب املثنوي): 
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" إلى كم اذبح من ألم االنفصال 
                                 فأقطع رأسي حتى يعطيني الحّب رأسا."

ومن بعض أقوال الشهداء ما يلي:

"إن حــياة هــذه الــقطرات مــن الــدمــاء هــي تــافــهة ولــو كــانــت الــدنــيا جــميعها مــلكي فــإنّ -
تـضحية رأسـي ملـحبوبـي فـي نـظري أمـر بـسيط ولـو كـانـت لـي ألـف حـياة لـفديـتها تـحت 

أقدام أحبّائه."

"عجّــــلوا بـذبـحي فـإنّـكم بهـذا تـسقونـني كـأس الـحياة السـرمـديّـة فـإنّـكم ولـو قـطعتم هـذا -
الــنفس الــضعيف فــاملــعبود ســوف يُجــزيــني بــآالف عــديــدة مــن حــياة غــيرهــا مــما اليــقدر 

أحد على تصّورها." 

"اســـتمعوا لـــكلماتـــي أنـــتم الـــذيـــن تـــّدعـــون أنـــكم أتـــباع رســـول اهلل فـــإّن محـــمًدا شـــمس -
الهـدايـة الـذي قـام فـي سـابـق الـعصر فـي أفـق الـحجاز قـد قـام ثـانـية الـيوم فـي شـخص 
عـــلي محـــمد مـــن أفـــق ربـــيع شـــيراز ومـــنه أشـــرقـــت نـــفس األنـــوار وأضـــاء بـــذات الـــضياء 

والوردة هي نفس الوردة في أي حديقة أزهرت وفي وقت ظهرت وتفتّحت."

 "مــا أعــظم الــزيــنة والــجالل فــي هــذا الــيوم الــذي تــّم فــيه نــجاحــي فــي الــحصول عــلى -
فخــــر تــــاج الــــشهادة. واملجــــد والــــعظمة لــــلباب الــــذي أشــــعل مــــثل هــــذا اإلخــــالص فــــي 

صدور أحبّائه والذي منحهم قّوة أكبر وأعظم من سطوة امللوك." 

_" إلهي إلهي لتشتعل نارك باستمرار في باطني ولتحرق شعلتها وجودي."

"لـيت الـذي أشـعلت يـده روحـي كـان حـاضـرًا لـيرانـي فـال تـظنّونـي سـكرانًـا بحُــــَميَّا هـذا -
الــعالــم فــقد امــتألت روحــي بــحّب مــحبوبــي الــذي وهــبني قــّوة وســلطانًــا يحســدنــي عــليه 

امللوك."

وكــان شــوق الجــميع فــي الــتسابــق إلــى مــيدان الــشهادة قــد أدهــش الجــماهــير الــحاضــرة ولــم 
تشهـــــد عـــــني إالّ نـــــادرًا مـــــثل هـــــذه الـــــقسوة الـــــجامـــــحة فـــــي مـــــعامـــــلة أهـــــل هـــــذا الـــــديـــــن الـــــعظيم. 
واضـــطربـــت الـــبالد واســـوّد وجـــه األرض بـــالـــفظائـــع وكـــانـــت املـــملكة مـــن خـــراســـان عـــلى حـــدود 
إيـران الشـرقـية لـغايـة تـبريـز مـكان اسـتشهاد الـباب ومـن املُـدن الـشمالـيّة فـي زنـجان وطهـران 
إلــى املــدن الــجنوبــية الــتي امــتّدت لــغايــة نــيريــز فــي إقــليم فــارس فــي اضــطراب وظــالم حــالــك 
مـــما يُنبئ بـــطلوع أنـــوار األمـــر الـــذي ســـيعلنه الحســـني املـــنتظر (حـــضرة بـــهاء اهلل) وهـــو أقـــوى 

وأبهى مّما أعلنه الباب بنفسه.
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وفـي تـلك األيـام كـانـت الـطاهـرة بـعد انـفضاض الجـمع فـي بـدشـت قـد قـطنت فـي جـهة نـور مـن 
إقــــليم مــــازنــــدران ثــــم وصــــلت إلــــى طهــــران وُحبســــت هــــي أيــــًضا فــــي الــــدور األعــــلى مــــن مــــنزل 
محــــمود خــــان الــــوالــــي ومــــع أنــــها كــــانــــت مــــسجونــــة وأســــيرة إالّ أنّــــها كــــانــــت تــــعامــــل بــــاالحــــترام 

واالعتبار. 

الفصل الثاني والعشرون 
ملحمة نيريز

وكــان الــسيد الــدارابــي املُـلّقب بــالــوحــيد مــشغوالً فــي األيّــام األولــى مــن حــصار قــلعة طــبرســي 
فــي نشــر الــتعالــيم األمــريّــة وكــان يــسافــر مــن مــديــنة إلــى مــديــنة يــعلن الــتعالــيم الــتي أتــى بــها 
مــــواله بــــدون خــــوف وال وجــــل ونــــجح فــــي تــــبليغ عــــدد غــــفير مــــن األتــــباع وكــــان رجــــالً ذا شهــــرة 
واسـعة ونـفوذ وملـا رجـع إلـى يـزد حـيث كـانـت تـسكن عـائـلته فـي الـيوم األّول مـن شهـر جـمادى 
األّول ســـنة 1266 هجـــريّـــة (1850 مـــيالديّـــة) جـــاء الـــعلماء املـــشهورون واألعـــيان فـــي املـــديـــنة 

الستقباله.

وانتهــز وحــيد الــفرصــة وأبــلغ الجــمع الــحاضــر الــتعالــيم األســاســيّة وانجــذب الــبعض انجــذابًــا 
كــليًّا واعــتنقوا األمــر حــاالً وكــانــت فــصاحــته وقــّوة بــيانــه وعــدم خــوفــه فــي إظــهار أمــر الــحق قــد 
أشـــعلت نـــيران الـــحقد فـــي بـــعض الـــناس وعـــزمـــوا عـــلى إنـــهاء حـــياتـــه. واســـتمر هـــذا الـــنشاط 
واالنجـذاب مـدة أربـعني يـومًـا بـني املـؤمـنني الـغيوريـن نـساًء ورجـاالً. وكـان مـنزل وحـيد هـو املـركـز 
األمـــري لجـــموع املـــؤمـــنني وأمّــــا حـــاكـــم املـــديـــنة فـــأصـــدر أوامـــره أن تـــقوم قـــّوة مســـّلحة لـــحصار 
املـنزل. وأرسـل وحـيد أحـد أصـحابـه وأمـره أن يخـطب فـي الـناس عـلنًا فـي الـشوارع واألسـواق 
ويــطلب مــن جــميع الــسّكان اعــتناق أمــر صــاحــب الــزمــان وزاد بــقولــه: "إنّــي ال أنــوي أن أثــير 
حـــربًـــا ديـــنيّة فليحـــذروا إنّـــهم إذا أصـــّروا عـــلى حـــصار مـــنزلـــي واســـتمروا فـــي أعـــمال الـــهجوم 
عـــليه فـــإنّـــي أكـــون مـــضطرًّا لـــلدفـــاع وأن أقـــاومـــهم وأشـــتّت شـــملهم." فـــوقـــع الـــرعـــب فـــي قـــلوب 

املستمعني وعزم األهالي الخائفون على ترك أسلحتهم واالمتناع عن إيذاء وحيد.

وفــي ذلــك األثــناء اســتعد وحــيد ملــبارحــة يــزد. وقــد ســار فــي الــطريــق املــؤدي إلــى نــيريــز وكــان 
يــدعــو الــناس إلــى األمــر الجــديــد واجتهــد فــي أن يُــشعل نــار مــحبّة اهلل فــي قــلوب الــذيــن وجــد 
فـــيهم اســـتعداًدا لـــسماع الـــنداء. وملـــا وصـــلت أخـــبار مـــجيئه إلـــى نـــيريـــز خـــرج جـــميع األهـــالـــي 
لـلقائـه. ومـا كـاد زيـن الـعابـديـن الـحاكـم بخـروج األهـالـي لـلترحـيب بـه حـتى أرسـل رسـوالً خـاصًـــــــــا 
يــنذرهــم بــعزمــه عــلى قــتل كــّل مــن يُــصّر عــلى الــطاعــة لــوحــيد فــلم يــعبأ أحــد بــانــذاره وبــالــعكس 

اشتّد تمسكهم به.

!73



وكــــان وحــــيد يخــــطب فــــي الجــــموع ويــــطلب مــــنهم أن يــــعترفــــوا بــــرســــالــــة الــــباب. وقــــال لــــهم: "إنّ 
غــرضــي مــن املــجيء لــنيريــز هــو إعــالن أمــر اهلل وإنّــي أشــكره تــعالــى وأمجّـــــده ألنّــه مــّكنني أن 

أنفث في قلوبكم رسالته." 

ومــا كــان قــبول الــدعــوة بــمانــع مــن إثــارة زيــن الــعابــديــن فــأمــر بجــمع جــيش بــقصد مــحو األمــر 
وأراد مــن تــدبــيره الــهجوم الــفُجائــي وأخــذ وحــيد أســيرًا. وملّــا عَــــلَِم وحــيد بــتدابــير الــحاكــم أمــر 
أصــحابــه أن يــدخــلوا  قــلعة خــواجــه وجــعلها مــقرًّا لــهم. وعــند طــلوع الفجــر خــرج جــماعــة مــنهم 
بـأمـر مـن وحـيد وبسـرعـة فـائـقة شـتّتوا شـمل املـحاصـريـن لـلقلعة. وهـذه الهـزيـمة الـتّامّـة الـفُجائـيّة 
أثــــارت أوهــــام ومــــخاوف األمــــير فــــيروز مــــيرزا نــــصرت الــــدولــــة حــــاكــــم شــــيراز وأعــــطى أوامــــره 
الســـتئصال شـــأفـــة الـــذيـــن احـــتلوا الـــقلعة وطـــلب إلـــى وحـــيد بـــإلـــحاح أن يـــترك نـــيريـــز آمـــالً فـــي 

اطفاء نيران الهياج الذي اشتعل.

ولــكن زيــن الــعابــديــن ضــاعــف مــجهوداتــه وفــجأة حــاصــر الــقلعة بجــموع ال عــدد لــها مــن رجــالــه 
وابــتدأوا فــي حــفر خــنادق حــولــها. ومــا كــاد يــتّم هــذا الــعمل حــتى أطــلق الــنيران عــليهم ورجــع 
املـــهاجـــمون واخـــتبأوا داخـــل خـــنادقـــهم. وكـــانـــت تـــلك الهـــزيـــمة قـــد أقـــنعت زيـــن الـــعابـــديـــن خـــان 
ورجــالــه بــعدم فــائــدة أّي مــجهود يــبذل إلخــضاع وحــيد وأصــحابــه بــطريــق املُــحاربــة فــالــتجأوا 
أخـيرًا إلـى طُـرق أخـرى كـما حـصل لـجيش األمـير مهـدي قـلي مـيرزا الـذي عجـز عـن إخـضاع 
مُـــــحاربــــيه فــــي املــــيدان فــــلجأ إلــــى الخــــداع والــــغّش وهــــي أســــلحة الــــجبناء. فــــأوقــــفوا الــــهجوم 
وأرسـلوا رسـالـة إلـى املـحصوريـن قـائـلني: "إنّـنا كـنّا لـغايـة اآلن جـاهـلني حـقيقة إيـمانـكم فـقمنا 
ضــّدكــم وأردنــا إبــادة ديــنكم وفــي األيّــام األخــيرة عــلمنا أّن حــركــاتــكم لــم يُــقصد بــها أّي غــرض 
ســـياســـي وإنّـــه ال يـــوجـــد بـــينكم مـــن يـــرغـــب فـــي قـــلب قـــواعـــد الـــدولـــة. فليخـــرج مـــنكم مـــندوبـــون 
ويـــقابـــلونـــا فـــي املـــعسكر حـــيث يـــمكننا فـــي ظـــرف بـــضعة أيّـــام أن نـــتحقق مـــن صـــدق دعـــواكـــم. 
وهــذا الــقرآن الــذي نــختم عــليه بــأخــتامــنا هــو أكــبر شــاهــد عــلى صــدق مُـــرادنــا وأّن غــضب اهلل 
ورســولــه عــلينا إذا كُــــنّا نــقصد أن نخــدعــكم." فــاســتلم وحــيد الــقرآن بــكل احــترام وقــال: "إنــي 
عـالـم تـمامًــا بخـداعـهم ولـكن أرى مـن واجـبي أن أجـيب طـلبهم وانتهـز الـفرصـة فـي أن أكـشف 

مرّة أخرى عن حقائق األمر املحبوب أمامهم."

وبهـذه الـكلمات وّدع أصـحابـه وخـرج مـع عـدد مـنهم مـن الـقلعة إلـى املـعسكر حـيث طـلبوا مـنه 
أن يـرسـل بخـّط يـده رسـالـة لـباقـي أصـحابـه املـقيمني فـي الـقلعة يُـخبرهـم بـحصول الـصلح بـني 
الــفريــقني وأن يــنضموا إلــى املــعسكر أو يــرجــعوا إلــى مــنازلــهم. فــكتب تــلك الــرســالــة ولــكنّه فــي 
رســـالـــة أخـــرى أرســـلها ســـرًّا أخـــبر أصـــحابـــه أن ال ينخـــدعـــوا بـــتدابـــير الـــعدّو وحـــذّرهـــم مـــن أن 
يــسمحوا ألنــفسهم بــالــوقــوع فــي الخــدعــة. ولــكن لــم تــصل هــذه الــرســالــة إلــى أصــحابــه وحســب 

الرسالة األولى طرح الكثيرون أسلحتهم وعادوا إلى نيريز واستشهد عدد كبير منهم. 
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وبـــعد أن تـــشّجع زيـــن الـــعابـــديـــن ورجـــالـــه بســـبب تشـــتّت أصـــحاب وحـــيد أخـــذوا يـــفكرون فـــي 
الـــطريـــقة الـــتي تخـــّلصهم مـــن الـــيمني الـــتي حـــلفوهـــا وأن يشـــرعـــوا فـــي ذبـــح وحـــيد. ونـــادوا فـــي 
الـحال عـلى جـميع الـذيـن قُـتلت أقـاربـهم فـي املـعركـة لـتنفيذ حـكم الـقتل الـذي صـدر عـلى وحـيد. 
وحــاالً تــقّدم ثــالثــة مــن هــؤالء وطــرحــوا الــعمامــة مــن رأســه ولــفّوهــا عــلى رقــبته وأوثــقوه بــجواده 
وســحبوه بهــذه الــكيفيّة فــي جــميع شــوارع املــديــنة. وقــد أنــهى وحــيد حــياتــه الشــريــفة الــباســلة 
الــساطــعة واملُـفعمة بــالــحوادث والــتي امــتازت بــسعة الــعلم والــشهامــة الــفائــقة وروح الــتضحية 
الـــنادرة املـــثال والجـــديـــرة بـــأن تـــتّوج بـــمثل هـــذا الـــقتل الـــذي أتـــّم بـــه شـــهادتـــه. ووقـــع ذلـــك فـــي 

الثامن عشر من شهر شعبان سنة 1266 هجريّة (29 يونيو سنة 1850 ميالديّة).

وبعد عشرة أيّام من تلك الحادثة أُطلق الرصاص على الباب في تبريز. 

الفصل الثالث والعشرون 
استشهاد الباب

وانتشــرت أخــبار املــأســاة الــتي بــها خــتمت حــادثــة حــصار الــنيريــز فــي طــول الــبالد وعــرضــها 
وأشـعلت حـماسًـــــا مـريـًعا فـي قـلوب الـذيـن سـمعوهـا. وكـان أمـير الـنظام املـيرزا تـقي خـان رئـيس 
وزراء نــاصــر الــديــن شــاه مــرعــوبًــا مــن مــظاهــر الحــماس املــتكّررة ومــن قــّوة اإليــمان الشــديــدة 
الــتي كــانــت ال تــتزعــزع. ومــع أن الــجيوش انــتصرت فــي كــل مــكان وأفــنت اتــباع املــالّ حســني 
ووحــيد وقــضت عــليهم قــتالً وذبــًحا ولــكن مــع ذلــك فــي نــظر الــناس كــانــت الــروح املحــرّكــة لهــذه 
الـــبسالـــة الـــنادرة غـــير مـــقهورة وشـــوكـــتها لـــم تكســـر بـــعد. وكـــانـــت تـــلك الـــطاعـــة الـــتي يســـديـــها 
األحــباء املــتفرّقــون لــقائــدهــم الــروحــي املــحبوس ال تــزال بــاقــية عــلى حــالــها، لــم تُــمّس بــأذى ولــم 
يــنجح أي عــالج فــي تــقويــض تــلك الــطاعــة أو إبــادة األمــر. وعــلى الــعكس بــدالً مــن إخــمادهــا 
ازدادت تــلك الــروح اشــتعاالً ونــفوذًا أكــثر مــن ذي قــبل وفــضالً عــن ذلــك كــان الــذي أشــعل هــذه 
الـروح وغـذّاهـا ال يـزال حـيًّا ورغـًما عـن وحـدتـه كـان قـادرًا عـلى نشـر نـفوذه ألقـصى حـّد. وكـانـت 
الـرقـابـة املسـتمرة غـير قـادرة عـلى صـّد الـتيّار الـذي طـغى عـلى وجـه الـبالد وكـان تـفكير رئـيس 
وزراء نـاصـر الـديـن شـاه أّن اسـتمرار وجـود الـباب كـانـت بـمثابـة الـقّوة املحـرّكـة لهـذا األمـر فـإذا 
أطفئ هــــذا الــــنور ومــــنع فــــيضان ذلــــك الــــينبوع فــــإّن الــــزوبــــعة ســــوف تخــــمد. ولــــذلــــك رأى هــــذا 

الوزير أّن أحسن وسيلة لذلك هو قتل الباب.

وأرسـل أمـير الـنظام األوامـر لـنواب حـمزه مـيرزا حـاكـم آذربـايـجان بـأن يـرسـل ويُـحضر الـباب 
إلـى تـبريـز وكـان نـواب حـمزه مـشهورًا بنـي أمـراء الـعائـلة املـالـكة بـرقّـة قـلبه ودمـاثـة أخـالقـه إالّ أنّ 
أمـير الـنظام كـان حـريـًصا فـي كـتم غـرضـه الـحقيقي فـي ذلـك الـطلب عـن االمـير وملـا كـان نـواب 
حـمزه قـد ظـّن أّن الـغرض هـو تـمكني الـباب مـن الـعودة إلـى مـنزلـه أرسـل أحـد ضـباطـه املـوثـوق 
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بـــهم إلحـــضار الـــباب مـــن چهـــريـــق مـــقّر حـــبسه إلـــى تـــبريـــز ونـــبّهه إلـــى إســـداء أقـــصى حـــّد مـــن 
االحترام إليه.

وكــان الــباب قــبل وصــول الــضابــط بــأربــعني يــومًـــا إلــى چهــريــق قــد جــمع أوراقــه واأللــواح الــتي 
مــعه ووضــعها مــع قــلمه ودواتــه واخــتامــه وخــواتــمه فــي صــندوق وســّلمها لــلمالّ بــاقــر الــتبريــزي 
أحــد حــروف الــحي وأعــطاه أيــًضا خــطابًــا ليســّلمه لــلميرزا أحــمد (املــالّ عــبد الــكريــم الــقزويــني 
وســماه حــضرة بــهاء اهلل بــاملــيرزا أحــمد) كــاتــب وحــيه، وفــيه وضــع مــفتاح الــصندوق وأوصــاه 
بـــأن يـــحافـــظ عـــلى الـــوديـــعة وأكّــــد لـــه قـــداســـة مـــحتويـــاتـــها وأن يـــخفي الـــوديـــعة عـــن أّي شـــخص 
خـالف املـيرزا أحـمد. ورحـل املـالّ بـاقـر وأوصـل األمـانـة فـي أواسـط شهـر شـعبان (12 يـونـيو- 
11 يــولــيو ســنة 1850 مــيالديــة). وفــتح املــيرزا أحــمد الــصندوق أمــام بــعض الــحاضــريــن ومــن 
بــني األشــياء الــتي كــانــت فــيها لــفافــة ورق أزرق مــن أجــود األنــواع وفــيه دبــج الــباب بخــط يــده 
الـبديـع مـن نـوع الشكسـته وعـلى هـيئة نجـمة خـماسـيّة نـحًوا مـن خـمسمائـة آيـة جـميعها عـبارة 
عــن اشــتقاقــات مــن كــلمة بــهاء. وأعــيد املــلف إلــى مــكانــه وتــوجّـــــه املــيرزا أحــمد فــي نــفس الــيوم 
إلــى طهــران. وقــبل ارتــحالــه أخــبر الــحاضــريــن أّن كــّل مــا يــمكنه أن يــبوح بــه هــو أن الــرســالــة 

تأمر بتوصيل األمانة إلى يد حضرة بهاء اهلل في طهران.

وفـي چهـريـق نـفذ ذلـك الـضابـط األوامـر الـتي وصـلته مـن نـواب حـمزه مـيرزا وأوصـل الـباب إلـى 
تـبريـز. وبـعد مـرور ثـالثـة أيّـام مـن وصـول الـباب جـاء أمـر جـديـد مـن الـوزيـر الـكبير لـألمـير نـواب 
حـــمزه مـــيرزا حـــاكـــم آذربـــايـــجان أن يُـــنفّذ حـــكم اإلعـــدام عـــلى املـــسجون يـــوم وصـــول الـــفرمـــان 
وكــذلــك عــلى أّي شــخص يــعلن اعــتقاده فــيه وأصــدر أمــره إلــى الــقّوة الــتي كــانــت تــحت رئــاســة 
سـام خـان األرمـني رئـيس فـرقـة األرامـنة أن تـطلق عـليه الـرصـاص فـي سـاحـة الـعسكريّـة فـي 

تبريز وهي الكائنة في وسط املدينة.

وكــان األمــير قــد أظهــر دهشــته لــحامــل الــفرمــان املــيرزا حــسن خــان وزيــر الــنّظام وأخ الــوزيــر 
األكـبر وقـال لـه: "الـعمل الـذي أوكـله الـيّ عـمل ال يُجـريـه إال األنـذال. "فـأبـلغ املـيرزا حـسن خـان 
أخــاه (الــوزيــر األكــبر) بــرفــض األمــير فــأمــره أخــوه أن يجــري بــنفسه الــفرمــان بــتمامــه وحــاالً. 
وأراد املــيرزا حــسن أن يــوصــل هــذه الــتعليمات الجــديــدة إلــى األمــير ولــكن خــاب مــسعاه فــلم 
يــعبأ بــرفــض األمــير نــواب حــمزه وأصــدر أوامــره أن يــنقل الــباب مــع حــاشــيته مــن املــنزل الــذي 
كـان يـقطنه إلـى إحـدى غـرف املـعسكر. وأمـر سـام خـان أن يـرسـل عشـرة مـن رجـالـه ليحـرسـوا 
مـدخـل الـغرفـة الـتي حُــــبس فـيها ونـزعـت مـنه الـعمامـة والحـزام وهـما عـالمـتا الشـرف والـسيادة. 
ثـم أخـذوه مـع الـسيد حسـني الـيزدي كـاتـب وحـيه وأحـد حـروف الـحي إلـى غـرفـة أخـرى أُعـدت 

لحبسه وكانت هي نذير الساعة األخيرة التي كان دائًما يتمناها. 

وقــد ظهــر فــي مــديــنة تــبريــز فــي ذلــك الــيوم هــياج واضــطراب شــديــد وجــاءت الــطّامــة الــكبرى 
الـــتي تظهـــر يـــوم الـــقيامـــة حســـب اعـــتقاد الـــناس فـــلم تشهـــد تـــلك املـــديـــنة مـــطلًقا يـــومًــــا عـــبوسًـــــــا 
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قــمطريــرًا مــثل ذلــك الــيوم الــذي أخــذ فــيه االضــطراب جــميع األهــالــي وأحــضر فــيه الــباب إلــى 
مـــكان اســـتشهاده وإذ اقـــترب الـــباب مـــن ســـاحـــة املـــعسكر ظهـــر فـــجأة شـــاب اخـــترق الـــزحـــام 
مقتحـًما كـل الـصعاب واملـخاطـر الـتي تـواجـه مـثل هـذا الـعمل وكـان وجـهه شـاحـبًا وهـو حـافـي 
الــقدمــني وأشــعث الــشعر مــنهوك الــقوى ورمــى نــفسه عــلى أقــدام الــباب وأمــسك بــطرف ردائــه 
وتـضرّع إلـيه بحـرقـة قـائـالً: "ال تـبعدنـي عـنك يـا سـيدي أيـنما ذهـبت فـاجـعلني أتـبعك." فـقال لـه 
الـباب: "يـا محـمد عـلي (الـزنـوزي) قُـم وتـأكّـــد أنّـك سـتكون مـعي وغـًدا سـتشاهـد مـا يـقضي بـه 
اهلل." وكـــذلـــك هجـــم اثـــنان مـــن األتـــباع وأكـــّدا إلـــيه طـــاعـــتهما وتـــعّلقهما بـــه فـــُقبض عـــلى هـــذيـــن 
الـشخصني ومـعهما محـمد عـلي الـزنـوزي ووضـع الجـميع فـي غـرفـة واحـدة مـع الـباب والـسيد 

حسني يزدي. 

وقـال الـسيد حسـني: "فـي تـلك الـليلة أضـاء وجـه الـباب فـرحًــــا وتهـّلل سـرورًا لـم يُـشاهـد عـليه مـن 
قــبل. وكــان يــتكلم مــعنا بــالــفرح واالنــبساط غــير مــباٍل بــالــعاصــفة الــتي أُثــيرت حــولــه وقــال لــنا: 
’غـًدا بـاكـرًا سـيكون يـوم اسـتشهادي فـمن مـنكم يـقوم اآلن وبـيديـه يُـنهي حـياتـي فـإنّـي أفـّضل 
أن أذُبــح بــيد حــبيب بــدالً مــن الــعدو.‘ فــانــهمرت الــدمــوع مــن أعــيننا عــندمــا ســمعنا ذلــك الــطلب 
وكــنّا نــجفل مــن فــكرة إنــهاء حــياة ثــمينة مــثل حــياتــه بــأيــديــنا. وامــتنعنا وبــقينا ســاكــتني. ولــكن 
املـيرزا محـمد عـلي قـام فـجأة وأعـلن اسـتعداده بـإطـاعـة كـل مـا يـأمـر بـه الـباب. فـقمنا وأجـبرنـاه 
عــلى االمــتناع مــن تــنفيذ ذلــك فــقال الــباب: ’إّن هــذا الــشاب الــذي قــام لــيُنفّذ مــشيئتي ســوف 

يحصل معي على الشهادة وهو الذي أختاره ليشاركني فخر لبس تاج الشهادة.‘"  

وفـي الـصباح الـباكـر أمـر املـيرزا حـسن خـان أن يـأتـي الـفراش بـاشـي بـالـباب ويـحضره أمـام 
كــــبار مجتهــــدي املــــديــــنة ويــــحصل مــــنهم عــــلى الــــحكم بــــاإلعــــدام وملــــا شــــرع الــــباب فــــي مــــغادرة 
املـعسكر سـألـه الـسيد حسـني الـيزدي مـاذا يـعمل فـنصحه الـباب قـائـالً: "ال تظهـر إيـمانـك حـتى 
يــمكنك فــي الــوقــت املــعلوم أن تــخبر الــذيــن خــّصصوا لــسماع األمــور الــتي ال يــعرفــها ســواك." 
وكــــان الــــسيد حســــني مشــــتغالً بــــاملــــحادثــــة مــــعه إذ جــــاء الــــفراش بــــاشــــي ألخــــذه وقــــطع عــــليهم 
الحــديــث وأمــسك الــسيد حســني مــن يــده وســحبه جــانــبًا وأخــذ فــي تــوبــيخه فــأشــار الــباب إلــى 
الـفراش بـاشـي وحـذّره قـائـالً: "إلـى أن أكـون قـد أتـممت مـا أريـد أن أقـولـه لـلسيد حسـني آلخـر 
كـلمة ال تـقدر أّي قـّوة أرضـيّة أن تـمنعني مـن ذلـك ولـو اجـتمع الـعالـم كـله كـجيش واحـد حـولـي 
لــــن يــــقدر أن يــــمنعني مــــن إتــــمام مــــا أقــــصده مــــن األقــــوال إلــــى آخــــر كــــلمة." فــــدهــــش الــــفراش 
بــــاشــــي مــــن مــــثل هــــذا التحــــّدي الجــــريء ولــــم يُــــجِْب بــــل أمــــر الــــسيّد حســــني أن يــــقوم ويــــتبعه 

منصرفًا.

وملـــا أدخـــلوا املـــيرزا محـــمد عـــلي الـــزنـــوزي أمـــام مجـــمع املُجتهـــديـــن وألـــّحوا عـــليه أن يـــرتـــد عـــن 
إيــــمانــــه صــــاح قــــائــــالً: "ال يــــمكن أبــــًدا أن أرفــــض ســــيّدي. فــــهو جــــوهــــر إيــــمانــــي وهــــو مــــقصود 
عـبادتـي الـحّقة وفـيه وجـدت جـنّتي وفـي اتـباع شـريـعته اسـتدلـلت عـلى سـفينة نـجاتـي." فسُــــــّلم 
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املـــيرزا محـــمد عـــلي إلـــى ســـام خـــان وأمـــروه أن يُـــنفّذ فـــيه حـــكم اإلعـــدام إذا أصـــّر عـــلى عـــدم 
ارتــداده عــن ديــنه. ثــم أحــضر الــباب أمــام املــالّ محــمد املــامــقانــي وهــو أحــد مــشاهــير تــالمــذة 
الــشيخ أحــمد األحــسائــي وفــي الــحال أصــدر عــليه حــكم اإلعــدام. وملّـا حــصل الــفراش بــاشــي 
عـــلى حـــكم اإلعـــدام مـــن الســـلطات املـــدنـــيّة والـــديـــنيّة فـــي املـــملكة ســـّلم املـــسجون إلـــى يـــد ســـام 

خان وأمره أن يتقّدم للتنفيذ.

وكـــان ســـام خـــان فـــي هـــذه األثـــناء قـــد تـــأثّـــر جـــدًّا مـــن حُــــــسن ســـلوك املـــسجون وإذ خـــشي أن 
يـكون عـمله جـالـبًا لـغضب اهلل قـال لـلباب: "إنّـي أعـتنق الـديـانـة املـسيحيّة وال أحـمل أّي ضـغينة 
فــإذا كــان أمــرك الــحق فــمّكني مــن عــدم ســفك دمــك وتخــليص نــفسي." فــقال لــه الــباب: "اتّــبع 
الــتعليمات الــتي أُعــطيت لــك وإذا كــان مــقصدك صــادقًـــا فــإّن الــقديــر يــمّكنك أن تتخــّلص مــن 

اضطرابك."
  

وكــان ســام خــان قــد أمــر أن يُــدّق مــسمار فــي الــعمود الــذي يــفصل بــاب الــغرقــة الــتي يــشغلها 
الــــسيد حســــني عــــن مــــدخــــل الــــغرفــــة املــــجاورة وأن يــــربــــط حــــبالن بهــــذا املــــسمار ويــــعلق الــــباب 
وصــاحــبه كــل واحــد فــي حــبل مــفترقــني فَــرَجــا املــيرزا محــمد عــلي الــزنــوزي مــن ســام خــان أن 
يـــوضـــع بـــطريـــقة يـــكون جـــسمه درعًــــا لـــجسم الـــباب. وكـــان الـــباب مـــالزمًـــا لـــلسكوت وكـــان وجـــهه 
الجـميل الـباهـت يـعلو لـحيًة سـوداء وشـاربًـا صـغيرًا وهـيئته وأحـوالـه املـمتازة ويـداه الـبيضاوان 
ومـــالبـــسه الـــبسيطة الـــبالـــغة الـــنظافـــة، جـــميع ذلـــك أوجـــب فـــي قـــلوب الـــناظـــريـــن الـــرّحـــمة والـــثّقة. 
وعـــّلق املـــيرزا محـــمد عـــلي بـــحيث كـــانـــت رأســـه عـــلى صـــدر ســـيّده وبمجـــرد ربـــطهما اصـــطف 
الــفيلق ثــالث صــفوف وكــل صــف عــبارة عــن مــائــتني وخــمسني رجــالً وأمــر كــّل صــف أن يــطلق 
الـــرصـــاص بـــدوره إلـــى أن يـــتّم إطـــالق جـــميع رصـــاص الـــفيلق. فـــارتـــفع دخـــان الـــرصـــاص مـــن 
ســــبعمائــــة وخــــمسني بــــندقــــية وامــــتأل الــــجو بــــالــــدخــــان حــــتى أظــــلمت الــــظهيرة وكــــان الــــناس قــــد 
اجـــتمعوا فـــي كـــل مـــكان حـــتى عـــلى أســـقف املـــعسكر واملـــنازل املـــجاورة وشهـــد هـــذا الـــحادث 

املحزن املؤثر ما يقرُب من عشرة آالف نفس.

ومـا كـاد الـدخـان يـنقشع حـتى ُدهـش الجـمهور إذ رأى لـفرط تـعّجبه أن صـاحـب ورفـيق الـباب 
كــــان واقــــفًا حــــيًّا أمــــامــــهم ولــــم يُــــصب بــــأّي ضــــرر وأمّــــا الــــباب فــــاخــــتفى مــــن أمــــامــــهم بــــغير أن 
يـــصاب بـــأذى ومـــع أن الـــحبال الـــتي ُربـــطا بـــها تـــقطعت إْربًـــا. وكـــانـــت نـــجاتـــهما مـــن الـــطّلقات 
الـــناريـــة إحـــدى املعجـــزات وصـــاحـــت الجـــماهـــير املحتشـــدة بـــانـــزعـــاج: "إّن الـــسيّد عـــلي محـــمد 
الـــباب اخـــتفى." وجـــعلوا يـــبحثون عـــنه وهـــم فـــي ذُعـــر وكـــرب وأخـــيرًا وجـــدوه جـــالـــًسا فـــي نـــفس 
الــــغرفــــة الــــتي كــــان فــــيها الــــّليلة املــــاضــــية مــــشغوالً بــــإكــــمال الحــــديــــث الــــذي كــــان يــــريــــد إكــــمالــــه 

واإلفاضة به للسيد حسني حينما قطعه عليهم الفراش باشي.

وكــــــانــــــت تظهــــــر عــــــلى وجــــــهه إمــــــارات الهــــــدوء والــــــسكينة وكــــــان جــــــسمه قــــــد بــــــقي ســــــليًما مــــــن 
الـــرصـــاص. وقـــال الـــباب إذ ذاك لـــلفراش بـــاشـــي: "إّن حـــديـــثي مـــع الـــسيّد حســـني قـــد انـــتهى 
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فــتقّدم اآلن وكــّمل مــقصدك." فــترّدد الــرجــل فــي تــنفيذ عــمله ورفــض أن يــؤّدي واجــبه وفــي تــلك 
اللحظة ترك املكان واستعفى من عمله وتحّدث عّما حدث في كل مكان. 

وكــان ســام خــان أيــًضا قــد صُــــــــــعق مــن حــصول الــحادثــة بهــذه الــكيفيّة ومــن قــّوة األمــر املُـخيفة. 
فــــأمــــر رجــــالــــه أن يــــتركــــوا املــــعسكر فــــي الــــحال وامــــتنع أن يــــتدخّـــــل هــــو أو فــــيلقه فــــي أي عــــمل 
يــحصل مــنه أّي ضــرر لــلباب. وأقــسم وهــو يــترك الــساحــة أنّــه ال يــعود مــرّة أخــرى لهــذا الــعمل 

ولو ُحكم عليه باإلعدام. 

ومــا كــاد ســام خــان يــمتنع عــن الــعمل حــتى تــقّدم آقــا جــان خــان خــمسه ضــابــط الــفيلق الــذي 
يــــسّمى بــــالخــــمسه وتــــطّوع لــــتنفيذ األمــــر. فــــُعلِّق الــــباب وصــــاحــــبه مــــرّة أخــــرى بــــنفس الــــكيفية 
الـّسابـقة وعـلى نـفس الـحائـط واصـطف الـفيلق صـفوفًـا واسـتعدوا إلطـالق الـنار عـليهما وعـلى 

العكس من املرّة األولى تمزّق الجسدان إْربًا واختلطا كتلة واحدة لحًما ودًما.

وكـــــانـــــت آخـــــر كـــــلمات الـــــباب للجـــــماهـــــير املحتشـــــدة حـــــينما كـــــان الـــــجيش عـــــلى شـــــفا إطـــــالق 
الــــرصــــاص مــــا يــــلي: "أيــــها الــــجيل املــــلتوي لــــو آمــــنتم بــــي ألصــــبح كــــّل واحــــد مــــنكم مــــثل هــــذا 
الـــشاب الـــذي هـــو فـــي درجـــة أعـــلى مـــنكم يُـــضحي بـــنفسه فـــي ســـبيلي. وســـيأتـــي الـــيوم الـــذي 

سوف تعترفون بي وفي ذلك اليوم ال أكون معكم."

وفـي نـفس اللحـظة الـتي أطـلق فـيها الـرصـاص جـاءت زوبـعة شـديـدة غـير عـاديـة وانتشـرت فـي 
كـل أنـحاء املـديـنة. وهـبّت زوابـع تـرابـيّة كـثيفة مُــخيفة وحـجبت نـور الـشمس وبـقيت املـديـنة فـي 

ظالم حالك من الظهر إلى الليل.

وقـد وقـع اسـتشهاد الـباب فـي يـوم األحـد ظهـرًا فـي الـثامـن والعشـريـن مـن شهـر شـعبان سـنة 
1266 هجـريّـة (9 يـولـيو سـنة 1850 مـيالديّـة). وكـان عـمره إذ ذاك واحـًدا وثـالثنـي سـنة قـمريّـة 

وسبعة أشهر وسبعة وعشرين يوًما من يوم ميالده في شيراز. 

وفـي مـساء الـيوم نـفسه كـانـت جُــــثّتا الـباب وصـاحـبه املـختلطتان قـد نُـقلتا مـن سـاحـة املـعسكر 
إلــــى الــــخندق خــــارج بــــاب املــــديــــنة وكــــان يحــــرســــهما حــــراس بــــالــــتناوب ولــــكن أصــــحاب الــــباب 
تــمّكنوا فــي مــنتصف الــّليلة نــفسها مــن نــقل الــجثّتني مــن الــخندق إلــى مــعمل حــريــر مــلك أحــد 
أحــباء مــيالن ووضــعهما فــي صــندوق خشــبي. وقــد كــان إذ ذاك حــضرة بــهاء اهلل فــي طهــران 
وأمــــر اآلقــــا كــــليم أخــــاه أن يُــــوفــــد رســــوالً خــــاصًــــــــــــا إلــــى تــــبريــــز لحــــمل الــــجثتني إلــــى الــــعاصــــمة. 

ووصلت الجثتان إلى طهران ونقال إلى مكان أمني.       
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الفصل الرابع والعشرون 
ملحمة زنجان

 إّن الـــعوامـــل الـــتي ســـبّبت اشـــتعال االضـــطرابـــات فـــي مـــازنـــدران ونـــيريـــز هـــي بـــعينها الـــتي 
أشـعلت زنـجان أيـًضا ومـا حـولـها فـي وقـت اسـتشهاد الـباب فـي تـبريـز. وكـانـت عـاصـفة زنـجان 
أفـظع مـن جـميع مـا سـبقتها مـن الـنكبات وأشـنع املـآسـي فـي تـاريـخ هـذا األمـر. وكـان بـطلها 
الـحّجة الـزنـجانـي واسـمه املـالّ محـمد عـلي وقـد لـّقبه الـباب بـالـحّجة وهـو مـن أقـدر عـلماء عـصره 
وبــــال ريــــب مــــن أكــــبر نــــاصــــري األمــــر. وفــــي زنــــجان أخــــذ يخــــطب فــــي الجــــماهــــير املحتشــــدة 
نـاصـًحا إيّـاهـم بـترك الـنّفس والـهوى وأخـذ يـحثُّ الـناس بـترك جـميع أنـواع املـفاسـد وشـجعهم 
بسـلوكـه ومـثالـه أن يـتبعوا األمـر الجـديـد. وكـّلما ازداد الـهياج ازداد إخـالص أصـحابـه وأتـباعـه 
إلــى أن عــرض الــحاج املــيرزا آقــاســي األمــر عــلى محــمد شــاه فــأمــر الــشاه بــنقل الــحّجة مــن 
زنــجان إلــى الــعاصــمة. وكــانــت الســلطات املحــّليّة قــد عــملت تــرتــيبًا لــضمان غــياب الــحّجة فــي 
الـوقـت الـذي يـمّر الـباب فـيه فـي تـلك املـديـنة (زنـجان) خـوفًـا مـن حـصول مـا ال تحـمد عـقباه إذا 
اجـتمع الـحّجة مـع الـباب. وأمّــا األصـحاب الـذيـن تـبعوا الـحّجة فـي طـريـقه إلـى الـعاصـمة فـقد 

أمرهم بأن يعودوا إلى املدينة ملقابلة الباب. 

وملـا وصـل الـحّجة إلـى طهـران أحـضروه أمـام الـحاج املـيرزا آقـاسـي الـذي أظهـر لـه اشـمئزازه 
مـــن ســـلوكـــه فـــي زنـــجان فـــأجـــابـــه الـــحّجة قـــائـــالً: "إّن ذلـــك الـــسيّد مـــن شـــيراز هـــو نـــفس الـــذي 
تـنتظره أنـت وجـميع مـن عـلى األرض بـشوق فـهو مـوالنـا وهـو املخـّلص املـوعـود." ورغـًما مـن أنـه 
حــكم بــكفره وأمــر بــإعــدامــه فــإّن محــمد شــاه اســتمر فــي مــنحه اإلنــعامــات ألنّــه كــان غــير مــبال 
لـــتصديـــق االدعـــاءات الـــتي كـــان يـــعتقد بـــأنـــها نـــتيجة الحســـد والـــغيرة الـــصادرتـــني مـــن أعـــداء 

الحّجة.

وملّـا عجـز الـحاج املـيرزا آقـاسـي عـن أن يـخالـف الـرغـبة املـلكيّة سـعى أن يُـخفي حسـده ولـكن 
الــحّجة فــي الــواقــع كــان ســجينًا فــي طهــران فــلم يــكن يــقدر عــلى مــغادرة أبــواب الــعاصــمة ولــم 
يــــكن يُــــسمح لــــه بــــمحادثــــة مــــن يــــريــــد مــــن أصــــحابــــه. وكــــانــــت تــــعزيــــته الــــوحــــيدة فــــي تــــلك األيّــــام 
نته فـــي مســـتقبل األيّـــام أن  االتـــصال الـــدائـــم بـــحضرة بـــهاء اهلل ُمســـتمدًّا مـــنه الـــقّوة الـــتي مـــكَّ
يـمتاز بـأعـمالـه الـتي لـم تـكن أقـّل شـهامـة مـن أعـمال هـؤالء األصـحاب فـي أظـلم الـساعـات فـي 
قــلعة طــبرســي. وكــان أمــير الــنظام رئــيس الــوزراء الجــديــد قــد وطّــد الــعزم عــلى أن يشــّدد فــي 
حــبس الــحّجة والــبحث عــن طــريــقة إلعــدامــه. وملــا أخــطر بــالخــطر الــذي كــان يهــّدد حــياتــه عــزم 
عـــلى مـــغادرة طهـــران وبـــطريـــقة مـــا وصـــل الـــحّجة إلـــى مـــوطـــنه زنـــجان فهـــرعـــت جـــموع املـــحبنّي 
لــلترحــيب بــه. وقــد أزعــج هــذا األمــر األمــير أرســالن خــان مجــد الــدولــة عــّم نــاصــر الــديــن شــاه 

وحاكم زنجان وأخذ يتآمر سرًّا على إعدامه. 
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وأمّــا األصـحاب فـي زنـجان فـبدت مـنهم جـميًعا الـرّغـبة الشـديـدة بـتنفيذ األحـكام الجـديـدة بـكل 
حــماس تــاركــني الــتقالــيد والــعوائــد الــقديــمة. وكــان الــناس فــي تــلك األثــناء يحــرّضــون بــعضهم 
عـلى قـتل مـن يـمكنهم أن يـقبضوا عـليه واتـفقوا فـيما بـينهم أن ال يسـتريـحوا حـتى يُـطفئوا تـلك 
الــنار املــوقــدة واجــبروا الــحاكــم عــلى أن يُــطلق مــناديًــا يــنادي فــي زنــجان بــأّن كــّل مــن يــريــد أن 

ينضم إلى الحّجة وأصحابه فإنّه يجعل حياته في خطر. 

وكــان مــن هــذا الجــزاء أن انــقسم األهــالــي إلــى فــريــقني ومــعسكريــن مــتحاربــني وكــان بــمثابــة 
امـتحان شـديـد لـلذيـن كـانـوا مـتردديـن فـي قـبول األمـر واحـداث أعـظم الـحوادث املـؤثـرة وأوجـب 
تــفريــق األبــناء واإلخــوة واألقــارب عــن بــعضهم الــبعض ووقــعت زنــجان فــريــسة ألعــظم وأقــسى 
هـــــياج وارتـــــفع الـــــضجيج مـــــن أفـــــراد األســـــر املـــــنقسمة إلـــــى عـــــنان الـــــسماء مـــــن شـــــّدة الـــــيأس 
املــمزوج بــصيحات الشــتائــم الــتي كــان يــقذف بــها الــبعض فــي تهــديــداتــه وتــقابــلها صــيحات 
الـفرح الـصادرة مـن الـذيـن افـترقـوا عـن ذويـهم وأقـربـائـهم وعـشائـرهـم وانـضموا لـنصرة الـحّجة. 
وأخـذ الـحّجة يـنصح الـبابـيني أن ال يـتعّدوا عـلى أحـد وأن يـدافـعوا عـن أنـفسهم فـقط ويـنبههم 
أن ال يــــسفكوا دمــــاء أحــــد بــــدون مــــقتض وأن تــــكون مــــهمتهم الــــوحــــيدة قــــاصــــرة عــــن الــــدفــــاع 
واملــحافــظة عــلى عــدم خــرق حُـــــرمــة األطــفال والــنساء ونــقل الــحّجة مــقرّه إلــى قــلعة عــلي مــردان 
خـان فـي زنـجان. وابـتدأت الحـرب بـني الـفريـقني بـكيفيّة لـم تشهـد مـثلها زنـجان وأطـلق املـدافـع 
عــلى قــلعة عــلي مــردان خــان حــيث كــان املــحاصــرون (الــبابــيون) يــدافــعون ويــقاومــون الــهجوم 

ببسالة طبًقا ألوامر الحّجة.

وكــانــت أريــاح الــبغضاء عــلى اشــتدادهــا غــير قــادرة عــلى إطــفاء لــهيب ذلــك الحــماس امللتهــب 
الـذي تجـّلى فـي تـلك الـقلوب الـباسـلة. وكـان الـرجـال والـنساء يشـتغلون بحـماس ال مـزيـد عـليه 
لـتقويـة اسـتحكامـات الـقلعة وبـناء كـل مـا كـان يـدمّــر مـنها. وكـانـوا يـصرفـون أوقـات الـفراغ فـي 
الـصالة ولـم يـكن حـماس الـنساء فـي ذلـك الـحصار بـأقـّل مـن حـماس وحـرارة الـرجـال. وكـانـت 
قـــّوة املـــحصوريـــن تظهـــر كـــأنّـــها ال يـــمكن أن تـــتزعـــزع إلـــى األبـــد وأّن مـــواردهـــم ال تـــفنى. وقـــام 
محـــمد خـــان املـــعروف بـــاألمـــير تـــومـــان قـــائـــد الـــقوات فـــي زنـــجان وعـــزم أن يـــلجأ إلـــى إخـــضاع 
املـــحصوريـــن إخـــضاعًــــا كـــّليًا بـــوســـائـــل الخـــداع. فـــاعـــتقد أهـــالـــي زنـــجان والـــقرى املـــجاورة أنّ 
نــاصــر الــديــن شــاه قــد أمــر األمــير تــومــان بــاملــفاوضــة لــلصلح بــينه وبــني الــحّجة وأنّــه عــزم عــلى 

إنهاء األمر والحالة الراهنة التعيسة بأسرع ما يمكن.

وأرســل األمــير تــومــان خــطابًــا يــدعــو فــيه املــحصوريــن لــلصلح وأكّـــد لــلحّجة نــيّته لــلحصول عــلى 
الـــوفـــاق وأرفـــق بـــالـــكتاب نـــسخة مـــن الـــقرآن الـــكريـــم وكـــتب: "إّن مـــليكي ســـامـــحك وإنّـــي أُقـــسم 
بهـذا أنّـك وأصـحابـك فـي حـفظ وحـمايـة املـلك. وهـذا كـتاب اهلل شـاهـدي عـلى أنّـه إذا أراد أحـد 

الخروج من القلعة فإنّه يكون آمنًا من أي خطر." 
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فـاسـتلم الـحّجة الـقرآن بـاالحـترام مـن يـد الـرسـول وقـال: "إّن خـيانـات مـازنـدران ونـيريـز ال تـزال 
عـالـقة فـي األذهـان. فـما فـعلوه مـعهم يـريـدون أن يـفعلوا مـثله مـعنا. ولـكن مـع ذلـك نـجيبهم إلـى 
طـــلبهم احـــترامًـــا لـــلقرآن ونـــرســـل إلـــى مـــعسكرهـــم عـــدًدا مـــن األصـــحاب." وأرســـل الـــحّجة بـــعثة 
إلـى األمـير تـومـان الـذي اسـتقبلهم بـالشـتائـم وبـلهجة الـتأنـيب الشـديـد فـقال لـه أحـدهـم: "إنّـي 
أحـمل الـقرآن فـي يـدي وفـيه اإلقـرار الـذي اخـترتـم بـأنـفسكم كـتابـته. فهـل مـا سـمعته اآلن هـو 
مـكافـأتـنا عـلى إجـابـتكم لـطلبكم." فـازداد غـضب األمـير تـومـان وأمـر بـطرح الـوفـد فـي سـرداب 
وحـبسهم. ومـن شـّدة يـأسـه نـظّم األمـير تـومـان قـّوات فـرقـته وأمـر أن تهجـم عـلى الـقلعة واسـتمرّ 
الــــــحصار والــــــقتال لــــــيالً ونــــــهارًا ملــــــّدة شهــــــر حــــــتى أضــــــعفت صــــــفوف األصــــــحاب وزادت فــــــي 
ضــيقهم. وابــتدأ ضــرب الــبناء بــاملــدافــع ضــربًــا شــديــًدا حــتى تهــّددت الــقلعة بــالتخــريــب. وفــي 
هـذه األثـناء أصـيب الـحّجة بـطلقة فـي ذراعـه وهـو يـؤّدي فـريـضة الـوضـوء ومـا كـاد خـبر جـرحـه 
يــــصل إلــــى أســــماع األصــــحاب حــــتى تــــركــــوا أســــلحتهم وأســــرعــــوا إلــــيه. وانتهــــز رجــــال األمــــير 
تـومـان إذ ذاك فـرصـة تـغيّب مـقاومـيهم واشـتّد هـجومـهم عـلى الـقلعة وتـمكنوا مـن الـدخـول مـنها 

وقتل الكثيرون أثناء هذه املالحم. 

وفـــــي صـــــباح الـــــيوم الـــــخامـــــس مـــــن شهـــــر ربـــــيع األّول ســـــنة 1267 هجـــــريّـــــة (8 يـــــنايـــــر ســـــنة 
1851مـيالديّـة) تـوفـي الـحّجة بـعد أن قـاسـى آالمًــا شـديـدة مـن جـرحـه ملـّدة تـسعة عشـر يـومًــا. 
وقـبل وفـاتـه قـال: "يـا إلـهي ولـو أّن عـندي آالفًـا مـن الـنفوس ومِـــْلء األرض ذهـبًا ومـا فـي الـعالـم  

من فخر لفديت الجميع في سبيلك بكّل فرح." 

وأمـا أصـحابـه فـبالـرغـم مـن وفـاة قـائـدهـم اسـتمروا عـلى أن يـواجـهوا الـقوات بـكل حـماس وعَــزَم 
األمـير تـومـان أن يُـبيد الـبقيّة الـباقـية مـن هـذه الـفئة الـرّاسـخة وابـتدأت املـذبـحة عـلى شـكل لـم 
يســــبق لــــه مــــثيل فــــي قــــسوتــــها ووحــــشيتها. وقــــام األهــــالــــي عــــلى ارتــــكاب كــــل فــــظاعــــة وتــــمثيل 
بـأسـراهـم. ورغـًما عـن كـل هـذه اإلهـانـات والـقسوة والـتعذيـب لـم يـسمع أّن أحـًدا مـنهم رجـع عـن 
إيـــمانـــه أو تـــكّلم بـــكلمة واحـــدة ضـــّد مـــعذّبـــيه ولـــم يخـــرج مـــن شـــفاهـــهم كـــلمة اســـتياء ولـــم يظهـــر 
عــلى وجــوهــهم أي أثــر لــألســف واألســى. فــلم تــفلح أي مــقاومــة فــي إطــفاء تــلك الــشعلة الــتي 

أضاءت أنوارها قلوبهم.

واملـكان الـذي كـان مشهـًدا ألعـظم اآلالم والـذي كـان مـيدانًـا ملـثل هـذه الـفروسـيّة سـماه الـباب-
األرض األعلى- وهو لقب يبقى دائًما مقترنًا باسمه الشريف. 
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الفصل الخامس والعشرون 
رحلة حضرة بهاء اهلل إلى كربالء

الفصل السادس والعشرون 
االعتداء على حياة الشاه وآثار ذلك

وكـــان الـــنوروز الـــسابـــع بـــعد إعـــالن دعـــوة الـــباب قـــد وقـــع فـــي الـــيوم الـــسادس عشـــر مـــن شهـــر 
جـمادى األّول سـنة 1267 هجـريّـة (1851مـيالديّـة) وفـي تـلك الـسنة فـي أواخـر الـربـيع وفـي 
أوائـل أيّـام شهـر شـعبان (أّول يـونـيو –30 يـونـيو سـنة 1851 مـيالديّـة) تـرك حـضرة بـهاء اهلل 
الـــعاصـــمة طهـــران إلـــى كـــربـــالء. وفـــي طـــريـــقه إلـــى تـــلك املـــديـــنة املـــقدســـة مـــكث بـــضع أيّـــام فـــي 
بــــغداد وهــــي املــــديــــنة املــــعّدة الســــتقبالــــه مــــرّة أخــــرى والــــتي فــــيها نــــشأ أمــــره وانــــكشف لــــلعالــــم 
أجـــمع. وكـــان حـــضرة بـــهاء اهلل فـــي زيـــارتـــه لـــكربـــالء قـــد تـــقابـــل وهـــو يـــسير فـــي شـــوارعـــها مـــع 
الـــشيخ حـــسن الـــزنـــوزي الـــذي أوكـــل إلـــيه االطـــالع عـــلى الســـّر الـــذي ســـيذيـــعه فـــيما بـــعد فـــي 

بغداد.

فـي الـنوروز الـثامـن مـن دعـوة الـباب الـذي وقـع فـي الـيوم الـسابـع والعشـريـن مـن شهـر جـمادى 
األّول سـنة 1268 هجـريّـة (1852مـيالديّـة) كـان حـضرة بـهاء اهلل فـي الـعراق مـشغوالً بنشـر 
الـتعالـيم وكـان قـد أظهـر حـماسًـــــا ومـقدرة فـي األيّـام األولـى لـألمـر فـي نـور ومـازنـدران. واسـتمرّ 
مشـــتغالً بـــمواالة املـــجهودات وتـــرتـــيب األمـــور وإنـــهاض الـــهمم مـــن أصـــحاب الـــباب املـــتفرقـــني. 
فـكان هـو الـضياء الـذي انـبثق فـي الـظالم املـحيط بـاألصـحاب لـخوفـهم مـما شـاهـدوه مـن واقـعة 
االســتشهاد الــقاســي الــذي حــصل لــرئــيسهم املــحبوب مــن جــهة ومــن جــهة أخــرى مــن نــصيب 
أصــــحابــــه املــــفجع. وكــــان حــــضرة بــــهاء اهلل وحــــده يــــنفث فــــيهم روح الــــشجاعــــة الــــالزمــــة والــــقّوة 
لتحـّمل اآلالم الـعديـدة الـتي غـمرتـهم وتـمّكن مـن إعـدادهـم لتحـّمل املـشاق الـتي كـانـت وسـتكون 

من نصيبهم.

وفـي ربـيع تـلك الـسنة كـان أمـير الـنظام تـقي خـان رئـيس وزراء نـاصـر الـديـن شـاه قـد قـتل بـناء 
عـلى أمـر املـلك فـي الحـّمام الـخاص فـي قـصره فـي قـريـة فـني قـريـبًا مـن كـاشـان وذلـك بـعد أن 
عجـز عـن إيـقاف تـيار تـقدم الـديـن الـذي بـذل الجهـد فـي سـحقه بـكّل قـّوة فـخابـت آمـالـه وزالـت 
دولــته وبــقيت مــعالــم الــحياة الــتي أراد إطــفاء أنــوارهــا ســاملــة. وخــلفه املــيرزا آقــا خــان الــنوري 
وكــان لــقبه اعــتماد الــدولــة الــذي رأى فــي افــتتاح حــكمه أن يــصلح بــني الــحكومــة وبــني حــضرة 
بـــهاء اهلل الـــذي اعـــتبره مـــن أكـــفأ تـــالمـــذة الـــباب. فـــأرســـل لـــه خـــطابًـــا مـــصحوبًـــا بـــدعـــوة حـــارّة 
لـلرجـوع إلـى طهـران وأظهـر لـه فـيه شـوقـه لـلغايـة. وقـبل وصـول ذلـك الخـطاب كـان حـضرة بـهاء 
اهلل قــد صــّمم عــلى الــرجــوع مــن الــعراق إلــى إيــران. فــوصــل إلــى الــعاصــمة  فــي شهــر رجــب 
(مـن 21 ابـريـل-21 مـايـو سـنة 1852 مـيالديّـة). ورحّــــب بـه جـعفر قـلي خـان أّخ رئـيس الـوزراء 

وكان ملّدة شهر مضيفه وهرع ملقابلته عدد كبير من أعيان العاصمة ومن مشاهير رجالها.
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وواصــل حــضرة بــهاء اهلل الــسير إلــى أن وصــل إلــى قــريــة افــجه (لــواســان) مــن أمــالك رئــيس 
الـوزراء إذ وصـلت األخـبار عـن مـحاولـة اغـتيال نـاصـر الـديـن شـاه. وارتـكبت هـذه الجـريـمة فـي 

نهاية شهر شوال سنة 1268 هجريّة (15 أغسطس سنة 1852 ميالديّة).

وفـي الـصباح ملـا خـرج املـلك راكـبًا جـواده لـلتنزّه وكـانـت جـماعـة مـن الـخيّالـة تـتقّدمـه قـليالً فـي 
املــــسير إذ بــــثالث رجــــال واقــــفني- واحــــد عــــلى الــــيمني يــــدعــــى صــــادق الــــتبريــــزي واثــــنان عــــلى 
الـــشمال وهـــم فـــتح اهلل حـــكاك الـــقمي والـــحاج قـــاســـم الـــنيريـــزي- كـــأنّـــهم بـــاالنـــتظار وملّــا وصـــل 
إلــيهم صــاحــوا عــلى عجــل: "عــندنــا عــريــضة" ولــكنّهم بــدالً مــن بــقائــهم فــي أمــاكــنهم كــما هــو 
املـعتاد أمـسك أحـدهـم بـالسـرج وأطـلق اآلخـران الـنار عـلى املـلك فـأصـابـوه فـي يـده فـقط. وقـد 
قـام هـؤالء الجهـالء عـلى هـذا الـعمل الـشنيع لـينتقموا لـدمـاء اخـوانـهم املـذبـوحـني ومـما يـدّل عـلى 
حــــــماقــــــتهم أنّــــــهم بــــــدالً مــــــن أن يســــــتعملوا األســــــلحة الــــــتي تــــــضمن نــــــجاح قــــــصدهــــــم عــــــّمروا 
مســـّدســـاتـــهم بـــالـــرّّش الـــذي ال يســـتعمله أي عـــاقـــل إلجـــراء مـــثل ذلـــك الـــعمل. فـــلو كـــان عـــملهم 
نــــاشــــئًا عــــن تــــدبــــير شــــخص عــــاقــــل ملــــا أجــــاز بــــأن يــــنفذ غــــرضــــهم بــــمثل تــــلك اآلالت الــــناقــــصة 

املعطّلة. 

وهــذا الــعمل الــذي ال يــصدر إالّ عــن مــتعّصب شــريــر ضــعيف الــعقل والــذي كــان محــل سخــط 
حــــضرة بــــهاء اهلل، كــــان بــــمثابــــة اإلشــــارة واإليــــماء النــــفجار أنــــواع جــــديــــدة مــــن االضــــطهادات 
والـــتعذيـــب واملـــظالـــم لـــم يســـبق لـــها نـــظير. أمّــــا الـــعاصـــفة الـــتي نـــتجت عـــن هـــذا الـــعمل أوقـــعت 
الــرّعــب والــفزع فــي طهــران. وأتــت عــلى الــبقية الــباقــية مــن األحــباء الــذيــن نــجوا مــن املــصائــب 
واملــفاجــع الــتي طــاملــا تــعرّضــوا إلــيها بســبب إيــمانــهم. وكــانــت الــعاصــفة عــلى أشــّدهــا وســبّبت 
ســـجن حـــضرة بـــهاء اهلل وبـــعض كـــبار أصـــحابـــه فـــي ســـراديـــب مـــظلمة قـــذرة مـــلّوثـــة بـــالحـــمى 
ووضــعت فــي عــنقه الســالســل الــغليظة مــّما ال يــوضــع إال فــي أعــناق أخــطر املجــرمــني. وتحــمل 
ثـقلها مـا ال يـقّل عـن أربـعة أشهـر وكـانـت مـن الشـّدة بـحيث بـقيت آثـارهـا فـي جسـده إلـى آخـر 

أيّام حياته.

وأخـــذ الـــبعض يـــبذلـــون الجهـــد فـــي تـــشويـــه ســـمعة األمـــر ومـــقاصـــده عـــند أربـــاب الســـلطة فـــلما 
وقـــعت حـــادثـــة مـــحاولـــة اغـــتيال الـــشاه اتخـــذهـــا األعـــداء ذريـــعة لـــلتدلـــيل عـــلى مـــا يـــلصقونـــه مـــن 
أنــواع الــتّهم بــاألمــر وتــهيأت لــهم الــفرص ألن يــنبّهوا الــحّكام فــي جــميع املــملكة إلــى ضــرورة 
الـــــقضاء عـــــليه بـــــأســـــرع مـــــا يـــــمكن. وقـــــيل لـــــحضرة بـــــهاء اهلل: "إّن والـــــدة الـــــشاه قـــــد اشـــــتعلت 
بــالــغضب واتــهمتك عــلنًا أمــام الــحاشــية والــناس بــأنّــك ربّــما تــكون قــد أردت قــتل ابــنها." وفــي 
الـــصباح الـــثانـــي ركـــب حـــضرة بـــهاء اهلل بـــكل هـــدوء واطـــمئنان مـــن لـــواســـان محـــل اقـــامـــته إلـــى 
مـــــعسكر الـــــجيش املـــــلكي الـــــذي كـــــان مـــــرابـــــطًا فـــــي نـــــياوران فـــــي إقـــــليم شـــــمران حـــــيث وقـــــعت 

الحادثة. 
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وكــانــت أخــبار وصــول حــضرة بــهاء اهلل قــد أدهشــت ضــباط الــجيش املــلكي. وانــدهــش نــاصــر 
الــديــن شــاه نــفسه مــن الخــطوة الجــريــئة وغــير املــنتظرة الــتي حــصلت مــن شــخص مــتهم بــأنّــه 

املحرّض األكبر على حياة الشاه. 

وفــي ذلــك الــيوم حــصلت ضــّجة فــي جــيش نــاصــر الــديــن شــاه. فــإّن أوامــر املــلك الــحتميّة الــتي 
تـبعت املـحاولـة فـي قـتله قـد أحـدثـت إشـاعـات شـنيعة وهـيّجت أقـسى أنـواع املـشاعـر فـي قـلوب 
أهـــالـــي الـــجهات املـــجاورة. وزاد الـــهياج فـــي طهـــران وانـــدلـــعت نـــيرانـــه بـــلهيب غـــضب مـــتفاقـــم. 
واشــتّد االضــطراب واالرتــباك فــي كــّل أنــحاء الــعاصــمة. وكــانــت أقــّل إشــارة أو إيــماء أو كــلمة 
تـكفي إليـقاع الـبريء فـي اضـطهاد وعـذاب ال يـقدر الـقلم عـلى وصـفه واتحـد الجـميع وتـكاتـفوا 

على ما يؤملون ان يكون ضربة قاضية على األمر. 

ولـم يـكن فـي نـظرهـم عـدو أكـبر مـن حـضرة بـهاء اهلل إذ كـان الـباب قـد اسـتشهد ورأوا مـن أّول 
واجــباتــهم الــقبض عــليه وســجنه واعــتقدوا أّن روح الــباب قــد دخــلت فــيه وهــي تــلك الــروح الــتي 
تـــمّكنت مـــن إحـــداث تـــغيير تـــاّم فـــي عـــوائـــد وأخـــالق مـــواطـــنيه. وفـــي الـــطريـــق مـــن شـــمران إلـــى 
طهـــران جـــرّد حـــضرة بـــهاء اهلل مـــن مـــالبـــسه عـــّدة مـــرّات وانـــهالـــت عـــليه اإلهـــانـــات والّسخـــريّـــة. 
واضــطر أن يــسير املــسافــة عــاري الــرأس حــافــي الــقدمــني مــعرضًــــــــــا ألشــّعة الــشمس الــصيفيّة 
املحــــرقــــة إلــــى أن أدخــــلوه الســــرداب. وكــــان األهــــالــــي يــــرجــــمونــــه طــــوال الــــطريــــق ويســــبونــــه ألنّ 
األعـــداء أقـــنعوهـــم بـــأنّـــه هـــو الـــعدّو الـــّلدود لـــلملك والـــهادم ملـــلكه. وتـــقصر الـــعبارات عـــن وصـــف 
فــــظاعــــة املــــعامــــلة الــــتي قــــاســــاهــــا أثــــناء أخــــذه إلــــى ســــياه چــــال (ويــــعني الــــبئر الــــسوداء) فــــي 

طهران.

وكـان الـسياه چـال أصـالً عـبارة عـن خـزان مـياه إلحـدى الحـّمامـات الـعمومـيّة فـي طهـران وهـو 
عـــبارة عـــن ســـرداب تـــحت األرض يـــحبس فـــيه أدنـــى أنـــواع املجـــرمـــني وكـــانـــت قـــذاراتـــه وظـــلمته 
وطـبيعة املـسجونـني فـيه قـد جـعلت املـكان أوبـأ مـكان يـمكن أن يـحكم عـلى انـسان بـالـسجن فـيه 
فــكانــت قــدمــاه مــوضــوعــتان فــي املــقطرة وعــنقه فــي ســلسلة قــرا گهــر وهــي مــشهورة فــي عــموم 
بــــالد إيــــران بــــأنّــــها أثــــقل أنــــواع األغــــالل وزنًــــا وعــــقرًا. ولــــم يــــعط لــــحضرة بــــهاء اهلل أي أنــــواع 

الطعام أو الشراب ملّدة ثالثة أيّام وثالث ليالي.  

أمّــا الـشاب صـادق الـتبريـزي فـقد كـان نـصيبه قـاسـيًا فهجـموا عـليه وذبـحوه فـورًا وأمّــا رفـيقاه 
فــتح اهلل حــكاك الــقمي والــحاج قــاســم الــنيريــزي الّــلذيــن نــجحا فــي جــرح الــشاه فــأُخــذا وعُـــذّبــا 
إلـى أن تـوفـيا. وفـي كـّل يـوم كـانـوا يـأتـون بـأبـريـاء جـدد يـسفكون دمـائـهم بـاتـهامـهم زورًا بـذنـوب 
لــم يــقترفــونــها وكــانــوا يــعذّبــونــهم بــكّل وســيلة جــهنّميّة يــعّدونــها ملــعاقــبة هــؤالء الــبؤســاء الــذيــن لــم 
يـــحاكـــموا ولـــم يُـــسألـــوا ولـــم يُـــسمح لـــهم بـــاســـتعمال حـــّقهم الـــطبيعي فـــي الـــدفـــاع عـــن أنـــفسهم 

وإثبات برائتهم.
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وفـي تـلك األيّـام أثـناء الـهياج املـتواصـل والـعاصـفة الـتي مـاجـت بـها الـعاصـمة (طهـران) والـتي 
هـــبّت عـــليها بشـــدة وقـــسوة حـــصل اســـتشهاد تـــلميذ آخـــر مـــن تـــالمـــيذ الـــباب وهـــي الـــطاهـــرة- 
امــــرأة لــــم تــــكن أقــــل شــــجاعــــة وال عــــظمة مــــن الشهــــداء الــــسابــــقني. فــــكان مــــكثها فــــي طهــــران 
مــحفوفًــا بــعالئــم املــحبّة واالعــتبار الــزائــد مــن وجــهاء الــنسوة فــي الــعاصــمة فــوصــلت إلــى ذُروة 
الـــُعلى والحـــظوة وكـــانـــت تســـتقبل الـــزائـــريـــن الـــعديـــديـــن وكـــانـــت تُظهـــر لـــلنسوة كـــيف أن الـــديـــن 
الجــديــد أعــطاهــن حــريّــة واحــترامًـــا. ومــن بــني هــؤالء الــنسوة زوجــة محــمود خــان الــوالــي الــذي 
أُودعـــت فـــي مـــنزلـــه وفـــي حـــراســـته وكـــانـــت تخـــدم الـــطاهـــرة بـــكّل حـــماس وتـــشاركـــها فـــي عـــملها 
بــتوثــيق عُـــرى ألــفتها مــع بــاقــي الــنسوة. وقــالــت زوجــة الــوالــي مــا يــلي: "ذات لــيلة بــينما كــانــت 
الـطاهـرة فـي مـنزلـي طـلبتني لـلحضور أمـامـها فـوجـدتـها مُـزيّـنة لـلغايـة ومـرتـديـة بـذلـة مـن الحـريـر 
األبـيض. وكـانـت الـغرفـة مُــعطّرة بـأحـسن األطـياب. فـأظهـرت دهشـتي مـن مـثل هـذا املـنظر غـير 
الـعادي. فـقالـت: ’إنّـي أسـتعّد لـلقاء املـحبوب وأريـد أن أخـّلصك مـن املـتاعـب الـتي تـالقـينها فـي 
سـبيل سـجني.‘ فـذهـلت فـي ابـتداء األمـر ثـم بـكيت مـن فـكرة االفـتراق مـنها فـقالـت لـتطمئنني: 
’ال تــبك ألّن ســاعــة الحــزن لــم تــأت بــعد وأريــد أن أبــّث الــيك آخــر رغــباتــي. ألّن الــساعــة الــتي 
سيقبض عليّ فيها والتي سوف أتجرّع فيها كأس الشهادة قد أسرعت في االقتراب.      

وأطــــلب مــــنك أن تــــسمحي لنجــــلك أن يــــرافــــقني إلــــى مــــكان إعــــدامــــي ولــــيؤكّــــــد عــــلى الحــــرّاس 
والـجالّديـن الـذي سـوف أُسَــــــّلم أليـديـهم أن ال يُـجبرونـي عـلى خـلع هـذه الـثياب. ومـن رغـبتي أن 
يــطرح جســدي فــي بــئر وأن تــمأل بــعد ذلــك بــالــتراب واألحــجار. وآخــر طــلباتــي أن ال تــسمحي 
ألحـد بـأن يـدخـل غـرفـتي فـمن اآلن إلـى الـوقـت الـذي يـأتـي لخـروجـي مـن هـذا املـنزل أريـد أن ال 
يـــقطع أحـــد صـــلواتـــي. فـــفي هـــذا الـــيوم اعـــتزمـــت الـــصوم وال أقـــطع هـــذا الـــصوم حـــتى أقـــابـــل 
مــحبوبــي.‘ وأمــرتــني مــع هــذه الــكلمات أن أغــلق الــغرفــة وال أفــتحها حــتى تــدّق ســاعــة الــفراق. 
وأوجــــبت عــــليّ مــــحبتها الــــعظيمة طــــاعــــتها. ولــــوال رغــــبتي فــــي تــــنفيذ رغــــباتــــها مــــا كــــنت أســــمح 
لـنفسي أن أبـتعد عـنها ولـو للحـظة واحـدة. فـأغـلقت بـاب الـغرفـة وعـدت إلـى مخـدعـي فـي حـالـة 
جـــزع وحـــزن عـــميق ومـــكثت بـــال نـــوم مـــكتئبة عـــلى فـــراشـــي. وأفـــجع قـــلبي عـــلمي بـــدنـــو ســـاعـــة 
شـهادتـها وكـنت أنـاجـي ربّـي فـي يـأسـي وأقـول: ’رّب إذا شـئت امـنع عـنها الـكأس الـذي تـرغـب 
فـي تجـرّعـه.‘ فـفي تـلك الـليلة كـنت مـن شـدة قـلقي أقـوم وأذهـب إلـى عـتبة غـرفـتها وأبـقى هـناك 
صـــامـــتة اســـتمع إلـــى مـــا يخـــرج مـــن فـــمها مـــن املـــناجـــاة ونـــغمات املـــدائـــح فـــي مـــحبوبـــها وإذ 
مـــضت أربـــع ســـاعـــات مـــن الـــليل ســـمعت دّق الـــباب. وأســـرعـــت إلـــى نجـــلي وأخـــبرتـــه بـــرغـــبات 
الــــطاهــــرة فــــأقــــسم أن يــــنفّذ كــــّل مــــا تــــأمــــر بــــه. وملــــا فــــتح نجــــلي الــــباب أخــــبرنــــي أن الــــفراشــــني 
املُـرســلني مــن عــزيــز خــان الــقائــد كــانــوا واقــفني عــلى الــباب الــخارجــي يــطلبون تســليم الــطاهــرة 
أليــــديــــهم فــــانــــزعــــجت مــــن الــــخبر وذهــــبت إلــــى بــــابــــها وفــــتحته بــــيد مــــرتــــعشة ووجــــدتــــها مُـــــقنّعة 
وُمسـتعدة لـترك الـغرفـة. وعـندمـا دخـلت الـغرفـة كـانـت تـتمشى وتـرتّـل مـناجـاة جـامـعة بـني الحـزن 
والــنصر. وبمجــرد أن رأتــني اقــتربــت وقــبّلتني ووّدعــتني ورافــقها نجــلي وغــابــت عــن أنــظاري 
فـــكم شـــعرت لـــلوقـــت والـــساعـــة بـــضربـــات الحـــزن واألســـى وأنـــا أشـــاهـــد جـــمال هـــيكلها يـــبتعد 
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تـــدريـــجيًّا مـــن أمـــامـــي. وامـــتطت الـــجواد الـــذي أرســـله لـــها الـــقائـــد وحـــرســـها نجـــلي وجـــملة مـــن 
الخــّدام الــذيــن مــشوا عــلى جــانــبيها وذهــبت إلــى حــديــقة اإليــلخانــي (وهــو مــيدان فــسيح فــي 

طهران) التي كانت محّل استشهادها.

"وبــعد مــرور ثــالث ســاعــات عــاد نجــلي ووجــهه مُــغطى بــالــدمــوع وقــال وهــو يــبكي: ’وملــا وصــلنا 
تــرجّـــــلت الــطاهــرة ونــادتــني وطــلبت مــني أن أكــون وســيطًا بــينها وبــني الســردار وقــالــت: "إنّــهم 
عــــلى مــــا يظهــــر يــــريــــدون خــــنقي وقــــد أعــــددت مــــنذ زمــــن مــــنديــــالً حــــريــــريًّــــا ليســــتعمل فــــي هــــذا 
الـغرض. وأنـا أعـطيه لـك وأريـد أن تـقنعهم أن يسـتعملوه فـي أخـذ روحـي." ووجـدت الـقائـد فـي 
حـــــالـــــة ســـــكر وأمـــــر أن تـــــخنق الـــــطاهـــــرة وتـــــطرح فـــــي الـــــبئر. فـــــذهـــــبت إلـــــى اثـــــنني مـــــن الخـــــّدام 
وأعــطيتهما املــنديــل فــأجــابــا طــلبها ولــفّا املــنديــل حــول رقــبتها حــتى أســلمت الــروح. وأســرعــت 
إلــى البُســتانــي الــذي أرشــدنــي لــبئر حــفرت حــديــثًا وتــركــت قــبل أن يــنتهي الــحفر وبــمساعــدة 
آخــريــن أنــزلــنا الجســد فــي قــبره ومــألنــا الــبئر بــالــتراب واألحــجار كــما أرادت هــي بــنفسها. ثــم 
تـفّرق الـقوم وهـم فـي حـزن وسـكون عـلى تـلك الـروح الـطاهـرة الـتي أنـارت مـملكتهم بـضياء لـن 

يزول إلى األبد.‘"

وكـان اسـم تـلك الـسيدة الـخالـدة فـاطـمة وهـو االسـم الـذي سـّماهـا بـه والـدهـا وولـدت فـي قـزويـن 
ســنة 1233هجــريّــة (1817-1818 مــيالديّــة) وهــي نــفس الــسنة الــتي ُولِــَد فــيها حــضرة بــهاء 

اهلل وبلغت وقت استشهادها السادسة والثالثني من عمرها.

ومـن الـشخصيات الـبارزة أيـًضا مـن بـني تـالمـيذ الـباب الـذي لـقي حـتفه فـي أيّـام االضـطراب 
الـذي حـصل إذ ذاك فـي طهـران الـسيد حسـني الـيزدي الـذي كـان كـاتـبًا لـوحـيه فـي قـلعة مـاه 

كو وچهريق. فسجن في سرداب تحت األرض في طهران وانتهى حبسه باستشهاده.

أمّــا مـا أصـاب بـاقـي أصـحاب الـباب الـذيـن كـان لـهم حـّظ مـشاركـتهم الـسجن مـع حـضرة بـهاء 
اهلل فـيتفّضل عـنهم قـائـالً: "إّن جـميع الـذيـن قـضوا نـحبهم أثـناء تـلك الـعاصـفة الـتي هـبّت فـي 
طهــران كــانــوا مــسجونــني مــعي فــي ســياه چــال وزّج الجــميع فــي غــرفــة واحــدة وكــانــت أرجــلنا 
مـــقيّدة بـــالســـالســـل ووضـــعت حـــول رقـــابـــنا أثـــقل األغـــالل وكـــان الـــهواء الـــذي نســـتنشقه مـــلّوثًـــا 
بــــأكــــره رائــــحة بــــينما األرض الــــتي جــــلسنا عــــليها مــــكسّوة بــــاألوســــاخ والحشــــرات ولــــم يــــسمح 
لـشعاع الـنور أن يـخترق ذلـك الـبئر املـوبـوء وكـنّا مـزجـوجـني صـفنّي وأوجـهنا مـتقابـلة وكـان أحـد 
الـــصفني يـــرتّـــل: ’قـــل اهلل يـــكفي مـــن كـــّل شـــيء.‘ ويـــجيب الـــصف الـــثانـــي: ’وعـــلى اهلل فـــليتوكّـــــل 

املتوّكلون.‘" 
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وكـــان تـــرتـــيل هـــؤالء املـــسجونـــني وارتـــفاع أصـــواتـــهم املـــفرحـــة تـــخترق الـــجّو فـــي ســـاعـــات الفجـــر 
ويـــمتلىء الســـرداب مـــن تـــرديـــد الـــصوت الـــذي كـــان يـــخترق حـــيطانـــه فَـــيَِصل إلـــى آذان نـــاصـــر 
الــــديــــن شــــاه وملّـــا كــــان قــــصره قــــريــــبًا مــــن محــــّل الــــسجن كــــان دائــــًما يــــصيح قــــائــــالً: "مــــا هــــذه 
األصــوات الــتي أســمعها." فــيجيبونــه: "هــذه أصــوات الــبابــيني ومــناجــاتــهم فــي ســجنهم." ولــم 
يــزد الــشاه عــلى ذلــك ولــم يــمنع الحــماس الــذي اســتمّر املــسجونــون عــلى اظــهاره رغــم فــظائــع 

سجنهم. 

وبــدالً مــن شــكواهــم مــن تــلك املــعامــلة كــانــت ألــسنتهم تــلهج بــالــشكر الــذي كــانــوا بــه يــؤاســون 
اشــتداد وطــئة ســجنهم وفــي كــّل يــوم كــان يــدخــل الــسّجانــون ويــنادون أحــد األصــحاب بــاســمه 
ويـأمـرونـه بـالـوقـوف والـسير خـلفهم إلـى مـكان اإلعـدام. فـكان صـاحـب ذلـك االسـم يُـجيب ذلـك 
الـــنداء بـــكل اشـــتياق. وإذا تخـــّلص مـــن قـــيوده يـــقوم ويـــقترب مـــن الجـــميع بـــكّل فـــرح ويـــعانـــقهم 

ويذهب ليحوز فخر الشهادة. 

واشـــتعلت نـــيران الـــهياج فـــي الـــعاصـــمة وامـــتّدت أيـــًضا إلـــى الـــبالد املـــجاورة وســـبّبت الخـــراب 
والــدمــار لــلعديــد مــن األبــريــاء مــن بــني الــرعــيّة. وفــي تــاكــور مــن أعــمال مــازنــدران هــدمــوا مــنزل 
حـضرة بـهاء اهلل الـذي ورثـه مـن والـده الـوزيـر والـذي كـان هـو املـالـك الـوحـيد لـه وسـلبوا وأحـرقـوا 

محتوياته.

ولـــم يـــقدر الـــقلم أن يـــصف املـــذابـــح الـــتي وقـــعت وال مـــنظر اآلالم والـــعذاب الـــذي كـــان يـــحتمله 
هؤالء األبطال األبرياء وتلك النسوة واألطفال في سبيل تمّسكهم بإيمانهم. 

وأمّـــا حــضرة بــهاء اهلل فــقد نــجت حــياتــه املــعرّضــة لــألخــطار واملــتاعــب بــيد الــقدرة اإللــهيّة الــتي 
انــــتخبته لــــعمل مســــتقبل لــــم يــــكن قــــد حــــان إعــــالنــــه وتخــــّلص مــــن ســــجنه بــــعد أن اعــــترف املــــالّ 
الـشيخ عـلي (أحـد املـؤمـنني بـالـباب الـذي سُــــــّمي بـالـعظيم) بـأنّـه هـو محـرّض صـادق الـتبريـزي 

لالعتداء على الشاه.

فــــكان العــــتراف عــــظيم أثــــره فــــي خــــالص حــــضرة بــــهاء اهلل وبــــذلــــك أرادت الــــُقدرة اإللــــهيّة أن 
تــصونــه مــن الخــطر الــذي كــان مُـــعرّضًــــــــــا لــه. وابــتعدت وتــحّولــت عــن حــضرة بــهاء اهلل صــيحات 
الــغضب واالنــتقام الــتي كــانــت مــصّوبــة نــحوه. وابــتدأت حــّدة هــذه االتــهامــات االدعــائــية تهــبط 
بـالـتدريـج وازداد يـقني أربـاب السـلطة فـي طهـران بـأّن حـضرة بـهاء اهلل لـم يـكن لـه أّي يـد فـي 

املؤامرة على حياة الشاه وأفرج عنه من الحبس في سياه چال.

ومــا كــاد حــضرة بــهاء اهلل يــحصل عــلى حــريّــته حــتى تســّلم أمــرًا مــن الــحكومــة بــأنّــه فــي ظــرف 
شهــــر مــــن ذلــــك الــــتاريــــخ عــــليه أن يــــغادر طهــــران هــــو وأســــرتــــه خــــارج حــــدود إيــــران. فــــاخــــتار 
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حــضرتــه أن يــسافــر إلــى الــعراق وكــان خــروجــه مــن طهــران هــو وأفــراد أســرتــه فــي الــيوم األّول 
من شهر ربيع الثاني سنة 1269هجريّة (12 يناير سنة 1853 ميالديّة).  

الدين البهائي

فــي مــا يــلي نــبذة مــختصرة عــن الــديــن الــبهائــي وقــد أدرجــت فــي هــذا املــلخص تــنويــرًا لــلقارئ 
الكريم.

يتفضل حضرة بهاء اهلل في "الكتاب األقدس":

      "عــاشــروا مــع األديــان بــالــرَّوح والــّريــحان ليجــدوا مــنكم عــرف الــرّحــمن إيّــاكــم أن تــأخــذكــم 
حميّة الجاهليّة بني البريّة كل بُِدَء من اهلل ويعود إليه إنّه ملبدء الخلق ومرجع العاملني."

يـرجـع تـاريـخ الـديـن الـبهائـي إلـى عـام 1844 عـندمـا أعـلن شـاب فـي مـديـنة شـيراز فـي إيـران 
يـبلغ الـخامـسة والعشـريـن مـن عـمره أنّـه– الـباب - إذ أّن رسـالـته هـي مـدخـل الـعصر الحـديـث 
إلــى الــرســالــة الــُعظمى الــتي بشــر بــها وهــي رســالــة مــن وصــفه الــباب بــأنّــه أعــظم مــنه شــأنًــا 
وتــنبّأ بــمجيئه كــّل مــن ســبقه مــن األنــبياء والــرســل. كــما أكّـــد أّن هــذا املــوعــود ســيوحّـــــد ويــؤسّــــــس 
مـملكة اهلل عـلى األرض. واضطهـد الـباب كـغيره مـن الـرسـل الـذيـن سـبقوه فـعذّب وسـجن وشـرّد 

مدة ستة أعوام وختمت حياته باالستشهاد في مدينة تبريز في إيران. 

وتــحقق مــا وعــد بــه الــباب فظهــر حــضرة بــهاء اهلل واســمه املــيرزا حســني عــلي وكــان مــن أنــبل 
األسـر اإليـرانـية. ولـد فـي طهـران فـي 12 تشـريـن الـثانـي سـنة 1817 وكـان صـعوده فـي 29 
أيــار 1892 فــي ســّن الــخامــسة والســبعني بــعد أربــعني ســنة مــن ســلسلة حــوادث عــديــدة مــن 

االضطهاد والنفي والحبس. 

وانتشــر الــديــن الجــديــد انــتشارًا واســًعا وعــظيًما فــي الشــرق والــغرب إبــان عهــد حــضرة عــبد 
الــبهاء ابــن حــضرة بــهاء اهلل وهــو الــذي عــيّنه والــده مــبيّنًا ملــبادئــه ومــثالً لــلحياة الــكامــلة الــتي 
بشّـــــــر بــها. ووصّـــــــــــى حــضرة عــبد الــبهاء فــي آخــر أيّــامــه لــحضرة شــوقــي أفــندي أكــبر أحــفاده 

ليكون وليًّا لألمر ومبيّنًا آليات اهلل. 

الـبهائـيون بـعد إيـمانـهم بـواحـدانـية اهلل يـؤمـنون بـوحـدة الـرسـل الـذيـن هـم فـي الـحقيقة مـظاهـر 
الـوحـي االلـهي ويـعتقد الـبهائـيون أّن اهلل يجـّدد رسـالـته إلـى االنـسان مـن وقـت إلـى آخـر عـند 
انحــدار االنــسانــيّة إلــى املــفاســد والــفوضــى واالنــحالل ألّن اإلنــسان فــي نــظر الــديــانــة الــبهائــيّة 
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ال يــنقذه إالّ تجــديــد الــتعالــيم اإللــهيّة بــظهور مــعلم إلــهيّ ألّن الــربــيع الــروحــي ضــروري لــلبعث 
الروحي ضرورة الربيع املوسمي لبعث الطبيعة وتجديدها.

    
إن الدين البهائي يؤّكد عدًدا من املبادئ الدينيّة واإلنسانيّة واالجتماعيّة واالقتصاديّة منها:

تحّري الحقيقة لينجو العالم من ظلمة التقاليد واألوهام.-
وحدة العالم اإلنساني.-
إّن الــــديــــن يــــجب أن يــــكون ســــبب األلــــفة واملــــحبّة ويــــجب أن يــــطابــــق الــــعلم والــــعقل فــــال -

يكون عبارة عن التقاليد.
ان الــــــــــتعصب الــــــــــديــــــــــني والــــــــــتعّصب الــــــــــجنسيّ والــــــــــتعّصب الــــــــــسياســــــــــيّ والــــــــــتعّصب -

االقتصادّي كّلها هادمة للبنيان االنساني. 
ايجاد لسان واحد يكون عامًّا بني البشر. -
مساواة النساء بالرجال مساواة تامة.-
تأسيس محكمة عدل دولية كبرى غايتها تحقيق السلم العاملي.-
حـل املـشاكـل االقـتصاديّـة حـالًّ يـعتمد عـلى تـحقيق الـعدالـة االجـتماعـية وعـلى األسـس -

اإلنسانية الروحيّة التي سنّها اهلل للبشر.
ان الـــديـــن هـــو الـــحصن الـــحصني فـــإذا تـــزلـــزل بـــنيان الـــديـــن ووهـــنت قـــوائـــمه انـــفتحت -

أبواب الهرج واملرج واختّل نظام العالم.

يـدعـو حـضرة بـهاء اهلل كـل إنـسان أن يـعرف الـكماالت املـودعـة فـيه فـاالنـسان الـذي خُـــلِق عـلى 
صورة اهلل ومثاله مقامه رفيع نبيل ومن كلماته: 

"يـا ابـن الـروح خـلقتك غـنيًّا كـيف تـفتقر وصـنعتك عـزيـزًا بـم تسـتذّل ومـن جـوهـر الـعلم أظهـرتـك 
لــــم تســــتعلم عــــن دونــــي ومــــن طــــني الــــحّب عــــجنتك كــــيف تشــــتغل بــــغيري فَــــأرْجــــع الــــبصر الــــيك 

لتجدني فيك قائًما قادرًا مقتدرًا قيوًما."
                                                                         (الكلمات املكنونة)     

"قـل أن اتحـدوا فـي كـلمتكم واتـفقوا فـي رأيـكم واجـعلوا إشـراقـكم أفـضل مـن عـشيّكم وغـدكـم 
أحـسن مـن أمـسكم. فـضل اإلنـسان فـي الخـدمـة والـكمال ال فـي الـزيـنة والـثروة واملـال. اجـعلوا 
أقــوالــكم مــقّدســة عــن الــزيــغ والــهوى وأعــمالــكم مــنزّهــة عــن الــريــب والــريــا... لــيس الفخــر لــحبّكم 

أنفسكم بل لحّب أبناء جنسكم."
                                                                      (لوح الحكمة) 

************                                
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194 -192 -141 -136  -122

- أخ املــــــــيرزا محــــــــمد عــــــــلي النهــــــــري والــــــــد ســــــــلطان الشهــــــــداء ابراهيم، امليرزا
ومحبوب الشهداء - 100 

-  إمام الجمعة في شيراز - 87- 88- 150أبو تراب، الشيخ

- ابن الباب - 51 أحمد

- 20- 22- 23- 24- 26-  27- 28- 40- 80- 128-  أحمد األحسائي ، الشيخ
186

-72أحمد األزغندي، امليرزا

- مجد الدولة عم ناصر الدين شاه وحاكم زنجان-194أرسالن خان ، األمير

- املعروف بالديّان- 138أسد اهلل، امليرزا

الـباب ، الـسيد املـيرزا عـلي 
محمد

 – 78 – 72 – 66 – 52 – 49 -48 -44 – 31 – 30 -
 90 – 89 – 88 – 87 – 86 – 84 – 83 – 82 – 81
 – 106 – 105 – 103 – 102 – 99 – 98 – 91 –
 -118 – 117 – 116 – 114 -112 – 109 – 108
 – 128 – 127 – 126 -124 – 121 – 120 – 119
 – 153 – 144 -143 – 142 – 141 – 139 -131
 – 192 -179 – 178 – 175 – 173 -168 – 157

203 – 199
-ميالده – 26 – 50

-زواجه - 51
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-  وداعه لحروف الحيّ -52
-حّجه إلى الحجاز- 74

-وداعه للقدوس  - 83
-  زوجته ووالدته – 93 - 94

-تفّشي 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  
-الـترحـيب بـه مـن األهـالـي فـي تـبريـز وخـاصـة مـن أحـد الشـبان 

110 -
-  حبسه في ماه كو  - 117  

-حـــبسه فـــي قـــلعة چهـــريـــق  - 122 –136 – 138 – 141 - 
  167

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

180-باقر التبريزي ، املال

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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ت 

ج 

ح

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

أمـــير الـــنظام ، الـــوزيـــر االكـــبر رئـــيس وزراء نـــاصـــر الـــديـــن -تقي خان ، امليرزا
شاه –  170 – 179 – 194 – 200

حّجة االسالم – 128 – 129 – 130-تقي ، املالّ

ملّقب بپرپا – 58 – 104 – 105-جاني ، الحاج امليرزا

أخ آقا خان النّوري، اعتماد الدولة – 200-جعفر قلي خان

102 – 103-جورجني خان

وزيـــر الـــنظام ، أخ أمـــير الـــنظام املـــيرزا تـــقي خـــان الـــوزيـــر -حسن خان ، امليرزا
األكبر- 185-182

28- 101- 117- 118- 139 – 199-حسن الزنوزي، الشيخ

أخ حسني اليزدي -109-117--حسن اليزدي

بــــــاب الــــــباب - 27- 28- 33 - 34- 46- 48- 49- 60- -حسني البشروئي ، املالّ
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 -146-145- 148-
فــي قــلعة الــشيخ الــطبرســي -150-  152- 153- 154- -

158 -157 -156 -155

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

حاكم إقليم فارس - 86 - 87- 94- 95- 96-حسني خان اإليرواني

أخ حــــــــــــــسن الــــــــــــــيزدي – 101-109- 112- 116- 117- -حسني اليزدي ،السيد
208 -188 -187 - 186 -185 -184 -121

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

زوجة محمد هادي فرهادي - 130-خاتون جان

148- 150-خسرو قادي كالئي
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خ

ز 

س 

حاكم نيريز – 175- 176- 177-زين العابدين خان

182- 184- 186- 187- 188-سام خان

بــــــــــــــــــارفــــــــــــــــــروش 146- -سعيد العلماء فــــــــــــــــــي  عــــــــــــــــــالــــــــــــــــــم  أكــــــــــــــــــبـــــــــــر 
166-155-154-150-148

100-سلطان الشهداء

إمام الجمعة في إصفهان – 97 – 99 - 100-سلطان العلماء
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ط 

ع 

201- 204 – 210-صادق التبريزي

اسم اهلل األصدق- 84 – 85-صادق الخراساني، املالّ

باالرتباط مع مدرسة پامنار -58-صالح ،امليرزا

50-صالح البرقاني ، املالّ

127- 129-صالح الكريمي ، الشيخ

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

أحمد بن أبي طالب – 150 – 153 – 154 – 162-الطّبرسي، الشيخ

معلم الباب – 50-عابد، الشيخ

!97



املـــعروف بـــاملـــيرزا بـــزرگ الـــنّوري والـــد حـــضرة بـــهاء اهلل – -عباس، امليرزا
60  - 26

58 – 100-عبد البهاء

95-عبد الحميد خان

كــاتــب وحــي الــباب ســّماه حــضرة بــهاء اهلل بــاملــيرزا أحــمد -عبد الكريم القزويني، املال
الكاتب – 101 – 180

128 – 129-عبد اهلل، املالّ

155 – 156 – 157-عبداهلل خان التركماني

قائد – 206-عزيز خان

خــال الــباب املــلّقب بــالــخال األعــظم – 50 – 84 – 88 – -علي، الحاج امليرزا سيد
171 – 170 – 168 – 95 – 94 – 91

ُلّقب بالعظيم – 210-علي، املالّ الشيخ

شيخ اإلسالم في تبريز – 143-علي أصغر

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

!98
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ق 

139-علي الزنوزي، السيد

مــحافــظ قــلعة مــاه كــو – 108 – 116 – 117 – 118 – -علي خان املاه كوئي
136 – 122 – 121 – 120

210 – 204-فَتْح اهلل حكاك القمي

22-فتح علي شاه

األمير نصرت الدولة حاكم شيراز – 176-فيروز ميرزا

201 – 204-قاسم النيريزي، الحاج

50 - 51 - 74 – 78 - 81 - 84- 92- 93 - 124 – -القدوس، محمد علي
152 – 44 -135 -134 -133 -132 -126 -125

وصوله إلى شيراز - 49-
وداع الباب له – 83-
فــــــــــي قــــــــــلعة الــــــــــشيخ الــــــــــطبرســــــــــي – 153 - 154- 156- -

166 -165 -164 -163 -162 - 158 -157
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م 

استشهاده 167-

22- 23- 24- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33 - -كاظم الرشتي، السيد
162 – 150 -128 -50 -40 -39

100-محبوب الشهداء

ابن املالّ تقي إمام الجمعة في قزوين – 130-محمد ، املالّ

ابن أخت املالّ حسني البشروئي – 33-محمد باقر

محــمد بــاقــر الــرشــتي، الــحاج 
السيد

-28 – 27

72- 133- 150-محمد باقر القائني، امليرزا

رئيس الحرس- 106- 109- 110-محمد بيك چاپارچي

152 – 153-محمد تقي، امليرزا

أخ املالّ حسني البشروئي- 33-محمد حسن

األمـير تـومـان، قـائـد الـقوات فـي زنـجان – 196 – 197 -محمد خان
198 –
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والد الباب - 26 – 50-محمد رضا، السيد

أو يار محمد امللّقب بالنبيل األعظم – 28 – 168-محمد زرندي

70- 90- 99- 102- 107- 110- 135- 145- -محمد شاه
192

الــــــــحّجة الــــــــزنــــــــجانــــــــي- 92- 109- 192- 194- 195- -محمد علي، املالّ
198 -197

زوج أخت الطاهرة - 50 -محمد علي

املـــــــــلّقب بـــــــــاألنـــــــــيس - 138- 139- 184- 185- 186- -محمد علي الزنوزي
187

58 – 100-محمد علي النهري، امليرزا

154-محمد فروغي، امليرزا

186-محمد املامقاني، املالّ

58-محمد املعّلم، املالّ

107-محمد مهدي الَكندي،  املالّ

130 – 131-محمد هادي فرهادي

نظام العلماء معّلم ناصر الدين شاه – 142-محمود، الحاج املالّ

الوالي – 168 – 173 – 205-محمود خان كالنتر
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78 - 80 – 81-محيط الكرماني،امليرزا

مـــــــــعتمد الـــــــــدولـــــــــة 97- 98- 99 - 100- 101 - 102- -منوچهر خان
103

58 – 100-منيرة خانم

157- 158- 160- 163- 164 – 166 – 176   -مهدي قلي، امليرزا

أخ حـــضرة بـــهاء اهلل املـــعروف بـــاآلقـــا كـــليم – 58 – 60 -موسى، امليرزا
191 – 168 – 132 – 61 –

142- 143- 145- 155- 157- 164- 170- -ناصر الدين شاه
209 -203 -201 -200 -196 -194 -179

انظر الحاج املالّ محمود-نظام العلماء

حاكم آذربايجان- 132- 144- 180- 182- 184-نواب حمزه، امليرزا

28-نوروز، املالّ

امللّقب بالوحيد – 90 – 174 – 179-يحيى الدارابي
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مقابلته للباب في شيراز – 91 – 92-
سفره لنيريز – 175 – 176-
استشهاده - 177-

136 – 138 - 143-يحيى خان الكردي
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دليل أعالم األماكن والكتب
                                                              صفحة

                                       أ
-210 – 204

في كاشان -104-باب العطّار

72- 125-البابيّة

بابل – 50- 124- 146- 148- 165- 166-بارفروش

133- 135- 153- 173-بدشت

52- 199-بغداد

مقبرة – 24-البقيع

33- 51- 74- 83- 84 - 86- 109-بوشهر

119-البيان الفارسي

108- 109- 120- 141- 143- 145- 171- -آذربايجان
182 -180

148-آمل

20-األحساء

93-أردستان

93-أردكان

نهر – 122-أرس

27- 58- 93- 97- 98- 100- 101- 103- -إصفهان
133 -110 -106

لواسان – 210-أفجه

- -127 -126 -119 -92 - 89 -85 -66 -27 -26
- 200 -155 -129 -128

!104



ب 

ت 

ماه كو – 116-الجبل الباسط

چهريق- 116-الجبل الشديد

74- 78-جّدة

144-الجزيرة الخضراء

22-جيالن

قــــــــــــــــــلــــعــــة- 122- 136- 138- 139- 141- 143- -چهريق
208 -182 -180 -168 -167

64- 209-تاكور

109- 110- 112- 114- 116- 122- 136- -تبريز
 -180 -178 -173 -144 -143 -141 -139

192 -191 -184 -182
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ح 

خ 

44- 74- 78-الحجاز

207-حديقة اإليلخاني في طهران

مدينة – وسلسلة جبال – 116 – 138-خوي

133 – 144 – 153-الراية السوداء

22-الرسالة السلطانيّة

23- 62- 72- 125- 126- 127- 128- 131- -خراسان
173 – 133 -132

84-الخصائل السبعة

بلدة – 112-خمسه

قلعة – 175-خواجه
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ر
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س 

ش 

168-زرند

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

135 – 152 – 166-ساري

ســـاحـــة فـــي بـــلدة بـــارفـــروش وأخـــرى بـــنفس االســـم فـــي -سبزه ميدان
طهران – 93 – 148 - 167

البئر السوداء – 204 - 208 -  120-سياه چال

132-شاهرود

23-شرح الزيارة لألحسائي

203-شمران
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ط 

22- 26- 30- 34- 50 - 66- 83- 84- 85- 86- -شيراز
 -128 -127 -109 -97 -96 -93 -92 -91

194 -193 -176 -170

81-صحيفة بني الحرمني

قلعة- 72- 107- 144- 159- 160- 174- 194-طبرسي

22 – 23 – 26 – 51 – 52 – 58 – 84 – 93 -طهران
 – 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 
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ق 

ك 

200 – 210-العراق

101 – 102-عمارة خورشيد

قلعة في زنجان – 195 – 196-علي مردان خان

78 – 84-فارس

كاشان – 200-فني

50 – 109 – 128 – 130 – 131 – 133 – -قزوين
208

52-القسطنطينية

93 – 106-قم

58 – 93 – 104 – 200-كاشان

20 – 24 – 29 – 30 – 31 – 81 – 109 -كربالء
199 – 162 – 144 – 127 – 126-

92-كرمان

23 – 26-كرمانشاه

106-كلني
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44-الكوفة

201 – 202-لواسان

138-لوح الحروفات

23 – 50 – 60 – 64 – 66 – 123 – 124 – -مازندران
 – 173 – 155 – 145 – 144 – 135 – 133

200 - 197 – 192
108 – 116 – 117 – 119 – 120 – 121 – -ماه كو

208 – 122
58-مدرسة امليرزا صالح

24 – 44 – 82-املدينة

34 – 38 – 44 – 46-مسجد اإليلخاني

112-مسجد علي شاه

33 – 44-مسجد الكوفة

88 -89-مسجد الوكيل

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

44 – 51 – 78 – 81 - 82-مّكة
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ي 

191-ميالن

93-نائني

20 – 22 – 33-النّجف

23 – 58 – 60 – 64 – 66 – 68 – 135 – -نور
200 – 173 – 159 – 153

203-نياوران

173 – 175 – 176 – 177 – 179 – 192 – -نيريز
197

22 – 92 – 174 - 175-يزد
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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      -  جون أْسُلُمنت
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